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Economia modernã, competitivã, bazatã pe
cunoaºtere, are nevoie de valorificarea
potenþialului cognitiv oferit de învãþãmântul
superior ºi de cercetarea ºtiinþificã, dar mai ales
de forþa conjugatã a acestor douã domenii.
Aceasta este tendinþa mondialã la care doar
Universitãþile de elitã reuºesc sã se adapteze,
legile performanþei selectându-le doar pe cele
capabile sã facã faþã schimbãrilor ºi exigenþelor
evoluþiei accelerate.

În urmã cu câþiva ani, prof.univ.dr. Aurelian
Bondrea ºi-a propus ca activitatea de cercetare sã

devinã una dintre cãrþile de vizitã ale Universitãþii
Spiru Haret. În ce mãsurã acest deziderat s-a împlinit
o demonstreazã poziþia de lider ocupatã de USH în
Cartea Albã a Cercetãrii ªtiinþifice din
Universitãþile Româneºti elaboratã de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii. Am descoperit în USH
cadrul ideal al formãrii polivalente a  resurselor
umane, din perspectiva simbiozei dintre
învãþãmântul superior ºi cercetarea ºtiinþificã,
gânditã personalizat de rectorul Aurelian Bondrea.

Alexandru BATALI

Universitatea Spiru Haret, echilibru între
«Declaraþia de la Lisabona» ºi «Procesul de la Bologna»

Dezvoltarea economicã a unei
societãþi este dictatã în bunã mãsurã de
investiþiile fãcute în activitãþile de
cercetare ºi dezvoltare. În ce mãsurã
succesul Universitãþii Spiru Haret este
generat de investiþia în R&D? Cât la sutã
din bugetul USH merge în aceastã
direcþie?

Este un fapt cunoscut cã nivelul de
dezvoltare a unei societãþi este determinat,
în mod esenþial, de evoluþiile în domeniile
ºtiinþei, învãþãmântului ºi culturii. Cei trei
factori sunt consideraþi adevãraþi piloni ai
dezvoltãrii. Cu atât mai mult, acum, la
începutul secolului XXI, importanþa lor
sporeºte, iar relaþia dintre cercetare ºi
educaþie ocupã un loc privilegiat în
dezbaterile la nivel european ºi naþional.

În luna septembrie a.c., am luat parte,
la Universitatea din Bologna, la conferinþa
anualã  ºi  la  ceremonia de  semnare,  de
cãtre  Universitatea  Spiru Haret, a Magnei
Charta Universitatum � document progra-
matic, care proclamã principiile
fundamentale menite sã susþinã, în prezent
ºi în perspectivã, vocaþia universitãþii. Cu
acest prilej, rectorii prezenþi au dezbãtut o
temã de mare actualitate ºi interes:
�Autonomia universitarã în contextul
european: reformularea relaþiei cercetare-
educaþie într-un cadru posthumboldtian�.
Au fost subliniate importanþa relaþiei
cercetare-educaþie, dar ºi necesitatea
stabilirii rolului universitãþilor ºi a
dezvoltãrii resurselor umane în plan
european, ambele domenii fiind
considerate ca probleme strategice pentru
dezvoltarea viitoare a unei economii
competitive bazate pe cunoaºtere.

Dezbaterile desfãºurate au evidenþiat
faptul cã, la nivel european, trebuie luate în
considerare douã cãi de dezvoltare majore.
Prima este crearea aºa-numitului �Spaþiu
european de cercetare�, cu referire la
obiectivele formulate în Declaraþia de la
Lisabona, care pledeazã pentru creºterea
resurselor alocate pentru cercetare la 3% din
PIB pânã în anul 2010. Acesta a fost
obiectivul comun european stabilit în
vederea transformãrii Europei în cea mai
competitivã economie bazatã pe cunoaºtere
la nivel mondial. O asemenea creºtere a
fondului de finanþare, care se va înfãptui, în
principal, cu concursul sectorului industrial,

va genera o extraordinarã creºtere a
numãrului de lucrãtori în slujba ºtiinþei.
Într-adevãr, domeniul ºtiinþei nu se mai poate

baza doar pe participarea unui grup restrâns
de intelectuali de elitã, ci are nevoie de
resurse umane intelectuale masive, ceea ce
reprezintã o ocazie deosebitã pentru ca
universitãþile sã-ºi consolideze rolul în
societate, prin asigurarea instruirii
profesionale a unui numãr important de
intelectuali.

