Numãrul 407

Opinia
20 decembrie 2004

8 pagini

4.000 lei

naþionalã

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

În întâmpinarea Anului Nou 2005,
urarea
profesorului universitar doctor
Aurelian BONDREA
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Preºedintele Televiziunii România de Mâine

Cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã  Crãciunul ºi Anul Nou
2005  , în numele Fundaþiei România de Mâine, al Universitãþii
Spiru Haret ºi al Televiziunii România de Mâine, adresez
studenþilor ºi cadrelor didactice, cercetãtorilor, oamenilor de
culturã, întregului personal, telespectatorilor Televiziunii
România de Mâine ºi cititorilor revistei Opinia naþionalã,
tuturor românilor, sincere ºi calde felicitãri, precum ºi alese
urãri de sãnãtate, succese în activitatea profesionalã ºi în viaþa
personalã, prosperitate ºi pace.

Sã întâmpinãm noul an, 2005, cu încredere,
optimism, bucurie în suflete ºi speranþe de mai bine.

La mulþi ani !

Astãzi
S-a nãscut Hristos
Astãzi S-a nãscut Hristos,
Mesia, chip luminos!
Lãudaþi ºi cântaþi
ªi vã bucuraþi!
Mititel, înfãºeþel,
În scutec de bumbãcel.
Lãudaþi ºi cântaþi
ªi vã bucuraþi!
Neaua ninge, nu-l atinge
Vântul bate, nu-l rãzbate
Lãudaþi ºi cântaþi
ªi vã bucuraþi!
ªi de-acum pânã-n vecie,
Mila Domnului sã fie!
Lãudaþi ºi cântaþi
ªi vã bucuraþi!

CULTURA VIEÞII
Mihail DIACONESCU
Naºterea Mântuitorului nostru, altfel spus,
înomenirea lui Dumnezeu în persoana divinoumanã a lui Iisus Hristos, este marea tainã a
creºtinãtãþii. Dumnezeu s-a arãtat în trup
(I Tim., III, 6). S-a fãcut om pentru ca omul sã
se
îndumnezeiascã.
Participarea
credinciosului la viaþa lui Dumnezeu prin
energiile divine necreate este dogma centralã
a Ortodoxiei. Îndumnezeirea (theosis,
deificatio) este starea de transfigurare a
umanului. Este depãºirea firii create prin
consolidarea ei într-o continuã prefacere ºi
existenþã spiritualã. Din sinergia voinþã umanã
 har rezultã o stare de transcendere realã a
firii, depãºindu-se astfel situarea omului într-o
imanenþã proprie, limitatã, oarbã adeseori.
Îndumnezeirea omului poate fi înþeleasã ca
deschidere a lui pentru dimensiunea infinitã a
existenþei lui Dumnezeu. Fundamentele
antropologice ºi hristologice ale dogmei
centrale a îndumnezeirii omului reliefeazã
caracterul profund optimist al credinþei noastre
creºtine ortodoxe.
Naºterea Mântuitorului nostru Isus
Hristos duce Revelaþia Supranaturalã pe cele
mai înalte culmi. Naºterea Sa în Betleemul
Iudeii împarte istoria lumii în douã: înainte
ºi dupã venirea Sa în lume. Acest fapt a fost
înþeles mai bine decât mulþi alþi învãþaþi de
strãmoºul nostru Sfântul Dionisie Smeritul
ºi Areopagitul din Dacia Ponticã, fondatorul
erei creºtine.

Prin întruparea Sa, prin naºterea din Sfânta
Fecioarã Maria, prin viaþa, faptele ºi minunile
Sale, prin moartea pe cruce ºi învierea Sa,
Mântuitorul nostru Isus Hristos restabileºte
omul în starea de comuniune personalã cu
Dumnezeu Creatorul ºi Proniatorul.
Dumnezeu S-a întrupat pentru noi oamenii
ºi pentru a noastrã mântuire.

Naºterea Mântuitorului
împarte istoria lumii în
douã: înainte ºi dupã
venirea Sa în lume
În strânsã relaþie cu credinþa în Mântuitorul
nostru Isus Hristos s-a dezvoltat cultura
creºtinã. Isus Hristos este nu numai Logos sau
Cuvânt Divin, ci ºi Logos Rãscumpãrãtor ºi
Logos Creator. În Sfânta Evanghelie de la Ioan
se spune în mod clar: Toate lucrurile au fost
fãcute prin El ºi nimic din ceea ce a fost fãcut
n-a fost fãcut fãrã El(I,3).
Vorbind despre cultura creºtinã, este cazul
sã subliniem în mod deosebit dimensiunea ei
spiritualã ºi transfiguratoare. Este cultura care
afirmã cã în univers omul se impune ca o fiinþã
ireductibilã ºi incomparabilã. Omul este creat
dupã chipul lui Dumnezeu, dar fãrã sã fie o
fiinþã divinã. Umanul din om existã ca unitate
raþionalã, în care subzistã corpul pieritor ºi
sufletul nepieritor. În corp, care este ca un

templu pieritor, locuieºte sufletul nemuritor.
Noi, creºtinii, credem în nemurirea sufletului.
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Însuºi Fiul
Sãu, ca sã-l salveze pe om de la moarte. Prin
raportare la întregul cosmos ºtiut ºi neºtiut,
omul are în lume un rol superior unic ºi o
chemare supranaturalã. Aceasta implicã
pentru fiecare om un sentiment de puternicã
bucurie în Hristos, Domnul nostru, cel nãscut
din Sfânta Fecioarã Maria, dar ºi o imensã
responsabilitate.
Acestei bucurii negrãite, acestei misiuni
în univers ºi acestei mari responsabilitãþi îi
corespunde cultura creºtinã. Dezbaterile
despre om, existenþã, naturã, viaþã, cosmos,
istorie, societate, mântuire, spiritualizare din
cuprinsul culturii creºtine sunt atât de vaste ºi
de profunde încât nu ne putem referi la ele
decât cu sfialã, cu smerenie profundã.
Un fapt este sigur. Cultura creºtinã e o
culturã a vieþii. Este o culturã fundamental
optimistã. E o culturã a frumuseþii spirituale.
De aceea vorbim de o esteticã a Ortodoxiei.
Umanismul creºtin, strâns legat de revelaþia
naturalã ºi de Revelaþia Supranaturalã, este
mai presus de toate încercãrile ivite în istorie
de a explica omul, valoarea ºi marea sa
demnitate.
Dimensiunea creºtinã fundamentalã
explicã starea specificã a culturii române. Este
o culturã a vieþii. E o culturã hristocentricã.
Este o culturã de mare originalitate, cu o
puternicã vocaþie metafizicã, cu o dimensiune
spiritualã definitorie. ªi cultura europeanã, în
care ne înscriem, are un caracter dominant ºi
fundamental creºtin. Credinþa creºtinã, cultura
creºtinã, valorile creºtine, idealul de viaþã
creºtin au dat continentului nostru tot ceea ce
are el mai frumos, mai specific, mai valoros.

(Continuare în pag. 8)
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scãpãrãri de stea, colinda .
 ÎnPoezii
de Octavian Goga, Otilia Cazimir, Vasile Voiculescu
 Colinde,
colinde, sosirã colindele ... de prof.univ.dr. Carmen Stoianov
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Aproape de sufletul
telespectatorilor
Corneliu TOADER
Director al Departamentului de Programe
Se apropie sãrbãtorile de iarnã. Le
premerg zilele de vacanþã studenþeascã.
Timp de trei sãptãmâni, Televiziunea
România de Mâine va oferi programe care
sã fie aproape de sufletul telespectatorilor
sãi în aceste zile de sãrbãtoare ºi odihnã.
Pentru emisiunile tematice din ciclul
Academica sunt abordate teme legate atât
de bilanþul lui 2004, cât ºi de perspectivele
anului care va veni. Economiºti, sociologi,
oameni politici, personalitãþi ale vieþii
publice, sociale ºi culturale vor trece în
revistã realizãrile din domeniile lor de
activitate ºi vor evalua posibilitãþile lui
2005, neuitând, evident, sã-ºi alãture urãrile
cãtre telespectatori la pragul dintre ani.
Vor fi prezente ºi vedetele lumii
sportive atât în momentele de maxim
randament al performanþelor lor interne
ºi internaþionale din anul care se încheie,
cât ºi în clipele de rãgaz în care-ºi
pregãtesc cu minuþiozitate strategia
pentru noile recorduri.

Emisiunile pentru tineret prilejuiesc în
aceastã perioadã de sãrbãtori întâlnirea cu
talente autentice aflate la vârsta
pantalonilor scurþi sau cu adolescenþi ºi
studenþi a cãror prestaþie artisticã a depãºit
în faimã hotarele þãrii.
Formaþiuni de teatru, balet, coruri sau
mini orchestre îºi vor etala performanþele
în spaþiile de emisie puse cu generozitate la
dispoziþie de Televiziunea România de
Mâine, unul dintre foarte puþinele posturi
din þara noastrã care continuã sã acorde
tinerei generaþii importanþa care i se cuvine.
Ediþii speciale de Crãciun, Sf. ªtefan,
Sf. Vasile, Boboteazã ºi Sf. Ion vor
cuprinde deopotrivã date ºi informaþii întru
rememorarea semnificaþiei acestor
sãrbãtori, dar ºi generoase programe
artistice izvorâte atât din tradiþiile
poporului român, cât ºi din creaþiile
contemporane, în prestaþia unor formaþii
de amatori de notorietate ºi a unor maeºtri
ai vieþii artistice româneºti.

Piese de teatru din patrimoniul cultural
universal, filme documentare premiate la
mari concursuri de profil din þarã ºi
strãinãtate, precum ºi lung metraje de
telecinematecã vor completa mozaicul
ofertei Televiziunii România de Mâine
pentru sãptãmânile cuprinse între 20
decembrie 2004 ºi 9 ianuarie 2005.
Nu putem omite din aceastã succintã
creionare faptul cã, de Crãciun ºi de
Revelion, redacþiile Televiziunii România
de Mâine au alcãtuit un program artistic,
ºi nu numai, în care sunt invitate
personalitãþi ale scenei, ecranului ºi
muzicii româneºti din toate genurile. Prin
aceastã ofertã, Televiziunea România de
Mâine, post naþional, universitar ºi
cultural, îºi onoreazã telespectatorii
dornici de a avea ºi în zilele de sãrbãtoare
pe micul ecran din propriile locuinþe
oaspeþi de suflet ºi de valoare. Cu ocazia
sfintelor sãrbãtori, colectivul de
realizatori ºi tehnicieni ai televiziunii
noastre vã ureazã, stimaþi telespectatori,
ca anul 2005 sã vã aducã sãnãtate,
prosperitate, liniºte ºi fericire.
La Mulþi Ani!

Programul Televiziunii România de Mâine
în perioada 20 decembrie 2004  9 ianuarie 2005.
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Festivitatea înmânãrii diplomelor pentru burse
de merit la Facultatea de Sociologie-Psihologie
Prof.univ.dr. Mihaela MINULESCU
Decanul facultãþii
În acordurile imnului universitar
« Gaudeamus », Facultatea de Sociologie
- Psihologie ºi-a onorat cei mai buni
studenþi ai sãi.
Consiliul Fundaþiei România de Mâine
ºi Senatul Universitãþii Spiru Haret au
acordat, în urma rezultatelor foarte bune
obþinute la învãþãturã, un numãr relevant
de Diplome pentru burse de merit. Este o
sãrbãtoare a spiritului aceastã ceremonie
care certificã faptul cã pregãtirea de
excelenþã oferitã studenþilor de cãtre
profesorii facultãþii ºi cadrul de dezvoltare
ºi optimizare personalã oferit de
Universitate dau roade. Un numãr de 16
studenþi au promovat anul universitar
2003-2004, cu media generalã peste 9,50
ºi un numãr de 30 de studenþi au promovat

cu o medie generalã peste 9,00. Fundaþia
ºi Universitatea le oferã burse de merit
care reprezintã pentru cei din prima
categorie echivalentul în lei a 266 dolari
(rata a II-a ºi rata a III-a din taxã), iar pentru
cei din a doua categorie, echivalentul în
lei a 133 dolari (rata a II-a din taxã). Este
un semn de încurajare ºi de mulþumire
pentru eforturile lor de pregãtire, ºtiut fiind
cã marea majoritate, în afara condiþiei de
student, îºi continuã ºi viaþa profesionalã,
lucrând în diferite domenii.
Aceste rezultate nu pot decât sã dea
un semnal foarte pozitiv asupra faptului
cã strãdaniilor noastre de a perfecþiona ºi a
face mai completã ºi mai complexã oferta
de studiu, li s-a rãspuns prin strãdania
studenþilor noºtri de a excela. Acest numãr

relativ mare de studenþi care s-au pregãtit
intens, în condiþiile creºterii gradului de
exigenþã ºi a accentului pus pe calitate,
certificã interesul pentru studiu
aprofundat ºi motivaþia pentru a ºti ºi a
realiza, pentru cã aceste date nu reflectã
doar un rãspuns la examen, reflectã
participarea la cercetãri, la activitãþile
practice ºi de laborator, la evaluãrile
efectuate pe parcursul semestrelor care,
toate împreunã, au fãcut posibil acest
rezultat foarte bun. Este tot mai evident
faptul cã, în mãsura în care facultatea
noastrã ºi Universitatea Spiru Haret s-au
dezvoltat, fiind în prezent dintre cele mai
performante în competiþia ofertelor de
pregãtire academicã, în aceeaºi mãsurã s-a
continuat tradiþia de a construi temeinic
ºi în rândurile studenþilor noºtri. ªi
aceºtia, fiecare în parte, participã prin
temeinicia efortului lor de pregãtire.

20 decembrie 2004

I.D. I.D. I.D. I.D. I.D.
Exigenþa ºi autoexigenþa
asigurã succesul
la examenele universitare
Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC,
prorector, directorul Departamentului pentru
Învãþãmântul la Distanþã
Sesiunea din iarnã pentru studenþii
Universitãþii Spiru Haret se aratã la
orizont, o datã cu trecerea în noul an
calendaristic.
Este firesc, aºadar, ca studenþi ºi
profesori sã se regãseascã într-un proces
de continuu efort pentru acumulare de
cunoºtinþe ºi formare profesionalã de
excepþie. Cu atât mai mult, perioadele
specifice din cursul anului universitar,
precum sunt ºi examenele din sesiunea de
iarnã, sunt caracterizate de preocuparea
ºi atenþia deosebitã acordatã organizãrii
ºi conducerii optime, eficiente a
activitãþilor didactice corespunzãtoare.
Iatã de ce acum, când se apropie de
încheiere prima parte a anului universitar
curent, respectiv semestrul I, se cuvin
câteva sublinieri care sã reprezinte în
conþinut posibile abordãri pentru orientarea
muncii studenþilor ºi cadrelor didactice în
direcþii practice menite sã asigure succesul
scontat în procesul de instruire.
Studenþii ID beneficiazã de asistenþa
specificã direcþionatã, în esenþã, pe
facilitarea învãþãrii individuale, fiind
protejat sau stimulat efortul propriu al
celui aflat la distanþã faþã de facultate,
respectiv faþã de profesorii sãi, dar care,
mizând pe angajament personal accentuat
în lupta cu cartea, atinge nivelurile
cerute ale cunoaºterii prin învãþare.
Deschiderea oficialã a anului
universitar în luna octombrie a.c. ºi mai
apoi întâlnirile de lucru desfãºurate cu
studenþii din fiecare centru teritorial ID
au constituit prilejuri de asistenþã
metodicã, tutorialã concretã din partea
cadrelor didactice de la facultãþi
(specializãri) ºi de la nivel de universitate.
Alte douã importante întâlniri s-au
derulat în lunile octombrie ºi noiembrie
a.c. cu directorii Centrelor teritoriale ID
ºi secretariatele aferente, când s-au
concretizat mãsuri de perfecþionare a
fluxului de comunicare interactivã, s-au
reglementat cerinþele de dotãri ale
Centrelor ID ºi de asigurare cu resurse
alternative de studiu (programe analitice,
note de curs, sinteze, manuale, consultaþii,
emisiuni didactice tv º.a.).
Tot în luna noiembrie a.c. a avut loc
întâlnirea metodicã de lucru cu
conducerile facultãþilor (specializãrilor)
ºi a tuturor cadrelor didactice aferente
programelor anilor I, II ºi III, ocazie cu
care s-au dezbãtut ºi stabilit mãsuri de
perfecþionare ºi modernizare a examinãrii
studenþilor de la toate formele de studiu.
Au fost formulate propuneri deosebit de
preþioase privind trecerea la examinare,
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folosind teste-grilã ºi implicarea mai
accentuatã a tehnologiilor informaþionale
în procesul de instruire de ansamblu.
Biroul Senatului Universitãþii Spiru
Haret a emis, la începutul lunii decembrie
a.c., un set semnificativ de precizãri cu
privire la desfãºurarea sesiunii de
examene de iarnã în anul universitar
2004-2005. Este de remarcat faptul cã
rãspunsul la aceste cerinþe nu s-a lãsat
aºteptat. Aproape toate cadrele didactice
de la toate facultãþile (specializãrile)
aferente tuturor formelor de studiu (ZI,
FR ºi ID) au elaborat deja listele cu temele
de examinare, în conformitate cu
programele analitice aprobate în consiliile
profesorale la începutul anului universitar
curent.
În baza prevederilor art. 27 din
Regulamentul privind activitatea
profesionalã a studenþilor, lista
subiectelor (întrebãrilor) pentru fiecare
examen se comunicã studenþilor prin
afiºarea la avizierul virtual al facultãþii,
cu cel puþin 20 de zile înainte de data
începerii sesiunii de examene.
In acelaºi context, cu un
profesionalism ºi efort de excepþie, fiecare
cadru didactic universitar, titular de
disciplinã, a întocmit un portofoliu de
întrebãri ºi rãspunsuri care preced
operaþiunea de formulare a testelor pentru
examinare.
Se cuvine remarcatã acþiunea
concertatã a Departamentului pentru
Învãþãmântul
la
Distanþã,
a
Departamentului Informatic ºi, prin
excepþie, a Conducerii Centrului ID Deva,
prin persoana directorului acestuia, mat.
ec. Ioan Manea, care împreunã cu
profesorii ºi conducerile facultãþilor au
preluat materialul didactic de examinare
spre a fi introdus în programul soft ExamPro View, ca ajutor preþios în munca de
evaluare pe baze obiective a nivelului de
cunoºtinþe acumulate de cãtre studenþi.
Ceea ce se remarcã acum ca noutate
este faptul cã multivalenþa formulelor de
examinare a devenit o realitate. Se
cunoaºte îndeobºte faptul cã tinerii
studenþi s-au nãscut în perioada istoricã
a ºtiinþei comunicãrii fãrã limite,
Internetul, respectiv calculatorul fiind
deja parte a vieþii curente a fiecãruia. Nu
este exclusã nici o procedurã, manierã sau
formulã de evaluare-examinare chiar de
naturã clasicã (oral, scris, practic º.a.),
însã este o certitudine faptul cã dacã sunt
ignorate sistemele computerizate s-ar
putea produce o gravã ºi ireparabilã eroare
metodicã ºi didacticã.

Sunt, deci, justificate efortul ºi
abnegaþia de înaltã facturã, demonstrate
de cadrele didactice, care au formulat, în
mod specific, temele de examene ºi
întrebãrile aferente destinate spre softul
de examinare cu ajutorul calculatoarelor.
De altfel, chiar hotãrârea Biroului
Senatului Universitãþii Spiru Haret
prevede faptul cã evaluarea (examinarea)
cunoºtinþelor la diferitele discipline se
realizeazã potrivit opþiunii studenþilor în
diferite modalitãþi precum: a) test-grilã
on-line, pe calculator; b) test-grilã scris,
pe suport de hârtie, sau c) oral (pentru
unele discipline de la specializãri cu
forma de învãþãmânt la zi).
Desigur, opþiunea în sine este legatã
de faptul ca, în aceastã etapã, un student
sau altul sã nu fi avut posibilitatea de a fi
pregãtit chiar minimal pentru utilizarea
unui calculator. Însã nimic din aceastã
situaþie nu poate fi generalizat sau
perpetuat în necunoaºtere. Avem
convingerea cã fiecare student în parte are
voinþa ºi înþelege necesitatea stringentã a
dobândirii de cunoºtinþe proprii minime
în domeniul folosirii calculatoarelor.
Este de notorietate faptul cã la fiecare
specializare (facultate), în planul de
învãþãmânt sunt prevãzute discipline
obligatorii precum Informaticã,
Informaticã de gestiune, Biroticã º.a., care
reprezintã un aport didactic în sprijinul
tezei cã tehnologiile informaþionale joacã
un rol excepþional în ºtiinþã ºi cunoaºtere.
Acum este important ca, în continuare,
fiecare cadru didactic sã manifeste
preocupare în privinþa asigurãrii calitãþii
formulelor de examinare, a cuprinderii
întregului volum de cunoºtinþe ºi a
obiectivitãþii evaluãrii studenþilor.
Fiecare Centru ID este dotat cu
calculator, telefon, fax, imprimantã,
aparate de tip video-televizor, iar dotarea
cu modul de calcul electronic continuã.
Va fi posibilã o comunicare operativã,
eficientã între profesori ºi cei ce sunt
examinaþi. Calculatorul devine astfel, în
mâinile cadrelor didactice, un instrument
vital, de vizualizare ºi sprijin pentru
conexiuni în timp real cu studenþii aflaþi
la distanþã.
În cazul folosirii testelor-grilã pe
suport de hârtie, sunt asigurate condiþiile
de multiplicare în timp real a testelor,
respectiv a întrebãrilor de examene chiar
la Centrele teritoriale ID sub asistenþa, de
la distanþã (de la sediul facultãþii),
acordatã procesului de evaluareexaminare de cãtre cadrele didactice
titulare de discipline.
Managementul didactic performant,
dublat de profesionalism ºi spirit didactic
exigent devine cheia succeselor în
sesiunea de examene din iarnã.
Neîndoielnic cã aceste succese nu se
vor lãsa aºteptate, potrivit tradiþiei de la
Universitatea Spiru Haret ºi, deopotrivã,
conºtiinþei ºi spiritului de înalt
angajament, dovedite de studenþi ºi cadre
didactice în procesul de învãþãmânt.

