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4.000 lei

naþionalã

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Denominarea leului 
o intenþie controversatã
Proiectul legii privind denominarea leului a fost finalizat, Banca
Naþionalã ºi Ministerul Finanþelor fiind de acord ca, din anul 2005,
sã fie tãiate patru zerouri, ceea ce va impune ca toate preþurile ºi
toate valorile în monedã naþionalã sã fie împãrþite la 10.000 lei,
obþinându-se astfel un leu nou. Banii noi vor circula în paralel cu
cei vechi pânã în anul 2007.
Denominarea este nu doar un demers monetar, ci ºi unul politic,
social ºi mediatic, cu implicaþii în procesul dezinflaþionist, în plan
economico-finaciar ºi social  politic la care au apelat în ultimii
ani multe þãri aflate în tranziþie la economia de piaþã  Polonia
(1995), Rusia (1998), Bulgaria (1999).
Deºi este un proces necesar, acum, în pragul pregãtirii realizãrii
lui, pãrerile sunt controversate. Denominarea leului va costa pe
toatã lumea, avantajele fiind dificil de evaluat, ceea ce
demonstreazã ºi articolul urmãtor semnat de:
Prof.univ.dr. Victor STOICA,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Trecerea la leul greu stârneºte
îngrijorare pe pieþele financiar-bancare.
Dupã ce anunþaserã cu surle ºi tobe
avantajele denominãrii pentru trecerea mai
uºoarã la euro, autoritãþile au început sã
chibzuiascã mai bine asupra procesului de
tranziþie la noua valoare a leului.

Îngrijorarea este, desigur, întemeiatã.
La 6 ianuarie 2003, euro cota pe piaþa
interbancarã 1  = 35.018 lei, cotaþia
inversã fiind 1 leu = 0,00002856 . La 23
februarie 2004, euro cota 1  = 40.618 lei,
iar cotaþia inversã se situa la nivelul 1 Leu
= 0,00002462 . Astfel, dupã aproape 14
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Studenþi din SUA
audienþi la Universitatea Spiru Haret

luni, euro a câºtigat 5.600 de lei, leul
pierzând 13,80% din valoarea sa, fiind
foarte aproape de evoluþia descendentã a
ratei inflaþiei, care s-a situat în anul 2003
foarte aproape de þinta de 14% (decembrie
2003/decembrie 2002). Deci, practic,
grosso modo, putem pune semnul de
egalitate între devalorizarea leului ºi
creºterea preþurilor.
Stabilirea anului 2005 ca moment de
trecere la leul greu are un izbitor iz politic.
Perturbãrile probabile din circulaþia monetarã
ar fi un balast greu de suportat pentru
guvernanþi care au hotãrât sã transfere o
mãsurã atât de importantã, ºi care era aºteptatã
de mai mulþi ani, pe umerii viitoarei guvernãri.
Ce este de temut în trecerea la leul
greu? Rãspunsul este simplu: creºterea
previzibilã a preþurilor, redeschiderea cutiei
Pandorei  inflaþia.
Guvernanþii actuali, responsabili pentru
decizia denominãrii, în cele câteva discursuri
pe care le-a prezentat media, minimalizeazã
efectele inflaþioniste ale trecerii la leul greu.
Propun ºi o mãsurã: afiºarea simultanã a
preþului vechi ºi a preþului în lei noi. Promit
controale pentru respectarea, de cãtre
comercianþi, a raportului dintre preþurile noi
ºi preþurile vechi. Atâtea sute de mii de
negustori, de câþi controlori ar avea nevoie?
Iluzia este evidentã.
Dar sã analizãm puþin psihologia
comercianþilor, precum ºi pe aceea a
clienþilor.
Comportamentul acestora va fi
denaturat, pentru cã autoritãþile au fãcut o
imensã greºealã. Niciodatã denominarea
sau mãsuri din spectrul stabilizãrii
bãneºti nu se anunþã dinainte.
Sã presupunem, cum s-a declarat, cã
10.000 de lei vor deveni 1 leu. ªtiind cã, dupã
denominare, vor trebui sã afiºeze ambele
preþuri, nimeni nu-i va opri pe comercianþi
sã rotunjeascã preþurile mai înainte ca mãsura
sã fie luatã. Deci, aici este un prim izvor
potenþial de inflaþie. Sã admitem cã aceastã
rotunjire nu se va produce. Dacã o pâine costã
acum 7.500 de lei, dupã denominare ea va
costa 0,75 lei, adicã 75 de bani. De aceastã
datã, comerciantul va fi tentat sã rotunjeascã
preþul denominat. O pâine = 80 de bani. Un
alt izvor de inflaþie. La acest preþ
comerciantul trebuie sã dea rest 20 de bani.
Poate îi va avea, poate nu.
(Continuare în pag. 4)

Niciodatã n-a fost mai importantã
De 8 Martie,
educaþia ca acum
un zâmbet
Prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU

Educaþia reprezintã un efect social al
acþiunii umane multimilenare, izvorâtã din
experienþa acumulatã de om în întreaga sa
existenþã, dar ºi din cunoaºterea tehnicoºtiinþificã, ce-ºi pun amprenta asupra
evoluþiei omului ºi societãþii în general.
Sociologia educaþiei, disciplina ºtiinþificã
de graniþã, care studiazã efectele sociale
asupra evoluþiei educaþiei, a cãpãtat
conotaþii teoretice ºi practice deosebite de-a
lungul secolelor XIX-XX ºi o putem
considera acum, la începutul mileniului al
III-lea, o disciplinã ºtiinþificã importantã,
graþie acumulãrilor ºtiinþifice produse în
tot acest timp, în cadrul disciplinelor socioumane ºi ale naturii, acumulãri pe care
educaþia le sintetizeazã strãlucit.
Apreciem cã, pe mãsurã ce societatea
umanã, dar ºi naþiunile, au mai mult acces la
cunoºtinþe ºi informaþii ºtiinþifice, la educaþie
în general, exercitatã asupra individului
uman prin intermediul unor modalitãþi
clasice sau moderne, cu atât educaþia este mai
importantã pentru evoluþia societãþii
respective. Cu cât o societate este mai
evoluatã educativ ºi ºtiinþific, cu atât ea este
mai eficientã în planul activitãþii sociale.
Niciodatã n-a fost mai importantã educaþia
pentru societatea umanã ca în aceastã
perioadã. Cunoaºterea de cãtre toþi membrii
societãþii a întregului ansamblu de informaþii

acumulate de omenire de-a lungul timpului
ºi a modului în care acestea sunt utilizate
pentru desfãºurarea pozitivã a tuturor
activitãþilor umane pe planetã este deosebit
de importantã. Aceasta genereazã concluzia
importanþei deosebite a rolului jucat de
educaþie în progresul uman.
Ca totalitate a experienþelor umane,
acumulate ºi transmise din generaþie în
generaþie, educaþia face ºi ea parte din
sistemul social global. Menirea educaþiei se
realizeazã în societate, atât în cadrul familiei
ca primã entitate cu scop de transmitere a
cunoºtinþelor acumulate, în cadrul sistemului
de învãþãmânt (sistemul social instituþional
al educaþiei), pe diferitele sale trepte, dar, mai
ales, de-a lungul întregii vieþi a individului,
prin sistemul educaþiei permanente.
Toate aceste trei secvenþe - stadii de
realizare a educaþiei ca subsistem al
sistemului social global sunt direct
dependente de stadiul economic de
dezvoltare a fiecãrei societãþi ºi sunt
influenþate de totalitatea cunoºtinþelor
acumulate, de ideile ºi doctrinele specifice
fiecãrei perioade istorice, care-ºi pun
amprenta asupra educaþiei în fiecare tip de
societate, pânã la nivelul celor mai mici
entitãþi individuale ºi instituþionale din
societatea respectivã.
(Continuare în pag. 4)
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Februarie  martie 1907-2004
TUDOR ARGHEZI

Cuvânt înainte

Cum e-n bisericã, la noi,
Un mugure de foc, ca un altoi,
Pe vârful unui fir de lumânare,
În sfeºnic la icoane ºi-n altare,

În anii nouã sute ºapte,

Aºa, din sat în sat, se-ntinse
Vãpaia grânelor aprinse,
S-a ridicat spre cer, din Hodivoaia, Cã flacãra-ncepea sã joace
ªi din Flãmânzi, ºi Stãnileºti, vãpaia. De-a rândul pe pãtule ºi conace.
Ca din senin, în marte, într-o noapte,

ªi s-au aprins, de-a latul þãrii, mii
De lumânãri ºi de fãclii,
Ca la un Paºte ºi o Înviere,
Facle, ºi vipii, ºi-opaiþe stinghere.

Era sã fie sãrbãtoare,
Sau slujbã de înmormântare?
Urlau ºi câinii-n haite la nãvalã.
Ajutã, Doamne, þara-i în rãscoalã.

Rãscoala din 1907
nu poate fi datã uitãrii
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La Televiziunea
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România de Mâine,
în emisiunea Societate ºi culturã,
un amplu dialog
Valeriu Râpeanu  Dan Hãulicã,
desfãºurat cu supleþe intelectualã,
bogat în informaþii, destãinuiri ºi aprecieri
despre o jumãtate de secol de culturã,
despre mari preopinenþi ai creativitãþii
româneºti, despre personalitãþi ºi evenimente,
evocate cu o exemplarã seninãtate a cugetului.
Sãrbãtorirea profesorului universitar

Titu GEORGESCU,

prestigios cadru didactic
al Universitãþii Spiru Haret,
la împlinirea vârstei de 75 de ani
Domnului Profesor universitar doctor docent Titu Georgescu
Consiliul director al Fundaþiei România de Mâine ºi Senatul Universitãþii Spiru Haret vã adreseazã, cu prilejul
împlinirii vârstei de 75 de ani, calde felicitãri, multã sãnãtate ºi satisfacþii depline în viaþa profesionalã ºi personalã.
Vã înscrieþi, stimate domnule profesor Titu Georgescu, în rândurile personalitãþilor de seamã ale învãþãmântului
ºi ºtiinþei din þara noastrã. Aþi desfãºurat, timp de mai bine de jumãtate de veac, activitate didacticã, de cercetare ºi
publicisticã exemplarã în domeniul istoriei româneºti ºi universale, înfruntând cu demnitate ºi curaj numeroase
dificultãþi ce v-au stat în cale.
Studenþii ºi colegii de breaslã, toþi cei ce vã cunosc apreciazã alesele dumneavoastrã însuºiri de dascãl ºi om de
ºtiinþã: pasiune pentru cunoaºterea ºi cultivarea valorilor fundamentale ale istoriei poporului român; spirit analitic
în interpretarea izvoarelor istorice; temeinicie în argumentarea punctelor de vedere proprii; respectul faþã de adevãr,
înþelegerea ºi promovarea valenþelor educative ale ºtiinþei istorice ºi, nu în ultimul rând, eleganþa stilului ce
caracterizeazã opera dumneavoastrã istoriograficã.
Roadele eforturilor creatoare depuse de dumneavoastrã an de an  tratate, monografii, sinteze, biografii, manuale
ºi cursuri universitare, studii documentare, comunicãri ºi referate prezentate la reuniuni ºtiinþifice interne ºi internaþionale
 toate acestea reprezintã contribuþii substanþiale la afirmarea istoriografiei româneºti, moderne ºi contemporane.
Se cuvine sã relevãm, de asemenea, rolul benefic pe care l-aþi îndeplinit în conducerea unor instituþii de învãþãmânt
superior ºi de cercetare, în colegiile revistelor de specialitate, în iniþierea ºi realizarea colecþiilor Mica bibliotecã de
istorie ºi Evocãri, în îndrumarea ºtiinþificã a doctoranzilor ºi a universitarilor tineri.
În acest moment aniversar, o datã cu un omagiu binemeritat, ne exprimãm convingerea cã veþi continua sã fiþi,
stimate domnule profesor Titu Georgescu, acelaºi valoros promotor al istoriografiei naþionale, în ambianþa deosebit
de fertilã pe care o oferã, cu generozitate, învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii, Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spiru Haret.
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
La mulþi ani!
ºi Rectorul Universitãþii Spiru Haret,
Prof. univ. dr. Aurelian BONDREA
27 februarie 2004

La împlinirea vârstei de 75 de ani de cãtre prof.univ.dr.docent Titu GEORGESCU, eminentã personalitate ºtiinþificã,
profesor la Universitatea Spiru Haret, a avut loc o adunare omagialã la Râmnicu Vâlcea, la care au participat profesori
ºi studenþi, reprezentanþi ai autoritãþilor municipale ºi judeþene, personalitãþi religioase, oameni de culturã, de învãþãmânt
ºi de arte. Mesajul prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, preºedintele Fundaþiei România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, adresat sãrbãtoritului, a fost prezentat de prof.univ.dr. Gheorghe ONIªORU, decanul Facultãþii de
Istorie. Decanul Facultãþii de Istorie a transmis sãrbãtoritului ºi mesajul omagial al acestei instituþii universitare.
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România

are deplina capacitate
de a-ºi asuma rãspunderile
ce decurg din calitatea de
stat membru al Uniunii Europene
Prof.univ.dr. Mircea BOULESCU
(Urmare din numãrul trecut)
Capitolul 11. Uniunea Europeanã
ºi Monetarã
Evaluarea generalã conform Raportului:
 dupã aderare, România va participa
în cadrul Uniunii Europene ºi Monetare,
fãrã a adopta moneda unicã. Va trebui sã
implementeze schimbãrile instituþionale ºi
legislative în acest sens;
 este necesarã, în continuare, alinierea/
armonizarea acquis-ului comunitar referitor
la interzicerea accesului privilegiat al
autoritãþilor publice la instituþiile financiare;
independenþa bãncii centrale.
Raportul concluzioneazã cã România
nu a mai fãcut progrese în adoptarea
acquis-ului referitor la Uniunea
Economicã ºi Monetarã de la Raportul pe
anul 2002. Deºi a fost atins un anumit nivel
de armonizare, mai sunt necesare eforturi,
iar România s-a angajat sã introducã
reformele principale în acest domeniu pânã
la sfârºitul anului 2004.
Capitolul 12. Statistica
În perioada raportatã s-au înregistrat
progrese în ceea ce priveºte: infrastructura
statisticã (Institutul Naþional de Statisticã),
precum ºi în diverse sectoare ale statisticii:
sociale ºi demografice, regionale, macroeconomice, întreprinderilor, transporturilor,
comerþului extensiv ºi statistica agricolã.
Realizarea conformitãþii depline cu
acquis-ul comunitar depinde în mare mãsurã
de asigurarea unui numãr suficient de
personal ºi resurse. Este necesar sã se asigure
un mediu de lucru adecvat, o infrastructurã
privind
tehnologia
informaþiei
corespunzãtoare ºi o perfecþionare
profesionalã continuã. Este nevoie, de
asemenea, de progrese în domeniul
clasificãrilor, al statisticii macroeconomice,
al statisticii întreprinderilor ºi al statisticii
agricole. Eforturile viitoare trebuie
concentrate pe calitatea gradului de acoperire
a datelor, în mod special în domeniile
statisticilor demografice ºi sociale, regionale,
ale transporturilor ºi ale comerþului exterior.
Raportul concluzioneazã cã este nevoie
de eforturi, în continuare, pentru întãrirea
capacitãþii administrative a Institutului
Naþional de Statisticã ºi a celei din domeniile
statisticii agriculturii, statisticii întreprinderilor ºi a conturilor financiare.
Capitolul 13. Politica socialã ºi
ocuparea forþei de muncã
În acest capitol sunt examinate aspecte
ale acquis-ului referitoare la: legislaþia
muncii; egalitatea de tratament între femei
ºi bãrbaþi; securitatea muncii; dialogul
social; sãnãtatea publicã; ocuparea forþei de
muncã; incluziunea socialã (elaborarea de
planuri anti-sãrãcie); protecþia socialã;
sistemul public de pensii ºi alte drepturi de
asigurãri sociale; combaterea discriminãrii.
Potrivit analizãrii generale din Raport
mai sunt necesare mãsuri pentru a se
realiza o deplinã aliniere la principiile de
bazã ale acquis-ului, astfel:
 este decisivã construcþia instituþionalã
în cadrul Inspecþiei Muncii în vederea
implementãrii efective a prevederilor noului
Cod al Muncii;
 continuarea eforturilor pentru
implementarea Planului Naþional pentru
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egalitate de ºanse în ceea ce priveºte
tratamentul egal între femei ºi bãrbaþi;
 referitor la sãnãtatea ºi securitatea locului
de muncã: continuarea programelor naþionale
de instruire pentru inspectorii de muncã;
 în promovarea dialogului social
bipartit ºi în întãrirea rolului partenerilor
sociali este necesar sã se facã mai multe
eforturi pentru a consolida negocierile
colective autonome bipartite la nivel de
întreprindere, sectorial ºi regional;
 în domeniul sãnãtãþii publice, România
ar trebui sã continue eforturile de
implementare ºi aplicare a mãsurilor
legislative existente, pentru a dezvolta un
sistem naþional de supraveghere a bolilor
contagioase comparabil cu cel existent la
nivelul Uniunii Europene. Acesta include
îmbunãtãþirea standardelor ºi capacitãþii de
laborator, precum ºi continuarea instruirii în
domeniu. Mai sunt necesare eforturi pentru
transpunerea deplinã a acquis-ului privind
conþinutul tutunului. Starea generalã de
sãnãtate a populaþiei continuã sã fie mult sub
media în Uniunea Europeanã. este necesarã
o alocare sporitã de resurse efective, precum
ºi îmbunãtãþirea managementului în sectorul
sanitar. Nu existã un sistem eficient de
control al cheltuirii fondurilor direcþionate
cãtre spitale;
 în ceea ce priveºte ocuparea forþei de
muncã, este necesar sã se concentreze
eforturile mai mult pe mãsurile preventive
de ocupare ºi pe creºterea gradului de
ocupare ºi sã se consolideze rolul agenþilor
de ocupare desemnate sã implementeze
Fondul Social European;
 trebuie realizatã o strategie privind
promovarea incluziunii sociale, luând în
considerare obiectivele Uniunii Europene;
 succesul implementãrii protecþiei
sociale la nivel local necesitã un buget
satisfãcãtor atât la nivel local, cât ºi naþional,
precum ºi lucrãtori sociali bine pregãtiþi;
 în domeniul anti-discriminãrii,
trebuie sporitã capacitatea Consiliului
Naþional pentru combaterea discriminãrii
ºi ajustat în continuare cadrul legislativ.
Concluziile Raportului:
 adoptarea Codului Muncii a fost un
important pas înainte în transpunerea
acquis-ului. Eforturile viitoare ar trebui
orientate pe asigurarea implementãriilui ºi
promovarea unui echilibru corespunzãtor
între flexibilitate ºi securitate; ar trebui
depuse mai multe eforturi pentru
finalizarea transpunerii ºi îmbunãtãþirea
implementãrii acquis-ului în domeniul
sãnãtãþii ºi securitãþii la locul de muncã;
 situaþia generalã din sectorul sanitar
rãmâne îngrijorãtoare, datoritã lipsei
resurselor financiare ºi absenþei unei
strategii coerente pentru continuarea
procesului de reformã;
 sunt necesare eforturi sporite pentru
întãrirea capacitãþii administrative privind
managementul ºi implementarea Fondului
Social European;
 îmbunãtãþirea organizãrii incluziunii
sociale ºi protecþiei sociale depinde de
existenþa unor resurse suficiente;
 reforma sistemului de pensii trebuie
acceleratã.
Capitolul 14. Energie
Evaluarea generalã rezultatã din Raport:
 preþul electricitãþii a fost majorat, dar sunt
necesari în continuare paºi pentru a se acoperi
în totalitate costurile, incluzând costurile de
mediu ºi investiþiile pe termen lung;

(Urmare din numãrul trecut)
O altã problemã cu care multe þãri ale lumii se confruntã în
ultimele decenii, o constituie creºterea demograficã ºi asigurarea
hranei necesare. Aºa cum se menþioneazã în al doilea Raport al
Clubului de la Roma, dacã în anii 60 se aprecia cã se poate conta
pe o abundenþã de hranã ºi cã nu existã nici un pericol generat de
creºterea populaþiei, realitatea anilor 70 era, deja alta, reapãrând
perspectiva crizelor alimentare.
O concluzie la care aderã toþi specialiºtii se referã la faptul cã
cele mai puternice efecte negative asupra mediului înconjurãtor
se datoreazã sectorului energetic. Prin consumul mare de resurse
minerale neregenerabile (cãrbune, petrol, gaze naturale etc.), dar
ºi prin resturile solide rezultate în urma procesului de producþie
(halde de steril ºi cenuºi) ºi emanaþiile de gaze, sectorul energetic
se constituie în agresorul nr. 1 al mediului înconjurãtor. Dacã
includem aici ºi sectorul nuclear de producere a energiei electrice,
avem tabloul complet al unui sector în dezvoltare continuã, cu
influenþele amintite. Deºi sectorul energetic nu este singurul sector
consumator de combustibili fosili, el deþine o pondere foarte
ridicatã în consumurile respective.
Efectele globale ale evoluþiilor indicatorilor analizaþi, dar ºi a
altora, sunt ilustrate prin creºterea temperaturii medii a aerului,
(de la 13,8 grade celsius în 1950 la 14,4 grade celsius în 2000), a
emanaþiilor de carbon, ca urmare a arderilor de combustibili fosili
în aceeaºi perioadã de la 1612,0 mil.t. carbon/an la 6299,10 mil.t.
carbon/an ºi prin concentraþia de dioxid de carbon din atmosferã.
O analizã sumarã a evoluþiei temperaturii medii anuale poate
conduce la concluzia cã nu este vorba de o creºtere spectaculoasã
a acesteia. Nu trebuie omis, însã, faptul cã evoluþia acestui indicator
se impune a fi circumscrisã unor tendinþe de lungã ºi chiar foarte
lungã duratã. Creºterea cu numai câteva grade a temperaturii medii
anuale într-un interval scurt de timp ar putea avea efecte
catastrofale asupra întregii planete. Creºterea înregistratã în
intervalul analizat este de naturã sã-i îngrijoreze pe specialiºtii în
domeniu, care atrag atenþia asupra consecinþelor creºterii
temperaturii ºi efectului de serã, tot mai prezent.
La cele prezentate în acest capitol ar mai trebui adãugat un
fapt, deloc lipsit de importanþã, generator de stãri conflictuale ºi
tensiuni între state.