Cel de-al doilea factor major, cu
influenþã asupra definirii cadrului de

dezvoltare a universitãþilor în context
european, este aºa-numitul �Proces de la
Bologna�. Scopul este realizarea unui punct
de convergenþã a structurilor ºi titlurilor
academice, adaptarea acestuia la nevoile
societãþii, în paralel cu crearea condiþiilor
pentru asigurarea unei mobilitãþi crescute a
studenþilor ºi profesorilor în spaþiul
european. Se urmãreºte, aºadar, crearea unui
�Spaþiu european de învãþãmânt superior�,
pe lângã �Spaþiul european de cercetare�,
care sã conducã, în final, la transformarea
Europei unite în cea mai competitivã,
dinamicã ºi inovatoare economie din lume
pânã în anul 2010.

În acest context complex ºi de largã
deschidere, simbioza între învãþãmântul
superior ºi cercetarea ºtiinþificã reprezintã
mecanismul optim al formãrii resurselor
umane înalt calificate.

Universitatea Spiru Haret a avut,
de la înfiinþare, vocaþia introducerii
noului, în pas cu spiritul timpului.
Întreaga sa activitate a fost marcatã
de imperativul modernizãrii, calitãþii
ºi competitivitãþii, iar, în prezent, este

orientatã spre compatibilizarea cu
sistemul practicat în þãrile UE,
realizând o strânsã legãturã între
învãþãmânt-cercetare ºi mediul
social-economic.

În Universitatea Spiru Haret sunt
alocate cercetãrii fonduri importante.
Au fost investite sume foarte mari
pentru baza materialã proprie a
cercetãrii: tehnicã de calcul
performantã, dominant calculatoare
de ultimã generaþie, copiatoare,
scannere, microscop de înaltã
performanþã; înfiinþarea ºi dotarea a
peste 40 de laboratoare; constituirea
a 10 centre de cercetare ºi mai multor
colective care abordeazã teme comune
de cercetare; înfiinþarea a 4 institute
de cercetare ºi a unei clinici
veterinare; o tipografie dintre cele mai
moderne; editarea cu regularitate de
reviste ºi carte ºtiinþificã pentru fiecare
specializare; organizarea de
manifestãri ºtiinþifice, participarea
cadrelor didactice ºi cercetãtorilor la
reuniuni ºtiinþifice din þarã sau din
strãinãtate etc. La acestea se adaugã
cheltuielile de regie, suportate, în
general, de Universitate, pentru
temele de cercetare efectuate pe bazã
de contracte cu alte instituþii naþionale
sau internaþionale.

Ce structuri de cercetare au luat
fiinþã în decursul timpului?

Dupã pãrerea mea, pentru a obþine
rezultate notabile în domeniul cercetãrii
ºtiinþifice, pe lângã valoarea resurselor
umane, esenþialã este infrastructura de
cercetare. În cadrul Fundaþiei România
de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret,
funcþioneazã, integrat, patru institute de
cercetare, care abordeazã teme de mare
actualitate ºi de anvergurã deosebitã
pentru orice societate modernã: Institutul
de Sociologie ºi Opinie Publicã, Institutul
de Cercetãri Medicale ªtefan Milcu,
Institutul de Studii pentru Dezvoltarea
Economico-Socialã a României,
Institutul de Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene. La facultãþile
Universitãþii sunt funcþionale 10 centre
ºi câte 1-5 colective de cercetare pentru
fiecare facultate. Menþionãm doar câteva:
Centrul European de Studii Strategice de
Marketing ºi Comerþ Internaþional,
Centrul de Cercetare a Mediului, Centrul
Probaþiunea Delincvenþei (Constanþa),
Centrul Local de Dezvoltare Durabilã
(Câmpulung), Centrul de Contabilitate
ºi Finanþe (Craiova), Centrul de Drept
Public ºi Privat (Craiova) etc. De
asemenea, existã 40 de laboratoare
comune învãþãmânt-cercetare. Acestea
funcþioneazã la facultãþile: Sociologie-
Psihologie ºi Psihologie-Pedagogie
(Evaluare psihologicã, Psihologie
experimentalã, Psihoterapie, Informaticã,
Psihodiagnostic � Bucureºti ºi Braºov
º.a.), Medicinã veterinarã (10
laboratoare), Geografie (9 laboratoare pe
elemente de mediu), Educaþie Fizicã ºi
Kinetoterapie (10 laboratoare), Limbi ºi
Literaturi Strãine, Matematicã-
Informaticã. Am evidenþia, în acest
context, Laboratorul de cercetare de
morfologie veterinarã, care dispune de o
logisticã deosebitã, angajat în Programul
�Biotech�, contract nr. 3275/01.10.2003,
încheiat cu Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, în valoare de 2.153 mil. lei.
În cadrul acestui laborator s-a cercetat
utilizarea radiaþiilor laser de micã putere
în afecþiuni ale þesuturilor moi ºi dure la
animale. El are în dotare un microscop
performant, cu program de morfometrie
ºi captare de imagini pe calculator ºi
prelucrare matematicã a structurilor
histologice, examinare în luminã opticã
ºi ultraviolet pentru fluorescenþã. Dacã
ar fi sã trecem în revistã realizãrile
deosebite ale cadrelor didactice în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice, exemplele
ar fi numeroase, iar lista personalitãþilor
de notorietate care realizeazã cercetare
în Universitatea Spiru Haret ar fi foarte
lungã.