Precizãri

cu privire la desfãºurarea sesiunii de examene de iarnã,
anul universitar 2004-2005
1. Potrivit structurii anului de învãþãmânt 2004-2005, aprobatã de Senatul Universitãþii
Spiru Haret, sesiunea de examene de iarnã se desfãºoarã astfel:
- în perioada 24 ianuarie 2005 - 13 februarie 2005, pentru studenþii de la formele de
învãþãmânt de zi ºi cu frecvenþã redusã  la sediul facultãþilor;
- în perioada 24 ianuarie 2005 - 25 martie 2005, pentru studenþii de la forma de învãþãmânt
la distanþã, de regulã sâmbãta ºi duminica, la sediile Centrelor ID;
2. În conformitate cu prevederea art. 27 din Regulamentul privind activitatea profesionalã
a studenþilor, lista subiectelor (întrebãrilor) pentru fiecare examen se comunicã studenþilor
prin afiºarea la avizierul virtual al facultãþii, cu cel puþin 20 de zile înainte de data începerii
sesiunii de examene;
3. Evaluarea (examinarea) cunoºtinþelor studenþilor la diferitele discipline se realizeazã în
urmãtoarele modalitãþi, potrivit opþiunii studenþilor:
a) test grilã on-line, pe calculator;
b) test grilã scris, pe suport de hârtie;
c) oral (pentru unele discipline de la specializãri cu forma de învãþãmânt de zi);
4. Pânã pe data de 10 ianuarie 2005, fiecare student va comunica facultãþii sau Centrului
ID, la care este arondat, opþiunea pentru modalitatea de evaluare pe care o preferã (a sau b),
pentru fiecare disciplinã;
5. Programarea examenelor pe discipline, zile, ore ºi loc de desfãºurare se comunicã studenþilor
pe Internet ºi prin afiºare la sediul facultãþilor ºi Centrelor ID, pânã la data de 20 ianuarie 2005.
Biroul Senatului Universitãþii Spiru Haret

II I.
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
t
um are Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic
i
n H
ile iru
Programul
M Sp
pentru formarea continuã a personalului de conducere,
îndrumare ºi control din învãþãmântul preuniversitar, finalizat cu
CERTIFICATUL DE COMPETENÞÃ PROFESIONALÃ

Programul se adreseazã cadrelor didactice interesate de pregãtire ºi perfecþionare
în domeniul managementului educaþiei ºi învãþãmântului.
Programul este structurat pe trei module  Management educaþional, Comunicare
ºi curriculum, Tehnologii informaþionale computerizate.
Programul are o duratã de 280 de ore (90 de credite transferabile); se desfãºoarã la
sfârºit de sãptãmânã: vineri între orele 16-20; sâmbãta ºi duminica între orele 9-19,
în perioada ianuarie-aprilie 2005.
CERTIFICATUL DE COMPETENÞÃ PROFESIONALÃ permite confirmarea
pe post sau participarea absolvenþilor la concursurile pentru ocuparea posturilor de
conducere, îndrumare ºi control din învãþãmântul preuniversitar.
Informaþii suplimentare la tel.: 021 314 00 75/76/77, int. 149; tel./fax 021 312 15 38;
e-mail: ushdppd@spiruharet.ro.
Înscrierile la program se fac la sediul Universitãþii Spiru Haret din str. Ion Ghica
nr. 13, et. 5, camera 511, zilnic între orele 9-16.
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Balul bobocilor

O datã cu venirea Sfintelor Sãrbãtori
de Crãciun ºi înainte de vacanþa de iarnã
a avut loc la Clubul Universitãþii Spiru
Haret din B-dul Metalurgiei nr. 87 Balul
bobocilor de la Facultatea de Finanþe
ºi Bãnci, bal în organizarea cãruia s-au
implicat cu dragoste domnul lect. univ.
dr. Eduard Ionescu, doamna prep. univ.
Marinela Geamãnu ºi studentele Maria
Mãdãlina Floroiu ºi Elena Nicolae.
Balul bobocilor a debutat cu
organizarea concursului de miss ºi mister
la care au participat, evident, studentele
ºi studenþii din anul I al Facultãþii de
Finanþe ºi Bãnci, juriul fiind format din
conducerea facultãþii: preºedinte 
domnul decan Gheorghe Pistol; membrii
 prodecan doamna Mariana Balu,
secretar ºtiinþific, doamna Mariana
Cioponea, miss ºi mister ai anului I,
promoþia 2003-2004.
Concurenþii au început prin a se
pezenta, fãcându-ºi fiecare o scurtã
caracterizare, urmând ca apoi sã aparã în
faþa juriului într-o þinutã în care se simt
bine ºi îºi pot pune mai bine în valoare
talentul. Astfel, am avut ocazia sã învãþãm
un banc bun sau sã cântãm împreunã cu
concurenþii. De asemenea, am putut dansa
împreunã cu concurenþii pe mai multe
ritmuri muzicale. La proba surprizã,

aceºtia, neºtiind ce le-au pregãtit
organizatorii, au oferit posibilitatea de a
se afla dacã fetele ºtiu sã facã nod la
cravatã ºi cum ºi-ar mãrturisi bãieþii
dragostea, folosindu-se, în declaraþie, de
numele unui fruct. Concursul s-a încheiat
într-o atmosferã caldã pe un ritm de vals.
În finalul concursului au fost acordate
5 premii:
 premiul I (miss ºi mister): Raluca
Vaieu ºi Ionuþ Alin Paºcanu;
 premiul II: Cãtãlina Cãpãþânã ºi
Ionuþ Marius Avram;
 premiul III: Diana Tudoran ºi
Alexandru Dobrescu;
 premiul de popularitate: Simona
Dumitrescu ºi Mihai Butnaru;
 menþiuni: Mihaela Mihai ºi Daniel
Mânãstire
Se cuvine sã menþionez faptul cã
înaintea începerii concursului am fost
onoraþi de prezenþa domnului prorector,
prof. univ. dr. Constantin Mecu.
Dupã finalul concursului, distracþia a
continuat ºi invitaþii au avut parte de
muzicã bunã.
Închei, nu înainte de a vã promite cã,
la anul, vom pregãti ºi mai multe surprize,
dar, pânã atunci, sã auzim numai de bine.
Prep. univ. Marinela GEAMÃNU

Acest eveniment de anvergurã
naþionalã a fost marcat cu fast ºtiinþific,
aºa cum se cuvine, printr-un simpozion
organizat de Academia Românã
desfãºurat în Aula prestigiosului for.
Într-un asemenea cadru elevat, acad. Eugen
Simion, preºedintele Academiei Române,
acad. Dan Berindei, preºedintele Secþiei
de ªtiinþe Istorice ºi Arheologice, prof.
univ. dr. Alexandru Suceveanu, prof. univ.
dr. Alexandru Vulpe  membru corespondent al Academiei Române, directorul
Institutului de Arheologie Vasile
Pârvan ºi dr. Nona Palincaº au evocat
momente semnificative din istoria
arheologiei româneºti, a cãrei vocaþii de
cercetare n-a putut fi pusã în umbrã de
vicisitudinile vremurilor, de umilitoarea
ºi aproape permanenta lipsã a fondurilor
care n-a reuºit sã-i afecteze nicicum
imaginea, prestigiul.
În aceastã ambianþã aniversarã au fost
remarcate onorabilele vârste împlinite de
Muzeul de ªtiinþe Naturale ºi Antichitãþi
 170 de ani  de la înfiinþare , precum
ºi 140 de ani de la semnarea de cãtre
Alexandru Ioan Cuza a Decretului de
organizare a Muzeului Naþional de
Antichitãþi ºi începerea, în urmã cu 50 de
ani, a cercetãrilor arheologice sistematice
în cetatea geticã de la Popeºti (Argeº).
Cu toate cã Muzeul Naþional de
Antichitãþi a fost înfiinþat în anul 1864,
documente relevante atestã cã, totuºi,
acesta este de fapt cu trei decenii mai
vechi. Încã din 1834, domnitorul
Alexandru Ghica, îndemnat de fratele sãu,

marele vornic Mihai Ghica, a întemeiat,
la ªcoala Naþionalã din Bucureºti
(Colegiul Sf. Sava), un muzeu naþional
în care colecþiile de antichitãþi reprezentau
o secþie principalã. În 1841, pieselor de
valoare din colecþiile muzeului li s-au
adãugat cele ale celebrului tezaur de la
Pietroasa (Cloºca cu puii de aur), iar mai
târziu donaþia generalului Mavros. În

directoratului lui Pârvan este o continuare
fireascã, dar ºi o amplificare considerabilã
a activitãþii iniþiate de Tocilescu.
Activitatea de teren este extinsã prin
sãpãturi de mari proporþii la Ulmetum ºi
apoi în 1914 la Histria. Tot atunci se
întemeiazã unele muzee locale la
ºantierele principale din Dobrogea. În
1919, sunt reluate sãpãturile de la Histria
ºi din alte centre ale Dobrogei. Muzeul
Naþional de Antichitãþi este, sistematic,

170 de ani de la înfiinþarea
Muzeului de ªtiinþe Naturale ºi Antichitãþi
ultimul sfert al secolului al XIX-lea
(1886), patrimoniul muzeului s-a
îmbogãþit cu colecþia Masfeld Bullner,
compusã din unelte ºi arme de silex din
epoca neoliticã din Danemarca. Legea de
organizare a Muzeului Naþional de
Antichitãþi ºi Legea pentru conservarea
ºi cercetarea monumentelor antice din
1883, amândouã inspirate dacã nu chiar
redactate de Grigore Tocilescu, au fost
cele mai riguroase legi româneºti în acest
domeniu. În 1909, este înfiinþatã Comisia
Monumentelor Istorice. Aºa cum se ºtie,
dupã moartea lui Tocilescu a fost numit
director al muzeului prof. G. Murnu de
la Universitatea din Bucureºti. Acesta a
iniþiat o serie de cercetãri de teren, reluând
sãpãturile de la Adamclisi. Apoi, acestuia
i-a succedat tânãrul Vasile Pârvan, la
sfârºitul anului 1910. Perioada

transformat într-un autentic institut
arheologic al României. Urmaºul lui
Pârvan la direcþia muzeului a fost prof.
Ion Andrieºescu (1927-1935), care, din
pãcate, nu a putut obþine sprijinul necesar
pentru a continua linia ascendentã a
activitãþii ºtiinþifice a muzeului. Treptat,
cercetãrile de teren au fost reduse ca
numãr ºi intensitate.
În anul 1956, se creeazã Institutul de
Arheologie, Muzeul Naþional de
Antichitãþi funcþionând, la început, ca o
secþie specialã, iar apoi ca unitate anexã
a Institutului.
Dupã revoluþie, Institutul ºi-a
continuat activitatea, iniþiind o serie de
investigaþii ºtiinþifice de teren, precum ºi
valoroase lucrãri de cercetãri, marea
problemã a arheologiei contemporane
rãmânând însã insuficienta susþinere

financiarã destinatã deschiderii unor situri
sau conservãrii celor aflate în cercetare
ºi care ridicã mari obstacole în eforturile
de adaptare la cerinþele arheologiei
mondiale.
În aºteptarea unor asemenea resurse
financiare, arheologii continuã sã
urmãreascã publicaþiile care le primesc
din Occident, fãcând proiecte pentru
deschiderea ºi în þara noastrã a unor
ºantiere model, în colaborare chiar cu
parteneri strãini, pentru dezvoltarea ºi
modernizarea cercetãrii de teren, pentru
aprofundarea investigaþiilor realizate pânã
acum, pentru a se obþine noi concluzii ºi
dovezi arheologice care sã ateste
vechimea ºi identitatea noastrã culturalã.
O relevantã expoziþie amenajatã în
sala de expoziþii a Bibliotecii Academiei
Române pune în evidenþã, cu ajutorul
unor panouri expresive, ºantiere
arheologice, oameni ºi preocupãri din
1864 pânã în 1956 (anul de naºtere al
Institutului) ºi apoi pânã în zilele noastre.
Imaginile acestea grãitoare sunt întregite
ºi de punerea în valoare a vechilor colecþii
ale muzeului, redescoperind adevãrul cã
Muzeul Naþional de Antichitãþi a luat
naºtere tocmai datoritã generozitãþii unor
celebri colecþionari care au fãcut
valoroase donaþii precum generalul
Mavros, Scarllat Rosetti, Mihail
Kogãlniceanu, Dimitrie Sturdza, Duiliu
Zamfirescu º.a. Graþie acestor donaþii,
iubitorii de antichitãþi pot admira
ceramicã româneascã, greceascã ºi
obiecte egiptene de cult.
Este un altfel de omagiu adus
aniversãrii celor 170 de ani a arheologiei
din România.

20 decembrie 2004

LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ
ÎN ZILELE NOASTRE (I)
Lector univ. dr. Valeriu MARINESCU
Prodecanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã
Ceea ce caracterizeazã limba românã
literarã din zilele noastre este preocuparea
pentru consolidarea ºi pentru rãspândirea unei
variante culte ºi unitare. Unitatea este
asiguratã de existenþa normelor ºi presupune
un anumit grad de instrucþie ºi de
conºtientizare a activitãþii de comunicare
lingvisticã. Prof. univ. dr. Valeria GuþuRomalo, în cartea intitulatã Corectitudine ºi
greºealã, distinge, în tabloul lingvistic al
societãþii româneºti de astãzi, mai multe
categorii de vorbitori, din punctul de vedere
al raportului cu limba literarã:
 cei care cunosc aceastã modalitate de
expresie, dar stãpânesc totodatã ºi o variantã
dialectalã, fiind capabili sã recurgã la oricare
dintre ele, atunci când condiþiile concrete de
comunicare cer acest lucru;
 cei a cãror competenþã lingvisticã þine
de o variantã localã, dar care admit
coexistenþa, în societate, a unui mod de
exprimare diferit, mai general ºi mai oficial;
 cei pentru care varianta literarã
reprezintã unica modalitate de expresie, deºi
competenþa lor lingvisticã include ºi
elemente lingvistice neliterare (dialectale,
argotice etc.).
Cu toate cã limba, vãzutã din perspectivã
istoricã, apare ca element de stabilitate în viaþa
unui popor, ea se dovedeºte a fi un organism
viu, care cunoaºte variaþia ºi schimbarea.
Pentru ca aceste variaþii ºi schimbãri sã fie
pozitive, este extrem de necesarã educaþia
lingvisticã permanentã. Elementara culturã
lingvisticã, indispensabilã oricãrui vorbitor cu
pretenþii de intelectual (ºi, în zilele noastre,
cei care au aceste pretenþii sunt din ce în ce
mai mulþi), ar trebui sã se formeze în gimnaziu
ºi în liceu. Din pãcate, constatãm cã
vocabularul elevilor, al studenþilor, al tinerilor
în general este foarte sãrac; de asemenea,
observãm cã numeroase personalitãþi 
VIP-urile prezentului românesc  dovedesc o
exprimare adesea greoaie (s-a vorbit, de pildã,
despre limba de lemn a unor politicieni),
deci, cultivarea limbii naþionale înregistreazã,
în zilele noastre, un proces de continuã ºi de
îngrijorãtoare degradare. La aceastã
degradare contribuie ºi cele mai multe posturi
de radio ºi de televiziune, întrucât în
majoritatea emisiunilor, observãm cu uºurinþã
greºeli de rostire, greºeli de vocabular, de
morfologie, de sintaxã, iar, în cazul
televiziunii, ºi normele ortografice sunt, de
multe ori, încãlcate (aceastã problemã a fost
tratatã într-un articol special publicat în
Opinia naþionalã). Greºeli de exprimare  este
adevãrat  s-au fãcut întotdeauna în massmedia. Însã astãzi, radioul ºi televiziunea, prin
forþa frecvenþei ºi a accesibilitãþii, au devenit
ºi modele de exprimare. Este o realitate faptul
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cã persoana care apare  cum se spune  pe
sticlã, pe micul ecran are un mare impact
asupra telespectatorilor, devine un model;
fiinþa umanã, în goana ei cãtre desãvârºire,
cãtre perfecþiune, îºi alege modele ºi le imitã.
Pentru unii vorbitori de limba românã, modele
pot fi vedetele de televiziune. Dar aceste
vedete pronunþã prevéderi, cãlúgãriþã,
dóctoriþã, butélie. Iatã ºi alte perle:
flebeþe, cea mai superbã televiziune, ce
pãrere aveþi vis-a-vis de problema ,
membre ai asociaþiei , eu dimineaþa îmi
place sã mã trezesc etc. Înþelegem acum mai

Sã vorbim,
sã scriem
corect
româneºte
bine de ce nu se poate admite ca un om de
televiziune  fie el realizator, comentator,
prezentator  sã facã greºeli de exprimare.
Vina o poartã, în realitate, postul de radio sau
de televiziune care, la angajare, nu testeazã
cunoºtinþele de limba românã ale aspiranþilor
(în schimb, se pune mare preþ pe cunoaºterea
limbii engleze!). În afara acestui test  extrem
de util  ce s-ar cuveni susþinut la angajare,
cei care lucreazã în mass-media ar trebui sã
urmeze, periodic, niºte cursuri de limba
românã, þinute de specialiºti, ºi apoi sã dea
un examen la limba românã.
Pe de altã parte, când auzi vorbindu-se,
preþios, despre schimbarea look-ului,
despre trend-ul din modã, despre locaþia
unei anumite emisiuni (cu sensul de loc de
filmare), despre casting, despre
înnourãri accentuate ºi averse de ploaie,
când telespectatorii sau radioascultãtorii sunt
invitaþi sã participe la un chat, când pe
micul ecran este anunþat un thriller, ajungi
sã-þi însuºeºti aceste neologisme ºi, dupã
formula lui Ion Creangã, sã-þi corchezeºti
graiul strãmoºesc, astfel încât sã nu te mai
înþeleagã nimeni. Este drept cã neologismele
au jucat ºi joacã un rol extrem de important
în îmbogãþirea vocabularului românesc, însã,
adesea, ele sunt folosite aberant  de tineri
mai ales (OK, cool, job etc.) ,
uitându-se cã, aºa cum de multe ori a atras
atenþia prof. univ. dr. Theodor Hristea,
folosirea neologismelor constituie principala

Invitaþii pentru studenþi

sursã a greºelilor de limbã. Sã sperãm cã
recenta adoptare a Legii limbii române va
duce la diminuarea greºelilor de exprimare.
Vinovat pentru degradarea limbii române
este ºi învãþãmântul preuniversitar de dupã
1989, care, dupã afirmaþia prof. Hristea, nu
contribuie suficient nici mãcar la constituirea
culturii generale, cu atât mai puþin la
formarea culturii lingvistice. În zilele
noastre, în ºcoalã, elevilor li se prezintã
scheme abstracte, uscate privind anumite
chestiuni de morfologie, de sintaxã, însã, din
pãcate, nu se dã atenþia cuvenitã unor
importante compartimente ale limbii:
vocabularul ºi frazeologia  adevãrate
expresii ale culturii ºi ale civilizaþiei. Încã
de pe bãncile ºcolii, ar trebui  de pildã  sã
li se explice elevilor cã formule precum O zi
bunã!, Crãciun fericit!, Paºte fericit! Sunã
rãu în gura unui român. Românul spune Bunã
ziua! sau Ziua bunã!, dar nu O zi bunã!;
românul spune La mulþi ani!, Sãrbãtorile cu
bine! Dar nu Crãciun fericit! Sau Paºte
fericit!
A cunoaºte bine limba românã este o
datorie patrioticã ºi presupune, pe de o parte,
a te exprima corect, iar, pe de altã parte, a
avea un vocabular cât mai bogat, cât mai
variat, oglindind cunoºtinþele acumulate în
diverse domenii de activitate. Greºelile
lingvistice se fac dintr-o insuficientã
cunoaºtere a normelor limbii române literare,
din inculturã, din lipsã de spirit autocritic,
din inerþie (se adoptã atitudinea lui mammare, personaj al schiþei D-l Goe , de Ion
Luca Caragiale:  ziceþi voi cum ºtiþi, eu
zic cum am apucat ). În sprijinul acþiunii
de cultivare a limbii, a exprimãrii, se înscriu
numeroase studii de specialitate, cãrþi, cele
mai importante lucrãri normative fiind
Dicþionarul ortografic, ortoepic ºi
morfologic al limbii române ºi Îndreptarul
ortografic, ortoepic ºi de punctuaþie (ediþia
a V-a), datorate Institutului de Lingvisticã al
Academiei Române.
Cu anul 1990, începe o perioadã de
schimbare, de modificãri frapante ale
lexicului, dar ºi de modificãri stilistice,
privind raporturile dintre variantele limbii.
În aceste condiþii, cu toþii trebuie sã veghem
la cultivarea limbii naþionale. Trebuie sã
vorbim frumos, aºa cum ne îndeamnã
Shakespeare, dar trebuie sã vorbim ºi corect,
întrucât, dupã cum just aratã Voltaire, nimeni
nu este scutit sã vorbeascã bine limba lui
maternã. Limba naþionalã, alcãtuitã ºi
ºlefuitã de-a lungul veacurilor, întrupatã din
nevoile, din durerile ºi din bucuriile
poporului, reprezintã cea mai sfântã
moºtenire. Trãiascã frumoasa ºi cumintea
limbã româneascã! Fie în veci pãstratã cu
sfinþenie aceastã scumpã carte de boierie a
unui neam, cãlit în focul atâtor încercãri de
pierzanie! (Ion Luca Caragiale).