 România trebuie sã asigure investiþii
suficiente în sectorul de generare a energiei;
 insuficienta ratã de colectare a
factorilor este o problemã criticã;
 piaþa de electricitate, în ciuda faptului
cã este deschisã la intern, în proporþie de
33%, este de facto nefuncþionalã ca piaþã
competitivã. Mãsurile luate în scopul de a
implementa piaþa competitivã sunt
contrabalansate de tendinþa cãtre o
coordonare centralizatã de cãtre autoritatea
de reglementare, printr-o slabã planificare a
investiþiilor ºi printr-un mediu legal instabil;
 la fel ca ºi piaþa sectorului de electricitate,
piaþa de gaze materiale nu funcþioneazã încã
într-un mod competitiv. Încã lipsesc planurile
detailate privind probleme importante precum
tarifarea, echilibrul, stocarea, obligaþia
serviciului public;
 România va avea nevoie sã continue
eliminarea distorsionãrii preþurilor.
Legislaþia viitoare trebuie sã aibã în vedere
prevederile noului acquis ºi sã se adreseze
unor probleme precum separarea legalã,
accesul la reþea ºi la stocaj, rolul
reglementatorului, precum ºi deschiderea
totalã a pieþei în 2007;
 România trebuie sã facã eforturi
deosebite pentru a îmbunãtãþi eficienþa
energeticã a economiei sale. Va trebui sã
acorde în continuare o atenþie deosebitã
alinierii, din punct de vedere legislativ, a
eficienþei energetice ºi a resurselor de
energie regenerabilã;
 în sectorul combustibililor solizi,
România va trebui sã-ºi completeze
procesul de restructurare ºi sã asigure
aplicarea acquis-ului în particular în ceea
ce priveºte ajutorul de stat;
 România trebuie sã-ºi întãreascã
resursele ºi capabilitãþile pentru
îmbunãtãþirea siguranþei managementului
deºeurilor radioactive.
Concluzia Raportului: autoritãþile
naþionale trebuie sã se concentreze pe:
 implementarea completã ºi la termen
a legislaþiei ºi a reformelor structurale în
sectorul energetic;
 eliminarea distorsiunilor preþurilor;
 îmbunãtãþirea ratei de colectare a
facturilor;
 îmbunãtãþirea eficienþei energetice;
 utilizarea mai extinsã a energiei
regenerabile;
 crearea progresivã a stocurilor de petrol;
 întãrirea capacitãþii administrative, în mod
particular pentru autoritãþile de reglementare a
energiei ºi a securitãþii nucleare.
Capitolul 15. Politica industrialã
Planul de Acþiuni ºi Strategia revizuitã
de Politici Industriale adoptate de România
în timpul ultimei perioade monitorizate, se
aratã în Raportul pe 2003, sunt compatibile
cu abordarea Uniunii Europene a
politicilor industriale. Versiunea curentã a
Documentului de Politicã Industrialã ºi
Planul de Acþiuni aferent reprezintã
fundamentul unei politici industriale
moderne în România. Principala sarcinã
pentru autoritãþile române este
implementarea. Progresele în domeniu au
fost încetinite de lipsa de coordonare între
autoritãþile competente. Trebuie fãcuþi paºi
pentru dezvoltarea unei mai bune
coordonãri efective între cei ce elaboreazã
politicile ºi industrie. Este, de asemenea,
important ca structurile administrative
regionale sã fie întãrite pentru a asigura
implementarea eficientã a politicilor.

Este vorba despre deþinãtorii de resurse ºi utilizatorii acestora.
Este bine cunoscut faptul cã, în general, unii au resurse naturale, iar
în plan social sãrãcie, alþii tehnologii de prelucrare ºi prosperitate.
Secole de-a rândul cei din urmã ºi-au impus voinþa, fie ºi prin forþã,
procurându-ºi la preþuri dictate de ei materiile prime necesare.
Chiar dacã în ultimele decenii dictatul cumpãrãtorului s-a
diminuat simþitor, deþinãtorii de resurse fiind din ce în ce mai bine
organizaþi ºi mai puternici, decalajul existent între cele douã tabere
cu greu va fi recuperat, milioane de persoane, generaþii întregi, fiind
sortite subdezvoltãrii, foametei ºi mizeriei.
Acþiuni vizând necesitatea unei noi concepþii de dezvoltare. Având
conturate, în linii mari, coordonatele dezvoltãrii mondiale, trebuie menþionat

Tolerarea neplãþii facturilor utilitãþilor ºi
a altor debite bugetare ale companiilor de
stat conduce la o subvenþionare implicitã.
Când aceasta este combinatã cu situaþia în
care preþurile pentru electricitate ºi gaz sunt
sub nivelul de acoperire a costurilor, existã
riscul ca activitãþile neeficiente sã fie
suportate, iar resursele sã nu fie alocate în
modul cel mai productiv. O astfel de situaþie
submineazã competitivitatea industrialã.
Sun necesare acþiuni în continuare
pentru a se evita obstacolele din calea
investiþiilor, care au fost subliniate în
Raportul de anul trecut: corupþia, birocraþia
excesivã ºi climatul legislativ instabil.
În concluzie, Raportul afirmã necesitatea
implementãrii politicii industriale moderne,
atâta timp cât slãbiciunile structurale rãmân
ºi ele limiteazã capacitatea de aplicare.
Restructurarea ºi privatizarea industriilor
strategice trebuie sã fie acceleratã.
Capitolul 16. Întreprinderile mici
ºi mijlocii
Evaluarea generalã a Raportului:
 Deºi strategia revizuitã în domeniul
întreprinderilor mici ºi mijlocii se adreseazã
problemelor cheie din domeniu, aceasta
rãmâne mai mult la stadiul de declaraþie de
intenþie decât un document operaþional.
Strategia nu face o legãturã directã între
activitãþi ºi obiective, nu prevede un
mecanism de evaluare a implementãrii ºi îi
lipseºte dimensiunea regionalã. Resursele
limitate au împiedicat implementarea
afectivã a strategiei pentru întreprinderile
mici ºi mijlocii, în special în provincie;
 Continuarea implementãrii Cartei
Europene pentru IMM-uri este importantã
ca bazã pentru dezvoltarea acestora, a
culturii antreprenoriale ºi îmbunãtãþirea
mediului de afaceri;
 Instabilitatea implementãrii legislaþiei
ºi slaba capacitate administrativã, în special
în provincie, rãmâne o problemã serioasã.
Continua instabilitate legislativã a creat
dificultãþi IMM-urilor pentru a-ºi crea un
plan de afaceri;
 Accesul la finanþare rãmâne principala
constrângere în dezvoltarea IMM-urilor ºi
una dintre cele mai importante bariere în
calea antreprenoriatului;
 România trebuie sã adopte legislaþia
pentru alinierea la definiþia IMM-urilor
conform Recomandãrilor Comisiei Europene.
Concluzia Raportului: Situaþia IMMurilor din România este în continuare dificilã.
În forma actualã, strategia pentru IMM-uri nu
este un document operaþional, iar capacitatea
limitatã a Agenþiei pentru IMM-uri rãmâne
îngrijorãtoare. Sunt necesare eforturi susþinute
pentru înlãturarea obstacolelor în calea
antreprenoriatului ºi pentru facilitarea
accesului la sursele de finanþare.

O notabilã prezenþã
femininã
(Continuare din pag.8)
O altã dãruitã cercetãtoare, de aceastã
datã a folclorului românesc  lector univ.
dr. Otilia Pop-Miculi a realizat un alt
nucleu: cel al observaþiei directe pe
teren; concret, în prima zi dupã vacanþa
de la finele semestrului I, zi ce coincidea
ºi cu intrarea în postul Paºtelui, în
apropierea Bucureºtiului, la Brãneºti s-a
desfãºurat un moment special:
ceremonialul Cucilor, ocazie cu care
studenþii anilor II-IV ai Facultãþii de
Muzicã de la Universitatea Spiru Haret
au putut vedea pe viu derularea acestui
inedit rit de fertilitate practicat în prag
de primãvarã. S-a cules un important
material folcloric ce va servi, ulterior,
cursului de folclor muzical, la care se vor
învãþa principii de notare, de transcriere
ºi interpretare a simbolisticii încifrate
în informaþia muzical-poeticocoregraficã, în costum, culoare, desenul
pasului ori al gestului...
Alte trasee conduc dincolo de graniþele
þãrii, acolo unde reprezentante ale
învãþãmântului practic la Universitatea
Spiru Haret vorbesc strãinãtãþii despre
principiile unui învãþãmânt activ, în
continuã remodelare a conþinutului ºi
creºtere a calitãþii sale formative: prep.
univ. Ana-Maria Beºlteliu, aflatã la
perfecþionare ca solistã vocalã  canto-

Capitolul 17. ªtiinþa ºi cercetarea
România este asociat la Programul
Cadru VI al CE de Cercetare ºi Dezvoltare
Tehnologicã ºi la Programul Cadru VI
Euratom din octombrie 2002.
Raportul de þarã pe 2003 evalueazã cã
sunt încã întâmpinate dificultãþi în ceea ce
priveºte derularea activitãþilor de ºtiinþã ºi
cercetare. Resursele bugetare alocate
cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice sunt
foarte reduse ºi trebuie sã fie mãrite
considerabil în vederea atingerii cotei de
3% din PIB pânã în 2010, stabilitã de
Consiliul European de la Barcelona.
România trebuie sã facã în continuare
eforturi pentru îmbunãtãþirea cooperãrii între
sectorul de cercetare ºi agenþii economice ºi
pentru îmbunãtãþirea managementului ºi
coordonãrii fondurilor bugetare de cercetaredezvoltare. Fluxul informaþional referitor la
Programe trebuie sã fie îmbunãtãþit pentru a
asigura o creºtere a gradului de cunoaºtere
referitor la acestea ºi capacitatea de a aborda
procedurile relevante.
Concluzia Raportului: Participarea
României la Programele Cadru relevante nu
este încã pe deplin satisfãcãtoare. România
ar trebui sã facã acum eforturi pentru
continuarea reintrãrii capacitãþii
administrative ºi infrastructurii referitoare
la cercetare, în scopul asigurãrii succesului
participãrii la Programe. Mai mult, România
trebuie sã îmbunãtãþeascã colaborarea dintre
sectorul de cercetare ºi agenþii economici.
(Continuare în numãrul viitor)
Acþiunile la nivel internaþional se intensificã dupã anul 1970.
În iunie 1972, Conferinþa Naþiunilor Unite pentru Mediu reuneºte
la Stockholm reprezentanþi a 113 þãri care iau în discuþie problematica
mediului. La aceastã sesiune se pun bazele Programului Naþiunilor
Unite pentru Mediu ºi se semneazã douã convenþii: una referitoare
la protecþia patrimoniului mondial, cultural ºi natural, a doua privind
prevenirea poluãrii mãrilor.
Deºi reprezentanþii statelor participante la sesiunea de la
Stockholm au fost în unanimitate de acord cu importanþa
problematicii puse în discuþie ºi cu necesitatea promovãrii unor
mãsuri care sã garanteze protecþia mediului, în practicã situaþia a
fost cu totul alta. Costurile ridicate pentru aplicarea unor mãsuri
antipoluare ºi situaþia financiarã precarã a multor state, precum ºi

Dezvoltarea durabilã

Dimensiunea umanã, ecologicã ºi economicã
Prof.univ.dr. Ion A. POPESCU, conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA, lector univ.dr. Marin A. COMªA

ºi un alt fapt care a dus la o nouã viziune asupra viitorului omenirii. Acesta
îl reprezintã spectrul apocalipsului nuclear. Anii 50-60 au marcat atât o
intensificare a experienþelor nucleare efectuate de o serie de state (S.U.A.,
Franþa, U.R.S.S.), cât ºi o puternicã reacþie din partea societãþii civile,
incluzând ºi structurile academice ºi universitare.
O serie de alte evenimente având conotaþie ecologicã (producerea
unor maree negre de proporþii, cutremure, scurgeri radioactive de
la centrale nucleare etc.) contribuie din plin la o mobilizare fãrã
precedent a specialiºtilor ºi opiniei publice.
Este fondatã organizaþia ecologistã Greenpeace, care se face
remarcatã prin organizarea unor ample manifestaþii de protest ºi prin
campanii de sensibilizare a opiniei publice faþã de problemele de
mediu existente ºi care pun în pericol viaþa pe Pãmânt.
În acest context, în anul 1951, se publicã primul raport asupra
stãrii mediului de cãtre Uniunea Internaþionalã pentru Conservarea
Mediului, document considerat deschizãtor de drum în privinþa
necesitãþii reconcilierii dintre economie ºi ecologie.

clasic  în Italia, asistent univ. drd.
Fernanda Romila, studiind în Marea
Britanie partituri baroce pentru lucrarea de
doctorat sau lector univ. drd. Gonul
Asptula, cu turnee de concerte, recitaluri
camerale sau realizãri de spectacol liric în
Germania, Franþa, Italia, la care se adaugã
ºi recitalurile camerale cu personalitãþi
celebre ca Maria Slãtinaru-Nistor, Dan
Iordãchescu, Silvia Voinea, în Bucureºti,
Cluj-Napoca, Sibiu, Timiºoara...
Dincolo de aceastã activitate la
vedere, existã o alta, derulatã în pagini
de revistã, în emisiuni de radio sau
televiziune  o numesc aici pe conf. univ.
dr. Mihaela Marinescu  prin apariþii
personale sau filtratã prin studenþii unei
clase pentru care munca la catedrã sau
pregãtirea unor concerte ºi recitaluri corale
 lect. univ. drd. Adriana Drãgan  se
înscrie în cotidian.
E puþin, e mult ceea ce fac profesoarele
noastre alãturi de studenþii pe care ºi-au
asumat sarcina de a-i forma?
Permiteþi-mi, vã rog, sã vã rãspund
peste un semestru sau douã, pentru cã doar
atunci am putea avea o perspectivã mai
clarã a ceea ce înseamnã îmbinarea
învãþãmântului cu practica artisticã la
Facultatea de Muzicã a Universitãþii Spiru
Haret, sub vegherea zâmbetului cald, de
femeie-profesor, femeie-creator, femeieinterpret...

lipsa voinþei politice reale din partea unor guverne, a fãcut ca efectele
reale ale reuniunii de la Stockholm sã fie nesemnificative o bucatã
de vreme. Totuºi, aceastã reuniune are meritul de a fi impulsionat ºi
orientat cercetãrile în domeniul protecþiei mediului ºi pentru
identificarea unui nou tip de dezvoltare, care sã armonizeze interesele
pe termen scurt cu cele intergeneraþionale, pe cele economice cu
cele sociale ºi cu noua concepþie de protecþie a mediului ambiant.
În perioada care a urmat, au apãrut o serie de lucrãri de referinþã,
care au semnalat problemele existente la nivel global ºi la nivelul
unor zone sau þãri, au propus soluþii  mai mult sau mai puþin
acceptate  au sugerat noi modalitãþi de analizã ºi comensurare a
mãsurilor ºi efectelor acestora.
Chiar în anul Conferinþei de la Stockholm apare primul Raport
al Clubului de la Roma intitulat The limits to growth (Limitele
creºterii), elaborat de un grup de cercetãtori de la Massachusetts
Institute of Techonology sub coordonarea lui Dennis L. Meadows.

În anul 1974, este publicat al doilea Raport al Clubului de la
Roma sub coordonarea lui Mihajlo Mesaroviæ ºi Eduard Pestel,
intitulat Mankind at the turning point (Omenirea la rãspântie).
Sunt organizate reuniuni la nivel mondial, pe domenii de interes
general, care dezbat probleme legate de alimentaþie, dezvoltare,
protecþia mediului înconjurãtor etc.
Începând cu anul 1973 (când se adoptã Convenþia RAMSAR
cu privire la zonele mlãºtinoase de importanþã internaþionalã, în
special ca habitat al pãsãrilor acvatice), sunt întreprinse tot mai
multe acþiuni în favoarea protecþiei mediului înconjurãtor ºi sunt
semnate o serie de acorduri, convenþii, protocoale pe aceastã temã.
În anul 1980, Naþiunile Unite proclamã Deceniul apei potabile
ºi al protecþiei mediului, iar în 1982, se semneazã de cãtre 118
state un document de o deosebitã importanþã, respectiv Convenþia
Naþiunilor Unite privind dreptul asupra mãrii.
Anul 1987 este marcat de douã evenimente deosebit de importante
pentru viitorul mediului înconjurãtor ºi al întregii vieþi economicosociale. Primul îl constituie aderarea a 87 de state la Protocolul de la
Montreal, prin care se îngheaþã consumul ºi producþia de
clorofluorocarburi ºi care prevede, totodatã, reducerea utilizãrii
acestora în viitor. Al doilea eveniment îl reprezintã Raportul Our
Common Future (Viitorul nostru comun) al Comisiei pentru Mediu
ºi Dezvoltare, cunoscut ºi sub numele de Raportul Brundtland.
În acest raport se utilizeazã, pentru prima datã, conceptul de
dezvoltare durabilã ºi se lanseazã teza esenþialã, potrivit cãreia
deciziile pe care le luãm azi ºi acþiunile pe care le întreprindem,
trebuie sã aibã în vedere continuitatea existenþei fiinþei umane pe
Pãmânt ºi faptul cã generaþiile viitoare au ºi ele dreptul sã se bucure
ºi sã beneficieze de condiþiile oferite de planeta pe care trãim.
Includerea de cãtre specialiºti a conceptului de dezvoltare
durabilã printre cele cinci principii fundamentale ale eticii
ºtiinþifice  alãturi de principiul echitãþii, principiul precauþiei,
deontologia activitãþilor ºtiinþifice ºi organizarea dezbaterilor ºi a
luãrii deciziilor  ilustreazã atenþia ºi importanþa de care se bucurã
acesta, adeziunea cvasiunanimã faþã de conþinutul sãu.
Acest raport a impulsionat ºi mai mult preocupãrile în domeniul
protecþiei mediului, a impus noi abordãri în analiza ºi previziunea
dezvoltãrii societãþii omeneºti ºi a mediului înconjurãtor, a adus în
discuþie un nou sistem de indicatori statistici, deschizând noi direcþii
de cercetare în cele mai diferite domenii ale ºtiinþei ºi practicii.

(Continuare în numãrul viitor)
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La 8 februarie, în satul
Flãmânzi (jud. Botoºani) a
început marea rãscoalã a
þãranilor care a cuprins, în
aproape douã luni,
majoritatea judeþelor
Moldovei ºi Munteniei
Nicolae IORGA

Dumnezeu sã-i ierte

Dumnezeu sã-i ierte pe cei patru þerani români împuºcaþi
în oraºul românesc Botoºani de oastea româneascã în ziua
de 5 martie 1907.
Sã-i ierte Dumnezeu pentru câtã muncã de robi au muncit,
pentru ce trai de dobitoace nenorocite au dus, pentru câtã
înºelare au suferit, pentru câtã jignire au îndurat, sã-i ierte pentru
viaþa lor de suferinþe, sã-i ierte pentru clipa de desperare când
s-au ridicat vãrsând pe strade nu sânge omenesc, ci rachiu cu
care erau otrãviþi.
Sã-i ierte Dumnezeu pe ostaºii cari, de frica poruncii, au
împuºcat pe fraþii lor, cel mai greu pãcat ce poate împovãra
o inimã omeneascã.
ªi sã nu ierte Dumnezeu pe strãinul fãrã inimã care a stors
vlaga o sutã de ani ºi astãzi vrea ºi sângele, pe stricãtorii
pãmântului, pe risipitorii gospodãriilor, pe ticãloºitorii
oamenilor, pe pângãritorii femeilor, sã nu ierte Dumnezeu pe

ciocoimea obraznicã ºi proastã, care n-a ºtiut ºi nu ºtie a-ºi alege,
iubi, apãra ºi mãcar cruþa pe cei de o lege ºi de un neam cu dânºii;
pe hâzii politiciani mâncaþi de pofte ºi nevolnici, sã nu ierte
Dumnezeu pe cârmuitorii neghiobi sau vânduþi înaintea cãrora,
cufundaþi în orgii bugetare, fumegã acuma acest sânge nevinovat.
În vecii vecilor cât va mai dãinui suflarea româneascã pe acest
pãmânt, sã nu ierte Dumnezeu pe netrebnicii ºi fãcãtorii de rele.
Sã fie în casa lor atâta belºug ca în bordeiele celor ce au murit,
atâta fericire în viaþa lor câtã a fost în viaþa celor care s-au vârcolit de
gloanþe, sã fie atâta cinste ºi atâta demnitate câtã li s-a lãsat acelor
sãrmani ce s-au dus ca niºte pârâºi veºnici înaintea scaunului
judecãþilor celor mari; sã mântuie ca dânºii vãrsându-ºi sângele inimii
în þernã ºi pe urma lor sã rãmâie ca pe urma împuºcaþilor copii ca sã
moarã de foame ºi femeile ca sã le cumpere
Aºa sã dea Dumnezeu!
Neamul românesc, an I, nr. 87, 8 martie 1907

Tudor ARGHEZI

Pe rãzãtoare

S-a tot întins din luncã-n sat
ªi-a mai lãþit fâºia cu-o brazdã, la arat.
Moºia îi ajunge pânã la noi în casã.
Aproape n-are omul pe unde sã mai iasã,
ªi se fãcu moºia de douã ori mai mare,
Din suta de pogoane o sutã de hectare.
Nu ne mai þin de-ogradã nici cloºtile cu pui,
ªi ele pasc cu mieii azi pe moºia lui,
A hoþului bãtrân.

Concepþiunile morale ca ºi practica
socialã nu ne mai îngãduie azi sã ne îndoim
de valoarea moralã ca ºi socialã a femeii.
De altfel, Românii au dovedit un simþ de
dreptate sãnãtos când, mai înainte chiar
decât unele popoare de culturã veche, au
deschis porþile ºcolilor ºi deci a carierelor
la fel pentru fete ca ºi pentru bãieþi. S-a
desfiinþat astfel o nedreptate: integritatea
în împãrþirea bunurilor sufleteºti.
Desigur cã acelaºi simþ de dreptate a
mânat, pe legiuitori ºi pe pârâþi, spre
educarea tot mai asemãnãtoare a celor douã
sexe, pânã s-a ajuns, în fine, în ultimul
timp, la concepþia unei perfecte egalitãþi,
pânã chiar în educaþiunea trupeascã.
Dar iatã cã din toate pãrþile rãsunã
jalania împotriva unei generaþiuni de fete
a cãror indiferenþã îngrijoreazã chiar pe cei
cu intenþiuni foarte egalitare. Se pare cã
orice încercare de stãvilire a curentului de
emancipare se aratã ineficace, cãci e în
fetele de azi o nevoie atât de exasperantã
de libertare pânã în cele mai inocente
iniþiative ale lor, încât orice sfat potrivnic
e considerat ca o lezare a sfintelor lor
drepturi de om!
Cum educaþiunea nu e numai
transmiterea valorilor de culturã de la o
generaþie la alta, ci mai e ºi pregãtirea
viitorului în sufletele tinere, sã nu ne alarmãm
de doleanþele celor reacþionari. Totuºi, trebuie
sã ne întrebãm de cauzele cari au provocat
în tineretul feminin de azi nu numai o
îndepãrtare de la idealul feminin din trecut,
dar o deviare de la însuºi tipul feminitãþii.
Ideologia egalitãþii s-a dovedit justã pânã la
un punct: femeile s-au arãtat destoinice ºi
harnice ºi chiar creatoare în ordinea
intelectualã ca ºi cea socialã. În gând ºi în
exercitarea meseriei femeia îºi þine foarte
onorabil rândul ei alãturi de bãrbaþi.
Dar e un tãrâm, unul foarte adânc, mai
vechi decât gândul; e substratul reacþiunilor
instinctive, pe care le dezvoltã ºi viaþa
noastrã sentimentalã; ei bine, aceste
adâncuri nu se lasã cucerite uºor de înnoiri,
nici chiar de convingeri foarte sincere.
Nerânduiala, exasperarea comportãrii
tinerilor fete, dezorientarea în care se zbat,

Ia oile, le-nchide, fãcându-se stãpân.
Pentru cârlani ºi vite plãtim atâta gloabã,
C-am cumpãra cu banii moºia, mai degrabã.
Moºneni, din vechi, pe þarini, pãdure ºi imaº,
Ajunserãm ºi-n casa strãbunã chiriaºi,
Ne-am plâns la stãpânire,-n deºert,cã cel mai tare
E cel umflat mai bine de pungi în buzunare,
Nu cãuta dreptatea domneascã, frãþioare.
Ia pe ciocoi ca hreanul ºi dã-l pe rãzãtoare.