Subliniez, totodatã, cã în
Programul de Cercetare de Excelenþã,
pe durata 2005�2006, aprobat de
Guvernul României, care cuprinde 4
module (proiecte de cercetare-
dezvoltare complexe, dezvoltarea
resurselor umane pentru cercetare,
participarea la programe europene,
dezvoltarea infrastructurii de
cercetare), dar ºi în granturile de datã
recentã ale Consiliului Naþional de
Cercetare ªtiinþificã în Învãþãmântul
Superior, vizând o integrare deplinã

în aria europeanã de cercetare ºi
pregãtire pentru participarea la viitorul
program CDT Cadru 7 al UE pentru
perioada 2007�2013 (PC 7), cadrele
didactice ºi de cercetare din
Universitatea Spiru Haret s-au încadrat
rapid, întocmind proiecte de cercetare
de tip grant ºi excelenþã sau
postdoctorale.

Au fost depuse, în anul 2005, 21
de proiecte, cele mai multe de
colaborare cu alte universitãþi ºi
institute ºi de tip consorþiu. Menþionãm
câteva dintre acestea: Mãsurarea
statisticã a corupþiei la nivel înalt în
România în contextul integrãrii în UE
(consorþiu realizat cu ASE Bucureºti
ºi SNSPA), Fundamentarea ºtiinþificã
ºi operaþionalã a managementului
complexelor socio-ecologice
(consorþiu cu Universitatea Bucureºti),
Coeziunea economicã ºi socialã;
dezvoltarea resurselor umane; mãsuri
active pe piaþa muncii (consorþiu cu
finanþare PHARE), Bunãstare ºi
politici de gen (Gender and Well-
Being: Interaction between Works,
Family and Public Policies) � în cadrul
programului european COST �
cooperare europeanã în cercetarea
ºtiinþificã ºi tehnicã), Procese de auto-
epurare a apei ºi probleme ale
transportului unor poluanþi în mediul
carstic (Consorþiu cu Academia
Românã), Riscuri climatice în
Dobrogea de sud (Proiect de excelenþã
pentru tineri cercetãtori), Delimitarea
ariilor cu vulnerabilitate naturalã ºi
antropicã în bazinul hidrografic Buzãu
(Consorþiu, contract de excelenþã),
Dezvoltarea culturii antreprenoriale
pentru un management performant
bazat pe investiþii ºi cunoaºtere
(Consorþiu cu ASE, contract de
excelenþã), Utilizarea markerilor
moleculari în sistemele moderne de
ameliorare la animale (Consorþiu cu
Universitatea Bucureºti, program de
excelenþã). Menþionãm ºi propunerea
pentru un grant oferit de SUA, pentru
realizarea unui laborator dedicat
identificãrii, proiectãrii ºi
managementului de programe
internaþionale de asistenþã.

