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M E SAJ U L

prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
preºedintele Televiziunii România de Mâine,
adresat studenþilor ºi cadrelor didactice ale Universitãþii Spiru Haret,
întregului personal din instituþiile Fundaþiei România de Mâine,
telespectatorilor Televiziunii România de Mâine, tuturor românilor,
cu prilejul sãrbãtorilor Crãciunului ºi Anului Nou

Dragi studenþi,
Distinºi colegi,
Stimaþi telespectatori ai
Televiziunii România de Mâine,

Sãrbãtorile creºtineºti ale
Crãciunului ºi
Noului An îmi
oferã marea bucurie de a mã adresa,
în numele conducerii Fundaþiei
România de Mâine, a Universitãþii
Spiru Haret ºi a Televiziunii România
de Mâine, studenþilor ºi cadrelor
didactice, întregului personal din
instituþiile componente ale Fundaþiei
noastre, telespectatorilor fideli ai
Televiziunii România de Mâine, dar
ºi tuturor românilor.
Sunt clipele în care, de obicei,
simþim nevoia rememorãrii celor
petrecute peste an, întoarcerii cãtre
lucrurile bune, frumoase ºi drepte care
ne înconjoarã, reîntâlnirii calde ºi
tihnite cu cei ce ne iubesc ºi pe care îi
iubim, dar ºi momentele când
speranþa în mai bine ne face mai
încrezãtori, mai optimiºti.
Pentru noi, anul 2003 a fost un an
care ne-a adus multe satisfacþii. ªi,
poate, cea mai mare dintre ele a fost
aceea cã, în acest an, numãrul celor
care au ales Universitatea Spiru Haret
pentru a dobândi o pregãtire
superioarã a reprezentat aproape
15.000 de studenþi în anul I, cel mai
mare din istoria de 12 ani a instituþiei
noastre.
Acest fapt nu este întâmplãtor.
Ca urmare fireascã a eforturilor ºi
acumulãrilor realizate în acest
rãstimp, a creãrii unei baze materiale
proprii deosebite, care înseamnã
investiþii de peste 2.000 miliarde lei,
a existenþei unui corp profesoral de
înaltã competenþã, a unei oferte
educaþionale bogate ºi diverse, a
importantelor facilitãþi acordate
studenþilor, a prestigiului recunoscut

pe care l-a câºtigat ºi de care se bucurã,
Universitatea Spiru Haret este cea mai
mare ºi mai puternicã instituþie de
învãþãmânt superior particular din
România. În prezent, ea numãrã peste
38.000 de studenþi ºi circa 1.400 cadre
didactice, cercetãtori, oameni de
culturã, alþi specialiºti.
O ilustrare, chiar sumarã, a
eforturilor întreprinse în anul 2003, dar
ºi a realizãrilor obþinute, evidenþiazã,
pe lângã inaugurarea  în prezenþa
preºedintelui României, domnul Ion
Iliescu  a Palatului Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii  edificiu situat în
plin centrul Capitalei, monument
istoric ºi de arhitecturã, consolidat,
restaurat ºi modernizat de Fundaþia
România de Mâine , construcþia unui
modern Complex Sportiv, la Constanþa,
ºi cumpãrarea, precum ºi modernizarea
unui edificiu, la Mamaia, destinat
realizãrii emisiunilor estivale ale
Televiziunii România de Mâine ºi
organizãrii unor ºcoli de varã. În acelaºi
context, menþionãm ºi achiziþionarea 
numai în acest an  a 150 de
calculatoare de ultimã generaþie,
producþia de carte universitarã,
realizatã de Complexul editorial ºi
tipografic din cadrul Fundaþiei noastre,
care satisface integral cerinþele
studenþilor Universitãþii Spiru Haret,
sintezele cursurilor din anii I ºi II,
oferite gratuit studenþilor de la forma
de învãþãmânt la distanþã, bursele de
merit, în valoare de 2,5 miliarde lei,
acordate celor mai merituoºi studenþi.
2003 a reprezentat ºi anul în care
Fundaþia România de Mâine ºi instituþiile
din structura sa ºi-au manifestat, cu mai
mult curaj, deschiderea spre lume. În
acest sens, readucem în atenþie douã
evenimente remarcabile.
Primul dintre ele îl constituie cea
de-a IV-a ediþie a Târgului Mondial al
Educaþiei, desfãºurat în luna mai a.c.,
la Lisabona, organizat sub egida

UNESCO, la care au participat 300 de
universitãþi, sute de organizaþii
nonguvernamentale, zeci de televiziuni, reunind, la un loc, peste 2.000
de participanþi. Din România, singurele
instituþii participante, care s-au
prezentat cu stand propriu, au fost
Fundaþia România de Mâine, Universitatea
Spiru Haret ºi Televiziunea România
de Mâine.
Din concluziile rapoartelor
prezentate de comisarul pentru
învãþãmânt ºi educaþie al Uniunii
Europene, de reprezentanþii Bãncii
Mondiale, dar ºi ale reuniunilor care
au avut loc s-a conturat limpede
perspectiva dezvoltãrii accelerate a
învãþãmântului superior, în cadrul
cãruia viitorul aparþine învãþãmântului
la domiciliu, cunoscut la noi ca
învãþãmânt la distanþã.
Dacã veacul al XX-lea a însemnat,
îndeosebi, generalizarea învãþãmântului
liceal, ceea ce va caracteriza societatea
cunoaºterii, specificã secolului XXI, în
care ne aflãm, va fi generalizarea
învãþãmântului superior, extinderea fãrã
precedent a pregãtirii la nivel superior,
a educaþiei permanente, cu deosebire la
domiciliu. Utilizarea tehnicii ºi
tehnologiilor celor mai moderne 
calculator, Internet, televiziune  va face
posibilã aceastã veritabilã revoluþie în
domeniul educaþiei.
Universitatea Spiru Haret este
pregãtitã, de pe acum, sã facã faþã
acestor provocãri. Prin infrastructura
creatã  reþele de calculatoare, Internet,
televiziune proprie, Complex editorial
ºi tipografic performant , dar ºi prin
tehnologiile didactice moderne utilizate,
Universitatea noastrã a demonstrat deja
cã este în pas cu epoca, este pregãtitã sã
rãspundã cerinþelor viitorului.
Prezenþa noastrã la Târgul Mondial al
Educaþiei a evidenþiat  prin compararea
cu ceilalþi participanþi  cã Universitatea
Spiru Haret se situeazã la nivelul celor mai

mari ºi performante instituþii de
învãþãmânt superior din lume.
Cel de-al doilea eveniment
remarcabil vorbeºte, ºi el, de
prestigiul pe care ºi l-a câºtigat
instituþia noastrã.
În toamna acestui an, la 16
octombrie, Universitatea Spiru Haret
a fost gazda unui eveniment unic, de
mare rezonanþã. Cu prilejul aniversãrii
a 25 de ani de Pontificat, Sanctitãþii
Sale Papa Ioan Paul al II-lea, ilustrã
personalitate a lumii contemporane,
i-a fost conferit titlul academic de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Spiru Haret. Este singura instituþie de
învãþãmânt superior din spaþiul de
spiritualitate ortodox acceptatã de
Suveranul Pontif pentru a-i decerna un
asemenea titlu. Aceastã onoare fãcutã
Universitãþii noastre reprezintã, în
acelaºi timp, o recunoaºtere a
prestigiului nu numai intern, dar ºi
extern de care se bucurã.
Am readus în atenþia dumneavoastrã doar câteva din realizãrile
semnificative ale anului de care ne
despãrþim curând. Toate aceste împliniri
n-ar fi fost posibile fãrã efortul, dãruirea,
responsabilitatea dovedite de întregul
personal din instituþiile Fundaþiei
noastre. Tuturor le adresez cele mai
sincere ºi calde mulþumiri.
Fie ca spiritul blând ºi cald al
Sfintelor Sãrbãtori sã ningã asupra
tuturor  studenþi ºi profesori, cercetãtori
ºi oameni de culturã, telespectatori fideli
ai Televiziunii România de Mâine,
români, oriunde s-ar afla,  doar bucurie
ºi senin, împliniri profesionale ºi
personale, pace ºi belºug, veselie,
sãnãtate ºi fericire în anul ce vine.

Sãrbãtori fericite!
La mulþi ani!

Vã mulþumesc.

22 decembrie 2003
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Emoþionanta sãrbãtorire
a Pomului de Crãciun
la Universitatea Spiru Haret

Dupã vacanþa de iarnã,
din nou în sãlile de curs,
laboratoare ºi biblioteci
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Prof.univ.dr. Eugen SIMION,
preºedintele Academiei Române:

Eminescu este mai mult
decât un mare poet,
el reprezintã un mit:
mitul nostru spiritual

 Stimate domnule Eugen Simion, cariera dumneavoastrã a debutat sub semnul
cercetãrii creaþiei eminesciene. Aþi fost colaborator apropiat al lui Perpessicius ºi,
acum aproape patru decenii, printr-un volum de referinþã, aþi relansat proza
eminescianã în circuitul de valori literare. Sunteþi, aºadar, cel dintâi cãruia îi putem
adresa întrebarea: ce reprezintã Eminescu la 154 de ani de la naºtere?
 Eminescu reprezintã pentru noi, românii, mai mult decât un mare poet, reprezintã un
mit. Este mitul nostru spiritual. De aceea biografia ºi opera lui se întrepãtrund ºi se creeazã
reciproc. De obicei biografia unui creator nu este la înãlþimea operei sau opera nu este la
înãlþimea biografiei. Îmi amintesc cã Sartre, scriind despre Baudelaire, începe prin a zice:

Baudelaire n-a avut biografia pe care opera lui o merita. Noi, românii, i-am creat lui Eminescu
o biografie la înãlþimea operei sale. I-am creat un mit care este, dacã acceptãm împãrþirea
fãcutã de George Cãlinescu, al cincilea mit românesc dupã cele patru recunoscute de criticul
citat. Este, repet, mitul spiritualitãþii noastre. Dar mitul ca atare n-ar rezista în timp, în
confruntarea cu sensibilitãþile estetice ale noilor generaþii, dacã n-ar exista opera lui Eminescu.
Opera lui fundamentalã. În primul rând poezia. Este, indiscutabil, un mare poet, fixat la
întâlnirea dintre douã epoci de creaþie ºi douã sensibilitãþi: epoca romanticã târzie ºi
începuturile modernitãþii. S-a spus mereu despre el cã este un ultim mare romantic european
 e adevãrat , dar cred cã Eminescu este mai mult decât atât. Este un poet fundamental. Un
poet pe care-l citim ºi în care ne regãsim cu aºteptãrile, neliniºtile, bucuriile ºi melancoliile
noastre. Un poet trebuie sã placã ºi generaþiilor care s-au format în cultul sãu, dar ºi celor
tinere care, de regulã, sunt refractare. Eminescu a plãcut ºi place ºi astãzi celor care-l citesc.
Iar celor cãrora nu le place nu pot sã le spun decât cã aceasta este treaba lor.
 În domeniul poeziei, românii au adus creaþii de valoare universalã. A fost
Eminescu un factor catalizator pentru aceste reuºite?
 Da, dupã ce a creat un curent  eminescianismul , Eminescu a devenit un factor
catalizator, cum spuneþi. Ceea ce înseamnã cã el nu intrã în substanþa care rezultã în urma
experienþei, dar fãrã acest factor hotãrâtor, experienþa n-ar fi posibilã. Dar cazul lui Eminescu
este ºi mai complex pentru cã-l regãsim în discursul liric al marilor poeþi din secolul
al XX-lea. Îl regãsim la Bacovia, la Arghezi, chiar la Blaga care introduce un alt tip de
discurs. Îl regãsim la debutul lui Nichita Stãnescu. Un debut aproape programat în anul
1960 cu acel poem O cãlãrire în zori. Orice am face, de oriunde am porni ºi spre orice
ne-am îndrepta, trecem prin Teritoriul Eminescu. ªi aceasta dintr-un motiv esenþial: în
poezia lui regãsim miturile fundamentale ale existenþei ºi, direct sau indirect, miturile poeziei.
Mihai IORDÃNESCU
(Continuare în pag. 3)

De la Ion Roatã al lui Creangã
la Ion Roatã al lui Cotruº
Prof.univ.dr. Ion DODU BÃLAN
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Atunci, în pragul Marii Uniri,
responsabilitatea oamenilor politici
ºi-a spus cuvântul
Prof.univ.dr. Nicolae ISAR
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Profesorii noºtri ºi cãrþile lor
În conºtiinþa publicã nu numai româneascã, Universitatea Spiru Haret s-a
impus de la început prin calitatea ºi valoarea actului de învãþãmânt. Acestea
sunt atributele fireºti ale managementului strategic specific Fundaþiei România
de Mâine, sub autoritatea cãreia funcþioneazã Universitatea Spiru Haret, dar ºi
ale unui corp profesoral de elitã, alcãtuit, într-o structurã omogenã ºi o proporþie
optimã, din cadre didactice tinere, competente, capabile de afirmare, ºi din
universitari cu o bogatã experienþã ºtiinþificã ºi didacticã, deþinãtori ai unui înalt
prestigiu profesoral. Prestigiu întemeiat deopotrivã pe elevaþia dialogului purtat
zilnic cu studenþii, ca ºi pe calitatea unor lucrãri de referinþã, intrate de la început
în arsenalul bibliografic. Asemenea lucrãri, elaborate de profesori ai Universitãþii
Spiru Haret, au primit recent consacrarea unor prestigioase premii naþionale.
Este vorba despre lucrarea prof.univ.dr. Ioan N. Roºca, decanul Facultãþii de
Filosofie ºi Jurnalism, intitulatã Specificul fenomenologiei franceze. Maurice
Merleau-Ponty, distinsã cu Premiul Academiei Române, pe anul 2001, ºi despre
activitatea de aproape patru decenii a criticului ºi istoricului literar Valeriu
Râpeanu, conferenþiar universitar ºi ºeful catedrei de Jurnalisticã al aceleiaºi
Facultãþii, activitate consacratã cercetãrii ºi editãrii operei lui Nicolae Iorga,
pentru care a primit Premiul Naþional Nicolae Iorga, decernat pentru prima
datã de Municipiul Botoºani, locul naºterii savantului.
Iatã câteva dintre motivaþiile acestor reuºite:

O remarcabilã exegezã
istorico-filosoficã
distinsã cu Premiul Vasile Conta
al Academiei Române