La Muzeul
Costumelor Populare
Spaþiu de sintezã a culturii ºi
civilizaþiei populare tradiþionale, Muzeul
Costumelor Populare din România,
inaugurat nu de mult, reprezintã o
instituþie publicã ce îmbogãþeºte reþeaua
muzealã etnograficã din þara noastrã,
contribuind la menþinerea vie a ideii
conºtiinþei identitãþii naþionale culturale.
Beneficiind de un sediu pe mãsura
generoasei destinaþii în strada Izvor nr.
2-4, sectorul 5, Muzeul Costumelor
Populare oferã vizitatorilor ºansa de a
cunoaºte ºi admira sute de costume
populare, donate statului român de cãtre
cunoscutul artist plastic care este doamna
Marghioliþa Constantinescu  Rogojan,
care acoperã aproape toate zonele
etnografice din România, exprimând tot
atâtea mãrturii peste veacuri ale unor
calitãþi incontestabile de creativitate ºi
originalitate ale poporului român. Aceste
calitãþi le conferã virtuþile celor mai
spectaculoase probe de artã popularã în
arealele etnografice europene,
constituind, în acelaºi timp, un valoros

capital cultural cu care România se
înscrie în tezaurul cultural la egalã
importanþã cu marile muzee etnografice
europene.
Pilduitoare pentru întreg sistemul
instituþiilor culturale din þara noastrã sunt
eforturile depuse de un strãlucit corp de
specialiºti care s-au strãduit sã expunã
sute de costume în ceea ce înseamnã un
discurs muzeal coerent, transmite prin
toate mijloacele specifice limbajului
muzeal, un mesaj clar pentru generaþiile
de azi ºi de mâine.
Dar pentru salvarea ºi pãstrarea
autenticitãþii artei populare româneºti,
tezaur al unei spiritualitãþi de excepþie
nici un efort nu poate fi prea mare. ªi
noul muzeu demonstreazã acest adevãr
atât prin colecþii, cât ºi prin sistemul
de expunere, dovedind cã reprezintã un
potenþial major pentru a deveni
realmente o atracþie culturalã
irezistibilã pe care o oferã Bucureºtiul,
un muzeu deplin integrat exigenþelor
secolului XXI.

La Muzeul Naþional Tehnic
Într-o lume marcatã puternic de
pregãtirile febrile pentru sãrbãtorirea în
bunã credinþã creºtineascã a Sfântului
Crãciun ºi a Anului Nou, încãrcat cu mari
speranþe pentru noi, românii, o invitaþie
la o expoziþie poate pãrea de-a dreptul
inoportunã, dacã nu chiar desuetã. Totuºi,
fiind vorba despre ºansa de a pãtrunde
în universul mirific al Bucureºtilor de
altãdatã este tentantã ºi nu meritã a fi
ratatã nicicum.
Aºadar, pãºim în expoziþia
amenajatã la Muzeul Naþional Tehnic
Prof. ing. Dimitrie Leonida, Str.
Candiano Popescu nr.2, Sector 4 (Parcul
Carol), copleºiþi de amintiri de tot felul,
în ambianþa creatã de sunetul ºi lumina
menite sã evoce cât mai sugestiv
imagini ale Bucureºtiului de altãdatã,
depãºind limitele acelui cadru
expoziþional cu care am fost obiºnuiþi.

Parcurgem cu înfiorare colþuri tematice
distincte, fiecare propunându-ºi sã
îmbine în felul lor aparte tehnica cu
istoria, redând cât mai veridic imaginea
unui Bucureºti idilic cu nelipsitul decor
al florãreselor, cu alaiul tradiþionalelor
iarmaroace ºi pitoreºtile fotografii la
minut, însemnele edificãrii unui oraº
modern, cu tot mai multe fabrici,
tipografii ºi bãnci, cu strãzi pe care deja
ºi-au fãcut apariþia spre admiraþia
bucureºtenilor automobile ºi chiar
tramvaie devenind uºor identificabile.
Texte ºi fotografii selectate cu mult har,
machete ºi obiecte de valoare aflate în
patrimoniul Muzeului Naþional Tehnic,
expuse într-o manierã ineditã, încearcã
sã reconstituie crâmpeie din istoria
încãrcatã de farmec a Bucureºtiului.
Urmãrim rând pe rând velocipedul,
caracteristic secolului al XIX-lea ºi

începutul secolului XX, motocicleta
Buchet, cu ataº din împletiturã de
rãchitã fabricatã în anul 1920,
automobilul de epocã Olds Patent,
fabricat în anul 1898, masivul cilindru
de la moara Assan, dupã cum se ºtie,
prima moarã cu abur din România
(1853), celebrele lãmpi cu arc electric
care au luminat Teatrul Naþional din
Bucureºti începând cu anul 1885,
primele tipuri de telefoane folosite în
þara noastrã, fabricate de firmele
Siemens & Halske ºi Teirich &
Leopolder (1882) º.a. Ne despãrþim cu
greu de aceste obiecte originale, care
ne-au ajutat sã rememorãm istoria
Bucureºtiului de altãdatã ºi nu ne putem
închipui cât de sãracã ar putea fi fãrã
ele imaginea Bucureºtiului de astãzi.

Adela DEAC

 Permanenþe româneºti  Permanenþe româneºti  Permanenþe româneºti
Prin însemnãrile publicate în numãrul
precedent al revistei Opinia naþionalã
formulam invitaþia de a-l aduce acasã, în
sufletele noastre, pe poetul ªtefan Baciu,
nãscut la Braºov la 29 octombrie 1918, ca
fiu al profesorului de germanã Ioan Baciu
ºi al soþiei sale Elisabeta-Maria. Numele
întreg al viitorului poet era Aurel ªtefan
Baciu. Cu acest nume va figura din 1924 în
cataloagele ºcolii primare Andrei
Mureºanu ºi din 1928 în cele ale liceului
Andrei ªaguna unde învãþaserã, cel puþin
un an, poeþii Octavian Goga, Aron Cotruº
ºi Lucian Blaga ºi unde va fi, pânã în 1937,
coleg cu istoricul Andrei Oþetea, cu filosoful
D.D.Roºca ºi cu dirijorul Mihai Brediceanu.
Liceul A. ªaguna era o ºcoalã
româneascã de elitã ºi Braºovul o veche ºi
strãlucitã cetate a culturii naþionale,
începând cu întemeierea ºcolii din ªchei.
Despre anii de liceu, ªtefan Baciu va
mãrturisi într-un interviu acordat lui Andrei
Brânduº în Noua Gazetã Transilvanã:
Epoca aceea extrem de vie este o epocã
extrem de rodnicã ºi de frumoasã din viaþa
mea de elev al liceului A.ªaguna, de la
Braºov, ºagunist, cum se spunea, ºi-mi
aduc aminte de profesorii, de colegii mei
de clasã. A avut profesori eminenþi, viitoare
personalitãþi ale culturii româneºti, Emil
Cioran, de logicã ºi filosofie, Octav ªuluþiu,
de francezã, Fabiu Sanjoanu, de botanicã ºi
geografie, Daniel Ganea, de românã ºi Ion
Baciu care  mãrturisise poetul  mi-a fost
nu numai tatã ºi maestru, ci ºi profesor de
limba germanã. În toamna anului 1937 se
înscrie la Facultatea de Drept din Bucureºti
pe care o terminã în 1941. În paralel,
urmeazã ºi cursurile Facultãþii de Litere ºi
Filosofie, remarcându-se îndeosebi la cursul
de Esteticã susþinut de Tudor Vianu. În anii
studenþiei a colaborat la numeroase ziare ºi
reviste. La 27 de ani, în 1945, se cãsãtoreºte
cu profesoara de limba spaniolã Mira Elena
Simian, împreunã cu care va pleca, în anul
urmãtor, în misiune diplomaticã la Berna.
În 1948 demisioneazã din postul respectiv,
din motive politice, ºi cere, împreunã cu
soþia, azil politic în Elveþia. Între 1949 ºi
1962 se aflã în mai multe þãri din America
de Sud ºi Centralã, unde, îndurând grele
privaþiuni ale sãrãciei, îºi afirmã complexa
sa personalitate, bazatã pe un talent
remarcabil, de o certã originalitate, pe o
solidã culturã ºi cunoaºterea perfectã a mai
multor limbi. Cum am vãzut, a debutat
precoce cu mai multe poezii ºi s-a afirmat
ca poet, pe trei continente, pânã la sfârºitul
vieþii, survenit la 6 ianuarie 1993. Va fi
înmormântat la 13 ianuarie în oraºul

Honolulu, la a cãrui Universitate a predat
limba ºi literatura spaniolã ºi limba ºi
literatura portughezã. La Honolulu a
întemeiat revista Mele. A trãit printre strãini
suferind ca ºi Inochentie Micu-Clain,
Bãlcescu ºi atâþia alþii, de boala, tipic
româneascã, dorul de þarã ºi a murit printre
strãini lãsând numeroase volume.
ªtefan Baciu a surprins atât prin debutul
sãu precoce, la 16 ani, ca al lui Eminescu,
Goga, Blaga, Arghezi, cât ºi prin maturitatea
sa. A debutat în martie 1933 cu poezia Eu, în
revista bucureºteanã Rãboj, pe care o edita
un grup de tineri. Poezia impunea un poet
care nu era influenþat de gloria literarã a lui
Blaga, Arghezi, Bacovia, Ion Barbu, pe carei cunoºtea foarte bine, ºi nici de exemplele
ardelenilor mai apropiaþi de generaþia sa:
Mihai Beniuc, Emil Giurgiuca, V. Copilu
Cheatrã. Poezia de debut îl arãta mai orientat
spre lirica lui Adrian Maniu, Vasile
Voiculescu, B. Fundoianu, Ion Pillat: Am
alunecat în mine ca într-o cutie, / Tot grâul
auriu dintr-o varã târzie. / Pe drumul uscat
de soarele ca un chibrit / Am alergat ºi
nãzuiam spre infinit. / Sunt nou, ca un mugur
nedeschis. / Trec pe promenada vieþii ca prin
vis. / Arunc cu pietre dupã hoþi de vorbe grele
/ ªi apoi mã bat cu bice ºi nuiele.
La o lunã de la debutul în Rãboj,
prestigioasa revistã germanã Klingsor
(Clopotul) (1924-1939), condusã de poetul
Henrich Zillich, care publica ºi pe marii
poeþi români, de la Alecsandri ºi Eminescu
la Bacovia, Minulescu, I. Pillat, Vlahuþã,
Goga, ªt.O.Iosif, Blaga, Cotruº, Arghezi,
publicã un debutant: Baciu.
La 17 ani se produce debutul editorial
al lui ªtefan Baciu cu volumul Poemele
poetului tânãr, editat de Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã Regele Carol II ºi premiat
de Comitetul pentru premierea poeþilor
tineri. Receptarea volumului de cãtre
criticã n-a fost uniformã. Unii au gãsit
premierea o exagerare, alþii i-au prevãzut
autorului un viitor strãlucit.
Viaþa a demonstrat cã au exagerat ºi
unii ºi alþii.
În peisajul vieþii noastre literare, premiul
ºi editarea volumului de debut la Editura
Fundaþiilor însemna o consacrare, de vreme
ce, în anul premierii lui Baciu, din juriu
fãceau parte Mircea Vulcãnescu 
preºedinte  ºi ca membri: T. Vianu, M.
Eliade, Perpessicius, M. Sebastian, dr. Ion
I. Cantacuzino ºi directorul Fundaþiilor
Regale, profesorul Al. Rosetti.
Privitor la acest moment decisiv din
viaþa sa literarã, ªtefan Baciu va reveni
peste ani, în acelaºi interviu dat lui Andrei

Brânduº: Îmi aduc aminte perfect, am
sosit la Bucureºti într-o searã ºi, cum nu
aveam costum bun, am venit în uniforma,
cu numãrul 263, de la liceul ªaguna, pe
braþ. Dimineaþa devreme, primul meu gând
a fost sã mã duc la Fundaþii ºi cred cã am
ajuns pe la opt ºi jumãtate, nouã fãrã un
sfert, când nimeni, absolut nimeni, nu era
încã acolo, ºi un om de serviciu, care mi-a
deschis uºa, s-a uitat la mine cu mare
mirare: un bãiat cu uniformã de liceu bate
la uºa Fundaþiilor, dimineaþa, sã vorbeascã
cu domnul Rosetti ( ). I-am arãtat
telegrama cu care venisem de la Braºov,
mi-a deschis uºa ( ) ºi am luat loc în sala

usuc pe mal lunecos ºi umed, ºopârlã; / Sã
fac poeme în iarbã ºi în þãrâna jilavã. //
Câþiva prieteni vor aduce în loc de
bomboane / Un sfat uzat, vor ºedea la
masã, vor vorbi nesiliþi, / Vor fi palizi de
inteligenþã ºi de carte, ca niºte lampioane,
/ ªaisprezece cicatrice, ºaisprezece ani de
tâmplã lipiþi.
Citatul, respectiv poezia 29 octombrie
1934, este din volumul Poemele poetului
tânãr, reeditat în volumul jubiliar Al. Rosetti
 dupã 50de ani, Honolulu, Hawaii, 1985. Am
amintit episodul debutului de la Fundaþii ºi
pentru a omagia memoria ctitorului cãrþii
româneºti moderne, Al. Rosetti, care a acordat

Un exilat
cu þara-n suflet
Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN

de aºteptare ( ) Dupã ce am bãut o cafea,
a sosit Isaia Rãcãciuni (administratorul
Fundaþiilor, n.n.  I.D.B.) care, când m-a
vãzut în uniformã, s-a amuzat grozav. ( )
Pe la ora 11 ºi jumãtate a sosit profesorul
Rosetti, care, când m-a vãzut, a zâmbit, m-a
îmbrãþiºat ºi i-a spus lui Rãcãciuni sã vinã
cu contractul. Rãcãciuni a sosit cu un dosar
ºi cu cinci hârtii de câte o mie de lei ( )
Dreptul de autor era ceva de neînchipuit.
Am dat acest citat lung, socotindu-l util
pentru luminarea debutului editorial al
tânãrului poet care-ºi cânta, în volumul
premiat, cu o candoare impresionantã ºi
certã originalitatea, cei 16 ani:
ªaisprezece ani, ºaisprezece stele, tot
atâtea deziluzii, / Mâine nu mai am voie
sã umblu hai-hui / Vom plânge dupã ani
zece, când mâncam / Pepeni, când mã
plimbam de mânã cu porunca nimãnui. //
ªaisprezece ani, nici o lacrimã dulce ca o
turtã / Fiecare cuvânt sobru, fiecare gest
aritmetic calculat. / Nãdragi lungi,
incopciaþi cu aramã pe burtã / ªi nici un
copil de vecin neþesãlat. // Nici o baie în
pielea goalã-puºcã la gârlã / Nici un gând
la cãrãbuºi sau la fata bolnavã; / Sã mã

o atenþie cu totul specialã volumelor de debut
din diverse domenii. Amintesc de Emil Cioran
(1911-1995), Pe culmile disperãrii;
Constantin Noica (1909-1987), Mathesis sau
bucuriile simple; Dragoº Vrânceanu (19071977), Cloºca cu puii de aur, versuri; Simion
Stolnicu (Al. I. Botez, 1905-1966), Pod eleat
 versuri; Eugen Jebeleanu (1911-1991), Inimi
sub sãbii; Emil Botta (1911-1977),
Întunecatul April; Maria Banuº, Þara Fetelor;
Virgil Gheorghiu (1905-1977), Marea
vânãtoare; premiat în acelaºi an cu Poemele
poetului tânãr de ªtefan Baciu.
Iar criticul braºovean talentat, cu o culturã
temeinicã ºi o probitate profesionalã impecabilã,
Octav ªuluþiu (1909-1949), scria despre ªt.
Baciu, V. Gheorghiu (1905-1977) ºi S. Stolnicu
(1905-1956), în cronica sa din revista scriitorilor
români din Ardeal ºi Banat, Familia, an II, iunie
1935, p. 96-97: Virgil Gheorghiu a dat cel mai
realist volum dintre cei trei. De la el ar trebui sã
înveþe ªtefan Baciu tehnica metaforei, pentru a
scãpa de abuzul de comparaþii. ªi tot de la el sã
înveþe ºi organicitatea imaginii.
Cãci Baciu face adesea imagini pentru
imagini. E prea virtuoz, - cum spunea
ªerban Cioculescu (1902-1988), - dar nu

sunt de partea lui cã e numai virtuoz. În
precocitatea talentului sãu, Baciu promite
sã ajungã un poet mare (o spun fãrã nici o
teamã de exagerare). Pentru cã nu numai
tehnic e poet, are ºi substanþã pe care o
exprimã. Sunt mai multe aspecte în poezia
sa care trebuie reþinute. Cel mai elementar
e aspectul descriptiv. Poetul e un pastelist
fin ºi original.
Al doilea e conºtiinþa narcisiacã, ce
spune despre starea ºi destinul sãu. Poetul
se cunoaºte pe sine, se cultivã ºi se iubeºte.
Al treilea aspect este vitalismul
poetului. Poetul se bucurã de viaþã. El
trãieºte din plin ºi un optimism robust îl
animã; se împlântã în viaþã ºi o priveºte
cu sufletul sãu prin ferestrele tuturor
simþurilor. E o înfãþiºare plenarã a vieþii,
care trebuie reþinutã.
Cronicarul revistei Convorbiri literare,
(an LXVIII, nr. 6-8 iunie-august, 1935
p.379), Constantin Stelian, mãrturiseºte cã
a reþinut numele lui ªtefan Baciu pentru
un motiv dublu: vârsta ºi premiul obþinut
pentru cã este incontestabil, pe lângã un
temperament ºi un talent poetic, precum
este ºi un început de realizare. Acolo unde
este mai sincer bate efigie proprie, 29
octombrie 1934 este cel mai puternic
exemplu în acest sens. ªi poetul se menþine
pe aceeaºi linie, în bunã mãsurã ºi în
Vânãtoare, Sat de pe Târnave.
Foarte puþin critic literar ºi mai mult
documentarist harnic, Barbu Lãzãreanu se
dovedeºte capabil de un foarte reuºit
calambur în cronica din ziarul Dimineaþa,
în care-l numeºte pe tânãrul poet bardul
bârsan Baciu, evident cu un vocabular
plivit de prin Mioriþa, imputându-i, cam
incifrat, titlul pleonastic al volumului, dar
recunoscând popularitatea poetului prezent
în mai multe reviste din þarã: Aproape
pretutindeni poezia baciului acestuia,
admirabil rãzimat în bâtã ºi pe infinit, a
apãrut nu numai deplin închegatã, dar ºi
stoarsã de prisosurile fluide ºi înfãþiºatã
în asprimea aromaticã a cojii de brad.
Un critic de la o revistã provincialã, Trivale,
apreciazã versurile debutantului pentru
zbuciumul interior al poetului, dar socoteºte
cu o exigenþã nedreaptã cã purtatã de la
Arghezi la Blaga, de la Maniu ºi Pillat la
Crevedia ºi alþii, forþa creatoare a d-lui Baciu
va trebui sã iasã odatã la þãrmul deplinei
emancipãri. Dan Petraºincu, în Viaþa literarã,
afirma cã Poemele poetului tânãr sunt o
surprizã deoarece d. ªtefan Baciu are un talent
precoce. ªerban Cioculescu în revista
Fundaþiilor Regale, nr. 9, din 1935, se aratã cel
mai reticent faþã de valoarea noului poet: În

ceea ce ne priveºte  declarã excesiv de
exigentul critic  cu greu vom recunoaºte
domnului ªtefn Baciu altceva decât o
neîndoielnicã virtuozitate. Mult mai generos
ºi mai drept se aratã Mihail Sebastian (Iosif
Hechter, 1907-1945), în revista Rampa
afirmând cã Poemele poetului tânãr sunt
profund simpatice prin simplicitatea lor, prin
tânãra lor melancolie, prin graþia versului, prin
inocenta lor gravitate, prin alternanta lor bucurie
ingenuã ºi tristeþe precoce. În compendiul de
Istoria literaturii române George Cãlinescu
îl încadra pe Baciu în întreaga pleiadã de poeþi
tineri, precizând cã slãveºte copilãria
hoinarã. Aprecierile critice de la volumul de
debut se pot extrapola, fãrã riscul de a greºi,
asupra întregii creaþii lirice a poetului ªtefan
Baciu. Precocitatea poetului e unanim
recunoscutã, ca ºi cultura formatã mai cu seamã
prin intermediul celei germane, din care a tradus
devreme, pe Rilke ºi Trakl. Receptivitatea la
nou ºi înnoire în poezie, gustul estetic foarte
rafinat au fãcut din el un poet modern, care, în
esenþã, a rãmas egal cu sine însuºi pe tot
parcursul evoluþiei sale poetice. Clasicitatea
formei se defineºte necontenit ºi se
perfecþioneazã, ca ºi modernitatea mereu
sporitã a conþinutului prin care poetul voia sã
reflecteze realitatea cât mai diversã ºi mai
bogatã.
Talent solid cultivat, ªtefan Baciu a
scris cu un þel bine definit, cum
mãrturiseºte în articolul Pro domo,
rãspunzând întrebãrii de ce scrie atâta, de
ce publicã atâta  ºi totul la o vârstã atât
de fragedã?.
Rãspunsul, aparent retoric, se integreazã
perfect în direcþia artei cu finalitate,
influenþatã de realitãþile vieþii. Cum oare
aº putea sã nu scriu atâta (ºi acest atâta,
mãrturisesc cã mi se pare uneori prea
puþin!), când aici, în preajma mea, toate
lucrurile ºi fiinþele îmi cer astea? Trecând
pe stradã mã îmbie la poem culorile
vitrinelor, gambele trecãtoarelor, fularul lor
de mãtase, câinii vagabonzi ºi lacrima unui
copil; ieºind dincolo de oraº, ierburile,
cartofii, prunii, brazdele, norii ºi pãdurile
nu cer decât sã fie puse în versuri. Iar
zbuciumul vieþii mele, dragostea, moartea,
tristeþea ºi bucuria, ce sunt oare toate aceste,
dacã nu poezie în stare brutã? E drept cã e
un meºteºug acesta al scrierii de vers sau
de prozã, dar aºa cum meºterii fac din brazi
mese ºi paturi, de ce poeþii sã nu facã din
toate acestea poezia? Pentru mine personal,
faptul de a nu scrie ar echivala oricând, fie
cu o trãdare, fie cu o neparticipare la viaþã.
(Front literar, seria II, an III, nr. 7-8, dec.
1938  ian. 1939).