Ce tipuri de activitãþi de cercetare ºi
dezvoltare (fundamentalã, aplicativã)
sunt desfãºurate în cadrul
Universitãþii? Care sunt direcþiile
prioritare de cercetare?

Având în vedere cã în Universitatea
Spiru Haret dominã facultãþile ºi
specializãrile de tip umanist-ºtiinþific,
preocuparea principalã este cercetarea
fundamentalã, fãrã a exclude însã
aspectele aplicative ºi parþial
experimentale (medicinã veterinarã,
psihologie, arhitecturã).

Direcþiile prioritare de cercetare
decurg din specificul facultãþilor ºi
al specializãrilor, din Planul Naþional
de Cercetare ºi Dezvoltare, din aria
cercetãrii UE, din cerinþe ale
dezvoltãrii regionale sau locale.

Universitatea, în întregul ei, dar ºi
fiecare facultate ºi-au gândit propria

Bologna, 16 septembrie 2005, momentul solemn al semnãrii Chartei
Rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, împreunã cu rectorul Universitãþii din Bologna, Pier Ugo Calzolari ºi

preºedintele Colegiului Observatorului Magna Charta Universitatum, Fabio Roversi Monaco (Continuare în pag. 4)

strategie în domeniul cercetãrii
ºtiinþifice.  Menþionãm câteva teme ºi
direcþii de cercetare: Tratatul de
Sociologia culturii, Schimbãri în
structura socialã a României în
perioada de tranziþie. Studii
comparative asupra evoluþiei socio-
politice a societãþilor în tranziþie din
centrul ºi rãsãritul Europei,
Structurarea ºi restructurarea
comunitãþilor sãteºti (Sociologie);
Economie mondialã ºi relaþii
internaþionale, Marketing financiar ºi
relaþii valutare internaþionale
(Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale); Rolul României în noul
context de securitate internaþionalã,
Interferenþe ºi elemente comune de
civilizaþie ºi culturã în spaþiul central
ºi sud-est-european (Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene);
Studii privind armonizarea legislaþiei
române cu reglementãrile europene,
Traficul ºi consumul de droguri,
Administraþia publicã localã,
Conexiuni psiho-sociale ºi juridice ale
instituþiei Curtea pentru minori în
România integratã în UE; Delincvenþa
juvenilã (Drept); Presa româneascã ºi
ideea europeanã (Filosofie ºi
Jurnalism); Receptarea culturii române
în strãinãtate (Limba ºi Literatura
Românã ºi Limbi ºi Literaturi Strãine);
Cercetãri privind realizarea
cadastrului ariilor protejate în
România; Studiul geografico-
economic al ariilor defavorizate din
România. Delimitarea ariilor cu
vulnerabilitate naturalã ºi antropicã în
anumite bazine hidrografice din
România, Strategii de amenajare ºi
dezvoltare a unei staþiuni turistice
montane, Studii sectoriale de mediu
(Geografie); Studii privind
introducerea unor metode rapide de
stabilire a calitãþii materiilor prime
folosite în prepararea produselor
alimentare de origine animalã
(Medicinã Veterinarã); Studii ºi
documentaþii tehnice de urbanism
pentru diverse locaþii din þarã ca bazã
a unui plan naþional de dezvoltare
durabilã a localitãþilor (Arhitecturã);
Modele utilizate în proiectarea
sistemelor informatice din IMM-urile
comerciale, Tehnici ºi metode de
evaluare a riscului bancar, Funcþia
financiar-contabilã a întreprinderii în
perspectiva integrãrii în UE,
Integrarea europeanã � finanþare ºi
economie europeanã (Management
Financiar-Contabil, Câmpulung,
Craiova); Determinarea, evaluarea ºi
mãsurarea activelor necorporale ale
firmelor în contextul general al
evoluþiei acestora în cadrul societãþii
cunoaºterii, Contabilitatea IMM-urilor
� între identitatea naþionalã ºi
armonizarea internaþionalã, Cercetãri
de analizã statistico-matematicã a
echilibrului ecologic în zona Mãrii
Negre (Management Financiar-
Contabil, Constanþa).
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 DIMITRIE GUSTI �
sociologia naþiunii (II)

Integratã sistemului sãu de gândire
socialã, problema naþiunii a fost urmãritã
de Dimitrie Gusti în mod sistematic, de-a
lungul întregii sale vieþi, nu numai în
calitate de specialist, dar ºi ca patriot.