Ioan N. Roºca
Specificul
fenomenologiei
franceze.
Maurice
Merleau-Ponty
Prof.univ.dr. Ion TUDOSESCU
Vineri, 19 decembrie 2003, au fost
decernate premiile anuale ale Academiei
Române pentru cele mai reprezentative
lucrãri apãrute în anul 2001. Desfãºuratã
în aula Academiei, în prezenþa conducerii
înaltului for, ceremonia a fost deschisã de
preºedintele Academiei, d-l Eugen Simion,
care a invitat apoi, în ordine, pe fiecare din
cei 14 preºedinþi de secþii sã înmâneze
premiile acordate în cadrul secþiei
respective. La secþia Filosofie, Teologie,
Psihologie, Pedagogie au fost acordate
urmãtoarele premii: Premiul Ion
Petrovici: Pãrintele Galeriu  Tâlcuiri la
praznicele de peste an ºi Vasile Morar 
Moralitãþi elementare; Premiul Vasile
Conta: Ioan N. Roºca  Specificul
fenomenologiei franceze. Maurice
Merleau-Ponty; Premiul Mircea Florian:
Mircea Dumitru  Modalitate ºi
incompletitudine. Logica modalã ca logicã
de ordin superior; Premiul Constantin
Rãdulescu-Motru: Mãrioara Petcu 
Mecanismele psihologiei juridice ºi Elena
Macovei  Pedagogie. Teoria educaþiei,
vol. I ºi II. Constatãm cu plãcere faptul cã
unul din cele trei premii pentru contribuþii
în domeniul filosofiei a revenit unui cadru
didactic al Universitãþii Spiru Haret, d-l
prof. Ioan N. Roºca, decanul Facultãþii de
Filosofie ºi Jurnalism, ceea ce atestã atât
valoarea lucrãrii sale, cât ºi, putem spune,
importanþa acordatã cercetãrii ºtiinþifice în
cadrul facultãþii ºi instituþiei pe care le
reprezintã. În continuare, ne vom referi la
principalele merite ale cãrþii distinse cu
premiul Vasile Conta.
Analiza fenomenologiei întreprinsã de
d-l Ioan N. Roºca se remarcã prin metoda
de cercetare ºi de expunere, care conjugã,
de fapt, mai multe modalitãþi, prin temeinicia
documentãrii, prin forþa de analizã ºi sintezã
doveditã de autor ºi, nu în ultimul rând, prin
rezultatele obþinute, care se integreazã întro perspectivã interpretativã personalã,
pertinentã ºi echilibratã.
Metoda sa de cercetare îmbinã logicul
ºi istoricul, în sensul cã pleacã de la fapte,
adicã de la lucrãrile filosofilor, pe care însã
le degajã de aspectele lor neesenþiale ºi le
confruntã cu unele importante reconstituiri
ºi interpretãri existente în literatura de
specialitate. În schimb, metoda sa de
expunere subsumeazã istoricul perspectivei
logice, realizând o prezentare pregnant
sistematizatoare ºi tematizatã.
Amintita metodã de cercetare ºi
expunere nu este nouã, ea fiind de
inspiraþie hegelianã ºi practicatã la noi
îndeosebi în perioada interbelicã, dar
meritul autorului este de a o rafina,
utilizând-o în mod consecvent ºi din
interiorul materialului examinat, iar nu din
exterior, ceea ce îi conferã valenþe noi,
creative. În alegerea acestei metode, el
pleacã de la premisa cã o anumitã miºcare
filosoficã se constituie ca unitate în
diversitate, tematicã ºi ideaticã, a tuturor
concepþiilor componente, iar concepþia
unui gânditor presupune un ansamblu
coerent ºi relativ constant de probleme ºi
idei care se degajã din toate lucrãrile
autorului respectiv.
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În acelaºi timp, fãrã sã excludã
importanþa altor perspective metodologice,
autorul promoveazã, prin chiar procesul
analizei logice intrinseci a concepþiilor
filosofice, ºi modalitatea analizei
comparative.
În plus, lucrarea la care ne referim
conjugã modalitãþile amintite cu
explicarea ºi evaluarea ideilor filosofice
atât prin premisele lor spirituale, îndeosebi
prin cele ºtiinþifice, cât ºi, în mãsura în care
ele însele permit, prin cele de ordin social.
Prin raportarea nuanþatã la cele douã tipuri
de premise, se evitã atât perspectiva
culturalistã, în speþã scientistã, potrivit
cãreia filosofia ar fi un simplu derivat al
unui context cultural-ºtiinþific, fãrã
legãturã cu viaþa realã, cât ºi cea
sociologistã, care reduce filosofia la
simplele atitudini izvorâte din practicã,
lipsind-o de autonomie ºi demnitate.
Pe lângã metodologia complexã
utilizatã, lucrarea este susþinutã ºi de o
bibliografie cuprinzãtoare ºi de calitate,
care include lucrãri fenomenologice
fundamentale, între care toate lucrãrile
principale ale gânditorului francez
analizat, utilizate în original, precum ºi o
gamã largã de referinþe din literatura de
specialitate din diverse þãri.
În spiritul metodologic amintit ºi potrivit
unei documentãri minuþioase, autorul
analizeazã fenomenologia francezã în
general ºi pe cea merleau-pontyanã în
special prin raportare la fenomenologia
germanã afirmatã de Edmund Husserl ºi
Max Scheler, precum ºi la alte orientãri
filosofice contemporane: existenþialism,
neohegelianism, personalism, pozitivism,
marxism, structuralism, aducându-ºi contribuþia la clarificarea relaþiei fenomenologiei
franceze cu amintitele orientãri.
În ce priveºte sistemul filosofic merleaupontyan, considerat de comentatorii
francezi a fi cel mai influent ºi fertil din
a doua jumãtate a veacului al XX-lea, acesta
este prezentat pentru prima datã în literatura
de specialitate din þara noastrã în
integralitatea ºi coerenþa temelor sale
majore (percepþie, limbaj, naturã, istorie,
om, metafilosofie), în logica internã a
fiecãrei teme în parte ºi valorizat în acord
cu orizontul sãu teoretico-ºtiinþific ºi
contextul sãu social.
Desigur, lucrarea despre fenomenologia
francezã în general ºi cea merleau-pontyanã
în special nu s-ar fi soldat cu rezultate
remarcabile numai în virtutea unor strategii
metodologice ºi a unei serioase
documentãri, însuºite la ºcoala studiului
atent al marilor creaþii din istoria filosofiei,
dacã nu ar fi beneficiat ºi de puternica forþã
sistematizatoare ºi analiticã a autorului,
ceea ce îi permite, pe de o parte, sã desprindã
unele semnificaþii generale ale miºcãrii
fenomenologice ºi ideile forþã ale
fenomenologiei franceze în raport cu
varianta germanã sau cu alte orientãri, iar,
pe de altã parte, sã surprindã fondul specific
ºi notele distinctive ale gândirii lui MerleauPonty în cadrul orientãrii fenomenologice.
În final, vom menþiona ºi unele din
rezultatele înnoitoare la care a ajuns
autorul prin pãtrunderea în intimitatea
filosofiei fenomenologice.

În prima parte, Specificul fenomenologiei
franceze, lucrarea aratã ºi argumenteazã cã,
pe fondul comun, dat de principiul
neutralist, care susþine cã fiinþa (esenþa)
cunoscutã a lumii nu este nici obiectivã, nici
subiectivã, fenomenologia francezã este mai
realistã decât cea germanã prin
propensiunea sa spre oamenii concretistorici ºi istoria lor efectivã. Acest specific
este explicat atât prin faptul cã Franþa din
timpul celui de-al doilea rãzboi mondial a
cunoscut miºcarea de Rezistenþã, iar în
perioada postbelicã imediatã  mari tensiuni
sociale interne ºi externe, cât ºi prin
premisele spirituale teoretizate cu
predilecþie de fenomenologii francezi ºi care
sunt oferite în special de ºtiinþele socioumane. Totodatã, din perspectiva unei foarte
bune cunoaºteri a gândirii filosofice
universale contemporane, sunt decelate o
serie de similitudini ºi diferenþe specifice
între fenomenologie, îndeosebi în varianta
francezã, ºi alte orientãri. În esenþã, se
precizeazã cã, faþã de postulatul
fenomenologic neutralist, care susþine
unitatea indistinctã a subiectivului ºi
obiectivului, existenþialismul sartrean ºi cel
heideggerian afirmã, finalmente, primatul
subiectivitãþii, neohegelianismul francez
este de tip existenþial, dar interfereazã ºi cu
principiul fenomenologic al unitãþii
ambiguie subiectiv-obiectiv, personalismul
pune accent pe latura subiectiv-moralã a
omului ºi istoriei, neopozitivismul reafirmã
teza unei cãi neutrale în cunoaºtere, pe care,
spre deosebire de fenomenologie, o
argumenteazã prin analiza raportului dintre
subiectul logic (sintactic sau semantic) ºi
obiectele construite de subiect, marxismul
admite o unitate între obiectiv ºi subiectiv
(între economic ºi ideologic, între societate
ºi individ etc.) pe fondul determinant al
obiectivului, structuralismul pune pe prim
plan unitatea structuralã a fenomenelor
cercetate, dar minimalizeazã importanþa
relatelor, îndeosebi a celor subiective.
Cât priveºte filosofia lui M. Merleau-Ponty,
remarcãm, mai întâi, selectarea temelor
majore în conexiunile lor imanente ºi
relevarea ideilor forþã ºi a acelora de
detaliu, în stare sã configureze esenþa ºi

particularitãþile unuia din cele mai
reprezentative sisteme filosofice
contemporane. Aºa cum se reliefeazã în
lucrare, printr-o necesarã analizã
comparativã, gânditorul francez susþine cã
ambiguitatea subiect-obiect se manifestã
în mod originar nu prin intenþionalitatea
intelectualã (proprietatea subiectului
intelectual de a fi deschis, orientat spre
obiectul de cunoscut) descoperitã de
Husserl ºi nici prin intenþionalitatea
emoþionalã evidenþiatã de Scheler, ci
printr-o intenþionalitate perceptivã, care
angajeazã însuºi raportul dintre corpul
uman ºi lume ºi care constituie temeiul
variatelor tipuri ale manifestãrii umane.
Totodatã, se argumenteazã cã gânditorul
francez nu este adeptul unui reducþionism
perceptivist, ci considerã cã diversele
limbaje ºi forme de cunoaºtere, de la cele
comune la cele ºtiinþifice, sau filosofice,
sau artistice, precum ºi toate celelalte
activitãþi ºi relaþii umane, inclusiv cele
social-istorice, reiau ºi transformã în mod
specific ambiguitatea perceptivã originarã.
Dupã opinia noastrã, contribuþia
originalã adusã de Ioan N. Roºca în cartea
sa premiatã de Academia Românã constã
nu numai în imaginea personalã pe care o
oferã fenomenologiei franceze ºi operei lui
M. Merleau-Ponty, ci ºi în valorificarea ºi
dezvoltarea unor teze ºi principii din corpul
acestora. În acest sens, în accepþia sa,
punctul de vedere neutralist nu neagã
faptul real cã, uneori, factorii obiectivi,
materiali joacã un rol determinant, iar
alteori, în alte contexte, acest rol revine
celor subiectivi, spirituali, dar previne
asupra oricãrui reducþionism ºi sugereazã
faptul cã, în lumea umanã, orice realitate
se vãdeºte a fi un aliaj al obiectivului ºi
subiectivului, iar în cazul unor entitãþi, cum
sunt valorile, cele douã dimensiuni se
contopesc, devenind indistincte.
Dacã la calitãþile ºi reuºitele semnalate
adãugãm ºi claritatea ºi transparenþa
modului de a gândi proprii autorului ºi
scriitura sa limpede, precisã, inteligibilã,
vom întregi imaginea unei lucrãri care se
circumscrie celor mai bune realizãri din
exegeza istorico-filosoficã româneascã.

Lucrãri consacrate
vieþii ºi operei lui
Nicolae Iorga ºi ediþii
din opera savantului,
apãrute sub semnãtura
lui Valeriu Râpeanu
Activitate distinsã
cu Premiul
Naþional
Nicolae Iorga

1. Culturã ºi Istorie II, N. Iorga  Gheorghe I. Brãtianu, Editura Cartea Româneascã, 1981.
2. Scriitori dintre cele douã rãzboaie mondiale: De la N.Iorga la ... Liviu Rebreanu,
Editura Cartea Româneascã, 1981.
3. Culturã ºi Istorie III, N.Iorga  I.G.Duca, Editura Cartea Româneascã, 1989
4. N.Iorga, La vie de lhistoire et lhistoire dune vie, Editura ªtiinþificã 
Enciclopedicã, 1989.
5. N.Iorga, Mircea Eliade  Nae Ionescu, Editura Arta Graficã, 1993.
6. N.Iorga, Mircea Eliade  Nae Ionescu, ediþie adãugitã, Editura Lider, 1999.
7. Nicolae Iorga, Editura Demiurg, 1994.
8. Nicolae Iorga 1940-1947, Editura Gramar, vol. I, 2001, vol. II, 2002.
Ediþii critice însoþite de studii introductive, note ºi comentarii, bibliografie din opera
lui N.Iorga, publicate sub îngrijirea lui Valeriu Râpeanu
1. N.Iorga, O viaþã de om aºa cum a fost, Editura Minerva
Ediþia I, 1972, 807 p.
Ediþia II, 1976, 850 p
Ediþia III, 1981, Biblioteca pentru toþi
Ediþia IV, 1984
2. N.Iorga, O luptã literarã, Editura Minerva, 1979
Volumul I, 416 p.
Volumul II, 493 p.
3. N.Iorga, Pe drumuri depãrtate, Editura Minerva, 1987
Volumul I, 1890-1926, 671 p.
Volumul II, 1926-1930, 447 p.
Volumul III, 1930-1939, 567 p.
4. N.Iorga, Oameni cari au fost, Editura Porto-Franco
Volumul I, 1994, 459 p.
Volumul II, 1996, 469 p.
Volumul III, 1997, 381 p.
5. N.Iorga, Sfaturi pe întunerec, Editura Minerva, 1986
Colecþia Biblioteca pentru toþi
Volumul I, 407 p.
Volumul II, 338 p.
6. N.Iorga, Sfaturi pe întunerec prima ediþie integralã, Editura Casa Radio, 2001, 767 p.
7. N.Iorga, Supt trei regi, Editura Pro, 1999, 606 p.
8. N.Iorga, O nouã epocã de culturã, Editura Fundaþiei România de Mâine, 2000

Neobosit editor
ºi cunoscãtor al operei
lui Nicolae Iorga
Din scrisoarea prof.univ.dr. Andrei Pippidi,
preºedintele Juriului pentru decernarea
Premiului Naþional Nicolae Iorga

Stimate Domnule Primar,
Aflând despre lãudabila iniþiativã prin
care oraºul Botoºani, ca sã cinsteascã
amintirea celui mai ilustru dintre fiii sãi,
creeazã un Premiu Naþional Nicolae
Iorga, vã mulþumesc în numele familiei
(ºi personal, întrucât aþi gãsit de cuviinþã
sã mã onoraþi cu conducerea juriului care
va decerna acest premiu ºi din care fac
parte oameni care meritau mai mult decât
mine acest loc).
Vã mãrturisesc cã prima mea reacþie a
fost de dezacord faþã de ideea de a destina
premiul unei lucrãri referitoare la viaþa ºi
opera lui N.Iorga. Desigur, n-ar fi fost în
vederile bunicului mei ca premiul ce-i
poartã numele sã rãsplãteascã tocmai o
muncã menitã a-l pune pe el în valoare.
Mi-am dat apoi seama cã aþi gãsit mijlocul
nimerit de a stimula studiile istorice ºi
biografice într-o direcþie care a fost
neglijatã în ultimul timp, nu numai din
cauza marilor prefaceri prin care trec ºi
cultura româneascã ºi þara noastrã în
general, ci ºi fiindcã o generaþie de învãþaþi
care a cercetat acest subiect este pe cale
de a dispãrea, fãrã a fi fost încã înlocuitã.

De aceea, am fost cu totul de acord ca,
pentru prima oarã, premiul sã fie acordat,
nu pentru o singurã, valoroasã, contribuþie,
ci pentru o activitate mai îndelungatã,
consacratã scrisului ºi acþiunii publice a
lui N.Iorga.
Din acest punct de vedere, mi se pare cã
cel mai vrednic de aceastã recunoaºtere dintre
toþi candidaþii posibili în momentul de faþã
este domnul Valeriu Râpeanu, neobosit
editor al lui N. Iorga ºi cunoscãtor al operei
sale cum n-a mai rãmas altul în þarã. Oricare
ar fi alegerile în anii viitori, sunt sigur cã
aceea pentru care ne pregãtim n-ar putea gãsi
pe cineva mai potrivit cu intenþiile D-voastrã.
Mai am de adãugat cã, dintre cele douã
date între care avem de ales, optez pentru
aniversarea din iunie (data naºterii).
Acum, la sfârºitul lui noiembrie, n-aº putea
veni la Botoºani ºi vã rog sã-mi permiteþi
sã fiu înlocuit de domnul profesor
Alexandru Zub, directorul Institutului
A.D.Xenopol din Iaºi.
Primiþi, vã rog, stimate Domnule
Primar, asigurarea sentimentelor mele de
recunoºtinþã ºi preþuire,

ANDREI PIPPIDI

Cãrþi noi la Editura Fundaþiei
România de Mâine
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Mitul nostru spiritual

Mai
mult
decât un
mare
poet ...

Bogdan Petriceicu Hasdeu:

EMINESCU

... et souvent je regrette
Detre née en des temps un
peu trop raffinés
Où lon trouve lhonneur
et lamour surannés
Et dans lesqueles un fou
1)
peut seul étre poète!
Julie Hasdeu, Chevalerie, p. 5.

Convorbire
cu
prof.univ.dr.
Eugen
SIMION,
preºedintele
Academiei Române
(Continuare din pag. 1)
 Este prezentã influenþa prozei artistice
eminesciene în afirmarea unor orientãri
literare româneºti din secolul al XX-lea,
precum fantasticul, realismul magic ºi alte
asemenea? În studiul volumului amintit, cu
care aþi debutat editorial, existã o seamã
de anticipaþii interesante despre influenþa
prozei eminesciene.
 Este adevãrat cã am debutat cu o carte
despre proza lui Eminescu, l-am ajutat pe
Perpessicius, în cadrul unui colectiv de
cercetãtori de la Academia Românã, la
alcãtuirea volumului al 6-lea din opera lui
Eminescu. Aceastã carte a mea n-am mai
recitat-o. Acum, la întrebarea dv dacã influenþa
prozei eminesciene s-a exercitat asupra
secolului al XX-lea, rãspund: da ºi nu. Proza
din secolul al XX-lea a mers spre altceva.
Totuºi, fantasticul eminescian ºi realismul
magic n-au dispãrut din literatura noastrã. Le
întâlnim la Mircea Eliade (Domniºoara
Cristina ºi proza fantasticã) ºi la alþi autori
care au cultivat realismul magic, de la Mihail
Sadoveanu la Fãnuº Neagu ºi D.R. Popescu.
Dar nu proza, ci poezia este compartimentul
cel mai solid al operei lui Eminescu.
 Din perspectiva unor asemenea
compartimentãri, cum vedeþi editarea
integralã a operei lui Eminescu? Refuzul
publicisticii sale este de demnitatea
culturii române?
 Chiar zilele trecute au apãrut ultimele
douã volume, 6 ºi 7, din ediþia eminescianã de
Opere fundamentale. Putem spune cã avem,
în fine, o ediþie a operei integrale a lui Eminescu,
ediþia academicã plus scrisorile cãtre Veronica
ºi de la Veronica apãrute în ultima vreme. Ediþia
pe care a început-o, cum ºtiþi, Pepessicius ºi a
încheiat-o profesorul Vatamaniuc. Eu cred cã
românii se pot bucura cã pot avea în casa lor pe
Eminescu în totalitatea lui. Vã referiþi la faptul
cã unii refuzã publicistica lui Eminescu. Îmi
vine sã spun o vorbã neacademicã: este prostia
lor. Este decizia lor. Da, ºi eu mi-amintesc cum
cineva a spus cã publicistica lui Eminescu este
nulã. Cã ea nu existã. Sper ca tânãrul respectiv
sã mai facã ºi altceva pentru ca sã poatã intra în
istoria culturii române, sã nu se bizuie numai
pe aceastã reflecþie a lui. Publicistica lui
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Mihai Eminescu (Hyperion).
Monument realizat de sculptorul Gheorghe D. Anghel