sã nu fie oare consecinþa unui conflict
foarte viu dintre conºtiinþa ei cea de
suprafaþã, nouã, ºi posturile de comandã
strãvechi, ascunse în conºtiinþa ei
hereditarã?
ÎNAINTE ca tendinþele educaþiunii
moderne sã devie orientãri hotãrâte, ar fi,
desigur, prudent, sã se examineze
rezultatele atinse ºi sã se considere, dacã
imperfecþiunile ce se dovedesc, sunt,
într-adevãr, numai neajunsuri inherente
debutului unui curent, sau dacã sunt
simptoamele unor greºeli esenþiale, pe care
natura se rãzbunã.
Idealul de egalitate, oricât de scump ne-ar
fi ºi orcât de drept, în unele condiþiuni,
poate deveni, în speþã, o nedreptate
ireproºabilã pentru multã vreme, dacã va
aduce nivelarea unor deosebiri dintre sexe,
deosebiri ce constituiesc puterea lor
specificã ºi valoarea lor ca factori de
culturã. Inovaþiuni primejdioase pentru
bãrbaþi pot compromite o generaþie; greºeli
în educarea femeii pot deveni catastrofale
pentru un tip de culturã. Parcã ºi natura
însãºi ºi-a luat mãsuri în aceastã privinþã,
ferind femeia de aventurile cãror bãrbatul
le rãmâne expus când îºi cautã norme noi
de conduitã. Femeia poartã înscrisã în chiar
trupul ei o orientare sigurã, în care sunt
rânduite toate posibilitãþile evoluþiei ei.
Bãrbatul trebuie sã abdice, sã rãtãceascã,
sã ocoleascã pânã sã-ºi gãseascã drumul
cel bun. Femeia n-are decât sã-nchidã ochii
- o cãlãuzeºte legea ei vecinicã. Oricât de
mari vor fi schimbãrile vieþii sociale,
oricare ar fi rostul ei în viitor, funcþiunea
ei fundamentalã rãmâne maternitatea
biologicã ºi cea spiritualã. Dãruirea vieþii
 animare  fie într-un trup, fie într-o
conºtiinþã individualã sau colectivã. De
aceea femeia normalã nu se poate desãvârºi
pe ea, aducându-se spãºitã în jurul Eului
ei fizic sau psihic, ea nu se poate împlini
decât când înfloare dincolo de egoismul
individului ei în fiinþele ce naºte din trupul
ºi din duhul ei. Individualismul  un ideal
legitim pentru bãrbat , e pentru femeie un
nou-sens! Idealul normal, fireºte e la fel
pentru tot omul, dar virtuþile ce-i servesc

ºi-l apropie sunt ºi vor fi diferite la bãrbaþi
ºi la femei. E de mirare cum sentimentul
acestei deosebiri fundamentale a ales,
pentru a se exprima o cale greºitã. Dureazã
încã prejudecata în care se mai cantoneazã
unii foarte sinceri apãrãtori ai feminitãþii
 ca instrucþiunea, adicã intelectualitatea ,
ar fi o primejdie de defeminizare. Ca ºi
cum adevãrul nu ar fi sãnãtos pentru
curiozitatea Evei  ca ºi cum a ºti, ar slãbi
puterile inimei ei. Doar a învãþa
înseamnã a înþelge mai bine ºi mai multe

Tudor ARGHEZI

Pãtru al Catrincii

«Aprod! Sã intre Pãtru al Catrincii!»
Veniserã streinii
Sã-l vadã pe tâlhar, ºi sã-l audã,
Câte un fin, cumãtru, nepot sau altã rudã.
Gãtit cu giuvaere, brãþãri de lanþuri grele,
Îi dase stãpânirea, la glezne, ºi ghiulele,
ªi strãlucea în fiare, ca un mitropolit,
Ros în cãlcâi de scoabe cu nituri ºi strivit.
Când se miºca din lanþuri ºi se-ndrepta sã vazã,
O sutã de cãdelniþi pãreau cã tãmâiazã.
Patru diaconi falnici, înnalþi ºi laþi în spete,
Drept sfeºnice de mânã, cu puºti ºi baionete,
Pãzeau arhiereul de temniþã, de-aproape.
Sã nu cumva sã zboare ºi sã scape.
Era, cum zic, un munte de om, ºi-ntre vecini,
Ca un vultùr de piscuri, târât printre gãini.
Intrând judecãtorii, cu cel chemat în faþã,
Se stinghereau sã-i rabde privirile de ghiaþã,
ªi se fãcuse-n salã
Tãcere ºi de suflet, ca-ntr-o clãdire goalã.
Când glasul lui rãspunse-ngânând cuvântul «jur!»
Un frig ºi-o-nfiorare se-ntinserã-mprejur,
Cã vorba lui ºi vocea loveau ca un cuþit.
De care lucru-anume era-nvinovãþit?
Grefierul da citire isprãvii, cum a fost,
Era la han cu lume, era ºi zi de post,
ªi fuse scos pe moarte, de subt genunchii lui,
Ciocoiul Nastasachi, moºier din Covurlui,
Care bãtea plugarii cu furca ºi lopata.
Tâlharul i-o zdrobise, spãrgându-i beregata.
Trântindu-l, tãvãlindu-l, i-a prins-o-n douã deºte,
Ca-n gura unui cleºte,
ªi-a strâns. Înghiþitoarea i-a troznit.
 «Te-aºtept de ani de zile, i-a spus.
Bine-ai venit.
Avem o rãfuialã împreunã.»
Sãtenii, de pe lãviþi, se scoalã ºi s-adunã.
Îl dã de-a rostogolul.
Voinic ºi el, ciocoiul îºi cãuta pistolul.
De-ar fi simþit cã satul se strânge pentru el,
Sã isprãveascã Pãtru cu dânsul într-un fel,
N-ar fi venit hangiul sã-i dea o datorie,
Trei câºtiuri de chirie,
ªi nu-ºi mânjea carâta,
Pe ploaie, pentru atâta.
Doar avusese semne. Îl cam mâncase nasul.
Eºti frãmântat, se pare, când e sã-þi vie ceasul,
Te-mpinge Necuratul sã-þi ieºi din bobi ºi fire;
Te duci ºi pe furtunã cu moartea la-ntâlnire.
 «Mãrturiseºti?» întreabã procurorul.
 «Nici nu încape vorbã, mãrturisesc omorul.»
Îl ºtie tot poporul.
 «Puseseºi gând sã-l jèfui »
 «Fereascã Dumnezeu!
Dreptatea nu-i hoþie. Nu spurc numele meu.»
 «Atunci? »  «Eu fac dreptate cinstitã,
pe tãcute.
Staþi sã vã spui ºi alte dreptãþi, de noi fãcute.
Le ºtiþi ºi dumneavoastrã, dar n-aþi aflat fãptaºul.
De pildã, începuse sã are arendaºul
Izlazul pentru vite, din Lungeni.
Unde sã pascã oaia ºi vaca la sãteni?
Nu aþi gãsit atuncea ciocoiul spânzurat?
Se legãna-n frânghie, la marginea de sat.
Îl spânzurase Pãtru al Catrincii.
Întâi, îl amorþisem cu tãlpile opincii,
ªi-l agãþai, pe urmã, de cumpãna fântânii,
Sã-l vadã ºi cireada flãmândã ºi bãtrânii.
O altã treabã bunã a fost când, la arat,

exclusiv inconºtienþã graþios copilãroasã!
Primejdia de care ea trebuie feritã vine de
aiurea. Ceea ce e izbitor e masculinizarea
nu a gândului, ci a voinþei femeilor de azi.
Când stai sã compari alura pionierelor
feministe de acum câteva decenii, gulerile
lor scrobite ºi gesturile lor rezervate cari
de abia puteau ascunde generozitatea ºi
blândeþea unor inimi îndurerate de mila
celor ce suferã  ne apar ca o nevinovatã
exagerare pe lângã activitatea intimã
înãspritã a fetelor de azi.

Conferinþa rostitã la Radio de
scriitoarea Alice VOINESCU în 1935*

Despre
feminitate

Atunci,...dar ºi acum
 ºi a înþelege mai bine înseamnã a iubi
mai temeinic. Prin învãþãturã se creºte
obiectivitatea ºi aceasta înseamnã scãparea
 cât de cât  din strâmtimea egoismului.
De altfel, nu e prilej de disciplinare mai
severã, nu e antrenament mai sigur
împotriva capriciului decât e cunoaºterea
legilor imuabile ale naturei ºi a principiilor
[indescifrabil]. O instrucþiune serioasã 
luminarea gândului  nu poate fi
primejdioasã feminitãþii, decât poate
numai în ochii celor ce socot feminitatea

Las la o parte þigara ºi alcoolul; încep a
fi luate dintr-un gest ºtrengãresc  devin
obicei ºi ajung nevoi tiranice! Las altora 
mai competenþi  sã denunþe pericolul acestor
obiceiuri cari au alarmat pe mulþi medici
fiindcã pun în joc viitorul rasei. Nu vreau sã
atrag atenþia asupra defectelor ºi pãcatelor
ce apropie pe femeia modernã de bãrbat, ci
mã voi opri numai asupra unor însuºiri cu
care sentimentul public tinde sã o glorifice
ca virtutea feminitãþii moderne!  Oare nu
se exaltã azi în femeie eroismul ca: lipsã de

Am isprãvit ciocoiul din Ulmi ºi îngropat.
Aþi dat de el cu plugul Dar Fane Gãetan?
A necinstit opt fete curate, într-un an.
ªi-au luat ºi el rãsplata ºi cinl-a ajutat.
O fi, la dumneavoastrã, ºi ãsta un pãcat?
Ciocoiul, strâmb din ºale, era ºi cocoºat.
Trei platnici, va sã zicã. Pe-al patrulea, legat
Cu-o roatã de picioare, l-am dus ºi înnecat.
Mãnâncã ºi-astãzi crapii din el, pe fund, în iaz,
ªi crapii îi mãnâncã boierii: nu-i necaz.
Adãogaþi pieriþii din câteva judeþe,
Cã n-au ºtiut de bâtã ºi bici sã se dezveþe.
S-au întâlnit cu mine
ªi nu le-a fost a bine»
 «De ce acestea toate, dacã n-ai vrut sã furi?
Ai stat ascuns de oameni, prin râpi ºi prin pãduri.
Eºti urmãrit de pòteri de patru ani întregi
ªi-ai izbutit cu una sã ºi te înþelegi,
ªi te-au urmat soldaþii ºi-ai întocmit o bandã.
E-adevãrat, ori nu e?»  «Rãspunde tu, Smarandã,
Smaranda mi-e nevastã ºi cea mai bine ºtie.»
 «E-adevãrat, au luat-o cu toþii-n haiducie.
Se împlineºte anul.
Bãrbatu-meu le fuse cãpitanul.
Bãieþii, împreunã,
Fãcurã treabã bunã
ªi nu ne-au dat o datã de miciunã.»
 «Vezi, asta se numeºte pe nume tâlhãrie.»
 «Sã mã iertaþi, cucoane, se poate, pe hârtie.»
 «Tot nu-nþelege Curtea, ºi cine nu v-ar plânge
Cã v-aþi ales din drumuri pe cel pãtat cu sânge?
Te lepezi cã e jaful la mijloc. De nu-i, ce-i?
Degeaba nu-þi pui pielea în joc. Tu furi sã bei!
Nu-þi mai gãseai, ca lumea cuminte,-alt soi
de rost?
Bag seama din rãspunsuri cã n-ai fi
om prea prost »
 «Aþi isprãvit mustrarea, boierilor? cã vreau,
Când oploºiþi dezmãþul, sã vã vorbesc pe ºleau.
Ferindu-vã de dreptul s-aveþi întâietate,
Vi-l iau din mâini þãranii, sã facã ei dreptate.
Aþi ocrotit toþi viermii-ncuibaþi în rãdãcinã,
Dând vina pe tulpinã.
De-i spicul cu mãlurã ºi-s golurile dese,
Din putregai ºi boalã, ce pui aceea iese.
Þãran îs, din þãrânã, ºi þara e-n lingoare
ªi vãd cã-ntr-altã parte decât boliþi vã doare.
În cap e nebunia, ce-o cauþi la picioare?
Am adunat trudiþii pãmântului. Le-am spus
Sã-ºi dezlipeascã ochii ºi sã se uite-n sus.
Cã viermii, mãrunþeii, rod în adânc, e-aºa,
Dar slugãresc la viermii mai mari, Mãria Ta.
Ei, oamenii, de fricã
Sã-ºi lepede nãravul de slugi
sã nu se zicã
Sã nu se bãnuiascã molâi, sã nu rãspundã
Din ce în ce-n mocirlã se afundã.
Sunt Pãtru al Catrinii, va sã zicã,
ªi nu sunt nici slugarnic ºi nu mi-e nici fricã.
Noi singuri, cu nevasta,
Ne-am învoit sã punem sfârºit la treaba asta.
Nevasta mi-e frumoasã, putea sã mã goneascã,
Da-i place inimoasei dreptatea haiduceascã.
Aºa e, mãi femeie? Ia spune la boieri
Câte dreptãþi fãcurãm azi, ieri, alaltãieri,
Anul de azi, anul trecut ºi-n ceilalþi ani.
Ce-am cãutat, nevastã, dreptate noi, sau bani?»
 «Îmi prea iubesc bãrbatul, dar dacã l-am iubit
Nu-i numai cã e chipeº, dar cã-i bãrbat cinstit.
Eu spui numai atâta (vedeþi-l numai câtu-i!):
El ia ciocoiu-braþe, eu îl ajut ºi-l gâtui.»

sfialã, curaj trupesc, îndrãznealã? Atât prin
educaþiunea foarte sportivã, cât ºi prin
cinstirea tot mai entuziastã a eroinelor
aviatoare ºi exploratoare  nu se pregãteºte
o generaþie de curajoase întreprinzãtoare, de
cuceritoare?
Fireºte, când asemenea însuºiri au o
putere excepþionalã  unde cucerirea se
îndreaptã spre tãria vãzduhului ºi
adâncurile oceanelor, te înclini ca înaintea
oricãrei chemãri irezistibile! Aceste femei
sunt oameni excepþionali ºi meritã sã fie
cinstite ca atare. Dar a face din ele chipul
ideal de feminitate ºi dovada pentru
egalitatea însuºirilor feminine ºi bãrbãteºti
 îndrãznesc a crede, cã nu e numai o iluzie,
dar o greºealã primejdioasã pentru viitorul
femeii, întrucât ea aspirã sã fie un factor
constructiv în culturã. Oare nu e vãdit ca
resortul acestui tip de eroism e un
simþãmânt tipic masculin, de stil
individualizant?! Nu e clar, cã asemenea
gesturi, legitime la bãrbaþi, ºi admirabile
ca excepþiuni  sunt o înstrãinare adâncã a
sufletului feminin prin acceptarea unei legi
complet opusã lui? Ceea ce cazul
excepþional acoperã prin respectul ce
deºteaptã în noi  nivelul mediocru al
acestui fel de comportare cuceritoare îºi
aratã calitatea adevãratã. Când e îngrãdit
în orizontul mai strâmt al vieþei de toate
zilele, acest simþãmânt de cucerire se
exprimã în gesturi anarhice, exasperate,
distinctive la acele tinere ce sunt sincer ºi
cinstit pãtrunse de aceastã nevoie  iar la
cele mai superficiale, degenereazã, sub
ochii speriaþi ai generaþiei pãrinteºti  în
gestul mai puþin interesant, dar singurul
care a alarmat ºi care e gestul de provocare!
CA ªI CUM nu ºi-ar avea eroismul
specific, ca ºi cum nu l-ar fi dovedit veacuri
de-a rândul! Ea, care dã viaþã, are menirea
s-o apere. Eroismul ei nu poate sta în
cuceriri prin sacrificiul vieþiei, ci în
sacrificiul egoismului ei trupeasc ca ºi
sufletesc, pentru a da naºtere ºi pentru a
ocroti viaþa nouã! Eroismul ei e curajul
rãbdãrei, curajul aºteptãrei ºi al nãdejdei!
Ioana dArc e eroinã, nu prin virtuþile
rãzboinice  soldaþi ca ea puteau fi mulþi,

dar prin puterea ei de însufleþire prin care
a fãcut dintr-o armatã ºovãielnicã ºi un
popor nelãmurit  o naþiune. Care îi era
virtutea? O credinþã pe care a trãit-o cu
toatã splendoarea feminitãþii ei: sfioasã ºi
modestã!
Cultura europeanã se distinge de altele,
tocmai prin respectul ºi sfinþirea vieþii; prin
aceasta ºi dovedeºte influenþa importantã a
factorului feminin. Spiritualitatea europeanã
ºi-a recunoscut chipul ideal de umanitate
în fecioara miloasã Antigona  ºi mai târziu
în mama fecioarã Maria. Fiindcã cultura
europeanã a aºezat gândul deasupra
pornirilor. Azi infiltraþiuni neeuropene au
nãvãlit în concepþiunile noastre morale ºi
pedagogice; în locul instrucþiunei care
limpezeºte gândul, se preconizeazã primatul
voinþei, ca ºi cum întãrirea pornirilor
voluntare înainte ca o minte coaptã sã le
controleze ºi sã le stãpâneascã, nu ar fi o
primejdie de slãbire! Iatã originea
emancipãrilor intempestive ºi fatale a
copiilor de azi  iatã ºi de ce tipul amazoanei
întreprinzãtoare tinde sã înlocuiascã pe
Antigona pãzitoarea legilor vecinice! Aº
vrea sã închei cu o întrebare pe care o
adresez tuturor tinerilor femei cari au
binevoit sã asculte apelul plin de dragoste
îngrijoratã a unei credincioase prietene a lor.
Sã-ºi rãspundã fiecare, în intimitatea
conºtiinþei ei cele mai cinstite: Ne e oare o
falsã libertate în aceastã þinutã cuceritoare,
care se plãteºte cu încordãri sterile? Nu e o
obosealã ce se traduce prin tristeþe, blazare
ºi gust de neant, toate cele ce ºi-au deformat
puterile lor sufleteºti de rãbdare ºi iluzie
creatoare de mai bine  schimbându-le pe
succesul ºters al aºa-zisei libertãþi absolute?
Întreb pe toate cele ce cautã un sens
nou al vieþei, dacã nu socot cã-l vor gãsi
mai sigur, renunþând la cuceriri de egalitate
în mediocritate, pentru a se îndrepta pe
cãrarea unde chemarea lor fireascã 
dãruirea vieþei - se întâlneºte cu chemarea
lor culturalã; prenoirea umanitãþii.
*)
Textul integral al conferinþei a
apãrut în revista România literarã nr. 7,
25 februarie - 2 martie 2004. Titlul
aparþine revistei Opinia naþionalã
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Titu MAIORESCU

pedagog prin vocaþie

Titu Maiorescu (1840-1917) a fost
consacrat în istoria culturii drept cel dintâi
reprezentant al criticii literare române
moderne, primul care a introdus aici spiritul
de ºcoalã. Prin studii de prestigiu, reunite
ulterior în cele trei volume de Critice (18921893), a delimitat obiectul artei de cel al
ºtiinþei, al moralei, al istoriei ºi al politicii.
S-a pronunþat, cel dintâi, asupra valorii
poeziilor lui Eminescu, comediilor lui
Caragiale, poeziilor lui Octavian Goga,
povestirilor lui Sadoveanu, nuvelelor lui
Al. Brãtescu-Voineºti. A intervenit ºi în
probleme de limbã, a lãsat numeroase
traduceri, a încurajat culegerea ºi studierea
folclorului, iar prin cele cinci volume de
Discursuri parlamentare (1897-1915) a
dovedit el însuºi reale calitãþi literare. În toate
funcþiile ºi împrejurãrile vieþii sale a militat
pentru o largã deschidere cãtre cultura
europeanã ºi pentru asimilarea organicã a
acesteia, în primul rând prin învãþãmânt.
ªi totuºi, calitãþile sale de pedagog prin
vocaþie sunt evocate astãzi tot mai rar, în
pofida numeroaselor date biografice care-i
atestã asemenea însuºiri. Dupã un doctorat
în filosofie (1859) la Universitatea din
Giessen (Germania) ºi dupã echivalarea
acestuia (1860) cu licenþa în litere ºi
filosofie la Sorbona, unde obþine (1861) ºi
licenþa în drept, ocupã importante funcþii
didactice în þarã: director al Colegiului
Naþional (Gimnaziul Central) din Iaºi,
profesor de istorie universalã, apoi de
filosofie ºi logicã la Universitatea din Iaºi
(1862-1867) al cãrei rector a fost între 1863
ºi 1867. Este ºi director al Institutului
Vasilian (1863). În anul 1866 înfiinþeazã
la Iaºi Institutul Academic care, în 1879,
fuzioneazã cu Liceul Nou, formând
Institutele Unite. Stabilit la Bucureºti în
anul 1874, îºi continuã activitatea didacticã
în calitate de profesor de logicã, dar ºi ca
titular al unui curs de istorie a filosofiei
(germane, franceze, engleze) la Facultatea
de Litere (1884-1909) a Universitãþii din
Bucureºti, al cãrei rector este între anii
1892 ºi 1897. A ocupat funcþia de ministru
al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice în mai
multe rânduri: 1874-1876, 1888-1889,
1890-1891. Prin toate aceste funcþii,
inclusiv cele de membru fondator al
Societãþii Academice Române (1867), de
vicepreºedinte al Academiei Române

(Continuare din pag. 1)
Educaþia este specificã fiecãreia din
perioadele caracteristice evoluþiei
individuale (copilãrie, vârstã adultã,
bãtrâneþe), dar ºi perioadelor istorice trãite
de fiecare individ. Educaþia este, deci, o
chintesenþã a spiritului epocii respective ºi
a tot ce a creat mai valoros omenirea pânã
în acel moment.
Idealul social a reprezentat, în fiecare
perioadã istoricã parcursã de omenire o
culme, un vis, un standard superior, de
fiecare datã altul, calitativ mai înalt decât
standardele anterioare, cãtre care cei mai
luminaþi oameni s-au îndreptat folosindu- ºi
toate abilitãþile ºi cunoºtinþele dobândite.
Similar, idealul educaþional a reprezentat ºi
reprezintã, pentru fiecare tip de societate,
tot ceea ce este mai bun ºi mai valoros în
gândirea epocii respective, în acumulãrile
ideatice, spirituale. Existã o relaþie reciprocã
de intercondiþionare între idealul social ºi
cel educaþional - primul ca realizare
palpabilã a tuturor factorilor ºi efectelor
sociale interumane, al doilea ca ilustrare la
nivelul cunoaºterii ºi al gândirii acestor
realizãri materiale.
Funcþiile generale ale educaþiei sunt
acelea de: transfer a cunoºtinþelor dobândite
de omenire prin activitatea fiecãrei generaþii;
formare ºi perfecþionare a pregãtirii
profesionale, de specializare a fiecãrei
persoane aptã de muncã într-o meserie sau
profesie. Funcþiile speciale sunt legate de
adaptarea creativã, de îmbogãþirea
permanentã a cunoºtinþelor dobândite de
fiecare dintre noi în procesul învãþãrii ºi
aplicãrii lor cotidiene. Funcþiile generale ºi
speciale se realizeazã prin intermediul
sistemului social instituþional al educaþiei.
Atât la nivelul sistemului social instituþional
al educaþiei (creºe, grãdiniþe, ºcoli, facultãþi,
sistemul educaþiei permanente, sistemul
perfecþionãrii pregãtirii profesionale), cât ºi
la nivelul tuturor celorlalte organizaþii ºi
instituþii sociale cu rol educativ se realizeazã
o întrepãtrundere între transmiterea de
cunoºtinþe ºi informaþii acumulate la nivel
general, particular ºi specific. Dacã educaþia
realizatã prin sistemul de învãþãmânt este
consideratã primordialã ºi de cea mai mare
importanþã, educaþia oferitã prin intermediul
celorlalte instituþii sociale o putem considera
o educaþie specialã, adecvatã instituþiilor
respective. Considerãm cã societãþile cele
mai productive ºi mai eficiente, deci care au
existat o perioadã cât mai îndelungatã de
timp, sunt acelea în care educaþia membrilor
societãþilor respective se realizeazã într-o
manierã constructivã în toate tipurile de