20 decembrie 2004

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ 407

Lingvistica generalã
ºtiinþa de a transforma intuitivul în raþional
Prof. univ. dr. Zamfira MIHAIL,
ªefa Catedrei de Filologie,
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã

Consideraþiile despre istoria lingvisticii
într-o consultaþie de lingvisticã generalã sunt
necesare pentru situarea în timp a principiilor
teoretice pe care le-au avut în vedere savanþii
atunci când s-au referit la obiectul lor de
studiu, limba. Trecerea în revistã a etapelor
cercetãrilor în acest domeniu relevã cã a fost
nevoie de un lung exerciþiu de abstractizare
ºi de precizare a conceptelor pentru ca sã se
ajungã la acea imperativã exigenþã a unei
teorii a descrierii lingvistice, care nu fusese
încã formulatã explicit înainte de Saussure.
Acesta a caracterizat lingvistica din epoca
în care s-a format, a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea, ca insuficientã în ceea ce
priveºte principiile ºi metodele (subl.n), de
aceea F. de Saussure a cãutat legile
directoare care ar fi putut sã orienteze
gândirea prin acel haos. Limba este un
sistem riguros ºi teoria trebuie sã fie un
sistem la fel de riguros ca ºi limba, afirma
Saussure, ºi progresul în cercetarea ºtiinþificã
a limbii a fost determinat de faptul cã el a
trecut de la acea sumã de afirmaþii despre
limbã, numeroase de-a lungul secolelor aºa
cum se poate constata din consemnarea lor,
la o poziþie radical diferitã, anume afirmarea
într-un sistem coerent a unor concepte proprii
lingvisticii.
Cel care avea sã marcheze înnoirea totalã
a lingvisticii, modernizarea ei, Ferdinand de
Saussure (1857-1913), ºi-a dovedit spiritul
independent faþã de teoriile curente ale
vremii lui încã de la primele lucrãri, redactate
în 1872 sau 1874, fãcându-se cunoscut în
lumea savantã din 1878, când a apãrut la
Leipzig prima sa operã de referinþã Mémoire
sur le systeme primitif des voyelles dans les
langues indo-européennes. Dupã o analizã
criticã a principiilor lingvistice, el abordeazã
problematica lingvisticii generale ºi
preocupãrile pentru teoria generalã a limbii
sunt preponderente încã înainte de 1880.
Ideile centrale ale gândirii saussuriene,
apãrute de timpuriu în opera sa, sunt:
 ideea de valoare relaþionalã, opozitivã
a entitãþilor lingvistice;
 ideea conexã de sistem;
 ideea necesitãþii consecvente de a
distinge o lingvisticã a stãrilor de o
lingvisticã a realizãrilor ºi a evoluþiilor.
Pentru istoria lingvisticii este importantã
precizarea cronologiei apariþiei unor teorii
ºtiinþifice, dar este neîndoielnic cã în anumite
perioade unele idei plutesc în aer ºi
formularea lor poate fi prezentã în lucrãrile mai
multor cercetãtori. Saussure a fost o
personalitate cu o gândire profund originalã în
tezele sale teoretice despre limbã ºi
manifestãrile ei, pe care le-a elaborat de-a
lungul întregii sale activitãþi didactice, ca
profesor la Universitãþile din Paris ºi Geneva.
Lucrarea sa fundamentalã, Cursul de
lingvisticã generalã, predat în anii 19071910, a fost tipãrit postum, abia în 1916, de
cãtre discipolii sãi, Ch. Bally ºi A. Sechehaye,
viitori mari lingviºti, la rândul lor, pe baza
unor notiþe scoase la cursuri de cãtre studenþi.
De atunci ideile sale productive nu numai cã
formeazã baza teoreticã a ºtiinþei limbii, dar
continuã sã constituie ele însele obiectul unor
exegeze aprofundate.
Proclamarea de cãtre Saussure a
caracterului sistemic al limbii a impus ºi
lingvisticii o atitudine sistematicã: chiar
dacã trebuie sã descriem o unitate minimalã,
cãci a o descrie înseamnã a-i determina
valoarea, este nevoie sã o vedem în toate
asociaþiile sale opozitive posibile (pe care le
numim astãzi paradigmatice) ºi în toate
posibilitãþile sale de combinare sintagmaticã.
Altfel spus, chiar dacã obiectivul studiului

nu este în mod direct sistemul, ci numai o
parte din el, chiar minimã, pentru ca studiul
sã fie complet trebuie sã considerãm acea
parte în raport cu totalitatea care îi dã valoare
sau în raport cu întregul sistem lingvistic.
Este o recomandare utilã pentru oricine se
apleacã asupra problemelor de lingvisticã,
de a analiza fiecare informaþie în corelaþie
cu altele, pentru a nu scãpa din vedere
ansamblul lor, pentru a înþelege finalitatea
demersului oricãrei lucrãri de lingvisticã
generalã. ªi, mai ales, pentru a cãuta sã ne
însuºim ideile deschizãtoare de orizonturi
largi, în sens intelectual, pe care tezele de
lingvisticã generalã ale lui Saussure le conþin
din belºug.
Saussure a sesizat dublul caracter al
obiectului de studiu, diferenþiind, ca fiind în
opoziþie, cele douã aspecte ale sale: limbã /
vorbire. Prin limbã (langue) el a avut în
vedere sistemul, adicã ansamblul regulilor
care determinã folosirea sunetelor, a
formelor ºi a mijloacelor de expresie
sintactice ºi lexicale. Limba este sistemul
supraindividual, o abstracþie, a cãrei
existenþã este condiþia însãºi a comunicãrii
între oameni. Prin conceptul ºi termenul
vorbire (parole) a fost diferenþiatã forma
concretã a limbii, aºa cum este ea actualizatã
la un moment dat de un locutor (sau vorbitor)
determinat. Vorbirea este individualã, limba
este un fenomen social. Limba poate fi
cunoscutã studiind vorbirea (oralã sau în
texte), care furnizeazã informaþiile
referitoare la sistemul limbii. Pentru cã,
element definitoriu, limba este un sistem, un
ensemble ou tout se tient: fiecare element
lingvistic este determinat de relaþiile ºi de
funcþia sa. Exemplul ilustrativ pentru
înþelegerea accepþiilor sub care este
consideratã limba ca sistem a fost analogia pe
care Saussure a sugerat-o cu jocul de ºah.
Astfel, diferitele piese ale acestui joc (pion,
cal, turn, nebun, reginã, rege) se definesc
numai prin funcþiile care le sunt conferite de
regulile jocului. Forma exterioarã a piesei
ca atare, dimensiunile, materialul din care
este confecþionatã sau culoarea nu au nici o
importanþã pentru jocul în sine. De
asemenea, orice piesã poate fi înlocuitã
printr-un alt obiect, dacã el este utilizat în
acelaºi scop. Este necesarã doar diferenþierea
pieselor printr-un element caracteristic,
pentru ca sã nu se producã confuzie.
Transpus pe plan lingvistic, exemplul
sugereazã cã orice element lingvistic se
defineºte prin relaþiile sale cu celelalte
elemente sau prin funcþia sa în sistem ºi nu
prin proprietãþile sale fizice, deci, în
ansamblu limba este un sistem. Totodatã, prin
acest exemplu a fost enunþatã ºi teza cã limba
este formã ºi nu substanþã.
Un loc central în Cursul lui Saussure a fost
ocupat de discutarea ºi definirea semnului
lingvistic care reprezintã unirea dintre concept
ºi imaginea acusticã ºi ale cãrui componente
interne sunt semnificant ºi semnificat (signifiant
ºi signifié). Valoarea acestei teze constã, dupã
cum apreciazã B. Malmberg, în faptul cã
Saussure a sesizat cã nu existã concepte sau
reprezentãri fãrã denumire corespunzãtoare ºi a
introdus astfel sistemul noþional în sistemul
lingvistic ºi, implicit, semantica în rândul
disciplinelor lingvistice. O altã consecinþã a
analizei semnului lingvistic în perspectiva
raportului dintre signifiant ºi signifié este
demonstraþia cã legãtura dintre ele este arbitrarã
ºi, prin extrapolare, semnul lingvistic este
considerat drept arbitrar.
Cercetarea limbii a fost plasatã într-o
dublã perspectivã de abordare, sincronicã /
diacronicã în funcþie de considerarea

fenomenelor pe axa de simultaneitate
(analiza sincronicã, descriptivã) sau de
succesivitate (analiza diacronicã, istoricã).
În primul caz, lingvistul analizeazã relaþiile
existente între elementele limbii la un
moment dat, iar în al doilea caz se fac referiri
la etape cronologic anterioare.
Limba în sine este consideratã de
Saussure linearã, ea nu permite producerea
sau receptarea simultanã a douã elemente,
ci ele se ordoneazã totdeauna într-un ºir, mai
mult sau mai puþin extins, numit sintagmã.
Sintagma alãturi de paradigmã (expresie
sau rezultat al raporturilor asociative,
paradigmatice pe care orice element
lingvistic îl suscitã în vorbitor sau
ascultãtor) sunt factorii fundamentali ai
mecanismului limbajului uman.
Valoarea fiecãrui element dintr-o sintagmã
depinde de contrastul creat faþã de elementul
care îl precede ºi de cel care îi succede, funcþia
sa în limbã este determinatã de opoziþie.
Afirmaþia dans la langue il ny a que des
différences este fundamentalã pentru
lingvistica modernã.
Ideile lui Saussure au avut cel mai mare
impact în lingvisticã, dar ºi în cultura
mondialã, chiar dacã au trebuit sã treacã

aspect neabordat de înaintaºul sãu. Eugeniu
Coºeriu este teoreticianul acestui secol, care,
considerãm noi, a însemnat tot atât de mult
pentru dezvoltarea lingvisticii moderne ca ºi
înaintaºul sãu. Fireºte, numai economia
consultaþiei de faþã ne împiedicã sã ne
referim ºi la alte personalitãþi, la principiile
lor teoretice despre limbã ºi la metodologia
folositã. O aserþiune, obligatorie a fi
cunoscutã de orice intelectual, postuleazã cã
în orice ºtiinþã progresul cunoaºterii este
asigurat de totalitatea cercetãrilor într-un
domeniu.
Faptul cã întreaga miºcare lingvisticã
s-a acordat la evoluþia generalã a ºtiinþelor
a permis ca în secolul al XX-lea disciplina
noastrã sã-ºi rafineze ºi sã nuanþeze
conceptele, sã diversifice metodologia ºi
sã apeleze la formule interdisciplinare.
Dupã etapa de delimitãri, a urmat cea în
care ea înglobeazã ºi informaþiile din alte
domenii ale ºtiinþei în propria sferã de
preocupãri (din psihologie, sociologie,
etnografie º.a.). Unele principii care au
dominat cercetarea ºtiinþificã din ºtiinþele
exacte se reîntâlnesc în lingvisticã; astfel
prioritatea întregului asupra pãrþii are în
vedere cã întregul nu este o sumã de
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câteva decenii pânã sã se impunã definitiv.
Este semnificativ cã la ºcoala sa s-au format
unii dintre cei mai mari savanþi, care au
ilustrat noua orientare, modernã, a lingvisticii
din secolul nostru. Iar discipolii sãi, ce
constituie ªcoala genevezã de lingvisticã, au
fost cei care au contribuit într-o mãsurã
decisivã la rãspândirea operei sale, prin
iniþiativa de a tipãri notiþele de la cursuri
pentru reconstituirea gândirii sale novatoare,
prin investigaþiile pentru recuperarea tuturor
manuscriselor ºi mãrturiilor disparate. Oricât
s-ar diversifica teoria lingvisticã actualã, ea
tot de la Saussure se trage ºi tocmai faptul
cã toate dezvoltãrile se raporteazã la
principiile elaborate (sau formulate) de el fac
proba viabilitãþii ºi generalitãþii acestei teorii.
Considerãm cã ceea ce face sã fie de
neegalat contribuþia sa este unitatea
concepþiei ºi perspectiva de ansamblu, totalã,
asupra limbii. În genere, se poate spune cã
acum lingviºtii din toatã lumea au adoptat
viziunea teoreticã saussurianã asupra limbii.
Mai mult, ºi citãm în acest sens pãrerea unuia
dintre cei mai avizaþi specialiºti, gândirea
lui Saussure s-a aflat ºi se aflã în centrul
multor cercetãri ºi din domeniul ºtiinþelor
istorice ºi antropologice, la care adãugãm
cã mai pot fi luate în consideraþie ºi alte
domenii. De altfel, încã în secolul al XIXlea, lingvistica devansase celelalte ºtiinþe
umaniste ºi rigoarea cercetãrilor sale a servit
de exemplu, pentru etnologie ºi pentru
folclor, de a accede la statutul de ºtiinþe.
În secolul nostru mai existã încã o
direcþie a cercetãrii lingvistice, care, deºi
aflându-se în universul saussurian, se
plaseazã totuºi pe un palier distinct ºi
formuleazã principiile teoretice ale vorbirii,

elemente, deci nu este determinat de cãtre
pãrþi, ci dimpotrivã, întregul se
descompune în pãrþi. Astfel, obiectul este
un întreg, o totalitate, un ansamblu coerent,
a cãrui formã este mai mult decât suma
pãrþilor. Principiul prioritãþii întregului ºi-a
gãsit aplicare în lingvistica structuralã,
care are în vedere în primul rând
ansamblul; astfel se demonstreazã teza cã
limba este altceva decât un repertoriu de
cuvinte ºi sensul unei propoziþii este mai
mult decât suma sensurilor componentelor
sale.
Cercetãtorii limbii s-au situat, în general,
în secolul al XX-lea, în gruparea
structuraliºtilor sau în cea a nonstructuraliºtilor. Ei au dezvoltat metodologii ºi
principii diferite ºi mai ales au pus în
circulaþie o terminologie specificã fiecãrei
orientãri.
La un nivel mai profund, cele douã mari
orientãri în lingvistica secolului al XX-lea
se caracterizeazã prin:
1. concepþii diferite cu privire la ceea ce
este ºtiinþific ºi ce ar trebui sã fie
ºtiinþific în studiul limbii;
2. concepþii diferite cu privire la
realitatea lingvisticã.
Ideea lor comunã este cã limbile sunt
sisteme ºi trebuie studiate ca sisteme, în
termenii diferitelor elemente cuprinse în
fiecare sistem ºi pe cât posibil fãrã referire
la semnificaþie (meaning), care este
insuficient structuratã ºi prea puþin
accesibilã criteriilor obiective. Datele
primare ale limbii sunt supuse unor analize
ce implicã diverse grade de abstracþie, cu
intenþia de a penetra diversele nivele ale
sistemului, concepute ca pãrþi ale unei

anumite realitãþi interioare, aflate în
spatele înveliºului limbii.
De fapt, structura limbii poate fi apreciatã
fãrã a contesta cã ºi ceea ce nu este discutat
în termeni de structurã este valabil din punct
de vedere ºtiinþific, dupã cum tehnicile
structuraliste pot fi aplicate fãrã
exclusivismul de a fi considerate singurele
valabile.
Dar o ºtiinþã a limbii care ignorã
conþinutul limbii  semnificaþia  nu mai este
de conceput decât ca o etapã experimentalã.
ªi structuraliºtii acceptã astãzi, din ce în ce
mai mult, o perspectivã înglobantã asupra
limbii, restricþiile referitoare la semnificaþii
nu sunt totale ºi metodele ºtiinþelor
experimentale sunt aplicate prin adecvare
specificã la o ºtiinþã umanistã.
Principiile acestei consultaþii de
lingvisticã generalã considerãm cã vor fi mai
bine înþelese, în implicaþiile lor umane, dacã
studenþii vor cunoaºte principiile care l-au
cãlãuzit, în activitatea sa ºtiinþificã, pe
marele lingvist de origine românã Eugeniu
Coºeriu (1921-7 sept.2002), pe care el le-a
expus în martie 1992, cu prilejul desemnãrii
sale ca Membru de onoare al Academiei
Române. Reproducem, ca un corolar al
consultaþiei de faþã, fragmente din
alocuþiunea rostitã de domnia sa:
«Principiile care m-au cãlãuzit, care
reprezintã unitatea activitãþii mele, sunt
esenþiale ºi configureazã o unitate de gândire
ºi þeluri pentru disciplina noastrã
(lingvistica):
1. obiectivitate (realism),
2. umanism,
3. principiul continuitãþii (al tradiþiei),
4. principiul generozitãþii (ºi al antidogmatismului),
5. principiul responsabilitãþii sociale (al
utilitãþii publice).
1. Obiectivitatea (realismul) este principiul
general al tuturor cercetãtorilor, nu numai al
celor din domeniul culturii, orice om de ºtiinþã
astãzi îºi pune probleme de eticã ºtiinþificã, ceea
ce presupune obiectivitate. Obiectivitatea
impune ca obiectul cercetãrii sã fie studiat în
realitatea sa, cercetãtorul eliminându-se pe sine
însuºi ºi ceea ce este contigent, care ar putea
modifica viziunea. Platon în Dialogul despre
sofism a stabilit principiul a spune lucrurile
aºa cum sunt, adicã nu parþial, sau cum au
fost, sau cum vor fi sau cum ar putea fi. E cel
mai greu de a lãsa lucrul sã aparã în lumina sa,
cãci de obicei parþializãm.
Principiul e obligatoriu sã fie respectat, dar
ºtim cã orice obiect se aflã într-o serie infinitã
de conexiuni ºi cercetãtorul trebuie sã-ºi punã
problema pânã unde poate sã þinã seama de
ele. Adevãrata originalitate ºtiinþificã este
respectarea obiectului. Istoria culturii nu merge
pe cãi mãrginaºe, ci pe aceea a tradiþiei ºi
continuitãþii. Principiul implicã corolarul
universalitãþii: obiectul trebuie prezentat aºa
cum oricine ar putea sã-l vadã.
2. Principiul umanismului e specific
fiinþelor umane  realitatea de care vorbim
ºi cea de care dãm seama e una pe care o
cunoaºtem ca oameni  limbajul nu þine
de lumea necesitãþii, ci de cea a libertãþii: ea
este un scop ( I. Kant).
Când studiem limbajul plecãm de la noi
înºine, avem baza pentru cunoaºterea în
toate formele sale, nu este o ipotezã, ci e
ºtiinþa originarã pe care o are omul în ceea
ce-l caracterizeazã ca om: limba, arta,
religia, cultura sunt forme ale spiritului,
activitate creatoare ca atare, creativitatea
însãºi, iar cultura este obiectivitate în
formã istoricã. Aceastã ºtiinþã originarã
este premergãtoare tuturor ºtiinþelor
omului despre sine însuºi. Altfel spus, în
lingvisticã este vorba de a transforma ceea
ce se cunoaºte intuitiv (Bekannt) în ceea
ce se cunoaºte raþional ºi reflexiv