Eminescu este importantã, dupã pãrerea mea,
din trei puncte de vedere. În primul rând pentru
cã este scrisã de Eminescu ºi întotdeauna ne
intereseazã ce gândeºte un mare poet, chiar
atunci când, eventual, greºeºte. În al doilea rând,
pentru cã este o prozã ideologicã, o prozã de
idei de excepþionalã valoare. Deci, ea trebuie
cititã ca un discurs epic ºi ideologic. În al treilea
rând, este interesantã pentru cã aratã o poziþie
în cultura românã. Chiar dacã nu sunt de acord
cu aceastã poziþie. Eminescu era împotriva
formelor fãrã fond, deci era de partea lui
Maiorescu ºi mergea chiar mai departe. El
apãrã o poziþie organicistã care se manifestã
în culturã ºi combate pe roºii, pe bizantini,
adicã pe liberali. Nu a avut dreptate, în unele
privinþe. Dreptate au avut cei care voiau sã
înnoiascã societatea româneascã.
 Îngãduiþi-mi aici o simplã reflecþie:
cred c-ar fi interesantã o dezbatere,
desfãºuratã astãzi cu întregul instrumentar
de care dispune cultura românã, pe seama
publicisticii eminesciene. Poate cã astfel sar putea observa, cu mai multã rigoare,
cum un creator de înãlþimea lui Eminescu,
care a revoluþionat instrumentul
fundamental de expresie, creând limba
poeticã, ºi care a consacrat, prin scrisul sãu,
drept supreme valori, munca, cinstea,
dreptatea, iubirea de þarã, echitatea chiar
ºi pe plan internaþional, inclusiv rezistenþa
prin spirit, prin culturã în faþa
invadatorilor, o asemenea personalitate nu
poate fi împotriva esenþei liberalismului, ci
numai împotriva falsitãþii, confuziei,
împrumuturilor neasimilate, împotriva
oportunismului. Un creator de valoarea lui
Eminescu este un izvor de supremã
libertate, un promotor al înnoirilor
autentice, purtãtoare ºi producãtoare de
valori. Dupã cum poezia lui, de sorginte
romanticã, sintetizeazã valori clasice ºi
chiar mai mult, anticipeazã, prefigureazã,
cum vedem astãzi, valenþe ale noilor
orientãri estetice, tot astfel ideologia lui cred
cã se situeazã la izvorul oricãrui autentic,
sincer crez omenesc.
 ªi sã nu uitãm cã orice ideologie are
nevoie de o contraideologie. Orice sistem care
tinde sã se instaleze în societate are nevoie de
o criticã a lui, o criticã a respectivului sistem,

În universul gândirii eminesciene, problemele vieþii
economico-sociale ocupã un loc aparte.
Fundamentând propria teorie cu privire la industrializare,
Eminescu n-a acceptat niciodatã opþiunile celor care vroiau sã
condamne România la un tip de economie unilateralã, devenind o
þarã eminamente agricolã, care în viziunea sa anchilozeazã puterile
naþionale. Sã nu restrângem pe român numai la acel teren mãrginit
pe care mai poate suporta concurenþa, la agriculturã  îndemna
Luceafãrul poeziei româneºti. Mesajul acesta are, trebuie sã
recunoaºtem, o mare încãrcãturã patrioticã, pãstrându-ºi nealteratã
actualitatea. În viziunea lui Mihail Manoilescu, cel care i-a descoperit
aceastã vocaþie de economist ºi i-a consacrat un studiu edificator,
Teoria compensaþiei muncii, elaboratã cu rigoare de Eminescu
îmbracã cu adevãrat o formã ºtiinþificã. Dupã aceastã teorie, orice
om trebuie sã dea societãþii cel puþin echivalentul serviciilor pe care
le primeºte. Compensaþia nu se dã de cãtre o clasã sau de cãtre un
om decât prin munca intelectualã sau muºchiularã  reliefa Eminescu.
Cine nu dã muncã muºchiularã, trebuie sã dea muncã intelectualã,
iar societatea are dreptul sã cearã de la oricine echivalentul a ceea ce
consumã în bunuri materiale  ajungea sã conchidã marele poet.
Marcatã profund de sentimentul echitãþii în viaþa economicã este
ºi concepþia lui Eminescu cu privire la raporturile de schimb cu þãrile
din Occident. Þãranul trebuie sã munceascã o varã pentru a plãti un
obiect de lux cumpãrat din strãinãtate  reflecta el. O naþiune care
produce grâu poate trãi foarte bine  nu zicem ba  dar niciodatã nu
va putea sã-ºi îngãduie luxul naþiunilor industriale înaintate.
Întrebându-se nu doar retoric ce poate fi într-adevãr o naþie agricolã
pe lângã una industrialã, Eminescu a redat cu plasticitate dimensiunea
unui asemenea raport umilitor: Cât un rãzeº, oricât de vrednic, pe
lângã un boier cu 100.000 de pogoane într-un hotar.
Nevoia unei autentice ºi viabile industrializãri îl transformã
pe marele poet român într-un promotor fervent al aplicãrii unui
anumit protecþionism în stare sã încurajeze dezvoltarea industriei
ºi tehnicii româneºti, s-o apere de ceea ce astãzi ar putea însemna
concurenþã neloialã. Nu întâmplãtor pledeazã  într-un articol
apãrut în ziarul Timpul pentru ideea introducerii unui sistem
protecþionist ºi în þara noastrã.
În gândirea economicã a lui Eminescu se înscrie conceptul sãu
privind sãrãcia, pe care o socotea o mare inferioritate naþionalã,

aºadar de o contraputere. ªi Eminescu
reprezintã în chip strãlucit aceastã poziþie.
Tendinþa sincronistã în evoluþia societãþii nu
se poate închipui fãrã critica sincronismului.
Astfel cã ºi din acest punct de vedere
publicistica lui Eminescu este fundamentalã
pentru înþelegerea culturii române ºi, mai mult
decât atât, pentru înþelegerea societãþii române.
S-au spus lucruri uneori aberante despre
aceastã publicisticã, nu pot sã-mi explic cum
un om inteligent, ca Ion Negoiþescu, a putut
sã scrie cã Eminescu este protolegionar prin
publicistica lui. Este o aberaþie ºi ea trebuie
tratatã ca atare.
 Tentativele recente aºa-zicând de
demitizare a lui Eminescu reprezintã
încercãri de delimitare creatoare sau
expresia unor orgolii fãrã acoperire?
 Demitizarea lui Eminescu, da, s-a fãcut
într-o formã mai brutalã astãzi decât în trecut.
Acel numãr teribil din Dilema Fundaþiei
Culturale Române rãmâne un punct de reper
în aceastã tendinþã mai generalã care existã în
cultura noastrã, astãzi, de a demitiza valorile,
de a prãbuºi statuile. Eu nu cred cã a reuºit.
Dimpotrivã, cred cã reacþia a fost mai degrabã
pozitivã pentru cã cei care gândesc bine ºi-au
dat seama cã o culturã fãrã mituri devine foarte
vulnerabilã. Îºi pierde identitatea. ªi vorba
nihilistului Cioran: Ce-ar fi românii fãrã
Eminescu? Chiar el, care nu accepta nimic,
îºi dãdea seama cã nu se poate imagina
românitatea fãrã Eminescu.
 Cum vedeþi destinul creaþiei
eminesciene în secolul al XXI-lea?
 Îl vãd ca ºi pânã acum, ca pe un destin
esenþial pentru noi, românii. Un punct de
referinþã pentru identitatea noastrã. El va
rezista atâta vreme cât va rezista poezia lui
Eminescu. ªi nu sunt semne ca poezia lui
Eminescu sã nu mai intereseze pe cititorii sãi.
S-ar putea ca ºi alte compartimente ale operei
lui sã revinã în forþã. Mã gândesc din nou la
publicistica lui Eminescu. Cum o avem acum,
în faþã, editatã integral, o vom putea citi în
liniºte ºi vom putea vedea cã Eminescu era
un om foarte informat, un om care avea acces
la marile surse ideologice. Apoi este, ceea ce
ziceam ºi înainte, fantezia lui formidabilã în
acest discurs ideologic ºi politic. Pe scurt,
dinspre partea lui Eminescu stãm bine.
 Frumos ºi exact spus. Vã mulþumesc.

La 15 iunie, când trebuia sã aparã acest numãr al Revistei noi,
am aflat cã Eminescu nu mai este.
Am oprit apariþiunea, preferând sã întârzie mai bine cu câteva
zile, decât sã nu cuprinzã o paginã în onoarea aceluia care face
onoare þãrei sale.
Eminescu a lãsat multe versuri admirabile; însã, meritul lui cel
covârºitor, un merit de principiu, este acela de a fi voit sã introducã
ºi de a fi introdus în poezia româneascã adevãrata cugetare ca fond
ºi adevãrata artã ca formã, în locul acelei uºoare ciripiri de mai
înainte, care era foarte igienicã pentru poet ºi pentru cititor,
scutindu-i d-opotrivã, pe unul ºi pe celãlalt, de orice bãtaie de cap
ºi de orice bãtaie de inimã.
Nu zic nimãnui sã imiteze pe Eminescu. Din contra. Poezia este
o cãsãtorie a realitãþii cu idealul în sufletul poetului în acele momente
când poetul e poet  poetul fie cât de mare nu e poet totdeuna  în
acele momente, prin urmare, în cari el este mai el, mai însuºi, mai
individual ca oricând. În fiecare suflet poetic realitatea ºi idealul se
combinã ºi se acordã într-un alt mod. Între doi poeþi pot fi asemãnãri

*

numai doarã prin asemãnarea cea organicã între naturile amândurora,
niciodatã prin imitaþiune. A imita pe cineva în poezie este un talent
tot atât de vulgar ca ºi a imita pe cineva pe scenã, unde ºi acolo un
actor artist urzeºte, nu mimeazã. Eminescu va trãi fiindcã a izbutit a
gãsi frumosul fãrã a imita pe nimeni.
El va trãi, deºi a murit nebun. ªi a trebuit sã moarã nebun. E
grozav a o zice! Sã nu fi înnebunit, el nu avea ce mânca. Mai
rãu decât atâta! Ca sã aibã ce mânca, el fusese silit a-ºi mânca
inima, înlocuind avânturile poeziei, avânturi mãreþe, avânturi
cari nu se pot vinde, prin acea prozã de toate zilele a sterpelor
lupte de actualitate, care îi aducea o fãrâmã de pâine, stropitã
într-ascuns cu amare lacrimi  prefaþa nebuniei.
El va trãi, deºi a murit nebun. ªi cum oare putea sã nu
înnebuneascã? În toate epocile au fost poeþi pe care flãmânda
sãrãcie, uneori numai deºertãciunea, pentru o ticãloasã pâine,
însoþitã de o mai ticãloasã laudã, îi încovoia tãmâitori dinaintea
celor puternici. În toate epocele s-au vãzut însã ºi de acele firi
semeþe, înalte, vrednice de solia ce le-a dat-o dumnezeirea, cari
niciodatã n-au întins o mânã cerºetoare cãtre vreo mãrire
pãmânteascã, cãtre acei ce uitã cã nu sãracii spãlau picioarele lui
Isus, ci Isus a spãlat picioarele sãracilor. Aºa poet a fost Eminescu.
El va trãi, deºi a murit nebun; vor muri însã, pentru vecie
nenumãraþi înþelepþi, cari au lãsat, lasã ºi vor lãsa totdeauna sã
înnebuneascã un Eminescu.
* Revistã nouã, II, nr. 16, 15 iunie 1889, p. 211-212
1)
  ... ºi adesea regret/ Cã m-am nãscut în niºte vremi puþin prea
rafinate/ În care onoarea ºi dragostea sunt considerate învechite/ ªi în
care numai un nebun poate fi poet.

Cugetãri eminesciene

Izvorul întãritor al istoriei naþionale, iubirea de limbã, de datini ºi de popor sunt înlocuite la tinerime ºi ceilalþi
prin romane franþuzeºti ºi cântãreþe pribege ale cafenelelor strãinãtãþii. Un aer bolnãvicios de corupþie, de frivolitate,
de câºtig fãrã muncã a cuprins plebea noastrã roºie ºi infecteazã chiar sfera ce rãmãsese neatinsã de acest spirit. A
crede cã o reacþie puternicã, în sensul naþional ºi istoric al cuvântului, ar mai fi cu putinþã la noi în þarã ar însemna
a se face jertfa unei deºarte iluzii.
Patriotismul, cu toate acestea, nu este iubirea þãrânei, ci iubirea trecutului. Fãrã cultul trecutului nu existã iubire
de þarã. Azi e constatat cã, din momentul în care împãraþii au început a înlocui prin oameni noi pe senatorii Romei,
în care tradiþiile ºi cultul trecutului se întrupaserã, Roma a mers spre repede cãdere. Cazul Romei nu numai cã nu
e izolat, dar nu suferã nici excepþie mãcar !
Timpul, V, nr. 162, 22 iul. 1880, p.2
Un popor este o unitate psihologicã datã, un subiect cu o conºtiinþã de sine unitarã, oricât de împãrþit ar fi din
punct de vedere statal. Aceastã conºtiinþã de sine îºi are conþinutul sãu spiritual: limba, literatura, obiceiurile,
religia. Aceastã unitate are drept premisã o uniformitate a indivizilor care constituie poporul, ºi tocmai aºa este ºi
la cel român. Poate nici un popor care numãrã douãsprezece milioane nu are porþile sale atât de puþin diferite ca cel
român. Limba sa este poate singura care aproape cã nu cunoaºte dialecte, obiceiurile poporului sunt în general
aceleaºi, religia a rãmas, cu toatã sciziunea formalã a bisericii, aceeaºi în sinea ei.
Mss. 2258
Singurul strat social din þarã la noi care dã producþia cea mare este populaþia ruralã. Care este însã soarta acestei
populaþii? Þãranul în genere este foarte sãrac, pentru cã produce pentru sine foarte puþin, ºi astfel se hrãneºte rãu
mai mult din cauza lipsei decât din obiceiul frugalitãþii; aºa fiind, populaþia de la þarã descreºte mereu, în starea
aceasta economicã, þãranul este dat pe mâna unei administraþii stupide, corupte ºi brutale, care, în loc sã-i îngrijeascã
de interese, sã-l ajute a-ºi îmbunãtãþi soarta ºi sã-l ocroteascã, îl prigoneºte, îl jefuieºte ºi-l maltrateazã.
Timpul, V, nr. 36, 15 febr. 1880, p.1
Dorim din toatã inima îndreptarea stãrii þãranului ºi o dorim cu toþii, cãci e învederat cã, rãu stând þãranul, rãu
stã proprietarul, rãu toatã þara [ ]
Se ºtie cã þãranul nostru e un om ºi inteligent ºi, în fundul caracterului sãu, onest. Un þãran poate fi adus prin
dãri exorbitante la starea de-a nu mai putea munci; cu toate astea niciodatã nu va tãgãdui un ban ce l-ar fi luat,
niciodatã nu va refuza a plãti o datorie dacã are de unde [ ]
Catã dar ca legea viitoare sã þie seama de nevoile, de caracterul onest al omului nostru de þarã, de capacitatea sa
de muncã, în acelaºi grad în care e obligatã a þine seamã de nevoile proprietãþii mari. Interesele agriculturii mici ºi
ale celei mari, departe de-a se exclude, sunt identice.
Timpul, VI, nr. 260, 28 n. 1881, p.1
Cum am tratat noi pe þãran? Am clãdit un aparat greoi ºi netrebnic pe spetele lui, aparat reprezentativ cum îl
numim ºi care nu-i decât pretextul de a crea din ce în ce mai multe posturi, plãtite tot din punga lui, direct sau
indirect. Într-o þarã care n-are export industrial, þãranul munceºte pentru toþi: singur ºi necontestabil.
Mss. 2258
Dar rãul esenþial care ameninþã vitalitatea poporului nostru este moral, e demagogia.
Timpul, VII, nr. 105, 16 mai 1882, p.1
Beþia cuvintelor e mai periculoasã decât a vinului.

precum ºi consecinþele-i dezastruoase pe toate planurile. Cel mai mare
rãu pentru un popor este sãrãcia  considera Eminescu. El credea cu
convingere cã toate calitãþile morale ale unui popor atârnã  abstrãgând
de climã ºi de rasã  de la starea sa economicã ... Blândeþea caracteristicã
a poporului românesc dovedeºte cã în trecut el a trãit economiceºte
mulþumit, cã a avut ce-i trebuia. Iatã exprimatã, sintetic, sub o formulã
originalã, axioma dupã care într-o societate care are asigurate mijloacele
de trai virtutea este mai uºoarã.
Respectul lui Mihai Eminescu pentru producãtor, din truda ºi
sacrificiul cãruia trãieºte societatea este admirabil exprimat: Omul
produce ceva mai mult decât consumã. În acest ceva mai mult, din
acest prea mic prisos al gospodãriei producãtorului trãieºte toatã
civilizaþia naþionalã.
Generoasa pledoarie a lui Eminescu pentru ideea de dreptate
economicã nu se rezumã doar la un simplu deziderat, ci, în