În anul 1914, dupã izbucnirea primului
rãzboi mondial, profitând de neutralitatea
României, Dimitrie Gusti publicã o lucrare
intitulatã Sociologia rãzboiului, în care a
tratat, cum era de aºteptat, ºi aspectul
naþional. Ideile exprimate atunci necesitã
a fi reamintite. Scria Dimitrie Gusti, în anul
1915: �De la revoluþia francezã, toatã
lumea politicã vorbeºte de drepturile
omului ca de niºte drepturi eterne, înscrise
în toate constituþiile� Când va veni oare
vremea sã se înscrie tot aºa de etern�
dreptul naþiunilor, care doar condiþioneazã
drepturile omului? Cãci într-adevãr ce
înseamnã individul singur, izolat, fãrã
naþiunea din care face parte? Nimic! �
Naþiunea este substanþa sufleteascã care dã
individului legitimitate culturalã� - Viaþa
realã este viaþa naþionalã; viaþa individualã
este vremelnicã ºi într-o continuã
schimbare, ea valoreazã numai întrucât
trãieºte prin ºi pentru naþiune. � ªi atunci
nu este oare ciudat cã se vorbeºte numai
despre drepturile eterne ale omului, când
ar trebui sã se vorbeascã mai ales despre
drepturile eterne ale naþiunilor? Sclavia
omului este pretutindeni abrogatã ºi
pedepsitã, de ce ar exista oare sclavia
naþiunilor, când naþiunea este cea mai
desãvârºitã personalitate! � Imperativul
categoric formulat de Kant pentru oameni
în general trebuieºte aplicat la naþiuni: nu
întrebuinþa niciodatã o naþiune drept
mijloc, ci întotdeauna ca scop. � O naþiune
trebuie sã aibã un rang egal între naþiunile
lumii, cãci ea este o unitate culturalã
proprie în varietatea celorlalte naþiuni; ca
un organ al umanitãþii, ea are un drept la
viaþã integralã ºi trebuie sã fie liberã pe
destinele sale. De aici necesitatea
principiului suprem al suveranitãþii
naþionale, care trebuie sã aibã de
compliment principiul suveranitãþii
politice, aºadar, constituirea fiecãrei
naþiuni în grup politic deosebit. � Naþiune
autonomã în stat autonom � iatã
dezideratul la care trebuie sã ajungã studiul
sociologic al problemei naþiunilor��.

Din exemplul unor state europene
precum Germania, Italia etc., Dimitrie
Gusti ºtia cã procesul de creare a statului
naþional unitar român ridica probleme noi,
dar ºi foarte importante: noul stat naþional
trebuia sã se organizeze ºi sã funcþioneze,
sã se afirme, sã devinã o realitate vie,
substanþialã, solidarã ºi creatoare de noi
valori. Dar statul român unitar nu putea fi
decât opera întregii naþiuni. De aceea,
marele sociolog a considerat necesar sã
lanseze în anul 1918, la Iaºi, un apel în
care fãcea cunoscutã constituirea
Asociaþiei pentru studiul ºi reforma
socialã în România,  care va deveni, în
anul 1921, celebrul Institut Social Român.

      Conf. univ. dr. Carmen FURTUNÃ

�Astãzi, când în urma evenimentelor
externe ºi interne se decide soarta naþiunii
ºi a statului român � scria Dimitrie Gusti -,
s-a întemeiat o Asociaþie pentru studiul ºi
reforma socialã în România, cu împãtritul
scop: de a cerceta toate laturile vieþii sociale
româneºti�, de a propune reformele care
izvorãsc în mod firesc, logic, din aceste
studii, de a lupta pe toate cãile de
propagandã ca aceste reforme sã se
înfãptuiascã ºi, în sfârºit,  de a contribui în
largã mãsurã la educaþia socialã a maselor�.

Medalii internaþionale pentru studenþii
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

      Asistent universitar Claudiu VARLAM

Lotul naþional de gimnasticã aerobicã
cuprinde în componenþa sa studenþii de la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret: Raluca
Babaligea, studentã anul II, Valentin
Mavrodineanu, Mircea Brânzea ºi Simona
Popa, studenþi anul I.