(Erkannt). Cognitio confusa (Leibnitz) se
transformã în cognitio adequata, fondatã
pe corolarul (aproape paradoxal), pentru
cã lingvistul nu ºtie altceva decât
vorbitorul, dar ºtie altfel, cã: vorbitorul
are totdeauna dreptate.
Primul corolar: limbajul nu e creat de ºi
pentru lingviºti, ci de vorbitori, pentru
vorbitori.
Al doilea corolar: unitatea între teorie ºi
studiul empiric; între ele nu este nici un
conflict, ele constituie o unitate. Plecãm de
la Bekannt (teoria realului, a faptelor =
teoria e recunoaºterea universalului în fapte
concrete).
Orice interpretare conþine în mod necesar
o teorie ºi nu existã nici o teorie impusã
realitãþii (dacã teoria nu se aplicã, cu atât mai
rãu pentru teorie, cãci nu mai e teorie, ci
prostie Ortega y Gasset).
Punctul de plecare e faptul cã baza este
omul ca om. El a putut ºti întotdeauna cã e
subiect de culturã.
3. Principiul continuitãþii sau tradiþiei în
lingvisticã [E. Coºeriu considerã cã nu
trebuie fãcutã diferenþã între teoria
limbajului ºi ideile universale, între
lingvistica preºtiinþificã ºi cea ºtiinþificã].
Primul corolar: ideile lui Aristotel despre
limbaj sunt tot atât de valabile ca ºi cea mai
recentã idee lingvisticã lansatã. [În
interpretarea obiectului, Eugeniu Coºeriu a
plecat, întotdeauna, de la tradiþia Aristotel,
Augustin, Sf. Toma dAquino].
Al doilea corolar: în studiile despre istoria
lingvisticii sã ne referim la intuiþiile exacte ale
înaintaºilor, la concepþia lor, care a devenit
tradiþionalã. [Eugeniu Coºeriu a întreprins
recuperãri ale operelor unor savanþi din trecut:
de exemplu a lui H. Tiktin care a expus
principiile sintaxei structurale, în 1895, dar
gramatica sa fiind în limba românã, nu a fost
citatã în bibliografiile lingvistice
internaþionale].
4. Punctul de vedere sincronic este
cuprins în principiul antidogmatismului ºi al
generozitãþii ºtiinþifice. Toþi lingviºtii au ºtiut
ce sunt faptele lingvistice prin calitatea lor
de vorbitori = toþi lingviºtii de bunã credinþã
meritã respect, fie cã sunt sau nu sunt de
acord cu noi.
Primul corolar: aplicarea la studiul
limbilor a acestui principiu [a fost considerat
un fel de eclectism al lui Eugeniu Coºeriu,
reprezentantul unui structuralism moderat].
El însã declarã:
Fiecare punct de vedere îºi are limitele
necesare, trebuie sã ºtim ce punem între
paranteze. Cuvântul grecesc methodos
înseamnã drum, deci toate metodele sunt
drumuri, fiecare duce undeva, trebuie sã ºtim
doar ce putem face cu o anumitã metodã ºi
cum interpretãm metalingvistic rezultatele la
care ajungem. Trebuie sã avem generozitate
ºi trebuie sã înþelegem dinlãuntrul ei fiecare
teorie. Pornim cu încredere, analizãm orice
teorie nouã ºi explicãm, dacã e cazul,
devierea. Ceea ce se criticã nu sunt
consecinþele, ci principiul însuºi [este cazul
criticii pe care E. Coºeriu a fãcut-o teoriei lui
Bloomfield].
5. Dacã lingvistica vorbeºte despre ceea
ce ºtiu oamenii ºi se bazeazã pe aceastã
intuiþie a vorbitorului, trebuie sã þinem seama
de tot ceea ce intereseazã pe vorbitor.
Primul corolar se referã la expresie: un
limbaj formalizat al lingvisticii se va adresa
specialiºtilor, în rest trebuie sã folosim un
limbaj accesibil oricãrui cititor [terminologia
folositã de Eugeniu Coºeriu pleacã de la
noþiunile curente].
Al doilea corolar: lingvistica aplicativã
þine seama de interesele vorbitorilor;
lingvistul se va preocupa ºi de teoria
corectitudinii lingvistice, de teoria predãrii
limbilor, de teoria traducerilor º.a.».

Rolul istoricitãþii în predarea disciplinelor umaniste
Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã, deºi este printre cele mai tinere
ale Universitãþii Spiru Haret, are, în
schimb, o mobilitate organizatoricã în stare
sã-i punã în valoare, cât mai repede ºi mai
pe larg, resursele de creativitate. Resurse,
practic, inepuizabile de vreme ce ele
rezultã din îngemãnarea demersului
educaþional cu cercetarea ºtiinþificã de
anvergurã ºi cu actul cultural de
semnificaþie naþionalã. Plecând tocmai de
la aceastã sintezã a eforturilor sale de
creaþie, Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã a iniþiat un serial de dezbateri
ºtiinþifico-metodice
cu
caracter
interdisciplinar. Prima reuniune de acest
gen, sub forma unei mese rotunde, s-a
desfãºurat vineri 10 decembrie a.c. ºi a avut
ca temã Rolul instoricitãþii în predarea
disciplinelor umaniste. A fost o reuºitã
remarcabilã ºi succesul provine deopotrivã
din ampla viziune interdisciplinarã, din
caracterul complementar ºi bogat
argumentat al intervenþiilor, dar ºi din
sensul polemic al reuniunii. Fireºte, este
vorba despre o polemicã de idei, de o înaltã
þinutã universitarã.
Cum bine se ºtie, în vremea din urmã,
opinia publicã a fost ºi este asaltatã printro seamã de demersuri, pretins elitiste, de
ignorare sau chiar de recuzare a trecutului
nostru istoric. Recenta campanie electoralã
a împins pânã la absurd asemenea tendinþe,
fiecare analist cu orientare pretins
europeanã întrecându-se pe sine în a
afirma, ritos, cã accederea în structura

continentului nostru nu este posibilã de sub
povara trecutului; cã trebuie sã ne
îndreptãm atenþia exclusiv spre ce va fi,
nu spre ceea ce a fost; cã opþiunea pentru
libertate respinge naþiunea ca fiind, în
genere, o realitate perimatã, iar pentru
români, o obsesie primitivã. Fireºte, bunul
simþ românesc, echilibrat ºi înzestrat cu
fineþea umorului, atribuie acestor ieºiri
antiistorice ºi antinaþionale metaforele pe
care le meritã. Poate tocmai de aceea
pretenþiile cosmopoliþilor noºtri,
confruntate cu umorul opiniei publice, se
retrag adeseori în subteran ºi aleg calea
infiltrãrii, prin contrabandã, în nucleele
decizionale ale educaþiei îndeosebi. Pentru
cã acestea sunt cele mai vulnerabile. Aºa
se face cã, astãzi, o bunã parte dintre
documentele ºi instrumentele oficiale de
studiu gimnazial, liceal ºi chiar universitar
propagã refuzul retrospectivei în abordarea
disciplinelor umaniste, prin recuzarea
principiului istoricitãþii. Daunele aduse
astfel în pregãtirea tinerei generaþii sunt
imense. Copiii pierd din vedere caracterul
procesual al oricãrui demers creator,
perfectibilitatea însãºi a naturii umane ºi
vãduviþi fiind de simþul retrospectiv, ca o
ironie a sorþii, nu mai au acces nici la cel
prospectiv. Dimensiunile fundamentale ale
existenþei se pierd astfel într-un carpe diem
(prinde clipa!), echivalând uneori cu un
comportament neproductiv ºi degradant.
Faþete ale acestei triste realitãþi ºi,
totodatã, mijloace practice, existente la

îndemâna fiecãrui cadru didactic, pentru
depãºirea ei, au fost pe larg înfãþiºate la
dezbaterea amintitã. Cuvântul introductiv,
rostit de prof. univ. dr. Ion Toma, decanul
Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã,
a evidenþiat faptul cã atât limba românã,
cât ºi literatura românã nu pot fi înþelese
în afara caracterului lor istoric. Practic, nici
o disciplinã umanistã nu-ºi poate ignora
etapele devenirii sale în timp ºi spaþiu.

acestora, au intervenit cu întrebãri sau cu
completãri de informaþii din domenii
ºtiinþifice conexe, prof. univ. dr. Valentina
Curticeanu, lector univ. dr. Luiza
Marinescu, prof. univ. dr. Liviu Franga,
prof. univ. dr. Alexandru Dobre, prof.
univ. dr. Zamfira Mihail, prof. univ. dr.
Florin D. Popescu, absolvent al
masteratului Cosmin Comarnescu. În
context, a fost evidenþiat faptul cã orice

Dezbatere universitarã
pe o temã de strictã actualitate
Moderatorul dezbaterii ºtiinþificometodice, prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan,
a invocat faptul cã modalitatea superioarã
de a distinge valoarea esteticã rezultã din
însuºi procesul devenirii acesteia ºi a
ilustrat respectiva condiþie, în domeniul
literaturii, prin eforturile de periodizare
desfãºurate în cultura tuturor þãrilor
europene. Autonomia esteticului, ca
principiu fundamental în literaturã,
coexistã ºi se complineºte cu evaluarea
operelor dupã o concepþie ºtiinþificã,
purtând amprenta spaþiului ºi timpului
când a fost elaboratã, astfel încât artele ºi
studiul lor sã respingã gratuitatea ºi sã
dobândeascã un caracter, o substanþã
profund umanã, de înnobilare spiritualã.
În continuarea dezbaterii, au prezentat
substanþiale comunicãri ºi, în analiza

programã de învãþãmânt necesitã cel puþin
o introducere istoricã, iar profesorul, în
procesul predãrii, derivã, asociazã faptele
ºi, nu rareori, printr-un efort anticipativ,
cautã sã le distingã devenirile ulterioare.
Sincronismul faptelor dintr-o disciplinã
ºcolarã sau universitarã ar rãmâne de
neînþeles în afara perspectivei diacronice,
motiv pentru care Ferdinand de Saussure
afirma cã limba, ca ºi cultura, constituie
un sistem,  un ensemble ou tout se tient.
Lipsite de o perspectivã istoricã de
evaluare, disciplinele umaniste ar înfãþiºa
o imagine fãrâmiþatã, iar literatura ºi limba
n-ar mai putea oferi portretul etnopsihologic al unei colectivitãþi. ªtiut fiind
cã tocmai perspectiva istoricã a limbii
române evidenþiazã cele trei atribute
fundamentale ale românei ºi, implicit, ale

poporului român: latinitate, continuitate,
unitate. Accentul pus pe reducþionismul
anistoric în cazul limbii ºi literaturii
române ar face, practic, imposibilã
educaþia tineretului ºi i-ar lipsi de un
criteriu fundamental pe cei ce vor sã
cunoascã specificul românesc. Nimãnui
nu-i este îngãduit sã se joace pe claviatura
spiritualã a unui neam pe motiv cã ãsta e
gustul meu  s-a subliniat, pe bunã
dreptate, în cursul dezbaterii. Cu atât mai
mult cu cât istoricitatea ºi globalizarea nu
se exclud, ci se subsumeazã într-o sintezã
superioarã. Istoria este, aºadar,
consubstanþialã oricãrei discipline
umaniste ºi îi conferã acesteia valenþe de
identitate culturalã pe care orice naþiune
cu demnitate ºi-a respectat-o ºi ºi-o va
respecta mereu. Chiar ºi în domeniul
teoriei pure, cronologia este necesarã
pentru cã indicã valabilitatea principiilor
cu care se opereazã ºi face astfel inteligibil
respectivul demers ºtiinþific. Iar în
predarea literaturii, tocmai istoricitatea
face posibilã evidenþierea unor corelaþii
esenþiale, precum raportul dintre literatura
naþionalã ºi cea universalã.
Din perspectiva acestor adevãruri,
dezbaterea a evidenþiat metode optime de
predare a disciplinelor universitare, precum
Istoria limbii române, Istoria limbii române
literare, Istoria literaturii române, Istoria
limbii ºi a civilizaþiei latine, Lingvisticã
generalã, Folclor, Esteticã, Dialectologie
º.a. În predarea tuturor acestor discipline
umaniste, perspectiva istoricã nu

echivaleazã cu o expunere cronologicã
seacã, ci invitã la selecþie, la ierarhizare,
aºadar, la obþinerea unui relief valoric.
Propunerile avansate cu acest prilej au
evidenþiat inclusiv rolul calculatorului în
procesul instruirii moderne, virtuþile
Internetului, dar ºi pe cele ale lecturii
clasice, cu valorificarea deplinã a surselor
bibliografice. S-a subliniat, totodatã,
necesitatea ca studentul sã elaboreze teme
proprii, pe baza investigaþiilor personale
aferente, ºi au fost amintite principiile dupã
care poate fi alcãtuitã a lucrare valoroasã
de licenþã, care sã încununeze procesul de
transformare a fiecãrui student din obiect,
în subiect, în arhitect al propriului proces
de formare profesionalã. Întrucât toate
componentele acestei dezbateri au calitatea
unor elemente de referinþã, ni se pare firesc
ca ele sã fie reunite, perfectate ºi publicate
într-un volum din seria Analelor de
Filologie, succesiv tipãrite de facultate la
Editura Fundaþiei României de Mâine. ªi
încã o propunere: dat fiind cã asemenea
dezbateri ºtiinþifico-metodice, inaugurate de
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã,
au un caracter interdisciplinar ºi, drept
urmare, permit ºi provoacã un larg orizont
de referinþe, firesc ar fi ca la viitoarele
reuniuni sã participe cadre didactice, dar ºi
studenþi din anii superiori ai altor facultãþi
din Universitatea Spiru Haret. ªtiut fiind
cã principiul istoricitãþii îºi are rolul sãu
specific ºi în predarea disciplinelor de la
celelalte facultãþi cu profil umanistic.

Mihai IORDÃNESCU
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din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr. 443/5 iulie 2002,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 491/9 iulie 2002,

anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante:
I. FACULTATEA DE DREPT  BUCUREªTI

X. FACULTATEA DE LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ

1. CATEDRA DE DREPT PRIVAT
- profesor,
poz. 5,
- Drept comercial 1 ºi 2;
- conferenþiar,
poz. 7,
- Dreptul transporturilor;
- Dreptul mediului înconjurãtor (opþional);
- conferenþiar,
poz. 10,
- Dreptul comerþului internaþional;
- asistent,
poz. 32,
- Drept civil 1 ºi 2.

CATEDRA DE FILOLOGIE
- conferenþiar,
poz. 17,

2. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
- asistent,
poz. 18,
- Drepturile omului ºi instituþii europene
de protecþie;
- asistent,
poz. 19,
- Drept penal  partea generalã 1 ºi 2;
- preparator,
poz. 24,
- Drept administrativ ºi ºtiinþa
administraþiei 1 ºi 2;
- Asistenþã activitate didacticã.

a) COLECTIVUL DE LIMBA ENGLEZÃ
- conferenþiar,
poz. 7,
- Istoria literaturii engleze:
- Limba englezã  curs practic;
- conferenþiar,
poz. 33,
- Limba englezã contemporanã  opþional;
- Stilisticã;
- lector,
poz. 16,
- Istoria literaturii engleze;
- Limba englezã  curs practic;
- lector,
poz. 17,
- Introducere în istoria ºi civilizaþia englezã;
- Limba englezã  curs practic;
- lector,
poz. 36,
- Limba englezã contemporanã;
- Limba englezã  curs practic;
- Didactica limbii engleze
(completarea normei la DPPD).

II. FACULTATEA DE MARKETING ªI COMERÞ
EXTERIOR
1. CATEDRA DE ECONOMIE POLITICÃ
- lector,
poz. 8, 12, - Metodologia cercetãrii economice;
- Economie politicã.

- Istoria literaturii române;
- Limba englezã  curs practic.

XI. FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE
1. CATEDRA DE LIMBI GERMANICE ªI SLAVE

b) COLECTIVUL DE LIMBA ªI LITERATURA GERMANÃ
2. CATEDRA DE MARKETING ªI RELAÞII ECONOMICE INTERNAÞIONALE
asistent,
poz. 10,
- Limba germanã contemporanã;
- profesor,
poz. 2,
- Introducere în marketing.
- Limba germanã  curs practic.

III. FACULTATEA DE GEOGRAFIE

1. CATEDRA DE GEOGRAFIE FIZICÃ
- conferenþiar,
poz. 11,
- Geografia generalã a României;
- Dreptul mediului.

2. CATEDRA DE LIMBI ROMANICE

a) COLECTIVUL DE LIMBA ITALIANÃ
- lector,
poz. 5,
- Istoria literaturii italiene (opþional);
- Limba italianã contemporanã;
- Limba italianã  curs practic;
2. CATEDRA DE GEOGRAFIE UMANÃ ªI ECONOMICÃ
Stilisticã;
- lector,
poz. 7,
- Geografia turismului în România;
asistent,
poz.
11,
Istoria
literaturii italiene;
- Regiuni geoeconomice ale lumii;
Limba
italianã contemporanã;
- Geografie economicã ºi politicã universalã;
Limba
italianã  curs practic.
- Geografie economicã mondialã.
3. DEPARTAMENTUL DE LIMBI SPECIALIZATE PENTRU ALTE FACULTÃÞI
IV. FACULTATEA DE MATEMATICÃ-INFORMATICÃ
- asistent,
poz. 31,
- Limba francezã 2;
Limba englezã;
1. CATEDRA DE MATEMATICÃ
poz. 32,
- Limba englezã 1;
- asistent,
poz. 40,
- Matematici aplicate în economie (1 ºi 2); - asistent,
- asistent,
poz. 42,
- Limba englezã.
- asistent,
poz. 42,
- Matematicã 1 ºi 2;
- preparator,
poz. 45,
- Algoritmicã ºi programare (L);
XII. FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
- Tehnici de programare (L);
- Asistenþã la cursuri.
1. CATEDRA DE KINETOTERAPIE
- profesor,
poz.B/2
- Fizioterapie;
V. FACULTATEA DE REALAÞII INTERNAÞIONALE
- Kinetoterapie în afecþiuni neurologice;
ªI STUDII EUROPENE
- conferenþiar,
poz. 3,
- Mijloace de refacere ºi recuperare
în activitatea sportivã;
- profesor,
poz. 23,
- Dreptul european al drepturilor omului 1, 2;
Atletism în kinetoterapie;
- lector,
poz. 8,
- Geopoliticã 1, 2;
Tehnici ºi mijloace de refacere ºi recuperare
- lector,
poz. 9,
- Drept internaþional public 1 ºi 2;
în activitatea de educaþie fizicã ºi sport
- lector,
poz. 10,
- Europa contemporanã;
- Atletism;
- Istoria relaþiilor internaþionale ºi a diplomaþiei;
poz. 10,
- Prim ajutor;
- lector,
poz. 26,
- Istoria gândirii sociale ºi politice europene; - lector,
- Kinetoterapie în afecþiuni pediatrice;
- asistent,
poz. 15,
- Organizaþii europene ºi euroatlantice;
- lector,
poz. 6,
- Fiziopatologie;
- asistent,
poz. 16,
- Drept internaþional public 1 ºi 2;
- Fiziopatologia generalã ºi a efortului fizic;
- asistent,
poz. 17,
- Drept internaþional public 1 ºi 2;
- Dreptul adunãrilor parlamentare
- Fiziologia sporturilor;
ºi Uniunea Europeanã;
- preparator,
poz. 1,
- Kinetoterapia în afecþiuni
- preparator,
poz. 32,
- Drept internaþional privat;
endocrino-metabolice;
- Asistenþã curs.
- Igienã;
- asistent,
poz. 34,
- Managementul crizelor ºi conflictelor
- Masaj;
regionale;
- Asistenþã curs;
- Securitate ºi apãrare naþionalã;
- preparator,
poz. 2,
- Manevrarea bolnavului;
- Drept diplomatic consular 1 ºi 2.
- Igienã;
- Masaj;
VI. FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR- Asistenþã curs.

CONTABIL

CATEDRA DE CONTABILITATE
- conferenþiar,
poz. 8,
- preparator,
poz. 21,
- preparator,

poz. 22,

- Contabilitate (baze);
- Contabilitate de gestiune ºi sistemul
informaþional al costurilor;
- Contabilitate (baze).

VII. FACULTATEA DE MUZICÃ
- asistent,

poz. 26,

- Canto popular (curs practic individual);
- Folclor muzical;
- Culturã muzicalã tradiþionalã.