Deplângând dezastrul pe care introducerea formulelor noi l-a
adus, rând pe rând, în toate instituþiile tradiþionale, Eminescu scria:
Rãu este cã au cãzut rãzeºii; rãu este cã au cãzut breslele. Se aflã
aici cuprins, exprimat nu numai regretul dupã bresle, dupã niºte
instituþii care aveau farmecul lor, dar ºi o convingere întemeiatã pe
autentice premise de filosofie socialã, care formeazã o impresionantã
unitate, regãsindu-se surprinzãtor  ca o coincidenþã în ceea ce astãzi
este  în filosofia socialã modernã  doctrina statului organic.
De fapt, în istoria statului ºi a dreptului, Mihai Eminescu distinge
douã doctrine: liberalismul  care acordã libertate individului ºi pune
în pericol libertatea ºi individualitatea celorlalþi, micºorând rolul
statului de armonizare a intereselor  ºi conservatorismul  care
socoteºte cã individul e numai un mijloc pentru întreþinerea ºi
înflorirea colectivitãþii, cruþarea economicã a tuturor claselor pe
care le priveºte ca organe vii ale societãþii, cu un cuvânt organizarea

viziunea lui, organizarea de stat dobândeºte forme dintre cele mai
concrete astfel concepute încât sã rãspundã cât mai eficient acestei
nobile idei. Sintetizându-le, acestea ar fi echivalente cu preferinþa
lui pentru un stat mai unitar, mai organic cãruia, împreunã cu
instituþiile sale specifice, îi atribuie un caracter relativ, iar nu
absolut dedus din principii abstracte, susþinând cã toate teoriile
sunt valabile pentru un anumit popor ºi pentru un anumit rãstimp
din evoluþia lui.
Dezvoltând raþiunea de a fi a statului, Eminescu sublinia, în
termeni tranºanþi, cã nu dreptul public, ci pãstrarea naþionalitãþii
noastre e lucrul de cãpetenie pentru noi. În opinia sa, statul este
un produs natural: Statul este asemenea unui copac din pãdure,
product al naturii.

naturalã, înþeleasã de toþi, moºtenitã adesea prin tradiþie, prin obiceiul
pãmântului, recunoscutã de toþi fãrã legi scrise chiar  iatã starea de
lucruri la care aspirã conservatorismul extrem  precizeazã Mihai
Eminescu. Dar ºi aceastã doctrinã are principiile ei  apreciazã acesta:
Vecinica tutelã, exercitatã asupra claselor de jos, le dã într-adevãr
pânea cea de toate zilele, dar le lipseºte de energia individualã, le
face indolente. În opinia lui Mihai Eminescu, liberalismul cuprinde
primejdii ºi mai mari. El preface viaþa într-o luptã reciprocã, care
poate ajunge la disoluþionarea completã a statului  menþioneazã
cu recunoscuta sa intuiþie Mihai Eminescu.
Înstrãinate de interesele reale ale poporului român, aceste douã
tabere au transformat viaþa politicã a statului într-o scenã în care,
nu mai ºtim ce vrem, ce sã facem, ce sã primim, ce sã respingem, în

Poetul ºi Þara

Timpul, VIII, nr. 138, 23 mai 1883, p.1
cine sã ne mai încredem; nu ne mai auzim unii pe alþii; ne trebuie o
idee care sã ne limpezeascã toate capetele ºi sã ne împreune pe toþi la
lucru... Orice principii am pretexta cã avem ºi unii ºi alþii, mizeria
ºi lipsa de culturã vor fi umbra pseudocivilizaþiei noastre  remarca
marele poet naþional.
Oferind o soluþie alternativã la aceastã ameninþare, Mihai
Eminescu sublinia: Numai o organizare strictã care ar sili poporul
de mijlocitori la muncã ºi la producþiune, o organizare care ar îngreuna
parvenirea la funcþii publice, dar care le-ar deschide prin alt regim
economic o piaþã în care sã-ºi ofere braþele la muncã realã, ar putea
sã vindece relele de care suferim.
Considerând cã în raport cu stadiul de dezvoltare al României
atins în 1879, ºi faþã de pericolele care ameninþau starea poporului
român dinlãuntru ºi din strãinãtate, punerea cauzei naþionale mai
presus de orice este obligatorie pentru un stat care-ºi respectã
demnitatea naþionalã. Sã ne ridicãm acum cel puþin peste strâmtele
vederi de potenþial ºi sã ne dãm seama de unde venim ºi unde trebuie
sã ne ducã firea noastrã latinã; sã ne ridicãm cu toþii, nu roºii, nu
albii, ci românii într-un puternic curent de reacþie contra spiritului
în care s-a conceput la noi realizarea dorinþelor de libertate  sublinia
cu luciditatea sa inconfundabilã Mihai Eminescu.
În viziunea marelui nostru poet rostul moral al statului constã în
reglementarea dreaptã a intereselor individuale ºi a raporturilor dintre
clase. Statul are datoria de a se îngriji de soarta claselor pozitive aceºti hamali ai omenirii  dar ºi de a deprinde clasele de sus ale
societãþii la o muncã folositoare, prin care sã se compenseze energia
muscularã a celor producãtori de bunuri materiale de necontestat.
Una din coordonatele constante ale gândirii economico-sociale
a lui Eminescu constã în combaterea a tot ce este copie ºi import
de gândire, persiflând pe cei care ºi când polemizeazã fac apel
excesiv la citate.
ªi chiar dacã uneori poetul pãtrunde de multe ori în gândirea
economistului, determinându-l sã conceapã uneori idilic organizarea
producþiei noastre naþionale în forme limitate, medievale, totuºi,
aceasta în ansamblu rãmâne riguroasã, întreagã ºi nestrãmutabilã
 cum spunea Manoilescu  perenitatea confirmându-i mereu
consistenþa, coerenþa, viabilitatea.

Adela DEAC
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De la Ion Roatã
al lui Creangã
la Ion Roatã
al lui Cotruº

A încremenit acolo strãinã...
Ion Ion e un tragic portret al unor
tragice vremuri. El provine din spiþa
celebrului Ion Roatã a lui Creangã, ca ºi
varianta Ion Roatã de Aron Cotruº:
Io,
Ion Roatã,
unul din pietroasa, dârza gloatã,
trec pe-al vremii cal fãrã de frâu...
N-am cuþit ºi pistoale la brâu!
Armã mi-e spicul de grâu...
Rupt aspru din urgia de ieri,
fãrã averi,
fãrã somn
sânger încã de palme,
de paturi de puºti ºi sudalme,
fãrã ogor, fãrã pâine
pãzit de roºii temniceri,
dar mâine, mâine
peste muscãleasca pleavã spulberatã,
ca niciodatã
fi-voi alb ºi drept stãpân ºi domn
peste þara româneascã toatã.

În fiecare 7 ianuarie sãrbãtorim, ºi mai
ales sãrbãtoream, în copilãria mea în chip
deosebit, ziua de Sfântul Ioan
Botezãtorul. Ca ºi întreaga þarã, satul meu
era plin de Ioni. Ion al Voinicului, care
locuia peste drum de noi, camarad cu tata,
Ion al lui Cristos, filiaþia cu Mântuitorul
nu ºoca pe nimeni,  Ion al Chiei  sistem
antroponomastic strãvechi, curent în
secolul al XV-lea, al Paraschivei, nume
puternic palatalizat ca ºi piatrã care a dat
chiatrã, Ion al Holdelor ori Ion din capul
satului, numiri date pe motive topografice.
Numele Ion e atât de rãspândit la noi, la
þarã mai ales, încât îl cunosc ºi pãsãrile,
dupã cum ne spune cântecul: În grãdina
lui Ion/ Toate pãsãrile dorm/ numai una nare somn/ ªi sare din pom în pom / ªi strigã
Ion, Ion!!. Din Ion limba româneascã a
creat o sumedenie de hipocoristice ºi de
diminutive: Onuþ, Ionel, Nelu, Neluþu,
Ionuþ etc. Deºi existã ºi la alte popoare:
Ianoº, Jean, Ivan, Iohan, Gion etc., în limba
românã e cel mai organic legat de fiinþa
noastrã. Când romanul Ion de Liviu
Rebreanu a fost tradus în francezã,
traducãtorul a simþit nevoia sã zicã Ion, le
roumain.
Urmau, apoi, Ioni cu supranume date de
anumite împrejurãri biografice: Ion Jandaru,
Ion Crâºmaru, Ion Ciurdaru, Ion Felcerul
etc. sau de unele defecte fizice sau psihice:
Ion ªchiopu, Ion Chioru, Ion Sucitu, Ion
Nebunu etc., etc. Fiecare localitate
româneascã avea ºi are încã Ionii ei.
La noi acasã, în vremea copilãriei mele,
eram patru Ioni: bunicul patern, tatãl ºi un
frate al bunicului pe linie maternã. Când
ne aflam prin grãdinã ºi ne striga mama
era obligatã sã ne deschilineascã, sã ne
distingã separat, Ionii noºtri primeau
atributele:
ãl bãtrân (moºii), ãl tinãr
(tata), cochilu (eu)
De Sfântu Ion mergeam cu toþii la
bisericã. Dupã slujbã, asistam la
împuºcarea ciurcii, personajul din
echipa cãluºarilor mascat într-o cãpriþã
care cerea bani dintr-un bot de lemn.
Se împuºca, fireºte fictiv, ciurca ºi se
încheia astfel jocul cãluºarilor, care
începea în ziua de Crãciun, dând pe la
casele oamenilor adorabile spectacole de

mãiestrie artisticã. În fiecare ceatã de
cãluºari era cel puþin câþiva Ioni, dintre
care unul, pentru dexteritatea lui, primea
numele: Ion Cãluºarul sau Ion Vãtavul
(ºeful cãluºarilor).
Ne îndreptam apoi spre casã pentru a
sãrbãtori Ionii, sãrbãtoare la care participau
ºi unii vecini ºi neamuri apropriate. Urma
o petrecere pe cinste, cu mâncare ºi bãuturã
multã, dar fãrã beþivani ºi vulgaritãþi.
Oamenii beau, dar nu-ºi beau minþile ºi
omenia, ºi n-o afirm cu intenþii pedagogice,
educative, ci cu admiraþie pentru acei
oameni simpli, unii amãrâþi, dar de-o
nobleþe extraordinarã, pe care mulþi ifosiþi
n-au remarcat-o ºi n-o sesizeazã, folosind
cu sens periorativ vorba þãran:
 Mã þãrane  mã þãrãnoiule - dispreþul
acesta faþã de þãran e ºi dispreþul faþã de
sfântul pãmânt al þãrii ºi faþã de Þara
Mamã. Dacã ifosiþii elitiºti se comportã aºa
mizerabil ºi urât, marii creatori au avut cu

Arghezi a manifestat compasiune
pentru Ion Ion din poezia omonimã
aparþinând volumului Flori de mucigai:
În beciul cu morþi Ion e frumos
Întins gol pe piatrã, c-un fraged surâs
În ochii-i deschiºi, o luminã,
A satului unde-i nãscut,
A câmpului unde iezii au pãscut,

Alte ipostaze de Ioni reprezintã Ion al
Glanetaºului, din capodopera omonimã a
lui Liviu Rebreanu, însetatul de pãmânt,
ori întemniþatul pe nedrept care ºi-a pierdut
minþile în detenþie, Ion nebunul din
zguduitoare dramã a lui I.L. Caragiale, ºi
alþi Ioni din scrierile lui Caragiale, Vlahuþã,
Agârbiceanu ºi ale multor altora de la acel
biet Ion fãrã þarinã ºi fãr-o vitã cu viaþa
chinuitã din poezia lui Aron Cotruº, pânã
la Biet Ion Fãrãdeþarã din pãmânturile
româneºti înstrãinate, cãlcate de cizme ºi
ºenile strãine:
Ion, eternul Ion Fãrãspijin,
Fãrã drepturi ºi Fãrãdeþarã
care ºi-a luat lumea în cap
ca sihastrul un potcap,
purtând în traistã o pâine amarã
frãmântatã-n lacrimi într-un colþ uitat
de þarã,
ºi a pornit spre un promiþãtor liman
ca Isus pe ape,
de relele lumii sã scape
dar nu ºtie încotro s-o apuce,
de cine, mai întâi sã scape,
cã-i mâncat de ºtabi strãini
ca iarba de boi bãtrâni
ºi-l bat aspru gândurile,
ca pe murg oblâncurile,
ca pe-o navã valurile
ºi îl scuipã venetecii
îl lovesc cu cnutul fricii
îi neagã limba ºi neamul
Ioane, de la Tighina,
Þi-au spurcat urºii fântâna
ªi þi-au rãvãºit grãdina
Vrând sã schimbe din Ioan
Numele tãu în Ivan.
Cu asemenea Ioni sãrbãtoream de
Sfântul Ion, la 7 ianuarie, onomastica
noastrã. De o vreme încoace tot mai rar,
fiindcã numele acesta s-a mutat pe cruci,
în cimitir, ºi oamenii care-l purtau au plecat
în viaþa veºnicã.
Pe unde se mai boteazã copiii, Ion e
uitat ºi se trece în acte la primãrie John,
Jean ºi alte nume de import.

Agravarea crizei muncii ºi a pieþei
muncii* ar putea depãºi limitele
capacitãþii de a fi stãpânitã, dacã avem
în vedere cã, potrivit unor scenarii
produsul intern brut al anilor 2030 ar
urma sã se producã doar prin ocuparea a
numai 15-20% din actualele resurse de
populaþie activã.
Se înþelege de aici cã forþa productivã
a societãþii capitaliste a devenit atât de
mare încât, potrivit scenariilor amintite,
80-90% din resursele de muncã ale
Planetei ar deveni disponibile. Ce se face
ºi mai ales ce ar trebui sã se realizeze la
scarã planetarã pentru soluþionarea crizei
muncii ºi a pieþei muncii, ºi asigurarea,
cu adevãrat, a dezvoltãrii durabile?
Criza muncii ºi a pieþei muncii s-a
adâncit ºi continuã sã se agraveze ºi în
legãturã cu schimbãrile intervenite în
viziunea asupra muncii. Dacã în 1944,
Declaraþia de la Philadelphia afirma cã
munca nu este marfã, în practicã totuºi,
pânã în anii 70, s-a acceptat termenul
de piaþa muncii pornind de la viziunea
cã munca este o marfã specialã,
distinctã de întreaga lume a mãrfurilor,
pentru ca astãzi sã asistãm la o nouã
viziune, de fapt la cea mai veche dintre
ele, aceea cã munca este o marfã
obiºnuitã, ca oricare altã marfã.
Promovarea acestei din urmã viziuni
asupra muncii  specificã întru-totul
capitalismului timpuriu  avea sã
conducã la restructurarea pieþei muncii
pe bazele cererii ºi ofertei, ale

principiului creºterii eficienþei
economice impuse astãzi de competiþia
economicã internaþionalã tot mai acerbã.
În cadrul acestei restructurãri piaþa
muncii a cunoscut numeroase procese de
dereglementare pentru a face mai
flexibilã, instituþia patronalã a intrat în
drepturile sale discreþionare de odinioarã,

Consecinþa nemijlocitã a restructurãrii pieþei muncii pe bazele cererii ºi
ofertei a fost realizarea, începând din anii
80, a unui nou partaj între salarii ºi
profituri, în favoarea acestora din urmã.
Acest fapt nu poate fi, în principiu,
exclus în nici o societate, întrucât asigurã
bazele creºterii capacitãþii ei de investiþii,

*Vezi ºi Opinia naþionalã nr. 359
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totul altã atitudine: de solidaritate cu Ion
din Dedemult, care a dus pe umerii sãi
istoria, prin vremuri maºtere ºi grele.
Acel om care, în viziunea poetului
Aron Cotruº,
Purta opinci ºi-l chema Ion,
ªi cunoscut-a truda, birul ucigaº ºi hula:
când trecea pe drum vr-un grof ori vrun baron,
îºi lua de la o poºtã de pe cap cãciula ...
Din strãfund de vremi venea cu pas
domol,
cu rãbdare asprã cum e piatra:
la luptã ºi-n furtuni cu pieptul gol,
dârz apãra hotarele ºi vatra...
Ducea pe umeri þara ºi pe toþi ai ei
dar nu-i pãrea cã face lucru mare.

Criza muncii
ºi a pieþei muncii
Prof.univ.dr.
Gh. RÃBOACÃ
sindicatele au cunoscut un mare recul,
iar statul ºi-a modificat esenþial
atitudinea ºi acþiunile sprijinind
reducerea costului salarial ºi de protecþie
socialã ale forþei de muncã, întãrirea
capacitãþii de competiþie a firmei. În mod
concret, disponibilizãrile devin
lesnicioase, salariile flexibile, facilitând
creºterea eficienþei economice a firmei.
În planul eficienþei sociale însã avem
de-a face cu un puternic recul, cu un cost
al restructurãrii pieþei muncii, deocamdatã
suportat integral de forþa de muncã.

de progres tehnologic, inclusiv de creare
de noi locuri de muncã.
Cu toate cã se realizeazã permanent
un partaj în favoarea profiturilor, acestea
întârzie sã se converteascã în investiþii.
Dupã datele Bãncii Mondiale zilnic se
investesc în lume 1.000 de miliarde de
dolari, în timp ce resurse considerabil mai
mari  20.000 de miliarde de dolari  se
folosesc în afaceri speculative. Aceastã
împrejurare concretã agraveazã ºi mai
mult utilizarea resurselor de muncã, criza
pieþei muncii.