Anul competiþional 2005 a cuprins mai
multe întreceri internaþionale, cum au fost:
Cupa Mondialã ºi Jocurile Mondiale din
Germania, Open-ul din Franþa ºi competiþia
cea mai importantã � Campionatele
Europene � organizate de Portugalia.

De fiecare datã sportivii români,
printre care s-au aflat ºi cei patru studenþi
de la facultatea noastrã, au ieºit
învingãtori, ceea ce a însemnat urcarea pe
cea mai înaltã treaptã, eforturile lor fiind
rãsplãtite cu importante medalii, precum
ºi cu intonarea Imnului naþional.

În palmaresul rezultatelor de prestigiu
realizat de studenþii facultãþii noastre o
menþionãm pe Raluca Bãbãligea care a
obþinut la Jocurile Mondiale, considerate
ca o adevãratã olimpiadã a acestui sport,
performanþe care s-au concretizat într-o
medalie de aur (la proba Trio) ºi una de
argint (la proba Grup), iar la Cupa Mondialã
trei medalii (una de aur ºi douã de argint).
Acest bilanþ este o încununare a pregãtirii
lor de excepþie care a însemnat un rezultat

deosebit la cea mai importantã competiþie
din aceastã ramurã sportivã � Campionatele
Europene gãzduite de oraºul Coimbra din
Portugalia � unde studenþii Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Spiru Haret au obþinut
performanþe care exprimã, dincolo de
eforturile lor individuale, ºi calitatea
procesului instructiv educativ � patru
medalii de aur din cinci posibile. Valentin
Mavrodineanu a cucerit douã medalii de aur
(una în proba de Trio, fiind partener de
echipã cu Mircea Brânzea ºi Mircea Zamfir
ºi una în proba de Perechi, fiindu-i partenerã
Mihaela Pohoaþã.

Demonstrând o mare capacitate
competitivã de autodepãºire, Mircea
Brânzea a obþinut cea de-a doua medalie a
sa, bronz în proba de Perechi având-o ca
partenerã pe Cristina Antonescu. Aceeaºi
virtute a dovedit ºi Raluca Bãbãligea cãreia
i s-au decernat douã medalii: una de aur,
în proba de Grup, ºi una de bronz, în proba
de Trio.

Performanþele dobândite sunt cu atât mai
semnificative cu cât studenþii s-au confruntat
cu sportivi de renume, principalul adversar
al României la aceastã ediþie, dacã se poate
spune aºa,  l-au reprezentat sportivii din Italia,
care au obþinut doar trei medalii (una de aur
ºi douã de bronz).

 Raportul de þarã
diagnostic exigent al stãrii actuale a României

Prof. univ. dr. Gheorghe PISTOL

Raportul de monitorizare publicat de
Comisia Europeanã la sfârºitul lunii
octombrie, un document aºteptat cu
îngrijorare, dar ºi cu speranþã, atât de clasa
politicã, cât ºi de omul obiºnuit, reprezintã
o radiografie rece, obiectivã a situaþiei
României, în calitatea acesteia de potenþial
viitor membru al Uniunii Europene.

Analiza atentã a Raportului, o analizã
lipsitã de prejudecãþi, care se vrea a fi obiectivã
(de discutat cât de obiectiv poate fi un om ce
se gândeºte în permanenþã la viitorul þãrii ºi a
copiilor sãi) scoate în evidenþã o serie de
aspecte, de idei, de concluzii chiar, ce trebuie
sã constituie preocupãri majore pentru cei
responsabili. Vom încerca sã ne oprim succint
asupra unora dintre acestea.

1. Titlul Raportului este schimbat faþã de
anii precedenþi. În formulã completã, un
raport de monitorizare comprehensivã
asupra României, marcând o deosebire
importantã faþã de documentele de acelaºi
tip prezentate pânã acum. S-a avut în vedere
noul statut al României faþã de Uniunea
Europeanã, în urma semnãrii la 25 aprilie
2005 a Tratatului de aderare. Începând cu
acel moment, România, care a cãpãtat
statutul de þarã în curs de aderare � acest
lucru însemnând situarea þãrii noastre pe o
treaptã superioarã în procesul de aderare � a
fost în permanenþã monitorizatã, urmãrindu-
se pregãtirile sale vizavi de prevederile
tratatului, astfel încât acestea sã fie
îndeplinite în integralitatea lor ºi la
termenele stabilite.