(1880-84; 1886-87), de preºedinte al
Secþiunii literare a Academiei Române
(1890-91; 1893-94; 1902-1904; 19o71909), Titu Maiorescu înscrie în orientarea
ºi structura învãþãmântului românesc mai
multe inovaþii.
Dar societatea modernã româneascã, în
plin proces de organizare ºi consolidare,
însufleþitã de idealurile independenþei ºi
unitãþii naþionale, nu-ºi putea integra o
inovaþie în materie de învãþãmânt fãrã o
prealabilã raportare a acesteia la
obiectivele de ansamblu. Orice încercare
de constituire a pedagogiei naþionale ca
sistem trebuia, aºadar, sã-ºi gãseascã
ratificarea ca factor de politicã ºcolarã.
Apoi multe dintre lucrãrile de pedagogie
sistematicã apãrute acum se rezumã la
expunerea concepþiei unor exponenþi ai
pedagogiei clasice universale, precum J.
Locke, Pestalozzi, Herbart, iar concluziile
desprinse de aici nu întotdeauna sunt
adaptate realitãþilor româneºti. Sã mai
adãugãm cã efortul de constituire a
pedagogiei sistematice se circumscrie
îndeosebi realitãþilor ºcolii primare, în timp
ce corelarea învãþãmintelor pe verticala
tuturor ciclurilor de pregãtire rãmâne o
problemã deschisã. În sfârºit, unele dintre
încercãrile de sistematizare nu depãºesc
experienþa didacticã a autorilor ºi, ca atare,
concluziile lor sunt modeste.
Toate acestea aratã cum procesul de
constituire a pedagogiei sistematice
româneºti, desfãºurat cu deosebire în
ultimul pãtrar al secolului al XIX-lea, avea
nevoie de un spaþiu al raportãrilor ºi
confruntãrilor mai larg, nu numai pentru
a-i atrage ºi menþine interesul public, ci
îndeosebi pentru a-i îmbogãþi ºi preciza
conþinutul, în vederea consacrãrii
legislative. Procesul ca atare aduce
întrucâtva cu cel al fixãrii normelor
ortografice ºi ortoepice; aºa cum, împotriva
încercãrilor persistente de înstrãinare,
scriitorii, luând ca etalon limba popularã,
au reuºit pânã la urmã sã-i imprime
dezvoltãrii limbii literare un curs firesc,
sistemul pedagogiei româneºti, sub
influenþa aceloraºi personalitãþi aproape, îºi
integra obiectivele populare sau devenite
populare, ca dezvoltarea armonioasã a
personalitãþii pe fondul unei puternice
conºtiinþe morale, cultivarea spiritului
militant ºi a vocaþiei sociale, realizarea
sintezei dintre conþinutul instrucþiei ºi
caracterul naþional al educaþiei etc.
Circumscrisã unui asemenea cadru de
manifestare, pedagogia ºi-a asigurat implicit
aportul culturii ºi al ºtiinþelor moderne.
ªi nu puþine dintre imperativele acestei
etape aveau sã-ºi gãseascã aplicarea prin
acþiunea lui Titu Maiorescu. E adevãrat,
formula criticã junimistã þintea nu o datã
spre ºcoalã, dar realismul ºi unitatea
binecunoscutã a gândirii mentorului
junimist l-au determinat ca în locul unei
critici exclusiviste sã adopte o poziþie
constructivã, pentru ca tot ce este astãzi
o formulã goalã în miºcarea noastrã

publicã sã fie prefãcut într-o realitate
simþitã. Iatã o idee centralã, fãrã de care
intervenþiile lui Maiorescu în materie de
învãþãmânt nu pot fi judecate la adevãrata
lor valoare. În baza acestei idei înþelegem
de ce, bunãoarã, în proiectele lui de
reformã a învãþãmântului, întocmite pentru
timpul când va ajunge ministru, îºi
propusese sã desfiinþeze ªcoala de arte, tot
aºa ºi Conservatorul, iar pe profesorii de
acolo sã-i transfere ca profesori de muzicã
la ºcoala normalã; între scopurile acestor
proiecte era întãrirea ºcolilor care
pregãteau învãþãtori ºi, prin extensie, a
învãþãmântului primar. Mãsura lui
Maiorescu era, desigur, restrictivã, nu însã
reacþionarã, într-o þarã cu majoritatea
populaþiei neºtiutoare de carte. De
altminteri, ideea întãririi învãþãmântului
primar a fost consecvent urmãritã de
Maiorescu. Ea se regãseºte în studiul sãu
din 1870, Despre învãþãmântul public, întrun Raport cãtre Mãria Sa Domnitorul...,
unde ºcoala sãteascã este apreciatã drept
fundamentul instrucþiei publice, ca ºi
mai târziu, în proiectul (1876) sau în
intervenþiile lui pe marginea unor proiecte
de reformã a învãþãmântului. ªi cum o
bunã ºcoalã primarã este condiþionatã de
prezenþa învãþãtorilor temeinic pregãtiþi,
un obiectiv important al acþiunii
maioresciene s-a identificat în sprijinirea
ºcolilor preparandale sau normale.
Cunoscuta formulã criticã primeºte deci ºi
aici un sens constructiv, ca ºi în cazul
prevederii de a se trimite bursieri în
strãinãtate la studiul pedagogiei, pentru ca,
apoi, cu concursul lor, sã se înfiinþeze noi
ºcoli preparandale în sprijinul
învãþãmântului primar.
Orientarea realist-practicã a tineretului
este urmãritã cu aceeaºi consecvenþã. Încã
din anii studenþiei la Berlin purtase pe
aceastã temã o amplã corespondenþã cu
tatãl sãu, pe atunci directorul Eforiei
ºcoalelor din Bucureºti, prilejuitã de
miºcarea din Prusia în favoarea creãrii
ºcolilor reale. Ideea îi interesa îndeaproape
pe români ºi ea a fost inclusã ca o
prevedere de bazã în legislaþia din 1864:
ºcolile tehnico-profesionale, înfiinþate
acum, pregãtesc profesioniºti pentru
comerþ, industrie ºi agriculturã. Maiorescu
ducea astfel mai departe strãduinþa tatãlui
sãu, paºoptistul Ioan Maiorescu, atunci
când introducea orientarea realist-practicã
a tineretului în toate încercãrile lui de
reformã ºcolarã ºi când, drept justificare,
folosea argumente privitoare la necesitatea
dezvoltãrii industriei naþionale ºi a ºtiinþei
în genere. Între altele, prin proiectul sãu
de lege din 1876, îºi propune sã înlocuiascã
gimnaziile vechi, cu discipline de culturã
clasicã, prin gimnazii reale cu predarea
cunoºtinþelor complete trebuincioase ºi
ca o stavilã împotriva funcþionarismului,
pentru a nu face prin instrucþiune un stat
incapabil de a putea exista ca proprie
activitate economicã. În 1891, cu ocazia
proiectului de reformã parþialã a Legii

învãþãmântului public, îºi propune, de
asemenea, sã legifereze posibilitatea
absolvenþilor acestor ºcoli de a urma
Facultatea de ºtiinþe sau cea de medicinã,
ªcoala de poduri etc.
Nu era singurul indiciu al acþiunii sale
pentru cultivarea în ºcoalã a inteligenþei
pozitive, dupã cum, de asemenea, nu era
singurul punct prin care se situa în linia de
continuitate a înaintaºilor. Legea din 1864
a marcat desprinderea ºcolii de bisericã.
În aceastã perspectivã, Maiorescu avea sã
militeze pentru dezvoltarea învãþãmântului
în sensul culturii moderne ºi, ca atare,
pentru restrângerea influenþei Bisericii
asupra ªcoalei. Liber-cugetãtor cum se
afirmase încã din anii formaþiei la
Theresianum, în 1870 îºi propune cvasilaicizarea Seminarului de la Socola, iar în
articolul din acelaºi an, Învãþãmântul
primar ameninþat, publicat în Convorbiri
literare, lua atitudine împotriva
amestecului religiei în ºcoalã ºi a dreptului
ca preoþii sã fie învãþãtori. ªi dacã în 1891,
într-un discurs din Senat, va reveni asupra
concluziilor practice desprinse din aceste
principii, o asemenea retractare,
contrazicere provine, credem, dintr-un
interes gospodãresc mai accentuat acum
faþã de condiþia materialã precarã a ºcolii.
A susþinut, de asemenea, obligaþia
titlurilor ºi a lucrãrilor ºtiinþifice pentru
profesorii universitari ºi a contribuit la
introducerea unor noi obiecte de studiu în
ºcolile secundare ºi în facultãþi, între care
limba românã ca disciplinã separatã în
liceu, ceea ce a determinat creºterea
eficienþei sociale ºi a prestigiului
învãþãmântului românesc. Unele din ideile
sale, cum mãrturiseºte în 1903, s-au ºi
realizat prin legile altora, cãci ideile nu
erau personale, ci culese ºi adaptate din
tezaurul comun  probã a modestiei ºi
superioritãþii sale morale, dar ºi a faptului
cã Maiorescu luptase pentru îmbunãtãþirea
ºcolii româneºti în numele mai multor
generaþii. De aceea, sub o formã sau alta,
asemenea idei îºi vor gãsi cu necesitate
reflectarea în legile adoptate ulterior.
Desigur, nu întotdeauna regãsim în
aceste legi radicalismul din vederile unor
scriitori înaintaºi. Asupra deschiderii
sociale, ca fond de raportare dintotdeauna
atribuit învãþãmântului, se fac presiuni
permanente;
Maiorescu
însuºi,
neînþelegând activitatea extraºcolarã a
învãþãtorilor rurali, o situa printre cauzele
rãscoalei din 1907 ºi, în plus, se aratã
refractar la influenþa în învãþãmânt a ideilor
sociale moderne. Atentatele asupra
democratismului reformei de la 1864 nu
ocolesc aceste legi, iar spiritul instrucþiei
de castã se resimte încã puternic. Dar
evoluþia de ansamblu a învãþãmântului
românesc rãmâne pozitivã, iar influenþa
ºcolii asupra celor ce vor fi chemaþi sã
înfãptuiascã, pe câmpiile de sânge, marile
idealuri ale unitãþii naþionale apare astãzi
ºi mai impresionantã.

organizaþii ºi instituþii sociale, în primul rând
în instituþiile ºcolare.
Evoluþia societãþii omeneºti pânã în
prezent a demonstrat cã educaþia ºi
transmiterea eficientã a acesteia cãtre
membrii societãþii respective, reprezintã
factorul primordial, principiul funcþionãrii
acesteia la cei mai înalþi parametri. Factorii
sociali educativi exercitaþi la nivelul tuturor
instituþiilor unei societãþi sunt cei care asigurã
evoluþia pozitivã a tuturor persoanelor, luate
fiecare în parte sau la nivelul de ansamblu al
societãþii respective.
Reînnoirea continuã a conþinuturilor
educaþiei ºi învãþãmântului este dictatã de
acumularea permanentã de cunoaºtere ºi
realizãri umane, care constituie baza
evoluþiilor viitoare ale societãþii respective.
Popoarele care, din diverse motive, nu fac
acumulãri de bunuri materiale ºi cunoºtinþe

necesitate a omului contemporan, nevoit sã
facã faþã schimbãrilor inerente în educaþia
propriu-zisã, determinatã de evoluþia în
dinamicã ascendentã a cunoaºterii existente
la nivelul vremii sale. În timp ce educaþia
reprezintã un fenomen istoric, ºtiinþific ºi
social-cultural, educaþia permanentã este
numai un fenomen ºtiinþific ºi social-cultural
al contemporaneitãþii. Ea reprezintã un
concept ºi un proces de maximã actualitate,
ce ilustreazã activitatea integratorie a tuturor
actelor ºi modalitãþilor de educaþie, într-un
continuum spaþio-temporal.
Admiþând cã educaþia cuprinde idei ºi
cunoºtinþe despre tot ce a creat mai valoros
omenirea în decursul existenþei sale
multimilenare ºi transmiþând aceastã
chintesenþã spiritualã din generaþie în
generaþie, omul nu face decât sã-ºi
perpetueze propria existenþã fizicã ºi

familie ºi din societate, rãmânând la sau
depãºind doar puþin stadiul de animalitate.
Toate epocile istorice ºi toate societãþile
umane au folosit educaþia pentru a controla
evoluþia ºi manifestãrile oamenilor
respectivi. Marile sisteme religioase ale
omenirii nu sunt decât chintesenþe ale
educaþiei milenare a popoarelor respective,
regãsite în viaþa de fiecare zi din societãþile
în cauzã. Regãsitã totdeauna în spiritul epocii
respective, de la gama de reprezentãri
economice ºi pânã la cele ideologice,
educaþia nu face decât sã reprezinte ceea ce
este permis ºi ceea ce este interzis membrilor
societãþii respective.
Ca formã de control social, educaþia a
devenit ºi o modalitate de dirijare a evoluþiei
sociale ºi stã la baza tuturor transformãrilor
care se petrec în societate. Am putea numi
aceastã situaþie cercul vicios al educaþiei,
adicã acel sistem care creeazã norme ºi valori
pe care le impune ºi le modificã în funcþie
de stadiul atins de ºtiinþã, tehnologie ºi
cunoaºtere, existând pericolul ca, la un
moment dat, experimentele planetare sã
scape de sub control. Deci, orice societate ºi
orice fiinþã umanã sunt rodul educaþiei pe
care au cunoscut-o. Educaþia respectivã
genereazã efecte ºi rezultate care ar trebui sã
fie superioare, sã depãºeascã nivelul anterior
al cunoaºterii.
Evoluþia societãþilor contemporane are
un puternic impact asupra educaþiei. Toate
fenomenele economice, sociale, politice ºi
culturale cu care þãrile respective sau întreaga
planetã se confruntã, se rãsfrâng, direct sau
indirect, asupra fenomenului multiplu ºi
complex al educaþiei. Educaþia reprezintã, ea
însãºi, sinteza sui generis a acestor fenomene
ale lumii contemporane. De aceea, ar fi de
dorit ca þãrile lumii ºi planeta însãºi sã fie
supuse numai fenomenelor ºi influenþelor de
naturã pozitivã; din pãcate, predominã,
apreciem, fenomene ºi influenþe de naturã
negativã, ceea ce conduce la structurãri
negative ale fenomenului educaþional pe
planetã. Astfel de influenþe negative sunt
generate de neacoperirea necesitãþilor
fiziologice minime pentru cea mai mare parte
a locuitorilor planetei, care trãiesc în statele
sãrace ºi foarte sãrace (din 178 de state
membre ale ONU, cca 150 au probleme mari
ºi foarte mari generate de sãrãcia endemicã
ºi lipsa resurselor pentru educaþie), de
problemele economice ºi sociale majore cu
care aceste state se confruntã (subdezvoltare
economicã, calitate a vieþii sub standardele
acceptate etc).

Niciodatã n-a fost mai importantã
educaþia ca acum
Prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU
spirituale, au fost, sunt ºi vor fi eliminate din
istorie. Pe acest fundament al dezvoltãrii
permanente a unei societãþi, se impune
reînnoirea continuã, adaptarea la noile nevoi
a sistemului de învãþãmânt ºi educaþie. Tot
ceea ce se descoperã, se catalogheazã ºi se
aplicã, provenind din ºtiinþele naturii ºi
ºtiinþele umane se regãseºte implicit în
sistemele de educaþie ºi învãþãmânt ale
societãþii respective. Este valabil pentru orice
societate umanã, în mod deosebit pentru
societatea româneascã din ultima sutã de ani,
care a acordat o atenþie specialã preluãrii,
învãþãrii ºi aplicãrii cunoºtinþelor din ºtiinþele
naturii ºi ºtiinþele umane.
De-a lungul evoluþiei istorice, toate
societãþile au cunoscut ºi au adoptat, mai
devreme sau mai târziu, modificãrile impuse
de progresul ºtiinþific ºi evoluþia gîndirii.
Aceste modificãri se regãsesc în special în
conþinutul profesiunilor, în mobilitatea
profesionalã ºi socialã, care subliniazã
necesitatea educaþiei permanente. Dacã
educaþia ca fenomen social-cultural, poate fi
abordatã atât din perspectivã istoricã, dar ºi
din perspectivã ontogeneticã (a accesului la
educaþie al fiecãrei persoane în evoluþia
acesteia), educaþia permanentã reprezintã o

spiritualã. Savanþii nu au reuºit sã determine
existenþa ºi sã izoleze în genomul uman o
genã reponsabilã cu educaþia persoanei
respective (autoeducaþia, educaþia
permanentã). Aceasta semnificã faptul cã
educaþia ca fenomen social multipolar nu a
fost încã eternizatã în structura noastrã
cromozomialã, pentru cã ea continuã sã fie
exercitatã încã de la primele ºi pânã în
ultimele momente ale vieþii persoanei
respective. Un loc aparte în modalitãþile de
exercitare a fenomenului educativ de-a
lungul vieþii persoanei îl constituie
socializarea tinerei generaþii. Realizatã în
maniere unice în spaþiu ºi timp, condiþionatã
în special economic, educaþia are o
contribuþie hotãrâtoare la formarea
individualã a omului, iar apoi, prin repetarea
ei de cãtre fiecare individ, prin fenomenul
de reproducþie al educaþiei, ea are o influenþã
la nivelul întregii societãþi. ªtiinþa a
demonstrat cã factorii ereditari ºi cei legaþi
de socializare sunt la fel de importanþi în
viaþa fiecãrui individ. Nenumãratele cazuri
de copii ºi oameni sãlbatici descoperite,
mãsurate ºi evaluate, demonstreazã cã omul
nu se poate forma ca om, fãrã educaþia din
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Bursa locurilor
de muncã
pentru femei
În prag de primãvarã, Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã a oferit
femeilor un dar special de Ziua lor prin
organizarea Bursei locurilor de muncã pentru
femei la 5 martie a.c. tuturor celor care se
aflã în cãutarea unei slujbe în care sã se poatã
realiza profesional, sã-ºi poatã pune în
valoare experienþa dobânditã în domeniul
respectiv, reuºind astfel sã iasã din spectrul
umilitor al marginalizãrii sociale. Este o
ºansã care reprezintã un semnal pozitiv,
confirmând faptul cã economia româneascã
are capacitatea de a oferi peste 12.000 locuri
de muncã, în condiþiile în care nu au fost încã
reluate toate activitãþile cu specific sezonier,
cã, iatã, existã preocupare efectivã pentru
valorificarea ºi gestionarea mai bunã a acestei
resurse umane afectatã poate mai mult decât
oricare altã categorie socialã de costurile
nesfârºitei tranziþii, de restructurãrile care
uneori au însemnat doar dure disponibilizãri.
Cele mai multe locuri de muncã sunt
oferite, nu întâmplãtor, în Municipiul
Bucureºti (1559) ºi în judeþele Iaºi (1285),
Constanþa (933), Cãlãraºi (854) ºi Braºov
(727), unde marginalizarea socialã a
femeilor a cunoscut proporþii îngrijorãtoare,
ºomajul în rândul lor devenind un fenomen
cronic. ªi dacã la aceastã perspectivã se mai
adaugã faptul cã s-a anunþat o participare
masivã la Bursa locurilor de muncã pentru
femei  979 agenþi economici , iar din
totalul locurilor de muncã 378 vizeazã
femeile cu studii superioare, se obþine
imaginea unui plus de credibilitate a
întregului demers.
Registrul specializãrilor pentru care se
oferã locuri la nivel naþional este amplu ºi

se-nscrie în specificul profesiilor îmbrãþiºate
îndeobºte de femei  confecþioner asamblor
articole textile (2.840 locuri de muncã),
croitor, operator confecþioner îmbrãcãminte
(2004 locuri de muncã), vânzãtor (496 locuri
de muncã), agent asigurare (477 locuri de
muncã), confecþioner încãlþãminte (321), 639
locuri de muncã fiind oferite persoanelor
necalificate, cele mai multe locuri de muncã
vizând industria confecþiilor de textile,
blãnuri ºi piele (4.627), industria textilã ºi a
produselor textile (2.217), servicii prestante
în întreprinderi, hoteluri ºi restaurante (792)
ºi industria pielãriei ºi încãlþãmintei (668
locuri de muncã).
În cadrul Bursei locurilor de muncã
pentru femei a fost amenajat ºi un stand
special pentru persoanele care beneficiazã
de reglementãrile cuprinse în Legea nr. 110/
2002 privind prevenirea ºi combaterea
marginalizãrii sociale. Acest stand este
destinat persoanelor cu vârste cuprinse între
16 ºi 25 de ani, provenite din centre de
plasament ºi centre de ocrotire a copilului,
tinerilor familiºti, cu sau fãrã copii ºi
persoanelor ieºite din detenþie. Pentru aceste
persoane ºi-au prezentat oferta 26 de
angajatori, care asigurã 120 de locuri de
muncã în profesiile de confecþioner
asamblor articole textile, operator
confecþioner îmbrãcãminte, croitor ºi þesãtor
de covoare, zidar, tencuitor, tipograf.
Fie ca acest demers sã devinã realmente
benefic pentru femeile care se aflã de ani
de zile în cãutarea unui loc de muncã, fie
ca ele sã nu rateze o asemenea ºansã.