Atunci, în pragul Marii Uniri,
responsabilitatea oamenilor
politici ºi-a spus cuvântul
Este un fapt binecunoscut cã gradul de
dezvoltare ºi de civilizaþie al diferitelor
popoare îl dau elitele lor, politice ºi culturale
 mai mult sau mai puþin edificate , lor
revenindu-le rolul de a exprima aspiraþiile
celor mulþi, de a-i îndruma ºi conduce în
momentele de rãscruce.
În marile dezbateri publice care au
însoþit eºecul campaniei militare a
României, în toamna anului 1916, cu
deosebire în Parlamentul român, retras la
Iaºi, începând cu luna decembrie a acestui
an, N. Iorga ºi alþi mari luptãtori pentru
desãvârºirea unitãþii naþionale a românilor
au adus prin cuvintele lor, un emoþionant
elogiu soldaþilor români, un elogiu celor
mulþi, þãrãnimii române, clasa cea mai
numeroasã a societãþii româneºti la aceastã
datã. Un elogiu binemeritat, pentru
sacrificiul de sânge, pentru nenumãratele
vieþi secerate în numele Marii Uniri, încã
din faza de început a Rãzboiului de
Întregire.
Dar, oare cum ar fi arãtat acest rãzboi,
cum ar fi arãtat evenimentele anilor 19161918, încununate cu realizarea României
Mari, fãrã N. Iorga, Take Ionescu, N.
Filipescu ºi alþi fruntaºi politici, ca sã nu
mai vorbim de ºeful statului, regele
Ferdinand I.?
Este greu de imaginat înfãptuirea
marelui deziderat al desãvârºirii unitãþii
naþionale în afara rolului, extrem de
important, pe care l-au avut elitele politice
ºi culturale ale timpului. Se dovedea în
aceste împrejurãri cã instinctul popular 
instinctul naþional, cum inspirat l-a numit
Take Ionescu  trebuia sã fie îndrumat pe
calea cea bunã de cãtre capetele luminate
ale timpului, constituind aceste elite, ºi 
ca în toate marile evenimente din trecut 
rolul lor de factor conducãtor s-a împletit
strâns cu acþiunea celor mulþi, a dat expresie
nãzuinþelor acestora.
În ajunul marilor bãtãlii de la Mãrãºti,
Mãrãºeºti ºi Oituz, în ºedinþa Camerei
Deputaþilor din 10 iunie 1917, liderul
conservator-democrat Take Ionescu,
rãspunzând criticilor la adresa claselor
dirigente  venite din stânga ºi dreapta
eºicherului politic - þinea sã sublinieze: [...]
dacã chiar clasele dirigente ale noastre ar fi
fost încãrcate de pãcate, faptul cã au împins
la rãzboi, cãci ele au împins la rãzboiul
acesta dãtãtor de viaþã, ºi încã le-ar fi spãlat
toate pãcatele ºi le-ar fi câºtigat lauri.
De ce sã ne ascundem?  spune el mai
departe  voinþa naþionalã de a face rãzboiul
a ieºit din pãturile diriguitoare. Poate e vina
noastrã, poate e vina istoriei, poate e vina
mai multor lucruri, dar de la ele a ieºit.
Aceste clase dirigente, când au împins la
acest rãzboi, pe care, repet încã o datã, era
datoria noastrã sã-l facem, ºtiind chiar cã
vom trece prin dureri ca cele ale Belgiei ºi
ale Serbiei, ºi dacã ar fi sã fie de zece ori
mai mare durerea, dacã ar fi sã pierim în
acest rãzboi, încã aº zice: este opera cea mai
mare pe care a fãcut-o neamul românesc ºi
sunt fericit cã trãiesc în generaþia care a
fãcut aceastã operã (Take Ionescu, Pentru
România Mare, 1915-1917, Bucureºti,
1919, p. 148).
În aprecierea sa, fruntaºul conservatordemocrat subînþelegea rolul important pe
care liderii politici ºi de opinie publicã l-au
jucat în anii neutralitãþii în direcþia deciziei
de intrare a României în rãzboi alãturi de
puterile Antantei, pentru realizarea unirii cu
România a provinciilor aflate sub stãpânirea
Imperiului austro-ungar! Într-adevãr, este de
neimaginat orientarea politicã a României
pe calea binecunoscutã  într-o primã etapã,
o neutralitate, absolut necesarã, apoi alianþa
cu puterile Antantei ºi intrarea în rãzboi 
fãrã aportul decisiv al acestei elite. Mai întâi
a fost decisivã poziþia liderilor politici în

În toatã amploarea ei, criza muncii
ºi a pieþei muncii cuprinde nu numai
practica, creºterea ºomajului,
precarizarea ocupãrii sub cele mai
variate aspecte, ci ºi teoria pieþei
muncii. Fãrã a intra aici în ample
consideraþii teoretice, vom sublinia
doar cã ºi gândirea liberalã ºi
neoliberalã din toate timpurile, care
postuleazã nevoia scãderii pãrþii
salariilor în favoarea profiturilor în
vederea diminuãrii ºi chiar eliminãrii
ºomajului, pare infirmatã, întrucât în
practicã acest lucru nu numai cã nu
se
realizeazã, dar ºomajul ºi
subocuparea sunt înalte ºi au o
puternicã tendinþã de creºtere.
Pentru a încheia aceste consideraþii
nu vom încerca sã extindem aici gama
aspectelor mult mai numeroase care
reflectã criza muncii ºi a pieþei muncii.
În raport cu amploarea acestei crize vrem
doar sã arãtãm cã societatea capitalistã
contemporanã, deºi cautã rezolvãri, nu
formuleazã încã soluþii demne de rolul
istoric al muncii de ieri ºi de astãzi, aºa
cum îºi imagina, de pildã, chiar din
antichitate marele Aristotel.
Aspectele constatate în sine
reprezintã un semnal de alarmã, dar am
dori sã reprezinte mai ales un stimulent
puternic al cercetãrilor inter ºi
multidisciplinare, care sã producã soluþii
practice realiste, viabile, capabile sã
asigure pacea socialã, aprofundarea
democraþiei, continua dezvoltare a
societãþii capitaliste, progresul economic
ºi social al locuitorilor Planetei noastre.

cunoscutul Consiliu de Coroanã din 21 iulie/
3 august 1914, când s-a hotãrât neutralitatea
României, decisive au fost apoi luãrile de
poziþie pentru îndrumarea opiniei publice
în intervalul urmãtor, când personalitãþi
binecunoscute din Regat  pe lângã cei
amintiþi mai sus, mulþi alþii , ca ºi lideri ai
miºcãrii naþionale din Transilvania, precum
pãrintele Vasile Lucaciu, poetul Octavian
Goga º.a., ºi-au exprimat convingãtor
poziþiile, fãcând sã triumfe, în cele din urmã,
opþiunea intrãrii României în rãzboi alãturi
de puterile Antantei.
Acelaºi Take Ionescu, într-un moment
dramatic ca acela care a urmat ocupaþiei
militare strãine ºi retragerii la Iaºi, þinea sã
mãrturiseascã, prin raportare la propria
persoanã, sugerând rolul elitelor în trasarea
cursului evenimentelor. Doi ani de zile am
propãvãduit rãzboiul: l-am propãvãduit cu
credinþa adâncã cã aceasta era datoria de
onoare a neamului nostru (aplauze
prelungite ºi îndelungate). Din toatã
activitatea mea politicã  de 32 de ani sunt
în Parlament  pot sã pun foc la tot, afarã
de aceºti doi ani, în cari am sentimentul cã
am slujit din toate puterile interesele naþiunii
române (Ibidem, p. 142). ªi, în
împrejurãrile dramatice ale momentului, în
aplauzele prelungite ale deputaþilor,
cunoscutul lider politic îºi reafirma acest
crez: Trebuie sã spunem þãrii cã nu e nici
un preþ, dar nici unul, chiar dacã ar fi
pribegia totalã, chiar dacã ar fi ani mulþi de
rãzboi, chiar dacã ar fi ruina generalã, o
astfel de distrugere încât sã ne rãmâie doar
pãmântul negru, care sã nu fie un preþ prea
mic, pentru ceea ce are sã ne dea România
mare (Ibidem, p. 144).

Prof.univ.dr.
Nicolae ISAR
În aceeaºi ºedinþã, din 14 decembrie
1916, a Adunãrii Deputaþiilor, Nicolae
Iorga, în cuvântul sãu la care ne-am referit
 cuvânt constituind un adevãrat imn
naþional, cum l-a apreciat Take Ionescu 
fãcând elogiul soldaþilor-þãrani pe câmpul
de luptã, pe marginea Mesajului prezentat
de regele Ferdinand în persoanã, ºi el þinea
sã sublinieze pilda elitei în aceste
împrejurãri, în ciuda certurilor politice ºi a
greºelilor din trecut; el remarca, cu
deosebire, exemplul regelui care,
exprimându-se în favoarea unei noi reforme
agrare, dãduse tonul dezbaterilor viitoarelor
mari reforme democratice care urmau sã fie
adoptate de Parlament.
Dacã ne este imposibil sã ne imaginãm
adoptarea deciziei de intrare a României în
august 1916 în afara responsabilitãþilor elitei
politice, la fel de neimaginat, în afara rolului
acesteia, ar fi desfãºurarea participãrii la
Rãzboi ºi finalitatea sa, aºa precum le
cunoaºtem astãzi! Ne referim aici la
însemnãtatea dezbaterilor din Parlamentul de
la Iaºi din mai-iunie 1917, la capãtul cãrora
au fost adoptate marile reforme democratice,
împroprietãrirea þãranilor ºi votul universal;
au fost decizii cu un ecou viu în rândurile
soldaþilor români, menite sã dea avânt
spiritului de sacrificiu ºi eroismului lor, în
aºteptarea marii confruntãri cu inamicul,
încheiatã cu strãlucitele victorii de la Mãrãºti,
Mãrãºeºti ºi Oituz.
Incontestabil, fãrã aceste decizii, care
cãdeau în responsabilitãþile elitei politice 
ºi care dau mãsura meritelor ei în acest
moment  Rãzboiul de Neatârnare, foarte
probabil, ar fi putut avea un alt curs, cu o
finalitate imprevizibilã. Faptul fusese
sesizat de regele Ferdinand de la bun
început, precum ºi de preºedintele
Consiliului de Miniºtri, I.I.C. Brãtianu,
acesta din urmã, de la deschiderea sesiunii

extraordinare a Parlamentului de la Iaºi,
cerând urgentarea votãrii reformelor.
Jertfele consimþite cu atâta eroism ºi
curãþenie sufleteascã de cãtre þãrãnimea
noastrã ne impun sã nu aºteptãm pânã la
ceasul în care va fi posibilã rezolvarea
completã ºi amãnunþitã a problemelor care
ne sunt puse ºi sã votãm încã de acum aceste
douã principii fundamentale ca sã rãmânã
câºtigate pentru poporul nostru, orice s-ar
întâmpla de aci înainte. ªi mai departe,
cunoscutul om politic sublinia: Atât
sufragiul universal, cât ºi principiul
exproprierii sunt cerute nu numai de spiritul
vremurilor în care trãim, dar ºi de
necesitãþile pe care ni le impune întinderea
suveranitãþii noastre dincolo de Carpaþi [...].
Ne aflãm în ceasul unic al istoriei neamului
românesc, unic ºi prin suferinþele pe care
le-a îndurat ºi le îndurã, ºi prin mãrimea
scopului pe care-l vede apropiindu-se
(ªedinþa din 16 mai 1917, p. 133-134).
În cursul acestor dezbateri, unii
parlamentari au atras atenþia asupra
consecinþelor grave ale tergiversãrii acestor
decizii, trimiþând la posibila pildã a
rãzvrãtirii soldaþilor ruºi ºi a anarhiei în care
începea sã intre armata rusã aflatã în
apropiere. Astfel, deputatul conservatordemocrat Nicolae Bazilescu, fãcând apel la
responsabilitatea elitelor ºi spiritul lor de
solidaritate naþionalã, afirma: Gândiþi-vã
la sutele de mii de victime, cari s-au jertfit
pentru apãrarea þãrânei strãbune ºi sutele de
mii ce moartea nemiloasã pândeºte încã.
Ridicaþi-vã peste patimile ºi peste interesele
politice ºi de partid, uitaþi tot trecutul, redaþi
þãranului român pãmântul ce în drept ºi în
moralã îi aparþine [...] (ªedinþa din 27 mai
1917, p. 267). Deputatul amintit, profesor
la Facultatea de Drept a Universitãþii din
Bucureºti, fãcea trimitere în cuvântul sãu
la spectrul ameninþãtor al anarhiei, dupã
pilda evenimentelor din Rusia: Revoluþia
apare ºi azi, ca ºi ieri, þãranului român ca
singurul mijloc posibil pentru el de a rezolva
marele proces secular dintre el ºi proprietarii
de moºii. Nu prãbuºiþi sãrmana noastrã þarã
în prãpastia, în ororile revoluþiei! Fie-vã
milã de ea! (Ibidem).
Avertismentul era firesc, dar
responsabilitatea oamenilor politici îºi va
spune cuvântul, cei mai mulþi dintre ei
conºtientizând necesitatea adoptãrii celor
douã mari reforme democratice în
perspectiva înfãptuirii Marii Uniri. În
dezbaterile la Senat, un alt vorbitor, ºi el
profesor universitar, dr. Toma Ionescu, elogia
ziua intrãrii României în rãzboi  14 august
1916  ca ziua cea mai mare a neamului,
care urma sã devinã, cum se exprima el,
sãrbãtoarea naþionalã a românismului, cãci
ea simbolizeazã primul pas spre unirea
tuturor românilor într-o singurã þarã; totodatã,
vorbitorul sublinia relaþia de esenþã între cele
douã reforme ºi scopul final Marea Unire:
[...] pentru noi reformele de astãzi  afirmã
el  nu au raþiunea de a fi decât într-o
Românie Mare: ºi de aceea le-am fãcut,
le-am zãmislit din 1914 (ªedinþa din 15 mai
1917, p. 195-196).
În ansamblul lor, elitele politice 
clasele dirigente, în limbajul oamenilor
politici ai vremii  cu toate scãderile,
neîmplinirile ºi neînþelegerile din trecut, în
anii 1914-1918, ºi-au fãcut datoria, alãturi
de cei mulþi, cu jertfele lor nenumãrate pe
câmpurile de bãtãlie, rolul lor, foarte
important, în realizarea marii Unirii fiind
de necontestat.
Le va fi dat elitelor române din Regat,
ca ºi celor din Basarabia, Transilvania,
Banat ºi Bucovina, sã aibã un cuvânt greu
de spus, în fruntea celor mulþi, în realizarea
marilor acte care au dus în cursul anului
1918 la înfãptuirea dezideratului suprem
al neamului: Marea Unire.

Odiseea unui monument

Nãscut în anii 70, proiectul privind realizarea unui monument de bronz închinat
marelui poet naþional Mihai Eminescu, care avea sã fie amplasat în ambianþa
inconfundabilã a Ipoteºtiului, a început sã prindã viaþã abia în urmã cu mai bine de
patru ani, când a beneficiat de finanþarea necesarã. În sfârºit, dupã atâta amar de vreme,
sculptorul bucureºtean Nicolae Pãduraru a putut sã treacã la executarea mult visatului
proiect, realizând fabulosul monument SEMN-EMINESCU, având dimensiuni
impunãtoare  circa 4 metri înãlþime, 1 metru lãþime, peste 6 tone greutate, reprezentând
o formã în stil expresionist, care poartã emblematic pe partea superioarã un ochi masiv,
veºnic deschis întru nemurire, veritabil edificiu arhitectonic, a cãrei odisee nu se încheia,
din nefericire, o datã cu materializarea proiectului. A urmat o altã etapã care viza
transportul cu un camion de gabarit mare, în anul 2001, a monumentului la Ipoteºti,
unde, conform proiectului, urma sã fie amplasat în insula din mirificul lac cu nuferi din
acest spaþiu încãrcat de poezie.
Cu dificultãþile de rigoare ale unui asemenea transport, monumentul a ajuns aproape
de destinaþie, fiind depus, pentru început, chiar în faþa Casei memoriale Mihai Eminescu,
început dramatic, care s-a prelungit inadmisibil pânã acum, întrucât acum s-a ajuns la
concluzia cel puþin bizarã cã un asemenea monument nu poate fi transportat la locul
destinat înãlþãrii lui pentru cã uriaºa sa greutate este un obstacol de nedepãºit, iar acel
rustic podeþ ce realizeazã legãtura între þãrmul lacului ºi insulã nu are potenþialul necesar
efectuãrii unui astfel de transport, nesuportând greutatea a numai cel mult trei persoane.
Paradoxal. Cum de nu s-au luat în calcul asemenea parametrii încã de la conceperea
proiectului, toate aceste constatãri fãcându-se abia când amplasarea urma sã devinã realitate,
soclul fiind deja construit de mai multã vreme. ªi aºa s-au mai scurs încã doi ani, fãrã ca
odiseea monumentului SEMN-EMINESCU, pentru executarea cãruia s-au investit mulþi
bani, sã ia sfârºit, frustrând vizitatorii Casei memoriale Mihai Eminescu de ºansa de a
putea admira încã o realizare artisticã închinatã marelui poet.
Dupã nenumãrate demersuri întreprinse de autoritãþile locale s-a ajuns la concluzia cã
nici transportul monumentului pe insuliþã cu un elicopter nu reprezintã o soluþie viabilã, datã
fiind greutatea acestuia ºi preþul extrem de costisitor. Totuºi, ar exista o soluþie salvatoare în
concepþia firmei bucureºtene care a asamblat lucrarea, cea a dezmembrãrii monumentului ºi
a transportãrii subansamblelor cu elicopterul pe insulã pentru a fi montate apoi pe soclu.
Pânã la urmã, se pare cã s-a ales o altã soluþie, amplasarea monumentului urmând a se
efectua chiar în spaþiul în care a fost abandonat, adicã în curtea Casei memoriale, fiind
necesarã construirea unui alt soclu. Sã dea Domnul ca aceastã soluþie sã fie una definitivã,
odiseea SEMNULUI luând sfârºit, redându-i-se monumentului locul cuvenit în universul
eminescian ºi rolul sãu de-a pururi evocator.