2.  Deºi de data aceasta Raportul nu s-a
votat, având un caracter predominant tehnic,
acesta prezintã o semnificaþie cu totul
deosebitã, reprezentând primul semnal dat
parlamentelor þãrilor membre ale Uniunii în
vederea ratificãrii Tratatului de aderare din
aprilie 2005. Desigur, avem în vedere toate
þãrile membre, dar urmãrim cu îngrijorare
reacþia Franþei ºi Germaniei.

3. Reprezentând o radiografie rece,
exigentã ºi minuþioasã a societãþii ºi economiei
româneºti, Raportul ne pune în faþa adevãrului,
scoþând în evidenþã, obiectiv ºi corect, atât ceea
ce este bine, cât ºi lucrurile mai puþin bune din
pregãtirea României. Deºi societatea
româneascã în general, clasa politicã aflatã la
putere, mai ales, îºi doreau ca evaluarea
Comisiei sã scoatã în evidenþã cât mai multe
progrese, personal apreciez cã aveam absolutã
nevoie nu de laude, ci de adevãrul exigent, rece
ºi mai ales obiectiv. În ultimã instanþã, Raportul
reprezintã ºi un instrument, de data aceasta
credibil, de informare a populaþiei României
asupra stadiului în care ne aflãm, asupra �stãrii�
reale a României în Europa: am progresat faþã
de stadiul în care ne aflam acum un an? cât am
progresat? în ce direcþii trebuie sã acþionãm în
continuare? Din Raport rezultã rãspunsul clar
la aceste probleme: am fãcut progrese serioase,
importante, dar nu este cazul sã ne relaxãm,
mai sunt multe de fãcut.

4. Este clar, din Raport rezultã cã România,
ca de altfel ºi þara vecinã Bulgaria, a fãcut
progrese importante în pregãtirea pentru
aderare, având astfel posibilitatea de a îndeplini
cerinþele statutului de membru al Uniunii
Europene, la data preconizatã a aderãrii, 1
ianuarie 2007. Aceasta însã, cu condiþia
concentrãrii tuturor eforturilor asupra

reformelor, cu o atenþie deosebitã pe aplicarea
lor efectivã. De altfel, Comisia va continua
sã monitorizeze atent pregãtirea României
pentru aderare, prin pârghiile pe care aceasta
le are la dispoziþie ºi la care vom reveni. În
acest context, din Raport reiese limpede un
sentiment de urgenþã. Accelerarea reformelor
trebuie sã înceapã imediat, ºi acest lucru la
majoritatea capitolelor de aderare. Cu toate cã
pânã în prezent nouã dintre cele 11 mãsuri care
ar putea declanºa, în caz de neîndeplinire,
clauza de salvgardare, sunt realizate, reformele
trebuie continuate ºi grãbite.

Desigur, Raportul analizeazã stadiul
îndeplinirii ambelor categorii de criterii de
aderare � politice ºi economice, scoþând în
mod clar în evidenþã cã România continuã sã

Conferinþa internaþionalã
�Limba englezã pentru educaþie ºi integrare europeanã�

     Lector univ. drd. Ruxandra VASILESCU

Sub auspiciile Preºedintelui
României, vineri 7 octombrie, a avut loc
la Palatul Cotroceni un eveniment de
înaltã þinutã organizat de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii din România, în
colaborare cu The English-Speaking
Union, Londra, ºi cu sprijinul Asociaþiei
Române pentru Calitatea Serviciilor
Lingvistice - QUEST România:
Conferinþa Internaþionalã �LIMBA
ENGLEZÃ PENTRU EDUCAÞIE ªI
INTEGRARE EUROPEANÃ�.
Conferinþa s-a bucurat de o impresionantã
participare, de la invitaþi de seamã din
Marea Britanie, Lord Watson of
Richmond, Preºedintele the English-
Speaking Union ºi Valerie Mitchell Obe,
Director general al ESU, Ambasadorul
Marii Britanii la Bucureºti, Excelenþa Sa
Dl. Quinton Quayle, Dl. Mircea Miclea,
oficiali din cadrul Ministerului Educaþiei,
ºi un mare numãr de cadre didactice din
învãþãmântul preuniversitar ºi universitar
din toatã þara. Universitatea Spiru Haret
a fost reprezentatã de lector dr. Rodica
ªtefan ºi lector drd. Ruxandra Vasilescu.