Adela DEAC

Denominarea leului
 o intenþie
controversatã
(Continuare din pag. 1)
Dacã, în loc sã dea restul de 20 de bani, dã
numai 15 bani (n-am 5 bani, îmi pare rãu, mai
aºteptaþi  îi va spune clientului) gãsim aici un
al treilea izvor de inflaþie (85 bani  80 bani ×
100 = 106,25%). Clientul român nu are cultura
banului, nu aºteaptã, cum face americanul, un
rest de 1 cent. Ce conteazã 5 bani?
Pe de altã parte, anunþarea denominãrii
leului va alimenta fuga de lei. Cetãþenii vor fi
tentaþi, cred, sã schimbe leii în euro sau în dolari.
Presiunea asupra valutelor forte la casele de
schimb va duce la devalorizarea leului, înainte
ca acesta sã fie denominat. Sã presupunem o
devalorizare curatã a euro (adicã
neinfluenþatã de decizia denominãrii), pe
parcursul anului 2004, de 5%, ceea ce este o
previziune optimistã pentru un an electoral.
Atunci 1 leu = 0,00002339 , adicã
1  = 42.753 lei  euro se va aprecia cu 2.135
lei. Sã mai presupunem cã rotunjirile sau, mã
rog, împreunã cu lipsa restului, precum ºi
efectele presiunii asupra valutelor forte la casele
de schimb. vor mai creºte preþurile cu acel suscalculat 6,25%. Adãugând ºi aceastã
devalorizare, 1 leu = 0,00002193  cu cotaþia
inversã 1  = 45.600 lei adicã o devalorizare,
dupã denominare, de 4.982 lei, la o ratã a inflaþiei
de 5% + 6,25% = 11,25%. Acesta este, estimativ
ºi optimist, costul denominãrii.
Bãtrânii, trecuþi prin multe, spun cã, de fapt,
nu este vorba despre o denominare, ci de o
stabilizare. Produsul cutare, la preþul cutare,
dupã stabilizare nu o sã-l mai poþi cumpãra (la
acelaºi preþ).
Sã privim denominarea dintr-un unghi mai
abstract, mai teoretic.
Anticiparea denominãrii va produce reacþii
ºi printre importatori. Cred cã vor fi primii care
vor scumpi produsele pentru a evita pierderile
din inflaþia previzibilã. ªi exporturile vor avea

de suferit. Un deficit comercial poate fi privit
ca o eventualitate posibilã.
Dacã autoritãþile monetare nu au pregãtitã
o rezervã valutarã pentru susþinerea leului greu,
pentru cel puþin un an, efecte adverse sunt de
neevitat. Nu se poate face o denominare numai
cu controlori. Trebuie bani, mulþi bani.
Economia va trece printr-un mic seism, sã
zicem, de 3,5 grade pe Scara Richter. Cutremurul
va fi resimþit ºi la Bursã. Cine se gândeºte acum
la efectele denominãrii asupra preþurilor titlurilor
de valoare? Ocazie bunã pentru tranzacþii, vor
crede speculatorii care vor cumpãra valori
mobiliare la preþuri denominate ºi le vor vinde
în câteva luni la preþuri rotunjite. Un profit de
10%, poate mai mare, nu este neglijabil. Indicii
bursieri se vor gonfla în prima fazã ºi vor suferi
un declic substanþial, puþin timp dupã
denominare  dacã Banca Naþionalã nu va
susþine consistent leul nou.
Denominarea va fi o fericire pentru contabili
care vor socoti cu mai puþine zerouri. Efectul
acesta secundar este, sigur, pozitiv. Dar, ce ne
facem cu celelalte numeroase efecte principale
numite ºi nenumite aici? Cãci denominarea va
avea ºi un al doilea efect secundar sigur, dar
negativ: sãrãcirea, din nou, a sãracilor.
Orice om cu bun simþ îºi poate pune
problema dacã economia ar funcþiona la fel de
bine ºi fãrã denominare. Nu fericirea contabililor
ne preocupã acum.
Nu este responsabilitatea mea sã dau sfaturi
guvernanþilor. Dar pot sã-mi asum o judecatã
de valoare: o stabilizare presupune acoperirea
leului nou în mãrfuri, ceea ce, pentru condiþiile
actuale ale economiei româneºti, ar impune
realizarea, mai întâi, a unei creºteri anuale, o
spun intuitiv, fãrã o bazã de calcul, de 8-10%.
Sau, alternativ, ºi tot intuitiv, contractarea unui
împrumut extern, special pentru stabilizare, de
2-3 miliarde de euro destinat susþinerii leului
greu. ªi nici aºa succesul deplin nu ar fi garantat.
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La Televiziunea România de Mâine,
în emisiunea Societate ºi culturã

Valeriu Râpeanu:  Invitatul nostru este
Dan Hãulicã, personalitate cunoscutã ºi
recunoscutã de dvs. ºi pe plan internaþional;
un intelectual de marcã al þãrii noastre,
cunoscut prin operele sale, prin studiile ºi
articolele pe care le-a tipãrit în strãinãtate;
cunoscut, de asemenea, ºi din emisiunile de
radio ºi de televiziune, de-a lungul deceniilor,
ºi în calitate de redactor-ºef, timp de mai
multe decenii, al uneia din cele mai
importante reviste, intitulatã Secolul XX.
Importantã nu numai din momentul apariþiei
ei, ci ºi din istoria presei noastre. Dupã cum
ºtiþi mulþi dintre dvs., dupã cum trebuie sã
ºtie mulþi dintre cei foarte tineri, Secolul XX
a avut un rol hotãrâtor în înscrierea culturii
noastre pe marile fãgaºuri ale culturii
universale, nu numai ale literaturii, pentru
cã Dan Hãulicã este deopotrivã critic ºi istoric
literar, critic ºi istoric de artã, un intelectual
din rasa intelectualilor români cu o viziune
enciclopedicã. Domnia-sa a fost, de
asemenea, preºedintele Asociaþiei criticilor
de artã, acum este preºedinte de onoare al
acestei asociaþii ºi timp de peste 10 ani,
ambasadorul României la UNESCO, timp
în care s-a devotat propagãrii culturii noastre
pe meridianele globului. Suntem într-una din
sãlile Muzeului Naþional de Artã al României
unde, cu puþin timp în urmã, a avut loc un
eveniment deosebit al vieþii noastre culturale,
vernisajul expoziþiei pictorului Viorel
Mãrginean. La acest vernisaj a vorbit Dan
Hãulicã, prezentând celor peste 1000 de
participanþi opera lui Viorel Mãrginean, unul
din artiºtii care, ºi astãzi, din fericire, dar ºi
ieri, au marcat în mod pozitiv dezvoltarea
artei noastre plastice.
Stimate Dan Hãulicã, te-ai afirmat
dintotdeauna pe douã planuri: pe planul
scrisului ºi pe planul prezenþei în mijlocul
vieþii artei plastice româneºti pe care ai
îndrumat-o pe fãgaºurile modernitãþii, dar
ºi ale unei tradiþii sãnãtoase a culturii
noastre, mergând pânã la strãfundurile ei.
Am dori sã ne spui câteva cuvinte despre
acest eveniment care este expoziþia lui
Viorel Mãrginean ºi cum îl vezi dintr-un
punct de vedere al integrãrii lui în afirmarea
culturii româneºti contemporane?
Dan Hãulicã:  Contextul care s-a
schiþat în cele rostite pânã acum este
dominat de aceastã alianþã imprescriptibilã
între arta care se face acum, care ni se dãruie
generos în vernisaje ca acela pe care-l
evocaþi, ºi arta care s-a fãcut ºi care
încorpora elemente ale filonului cel mai
preþios al tradiþiei noastre. Aceastã
continuitate se regãseºte ºi la nivelul creaþiei
lui Viorel Mãrginean. Aþi vãzut, intrând, o
vastã pânzã pictatã, un fel de panoramare a
peisajului românesc care urca într-o linã
cascadã verticalã, întoarsã înspre clina
dealurilor cu case, cu aºezãri, cu drumuri
ce se muleazã pe fiinþa peisajului. Le-am
comparat o datã aceste structuri ale
peisajului lui Viorel Mãrginean cu viziunea
demiurgic circularã pe care le ofereau
marile opere ale romantismului, Cântarea
României a lui Alecu Russo bunãoarã. E o
viziune care îmbrãþiºeazã totalitatea
peisajului românesc cu sentimentul unei
împãcate seninãtãþi, a unei fericite
încorporãri a datelor de totdeauna ale naturii
ºi ale rosturilor de viaþã româneºti. Dar nu
numai în plan filogenetic, ci ºi ontogenetic
pentru cã o asemenea vastã pânzã înfãºura,
în urmã cu 10 ani, clãdirea principalã a
Palatului UNESCO cu ocazia unei expoziþii
pe care am organizat-o la Paris, expoziþie
care se rotea în jurul apãrãrii naturii  Delta
Dunãrii era obiectivul principal al
eforturilor noastre. Încercam sã lansãm un
apel pentru salvgardarea a ceea ce este
inocenþã ºi bunãtatea naturii. Era acolo
comandantul Cousteau, erau mari regizori
ºi alþii care veniserã sã susþinã aceastã
acþiune. Nu mai vorbesc despre specialiºti
ai mediului din perspectivã ºtiinþificã. Deci,
expoziþia de acum nu este nici ea o simplã
retrospectivã. Ea are elemente de referinþã,
piese muzeale care reamintesc ce a însemnat
apariþia lui Viorel Mãrginean în pictura
noastrã. El a atras atenþia unor mari
cunoscãtori de la Paris, dar dincolo de
elementele acestea de retrospectivã este ºi
aici un element de angajare pentru puterile
ºi pentru misiunea picturii, pictura ca o
garanþie a pãstrãrii a ceea ce este inocenþã
ºi preasfântã prezenþã a naturii. Schiller
spunea cã poetul este un garant ºi ocrotitor
al naturii ºi mi se pare cã este în vocaþia
adâncã a poetului sã se angajeze în acest
sens. Viorel Mãrginean este fecior de
pãdurar. Iatã deci o determinare care obligã
ºi expoziþia noastrã este un fel de revanºã
pe care arta înþelege, într-o epocã plinã de
atâtea nesocotite intervenþii tehnologice
asupra ambianþei, este o revanºã a celor care
meritã sã fie apãrate, a rosturilor
dintotdeauna ale firii ºi ale vieþuitorilor de
pe acest pãmânt.
V.R.  De aceea am ales tocmai acest
moment ca sã începem discuþia, pentru cã
ai scris, în afarã de numerele acelea de
neuitat ale Secolului XX.....
D.H.  Aproape 400 de volume...
V.R.  Exact. Toate sunt numere de
referinþã. Gândeai fiecare numãr ºi fiecare
numãr se construia în jurul unei idei, care
nu privea numai literatura, privea artele
plastice, muzica ºi chiar mai mult decât
atât. Un context cultural într-o epocã în
care fiecare îºi vedea domeniul lui. Am ales
acest cadru ºi ai vorbit tocmai despre
relaþia modernitate  tradiþie. Aparþii unui
mediu privit ca tradiþionalist prin
excelenþã: Iaºi. Te-ai format la Iaºi, cu o

întrerupere nevoitã în momentul în care
rãzboiul bãtea la porþile Iaºului. Ai
cunoscut atunci o parte din vestul þãrii ºi
te-ai întors la Iaºi. Spune-mi dacã ºi cum
te-a influenþat acest moldovenesc al
copilãriei, al formaþiei ºcolare ºi
universitare, pentru cã tot acolo ai fãcut ºi
prima facultate, Facultatea de filologie de
la Iaºi?
D.H.  Iaºiul copilãriei mele avea încã
ceva din aureola pe care i-o dãduse o
întreagã dezvoltare culturalã, dar dupã
rãzboi, prin loviturile primite în înfãþiºarea
sa ºi prin faptul cã plecaserã mulþi
intelectuali, oraºul, deci, se arãta împuþinat.
Rãmãseserã, însã, elemente dintr-o tradiþie
care constituia pentru noi un fel de panaº
intelectual. Eu am fãcut la sfârºitul
studenþiei o mare bibliografie a prezenþei
lui Ibrãileanu în viaþa româneascã.
Ibrãileanu, chiar în rubrici pe care nu le
semnase, era de-a lungul acestor numere o
nelipsitã prezenþã care dãdea imbold
polemicilor, luãrilor de atitudine. Deci era
pentru mine un fel de a mã identifica cu
nervul acestei acþiuni care era o acþiune de
revendicare a specificului moldovenesc,
înþeles de Ibrãileanu ca un element de
necesarã raþionalitate, de contemplativitate
utilã, indispensabilã în cimentul alcãtuirii
naþionale, a statului ºi a României moderne.
Am desprins din Moldova nu elementele de
resignare, niciodatã nu am cãutat în oraºele
moldoveneºti semnele unei placiditãþi ori
oraºul în care nu s-a întâmplat nimic. Este
o ficþiune simpaticã pe care n-am regãsit-o
în realitate. Am înþeles, mai degrabã, la
lumina contribuþiilor unor moldoveni, care
au fost ºi mari europeni, cã tradiþia este ºirul
celor care au ºtiut ºi au putut sã meargã pânã
la capãt. Iar Cantacuzino spunea cã tradiþia
este o asprã neliniºte, nu o împãcare
placidã cu lucrurile, ci o asemenea
deschidere care aruncã punþi noi cãtre
necunoscut ºi tradiþia mare de tot a
Moldovei porneºte de la Eminescu, care este
un spirit de o vastã putere de a gândi ºi
regândi datele fundamentale ale culturii
europene la nivel filosofic, nu numai artistic.
Este acest benefic spaþiu din nordul
Moldovei care concentreazã în diferite
domenii niºte vocaþii esenþiale. Astfel încât
aderenþa mea la spiritul acesta al locului
era o aderenþã fãcutã din respect faþã de
valorile reflexivitãþii, dar nicidecum o
situare paseistã ºi nicidecum un legãmânt
de fixism nostalgic.
V.R.  În Bucureºti veniþi în 1956, ca
redactor la Gazeta literarã de atunci,
România literarã de astãzi, director fiind
Zaharia Stancu. Îmi amintesc când într-o
ºedinþã de redacþie Zaharia Stancu a salutat
un articol al noului redactor Dan Hãulicã
despre Mihai Codreanu.
D.H.  Era un articol despre simplismele
teoriei genurilor literare, despre poncife care
circulau în reflexiunea esteticã, publicat cu
o încredere neaºteptatã pentru mine  eram
un tânãr de 23 de ani pe atunci , în pagina
întâi a revistei. Deci, cu naivitatea vârstei
sau într-un elan cuceritor, de afirmare a unor
adevãruri, m-am lansat încã de atunci în
adevãruri care trebuiau spuse.
V.R.  Aici aº vrea sã ne oprim o clipã
pentru cã eu întotdeauna am vãzut, în
activitatea desfãºuratã, planul constructiv
prin afirmarea multor valori din toate
generaþiile: Catargi, Ciucurencu, din
generaþiile vârstnice....
D.H.  Ciucurencu pe care l-am
prefaþat acum câteva zile tot aici, în muzeu,
într-o expoziþie care se numea Îndreptar
pentru valorile plastice.
V.R.  ªi despre care ai scris pagini
admirabile.... Ca ºi despre generaþia tânãrã
 Horia Bernea, Viorel Mãrginean ºi nu
numai. Sunt o mulþime ºi cred cã s-ar putea
face o adevãratã istorie a afirmãrii artei
noastre tinere de valoare. Dar în acelaºi timp
ai fost ºi cel care ai spus Nu, iar acest Nu
era spectaculos pentru cã era curajos, pentru
cã veneai împotriva unui curent cimentat
din punct de vedere oficial, cu oameni careºi clãdiserã un soclu, nu pe baza valorii, ci
pe criterii extraartistice, tocmai de aceea
nimeni nu îndrãznea sã atace aceste statui
aºa cum ai îndrãznit sã ataci, la propriu ºi
la figurat, când în Contemporanul ai spus:
acesta nu este Eminescu.
D.H.  Era un proiect planturos de statuie
aºezatã în douã exemplare  era un coºmar 
la intrãrile din Ciºmigiu, de o platitudine
proletcultistã, Eminescu era redus la un fel
de vulgar plebeianism fãrã nici un fel de
strãluminare, nimic din prezenþa geniului,
încât articolul meu, care pornea de la istoria
artei, discuta ºi plagiatul nefericit pe care îl
executa monumentul lui Baraschi faþã de o
atitudine de detalii din Gânditorul lui
Michelangelo, dar detaliile erau traduse întro versiune grosolanã. Articolul era o
încercare de a situa acest refuz categoric, dar
nu la modul pamfletar, ci la modul de a ne
înscrie în aºteptãrile culturii. Porneam de la
Cãlinescu, de la imaginea omului Eminescu,
care trebuie sã fie purtãtorul mitului.
Porneam de la realizãri ca acelea care se
promiteau în creaþia lui Paciurea, a lui
Gheorghe Anghel, de pildã, ºi mã raportam
inevitabil la respectiva platitudine în care se
cumulau cliºeele realismului socialist de cea
mai proastã speþã. Articolul era ca un glonte
bine lustruit...
V.R.  A fost prima mare loviturã datã
realismului socialist.
D.H.  A urmat o avalanºã întreagã de
luãri de poziþie....
V.R.  Prima mare bãtãlie care s-a dus
în cultura noastrã; partizanii lui Baraschi

nu aduceau atât argumente de naturã
esteticã, pentru cã n-aveau ºi nici nu erau
înzestraþi sã aducã aºa ceva, ci recurgeau
chiar la ameninþãri.
D.H.  S-au fãcut plângeri la toate
nivelurile, la Comitetul Central, toate
nivelurile de execuþie erau alertate
împotriva mea, însã în jurul acestei luãri de
poziþie a fost o foarte frumoasã ºi spontanã
solidaritate a tineretului. Au fost zeci de
scrisori ºi în alte reviste, Luceafãrul a
publicat un articol foarte interesant al lui
Frunzeti; Oprescu, personalitãþi de mare
importanþã au apreciat cã este momentul sã
ne reunim pentru a gãsi curajul de a spune
niºte adevãruri care aºteptau de prea multã
vreme sã fie rãspicat spuse.
V.R.  Eu cred cã, odatã, toate aceste
documente vor trebui strânse laolaltã
pentru a avea un martor...
D.H.  A mai fost una în 1964, în
momentul Conferinþei pe þarã a Uniunii
Artiºtilor Plastici...
V.R.  Despre asta voiam sã vorbesc.
A apãrut joia, când apãrea Gazeta literarã,
coincidea chiar cu deschiderea Conferinþei.
Acolo erau supuºi unei disecþii estetice cu
argumente de naturã culturalã, artisticã,
câþiva dintre cei care reprezentau
contraforþii realismului socialist.
D.H.  Erau niºte contraforþi care
aparþineau, mai degrabã, unei butaforii. Nu

dãm seama cã a-i rãpi lui Dumitru Ghiaþã
posibilitatea de a merge în mijlocul naturii,
de a face peisaje, asta echivala cu o moarte
civilã; din fericire, el a avut o putere
sufleteascã, moralã, foarte mare de-a putut
sã reziste unei asemenea lovituri
inimaginabile. Nu era singurul, desigur.
D.H.  Nu numai atât. Acþiunea era
periculoasã ºi la alt mod. De pildã, un artist
de strãlucirea lui Ciucurencu, care ne
dãduse pictura de istorie cea mai
spectaculoasã  Ana Ipãtescu , la un an
dupã ce a dat aceastã picturã, care intrã în
panteonul nostru, a fost exclus ºi din partid,
acuzat de formalism, marginalizat în chip
inert. Un artist, care avea niºte simpatii
politice de stânga din prima lui tinereþe, a
încercat sã înþeleagã raþiunea unei
asemenea aventuri ºi mi-a povestit mai
târziu: am pierdut ºapte ani din viaþã ca
sã încerc sã înþeleg raþiunile astea. Avea
o loialitate profundã ºi încerca sã vadã ce
este pozitiv în aceastã înverºunare ºi mai
spunea: ca dupã aceea sã pierd alþi ºapte
ani pentru a uita tot ceea ce îmi însuºisem
greºit din estetica realismului socialist. Ce
pierdere de vreme, de energie sufleteascã
la artiºti de un talent strãlucit pentru care
timpul ar fi fost o zestre extraordinarã, o
ºansã de operã care sã rãmânã pilduitor în
patrimoniul nostru. Deci e o posturã nu
numai esteticã, sunt niºte date

Un amplu dialog
Valeriu Râpeanu  Dan Hãulicã

desfãºurat cu supleþe intelectualã,
bogat în informaþii, destãinuiri ºi aprecieri
despre o jumãtate de secol de culturã,
despre mari preopinenþi ai creativitãþii
româneºti, despre personalitãþi
ºi evenimente.
era o zidire cu adevãrat capabilã sã reziste
timpului ºi unui examen cu adevãrat ferm.
V.R.  Dar examenul acesta, de teamã,
nu-l fãcuse nimeni pânã atunci
D.H.  În condiþiile în care articolul
acesta venea sã dezvolte, într-o formã de o
anume amploare, concluziile unui referat,
ale unei analize pe care mi-o ceruse
Alexandru Ciucurencu, avusese curajul sã
mi-o cearã; era un examen curajos al
situaþiei din pictura noastrã ºi l-am fãcut
asociindu-l pe Dan Grigorescu la aceastã
operaþie. Era prima oarã când dãdeam la o
parte obiceiul nefast al unor citãri din oficiu,
protocolare, imuabile ºi se începea de obicei
cu artiºti care erau departe de a-ºi merita
locul. Unii au ieºit complet din istoria artei,
întrucât erau aduºi acolo prin cine ºtie ce
hazard biografic sau printr-un fel de
militantism care dupã aceea s-a dovedit
ipocrit. Ei s-au dezis complet de ceea ce
promovau atunci nu numai cu ostentaþie, dar
cu un fel de agresivitate pentru cã
interziceau altora o liberã expresie.
V.R.  ªi care îþi ºi dictau. Îmi amintesc
din experienþa de redactor la Gazeta literarã,
cât de cât mã ocupam ºi de partea tehnicã ºi
vedeam cum oamenii pe care-i citezi dictau:
ãsta da, ãsta nu, nu meritã, nu trebuie ...
D.H. Mai departe decât atât. Erau
oameni care reprezentau niºte date de mare
salubritate moralã, Dumitru Ghiaþã, despre
care se scrisese un articol încã din 1925,
vorbindu-se despre aceastã onestitate
funciarã a artei peisagistice a lui Dumitru
Ghiaþã. Erau artiºti contopiþi cu adevãrul
peisajului românesc. Or, intervenþiile
acestea agresive, despre care spuneam, le-au
rãpit unor asemenea artiºti dreptul de a
merge la peisaj. Trebuia autorizaþie, altfel
erai considerat duºmanul de clasã care voia
sã spioneze, sã caute obiective militare.
Deci era o loviturã datã unor artiºti de mare
loialitate în raþiunea lor de a fi. Deci nu
era numai un lux estetic, erau lucruri care
se amestecau într-un fel pãgubitor ºi
insuportabil în existenþa noastrã.
V.R.  Cei care l-am cunoscut pe
Dumitru Ghiaþã ºi cunoaºtem pictura ne

antropologice care sunt implicate în acest
rãzboi pe care trebuie sã-l ducem în
continuare cu aceastã perioadã. Sunt unii
care o considerã, chiar printre tineri de
bunã credinþã, un fel de orizont depãºit,
prea departe de noi pentru a ne stârni încã
interesul, dau nu, pentru cã acolo au fost
obturate surse de creativitate româneascã
ºi este un miracol cã în anii 60 noi am
izbutit sã depãºim aceste interdicþii ºi
creaþia artisticã a reuºit sã facã din nou un
salt care avea un sens reparator.
V.R.  Pe vremea când lucrai ºi scriai
la Gazeta literarã ai fost remarcat de
George Cãlinescu ºi în egalã mãsurã ºi de
George Oprescu. Cum vezi astãzi anii
petrecuþi în preajma lui Cãlinescu sau, cum
se spune, la dreapta lui Cãlinescu în
celebrele lui ºedinþe?
D.H.  Eram printre cei mai tineri
dintre cei din jurul profesorului. Pentru
mine el reprezenta, nu o instituþie,
reprezenta o instanþã a cugetului ºi a
talentului de netrecut. Continui sã cred ºi
sã spun cã noi n-am avut un critic de o
asemenea dotarea flamboiantã, de o
asemenea putere creatoare, ºi nu numai
noi, dar Cãlinescu stã pe un firmament
european. Barthes este un hermeneut de o
mare fineþe, de o complexitate remarcabilã,
dar nu se aplicã unui proces istoric, cum a
fãcut Cãlinescu. Toate aceste lucruri, eu
am vrut sã le demonstrez împreunã cu
colaboratorii noºtri, cu George ªerban, la
Secolul XX. Noi am arãtat cum laboratorul
cãlinescian se unduia dupã reguli ale unei
preparãri, deseori îndârjite. ªi nu numai
atât, dar speculaþiile ºi ºedinþele care erau
niºte recitaluri strãlucite, sâmbãta, la noi
la institut, erau pregãtite anterior de
profesor. Pagini de analizã, simþeam cã el
trecuse prin ele ºi, de pildã, era atent ºi la
semnificaþiile filologice ale expresiei, încât
am reþinut nu numai aceastã dimensiune
genialã, dar ºi dimensiunea aceasta  cum
spunea Sadoveanu  a faurului aburit care
stã îndãrãtul spectacolului de o strãlucire
incomparabilã. Pe de altã parte, erau ani