Adela DEAC
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Normalitatea psiho-comportamentalã

În activitatea de evaluare psihologicã sau socialã, o perspectivã
curentã este cea în care termenul de normalitate psihicã devine
esenþial pentru decizie. Este deosebit de important sã putem folosi
acest termen, cunoscând nuanþat condiþiile ºi consecinþele pentru
psihodiagnozã. ªi este la fel de important ca, în condiþia de
profesionist, sã ºtii exact care sunt diferenþele specifice în
utilizarea unui termen tehnic - normalitate psihicã , faþã de
situaþia utilizãrii lui în mod curent, în vorbirea obiºnuitã.
Construirea termenului tehnic de normalitate psihicã a fost
un proces complex, cu influenþe caracteristice pentru aria de
psihologie unde era util, utilizabil ºi îºi delimita conþinutul
specific. Astfel, de-a lungul secolelor XIX ºi XX, structurarea
acestui termen a cunoscut variaþii ºi treptate clarificãri în
psihologia clinicã în tandem cu terminologia psihiatricã ºi clinicã
în general, în psihologia persoanei, în psihologia socialã ºi a
fenomenului de socializare ºi relaþionare socialã, în psihologia
dezvoltãrii ºi, nu în ultimã instanþã, în complicatele demersuri
implicate în cuantificarea ºi mãsurarea în psihologie. Sã nu uitãm
cã psihicul, ca obiect al unei ºtiinþe  psihologia într-o relaþie
paradoxalã, pe care nu o întâlnim în condiþia altei ºtiinþe  este ºi
instrument de cunoaºtere ºi obiect de cunoaºtere. Ca instrument,
este probabil la fel de complex ca ºi viaþa însãºi  asta dacã, într-adevãr, sperãm ca sã descifrãm câte ceva din complexitatea
vieþii! Ca ºi viaþa, este o confluenþã de raþional ºi iraþional, de
cauzalitate ºi acauzalitate, sau, pentru ca sã folosim un termen
specific introdus de C.G. Jung, de sincronicitate.
În structurarea conþinutului termenului tehnic de normalitate
psihicã concureazã cel puþin trei perspective: statisticã, socialculturalã, psiho-medicalã, fiecare cu argumentele ºi limitele ei.
În diferitele tipuri de examinãri ºi evaluãri psihologice, definirea
contribuþiei ºi a limitelor acestor perspective are o importanþã
decisivã pentru a nu ajunge sã ne auto-mistificãm, asumându-ne
greºit condiþia unui verdict infailibil. Evaluarea în ºtiinþã, în
psihologie în special, este inevitabil complexã, legatã de o multiplã
condiþionare.

Suportul cantitativ: norma

Noþiunea de normalizare are în centrul sãu referinþa la normã
ca o regularitate caracteristicã sau acceptatã de un numãr
semnificativ de persoane. În psihologie, accepþiunile cele mai
utilizate includ ideea unui nivel de excelenþã necesar realizãrii
unor scopuri determinate ºi ideea unui model sau etalon în raport
cu care s-ar putea stabili o mãsurã sau formula o judecatã (Petru
Lisievici, 1997). În psihodiagnozã, delimitãrile între normalitatea
psihicã ºi ceea ce iese în afara normalitãþii includ mãsurãtori
cantitative, dar ºi calitative, cel mai adesea integrând cele douã
ºiruri de judecãþi.
Variabilele care intereseazã practica psihologiei clinice tind
sã fie: comportamentul persoanei, cogniþiile, sentimentele sau
situaþiile; nivelul de funcþionare sau de destructurare al unor
mecanisme ºi abilitãþi psihice; scopurile tratamentului; dar ºi
concepte teoretice precum, eul, stima de sine, starea de sine,
calitatea vieþii etc.
Problema este de a dezvolta un proces sistematic prin care
acestor tipuri de variabile li se pot cuantifica atributele. Este
important sã avem în vedere mãsurarea prin cuantificare, pentru
a putea monitoriza schimbarea în termeni mai exacþi. O mãsurã
bunã este, în esenþã, delimitatã prin fidelitate ºi validitate, respectiv
instrumentele prin care se mãsoarã trebuie sã prezinte aceste douã
dimensiuni. Fidelitatea, în esenþã, se referã la consistenþa
instrumentului, la faptul cã toate întrebãrile sau sarcinile pentru
respondent mãsoarã în acelaºi fel în orice moment; validitatea
indicã dacã proba prin care evaluãm, testul psihologic, de
exemplu, realmente mãsoarã ceea ce se presupune a evalua.
Pentru ca scorurile obþinute sã poatã fi interpretate, sã aibã
sens în raport cu comportamentul uman în genere, se procedeazã
la normarea gamei de rezultate posibile prin procedee statistice.
În principal, ceea ce se urmãreºte este modul de distribuþie al
rezultatelor de-a lungul unui continuum ºi modul în care se
comportã populaþia de referinþã, respectiv aflarea tendinþei
centrale ºi a cuantumului abaterii standard de la medie.
Multe dintre variabilele psihologice se supun unei astfel de
distribuþii descrisã matematic prin Curba lui Gauss, unde
valorile medii ale variabilei reprezintã comportamentul majoritãþii
populaþiei (aproximativ 68,28%), iar abaterile de la zona medie,
în ambele sensuri sunt relativ egal distribuite. Astfel, avem, în
cele douã direcþii de creºtere ºi de descreºtere a rezultatelor:
 abateri moderate, ceea ce, în termeni statistici, înseamnã a
doua abatere standard de la medie, cuprinzând în cele douã direcþii
câte 13,59% din populaþie (în total 27,18% din populaþie);
 abateri extreme, reprezentând în termeni statistici 2,14%
(respectiv în total 4,28%) din populaþie pentru a treia abatere
standard de la medie;
 ºi, la extreme, abateri reziduale, 0,13 % (în total 0,26%) din
populaþie, pentru a patra abatere standard de la medie.
Imaginea poate fi reprezentatã grafic sub forma unui clopot.
Cuantificarea rezultatelor sub formã de scoruri ne permite sã
ne reprezentãm comportamentul unei persoane relativ la:
 comportamentul majoritãþii (cei 69,28% din zona medie),
 a unei minoritãþi (cei 27,18% din zonele imediat urmãtoare),
 ºi a unei excepþii semnificative de la medie (restul de 4,53%
din zonele extreme).
Pentru fiecare instrument psihologic ºi fiecare condiþie de
folosire a instrumentului se construiesc astfel de etaloane dupã
criterii bine definite privind reprezentativitatea populaþiei.
Normalitate înseamnã, în aceastã accepþiune cantitativã,
determinarea nivelului de eficienþã a unei abilitãþi psihice sau a
unei dimenisuni de personalitate în raport cu modul în care se
comportã acestea în populaþia de referinþã.
Acest lucru este mai simplu de înþeles ºi de utilizat pentru
evaluãri când privim capacitãþi sau abilitãþi psihice. De exemplu,
referindu-ne la cuantificarea nivelului de eficienþã al inteligenþei,
situaþie în care putem diagnostica dacã performanþa subiectului
intrã în zona de normalitate, respectiv are un nivel corespunzãtor
tendinþei centrale prezent în 68,26% din populaþie.
Depãºirea acestui nivel de normalitate se poate face
(corespunzãtor a încã 13,59% din populaþie în ambele sensuri)
fie spre rezultate mai bune, peste medie, fie spre rezultate mai
scãzute, sub medie, decât la majoritatea populaþiei. Aceste
rezultate sunt calificate ca un rezultat bun, sau, invers, ca un
rezultat submediu, slab.
Pentru o depãºire ºi mai extremizatã, calificãm rezultatul ca
foarte bun, respectiv foarte slab. Pentru extreme, 0,13%,
vorbim de situaþii de excepþie pozitivã sau negativã.
În termeni statistici, iatã, ºi cu referire la nivelul de eficienþã
al unei abilitãþi faþã de condiþia unei populaþii generale, ieºirea în
afara normalitãþii poate însemna ºi o performanþã de excepþie,
dar ºi nivelele de retard mental aflate sub media performanþei
acestei populaþii generale.
Însã lucrurile se complicã ºi mai mult când avem în vedere
caracteristicile de personalitate ºi, prin extindere, contribuþia
acestora la «comportamentul normal» sau la «normalitatea»
personalitãþii ca întreg. ªi totuºi, nu o datã, examenul psihologic
se poartã având ca scop o astfel de evaluare. Examenele clinice,
judiciare, din selecþia profesionalã sau în consilierea educaþionalã
au deseori în vedere astfel de scopuri.
În termenii dimensiunilor, factorilor sau caracteristicilor de
personalitate, în mãsura în care aceºtia se comportã parametric,
evoluþia gradienþilor de comportament se desfãºoarã, de asemenea,

în termenii Curbei lui Gauss. Astfel, de exemplu, o dimensiune
precum stabilitatea emoþionalã, calmul faþã de instabilitate, sau o
dimensiune precum extraversia  introversia pot fi cuantificate
în aceeaºi manierã. În aceastã situaþie, autoevaluarea subiectului
ca rãspuns la chestionarele de personalitate poate prezenta un
scor care se situeazã în zona normalitãþii, respectiv media plus/
minus o abatere standard de la medie, situaþie în care unii vorbesc
de ambiversie, termen ambiguu, din punct de vedere psihologic,
pentru cã, în fond, indicã nu o entitate diagnosticã în sine, ci o
nedeterminare, respectiv condiþia psihologicã în care, în
comportamentul persoanei sunt integrate nespecific aspecte care
þin de introversie alãturi de aspecte care þin de extraversie.
În mãsura în care scorul obþinut la chestionar depãºeºte media,
respectiv, zona de normalitate ºi, de exemplu, creºte spre
extrema extraversiei, putem vorbi (pentru douã abateri de la
medie) de un comportament normal de tip extravert; în aceeaºi
logicã, când scorul este ºi mai ridicat (pentru trei ºi patru abateri
de la medie), vorbim de un comportament extravert extrem. Dar
evaluarea personalitãþii nu se poate realiza asemeni diagnozei
aptitudinilor pentru cã, dacã o dozã crescutã de extraversie
reprezintã un comportament deschis, adaptabil, gregar etc.,
dimpotrivã, un comportament extrem extravert aduce o serie de
inconveniente, pentru cã semnificã dependenþa de mediu ºi
evenimente, un grad de instabilitate datorat tocmai acestei
adaptãri prea adezive, un grad de inconstanþã afectivã în
legãturile cu ceilalþi etc.
Acelaºi lucru este valabil ºi pentru scorurile care se situeazã
sub medie, în direcþia introversiei: în aceºti termeni, 13,59% din
populaþie sunt introvertiþi, centraþi pe lumea interioarã, dar
adaptabili la mediu. Scorurile extreme ale introversiei sunt
defavorabile adaptãrii, reprezintã o închidere în sine, o lipsã de

dominatã de o tendinþã spre interpretativitate ºi suspiciozitate,
adesea dezarticuleazã viaþa celor cu care vine în contact. Regãsim
astfel de situaþii grupate fie în cadrul personalitãþilor accentuate,
fie în comportamente reactive la stres sau la condiþii existenþiale
extreme. Pentru astfel de condiþii psihologice intrã în joc consilierea
psihologicã, sau psihoterapiile de diferite orientãri, în funcþie de
gradul de funcþionare al eului, capacitatea de a gestiona între tensiuni
interioare ºi realitatea ca atare a vieþii.
În acelaºi timp, existã ºi un grad major de patologie, în care
boala psihicã este ceea ce dominã distructiv relaþia persoanei cu
viaþa ºi unei astfel de condiþii i se adreseazã, de regulã, psihiatria
ºi psihoterapia intra muros.

În pandant, anormalitatea

Conceptul de anormalitate îºi leagã conþinutul mai ales de
domeniul psihopatologiei. Anormalitatea vizeazã mai ales
comportamentul ºi conduita. Într-o accepþiune strictã, se referã
la dezvoltarea psihicã patologicã de naturã sã transforme persoana,
de-a lungul istoriei sale de viaþã, într-un mod comprehensibil.
Boala psihicã în raport cu anormalitatea include o anumitã
procesualitate în cadrul cãreia se manifestã un hiatus ºi o denivelare,
evidente, deºi incomprehensibile, în continuarea istoriei individului.
Deci anormalitatea apare mai degrabã în raport cu o perturbare de
fundal, iar boala implicã întotdeauna un aspect procesual;
anormalitatea se referã mai ales la structura ºi organizarea psihicã,
iar boala implicã un proces morbid. Anormalitatea se relevã, în
special, în tulburãrile de comportament, iar boala ca proces morbid
intereseazã patologia clinicã.
Tulburarea psihocomportamentalã, anormalitatea se manifestã
ca discordanþã între dorinþa ºi acþiunea persoanei ºi ceea ce se
aºteaptã ºi se cere de la ea în contextul sociocultural.
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Perioada adultului tânãr ar trebui sã conducã psihologic la
rezolvarea crizei intimitãþii, în sensul capacitãþii de a empatiza, a
stabili relaþii apropiate cu semenii, a iubi. În perioada adultã,
maturitate înseamnã rezolvarea crizei caracteristice stagnãrii în
sensul întãririi capacitãþii generative a persoanei, a formãrii
structurilor atitudinal-afective, care permit comportamentele de
asumare a responsabilitãþii, a deciziei ºi independenþa în evaluare.
Perioada senectuþii înseamnã dobândirea înþelepciunii prin
depãºirea crizei disperãrii ºi conservarea integrãrii emoþionale.
Individuare ºi auto-actualizare
Conceptul privind sensul personal al vieþii, care, faþã de
psihanaliza freudianã, conferã consistenþã ºi înþeles dezvoltãrii
individuale spre autonomie ºi împlinire, a fost dezvoltat de C .G.
Jung încã de la începutul secolului XX. Pentru Jung, individuarea
are sensul unei diferenþieri a tuturor structurilor psihicului printr-o
continuã ºi concomitentã integrare în sfera vieþii conºtiente,
tendinþã pusã în joc de funcþia transcendentã, de individuare,
înscrisã în fiinþa umanã. La Jung individuarea implicã evoluþia
eului într-o formaþiune flexibilã, care nu reprimã ceea ce nu
înþelege, care poate suporta tensiunile dintre diferitele tipuri de
opuse care intervin în relaþia cu viaþa, care este deschis spre
descoperirea conºtientã ºi intrarea în relaþie cu un conþinut obiectiv
al psihicului, pe care autorul îl denumeºte Sine. Astfel, în chiar
procesul de auto-actualizare a acestor conþinuturi obiective se
dezvoltã o identitate a eului mai stabilã ºi continuã, transformarea
eului obiºnuit în eul înþelept. În context, boala psihicã reprezintã
o gamã de simptome care semnalizeazã ieºirea din aceastã direcþie
de creºtere, ceea ce conduce la regresii ºi stagnãri nevrotice ºi
condiþia unui eu slab, rigid, ale cãrui apãrãri au condus adesea
spre anormalitate.
Ulterior, ºcoala umanistã din psihologia americanã a pus în
joc conceptul de auto-actualizare sau auto-realizare, ca un prag,
în care motivaþia de creºtere obiºnuitã oricãrei fiinþe vii este
depãºitã la nivelul omului printr-o meta-motivaþie care asigurã
punerea în joc a metatrebuinþelor. Acest lucru reflectã situaþia în
care s-au integrat în sensul existenþial personal valori ideale
precum frumuseþea, unicitatea, ordinea, perfecþiunea, participarea.
Maslow dezvoltã un set de indici care constituie caracteristicile
tipice pentru o persoanã care a atins acest prag de dezvoltare
umanã. Astfel de persoane sunt mai degrabã excepþia fericitã de
la normã ºi pot fi caracterizate prin faptul cã:
 sunt limpezi în modul de a percepe realitatea ºi capabile sã
accepte ambiguitãþile existenþei;
 se acceptã pe sine ºi pe ceilalþi ºi trãiesc doar într-o minimã
mãsurã starea de anxietate sau vinovãþie legatã de sine;
 se comportã spontan ºi gândesc cu fantezie, dar nu total
neconvenþional;
 nu sunt centrate pe propria persoanã ci, mai degrabã, pe o
anumitã problematicã;
 sunt capabili sã priveascã viaþa cu obiectivitate, deºi adesea
cautã solitudinea;
 se comportã într-o manierã independentã, fãrã a fi ºi rebeli;
 iubesc viaþa;
 au trãiri de extaz, chiar legate de sentimentul de putere, au
momente când creeazã, când par a stãpâni necunoscutul;
 sunt implicaþi social, identificându-se simpatetic cu orice om;
 pot avea experienþe interindividuale profunde, dar, de regulã,
cu puþini oameni;
 respectã fiinþa;
 ºtiu diferenþa dintre mijloc ºi scop ºi nu se neliniºtesc de faptul
cã ar trebui sã suporte un anumit mijloc pentru a atinge un scop;
 le este propriu un sens filosofic al umorului, spontaneitãþii,
jocului ºi nu sunt caracterizaþi de agresivitate faþã de ceilalþi;
 sunt capabili sã descopere probleme ºi sensuri, mai ales în
domeniul pe care sunt centraþi;
 nu permit culturii sã îi controleze.

În esenþã:

adaptabilitate prin lipsa de aderenþã la mediu, o stabilitate afectivã
care poate friza dependenþa de anumite legãturi etc. ªi totuºi, din
punct de vedere strict clinic, nici extravertul extrem, nici
introvertul extrem nu pot fi declaraþi a-normali, patologici etc.
De aceea, deºi statistica ne ajutã sã cuantificãm ºi sã avem o
viziune mai corectã asupra comportamentului individual în relaþie
cu ceea ce pare a fi caracteristic pentru un numãr mare de
persoane, nu întotdeauna interpretãrile care privesc extremele pot
fi luate, ad litteram, ca ieºiri în afara normalitãþii.