VIII. FACULTATEA DE FILOSOFIE ªI JURNALISM
1. CATEDRA DE FILOSOFIE
- conferenþiar,
poz. 24,
- lector,

poz. 18,

- asistent,

poz. 19,

- asistent,

poz. 20,

- asistent,

poz. 25,

2. CATEDRA DE JURNALISM
- lector,
poz. 11,

- lector,

poz. 19,

- asistent,

poz. 15,

- Istoria religiilor;
- Esteticã.
- Metafilosofie;
- Politologie;
- Seminar special Blaga  opþional;
- Seminar special Mircea Eliade  opþional;
- Filosofie modernã I;
- Epistemologie I ºi II;
- Logicã;
- Logicã generalã II;
- Sisteme logice ºi metalogicã I ºi II;
- Filosofie româneascã I ºi II;
- Filosofie anticã I ºi II;
- Ontologie I ºi II;
- Metafilosofie.
- Legislaþia ºi deontologia presei;
- Stilistica presei;
- Limba românã;
- Jurnalism  lucrãri practice I ºi II;
- Tehnici de realizare a emisiunilor radio-Tv;
- Iniþiere Tv;
- Iniþiere radio:
- Teoria comunicãrii I ºi II;
- Publicitate.

IX. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE
CATEDRA DE SOCIOLOGIE
- profesor,
poz. 11,
- conferenþiar,
poz. 14,

- Sociologie generalã;
- Informatica ºi aplicaþiile ei în sociologie;
- Analiza datelor.

2. CATEDRA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
- conferenþiar,
poz. 9,
- Atletism;
- conferenþiar,
poz.1,
- Fotbal.

XIII. FACULTATEA DE ISTORIE
- asistent,

poz.16,

- Istoria relaþiilor internaþionale;
- Românii din afara graniþelor României;
- Relaþii internaþionale;
- Istoria relaþiilor internaþionale ºi a diplomaþiei.

XIV. FACULTATEA DE ARHITECTURÃ ªI URBANISM
CATEDRA DE ARHITECTURÃ
- profesor,
poz. 11,
- lector,

poz. 55,

- asistent,

poz. 59,

- asistent,

poz. 61,

- Proiectare de arhitecturã;
- Arhitecturã de interior
- Design.
- Sinteze de arhitecturã;
- Reprezentãri;
- Reprezentãri;
- Sinteze de arhitecturã;
- Sinteze de arhitecturã;
- Reprezentãri.

XVII. FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE 
CONSTANÞA
1. CATEDRA DE CONTABILITATE
- lector,
poz. 22,
- Monedã ºi credit 1, 2;
- preparator,
poz. 40,
- Informaticã de gestiune (baze ºi Internet);
- Asistenþã curs.
2. CATEDRA DE ECONOMIE
- lector,
poz. 27,

- Economie politicã;
- Istoria economicã a României (opþional).

XVIII. FACULTATEA DE DREPT  CONSTANÞA
1. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
- conferenþiar,
poz. 8,
- Criminalisticã;
- Drept privat comparat (opþional);
- Drept financiar.
- preparator,
poz. 29,
- Drept penal special 1 ºi 2;
- Bazele ºtiinþei politice;
- Istoria administraþiei publice.
2. CATEDRA DE DREPT PRIVAT
- conferenþiar,
poz. 20,
- Drept procesual civil 1, 2.

XIX. FACULTATEA DE MANAGEMENT  BRAªOV
1. CATEDRA DE MANAGEMENT
- conferenþiar,
poz. 11,
- Managementul general;
- Fundamentele managementului organizaþiei;
- asistent,
poz. 22,
- Managementul comparat;
- Bazele practicii manageriale (A);
- Managementul resurselor umane;
- Fundamentele managementului organizaþiei.

XX. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE  BRAªOV
CATEDRA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE
- lector,
poz. 8,
- Psihologia vârstelor;
- lector,
poz. 9,
- Psihopedagogia creativitãþii (A);
- Metode de cercetare în psihologie
ºi pedagogie.

XXI. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ADMINISTRATIVE  BRAªOV
CATEDRA DE ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
- profesor,
poz. 2,
- Istoria administraþiei (A);
- Istoria statului ºi dreptului românesc;
- Bazele ºtiinþei politice.
- asistent,
poz. 23,
- Drept financiar ºi fiscal;
- Drept penal general.

XXII. FACULTATEA DE DREPT  CRAIOVA
- asistent,
- lector,
- preparator,

poz. 11,
poz. 17,
poz. 21,

- preparator,

poz. 22,

- Drept civil  (I + II);
- Criminologie ºi penologie (I, II);
- Drept penal general (I, II);
- Asistenþã curs;
- Drept administrativ ºi ºtiinþa
administraþiei (I; II);
- Asistenþã curs.

XXIII. FACULTATEA DE CONTABILITATE
ªI FINANÞE  CRAIOVA
- conferenþiar,

poz. 13,

- conferenþiar,

poz. 14,

- conferenþiar,

poz. 15,

- lector,
- lector,

poz. 29,
poz. 30,

- asistent,

poz. 44,

- Expertizã contabilã ºi audit financiar I+II;
- Finanþe publice.
- Asigurãri;
- Sisteme contabile moderne;
- Marketing financiar-bancar;
- Doctrine contabile ºi sisteme contabile;
comparate;
- Economie politicã I;
- Economia protecþiei mediului;
- Tehnologii moderne;
- Auditarea sistemelor informatice.
- Economie politicã;
- Economie europeanã;
- Management general.

XXIV. FACULTATEA DE DREPT  RÂMNICU VÂLCEA
- conferenþiar,
- lector,
- asistent,
- preparator,

poz. 6,
poz. 9,
poz. 32,
poz. 33,

- preparator,

poz. 34,

- Drept penal  partea specialã I ºi II;
- Dreptul muncii;
- Drept civil;
- Drept comercial;
- Asistenþã curs;
- Drept civil;
- Asistenþã.

XXV. FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE 
RÂMNICU VÂLCEA
- conferenþiar,

poz. 23,

XV. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI

- Pieþe de capital ºi burse de valori;
- Management bancar;
- Preþuri ºi concurenþã  opþional;
- Management financiar-contabil;
- Management general;
- Management bancar;
- Relaþii financiare-valutare internaþionale;
- Economie politicã;
- Analizã economico-financiarã;
- Informaticã de gestiune (Limbaje + SGBD);
- Asistenþã;
- Contabilitate (baze);
- Asistenþã.

- asistent,
poz. 16,
CATEDRA DE MANAGEMENT ªI FINANÞE
- conferenþiar,
poz. 14,
- Management general;
- Tehnologii moderne;
- conferenþiar,
poz. 15,
- Finanþe publice;
- conferenþiar,
poz. 16,
- Finanþe publice;
- preparator,
poz. 28,
- Asigurãri;
- lector,
poz. 25,
- Economia întreprinderii;
poz. 29,
- Gestiunea financiarã a instituþiilor publice; - preparator,
- Analiza economico-financiarã I;
- preparator,
poz. 28,
- Eficienþã economicã;
XXVI. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI  BLAJ
- Asistenþã cursuri;
- conferenþiar,
poz. 30,
- Gestiunea datoriei publice;
- lector,
poz. 12,
- Drept comercial;
- Operaþiuni de plãþi ºi compensãri;
- Drept financiar;
- Finanþele întreprinderii.
- Tranzacþii economice internaþionale.

XVI. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGÃTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC

- lector,

poz. 10,

- lector,
- asistent,

poz. 11,
poz. 14,

- Managementul educaþional;
- Pedagogie;
- Managementul educaþional;
- Psihologia educaþiei;
- Sociologia educaþiei.

Înscrierea la concurs se face cu respectarea condiþiilor prevãzute în Legea
Învãþãmântului nr. 84/1995 ºi Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic
din România.
Relaþii la telefoanele: 314.00.75; 314.00.76; 314.39.00: interior 220.

PRORECTOR,
Prof. univ. dr. Ion REBEDEU

SECRETAR ªTIINÞIFIC,
Conf. univ. dr. Daniela ªTEFÃNESCU
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
20 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Sãptãmâna externã (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
11:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
13:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Mereu în top: invitat: Claudiu Bleonþ - actor (r)
Emisiune de Violeta Screciu
14:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
15:00 Film documentar: Arta designului (II)
15:30 Întâlnire cu folclorul: Interpreþi de frunte Veta Biriº,
Gheorghe Roºoga, Laura Lavric.
Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Film documentar: Versailles
17:30 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive?
Ce, cum ºi cât mâncãm de sãrbãtori.
Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Gânduri de sãrbãtori în Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Economie: Retrospectiva anului economic 2004.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fascinaþia performanþei: Vedetele performanþei
în ajun de sãrbãtori. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Film serial: Arta designului (II) (r)
00:30 Film documentar: Pãdurile peruane (I) (r)
01:00 Mereu în top: invitat: Claudiu Bleonþ - actor (r)
Emisiune de Violeta Screciu
01:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
02:00 Film documentar: Arta designului (II)
03:00 Întâlnire cu folclorul: Interpreþi de frunte: Veta Biriº,
Gheorghe Roºoga, Laura Lavric.
Emisiune de Theodora Popescu
03:30 Film documentar: Versailles
04:30 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
05:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu

MARÞI
21 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r).
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de Stefan Iordache (r)
11:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
13:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
15:00 Film documentar: Jocuri de artificii
15:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitat: Silvia Chiþimia - etnolog
Realizator Corina Chiriac
17:30 Eva. Talk-show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Retrospectiva anului 2004 în Administraþia Publicã
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Învãþãmânt: Arhitectura, domeniu
al modernului în învãþãmântul universitar.
Emisiune de Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Economia de mâine: Sindicatele ºi acordurile sociale,
invitaþi Matei Brãtianu  secretar general BNS ºi Iacob Baciu
 preºedinte CSDR. Emisiune de Nicolae Mardari
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Îþi mai aduci aminte doamnã? Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Planeta copiilor. Emisiune de Stefan Iordache (r)
02:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
04:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
05:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)

MIERCURI
22 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
11:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
13:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Eva. Talk  show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci (r)
15:00 Film serial: Marea ºi idolii sãi (VII)
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Maria Dragomiroiu,
Mioara Velicu, Radu Ciordaº. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Film artistic românesc: Pas în doi (r)
18:00 Film documentar: Marea Britanie (IX)
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Retrospectiva anului 2004 în Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. România în lume: Noul guvern,
invitaþi Silviu Alupei  ziarist, prof. univ. dr. Ionel Olteanu,
Emil Boc  primarul municipiului Cluj-Napoca.
Emisiune de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã

22:30 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Univers clasic: Concertul Orchestrei Inginerilor,
dirijor A. Iliescu. Emisiune de Mihai Darie
01:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
02:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
04:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
05:00 Întâlnire cu folclorul: soliºti Maria Dragomiroiu,
Mioara Velicu, Radu Ciordaº. Emisiune de Theodora Popescu

JOI
23 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Moº Crãciun mereu eºti bun. Ediþie specialã de Crãciun
cu Andantino, Corbeanca. Emisiune de ªtefan Iordache
ºi Mihaela Matei
11:00 Secretele succesului cu invitatii Oanei Sârbu (r)
13:30 Prietenii lui Marcel Dragomir. Emisiune de Marcel Dragomir
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Ani de liceu: Festivalul LicArt  Festival pentru liceeni.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc (r)
15:00 Film documentar: Nigeria (VII)
15:30 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitat: Bogdan Caragea - etnolog.
Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Lumea de mâine: Lumea ºi provocãrile viitorului.
Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 La zi de sãrbãtoare: Trupa Pinochio; Grupul de copii
de la Cãlãraºi Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Starea culturii : Culturã ºi model cultural.
Dezbatere pe marginea lucrãrii prof. univ. dr. Aurelian Bondrea
« Starea Culturii 2004 », invitaþi: Valeriu Râpeanu
ºi Ion Brad. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Ediþie specialã realizatã de elevii ºi profesorii
Liceului Teoretic C.A. Rosetti. Emisiune de Mugur
Popovici ºi Alina Motoc
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
00:30 Film documentar: Nigeria (VII) (r)
01:00 Moº Crãciun mereu eºti bun. Ediþie specialã de Crãciun
cu Andantino, Corbeanca. Emisiune de ªtefan Iordache
ºi Mihaela Matei
02:00 Secretele succesului cu invitatii Oanei Sârbu (r)
04:30 Prietenii lui Marcel Dragomir. Emisiune de Marcel Dragomir
05:00 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu
05:30 Film documentar: Nigeria (VII)

VINERI
24 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Spectacol muzical pentru copii Scufiþa Roºie.
Muzica Dumitru Lupu: interpreteazã soliºti ai Colegiului
Naþional de Operetã ºi ai Filarmonicii George Enescu,
corul de copii Kiriak al ªcolii nr. 150 ºi corul de camerã
Melos. Realizator Mihai Darie
11:00 Film artistic: Rubedeniile (Mosfilm) (r)
13:00 Sanie cu zurgãlãi: soliºti Constantin Badea, Tatiana Tintea,
Rodica Creþu, Gheorghe Roºoga, Ileana Ciuculete.
Emisiune de Ionela Prodan
13:30 Film documentar: Semnificaþia Crãciunului.
Realizator Daniel Paraschiv
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Colinde de pretutindeni: România, Spania, Irlanda,
Anglia  corurile Carmina Minora ºi Carmina Tenera;
dirijor Constantin Popescu. Emisiune de Mihai Darie
15:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
15:30 Concert de colinde la biserica Sfântul Gheorghe Vechi
din Bucureºti. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Film documentar: Daruri pentru acasã ale rãzboinicilor sacri.
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Cunoaºterea între sacru ºi profan, între revelaþie ºi
investigaþie. Emisiune de Cãtãlin Grosu
18:00 Colinde cu Fuego. Emisiune de Theodora Popescu
18:30 Actualitãþi
19:10 Ecumenica  Ediþie specialã despre taina Naºterii Domnului.
Emisiune în direct de Sorin Bejan
20:00 Întâlnire cu folclorul: Astã searã-i sãrbãtoare.
Soliºti Viorica Flintaºu, Aneta Stan, Petre Sãbãdeanu.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Film artistic românesc: Dumbrava minunatã
22:00 Vestitorii Naºterii: Gheorghe Berian, Viorica Greavu,
grupul vocal al Seminarului teologic Galaþi.
Emisiune de Ionela Prodan
23:00 Mereu în top: invitatã Gina Bilous  creator de modã (I).
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Colinde, colinde
.e vremea colindelor.
Emisiune de Dumitru Cucu
00:30 Corul Eutherpe  colinde. Emisiune de Mihai Darie
01:00 Program folcloric: Crãciun la Crama 2000  Fãgãraº (I).
Emisiune de Ionela Prodan
02:00 Film artistic românesc: Dumbrava minunatã (r)
03:30 Spectacol muzical pentru copii Scufiþa Roºie.
Muzica Dumitru Lupu: interpreteazã soliºti ai Colegiului
Naþional de Operetã ºi ai Filarmonicii George Enescu,
corul de copii Kiriak al ªcolii nr. 150 ºi corul de camerã
Melos. Realizator Mihai Darie
04:30 Sanie cu zurgãlãi: soliºti Constantin Badea, Tatiana Tintea,
Rodica Creþu, Gheorghe Roºoga, Ileana Ciuculete.
Emisiune de Ionela Prodan
05:30 Film documentar: Semnificaþia Crãciunului.
Realizator Daniel Paraschiv

SÂMBÃTÃ
25 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Vestitorii Naºterii  program folcloric.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
8:00 Mereu în top: invitatã Gina Bilous  creator de modã (I) (r).
Emisiune de Violeta Screciu
8:30 Concert de colinde la biserica Sfântul Gheorghe Vechi
din Bucureºti (r). Emisiune de Theodora Popescu
9:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache
ºi Mihaela Matei (r)
10:00 Colinde, colinde
.e vremea colindelor.
Emisiune de Dumitru Cucu (r)
10:30 Din darurile Crãciunului. Transmisiune directã de la
Catedrala Patriarhalã din Bucureºti, Catedrala Mitropolitanã
din Atena ºi Cetatea Vaticanului; Pastorala de Crãciun
a ÎPS Teoctist ºi mesajul ÎPS Ioan Robu  arhiepiscop
ºi mitropolit al Biserii Romano-Catolice.
Realizator Sorin Bejan
13:00 Mioriþa  Colinde de Crãciun. Emisiune de Ioan Filip
13:30 Viaþa ca un spectacol. Emisiune specialã de Crãciun.
Realizator Vlad Leu
16:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Prizã directã. Reportaj de la expoziþia de icoane
Muzeul Satului. Realizator Marina Roman Boiangiu
17:40 Concert de Crãciun: Concertul orchestrei Camerata.
Emisiune de Mihai Darie
18:00 Prietenii lui Marcel Dragomir: Invitatã formaþia Meloritm
ºi Cristina Manoliu. Emisiune de Marcel Dragomir
18:30 Actualitãþi
19:00 Sanie cu zurgãlãi: soliºti Ionela Prodan, Elena Meriºoreanu,
Gheorghe Turda. Emisiune de Ionela Prodan
19:30 Grupul coral Sound în concert. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Spectacol de dans ºi muzicã irlandezã  River Dance
22:30 Zi-i din strune lãutare: Maria Loga, Maria Ghinea,
Rozica Petra. Emisiune de Theodora Popescu
23:00 Mereu în top: invitat: Gina Bilous  creator de modã (II).
Emisiune de Violeta Screciu
00:30 O melodie pentru fiecare. Emisiune de Dumitru Cucu
01:00 Spectacol de dans ºi muzicã irlandezã  River Dance (r)
03:30 Prizã directã. Reportaj de la expoziþia de icoane
Muzeul Satului. Realizator Marina Roman Boiangiu
04:10 Concert de Crãciun: Concertul orchestrei Camerata.
Emisiune de Mihai Darie
04:30 Grupul coral Sound in concert. Emisiune de Dumitru Cucu
05:00 Prietenii lui Marcel Dragomir: Invitatã formaþia Meloritm
ºi Cristina Manoliu. Emisiune de Marcel Dragomir
05:30 Colinde, colinde
.e vremea colindelor.
Emisiune de Dumitru Cucu (r)

DUMINICÃ
26 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Grupul coral Sound în concert. Emisiune de Dumitru Cucu
7:00 Film documentar: Semnificaþia Crãciunului (r).
Realizator Daniel Paraschiv
7:30 Colinde cu Fuego. Emisiune de Theodora Popescu (r)
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Muzicã popularã: Tinereþe bob de aur cu studenþii
Facultãþii de Muzicã ai Universitãþii Spiru Haret.
Emisiune de Ionela Prodan
9:30 Poveste de la arlechin: Vis de Crãciun la teatrul
Ion Creangã. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
10:00 Planeta copiilor. Emisiune concurs între elevii clasei
a III-a A ai ªcolii generale 109 ºi elevii clasei a III-a B
ai ªcolii generale nr.380 din Bucureºti.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã : Corul de copii « Meloritm » ºi Fuego.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Amfitrion Corina. Invitat: Grigore Leºe
 profesor dr. în muzicã
14:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu.
Ediþie specialã de Crãciun
17:00 Arta documentarului: Crãciunul în jurul lumii.
Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Moment folcloric: Zi-i un cântecel! Soliºti Elena Roizen;
Aneta Stan, Victoriþa Lãcãtuºu. Emisiune de Theodora Popescu
20:00 Cântecul ºi casa lui: Crãciun la Crama 2000  Fãgãraº (II).
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Viþelul de aur (Mosfilm)
23:30 Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Dumitru Cucu
02:00 Film artistic: Viþelul de aur (Mosfilm) (r)
04:30 Amfitrion Corina. Invitat: Grigore Leºe
 profesor dr. în muzicã
05:30 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici

LUNI
27 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Sportul în lume (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Ecumenica  Emisiune specialã cu ocazia zilei Sfântului ªtefan.
Emisiune de Sorin Bejan
10:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
11:00 Film documentar: Microcosmos  concert în iarbã
12:00 Teatru tv: Mizantropul (Franþa)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Mereu în top: invitatã: Gina Bilous  creator de modã (II) (r).
Emisiune de Violeta Screciu
14:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
15:00 Film documentar: Hainak Inuit (I)
15:30 Program folcloric: La mulþi ani ªtefane!
Soliºti ªtefania Rareº, ªtefan Miriuta, Polina Gheorghe,
Catalin Maximiuc. Emisiune de Ionela Prodan
16:30 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
17:00 Împodobeºte mamã bradul ! Concert Fuego
ºi Irina Loghin. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic

19:20 La zi de sãrbãtoare. Administraþia Publicã:
gânduri despre anul 2004 ºi perspective pentru anul 2005.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Economie: Retrospectiva economicã a anului
2004 (II)  piaþa financiarã. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fãrã menajamente: Cavalerii fluierului la momentul
adevãrului. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Program folcloric: La mulþi ani ªtefane!
Soliºti ªtefania Rareº, ªtefan Miriuta, Polina Gheorghe,
Catalin Maximiuc. Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Împodobeºte mamã bradul ! Concert Fuego
ºi Irina Loghin. Emisiune de Vlad Leu
02:30 Teatru tv: Mizantropul (Franþa)
04:30 Film documentar: Microcosmos  concert în iarbã
05:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu

MARÞI
28 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r).
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
11:00 Intalnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
11:30 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
15:00 Film documentar: Arta bucãtãriei japoneze
15:30 Profil spiritual  Silvia Marcovici.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitat: Mihai Bisericanu - actor.
Realizator Corina Chiriac
17:30 Eva. Talk-show cu ºi despre femei  ediþie specialã
de Crãciun. Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 La zi de sãrbãtoare. Administraþia Publicã:
gânduri despre 2004  perspective pentru 2005.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti  obiceiuri de iarnã.
Emisiune de Ion Bucheru
21:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Economia de mâine: IMM urile în anul 2004,
invitat prof. univ. dr. Mircea Coºea ºi Cristian Pârvan,
secretar general al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri.
Emisiune de Nicolae Mardari
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
02:00 Film documentar: Arta bucãtãriei japoneze
02:30 Profil spiritual  Silvia Marcovici.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
03:10 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)

MIERCURI
29 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Opera comicã pentru copii  Fata prost pãzitã.
Piesã preluatã de la Palatul. Copiilor.
Emisiune de Marcel Dragomir
11:00 Sanie cu zurgãlãi: solisti Viorica Flintasu, Marin Cornea,
Elena Roizen. Emisiune de Ionela Prodan
11:30 Teatru tv: Un tramvai numit dorinþã. Piesã de teatru
în interpretarea studenþilor Facultãþii de Teatru
 Universitatea Spiru Haret
13:00 Sportul în lume  retrospectivã (I).
Emisiune de Mugur Popovici
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Sã stãm de vorbã  Retrospectivã (I).
Emisiune de Bianca Vãcariu ºi Mugur Popovici
15:00 Film serial: Erupþie vulcanicã
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Aneta Stan, Ion Lupu.
Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Film artistic românesc: Dumbrava minunatã (r)
18:00 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 La zi de sãrbãtoare: Invitaþi: Grupul Andante
ºi Grupul Meloritm; spectacol înregistrat de la Circul Globus.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. România în lume: Imaginea României în 2004,
Invitaþi: Teodor Meleºcanu  senator ºi Radu Podgoreanu
 deputat. Emisiune de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte  retrospectivã 2004.
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Univers clasic: Concertul Orchestrei Camerata,
dirijor D. Teodorian. Emisiune de Mihai Darie
01:00 Opera comicã pentru copii  Fata prost pãzitã.
Piesã preluatã de la Palatul Copiilor.
Emisiune de Marcel Dragomir
02:00 Sanie cu zurgãlãi: soliºti Viorica Flintaºu, Marin Cornea,
Elena Roizen. Emisiune de Ionela Prodan
02:30 Teatru tv: Un tramvai numit dorinþã. Piesã de teatru
în interpretarea studenþilor Facultãþii de Teatru
Universitatea Spiru Haret
04:00 Sportul în lume  retrospectivã (I).
Emisiune de Mugur Popovici
04:30 Univers clasic: Concertul Orchestrei Camerata,
dirijor D. Teodorian. Emisiune de Mihai Darie
05:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu

20 decembrie 2004
(continuare din pag. 6)

JOI
30 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Opera comicã pentru copii: Il Signor Bruschino
11:00 Întâlnire cu folclorul: Ileana Stan, Mihai Mihalache.
Emisiune de Theodora Popescu
11:30 Teatru tv: Femeile savante (Franþa)
13:00 Sportul în lume  retrospectivã (II).
Emisiune de Mugur Popovici
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Ani de liceu: - retrospectivã (I). Emisiune de Mugur Popovici
ºi Alina Motoc (r)
15:00 Au fost aici pentru dumneavoastrã în anul 2004.
Emisiune de Mugur Popovici
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitat: Alexandru Lulescu - actor.
Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Film documentar: Înainte de vernisaj
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 La zi de sãrbãtoare Invitaþi: Grupul Andante ºi Grupul
Meloritm; spectacol înregistrat de la Circul Globus.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Starea culturii : Magistri ai ºcolii
ºi culturii româneºti: Ilie Murgulescu.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Liceul teoretic Al. I. Cuza - Bucureºti
ediþie specialã. Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
00:30 Film documentar: Înainte de vernisaj (r)
01:00 Opera comicã pentru copii: Il Signor Bruschino
02:00 Întâlnire cu folclorul: Ileana Stan, Mihai Mihalache
Emisiune de Theodora Popescu
02:30 Teatru tv: Femeile savante (Franþa)
04:30 Sportul în lume  retrospectivã. (II)
Emisiune de Mugur Popovici

VINERI
31 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Opera comicã pentru copii: La serva padrona
11:00 Film artistic: Viþelul de aur (Mosfilm) (r)
13:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Eva  talk show cu ºi despre femei. Ediþie specialã.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
15:00 Teatru tv: Nuca de cocos (Franþa)
17:00 Întâlnire cu folclorul: Viorica Galan, Marius Mãgureanu,
Ileana Domuþa. Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Cãlãtor prin România: Obiceiuri de Anul Nou la români
evocate ºi comentate cu invitatul Al. Constantin.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
18:30 Actualitãþi
19:10 Film documentar: Spectacol in vârful Alpilor

PROGRAM SPECIAL DE REVELION
20:00 Pluguºor  Colinde de Anul Nou, jocuri cu mãºti
cu ansamblul folcloric ºcolar Colinda din Mioarele.
jud. Argeº. Emisiune de Ioan Filip
20:30 Revelion cu prieteni: Mari interpreþi de muzicã uºoarã 
Laura Stoica, Ducu Bertzi, Daniel Iordachioaie,
Mihai Constantinescu. Emisiune de Marcel Dragomir
21:00 Satule, mi-e dor de tine: soliºti Viorica Flintasu,
Dumitru Ridescu. Emisiune de Ionela Prodan
21:45 Amintiri de la filmare: Întâmplãri vesele din timpul
filmãrilor povestite de Cornel Todea ºi Dinu Cocea
în dialog cu Ion Bucheru
22:15 Masca de Anul Nou: Prizã directã, ediþie specialã
cu Mihai Mãlaimare. Emisiune de Marina Roman Boiangiu
22:45 Cuvântul prof. univ. dr. Aurelian Bondrea  preºedintele
Fundaþiei România de Mâine ºi Televiziunii România de Mâine
23:00 Scrisoare de la Tudor Gheorghe  recital.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
23:30 Mesajul Preºedintelui României
23:45 Moment folcloric cu Elena Roizen, Ion Amititeloaie.
Emisiune de Theodora Popescu
00:00 Gong de Anul Nou
00:05 Hai noroc ºi La mulþi ani! Cu Maria Ciobanu,
Laura Lavric, Maria Dragomiroiu, Petre Sãbãdeanu,
Ion Lupu, Viorica Flintaºu
00:30 Doar o glumã sã-þi mai spun. Emisiune de Dumitru Cucu
00:45 Cafe concert. Emisiune de Dumitru Cucu
01:15 Concert înregistrat  River Dance
01:45 Lumea Anului Nou  reportaj Deutsche Welle.
Realizator Mihaela Anastase
02:00 Cântece la Hanul lui Manuc. Emisiune de Dumitru Cucu
02:45 Ansambluri de copii invitate la tvRM.
Emisiune de Dumitru Cucu
03:15 Un cântec pentru fiecare. Emisiune de Dumitru Cucu
04:00 Hai cu toþii, sã petrecem cu Nina Predescu, Norica Enache,
Angela ªerban. Emisiune de Theodora Popescu
04:30 Cântece de petrecere cu Ioana State, Stefan Miriuta,
Sica Rusu. Emisiune de Ionela Prodan
05:00 Univers sonor  Concert de muzicã clasicã.
Emisiune de Mihai Darie

SÂMBÃTÃ
1 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
6:30 Retrospectivã  fotbalul intern ºi internaþional (I)
7:30 Muzicã popularã: Revelion la Crama 2000 / Fãgãraº.
Emisiune de Ionela Prodan
8:00 Scufiþa Roºie  balet pentru copii (r). Emisiune de Mihai Darie
9:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache
ºi Mihaela Matei (r)
10:00 Film documentar: Rapsodie de iarna
10:30 Ecumenica  Transmisiune în direct de la Catedrala
Patriarhalã din Bucureºti, Catedrala Mitropolitanã
din Atena ºi Vatican (Mesajul Urbi et Orbi),
mesaje de Anul Nou (Patriarhul Teoctist,
Arhiepiscopul Ioan Robu, Menahem Hakohen,
Osman Aziz). Emisiune de Sorin Bejan
13:00 Mioriþa  tradiþii de Anul Nou. Emisiune de Ioan Filip
13:30 Cabana veseliei. Emisiune de Dumitru Cucu
14:30 Dacã doriþi sã revedeþi: Scrisoare de la Tudor Gheorghe.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelata
15:00 Sanie cu zurgãlãi: soliºti Viorica Flintaºu, Marin Cornea,
Elena Roizen. Emisiune de Ionela Prodan
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15:45 Doar o glumã sã-þi mai spun. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Teatrul MASCA: Domnul de Pourceaugnac.
Piesa de teatru de Moliere
17:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Prietenii lui Marcel Dragomir: Anastasia Lazariuc
în concert la Chiºinãu. Emisiune de Marcel Dragomir
18:30 Actualitãþi
19:00 Film artistic românesc: Muºchetarul român
21:00 Film serial: Arsene Lupin (XI)
22:00 Revelion cu prieteni: Mari interpreþi de muzicã uºoarã 
Laura Stoica, Ducu Bertzi, Daniel Iordachioaie,
Mihai Constantinescu. Emisiune de Marcel Dragomir
22:30 Amintiri de la filmare: Întâmplãri vesele din timpul
filmãrilor povestite de Cornel Todea ºi Dinu Cocea
în dialog cu Ion Bucheru
23:00 Mereu în top. Invitatã: Zina Dumitrescu - creator de modã.
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Astãzi vreau sã îmi petrec! Cu Filuþa Bogdan, Neta Soare,
Emilia Ghinescu. Emisiune de Theodora Popescu
00:00 Film artistic românesc: Muºchetarul român (r)
02:00 Film serial: Arsene Lupin (XI) (r)
03:00 Teatrul MASCA: Domnul de Pourceaugnac.
Piesa de teatru de Moliere
05:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu

DUMINICÃ
2 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Retrospectivã  fotbalul intern ºi internaþional (II)
7:30 Selecþiuni din programul de Revelion: Masca de Anul Nou:
Prizã directã  ediþie specialã cu Mihai Mãlaimare.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Ani de liceu  retrospectivã (II). Emisiune de Alina Motoc
ºi Mugur Popovici
10:00 Planeta copiilor. Emisiune concurs între elevii clasei
a III-a C ai ªcolii generale 109 ºi elevii clasei a III-a D
ai ªcolii generale nr.380 din Bucureºti.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã: cu « Bambi » ºi « Sunetul Muzicii ».
Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului  ediþie specialã cu selecþiuni din cele
mai bune emisiuni. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Amfitrion Corina. Invitat: Nicu Constantin  actor
14:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu. Ediþie specialã
17:00 Arta documentarului: Pãmânturi malatestiene.
Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Cunoaºterea între sacru ºi profan, între revelaþie
ºi investigaþie (r). Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Soliºti Vasile Topârceanu,
Ionela Prodan, Ilie Roºu. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Sonata pe malul lacului
22:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Spectacol realizat de studenþii Facultãþii de Muzicã
 Universitatea Spiru Haret (r). Emisiune de Carmen Stoianov
00:30 Film artistic: Sonata pe malul lacului (r)
02:00 Cunoaºterea între sacru ºi profan, între revelaþie
ºi investigaþie (r). Emisiune de Cãtãlin Grosu
03:00 Arta documentarului: Pãmânturi malatestiene.
Realizator Daniel Paraschiv
04:00 Film artistic: Sonata pe malul lacului

LUNI
3 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Retrospectivã sportivã (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Spectacol de balet: Fata moºului ºi fata babei.
Emisiune de Marcel Dragomir
11:00 Varietãþi muzicale. Dumitru Cucu
12:00 Teatru tv: Gustul mierii  Spectacol realizat de studenþii
Facultãþii de Teatru  Universitatea Spiru Haret
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Mereu în top: invitatã: Zina Dumitrescu  creator
de modã (r). Emisiune de Violeta Screciu
14:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
15:00 Film documentar: Hainak Inuit (II)
15:30 Întâlnire cu folclorul: Maria Ciobanu, Maria Dragomiroiu,
Laura Lavric. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Sanie cu zurgãlãi: Soliºti Polina Manoila, Ion Lãceanu,
Ionut Sidau, Tita Barbulescu. Emisiune de Ionela Prodan
17:30 Film documentar: Oraºul interzis
18:30 Actualitãþi
19:10 Film artistic românesc: De ce trag clopotele Miticã?
21:00 Academica. Economie: Anul economic 2005 
perspectivele pieþei financiare. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fascinaþia performanþei: fotbal, gimnasticã, handbal
în 2004. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Film documentar: Hainak Inuit (II) (r)
01:00 Spectacol de balet: Fata moºului ºi fata babei.
Emisiune de Marcel Dragomir
02:00 Varietãþi muzicale. Dumitru Cucu
02:30 Teatru tv: Gustul mierii  Spectacol realizat de studenþii
Facultãþii de Teatru  Universitatea Spiru Haret
04:00 Film documentar: Oraºul interzis
05:00 Mereu în top: invitatã Zina Dumitrescu  creator
de modã (r). Emisiune de Violeta Screciu
05:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)

MARÞI
4 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r).
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
12:30 Film documentar: Banjunublu
13:00 Sã stãm de vorbã : Retrospectivã (II).
Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
15:00 Film documentar: Farmecul provinciei Yunan
15:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina. Invitat: Doru Ana - actor.
Realizator Corina Chiriac
17:30 Eva. Talk-show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
18:30 Actualitãþi
19:10 Film artistic românesc: Înghiþitorul de sãbii
21:00 Academica. Învãþãmânt: Noutãþi în sistemele universitare
de evaluare a cunoºtinþelor. Emisiune de Ilie Ciurescu

22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Economia de mâine: Parteneriatul social. Invitaþi: Marian
Petre Miluþ  preºedinte UNPR, Bogdan Hossu 
preºedinte Cartel Alfa. Emisiune de Nicolae Mardari
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Îþi mai aduci aminte doamnã? Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
03:30 Film documentar: Banjunublu
04:00 Sã stãm de vorbã: Retrospectivã (II).
Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
05:00 Film documentar: Farmecul provinciei Yunan
05:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu

MIERCURI
5 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
11:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Eva. Talk  show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci (r)
15:00 Film documentar în serial: Destinul Marciei Merino (I)
15:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Victoriþa Lãcãtuºu, Ileana
Lãceanu, Aniºoara Vlaicu. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Film artistic românesc: Muºchetarul român (r)
18:00 Film documentar: Portret simfonic China
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Film artistic: Prima zãpadã
21:00 Academica. România în lume: Pe calea spre
Uniunea Europeanã, invitaþi: Varujan Vosganian  deputat,
Liviu Voinea  analist economic. Emisiune de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Telemedicina. Invitaþi: dr. Radu Dop, Mihaela Ghiþã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Univers clasic: Recital de chitarã din Festivalul
Eduard Pamfil. Emisiune de Mihai Darie
01:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
02:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
04:30 Film artistic românesc: Muºchetarul român (r)

JOI
6 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Ecumenica  Ediþie specialã. Emisiune de Sorin Bejan
11:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Concert de camerã: Orchestra de Camerã a Inginerilor.
Emisiune de Mihai Darie
15:00 Film documentar: Portrete
15:30 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina. Invitat: Ion Lucian - actor.
Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Metamorfozele gravurii. Invitaþi Dorel Bahrin
ºi Dorel Manea. Emisiune de Cãtãlin Grosu
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Idei etern contemporane: Homo Faber.
Moderator Alexandru Mironov. Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:15 Gala premiile RBA: spectacol înregistrat (I)
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Festivalul de teatru pentru liceeni la Liceul
Jean Monet. Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
00:30 Film documentar: Portrete (r)
01:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
02.30 Amfitrion Corina: Invitat: Ion Lucian - actor.
Emisiune de Corina Chiriac
03:30 Metamorfozele gravurii  invitaþi Dorel Bahrin
ºi Dorel Manea. Emisiune de Cãtãlin Grosu
04:30 Ani de liceu: Festivalul de teatru pentru liceeni la Liceul
Jean Monet. Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
05:30 Film documentar: Portrete

VINERI
7 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Ecumenica Sfântul Ion ( Ediþie specialã.)
Emisiune de Sorin Bejan
11:00 Spectacol realizat de studenþii Facultãþii de Muzicã 
Universitatea Spiru Haret. Emisiune de Carmen Stoianov (r)
13:00 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
13:30 Film documentar: Rapsodie de iarnã.
Realizator Daniel Paraschiv
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Sã stãm de vorbã: cu « Bambi » ºi « Sunetul Muzicii »(r).
Emisiune de Bianca Vãcariu ºi Mugur Popovici
15:00 Film documentar: Poussin
15:30 Întâlnire cu folclorul: Lucian Vãduva, Maria Militaru,
Constantin Enceanu. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase

Opinia

naþionalã

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

16:30 Prezentul continuu: Balurile bobocilor la Universitatea
Spiru Haret: Facultãþile de Sociologie-Psihologie,
Limbi ºi Literaturi Strãine ºi Teatru.
Emisiune de Bianca Vãcariu ºi Mugur Popovici
17:30 Poveste de la arlechin Teatrul Bulandra  piesa Tatãl
regia Cãtãlina Buzoianu (r). Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Gala premiilor RBA: spectacol înregistrat (II)
21:00 La mulþi ani, Ioane! Soliºti Ioana Cornea,
Ionuþ Sidãu, Ionela Prodan
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Antrenorii Naþionalei la început
de mandat. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Univers clasic: Gala laureaþilor Festivalul Eduard Pamfil.
Emisiune de Mihai Darie
01:00 Spectacol realizat de studenþii Facultãþii de Muzicã 
Universitatea Spiru Haret. Emisiune de Carmen Stoianov (r)
02:00 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
02:30 Film documentar: Rapsodie de iarnã.
Realizator Daniel Paraschiv
03:00 Gala premiilor RBA: spectacol înregistrat (II)
05:00 Univers clasic: Gala laureaþilor Festivalul Eduard Pamfil.
Emisiune de Mihai Darie

SÂMBÃTÃ
8 ianuarie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00

Preluare Deutsche Welle (r)
24 de ore (r)
Presa pe diagonalã (r)
Knock out. Emisiune de Alexandru Ganci
Spectacol de balet: Fata moºului ºi fata babei (r) .
Emisiune de Marcel Dragomir
9:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
10:00 Sunteþi un om sãnãtos? Emisiune de Constantin Dumitrache
11:00 Viitorul în prezent: 1100 de minute cu Caragiale.
Invitaþi Radu Beligan, Mãriuca Talpeº.
Moderator: Alexandru Mironov. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia: Gestiunea fondurilor
din agriculturã (II). Invitaþi: Cornelia Arabagiu  director
adjunct SAPARD, Otilia Manta  preºedintele Grupului
Român de Investiþii ºi Consultanþã ºi Ion Cioceanu 
director general ANCA. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:30 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
14:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Filuþa Bogdan,
Nina Predescu, Neta Soare. Emisiune de Theodora Popescu
15:00 Cafeneaua literarã ºi artisticã  Marele Bucureºti.
Emisiune de Vlad Leu
15:40 Varietãþi muzicale (I). Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã.
Realizator Marina Roman Boiangiu
17:40 Varietãþi muzicale (II). Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Prietenii lui Marcel Dragomir.
Emisiune de Marcel Dragomir
18:30 Actualitãþi
19:00 Film artistic românesc: Adela
21:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (XII)
22:00 Provocarea. Emisiune de Leonard Henþiu
22:40 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Mereu în top. Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Film artistic românesc: Adela (r)
02:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (XII) (r)
03:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
03:30 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
04:00 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Filuþa Bogdan,
Nina Predescu, Neta Soare. Emisiune de Theodora Popescu
04:30 Cafeneaua literarã ºi artisticã  Marele Bucureºti.
Emisiune de Vlad Leu
05:15 Varietãþi muzicale (I). Emisiune de Dumitru Cucu

DUMINICÃ
9 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Sportul în lume (r). Realizator Daniel Paraschiv
7:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Un calculator pentru fiecare. Invitaþi: Cristian Grigoriu,
Nicolae Crefelean. Emisiune de Cãtãlin Grosu
10:00 Planeta copiilor. Emisiune concurs între elevii clasei
a IV-a A ai ªcolii generale 109 ºi elevii clasei a IV-a B
ai ªcolii generale nr.380 din Bucureºti.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã : Ansamblul Primãvara al Ministerului
Administraþiei ºi Internelor. Emisiune de Mugur Popovici
ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Amfitrion Corina. Invitatã: Adriana Piteºteanu 
conferenþiar universitar
14:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu.
17:00 Arta documentarului: Orvietto (I).
Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Amintiri de la filmare cu regizorul Mihai Constantinescu.
Emisiune de Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui: recital Gheorghe Turda.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Cinci seri (Mosfilm)
22:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Film documentar: ªtiinþã ºi tehnicã (II)
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Film artistic: Cinci seri (Mosfilm) (r)
02:00 Sã stãm de vorbã : Ansamblul Primãvara al Ministerului
Administraþiei ºi Internelor. Emisiune de Mugur Popovici
ºi Bianca Vãcariu
03.00 Amfitrion Corina. Invitatã: Adriana Piteºteanu.
conferenþiar universitar
04 :00 Arta documentarului: Orvietto (I).
Realizator Daniel Paraschiv
05:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
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În scãpãrãri de stea, colinda