în care George Cãlinescu nu se gãsea
preþuit la dreapta lui valoare.
V.R.  Fusese scos de la facultate în 1949...
D.H.  Era refugiul sãu. Un fel de curte
intelectualã pe care o constituise dupã un
program foarte inteligent de excursii, de luare
de contact cu tradiþiile româneºti, dar în orice
caz era mult prea puþin faþã de elanurile de
care era capabil spiritul sãu intelectual. ªi
asta i-a dat în acei ani un fel de rezervã faþã
de confruntãrile active cu lumea intelectualã
a strãinãtãþii. Este foarte curios. Cãlinescu
cu aceste daruri geniale era mult mai stângaci
în contactele cu strãinii, decât Oprescu, care
nu avea aceastã înãlþime, dar care avea o
practicã a relaþiilor internaþionale
remarcabilã. Ca secretar al Comisiei de
Cooperare Internaþionalã Intelectualã din
cadrul Ligii Naþiunilor, avusese de-a face cu
Bergson, cu Einstein, cu Vallery, cu spirite
cu adevãrat reprezentative ale culturii
europene ºi îi rãmãsese din aceastã
frecventare o îndemânare fermecãtoare. Ceea
ce nu s-ar fi bãnuit din relaþiile sale cotidiene
cu colaboratorii. Pãrea uneori mai hirsut ...
ªtia sã spunã lucrurilor pe nume ºi câteodatã
cu o asprime pe care nu ºi-o modela. În aceste
împrejurãri, ce resurse de farmec intelectual
se nãºteau în profesorul Oprescu! Franceza
îi dãdea o posibilitate de expresie mai suplã
V.R.  El era profesor de francezã...
D.H.  Da, ºi practica aceasta
internaþionalã îi lãsase niºte urme cu
adevãrat pozitive. Profesorul Oprescu a
fost un organizator de viaþã ºtiinþificã ºi
culturalã remarcabil. Institutul sãu era la
avanpostul cercetãrii europene pentru cã
el asociase critica ºi istoria artelor vizuale
cu cinematograful, cu arhitectura, într-un
fel foarte suplu ºi avea o mare loialitate
intelectualã. Când am publicat niºte texte
în colecþia UNESCO, publicaþie de istorie
ºi de artã, despre pictorii români, a salutat
într-un fel foarte mãgulitor pentru mine
aceastã apariþie care ºi ea a încercat sã
zdruncine niºte cliºee. Dar mi-a spus un
lucru pe care puþini critici sau mentori de
viaþã intelectualã ajunºi la statura lui ar fi
avut plãcerea s-o spunã: Ne întâlnim în
idei, dar tu le-ai scris mai bine. Sunt niºte
lucruri care reprezintã o generozitate
absolut remarcabilã. În acest Oprescu, care
putea sã parã foarte aspru, exista aceastã
capacitate de recunoaºtere, de dãruire ºi
care a funcþionat, nu numai în cazul meu,
dar ºi în cazul altor colaboratori.
V.R.  L-am cunoscut pe profesorul
Oprescu. Cum? Scrisesem un articol în
Scânteia despre profesorul Dima de la Iaºi
ºi pe la ora 8 dimineaþa m-am trezit cu un
telefon. Am crezut la început cã este o farsã,
pânã la urmã mi-am dat seama, l-am
recunoscut dupã primele momente, mi-a
spus cã a citit articolul, i-a plãcut ºi pentru
asta îmi trimite manuscrisul primului volum
din Istoria teatrului sã-i fac referat. Peste
douã sãptãmâni, sã mã prezint cu referatul
la discuþii. În acest context l-am cunoscut.
D.H.  Era un senzor al eficacitãþii, al
reacþiei imediate care intra de fapt în
zestrea bunelor reflexe ale omului de
culturã occidental, departe de tãrãgãnãrile
orientale, departe de aproximaþie. Avea o
precizie ºi o eficienþã pe care le-am
recunoscut la câþiva din marii preopinenþi
din peregrinãrile mele europene.
V.R.  Cum þi se pare Cãlinescu, acum,
când împotriva lui s-au dus atâtea
campanii, când colegii de institut ºi colegi
de-ai noºtri de facultate, care scriau despre
cetãþeanul Cãlinescu un numãr incalculabil
de articole, dupã 90 au întors articolele
pe dos? Cum þi se pare Cãlinescu? Ce
rãmâne? Cum îl vezi acum? Ai scris la
moartea lui, în 65, un articol emoþionant...
D.H.  Da, dar nu era articol
circumstanþial, scriam acolo emoþia tocmai
a unei critici care ia din romantism aceastã
capacitate de a proiecta într-un spaþiu vast
judecata ºi contemplarea esteticã ºi are
curajul a ceea ce se numea în romantism 
critica frumuseþii. Deci nu mãrunta
sfârtecare a textelor, ci un fel de planare
înspre înãlþimile operei cu o fervoare
extraordinarã care, pentru noi, a constituit
un exemplu extraordinar. Spaþiul acesta e
ca un spaþiu al unei mari catedrale care te
cheamã spre zboruri vaste ale gândului ºi
ale imaginaþiei ideilor. Asta ne lipseºte
deseori în critica ºi istoria literarã.
Câteodatã sunt mostre serioase de aplicaþie,
dar acest curaj pe care l-am numi imaginaþia
ideilor, Cãlinescu ni l-a lãsat. Este mai mult
decât o moºtenire, este un imbold care obligã.
V.R.  Consideri, în consecinþã, cã George
Cãlinescu este prezent, este actual ºi va fi.
D.H.  El este actual prin tot ceea ce a
scris esenþial în jurnalistica lui, ca orice
expresie de acest ordin. De pildã,
Chateaubriand când era întrebat ce profesie
are, rãspundea cu orgoliu: jurnalist. Un mare
scriitor care a fost adus sã conducã destinul
politicii externe, dar era ataºat acestui
domeniu care are fragilitatea, vulnerabilitatea
sa. ªi vulnerabilitatea sa noi o cunoaºtem,
ºtim la ce presiuni era sãptãmânal supus ºi
ziarul ºi colaboratorul sãu care-ºi fãcuse un
orgoliu din a-ºi proba sieºi nu numai celorlalþi
cã este capabil sã se miºte cu o mare, cu o
exemplarã supleþe intelectualã. El îºi proba
sieºi cã orice materie gravã poate fi atinsã cu
aceastã supremã graþie.
V.R.  Atunci a fost ºi perioada de glorie a
Contemporanului ºi, în general, a publicisticii
româneºti. Trebuie sã spunem tuturor, mai ales
celor tineri, Contemporanul apãrea vinerea,
în 80 de mii de exemplare ºi, în jurul orei 8,
nu mai exista nici un exemplar...

D.H.  Faptul cã exista, într-un colþ,
aceastã rubricã a lui Cãlinescu, la un moment
dat însoþitã de o prezenþã a lui Vianu, care
avea ºi el o rubricã fixã, faptul cã existau era
pentru noi o consolare. Îi ºtiam acolo undeva
veghind pentru o anume continuitate. Deci
cultura noastrã, în ciuda eforturilor care
încercau sã o coboare, s-o înjoseascã, cultura
noastrã putea încã sã existe la acest nivel.
V.R.  Ar fi multe de spus, spuneþi câteva
cuvinte despre manifestarea pe care aþi
organizat-o, primul Colocviu internaþional
Brâncuºi. A fost o manifestare care cred cã
poate fi invidiatã de orice þarã din lume prin
prezenþa unor mari critici de artã ºi mari
specialiºti în domeniul lui Brâncuºi
D.H.  Era prima ediþie în 1967 ºi în 1976
am fãcut o a doua ediþie ºi unde am izbutit sã
aduc iarãºi nume celebre. Mi se pare cã aceste
momente de vârf ale unor concentrãri de
eforturi, într-adevãr ne reprezintã. ªi nu
numai în planul criticii, dar ºi în planul mai
larg al creativitãþii pentru cã dezbaterea
propriu-zisã a colocviului noi am înconjurat-o
cu un lanþ de expoziþii. Prima expoziþie de
sculpturi în aer liber la Mogoºoaia am
organizat-o. O serie de mari expoziþii aici în
muzeu, expoziþii personale la Dalles ºi în alte
pãrþi. Deci ideea cã arta tânãrã româneascã
se îmbogãþeºte ºi se împãrtãºeºte din
exemplul brâncuºian, cã este un element cu
adevãrat stimulator, cã nu rãmâne un fel de
panoplie pe care sã o respectãm de la distanþã.
Dimpotrivã, este o valoare activã care intrã
în obligaþiile noastre..
V.R.  De fapt ºi lucrãrile colocviului au
fost axate pe aceastã idee ºi putem sã spunem
cã nu numai numele ºi valoarea celor
prezenþi, dar ºi calitatea actului lor critic cu
care au venit aici au îmbogãþit nu numai
exegeza lui Brâncuºi, dar au aruncat punþi
spre cultura universalã.
D.H.  Eu fãcusem o avanpremierã a
acestui colocviu. Invitat la Paris, la Muzeul
de Artã Modernã, fãcusem o conferinþã
despre Brâncuºi. Eram foarte tânãr la acea
vreme ºi era pentru mine o probã de foc. Era
un public remarcabil, dar ºi mari prieteni ai
lui Brâncuºi. Era la 10 ani de la dispariþia
sculptorului, încât era un contact foarte
prestigios, dupã care, la câteva luni, am
organizat acest colocviu care nu s-a limitat
la discuþia livrescã pentru cã, dupã aceea, am
pornit într-un pelerinaj la locurile lui
Brâncuºi, care ne-a dus mai departe, prin
Transilvania la Bruckenthal, dupã aceea în
Moldova la mãnãstirile din Bucovina. Deci
era o încercare de a identifica în Brâncuºi
un fel de expresie supremã a creativitãþii
româneºti
V.R.  Pe care ai fãcut-o, în fond, în tot
ce ai scris despre Brâncuºi. Cu ocazia asta s-a
lansat ºi albumul Brâncuºi...
D.H.  Cu o admirabilã planºã realizatã
de Dan Eremia Grigorescu. Se chema
semnificativ Brâncuºi sau anonimatul
geniului pentru cã era tocmai aceastã idee
pornitã din Brâncuºi: opera de artã ca o crimã
perfectã fãrã urmã de autor, tocmai pentru
cã Brâncuºi visa acea personalitate care sã
elimine tot ceea ce este orgoliu subiectiv, tot
ceea ce este vãtãmãtoare înverºunare egoistã.
Deci porneam de la niºte note esenþiale ale
esteticii lui Brâncuºi ºi analizam creaþia sa
având curajul sã o raportez la Egiptul milenar,
la marile prototipuri.....
V.R.  Era, de fapt, primul mare studiu
care îl introducea pe Brâncuºi în arta
universalã.
D.H.  Brâncuºi comportã o asemenea
bogãþie de relaþii încât am participat la
pregãtirile pentru marea expoziþie din 1995
de la Paris. Sunt prezent în CD-ul fãcut cu
aceastã ocazie tocmai pentru cã oamenii de
acolo aveau sentimentul cã noi de aici avem
de adus niºte elemente care sã poatã fi
lãmuritoare în situarea aceasta adevãratã a
lui Brâncuºi într-un context internaþional.
V.R.  Am mai avea foarte multe sã-l
întrebãm ºi am vrea mult sã-l ascultãm pe
Dan Hãulicã. Încheiem aici cu rugãmintea
ca la viitoarea sa întoarcere în þarã sã
continuãm, la postul nostru de televiziune
România de Mâine, aceste destãinuri, care
nu sunt destãinuiri obiºnuite, ci sunt mari
plimbãri intelectuale în lumea artelor, a
literaturii, în lumea culturii pe care Dan
Hãulicã a slujit-o timp de o viaþã de om în
diferite ipostaze pe care le întâlnim în
scrierile lui, pe care le întâlnim în ceea ce au
realizat ºi vor realiza alþii care au beneficiat
de sfatul, de îndrumarea, de marea lui
experienþã ºi de vasta lui culturã.
D.H.  Aº mai adãuga o vorbã, o
explicaþie despre aceastã posturã a noastrã.
Iatã-ne în picioare lângã un fel de catarg
purtãtor de imagini care este un simbol de
bogãþie, bogãþia aceasta ireductibilã a artei
ºi a unei arte care se apleacã asupra
adevãrului românesc, a peisajului românesc
ºi faptul cã ne complacem în aceastã
atitudine. Ne aflãm în picioare cu un firesc
inatacabil. Îmi aduce aminte de o operã a
antichitãþii pe care totdeauna am socotit-o
emblematicã. E o stelã care a fost imaginatã
în memoria unui atlet care o înfãþiºeazã pe
Atena, zeiþa gânditoare sprijinitã în lance.
Lancea intervenþiei energice, lancea care îi
dã o capacitate luptãtoare zeiþei care
înseamnã seninãtate a cugetului. Mi se pare
cã a reuni aceste dimensiuni poate fi ºi pentru
noi un ideal.
V.R.  Mulþumim pentru tot ce am
ascultat acum, pentru clipele de înãlþare
spiritualã ºi intelectualã trãite.
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O epocã în care evenimente fãrã precedent
marcheazã dur istoria contemporanã
Lumea zilelor noastre între implacabilul curs spre globalizare
ºi imperativul luptei generalizate împotriva terorismului
Probleme globale
Cãderea comunismului în Europa, dupã evenimentele istorice
din 1989, apoi destrãmarea Uniunii Sovietice nu au condus, aºa cum
pronosticau unii, spre sfârºitul istoriei. La cumpãnã de milenii,
omenirea s-a confruntat cu noi probleme. Dintre acestea au reþinut
atenþia rãzboiul din Golf, divizarea violentã a Iugoslaviei, dar, mai
ales, noua provocare la scarã mondialã a terorismului. Prãbuºirea
turnurilor gemene de la World Trade Center din New York ca urmare
a spectaculoasei deturnãri a unor avioane de linie ºi transformãrii
acestora în adevãrate arme, acþiune atribuitã organizaþiei
fundamentaliste Al-Qaeda, a schimbat profund modul de a privi
evoluþia relaþiilor internaþionale la început de secol.
Pe de altã parte, mai ales în Europa, o serie de fenomene pozitive
au condus la refacerea unitãþii bãtrânului continent. În principal, este
vorba despre iniþiativele prin care porþile N.A.T.O. ºi ale Uniunii
Europene au fost deschise fostelor state comuniste ºi celor nealiniate.
Astfel, Alianþa Nord-Atlanticã s-a extins pânã la graniþele fostei
Uniuni Sovietice, atentatele de la 11 septembrie 2001 contribuind
decisiv la grãbirea ritmului de lãrgire a NATO.
Dupã semnarea tratatului istoric de la Maastricht, la 7 februarie
1992, de cãtre 12 state membre ale Pieþei Comune, au fost puse bazele
noii Uniuni Europene. Dupã un proces complex ºi nu lipsit de surprize
(cum ar fi respingerea tratatului de cãtre Danemarca), în principal
datoritã eforturilor depuse de Germania ºi Franþa, un rol important
jucând aici personalitatea cancelarului Helmuth Kohl, Uniunea a
primit noi membri, în mai multe valuri, urmãtorul moment
semnificativ fiind anunþat pentru 1 ianuarie 2007, atunci când mai
multe þãri, între care ºi România, se vor alãtura efortului comun de
construire a unei Europe prospere. Între timp, cu începere de la 1
ianuarie 1999, a fost introdusã moneda comunã a statelor membre
ale Uniunii, respectiv euro, fapt ce contribuie efectiv la integrarea
economicã a þãrilor respective.
Un alt fenomen care reprezintã o temã de dezbateri ºi de confrntãri
este globalizarea. Adulatã de mulþi, contestatã vehement de alþii, ea
este, fãrã îndoialã, o realitate a începutului de mileniu ºi un proces
obiectiv ireversibil. Globalizarea este efectul dezvoltãrii comerþului
internaþional ºi al creãrii unor imense reþele transnaþionale care
dominã ramuri întregi ale industriei, transporturilor ºi ale noilor
tehnologii. Astãzi, Internetul este un element indispensabil care
asigurã legãturi aproape instantanee între oameni ºi firme din pãrþi
diferite ale lumii, dupã cum reþele imense de computere controleazã,
tot mai mult, diferite domenii ale vieþii, de la schimburile
internaþionale pânã la cumpãrãturile zilnice.
Desigur, ºi alte probleme, unele chiar grave, se aflã pe agenda
celor responsabili de soarta umanitãþii. Amintim dintre acestea doar
câteva: rezolvarea aprovizionãrii zilnice cu hranã a zonelor
subdezvoltate, controlul creºterii populaþiei globului (în 1981, China
lua mãsuri pentru limitarea creºterii natalitãþii în sensul ca fiecare
familie sã aibã doar un copil; cu toate acestea, numai între 1981 ºi
1991 populaþia planetei a crescut cu un miliard), gestionarea resurselor
subsolului, în principal fiind vorba de cele epuizabile precum petrolul,
gazele naturale ºi cãrbunele, identificarea unor surse energetice
alternative ºi neconvenþionale, limitarea influenþei omului asupra
naturii, protejarea stratului de ozon, fenomenul încãlzirii planetei,
maladia S.I.D.A., mai recent sindromul S.A.R.S. sau consumul de
droguri º.a. Nu trebuie neglijat nici pericolul unor accidente nucleare,
cel mai celebru caz fiind explozia unui reactor de la centrala sovieticã
de la Cernobîl, la 26 aprilie 1986. O paletã aºadar vastã, dacã avem
în vedere cã doar am enumerat unele chestiuni, fiecare având însã
propria istorie.
Asupra acestui tip de probleme dorim sã ne oprim în cuprinsul
acestui capitol, chiar dacã ele privesc multe fenomene a cãror evoluþie
este încã în plinã desfãºurare. Am considerat cã, totuºi, istoricul are
datoria sã se pronunþe, chiar în lipsa unei perspective întotdeauna
clare ºi a unor informaþii documentare complete.

Rãzboiul din Golf ºi înlãturarea
lui Saddam Hussein
Ultimul sfert de secol din istoria Irakului a fost dominat de
dictatura lui Saddam Hussein. Nãscut la Tikrit, în 1937, el va deveni
preºedinte în locul generalului Ahmed Hassan al-Bakr în 1979.
Hussein a instituit un regim personal, bazat pe controlul deplin asupra
societãþii prin teroare ºi impunerea unui cult deºãnþat al personalitãþii.
Ascensiunea lui nu poate fi înþeleasã fãrã rolul obscur jucat chiar de
serviciile secrete americane, care au dorit sã facã din el un adversar
redutabil în lupta contra Iranului. Preºedintele irakian a înþeles foarte
bine sã exploateze ºansa ce i s-a oferit, declanºând lungul rãzboi cu
Iranul. Ceea ce nu au înþeles americanii a fost faptul cã Hussein a
rãmas tot timpul un antioccidental convins, ataºat valorilor
fundamentalist-islamice.
Dupã eºecul în rãzboiul cu Iranul, Saddam Hussein, bazându-se
pe vechile aspiraþii hegemonice ale Bagdadului în zona Golfului
Persic ºi având nevoie de un succes care sã contribuie la refacerea
propriei imagini, dar ºi la impulsionarea economiei prin accesul la
bogatele resurse petroliere din sud, a declanºat un atac surprizã
împotriva Kuweitului. La 2 august 1990, o imensã armatã invadatoare
de circa 100.000 de soldaþi dãdea o loviturã decisivã statului vecin,
ºeful acestuia, ºeicul Jaber al-Ahmed al-Sabah, scãpând doar cu fuga
în Arabia Sauditã.
Calculul preºedintelui irakian se va dovedi însã greºit, reacþia
internaþionalã fiindu-i, aproape unanim, defavorabilã. Dacã la 7
august primele trupe americane erau deja desfãºurate în zona Golfului
cu misiunea declaratã de a proteja Arabia Sauditã, ceea ce era desigur
previzibil, Hussein a fost surprins de faptul cã Liga Arabã a dezavuat
atacul din Kuweit; mai mult, 12 din cele 20 de state membre vor
trimite trupe alãturi de forþele aliate. Uniunea Sovieticã s-a alãturat
ºi ea solicitãrilor Statelor Unite, astfel cã Organizaþia Naþiunilor Unite
va cere Irakului sã se retragã. În aceste condiþii, chemarea lui Saddam
Hussein la Jihad nu a avut ecou.
La 29 noiembrie 1990, dupã ce iniþial mai adoptaserã o rezoluþie
în acelaºi sens, statele membre ale Organizaþiei Naþiunilor Unite au
cerut imperativ lui Saddam Hussein sã se retragã din Kuweit pânã la
15 ianuarie 1991, impunând totodatã ºi sancþiuni economice. Tentativele
de identificare a unei soluþii diplomatice au eºuat însã în faþa atitudinii
intransigente a Irakului. Astfel, nici ultima întâlnire de la Geneva dintre
secretarul de stat american James Baker ºi ministrul irakian de externe
Tarik Aziz, din 9 ianuarie 1991, nici vizita ultimei ºanse, întreprinsã
de Javier Perez de Cuellar, secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor
Unite, la Bagdad, a doua zi, nu au putut evita rãzboiul.
Intervenþia aliaþilor conduºi de Statele Unite a fost declanºatã abia
dupã ce în zona Golfului a fost asiguratã o superioritate militarã

evidentã: circa 500.000 de soldaþi, 3.600 de tancuri ºi 1.750 de avioane.
Se adãuga folosirea unor arme de ultimã generaþie aflate în arsenalul
american, aºa-numitele smart bomb. Operaþiunea Desert Storm a fost
declanºatã dupã expirarea ultimatumului cuprins în rezoluþia O.N.U.
din 29 noiembrie 1990, în noaptea de 16/17 ianuarie 1991.
În faþa superioritãþii evidente a adversarului, Saddam Hussein a
preferat sã-ºi trimitã aviaþia în Iran spre prezervare, în schimb luând
decizia de a ataca Israelul cu rachete Scud, de fabricaþie sovieticã, la
18 ianuarie, sperând cã o reacþie a Tel Avivului va duce la destrãmarea
alianþei internaþionale ºi cã statele arabe vor rãspunde la chemarea
rãzboiului sfânt. Calculele dictatorului s-au dovedit a fi greºite. Sub
presiunea guvernului american, Israelul nu a rãspuns atacului, astfel
cã Hussein a fost lipsit de pretextul pe care-l aºtepta. Singura reacþie
cât de cât eficientã a fost cea a bateriilor antiaeriene irakiene.
Dupã o pregãtire aerianã intensã, comandantul trupelor aliate,
generalul american Norman Schwartzkopf, a dat ordinul de invadare
a Irakului, armatele sale trecând graniþa la 24 februarie. Dupã numai
patru zile, Saddam Hussein cerea pace, reuºind astfel sã-ºi salveze
regimul cu preþul unei înfrângeri umilitoare. Analiºtii considerã cã
preºedintele George Bush a crezut cã dictatura lui Hussein va fi
înlãturatã de opoziþia internã sau de grupãrile etnice ºi religioase
care se opuneau guvernului de la Bagdad. Evoluþia evenimentelor a
arãtat cã el s-a înºelat.
Rãzboiul din Golf a însemnat o premierã ºi pentru maniera în
care evenimentele erau aduse la cunoºtinþa opiniei publice. Practic,
datoritã canalului de ºtiri C.N.N., luptele erau transmise în direct,
ceea ce a contribuit la sensibilizarea telespectatorilor care susþineau
cauza trupelor aliate.
Dupã ce a reuºit sã opreascã ofensiva armatei americane, Saddam
Hussein a înãbuºit cu cruzime revoltele kurzilor, din nord, ºi ale
ºiiþilor, din sud, arãtând opiniei publice internaþionale cã nu este dispus
sã facã nici o concesie în ce priveºte democratizarea internã a Irakului.
Mai mult, în octombrie 1995, el va organiza un referendum privind
realegerea sa ca preºedinte, obþinând neverosimilul rezultat de 99,96%
din voturi.