Suportul socio-cultural: regula

În aceºti termeni vorbim de normele sociale ºi culturale,
respectiv de reguli sociale sau juridice instaurate de societate pentru
a conserva o relaþionare nondistructivã ºi, de asemenea, vorbim de
modele de comportament, obiceiuri, cutume, prejudecãþi ce
constituie standarde scrise (codul manierelor elegante) sau
nescrise (prejudecãþi, cutume etc.) în interiorul grupului de
indivizi. Evaluarea curentã implicatã în construirea instrumentelor,
mai ales a chestionarelor psihologice, dar ºi în modul cum subiecþii
rãspund la acestea, auto-evaluându-se impune astfel de norme. Din
acest punct de vedere, un comportament normal într-o zonã
geograficã sau într-o comunitate poate fi socotit anormal, deviant
chiar în spaþiul unei alte subculturi sau culturi.
De asemenea, normele sociale ºi juridice impun limite de
comportament dincolo de care se instituie sancþiuni, pânã la
izolarea socialã a persoanei care încalcã normele. În cadrul unor
astfel de norme intervin concepte precum: adaptare normalã,
comportament adaptiv, comportament cu risc etc. De exemplu,
situaþia individului care se urcã bãut sau extrem de obosit la
volanul maºinii, ºtiind cã ambele condiþii îi pot afecta capacitatea
de a conduce ºi îl pot duce la producerea unor incidente care
contravin legii sau normelor. Comportamentul de risc se poate
manifesta în varii situaþii ºi cercetarea ºtiinþificã a evidenþiat la
nivelul tendinþelor temperamentale o dimensiune specificã, pe
care M. Zuckermann a denumit-o cãutarea senzaþiei.
Mai existã ºi alte dimensiuni care sunt responsabile de un
astfel de comportament prin care individul ajunge în mod constant
sã sfideze legea sau norma socialã. Aceste dimensiuni fac obiectul
unor structurãri de personalitate particulare, grupate sub
denumirea de tulburãri de personalitate sociopate. Sunt indivizi
care cronic nu se pot supune normelor, nu se pot adapta ºi sunt,
de regulã, dintre cei care comit infracþiuni repetitive sau bizare.

Suportul psihomedical: comportamentul auto-sau
heterodistructiv

În interiorul criteriilor de normalitate intervine implicit
diferenþierea între distructiv ºi constructiv în abordarea
normalitãþii. Condiþia de boalã psihicã, de ieºire în afara limitelor
de comportament sãnãtos, implicã astfel ºi riscul ca persoanã sã
producã pentru ea însãºi sau pentru cei din jur o stare majorã de
disconfort ºi pericol.
Desigur, ºi aici existã o condiþie de anormalitate relativã, în
care gradul de pericol nu este extrem; de exemplu, persoana este
depresivã ºi are tendinþa sã se izoleze de lume, sã nu mai participe
la viaþã, cu pericolul latent al unor ideaþii distructive care o pot
împinge spre sinucidere. Sau, în alt exemplu, o persoanã este

Criteriile în funcþie de care se realizeazã diagnosticul de
devianþã psihopatologicã sunt, de obicei:
 gradul înalt ºi durata mare a stãrii de disconfort psihic pe
care o trãieºte individul (ce apare, de exemplu, în stãrile cronice
de anxietate sau depresie);
 ineficienþa cognitivã, definitã ca incapacitate de a gândi clar
realitatea, fãrã a o distorsiona, sau de a-ºi împlini obligaþiile
sociale, profesionale, de familie (eºec ºcolar, eºec în asumarea
responsabilitãþilor corespunzãtoare vârstei, eºec profesional etc.);
 tulburãri în funcþionarea organismului (simptome
psihosomatice ºi somatoforme);
 devianþa comportamentalã de la normele sociale.

Este sensul vieþii un criteriu valid?

Sãnãtate mentalã
În delimitarea conceptului de normalitate intervine ºi noþiunea
de sãnãtate mintalã definitã, de regulã, prin urmãtoarele
caracteristici:
 capacitatea de conºtientizare, acceptare ºi corectitudine în
modul cum se concepe pe sine;
 stãpânirea mediului ºi adecvarea în modul de a face faþã
cerinþelor vieþii;
 integrarea ºi unitatea personalitãþii;
 autonomia ºi încrederea în sine;
 perceperea realistã ºi sensibilitatea socialã;
 continuitatea dezvoltãrii personale spre auto-actualizare.
O persoanã sãnãtoasã prezintã o structurã unitarã a
personalitãþii, în care toate componentele complementare
funcþioneazã integrat, nu distructiv, este conºtientã de propriile
limite ºi poate face faþã acestora; de asemenea, include ºi
capacitatea de a învãþa din experienþa de viaþã.
Maturitate psihicã
Perspectiva ºtiinþificã a impus utilizarea în psihologie, relativ
la problematica normalitãþii, a termenului de maturitate psihicã.
Avem în vedere aici faptul cã nu existã un model coerent unic,
aplicabil în orice condiþii prin care sã delimitãm maturizarea. În
psihologie, folosirea termenului impune utilizarea unor criterii
care vizeazã structura, funcþionarea ºi echilibrul psihic al
persoanei. Cadrul cel mai general prin care putem defini
normalitatea psihicã (din perspectiva psihologiei umaniste)
implicã concomitenþa a trei aspecte: capacitatea de a stãpâni activ
mediul, manifestarea unei unitãþi a personalitãþii ºi capacitatea
de a percepe corect lumea ºi propria persoanã. Acestea se câºtigã
treptat de-a lungul dezvoltãrii de la copilãrie spre vârsta adultã,
adolescenþa fiind în genere perioada celor mai dramatice cãutãri,
definiri, ieºiri din dependenþe parentale ºi dobândirea condiþiei
de autonomie ºi punerea în valoare a specificului personal. Astfel
cã, diferitele vârste presupun, spune Erickson, câºtigarea treptatã
a unor competenþe. Perioada vârstei ºcolare, de exemplu,
presupune formarea unui sentiment de competenþã, dobândirea
unui statut ºi a unor îndemânãri adecvate, acestea putând constitui
criterii de evaluare a etapei de vârstã. Perioada adolescenþei
are de rezolvat problema identitãþii, ceea ce duce la constituirea
autonomiei ºi încrederii în sine.

Auto-actualizarea implicã un proces de descoperire a unei
anumite identitãþi a eului prin care eul ºtie mai mult despre sine
însuºi, devine mai bogat ºi mai flexibil în operarea cu ceea ce ºtie.
În viaþa obiºnuitã, judecãm trãsãturile de personalitate, profilul
caracterial, bazându-ne pe seturi de date obþinute din observaþie,
utilizate ca dovezi sau argumente. În psihodiagnozã, spun facem
acelaºi lucru, dar mult mai sistematic, ºi anume: 1 - observãm
modele de comportament ºi de trãire (adesea prin autodescrieri
obþinute de la subiect) ºi 2 - facem evaluãri privind trãsãturile de
personalitate care ar putea determina aceste regularitãþi, aceste
tipuri sau modele de comportament. Dacã, aºa cum este firesc,
ne punem problema validitãþii unor astfel de evaluãri ale
normalitãþii, observãm cã, asemeni evaluãrilor cotidiene, ºi
evaluãrile psihodiagnostice suportã influenþa unor aspecte care
le relativizeazã. De exemplu, influenþa dispoziþiilor trecãtoare sau
a seturilor de rãspuns ale subiectului. O explicaþie este cu atât
mai valoroasã cu cât ne putem întemeia pe ea inferenþe asupra
altor aspecte la care nu avem acces direct sau la care nu avem
acces în prezent.
Din aceastã perspectivã, valoarea explicativã a trãsãturilor de
personalitate utilizate ca explicaþii cauzale este realã doar atunci
când aduce un plus de înþeles sau de cunoaºtere ºi permite evaluãri
care trec dincolo de datele observabile. Aºadar, este insuficient,
de exemplu, sã explicãm faptul cã trãsãtura de extraversie gregarã
a determinat un model de comportament deschis, dominat de
nevoia subiectului de a se asocia continuu cu alþii.
Din acest punct de vedere, datele de cercetare contemporane
sprijinã valoarea explicativã a trãsãturilor de personalitate
pentru comportamentul persoanei, în mãsura în care certificã,
pe de o parte, stabilitatea lor în timp, ceea ce dã posibilitatea
de a se face predicþii pe termen lung ºi, pe de altã parte, sunt
argumente care indicã o dinamicã de la specific spre general
ºi din nou spre specific, prin faptul cã trãsãturile distincte
covariazã în modele similare care se repetã. Astfel, de exemplu,
privind stabilitatea trãsãturilor, putem explica starea de
nefericire a unei persoane fie prin evenimente recente ºi
circumstanþe stresante din viaþa acesteia, fie în funcþie de o
anumitã dispoziþie cronicã de a trãi evenimentele anxiogen, o
dispoziþie spre depresie ºi afecte negative consecutive acesteia.
Deci, putem spune cã ultimul tip de explicaþie derivã din datele
asupra modului cum sunt reprezentate dispoziþiile bazale,
trãsãturile de nevrotism ºi extraversie. În acelaºi fel, o
observaþie asupra faptului cã o persoanã prezintã un mod
constant de a fi ordonatã, punctualã ºi curatã ne poate conduce
la concluzia funcþionãrii specifice a trãsãturii de
conºtiinciozitate; acest lucru ne poate permite sã tragem
concluzia cã este foarte probabil ca persoana sã fie caracterizatã
în mod obiºnuit ºi de tendinþa de a-ºi urmãri realizarea
planurilor, de a avea un stil atent de evaluare a datelor etc.
ªi totuºi, nici acest demers complex de evaluare nu ne poate,
în ultimã instanþã, desprinde de marele mister al vieþii care, uneori,
pare sã se încãpãþâneze ca, în ciuda celor mai atent gestionate
modalitãþi de evaluare, sã ne scape exact acel înþeles care
contrazice fundamental concluzia la care am ajuns. O persoanã
evaluatã ca anormalã poate evolua spre condiþii de normalitate
în cadrul unui nou context existenþial, ce face apel la anumite
calitãþi sau energii ale psihicului care, pânã în acel moment,
rãmãseserã latente.
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Televiziunea
România de Mâine

Post naþional universitar ºi cultural

S.C. Mass Media România de Mâine
ºi studiourile postului de televiziune
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr.24
Telefoane: 334.57.91; 334.49.96; 334.53.98;
fax: 334.49.50
Televiziunea România de Mâine transmite cursuri pentru studenþii înscriºi la forma de Învãþãmânt la Distanþã a Universitãþii Spiru Haret.
La ore din zi ºi din noapte, prin tvRM, FACULTATEA LA TINE ACASÃ!

Programul

LUNI
5 ianuarie 2004

Televiziunii România de Mâine (tvRM)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:00 Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (11). Persoana juridicã.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
11:05 Drept internaþional public (3). Constituþiile României.
Autor: prof.univ.dr. Uglean Gheorghe
11:40 Drept penal (6). Aplicarea legii penale în spatiu 2.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu
12:15 Drept roman (5/3). Persoanele. Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
13:25 Istoria statului ºi dreptului român (1). Obiectul, importanþa
ºi periodizarea istoriei dreptului român.
Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept civil (6). Contractul de donaþie.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
15:00 Drept financiar public (1). Introducere.
Autor: lector.univ.dr. Radu Stancu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Marea Britanie azi (II). (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Persoanele persecutate din motive politice.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã : Valori româneºti, valori europene.
Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie.
Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Drept civil (11). Persoana juridicã.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
01:20 Drept financiar public (1). Introducere.
Autor: lector.univ.dr. Radu Stancu.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu (r)
02:00 Istoria statului ºi dreptului român (1). Obiectul, importanþa
ºi periodizarea istoriei dreptului român.
Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Drept civil (6). Contractul de donaþie.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)

MARÞI
6 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Botezul Domnului  Boboteaza preluare de la Catedrala
Mitropolitanã din Atena
12:25 Bazele informaticii (5). Sistemul de operare DOS. Autor: Silviu Bârzã
12:55 Drept comercial (2). Faptele de comerþ. Noþiuni, caracteristici,
categorii. Autor: lector univ.dr. Olia Maria Corsiuc
13:25 Introducere în marketing (3). Coordonatele politicii de marketing.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Economie politicã (15/2). Venitul, consumul, economiile.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
14:50 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (3).
Globalizarea economiei internaþionale contemporane.
Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu
15:15 Geografia economiei mondiale (2/3). Resursele naturale,
balanþa energeticã mondialã, industria carboniferã.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  informaþii
ºi evenimente culturale
16:30 Film documentar
17:00 Contemporani în Bucureºti (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Convenþie de schimb.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Cabanele (film documentar)
20:00 Fairplay: Sportul românesc la început de an. Talk-show pe
probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu
ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Bazele contabilitãþii (11). Contabilitatea activelor imobilizate.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)

00:50 Bazele informaticii (16). Sistemul de operare UNIX  organizarea
datelor. Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº (r)
01:25 Istoria economicã a României (5/1). Transformarea sistemului
industrial 1859  1914. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
02:00 Introducere în marketing (3). Coordonatele politicii de marketing.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Bazele informaticii (5). Sistemul de operare DOS.
Autor: Silviu Bârzã (r)
05:20 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (3).
Globalizarea economiei internaþionale contemporane.
Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu (r)

MIERCURI
7 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Sãrbãtorile la români  Sf. Ioan Gurã de Aur
12:10 Teoria comunicãrii (1/2). Teoria comunicãrii, o ºtiinþã de frontierã.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
12:40 Sisteme logice (4). Logica predicatelor, sintaxa ºi semantica.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
13:30 Istorie socialã (1). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Florian Tãnãsescu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Psihologie experimentalã (7). Metode de psihofiziologie.
Autor: conf.univ.dr. Nicolae Lungu
14:45 Introducere în mass-media (3). Modele schematice.
Autor: prof.univ.dr. Lucian Chiºu
15:20 Fundamentele psihologiei (1). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Act de stare civilã.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Cu ºi despre elevii de liceu.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune în direct, de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Psihologie socialã (4). Psihologie socialã marxistã.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
00:50 Informaticã pentru sociologie  psihologie (6). Folosirea
referinþelor mixte. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu (r)
01:20 Sisteme logice (4). Logica predicatelor, sintaxa ºi semantica.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa (r)
02:05 Teoria comunicãrii (1/2). Teoria comunicãrii, o ºtiinþã de frontierã.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Psihologie experimentalã (7). Metode de psihofiziologie.
Autor: conf.univ.dr. Nicolae Lungu (r)
05:30 Introducere în mass-media (3) Modele schematice.
Autor: prof.univ.dr. Lucian Chiºu (r)

JOI
8 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române vechi (12). Iluminismul românesc.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:30 Teoria literaturii (5). Istoria literarã ºi critica literarã.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
10:55 Istoria limbii române (2). Româna comunã.
Autor: prof.univ.dr. Grigore Brâncuºi
11:50 Limba latinã (13). Tema perfectului. Tema supinului.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
12:20 Limba românã (8/2). Normele ortografice ºi normele ortoepice.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
13:00 Limba spaniolã (curs practic) (2). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
13:25 Literatura românã (1/2). Cultura românã în context european.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria literaturii române vechi (6). Epoca marilor clasici.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
15:00 Limba francezã (curs practic) (5). Lecþie introductivã.
Autor: asistent drd. Mariela Constantinescu
15:30 Etnografie ºi folclor (4). Proza popularã. Basmul.
Autor: preparator univ.drd. Andreea Brãiloiu
15:45 Etnografie ºi folclor (5). Legenda popularã.
Autor: preparator univ.drd. Andreea Brãiloiu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific

16:30 Economia pentru toþi: Industria sticlei ºi porþelanului  prezent
ºi perspective. Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Succesiunea ºi acceptarea.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Secþiunea Anderson (Franþa)
20:00 Arhitectura Marii Britanii (film documentar)
21:00 Academica: Glosar economic.
Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Istoria literaturii române vechi (12). Iluminismul românesc.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
00:45 Teoria literaturii (5). Istoria literarã ºi critica literarã.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
01:10 Limba latinã (13). Tema perfectului. Tema supinului.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)
01:40 Limba francezã (curs practic) (5). Lecþie introductivã.
Autor: asistent drd. Mariela Constantinescu (r)
02:10 Etnografie ºi folclor (4). Proza popularã. Basmul.
Autor: preparator univ.drd. Andreea Brãiloiu
02:30 Show ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 (r)
05:35 Istoria literaturii române vechi (6). Epoca marilor clasici.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)

VINERI
9 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (3). Începuturile civilizaþiei
occidentale. Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
10:40 Introducere în ºtiinþa politicii (4). Democraþia.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:05 Psihologia educaþiei (11). Procesualitatea actului de învãþare (II).
Autor: lector univ.dr. Cristea Gabriela Cãtãlin
11:35 Geologie (5). Structura divizatã a litosferei terestre.
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman
12:20 Hidrologie (4). Strate aerifere. Izvoare.
Autor: prof.univ.dr. Ion Zãvoianu
12:55 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (1).
Comerþul internaþional ºi comerþul extern.
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu
13:15 Istorie veche a românilor (4). Paleoliticul.
Autor: lector univ.dr. Vasile Dupoi
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istorie anticã universalã (6). Civilizaþia Hittitã.
Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu
14:45 Preistorie ºi arheologie (1). Introducere în preistorie.
Autor: conf.univ.dr. Mioara Turcu
15:15 Istoria medie a românilor (7). Politica Þãrilor Române în secolele
XIV  XVI. Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  magazin cultural
16:30 Forum IT. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret.
Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Academica. Poluarea ºi protecþia mediului. Poluarea atmosfericã.
Emisiune de Constantin Pintilie
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Cântece de petrecere ºi romanþe
cu Ion Ioniþã, Gheorghe Sãrac, Elena Meriºoreanu,
Gheorghe Turda. Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 China În noul mileniu. Dansul zãpezii (filme documentare)
23:50 24 de ore