Colinde, colinde
Sosirã colindele ...
Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Decan al Facultãþii de Muzicã
sunã  în versuri  spusa
eminescianã a cântãrilor zise la poale
de cetini troienite prin aspra suflare a
iernilor ºi luminate de candela
gândului nostru, venit de la bunii cei
strãbuni ai neamului românesc.
A þese în sonor strai nou de sãnãtate,
pace în inimi, înfrãþire, fericire, belºug
ºi trai îndestulat în zorii anului mãnos
ce stã sã înceapã  aceasta este raþiunea
primarã de a fi ºi a lui Lerui ler ºi
lilioarã ºi a lui Florile dalbe, flori 
venite din zvonul de simþire al
veacurilor nestinse, dar ºi a mai noului
frunzã verde de albastru  iscat din
simþirea nichitianã la aceleaºi întâlniri
de tainã
Ne ard anii ºi timpurile, ne ard
anotimpurile de acelaºi dor de Nichita,
acum la ceas de decembrie, dar mai cu
seamã de dor de colindã den bãtrâni,
pentru cã sufletul tânjeºte mereu ºi
mereu la calda ei mângâiere.
Strãjuind neuitarea timpurilor,
purtate de vulturul Romei peste creste
ºi vãi de Carpaþi, bogate în urãri,
luminoase în clinchetul glasurilor
curate de tineri sau copii, vârtoase
precum trainica rostire a celor
împovãraþi de ani ºi ºtiutori de viaþã,
colindele îºi croiesc, iarnã de iarnã,
cãrare spre sufletul nostru,
desãvârºindu-ºi lucrarea întru curãþie
ºi prinos
Avem nevoie de ele, pentru cã sunt
parte a fiinþei neamului, pentru cã ne
legitimãm prin ele; este opinia unui
împãtimit culegãtor ºi cunoscãtor de
colindã româneascã: îl numim aici pe
Sabin V. Drãgoi, cercetãtor pasionat al
acestui strãvechi rit agrar ce urcã spre
noi din cele veacuri al cãror ºir s-a
petrecut în toarcerea vremii ºi a
strãluminãrilor de sacralitate!
A privi în viitor: iatã sintagma-cheie
ce se lasã cititã în sensul ºi depãnarea
colindei; ea desemneazã, pentru fiecare
din noi, spaþiul divin în care suntem
chemaþi sã pãºim o datã cu pragul
noului an, spaþiul în care vom lãsa
amprente de luminã ºi înþelepciune, aºa
cum au fãcut-o pãrinþii acestui neam,
colindând de pe versante de Carpaþi
pânã-n rodul câmpiei sau la marea cea
mare ºi voievodalã ºi cum au ºtiut sã
ne conducã paºii pentru a cinsti datina
ºi a trezi copilul din noi o datã cu
sosirea timpului lui Alb Împãrat.
Gen ancestral, colindul poartã cu
sine bogate conotaþii, la graniþa
îngemãnãrii muzical-literare cu gestul
ºi subînþelesul script teatral, cu o
locaþie ºi cu instrumentar specific care
pãstreazã  în linii largi  aceleaºi date
de referinþã: grupul de colindãtori (de
cele mai multe ori omogen ca vârstã),
urarea în pragul casei sau în bãtãturã
ºi abia apoi trecerea obligatorie peste
prag, clopoþeii sau tãlãngile, rãspunsul
gazdei, ceasul la care ziua ºi noaptea
se îngânã în tonurile de plumburiu ale
unui cer pe care stau sã înceapã
scãpãrãrile de stea. Toate acestea
definesc colinda; farmecul ei
spectacular rezidã în repetitivitatea
aproape incantatorie a spusei muzicale,

(Urmare din pag. 1)
Din pãcate, deºi cultura este o
dimensiune fundamentalã a existenþei
noastre personale, sociale, naþionale ºi,
mai ales, spirituale, dezbaterile teoretice
care i-au fost dedicate în epoca noastrã
sunt sporadice, lipsite de capacitate de
cuprindere. Mult mai numeroase sunt
dezbaterile teoretice despre culturã în
secolul al XIX-lea, în special în cuprinsul
tendinþei romantice.
M-am gândit recent la acest fapt
tocmai sub impresia puternicã a
pregãtirilor care se fac la noi ºi în alte pãrþi
ale lumii pentru a întâmpina aºa cum se
cuvine marea ºi sfânta sãrbãtoare a
Naºterii Domnului, dar ºi sub impulsul
ideii de alianþã necesarã ºi indestructibilã
între cultura creºtinã, cultura tradiþionalã
ºi cultura naþionalã.
Variatele definiþii ale culturii se
bazeazã pe criterii diferite în abordarea
noþiunii. Când vorbim de o epocã de
culturã, criteriul este istoric. Când vorbim
de om de culturã, criteriul e profesional,
antropologic sau sociologic. Când vorbim
de culturã creºtinã, criteriul este
tipologic, respectiv religios ºi teologic.
Când vorbim de culturã materialã, care
se deosebeºte de cultura spiritualã,

în scenariul cunoscut ºi rãscunoscut,
dar atât de proaspãt de fiecare datã,
dorit, aºteptat, chemat în prag de iarnã
ca o altã sãrbãtoare a sufletului ce
simte nevoia sã se spele de cele rele
ºi sã adune cele bune în cele mai
variate exprimãri alegorice.
Forþa lor emoþionalã este dificil de
exprimat în cuvinte ºi aceasta nu pentru
cã le-am sãrãci explicându-le, ci pentru
cã undeva, în adâncul nostru, pãzim
aceastã comoarã de orice atingere ºi
dorim ca taina sã rãmânã învãlitã în
tãceri cântate doar pentru noi, spre a
ne lumina mereu cu aceeaºi blândã
razã, venitã din corola de lumini a
zicerii strãbune.
Dorirea de sãnãtate ºi bunãstare
scandatã pe melodii simple, ºlefuite în
curgerea secolelor, este ascultatã cu
emoþie de fiecare datã, jocul

GHEORGHE ADOC, Sorcova,
desen ºi acuarelã (1963)
rememorãrilor suprapunând imaginea
copiilor de astãzi cu cea a copiilor de
mai an sau de pe-atunci, din
rãscolite cotloane de zicere
îndãtinatã
De fapt, rãspunzând întrebãrilor
nerostite  cum va fi anul ce vine?
ne va gãsi în putere?
în bunã
sãnãtate?  colinda nu face altceva
decât sã completeze energiile
întregului: de-o parte colindãtorii, de
cealaltã cei colindaþi; ºi, asemenea
cercului vremuirii, aceºtia din urmã vor
lua  dacã n-au luat, deja  calea
colindei pentru ca întreaga suflare a
satului sã fie ceea ce se doreºte a fi: o
mare familie în care mamele nu nasc
copii, ci speranþe.
Îngemãnarea sunetului cântat cu cel
vorbit, toate în prelungirea gândului cel
bun ce se cere rostit respectã triada
ritmului magic cultivând, în mereu
aceeaºi
ordine,
arta
tãcerii
ascultãtoare, a cuvântãrii prin rostire
muzicalã ºi a binecuvântãrii din priviri

criteriul este filosofic. Când vorbim de o
culturã a democraþiei, criteriul e politic
sau civic. Când vorbim de culturã
primitivã, arhaicã, anticã, medievalã,
modernã sau contemporanã, criteriul este
stadial, respectiv cronologic.
De fapt, cultura e o noþiune care se
lasã cu greu definitã. Nu este exagerat sã
spunem cã e o noþiune indefinisabilã. Este
în ea ceva fluid, misterios ºi, totodatã,
fascinant care solicitã participarea întregii
noastre fiinþe la efortul mereu reluat, dar
niciodatã încheiat, de a descifra mãcar
ceva din arcanele lumii. Este o noþiune
de maximã generalitate, care nu poate fi
subordonatã altor noþiuni.
Existã, de altfel, numeroase idei care,
deºi sunt trãite, uneori foarte intens, nu
pot fi exprimate într-o formã logicã
închegatã, clarã, sistematicã. Diferenþele
dintre viaþã, spiritualitate ºi intelect, cu
primatul vieþii ºi al trãirii spirituale asupra
raþiunii schematice, restrictive ºi
simplificatoare, pot explica incapacitatea
noastrã de a exprima în mod adecvat unele
din ideile, experienþele ºi reprezentãrile
care ne preocupã. Sunt experienþe ºi idei
cu caracter inefabil. Numai trãirea
religioasã ºi, îndeosebi, experienþa
misticã, opusã cunoaºterii de tip logic, ne
poate duce, în cazul acestor idei, la unele
aproximãri dorite. Este ceea ce au înþeles

de îndatã ce razele inimii noastre de
soare, atinse de duhul rostirii fac sã
tremure cel puþin o stea de dincolo de
orizontica depãrtare.
Cu o arhitectonicã la fel de simplã
precum le este zicerea rotatã, colindele
par a exploata la maximum ideea de
concizie, ca ºi esenþa lor arhaicã. Sunt
suflet din sufletul neamului pentru
cã pãstreazã  în sipetul lor de
frumuseþe  cele mai vechi întorsãturi
melodice, cele mai pregnante formule
ritmice, cea mai proaspãtã adresare de
la nepot la bunic, de la tânãr la
amintirea mereu vie a tinereþii date-n
rod ºi a creºtetului nins de vreme.
Traseul stabilit de colindãtori prin
uliþe de sat ºi timpuri dã viaþã nouã ºi
sporire gospodãriilor colindate,
îmbunând soarta prin cântecul oferit pe
prag de luminã, la poale de cetini.
În serile magice ale noului început
de an solar, când cu toþii ne tragem noi
seve, când planeta se împãrtãºeºte din
preaplinul inimilor noastre de soare,
când Crãciunul alãturã colindelor ºi
cântecul de stea ca împlinire a
Buneivestiri, sã facem loc, în inimile
noastre, unui spaþiu iniþiatic de cântare.
O facem an de an, cu promisiunea
adânc ascunsã undeva, în strãfundul
sufletului cã vom fi mai buni, mai
harnici, mai cinstiþi, mai apropiaþi,
mai sãritori la vreo nevoie a
aproapelui
ªi sã dea Domnul ca
promisiunea sã ni se-mplineascã, tot
aºa cum se doreºte ziditã în fapte
spusa de sãnãtate, de spor, de bine ºi
de viaþã lungã a colindei.
V-aþi gândi, însã, cã dincolo de toate
colindul mai este ºi altceva? Este una
din cele puþine, dar hãruite lecþii
supreme din care aflãm cã suntem
fãcuþi din nemãrginiri ºi cã sensul
colindãrii este tocmai acela de a vesti
tuturor cã a venit vremea sã ne
recâºtigãm dreptul la nemãrginiri de
gând, scoþând din sipetul memoriei alte
ºi alte sunete de învãþãturã ºi urare.
Ca ºi în anii trecuþi, concertul de
colinde susþinut de studenþii Facultãþii
de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret
este un prilej de încântare, vestind
sãrbãtoarea ce stã sã înceapã. Cele
douã conducãtoare ale corului  lect.
univ. drd. Adriana Drãgan ºi Adela
Rãchiþan, fosta ei studentã,
actualmente masterandã a Facultãþii de
Muzicã  au pregãtit un repertoriu
reprezentativ, cu colinde pentru suflet
de om ºi de þarã, ca ºi cu cântece de
stea.
Fie ele creaþii populare din folclorul
nostru  cum este acel cunoscut
Dimineaþa lui Crãciun sau din cel
german  S-a nãscut Mesia  fie
armonizãri  Dã-i Domnului, Doamne
(Ovidiu Drãgan) sau prelucrãri  La
Vetleem, colo-n jos (Nicolae Lungu),
fie creaþii în spirit folcloric  Praznic
luminos (Timotei Popovici), Sãltaþi
câmpuri ºi livezi (Alexandru Paºcanu),
Sus la poarta raiului, Colindiþa (Emil
Monþia), Domnul Iisus Hristos
(Dumitru Georgescu Kiriac), Colindã
de þarã (Petru Stoianov, pe versuri de
Nichita Stãnescu), toate colindele au
trecut prin sensibilitatea tinerilor
interpreþi pentru a ajunge la cei cãrora
le sunt destinate.
În prag de sãrbãtoare, un clinchet
de zurgãlãi vesteºte ora cântecului
pentru ca  asemenea florilor dalbe
 pe pãmânt sã-nmugureascã, din nou,
bunul gând

filosofii români din perioada interbelicã
 Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Mircea
Vulcãnescu, Mircea Eliade ºi alþii 
grupaþi în jurul revistelor Gândirea,
Cuvântul ºi Criterion.
Cu toate cã nu pot fi definite riguros,
categoriile sunt indispensabile în efortul
nostru de a circumscrie sfera ºi conþinutul
altor noþiuni, pe care acestea le
fundamenteazã.
Categoriile
ºi
demonstraþiile derivate din ele asigurã

COLINDÃ

Moº Crãciun, Moº Crãciun!
La casa de om sãrac
S-a gãtit fãina-n sac
ªi n-avem sã-þi dãm colac
Moº Crãciun!
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Pe toate rãzoarele,
Pe toate ogoarele
Ne-am trudit picioarele
Moº Crãciun!
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Toate sãptãmânile
Ne-am ostenit mâinile
ªi-am adunat grânele
Moº Crãciun!
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Slujim slujba satului,
Þarina bogatului
Pajura-mpãratului
Moº Crãciun!

GHEORGHE ADOC, Colindãtori, desen în tuº negru pe carton alb (2002)

Otilia CAZIMIR

Uite, vine Moº Crãciun!

Prin nãmeþi, în fapt de searã,
A plecat cãtre oraº,
Moº-bãtrân, c-un iepuraº
Înhãmat la sãnioarã.

Uite-o casã colo-n vale,
Cu ferestre luminate.
Moºul s-a oprit din cale,
Cu toiagu-n poartã bate:

Drumurile-s troienite,
Noaptea vine, gerul creºte
Cu urechile ciulite,
Iepuraºul se grãbeºte.

 Bunã seara, bunã seara!
Iaca, vin cu sãnioara
ªi cu daruri proaspete 
Bucuroºi de oaspete?

Vasile VOICULESCU

MOª CRÃCIUN
Moº Crãciun cu barba albã, moº Crãciun/
cu traista plinã,
Vechi stãpân atât de darnic al copilãriei mele,
Azi la noi în sat te-aºteaptã toatã casa cu luminã,
Cu colinde ºi cu cântec ºi cu crai ceteþi de stele.
Tu te furiºezi în tainã pe la fiecare poartã,
Cu pãºirea ta tiptilã nu laºi urme pe zãpadã,
Dar te simte-ntreg cuprinsul oropsiþilor/
de soartã,
Când laºi binecuvântarea peste capul/
lor sã cadã.
o categorie, aºa cum a arãtat Aristotel,
are o serie de prime modalitãþi, iar
acestea sunt categoriile (Teoria logicii,
Bucureºti, 1973, pag. 294).
Pentru cã nu poate fi definitã prin
genul proxim ºi diferenþa specificã,
noþiunea de maximã generalitate
(categoria) culturã este descrisã. Apelãm
la aºa-numitele definiþii descriptive sau
cumulative ale noþiunii pentru cã acþiunea
logicã de trecere de la noþiuni generale la

CULTURA VIEÞII
coerenþa interioarã a oricãrui demers
teoretic. În logicã ºi în ºtiinþã, observã
Anton Dumitriu, totul se subsumeazã
categoriilor, de aceea ele nu pot fi
subsumate altor concepte mai generale
ºi, prin urmare, nu pot fi definite.
Acceptarea lor este nu numai o necesitate
a intelectului nostru, ci însuºi modul lui
de funcþionare , definiþia ºi demonstraþia
ca procedee implicã indefinisabilele ºi
indemonstrabilele , dar corespunde
însãºi realitãþii: fiinþa însãºi, care nu este

Octavian GOGA

noþiuni subordonate, mai puþin generale,
altfel spus, operaþia de trecere de la gen
la speciile sale, nu este posibilã în cazul
noþiunii de culturã. Termenul de culturã
nu poate fi subordonat altei noþiuni. În
schimb, noþiunii (categoriei) culturã i se
pot subordona un mare numãr de noþiuni.
Apare astfel clar faptul cã noþiunea de
culturã ilustreazã ceea ce logicienii
numesc genera generalissima.
Din sutele de definiþii ale culturii am
ales aici doar douã, legate îndeosebi de

Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Pe toate cãrãrile
Îþi cântãm cântãrile,
Ardem lumânãrile
Moº Crãciun!
 Bucuroºi,
Bucuroºi,
Strigã glasuri de copii.
Moºule, de unde vii?
 Iaca, vin din moºi-strãmoºi,
Încãrcat cu jucãrii!
Noapte rece ºi albastrã,
Ies copiii la fereastrã,
Sã se uite cum coboarã
Prin troianul uriaº
Moº-bãtrân, c-un iepuraº
Înhãmat la sãnioarã

Tu cobori ºi-n sara asta, tu cobori ca totdeauna,
Pe pãmântul greu de rele, sol bãtrân/
de gânduri bune,
ªi-nveºmânþi c-un vãl de pace rãzvrãtirea-nviforatã
Cum te-aºteaptã-n sat la mine! Du-te, du-te,/
Moº Crãciune
De nu þi-o fi peste mânã treci ºi pe la casa noastrã,
Biata mama-ngânduratã azi e singurã la masã,
Tu mãcar o razã-n suflet îi trimite pe fereastrã,
Când vezi neatins ºi vinul ºi colacul de pe masã.
Apoi pleacã, Moº Crãciune

pe oriunde-ºi/
duce darul
Bãtrâneasca ºi cinstita ºi curata noastrã lege;
Numa-n lumea mea strãinã nu-cerca sã treci hotarul,
Cãci ºi inima ºi casa þi-s închise-aici, moºnege!

dimensiunea spiritualã a existenþei
umane.
În lucrarea lui Lucian Blaga Geneza
metaforei ºi sensul culturii (1937; ultima
parte din Trilogia culturii), respectiv în
capitolul Semnificaþia metafizicã a culturii,
gãsim urmãtoarea definiþie: Cultura rezultã
ca o emisiune complementarã din
specificitatea existenþei umane ca atare, care
este existenþã în mister ºi pentru revelare
(sublinierea lui Blaga). ªi în altã parte, în
acelaºi capitol: Facem deci aici o deducþie
a condiþiilor culturii, adâncind înseºi
dimensiunile existenþiale ale omului.
Iatã ºi o definiþie a culturii datã de
Mircea Eliade: Ceea ce deosebeºte pe
om de celelalte creaturi nu e inteligenþa,
nici raþiunea, ci simþul valorilor, ierarhia,
acea înþelegere globalã a lucrurilor, care
ºtie sã vadã ordinea, ºtie sã cosmizeze
haosul din jurul nostru, ºtie sã
orânduiascã valorile, respectându-le pe
toate, dar pãstrându-le pentru justa lor
funcþiune (Oceanografie, Editura Cultura
poporului, Bucureºti, 1934, pag. 64).
Ne gândim cu bucurie la Naºterea
Domnului ºi la responsabilitãþile noastre
de credincioºi creºtini ºi de creatori în
domeniul culturii. Omul, chip nemuritor
al lui Dumnezeu, a fost restabilit ºi
desãvârºit în Hristos. Cosmosul se
spiritualizeazã ca antropocosmos. Tot

ceea ce a fost creat valoros în istoria
culturii corespunde poziþiei unice a
omului în univers, stãrii sale de chip al
lui Dumnezeu, dar îndeosebi vocaþiei sale
supranaturale. Adevãrata culturã este
teonomã, pentru cã altfel nu poate fi. În
culturã, ca ºi în alte domenii ale creaþiei
umane, se poate vedea cât de puternicã
este aspiraþia oamenilor de pretutindeni
spre Dumnezeu. Existenþa creatã aspirã
veºnic spre Existenþa Necreatã. De aceea
cultura derivã din cult. De aceea cultura,
adevãrata culturã, are sens spiritual.
Marea sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, cu bucuriile ei pline de farmec,
susþinute de îndemnul de a trãi în
comuniune ºi comunicare intensã cu cei
care ne sunt dragi, dar ºi cu oamenii de
pretutindeni, aºa cum sunt ei ºi oricine ar
fi ei, sãrbãtoare plinã de o frumuseþe ce
nu poate fi spusã în cuvinte, dar, mai ales,
de forþa atotcuprinzãtoare a regenerãrii
spirituale, ne îndeamnã sã ne gândim la
toate acestea, potenþând în noi întregul
optimism de care suntem capabili.
Sã fim demni de marea sãrbãtoare a
Naºterii Domnului! Sã fim demni de
cultura vieþii! Sã fim demni, mai ales,
de dimensiunea sa spiritualã ºi de
capacitatea de a transfigura lumea, prin
tot ceea ce are mai bun, mai revelator ºi
mai înãlþãtor în ea!