În decembrie 1990, în republicile componente ale Iugoslaviei
aveau loc alegeri. La Belgrad a câºtigat, previzibil, Slobodan
Milosevici, un adept declarat al Serbiei Mari ºi lider al Partidului
Socialist, fost comunist. Concepþiile lui intrau însã în coliziune cu
dorinþele slovenilor ºi ale croaþilor. Neînþelegerile au fost stimulate
ºi de blocarea accesului croatului Stipe Mesic la preºedinþia colectivã
a Iugoslaviei, în iunie 1991, de cãtre acelaºi Milosevici. În aceste
condiþii, Slovenia ºi Croaþia s-au retras din federaþie. Primul pas a
fost fãcut de sloveni, încã din iulie, dupã o serie de incidente cu
armata federalã, ei reuºind sã-ºi obþinã independenþa.
În schimb, confruntarea dintre Serbia ºi Croaþia s-a soldat cu un
rãzboi sângeros, armata sârbã mai bine echipatã ºi organizatã aflânduse în ofensivã. Când au intervenit forurile internaþionale pentru
încheierea unui armistiþiu, în ianuarie 1992, circa o treime din teritoriul
croat era controlat de sârbi. Însã rãzboiul dintre cele douã pãrþi avea
sã se dovedeascã unul minor faþã de conflictul care va izbucni în
Bosnia-Herþegovina.
Republica bosniacã reprezenta un caz extrem de complicat, pe
lângã faptul cã nici una din etniile de aici nu deþinea majoritatea
absolutã, adãugându-se realitatea cã nu existau nici mãcar linii de
demarcaþie între acestea, populaþia fiind amestecatã în numeroase
enclave. Majoritatea bosniacilor erau musulmani, 44% potrivit
statisticilor, aceºtia fiind urmaþi de sârbi, care reprezentau 31%, ºi
de croaþi, 17%.
În aceste condiþii, în februarie ºi martie 1992, guvernul bosniac a
organizat consultãri populare în legãturã cu viitorul republicii, 63%
din locuitori votând pentru proclamarea independenþei. Deºi
Republica Musulmanã Bosnia era recunoscutã de Uniunea Europeanã
ºi Statele Unite, la 27 martie, pe teritoriul locuit de sârbii bosniaci s-a
autoproclamat o altã republicã. Ca urmare, Organizaþia Naþiunilor
Unite a impus sancþiuni Serbiei la 30 mai. Embargoul nu va avea
succesul scontat, întrucât Uniunea Sovieticã ºi Grecia l-au încãlcat,
sprijinind deschis regimul de la Belgrad. De altfel, pe Dunãre vor fi
organizate adevãrate reþele, menite tocmai a sparge blocada impusã
de comunitatea internaþionalã.
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România, parte a efortului
comun de construire
a unei noi Europe
Poziþia durã a Bagdadului, dublatã de acuzele cã Irakul deþinea
arme de distrugere în masã, inclusiv chimice, îl va conduce pe Hussein
la noi episoade tensionate în raporturile cu Statele Unite. În august
1996, la ordinul preºedintelui Bill Clinton, aflat în plinã campanie
electoralã pentru alegerile prezidenþiale din noiembrie, aviaþia
americanã, sprijinitã de cea britanicã, a bombardat sudul Irakului.
Astfel de acþiuni, combinate cu tratative diplomatice, au mai avut
loc, cea mai însemnatã fiind cea din februarie 2001.
Totuºi, înlãturarea lui Saddam Hussein s-a produs abia dupã
masivul atac al coaliþiei internaþionale conduse de Statele Unite în
2003. Preºedintele american George W. Bush Jr. reuºea astfel sã-l
rãzbune, într-un fel, pe tatãl sãu, care, în 1991, se oprise la porþile
Bagdadului. În decembrie 2003, Saddam Hussein era capturat, în
Irak fiind iniþiat un proces amplu de revenire la democraþie. Acesta
se aratã însã a fi unul sinuos ºi dificil, complicaþiile etnice ºi religioase
fiind dublate de atacurile teroriste ale unor grupãri fundamentaliste
care se împotrivesc ocupaþiei americane.
Înlãturarea lui Hussein prin forþã a constituit o lecþie în privinþa
noii linii politice adoptate de Statele Unite dupã 11 septembrie 2001.
De altfel, primul efect a apãrut imediat dupã capturarea dictatorului
irakian. La doar câteva zile, ºeful autoritar al Libiei, Muammer elQaddafi, surprindea plãcut comunitatea internaþionalã atunci când
anunþa cã este dispus sã primeascã inspecþii ale Naþiunilor Unite
care sã verifice arsenalul militar ºi, în special, arsenalul nuclear de
care dispunea.

Dezmembrarea Iugoslaviei
Dupã cãderea comunismului în Europa, regimul a mai
supravieþuit în Iugoslavia. Dacã, în timpul lui Iosip Broz Tito, þara
era un exemplu pentru miºcarea de nealiniere ºi pentru o poziþie
independentã în cadrul blocului dirijat de Uniunea Sovieticã, dupã
1990, Serbia va rãmâne un bastion al orânduirii socialiste pe continent.
Personalitatea care a marcat profund destinul fostei federaþii iugoslave
a fost Slobodan Milosevici. Nãscut în 1941, activist în cele mai înalte
structuri ale Uniunii Comuniºtilor din Iugoslavia, el va fi ales
preºedinte al Serbiei în 1989. De pe aceastã poziþie el se va confrunta
cu rãbufnirea problemei naþionale în Iugoslavia.
Apãrut ca stat independent în urma deciziei Conferinþei de pace
de la Paris, din 1919-1920, regatul sârbo-croato-sloven, apoi
Republica Popularã (Socialistã) Federativã Iugoslavia, era o
acumulare de etnii ºi religii. Convieþuiau aici sârbi ortodocºi, croaþi
catolici ºi bosniaci musulmani, în timp ce provincia Kosovo era
dominatã de albanezi. Nemulþumirile acumulate în perioada
interbelicã au izbucnit în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial,
atunci când Croaþia s-a separat ºi s-a alãturat Germaniei naziste.
Ulterior, comuniºtii conduºi de Tito au gãsit resurse sã gestioneze
conflictul latent, deºi nemulþumirile faþã de tendinþele autoritare ale
sârbilor majoritari erau notorii.

Situaþia din Bosnia s-a complicat ºi mai mult la 3 iulie 1992 prin
proclamarea de cãtre Croaþia a unei republici, controlate de Zagreb,
în Herþegovina, aceasta în ciuda faptului cã pânã la acel moment
Bosnia ºi Croaþia colaboraserã în lupta contra Serbiei. În aceste
condiþii, Conferinþa de la Londra, din august, care trebuia sã identifice
o soluþie pentru a stopa rãzboiul în Iugoslavia, a eºuat.
Astfel, în Bosnia se confruntau trei puteri, principalii actori fiind
însã musulmanii, conduºi de la Sarajevo de cãtre Alia Izetbegovici,
care a avut marele merit cã a reuºit sã convingã mass-media
internaþionalã cã marii vinovaþi pentru evenimentele din Bosnia erau
sârbii, ºi guvernul de la Pale, condus de sârbul Radovan Karadzici,
care se baza pe o armatã bine instruitã, comandatã de generalul Ratko
Mladici, adeptul unei linii dure în raporturile cu musulmanii ºi cu
croaþii. Datoritã luptelor desfãºurate între pãrþile aflate în conflict, în
1992 circa un milion de bosniaci de diferite etnii ºi religii vor fi
nevoiþi sã-ºi pãrãseascã domiciliul. Acest fenomen a fost considerat
de specialiºti ca fiind unul de curãþire etnicã, cel mai amplu pe
care Europa l-a cunoscut dupã al doilea rãzboi mondial.
Drama iugoslavã putea fi evitatã dacã raþiunea ar fi dominat la
Belgrad, Sarajevo ori Zagreb. Un exemplu pentru maniera
diplomaticã ºi elegantã în care pot fi soluþionate astfel de probleme
l-a dat statul vecin, Cehoslovacia. Apãrutã la finele primului rãzboi
mondial în condiþii aproape similare cu cele din Iugoslavia, ºi
Cehoslovacia a cunoscut fenomenul secesiunii slovace pe fondul
ocupãrii þãrii de cãtre Hitler. Însã, dupã 1990, cehii ºi slovacii au
gãsit modalitatea paºnicã de a se separa în douã republici
independente, idee sprijinitã atât la Praga de premierul Vaclav Klaus,
cât ºi la Bratislava de omologul sãu Vladimir Meciar. Pentru succesul
operaþiunii finalizate la 1 ianuarie 1993 nu trebuie însã neglijat nici
rolul jucat de preºedintele Cehoslovaciei, Vaclav Havel.
Între timp, comunitatea internaþionalã cãuta soluþii pentru
încetarea conflictului din Iugoslavia. Cel mai important moment l-a
constituit anunþarea, în februarie 1993, a planului conceput de lordul
Owen ºi de diplomatul american Cyrus Vance, potrivit cãruia Bosnia
urma sã fie divizatã în zece provincii autonome, bazate pe principiul
afilierii etnice. Discuþiile dintre pãrþile implicate vor eºua însã la
Washington, la 4 iunie.
Naþiunile Unite au recurs la trimiterea de trupe de menþinere a
pãcii în regiunile locuite de musulmanii bosniaci, în 1994. Nici aceastã
soluþie nu a dat rezultatele aºteptate, ajungându-se chiar la confruntãri
între armata sârbã ºi cãºtile albastre la Bihaci, luptele soldându-se
cu capturarea unor soldaþi din forþa de menþinere a pãcii. Aceastã
lecþie a fost folositã de comunitatea internaþionalã ºi a condus la
implicarea forþelor N.A.T.O. în conflictul din Bosnia. Dupã luptele
de la Srebenica, din iulie 1995, când sârbii au masacrat apãrãtorii
musulmani, în cele de la Goradze se va implica în mod direct alianþa
nord-atlanticã.
Pe acest fond, sub conducerea negociatorului Richard Holbrooke,
vor avea loc discuþiile de la Dayton, statul american Ohio, dintre

preºedinþii sârb, bosniac ºi croat, respectiv Slobodan Milosevici, Alia
Izetbegovici ºi Franjo Tudjman. Tratativele dintre cei trei preºedinþi
se vor dovedi fructuoase, în ciuda mizei aflate în joc, fiind identificatã
soluþia pãcii în Bosnia-Herþegovina. Un document în acest sens va fi
semnat de pãrþile implicate în decembrie 1995, la Paris.
Pentru Milosevici, problemele nu încetau însã. Din 1995, în
provincia Kosovo - locuitã majoritar de albanezi -, se va dezvolta o
miºcare insurgentã în fruntea cãreia se afla Armata de Eliberare din
Kosovo. Pe mãsurã ce forþa acesteia creºtea, autoritãþile de la Belgrad
au hotãrât, cu începere din 1998, sã trimitã armata sârbã în provincie,
consideratã pe drept cuvânt leagãnul civilizaþiei sârbe medievale.
La 18 octombrie 1998, negociatorul Richard Holbrooke a dat un
ultimatum Serbiei, chemându-l pe Milosevici sã gãseascã o soluþie
paºnicã. Însã, dacã semnele normalizãrii situaþiei nu apãreau, în
schimb la 6 ianuarie 1999 era descoperitã o nouã groapã comunã, la
Racak, cu 45 de albanezi. În aceste împrejurãri, negocierile de la
Rambouillet, localitate aflatã lângã Paris, au eºuat, la fel ca ºi ultima
misiune a lui Holbrooke la Belgrad, la 22 martie.
Fãrã a avea mandatul Organizaþiei Naþiunilor Unite, la 24 martie
1999, aviaþia nord-atlanticã a început bombardarea Serbiei, operaþiune
care a durat 72 de zile. Milosevici a rãspuns atacurilor N.A.T.O.,
trimiþând noi trupe în Kosovo, ceea ce a provocat un adevãrat exod
în regiune, estimându-se cã circa 800.000 de etnici albanezi au pãrãsit
zona. Desigur, pierderi însemnate au fost înregistrate ºi în rândurile
civililor sârbi, dupã cum nu au lipsit nici gafe ale Alianþei, cum ar fi
bombardarea sediului ambasadei Chinei de la Belgrad.
Pacea a fost intermediatã de premierul rus Viktor Cernomîrdin.
Potrivit planului adoptat în iunie 1999, Serbia se angaja sã-ºi retragã
trupele din Kosovo, pacea urmând a fi asiguratã de 50.000 de cãºti
albastre. Totuºi, pentru regimul Milosevici sfârºitul era aproape,
liderul comunist fiind contestat tot mai mult chiar de sârbi.
La alegerile din septembrie 2000, Milosevici a fost învins de
reprezentantul opoziþiei democratice, Vojslav Kostunica, dar a refuzat
sã recunoascã scorul contracandidatului sãu, de peste jumãtate din
voturile exprimate. Aceasta a condus la o manifestaþie maraton la
Belgrad, în urma cãreia Milosevici se va recunoaºte învins, Kostunica
fiind proclamat preºedinte la 5 octombrie. Declinul lui Milosevici a
fost confirmat ºi la alegerile parlamentare din decembrie, atunci când
Partidul Socialist pe care-l conducea a obþinut doar 14% din sufragii.
În urma solicitãrilor tot mai insistente ale forurilor internaþionale,
în aprilie 2001, Slobodan Milosevici a fost arestat la Belgrad sub
acuzaþia de corupþie. Ulterior, premierul Zoran Djindjici l-a extrãdat
pe Milosevici pentru a apãrea în faþa Tribunalului penal internaþional
de la Haga. Procesul a început la 12 februarie 2002, principala acuzaþie
fiind genocidul.
Destrãmarea violentã a Iugoslaviei, dramele umane petrecute nu
sunt, desigur, doar rezultatul acþiunilor lui Milosevici. Datele
problemei sunt mult mai complicate ºi evoluþiile ulterioare, poate
chiar probele din procesul fostului preºedinte, vor aduce noi elemente
în ceea ce un specialist de talia lui Holm Sundhausen a numit
experimentul Iugoslavia.

11 septembrie 2001 ºi problema terorismului
internaþional
La 26 februarie 1993 un atentat a zguduit America. La ora
prânzului, o încãrcãturã a fost detonatã lângã celebrele turnuri gemene
de la World Trade Center din New York, inaugurate în 1972, o
adevãratã efigie a metropolei. Planul a fost pus la cale ºi dus la
îndeplinire de o echipã condusã de Ramzi Yousef, un musulman
fundamentalist. Deºi efectul nu a fost cel aºteptat de terorist, la acea
orã în clãdiri aflându-se circa 55.000 de persoane, totuºi au fost
înregistrate ºase victime, iar panica a cuprins întreaga zonã. Dupã
mai bine de opt ani, o nouã loviturã avea sã se dovedeascã fatalã
complexului care domina, prin cele 110 etaje, Manhattanul.
Potrivit informaþiilor furnizate de serviciile secrete americane,
creierul operaþiunii de la 11 septembrie 2001 era acelaºi care
organizase ºi primul atentat de la World Trade Center. Este vorba
despre Osama Bin Laden, un milionar saudit nãscut în 1947,
crescut în spiritul Jihadului, care se evidenþiase în timpul invadãrii
Afganistanului de cãtre Uniunea Sovieticã. Pânã în 1989, el a
organizat numeroase acþiuni împotriva invadatorilor, iar în 1988
va pune bazele organizaþiei Al-Qaeda, care se va implica apoi
într-o campanie teroristã antioccidentalã ºi, mai ales,
antiamericanã.
Planul atacurilor de la 11 septembrie 2001 era unul pe care
numeroase filme de serie de la Hollywood îl prezentaserã deja.
Patru avioane de pasageri au fost deturnate ºi transformate în
veritabile rachete, din care douã au fost îndreptate spre World
Trade Center din New York, unul spre Pentagon, ultimul
prãbuºindu-se lângã Pittsburgh. Efectul cel mai spectaculos a
fost obþinut la cele douã turnuri gemene, impactul cu cel de-al
doilea avion ºi colapsul imenselor clãdiri de 110 etaje fiind
transmise în direct de toate canalele de televiziune din lume. La
scurt timp, clãdirea Pentagonului, sediul comandamentului
armatei americane, va fi ºi ea avariatã tot în urma prãbuºirii
controlate a unui avion. Au fost înregistrate câteva mii de victime
inocente.
Atentatele de la 11 septembrie 2001 au schimbat profund
maniera în care terorismul era privit. Dupã aceastã datã, el a
devenit unul din pericolele majore cu care se confruntã
omenirea, având în vedere caracterul organizat, transnaþional
al marilor reþele teroriste. Întrucât informaþiile autoritãþilor
americane au convers spre Osama Bin-Laden ºi Al-Qaeda, iar
acesta era adãpostit de regimul taliban din Afganistan, la
începutul lunii octombrie 2001, armata americanã, alãturi de
forþe provenind din alte zeci de þãri, va declanºa o puternicã
ofensivã asupra Afganistanului. Pânã la sfârºitul anului,
talibanii erau nevoiþi sã capituleze, puterea fiind preluatã de
un lider al comunitãþii Pashtun, Hamid Kharzai, cãruia îi va
reveni dificila misiune de a organiza tranziþia spre democraþie.
Însã, principalul suspect, Bin-Laden, a reuºit sã scape, el fiind
încã liber la începutul anului 2004.
Importanþa celor petrecute la 11 septembrie 2001 depãºeºte
cu mult graniþele Statelor Unite. Dupã aceastã datã se poate
considera cã s-a creat un front al statelor democratice care luptã
pentru combaterea terorismului nu doar prin prevenirea unor
noi atentate, ci ºi prin iniþierea unor ample acþiuni prin care se
urmãreºte lovirea bazei ºi limitarea sprijinului pe care
organizaþiile de tip terorist îl primesc din partea unor state.
Ultimele evoluþii internaþionale aratã clar cã, deºi este un proces
complex, lupta împotriva terorismului reprezintã o prioritate pe
agenda marilor puteri.
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Filme la tvRM
Joi, 11 martie 2004, ora 19
MISTERUL VIEÞII LUI ANQUETIL
Realizatorul Philippe Kohly zugrãveºte un portret cinematografic
legendarului ciclist Anquetil. În acest film urmãrim în paralel viaþa
omului ºi mitul creat în jurul lui Anquetil. Marele ciclist a câºtigat
Turul Franþei pentru prima oarã în 1957 ºi avea sã repete aceastã
performanþã de încã patru ori!

Sâmbãtã, 13 martie 2004, ora 21
PÃDUREA SPÂNZURAÞILOR
Producþie a Studiourilor Cinematografice Bucureºti.
Scenariul: Titus Popovici dupã romanul omonim al lui Liviu
Rebreanu; Regia: Liviu Ciulei.
Un roman fundamental al literaturii române, devenit film
fundamental al cinematografiei române, primul mare succes
internaþional al ºcolii româneºti de film (premiul la Cannes) ºi
consacrarea definitivã a unui mare regizor: Liviu Ciulei.
Din distribuþia strãlucitã care onoreazã filmul, amintim pe
Victor Rebengiuc, Ana Szeles, Liviu Ciulei, Emeric Schaffer.

Duminicã, 14 martie 2004, ora 21
ARSENE LUPIN
Ep.16  Arsene Lupin pleacã în vacanþã
Regia: Jean-Louis Colmant
Actori: Georges Descrieres, 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.
În acest episod Arsene Lupin îºi rãzbunã maestrul! Când în sfârºit
era liniºtit în frumosul Cannes, destinul îi dã planurile peste cap!

În atenþia cadrelor didactice
ºi a studenþilor Universitãþii Spiru Haret
Revista Opinia naþionalã  editatã de Fundaþia România de Mâine  este un instrument al comunicãrii moderne, realizat potrivit exigenþelor publicisticii contemporane,
la îndemâna tuturor celor ce cautã un contact permanent cu lumea dinamicã în care
trãim, cu þara ºi problemele ei, cu universitatea cãreia îi aparþin, cu multitudinea de
facultãþi, specializãri, discipline, evenimente ce definesc viaþa cotidianã a acesteia.
Abonându-vã la Opinia naþionalã vã asiguraþi primirea regulatã a revistei, cu întregul
ei univers de articole, informaþii, comentarii care, adeseori, pot fi ºi ale dumneavoastrã,
pentru cã, numãr de numãr, revista vã pune la dispoziþie paginile sale.
A fi cititor, colaborator ºi abonat al Opiniei naþionale devine o componentã a
condiþiei intelectualului integrat deplin în viaþa celei mai reprezentative universitãþi
particulare din România.
Costul abonamentului: 48.000 lei pe 3 luni; 96.000 lei pe 6 luni; 192.000 lei pe 12 luni.
Revista se poate procura prin abonament de la toate oficiile poºtale din þarã. În
Catalogul RODIPET, revista se regãseºte la poziþia 2.256.
Solicitãri de abonamente se pot adresa redacþiei, cu plata prin mandat poºtal sau
dispoziþie de platã pe adresa: Opinia naþionalã, Splaiul Independenþei
nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti, Cont 2511.1-23.1/rol - B.C.R.  Sucursala Unirea.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
8 martie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (1). Privire generalã asupra subiectelor de drept civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:40 Drept civil (1). Sinteze. Autor: lector univ.dr Mariana Rudãreanu
11:25 Drept constituþional (1/1). Teoria constituþiei.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
11:55 Drept constituþional (1/2). Teoria constituþiei.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
12:25 Drept roman (15). Drepturi reale. Bunuri.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
12:55 Psihologie judiciarã (1). Sintezã. Autor: conf.univ.dr. Tudorel Butoi
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept penal (2). Formele infracþiunii. Autor: conf.univ.dr. Ion Griga
15:15 Drept civil (1/2). Principala ramurã de drept privat.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Peisaje (partea I). (film documentar)
17:30 De ziua ta melodii populare cu Maria Ghinea, Nina Predescu,
Mioara Velicu, Victoriþa Lãcãtuºu, Maria Militaru ºi Grupul
Florile Mariei, Petre Sãbãdeanu, Mihai Mihalache,
Mitriþã Creþu, Vasile Anghel. Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Partajul între moºtenitori
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului Farmecul operetei. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Femeile ºi marea performanþã sportivã.
Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Personalitãþi feminine
în cultura românã (II). Realizator: Marina Roman - Boiangiu
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 penal (2). Formele infracþiunii.
Autor: conf.univ.dr. Ion Griga (r)
01:20 Drept civil (1). Privire generalã asupra subiectelor de drept civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
02:00 Drept roman (15). Drepturi reale. Bunuri.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Psihologie judiciarã (1). Sintezã.
Autor: conf.univ.dr. Tudorel Butoi (r)

MARÞI
9 martie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (17). Contabilitatea trezoreriei.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:40 Bazele informaticii (3). Arhitectura calculatoarelor.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel
11:20 Geografia economiei mondiale (5). Geografia industriei chimice.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
12:25 Economie politicã (20). Statul ºi economia.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
13:30 Biroticã (4). Elemente de editare a textului ºi verificarea
ortografiei documentelor. Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Bazele informaticii (16). Microsoft Excel.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
14:40 Istoria economicã a României (1/2). Instituþionalizarea economiei
de piaþã în România. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
15:20 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (1). Introducere.
Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu
15:35 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (2). Tipologia
economiilor naþionale. Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 O problemã de echilibru. (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare Ion Conea ºi cântecele lui.
Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Pionierii peisajului. (film documentar)
20:00 Fairplay. Controverse în lumea sportului rege. Talk-show pe
probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Compatibilizare sau uniformizarea
învãþãmântului superior european?
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 (17). Contabilitatea trezoreriei.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)
00:55 Bazele informaticii (3). Arhitectura calculatoarelor.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel (r)
01:35 Istoria economicã a României (1/2). Instituþionalizarea economiei
de piaþã în România. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)

02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Geografia economiei mondiale (5). Geografia industriei chimice.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)

MIERCURI
10 martie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri,muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Psihologie socialã (9). Factori de progres atitudinal ºi condiþiile
în care ei acþioneazã. Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
10:30 Logicã generalã (7). Logica modalã, lume posibilã, accesibilitate.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu
11:05 Teoria comunicãrii (4/2). Tipuri de comunicare.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
12:05 Conceperea ºi elaborarea ziarului (5). ªedinþa de sumar.
Autor: lector univ. Mihai Cernat
12:35 Fundamentele psihologiei (6). Atenþia.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
13:15 Neuropsihologie (6). Neurociberneticã.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Psihologie experimentalã (11). Demonstraþii experimentale în
laboratorul de psihologie. Autor: conf.univ.dr. Nicolae Lungu
15:00 Sociologie economicã (2). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Emilian Dobrescu
15:35 Informaticã pentru sociologie (4). Editare Word.
Autor: lector univ.dr. Cristian Pomohaci
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Drumuri prin univers. Invitat: prof.dr. Horia
Rusu. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu Liceenii vâlceni la tvRM.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Enrico Maria Polimanti, sopranã (Italia).
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 (9). Factori de progres atitudinal ºi condiþiile
în care ei acþioneazã. Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
00:50 Logicã generalã (7). Logica modalã, lume posibilã, accesibilitate.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu (r)
01:25 Conceperea ºi elaborarea ziarului (5). ªedinþa de sumar.
Autor: lector univ. Mihai Cernat (r)
01:55 Sociologie economicã (2). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Emilian Dobrescu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Teoria comunicãrii (4/2). Tipuri de comunicare.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia (r)