Opinia

naþionalã
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00:20 Geologie (5). Structura divizatã a litosferei terestre.
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman (r)
01:05 Hidrologie (4). Strate aerifere. Izvoare.
Autor: prof.univ.dr. Ion Zãvoianu (r)
01:35 Culturã ºi civilizaþie europeanã (3). Începuturile civilizaþiei
occidentale. Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
02:10 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (1).
Comerþul internaþional ºi comerþul extern.
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu (r)
05:00 Istorie anticã universalã (6). Civilizaþia Hittitã.
Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu (r)
05:30 Preistorie ºi arheologie (1). Introducere în preistorie.
Autor: conf.univ.dr. Mioara Turcu (r)

SÂMBÃTÃ
10 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 De pe plaiuri româneºti. Muzicã popularã.
Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Emisiune în direct,
de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Mozaic muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Irlanda de nordreportaj turistic (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Moromeþii
22:30 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
11 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:00 Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Medicul vã ascultã. Realizator: George Nicolau
12:00 Agricultura, încotro?
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Elveþia (II) Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. În dialog scriitorii: Nicolae Dan
Fruntelatã ºi Corneliu Leu. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 7 (Franþa)
22:30 Forum IT. Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

(Continuare în pag. 7)
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LUNI
12 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (12). Capacitatea de exerciþiu a persoanei juridice.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:50 Istoria statului ºi dreptului român (2). Statul ºi dreptul geto  dac.
Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
11:20 Drept constituþional (6). Organizarea administrativ-teritorialã.
Cetãþenia. Autor: prof.univ.dr. Uglean Gheorghe
12:45 Drept penal (1). Formele infracþiunii. Autor: conf.univ.dr. Ioan Griga
13:20 Drept roman (10). Persoanele (III). Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept civil (7). Contractul de donaþie (III).
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
15:00 Drept civil (1). Sinteze. Autor: lector univ.dr. Mariana Rudãreanu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Marea Britanie azi (III) (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. Cântã Maria Dragomiroiu ºi Ioan Bocºa.
Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Declaraþie de trecere a unui imobil în proprietatea
statului. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Formaþii camerale. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Drept constituþional (6). Organizarea administrativ-teritorialã.
Cetãþenia. Autor: prof.univ.dr. Uglean Gheorghe (r)
01:30 Drept civil (12). Capacitatea de exerciþiu a persoanei juridice.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Drept penal (1). Formele infracþiunii.
Autor: conf.univ.dr. Ioan Griga (r)

MARÞI
13 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (12). Contabilitatea activelor imobilizate (III).
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:35 Bazele informaticii (17). Reþeaua Internet. Poºta electronicã, e-mail.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
11:10 Geografia economiei mondiale (1). Harta politicã a lumii (I).
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
11:35 Istoria economicã a României (6). Comerþul exterior al României
18601914. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
12:05 Economie politicã (16). Fluctuaþiile activitãþii economice.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
12:55 Istoria economicã a României (7). Formarea sistemului modern de
finanþe publice 18591914. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
13:25 Cercetãri de marketing (1). Conþinutul cercetãrilor de marketing.
Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Biroticã (7). Inserarea ºi formatarea tabelelor în documentul Word.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
14:40 Bazele informaticii (6). Sistemul de operare DOS.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
15:15 Geografia economiei mondiale (2/2). Resursele umane ale Terrei.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  informaþii
ºi evenimente culturale
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Arhitecturã ºi modernitate (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Plai de cântec românesc.
Soliºti: Aniºoara Murgu, Neluþa Tudor, Viorica Bâtan.
Realizator: Dumitru Cucu
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18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Bunuri mobile. Revendicare. Prescripþie.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Triptic (film documentar)
20:00 Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate ale sportului.
Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu
ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Bazele contabilitãþii (12)- Contabilitatea activelor imobilizate (III).
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)
00:50 Economie politicã (16). Fluctuaþiile activitãþii economice.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu (r)
01:35 Geografia economiei mondiale (2/2). Resursele umane ale Terrei.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Bazele informaticii (17). Reþeaua Internet. Poºta electronicã, e-mail.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº (r)
05:30 Geografia economiei mondiale (1). Harta politicã a lumii (I).
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)

MIERCURI
14 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Psihologie socialã (4). Evoluþia psihologiei sociale în România
dupã 1960. Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
10:30 Logicã generalã (3). Regulile metodei arborilor de decizie.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu
11:10 Teoria comunicãrii (1/4). Teoria comunicãrii, o ºtiinþã de frontierã.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
11:30 Conceperea ºi elaborarea ziarului (1). Redacþia  structuri
organizatorice. Autor: lector univ. Mihai Cernat
12:15 Publicisticã radio (1). Delimitarea obiectului de studiu al
publicisticii. Autor: lector univ.drd. Sofia Georgescu
13:00 Genuri ziaristice (1). Lecþie introductivã.
Autor: lector univ. Marin Stoian
13:30 Psihologie experimentalã (8). Metode de psihofiziologie (II).
Autor: conf.univ.dr. Nicolae Lungu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Fundamentele psihologiei (2). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
14:40 Informaticã pentru sociologie (7). Sondaje de opinie: înregistrarea
ºi corectarea datelor. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
15:10 Neuropsihologie (5). Neuropsihologie ºi ciberneticã.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Construcþiile de pe terenul, proprietatea altuia.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune în direct, de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Psihologie socialã (4). Evoluþia psihologiei sociale în România
dupã 1960. Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
00:50 Logicã generalã (3). Regulile metodei arborilor de decizie.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu (r)
01:15 Genuri ziaristice (1). Lecþie introductivã. Autor: Marin Stoian (r)
01:40 Publicisticã radio (1). Delimitarea obiectului de studiu al
publicisticii. Autor: lector univ.drd. Sofia Georgescu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Neuropsihologie (5). Neuropsihologie ºi ciberneticã.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu (r)
05:45 Conceperea ºi elaborarea ziarului (1). Redacþia  structuri
organizatorice. Autor: lector univ. Mihai Cernat (r)

JOI
15 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române vechi (14). Literatura paºoptistã.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:35 Teoria literaturii (7). Stilul. Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:10 Limba latinã (14). Moduri ºi timpuri. Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
11:45 Limba românã (11). Foneticã. Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:45 Limba spaniolã (curs practic) (3). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
13:25 Istorie ºi civilizaþie francezã (1). Vestigii ale vieþii ºi civilizaþiei
franceze. Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria literaturii române (1). Introducere.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14:40 Etnografie ºi folclor (1). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Constantin
15:08 Literatura românã (2). Cultura românã în context european.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Maria Tãtaru, Ana Strâmturean,
Maria ªalaru, Petricã Stoian Mâþu. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Reîncredinþarea copilului minor.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Imperiul sunetelor (Franþa)
20:00 Versailles (film documentar)
21:00 Academica. Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Istoria literaturii române vechi (14). Literatura paºoptistã.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
00:50 Teoria literaturii (7). Stilul. Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
01:20 Limba românã (11). Foneticã. Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Limba latinã (14). Moduri ºi timpuri.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)
05:30 Istoria literaturii române (1). Introducere.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)

VINERI
16 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (4). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
10:45 Introducere în ºtiinþa politicii (5). Cultura politicã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:15 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (1). Comerþul
exterior al României. Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu
11:45 Psihologia educaþiei (12). Conversia teoriilor învãþãrii în teorii
ale instruirii. Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea
12:15 Introducere în marketing (4). Politica de produs.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
13:00 Geologie (6). Dinamica plãcilor litosfere.
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Algebrã (1). Relaþii de echivalenþã. Autor: asistent univ.dr. Lorena Tufan
14:40 Istoria medie a românilor (8) Regimul dominaþiei otomane
secolele XIV - XVI. Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu
15:13 Preistorie ºi arheologie (2). Mezoliticul.
Autor: conf.univ.dr. Mioara Turcu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  magazin cultural
16:30 Forum IT. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Stelian Apostol (acordeon),
George Teodorescu, Ioana Anton, Marius Mãgureanu, Maria
Vãduva, Victor Buºtean (vioarã). Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Codul Fiscal. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret.
Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici

21:00
22:00
22:30
23:30
23:50
00:20
01:05
01:35
02:30
05:00

Academica. Universul cunoaºterii. Emisiune de Cãtãlin Grosu
Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
Irlanda de nord-reportaj turistic (film documentar)
24 de ore
Culturã ºi civilizaþie europeanã (4). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
Introducere în ºtiinþa politicii (5). Cultura politicã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
Introducere în marketing (4). Politica de produs.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei (r)
Program muzical nocturn (r)
Geologie (6). Dinamica plãcilor litosfere.
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman (r)

SÂMBÃTÃ
17 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 De pe plaiuri româneºti. Muzicã popularã cu Cristina Boian,
Mioara Velicu, Gheorghe Roºoga, Sava Negrean, Laura Lavric.
Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Emisiune în direct,
de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Invitat: Dan Hãulicã.
Realizator: Valeriu Râpeanu
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Invitaþi: scriitorii Georgeta ºi Ion Adam.
Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Mozaic muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Spiritul parcurilor franceze (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Secvenþe  prefaþã cu Florin Mihãilescu
(în dialog cu Ion Bucheru)
22:30 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Victoriþa Lãcãtuºu, Mariana Ionescu,
Vasilica Dinu, Petricã Stoian Mâþu. Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
18 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:00 Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 SOS glandele endocrine. Realizator: prof.univ.dr. Ioan Pop de Popa
12:00 Agricultura, încotro?
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. În dialog scriitorii: Nicolae Dan
Fruntelatã ºi Corneliu Leu. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 8  Gemenele (Franþa)
22:00 Program muzical. Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Soliºti: Maria Vãduva,
ªtefan Deaconiþa, Victor Buºtean. Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

La tvRM, tehnica ultraperformantã ºi competenþa operatorilor asigurã
calitatea semnalului tv., a imaginii. Programul emisiunilor demonstreazã
clar valoarea informativã ºi educativã a acestora, structura complexã,
pe deplin concordantã cu profilul Televiziunii România de Mâine
ca post naþional, universitar ºi cultural.
Filme la tvRM
Joi, 15 ianuarie 2004, ora 19

Lempire des sons
Imperiul sunetelor

Realizator: Jean Pierre Vedel
Acest film este o exploatare a universului sunetelor ºi a modului în care muzica
s-a transformat, în a doua jumãtate a secolului XX, sub influenþa echipamentelor
electroacustice. Pânã la acest moment muzica se nãºtea din confruntarea directã
a autorului cu hârtia ...
Muzica actualã este compusã în studiouri moderne, iar accentul se pune acum
pe sunet mai mult decât pe nota muzicalã.
Sâmbãtã, 17 ianuarie 2004, ora 21

Secvenþe

Scenariul ºi regia: Alexandru Tatos; imaginea: Florin Mihãilescu. Film realizat
în studiourile Centrului de Producþie Cinematograficã Bucureºti. Din distribuþie:
Mircea Diaconu, Ion Vâlcu, Geo Barton, Emilia Dobrin Besoiu, Dragoº Pâslaru.
Un film în film, unic  în felul sãu  pentru cinematografia noastrã. Naraþiunea,
dramaturgia filmului se confundã, de fapt, cu douã momente din viaþa unei echipe
de filmare, astfel încât regizorul, directorul sãu de imagine, secretara sa de platou,
chiar ºi ºoferul, se amestecã în cadru, cu actorii  interpreþi, oferindu-ne o poveste
cinematograficã pe cât de originalã, pe atât de sensibilã ºi bogatã în nuanþe.
Duminicã, 18 ianuarie 2004, ora 21

ARSENE LUPIN

Gemenele
Episodul 8
Regia: Jean Louis Colmant
Actori: George Descartes, Jacques Balutin, Michele Bardollet, Teddy Bilis
Ecranizare a romanului omonim al lui Maurice Leblanc, serialul are în centrul
sãu figura elegantã ºi dezinvoltã a lui Arsene Lupin. Maestrul deghizãrii, Arsene
îºi ia diferite înfãþiºãri pentru a fura de la cei bogaþi, devenind un haiduc
modern, plin de farmec ºi inventivitate. Aventurier prin definiþie, hoþul gentleman
Arsene Lupin este în acelaºi timp un justiþiar, protejându-i pe cei neajutoraþi, mai
ales dacã aceºtia poartã ... fustã.
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Emoþionanta sãrbãtorire a Pomului de Crãciun
la Universitatea Spiru Haret

Luni, 22 decembrie 2003, a avut loc în Sala Studio, din
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, tradiþionala
sãrbãtoare a Pomului de Crãciun organizatã pentru profesorii
ºi studenþii Universitãþii Spiru Haret.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian
Bondrea, a rostit cuvântarea pe care o publicãm în pagina 1.
Mesajul a fost primit cu deosebitã cãldurã de cei prezenþi.
Un emoþionant concert de colinde a fost susþinut de corurile
Facultãþii de Muzicã ºi de un ansamblu artistic de la Palatul
Naþional al Copiilor.
Cu acelaºi prilej a fost inauguratã Sala Studio, un nou ºi
elegant amfiteatru dotat cu tehnica necesarã pentru transmisii
de radio ºi televiziune.
Noul amfiteatru, numit Sala Studio, cu o capacitate de
300 de locuri, este situat în Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii din strada Ion Ghica nr.13.

5 ianuarie 2004

Dupã vacanþa de iarnã, din nou
în sãlile de curs, laboratoare ºi biblioteci

Muzicã
transpusã
în
culoare
Pictorul Niculiþã Secrieriu a fost
înzestrat cu harul de a pãtrunde în
structura revelatã a lumii. Împreunã
cu toþi marii artiºti din care se
revendicã ºi pe care-i prefigureazã,
el ne încredinþeazã cã înfãþiºãrile de
sub ochii noºtri sunt doar o
promisiune ºi un preludiu, cã

adevãrata esenþã ºi raþiune de a fi a lumii
rãsar din strãfundurile viitorului, în
lumina unui fulger mesianic. Acolo unde
culoarea devine suflet, linia, destin, iar
destinul se împlineºte în puterea credinþei
întru frumos. Sau a frumosului întru
credinþã. Toate marile religii ale lumii de
aici îºi trag izvorul, din acest vis al
speranþei întru marea revelaþie. Un vis
mai verosimil decât adevãrul.
Aº îndrãzni sã spun chiar cã pictorul
Secrieriu ne face pãrtaºi ai propriei noastre
postumitãþi, când ceva, parcã, din lumina
neliniºtitã a reînvierii adastã în superbele
lui tablouri purtând simbolic numele de
Genezã, Cosmogonie, Himerã sau Sfinx.
Logodna Pãmântului cu Apa, Focul ºi Aerul
genereazã un ºir de interogaþii prin lumina
ºi la capãtul cãrora dobândim curajul ºi
bucuria de a rãmâne faþã-n faþã cu noi înºine.
Ceea ce unii critici au crezut a vedea în
aceste tablouri o evaziune, o fugã de propria
reprezentare, nu este, în finalitatea lor, decât
o prevestire  o Bunã Vestire, în fond  de
vreme ce pictura sa se refuzã spontaneitãþii

aparente ºi se reclamã dintr-un rafinament
magic care transpune muzica în culoare ºi
culoarea irizeazã o mitologicã aurã
muzicalã. Rigoarea închipuitã a geometriei
este topitã într-un flux mai elocvent decât
orice formulã consacratã, tot astfel cum
unghiul tremurãtor din zborul cocorilor, în
amurgurile calme de toamnã, evocã
misterul cerului mai emoþionant ºi, deci,
mai convingãtor decât calculul astronomic.
Însãºi
biografia
pictorului
prefigureazã, în pofida curgerii ei lente,
un avertisment al viitorului. Nãscut la 1
februarie 1938, în comuna Unþeºti, Vaslui,
deprinde din copilãrie magia culorii,
care-l va conduce spre Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu din
Bucureºti, al cãrui absolvent, la clasa
profesorului Corneliu Baba, devine în anul
1966. Între anii 1966-1974 este metodist
(specialist) în arta plasticã ºi arta popularã
pe judeþul Ilfov. Continuã ca profesor de
picturã la Liceul de Arte Plastice Nicolae
Tonitza din Bucureºti, între anii 1983 ºi
2002, ºi ca lector al Universitãþii de Arte

din Bucureºti în rãstimpul 1993-1995. Din
anul 1970, este membru al Uniunii
Artiºtilor Plastici din România, iar pe
parcursul ultimilor 35 de ani, între 1966
ºi 2001, expune tablouri la majoritatea
saloanelor oficiale din Bucureºti, ultimul
fiind Salonul Naþional Romexpo. În anul
1999 a primit Premiul U.A.P. pentru
Picturã, iar în 2000 a fost nominalizat
pentru Premiul Academiei Române.
A avut numeroase expoziþii
personale (Bucureºti, Paris, Constanþa),
a fost prezent în expoziþii de grup
(Bucureºti, Bârlad, Vaslui, Constanþa)
ºi la mai multe expoziþii internaþionale
(Paris, Cagnes-sur-Mer, Helsinki,
Moscova, Buenos Aires, Varºovia,
Kosice, Haga, Praga, Bratislava, Sofia,
Ierusalim, Stockholm, Bruxelles).
A trecut în viaþa veºnicã la data de
3 august 2002, în Bucureºti. Dar creaþia
artisticã a pictorului Secrieriu abia de
aici înainte va fi receptatã plenar.

Mihai IORDÃNESCU
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