JOI
11 martie 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 (11). Evoluþia dramaturgiei româneºti.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:55 Teoria literaturii (2). Limbajul ºtiinþific  limbajul poetic.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:25 Limba latinã (18). Aplicaþii practice  verbele deponente ºi
semideponente. Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
11:55 Limba românã (10). Ortografie ºi ortoepie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:25 Limba spaniolã (curs practic) (6). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
12:50 Etnografie ºi folclor (1). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Constantinescu
13:20 Istoria literaturii române (5). Învãþãturile lui Neagoe Basarab.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria limbii române (2). Româna comunã.
Autor: Grigore Brâncuºi
15:05 Limba românã (10/2). Ortografie ºi ortoepie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Resursele umane ale României în perspectiva integrãrii
în UE. Emisiune în direct de Ilie Ciurescu ºi Nicolae Radu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Ileana Melian, Aurel Serafim,
Ileana Bumbar, Constantin Pârvu, Maria Ghinea.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Misteriosul Anquetil (Franþa)
20:00 ªtiinþã ºi tehnicã - sport, portrete (I). (film documentar)
21:00 Academica Echilibrarea balanþei comerciale externe.
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 Teoria literaturii (2). Limbajul ºtiinþific  limbajul poetic.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
00:50 Limba latinã (18). Aplicaþii practice  verbele deponente
ºi semideponente. Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)
01:20 Istoria literaturii române (5). Învãþãturile lui Neagoe Basarab.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
01:55 Istoria limbii române (2). Româna comunã.
Autor: Grigore Brâncuºi (r)
02:30 Show ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Limba românã (10). Ortografie ºi ortoepie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)

VINERI
12 martie 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
10:45 Introducere în ºtiinþa politicii (8). Securitatea naþionalã
ºi internaþionalã. Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:35 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (8).
Politica comercialã externã a României cu Uniunea Europeanã.
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu
12:00 Psihologia educaþiei (16). Abordarea structural  sistemicã
a personalitãþii umane. Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea
12:35 Introducere în marketing (8). Organizarea activitãþilor
de marketing. Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
13:00 Istoria contemporanã a românilor (2). Viaþa politicã interbelicã
1918 - 1940. Autor: lector univ.dr. Teodora Stanciu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Algebrã (5). Teorema fundamentalã de izoformism.
Autor: asistent univ.dr. Lorena Tufan
14:45 Istoria medie a românilor (7). Politica Þãrilor Române în secolele
XIV-XVI. Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu
15:20 Geologie (5). Deformarea corpurilor geologice.
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte 21
16:30 Forum IT. Tehnologia informaþiei în serviciile publice. Invitat:
Marius E. Opran  Preºedintele Federaþiei Naþionale a Serviciilor
Publice de Interes General. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul Soliºti: Rodica Voicu, Angela Sãftoiu,
Dorica Raþiu, Gheorghe Gheorghe, Emilia Ghinescu  Turcu,
Ileana Melian, Nina Predescu, Radu Ciordaºi, Niculina Stoican,
Victoriþa Lãcãtuºu. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Deschide cartea. Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 Starea de drept. Emisiune de Nicolae Mardari
20:00 Viaþa de student. Amfiteatrul vedetelor la Universitatea Spiru
Haret. Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Academica. Lumea ºtiinþei. Înalta tehnologie: piaþã ºi potenþial.
Invitat: Alexandru Borcea, preºedinte  ARIES.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Cântecul ºi casa lui Ion Bocºa, Maria Marcu, Dumitru Sopon.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Creatoarea de modã. (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Culturã ºi civilizaþie europeanã (3). Începuturile civilizaþiei
occidentale. Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
01:00 Introducere în ºtiinþa politicii (8). Securitatea naþionalã ºi
internaþionalã. Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
01:50 Psihologia educaþiei (16). Abordarea structural  sistemicã a personalitãþii umane. Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea (r)
02:30 Program nocturn
05:00 Istoria contemporanã a românilor (2). Viaþa politicã interbelicã
1918 - 1940 . Autor: lector univ.dr. Teodora Stanciu (r)

SÂMBÃTÃ
13 martie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:00 Medicul vã ascultã. Realizator: George Nicolau

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
116, 122, 105
Fax:
411.33.84

10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 De pe plaiuri româneºti. Tina Militaru, Maria Olteanu, Irina
Someºan, Lucica Boboc, Aurelia Colibã, Maria Militaru ºi
Grupul Florile Mariei, Maria Ghinea, Aurel Serafim, Ilie
Dragomir. Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Dacã e 13, stau în casã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Protecþia plantelor. Culturi de câmp.
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Drumuri prin univers. Invitat: prof.dr. Horia
Rusu. Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. De vorbã cu Liana ªerbescu.
Realizator: Valeriu Râpeanu
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Invitatã: Nastasia Maniu.
Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Deschide cartea. Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Mozaic muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 O problemã de echilibru (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Stagiunea muzicalã la Parlament.
Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Pãdurea spânzuraþilor  prefaþã cu
Victor Rebengiuc (în dialog cu Marina Roman - Boiangiu)
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã Cântã: Niculina Stoican, Vasile Ciobanu,
Mariana Ionescu, Constantin Mãgureanu, Victoriþa Lãcãtuºu,
Maria Loga, Petricã Stoian-Mâþu, Vasilica Dinu.
Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
14 martie 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 Knock aut. Emisiune de Alexandru Ganci
11:30 Portrete. (film documentar)
12:00 Agricultura, încotro? Protecþia plantelor. Culturi de câmp.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin: Film serial: Cãpitanul Vijelie  Gelozia, ep. 8;
Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Realizator: Dumitru Cucu;
Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Macedonia (II). Invitat: Tihomir Ilievski,
ambasadorul Macedoniei. 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? Soliºti: Elena Meriºoreanu,
Elisabeta Turcu, Ghorghe Turda. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 16  Arsene Lupin pleacã
în vacanþã (Franþa)
22:00 Program muzical. Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Tehnologia informaþiei în serviciile publice. Invitat:
Marius E. Opran  Preºedintele Federaþiei Naþionale a Serviciilor
Publice de Interes General. Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Soliºti: Maria Ghinea, Maria
Matei, Domniþa Sãbãduº-Pop, Elisabeta Vasile, Ilie Bogdan,
Oana Lianu (nai), Ileana Melian, Filuþa Bogdan, Marius
Mãgureanu. Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program nocturn
05:00 Cursuri universitare
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Studenþi din Statele Unite ale Americii
audienþi la Universitatea Spiru Haret
Intratã de acum în circuitul valorilor
internaþionale, prestigioasa activitate
didacticã ºi ºtiinþificã desfãºuratã la
Universitatea Spiru Haret înregistreazã noi
ºi benefice deschideri cãtre comunitatea
academicã din lume. Schimbul de idei, de
experienþe, conferinþele expuse de
remarcabili profesori universitari din
strãinãtate au dobândit dreptul la tradiþie,
ea însãºi participantã la manifestãri de
anvergurã internaþionalã, cum a fost Târgul
Mondial de Educaþie de la Lisabona.
De data aceasta, Universitatea Spiru
Haret a devenit gazda unui grup de 16
studenþi americani de la Southampton
College, care participã la unul dintre cele
9 programe din cadrul Friends World
Centers, având tema Comparative Religion
and Culture.
Pentru a afla câteva repere valorice
care definesc imaginea comunitãþii
academice pe care o reprezintã aceºtia,
audienþi ai unor prelegeri susþinute de
prestigioºi profesori din universitatea
noastrã ne-am adresat domnului profesor
universitar doctor Gheorghe DUDA,
coordonatorul programului oferit studenþilor
americani de Universitatea Spiru Haret.
 Long Island University are peste
30.000 de studenþi  a precizat domnia sa
 ºi din structura ei fac parte:
 Brooklyn Campus, fondat în 1926,
fiind unul dintre cele mai diverse, din punct
de vedere etnic, campusuri universitare; se
aflã în New York, prezentând o atractivã
ºi instructivã ofertã de peste 195 de
programe academice.
 C.W. Post Campus are o bogatã
tradiþie în învãþãmântul universitar
american, activitatea educativ-instructivã
debutând încã în anul 1954. Cunoscut în
peisajul universitar, se aflã amplasat în
Brooklyn, New York, pe þãrmul de nord al
lui Long Island, oferã peste 250 de
programe academice. Este renumit pentru
numãrul mic de studenþi pe ani de studiu
pe care-i pregãteºte în facultãþi cu
specializãri diferite.
 Southampton College  a fost fondat
în 1963, fiind proiectat în inima celebrului
de acum Hamptons ºi oferã 43 de programe
academice.

Programele de mediu ºi marine au
condus la obþinerea a unui numãr de 37 de
burse Fullbright, din 1975.
Desfãºurat sub genericul atât de generos
Prieteni din toatã lumea, acest program
oferã douã semestre cu 30 de credite pentru
studiul comparat al religiilor ºi culturii în
lume, tinerii americani cãlãtorind ºi audiind
conferinþe în Taiwan, India, în þãri
mediteraneene, cum sunt Grecia, Tunisia,

Turcia, Italia, inclusiv în unele þãri vesteuropene, dornici sã afle de la sursele cele
mai autorizate cât mai multe cunoºtinþe
despre aceastã tematicã fabuloasã, sã le
compare ºi sã le aprofundeze.
Cu acelaºi scop nobil, cei 16 studenþi
americani se aflã acum timp de ºapte
sãptãmâni în România, din care patru
sãptãmâni în Bucureºti.
La Universitatea Spiru Haret,
cunoscutã ca fiind cea mai puternicã
instituþie de învãþãmânt superior particular
din þarã, aceºtia vor urmãri 14 lecþii
susþinute de profesori de la Facultatea de
Istorie ºi Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism. Programul didactic îi va ajuta
pe tinerii americani sã pãtrundã în istoria
românilor, porþile fiind deschise cu o
bogatã argumentaþie de prof.univ.dr.
Gheorghe ONIªORU, decanul Facultãþii

de Istorie, în timp ce conf. univ. dr. Mircea
NEGRU a susþinut prelegerea despre
Interferenþe etnice ºi culturale la Dunãrea
de Jos în mileniul I d.Hr., în lumina
cercetãrilor arheologice. Viaþa cotidianã,
manifestãri artistice ºi religioase.
Principalele etape ale gândirii filosofiei
româneºti au fost prezentate de prof. univ.
dr. Ioan N. ROªCA, decanul Facultãþii de
Filosofie ºi Jurnalism, iar cu universul

fascinant al Creºtinismului cosmic, studenþii
americani au fãcut cunoºtinþã în cadrul
prelegerii pe aceastã temã interesantã,
susþinutã de conf. univ. dr. Mircea ITU.
Prelegerile, conferinþele susþinute pânã
acum s-au detaºat printr-un accentuat
caracter interactiv, iar dialogul profesorstudent s-a înfiripat de la sine, întrebãrile
puse de tinerii americani s-au intersectat,
s-au completat, rãspunsurile primite de la
profesorii români îmbogãþind registrul
informaþiilor.
Într-o asemenea ambianþã deschisã,
graniþele posibile generate de faptul cã
studenþii americani se aflau în diferiþi ani
de studii, reprezentând specializãri diferite,
au fost depãºite fãrã nici un impediment,
punþile comunicãrii în beneficiul cunoaºterii,
culturii, ºtiinþei, demonstrându-ºi ºi de data
aceasta virtuþile.

Din aceeaºi generoasã perspectivã,
grupul de studenþi americani vor mai audia,
conform programului oferit de
Universitatea Spiru Haret, în sãptãmânile
urmãtoare, lecþii cu teme cum sunt:
Culturã ºi religie în spaþiul românesc în
secolele XIV-XVII. Interferenþele
religioase, tiparul, cartea ºi cultura,
susþinutã de conf. univ. dr. Mihail
ANDREESCU, Cultura românã în
context european, în epoca modernã.
Baroc, clasicism, iluminism (sec. XVIIXIX), prezentatã de conf. univ. dr. Doru
BRATU, Mircea Eliades vision on the
concept of «the history of religions», de
conf. univ. dr. Mircea ITU, România în
istoria Europei în perioada interbelicã
(1918-1919), de prof. univ. dr. ªtefan
LACHE, Teoria culturii la Lucian Blaga
în contextul european al filosofiei vieþii,
de prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA,
România ºi al doilea rãzboi mondial. De
la neutralitate la beligeranþã. Caracteristici
ale regimurilor politice. Statutul
internaþional (1939-1947), de prof. univ.
dr. ªtefan LACHE, România sub regimul
comunist. Prãbuºirea totalitarismului
(1948-1989), de prof. univ. Gheorghe
ONIªORU, Orientãri în filosofia valorii
(Petre Andrei, Tudor Vianu), de prof.
univ. dr. Ioan N. Roºca, Mircea Eliades
thory of Sacred, de conf. univ. dr. Mircea
ITU ºi Revenirea României în spaþiul
civilizaþiei europene ºi euroatlantice, de
prof. univ. dr. Gheorghe ONIªORU.
Aºadar, cei 16 studenþi americani,
oaspeþi ai Universitãþii Spiru Haret, au
ºansa de a urmãri interesante prelegeri
susþinute de marcante personalitãþi
universitare româneºti, de a intra în dialog
cu cadre didactice de la Facultatea de
Istorie ºi Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism, dar ºi din cadrul Centrului de
Limbi Strãine, al Fundaþiei România de
Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret, ºi chiar
cu studenþi de la Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine, formându-ºi o imagine
relevantã despre condiþiile optime în care
ei învaþã, despre calitatea actului instructiveducativ, despre credibilitatea procesului
de învãþãmânt.

Adela DEAC

O notabilã prezenþã femininã
la Facultatea de Muzicã
Prof.univ.dr. Carmen STOIANOV
Decanul facultãþii
O notabilã prezenþã femininã extrem
de productivã atât în orele de curs, la
seminarii sau lucrãri practice, cât ºi în
afara acestora, în ceea ce îndeobºte
numim timp liber îºi pune amprenta
asupra devenirii actuale ºi de perspectivã
a Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret.
Creatã în urmã cu mai bine de un
deceniu, Facultatea de Muzicã þinteºte
astãzi orizonturi în continuã
descoperire. ªi aceasta  graþie
întregului colectiv de cadre didactice,
catalizat de energiile studenþilor care
vin, care sunt curioºi, care întreabã, vor
sã cunoascã mai mult, vor sã audieze
mai mult, vor sã se implice din ce în
ce mai plenar în viaþa muzicalã a
cetãþii.
Nu este mai puþin adevãrat cã aceste
impulsuri sunt susþinute continuu de
echipa de muzicieni-model prin care
ofensiva de cucerire a sãlilor de concert
sau de spectacol liric este posibilã. Sunt
membri activi ai Uniunii Compozitorilor
ºi Muzicologilor, sunt interpreþi
instrumentiºti sau lirici, sunt membri ai
unor importante comisii la nivel de
minister ...
În sãlile emblematice pentru istoria
contemporanã a muzicii noastre în care
se face muzicã ºi se cântã astãzi, un loc
aparte este rezervat studenþilor de la
Facultatea de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret. Acolo au loc  pe viu 

veritabile lecþii de istorie a muzicii, de
forme muzicale, de instrumentaþie ºi
orchestraþie, acolo se dezleagã
ºaradele suprafeþelor contra-punctice
sau armonice ale multor piese semnate
de reputaþi creatori ºi, nu de puþine ori,
auzi o ºoaptã ce trece de la student la
student: aici era imitaþie ºi apoi stretto,
sau ai auzit ce combinaþie instrumentalã
de efect? sau ce ritm interesant! E din
Maramu..., de la noi... sau în pauzã
mergem la cabina soliºtilor? Am un
autograf de la Felicia Filip ... poate mai
adaug unul la colecþie.
Cine îi învaþã toate acestea pe
studenþi, cine le deschide apetitul pentru
pulsul viu al vieþii muzicale bucureºtene,
cine îi învaþã cã existã o Coralã a
Cadrelor Didactice de care este bine sã
fie mereu aproape?
Desigur, profesorii lor, cei prin care
se defineºte ªcoala de la
Universitatea Spiru Haret. Iar între
aceºtia  orice privire, oricât de fugarã
plimbatã prin sãlile de concert ale
Capitalei, prin fastuoasa salã a Operei
Naþionale Române, la Opera Comicã
pentru Copii sau la Operetã 
recunoaºte nucleul studenþilor de la
Spiru Haret, conduºi de profesoarele
lor, pentru care lecþia îmbinãrii
învãþãmântului cu practica este suprema
lecþie de viaþã ºi de culturã muzicalã.
Învãþãmântul interactiv este o
realitate. Beneficiile lui  sunt imense. Iar

susþinerea acestui tip de activitate se
datoreazã, în principal, prezenþelor
feminine, care ºi-au asumat cu
responsabilitate ideea de transformare a
timpului liber într-o necesarã ºi
subînþeleasã prelungire a activitãþii lor la
catedrã. Am avut lângã mine, în aceastã
acþiune derulatã susþinut, în paralel chiar
ºi cu sesiunea de examene, dar ºi în timpul
vacanþei universitare, un proaspãt
cavaler al Ordinului Meritul Cultural,
distincþie primitã din mâna preºedintelui
României, domnul Ion Iliescu, în semn
de recunoaºtere a meritelor în dezvoltarea
artei lirice româneºti  o numesc aici pe
doamna conf. univ. Cornelia Angelescu,
o voce de aur a Operei Naþionale
Române din Bucureºti  ºi nu doar pe
domnia-sa. Ni s-au alãturat doamna conf.
univ. dr. Maia Ciobanu ºi fosta studentã
a facultãþii noastre, interpretã de marcã a
folclorului, actualmente prep. univ. drd.
Viorica Barbu-Iuraºcu împreunã cu care
am coagulat un nucleu de studenþi din
anii I-IV, dornici sã se instruiascã pe viu
în tainele muzicii contemporane
româneºti, ca ºi în cele ale creaþiei
muzicale universale.
S-au vizionat, pe rând capodopere ale
teatrului liric, cum ar fi prima operã
buffã, ca ºi incitante concerte de muzicã
contemporanã; enumerarea ocaziilor în
care s-a fãcut muzicã pe viu nu-ºi are
rostul aici.
Important este cã studenþii au aflat,
de fiecare datã, din dialogul direct cu
interpreþii ºi din explicaþiile profesorilor
lor cum se face un spectacol, cum se face
un program de concert, care sunt
criteriile repertoriale, cum se atinge
performanþa ºi, mai ales, cum se
pãstreazã viu interesul pentru muzicã.
Existã însã, ºi alte spaþii de
cunoaºtere ºi perfecþionare, parcurse,
toate, de studenþii noºtri, datoritã
profesorilor lor.
Creatoare de ºcoalã în pedagogia
muzicalã româneascã, prof. univ. dr.
Gabriela Munteanu le direcþioneazã
interesul în zona viitoarei lor meserii:
catedra, cu tot ceea ce incumbã o
pregãtire de excepþie, confirmatã de
examenele de titularizare susþinute cu
succes de licenþiaþii noºtri. Mai mult
chiar, majoritatea lor covârºitoare face
parte din Corala Nicolae Oancea a
Cadrelor Didactice din Municipiul
Bucureºti, loc în care  la rândul lor 
învaþã sã preþuiascã experienþa scenicã
ºi necesarã îmbinare a învãþãmântului cu
practica artisticã.
(Continuare în pag. 2)

Facultatea de Medicinã Veterinarã
Înmânarea Diplomelor
pentru Burse de Merit
Prof.univ.dr. Toma COMAN
Decanul facultãþii
În viaþa fiecãrei facultãþi existã
momente unice în care eforturile conjugate ale profesorilor ºi studenþilor fãcute
în scopul de a realiza o instruire de
calitate, modernã, sunt rãsplãtite. Un
asemenea moment l-am trãit recent, în
atmosfera deosebitã oferitã de
amfiteatrul Clinicii veterinare a facultãþii
noastre, ea însãºi un veritabil laborator
de formare a viitorilor specialiºti în
medicina veterinarã , o datã cu
înmânarea Diplomelor pentru Burse de
Merit celor patru studenþi care au reuºit,
iatã, sã obþinã acele medii care le dau
dreptul sã dobândeascã asemenea
însemne ale responsabilitãþii ºi hãrniciei,
ale pasiunii cu care învaþã, ale
autodepãºirii. Este cunoscut faptul cã
Facultatea de Medicinã Veterinarã este
o facultatea care asigurã o pregãtire
profesionalã complexã, iar profesia de
medic veterinar solicitã o pregãtire
profesionalã deosebitã, mai ales în
condiþiile concurenþiale actuale.
Pentru acest motiv ne bucurãm cã an
de an a crescut numãrul studenþilor care
obþin burse de merit din partea Fundaþiei
România de Mâine. Dacã în anul 2000
au existat numai 2 studenþi care au
îndeplinit criteriile de acordare a
burselor de merit, dupã 2 ani avem 4
studenþi. Dorim ca în numele Consiliului
facultãþii, al tuturor cadrelor didactice
sã-i felicitãm pentru rezultatele
profesionale obþinute ºi sperãm ca în
anul universitar 2003-2004 tot mai mulþi
studenþi sã le urmeze exemplul, pentru
cã, în ultimã instanþã, aceasta înseamnã
o pregãtire profesionalã mai bunã.
Adresãm felicitãri studenþilor
Marinescu Gheorghe (9,71), ªtefan
Petriºor (9,45), Boroº Rusu V. Doina
(9,31) ºi Hegheduº F. Cristina (9,00)
pentru perseverenþa ºi ambiþia lor de a
se pregãti profesional sistematic, pe tot
parcursul anului universitar, ºi le dorim
sã obþinã rezultate profesionale la fel de
bune ºi-n acest an universitar. Credem
ºi avem elemente care sã confirme faptul
cã exemplul lor va fi urmat ºi de alþi
studenþi, ceea ce demonstreazã cã
rezultatele bune ºi foarte bune, obþinute

la examenele de licenþã reprezintã rodul
activitãþii profesionale perseverente
desfãºuratã cu ambiþie ºi dãruire pe
parcursul celor 6 ani de studiu.
Felicitãri, dragi studenþi, ºi suntem
încredinþaþi cã acolo unde veþi profesa
meseria de medic veterinar, veþi crea o
bunã imagine despre corpul profesoral
al facultãþii ºi Universitãþii Spiru Haret.
Cadrele didactice ale facultãþii se
mândresc cu astfel de studenþi care vor
purta faima colectivului profesoral în
cele mai îndepãrtate colþuri ale þãrii.
De altfel, în competiþia aceasta
strânsã care se desfãºoarã pentru
obþinerea unor asemenea rezultate care
sã aducã dupã sine conferirea
Diplomelor pentru Burse de Merit,
studenþii beneficiazã de condiþii optime.
Este cunoscut faptul cã activitatea de
lucrãri practice în Facultatea de
Medicinã Veterinarã este definitorie
pentru pregãtirea profesionalã.
Majoritatea disciplinelor s-au strãduit sã
punã la dispoziþia studenþilor sub formã
de fascicule cu conþinutul lucrãrilor practice executate la copiator sau
îndrumãtoare de lucrãri practice, pentru
a asigura un timp suficient pentru
desfãºurarea experimentelor ºi
demonstraþiilor în timpul afectat acestor
lucrãri practice.
Pregãtirea profesionalã la standarde
ridicate de calitate a fost posibilã ºi
datoritã faptului cã a intrat în circuitul
universitar Clinica veterinarã a facultãþii
noastre din Str. Maºina de Pâine nr. 47,
Sectorul 2, unde studenþii din anii V ºi VI,
alãturi de cadrele didactice desfãºoarã
activitãþi specifice de clinicã, fac
serviciul de gardã, urmãresc internãrile
în clinicã. În al doilea rând, în anul
universitar 2002-2003 au fost editate un
numãr mai mare de îndrumãtoare de
lucrãri practice, ceea ce a permis ca
activitatea practicã sã se desfãºoare în
cele mai bune condiþii, asigurându-se
baza materialã necesarã (sticlãrie,
reactivi, animale de experienþã etc.).
Toate aceste elemente au condus la
creºterea calitativã a întregii activitãþi
didactice.

La Facultatea de Medicinã Veterinarã, pacientul este supus unei radiografii