Cuvântul de deschidere a aparþinut
Preºedintelui României, dl. Traian
Bãsescu, care a evidenþiat rolul hotãrâtor
al limbii engleze ca liant diplomatic ºi
intercultural. Ambasadorul Quiton Quayle

a evocat, în intervenþia sa, tradiþionalele
legãturi diplomatice ºi culturale dintre
Marea Britanie ºi România. Distinºii
oaspeþi, Lord Watson ºi Valerie Mitchell
s-au referit la contribuþia hotãrâtoare a
English Speaking Union în promovarea
limbii engleze în lume, ºi în particular, la
facilitarea activitãþilor de dezbateri ºi
oratorie ca mijloc de creare a simþului civic
ºi exerciþiu democratic. Mircea Miclea a
prezentat mãsurile luate în România în
privinþa extinderii predãrii/învãþãrii limbii
engleze, ca instrument mondial de
comunicare, ºi asupra numãrului mare de
români care studiazã la ora actualã limba
englezã, cu succese recunoscute. În
expunerile care au urmat, s-a evidenþiat
participarea instituþiilor de învãþãmânt
româneºti la proiecte culturale europene
ºi internaþionale ºi rolul esenþial al limbii
engleze ca limbã de lucru, care permite
accesul la bunele practici ºi modele
internaþionale, la standarde ºi etaloane de
urmat în toate domeniile de activitate.

Din intervenþiile bine argumentate
ale vorbitorilor s-au detaºat câteva
direcþii de urmat în predarea/învãþarea
limbilor strãine în general, în perspectiva
apropiatei integrãri a României în UE:

� necesitatea conºtientizãrii de cãtre
toatã lumea (elevi, studenþi, instituþii, factori

de rãspundere) cã învãþarea unei limbi
strãine poate facilita ºanse egale tinerilor
noºtri cu cei din alte þãri, de integrare socialã
ºi dezvoltare profesionalã;

� necesitatea utilizãrii curente a unor
metode creative ºi interactive în didactica
limbilor strãine (de exemplu, comunicarea
de idei, prin descoperirea fascinaþiei artei
dramatice). În România funcþioneazã
Asociaþia EDAR (Educational Drama
Association in Romania), cu un impact
deosebit asupra adolescenþilor care doresc
sã-ºi dezvolte imaginaþia;

� necesitatea introducerii în programa
de învãþãmânt a orelor de dezbateri ºi
oratorie, prezentãri în public - ca activitate
esenþialã în societãþile democratice -, un
exerciþiu extrem de util pentru formarea
personalitãþii elevilor ºi studenþilor,
ajutând la consolidarea încrederii în forþele
proprii ºi la exprimarea corentã ºi
dezinhibatã a ideilor în public.

Succesul colaborãrii dintre persoane,
instituþii din toate domeniile de activitate
depinde, incontestabil, din ce în ce mai
mult, de capacitatea stãpânirii ºi folosirii
unei limbi strãine.

În fiecare zi
Visul european moare câte puþin

Victor STOICA

Privind retrospectiv, cei ºaisprezece ani
de reforme înfãptuite în România însetatã
din ce în ce mai puþin de capitalism a avut,
fiecare la rândul lui, trãsãturi ºi evenimente
pline de conþinut, mai uman sau mai
politicianist, dupã caz. Dacã între sfârºitul
lui decembrie 1989 ºi începutul lui ianuarie
1990 Europa avea o percepþie
aproape foarte clarã despre noi,
în numeroasele luni care s-au
scurs de atunci ºi pânã astãzi,
toatã gãlãgia care s-a fãcut în
jurul visului europeist românesc,
au zburlit þãrile bãtrânului
continent ca un arici în faþa �cotropitorilor�
români ahtiaþi de bogãþia ºi liberalismul
paneuropean.. Maturizarea societãþii
româneºti luatã grosso modo este, desigur,
evidentã. Numai cã împotriva înfãptuirii
visului european stau diferiþi inºi, de toate
categoriile, nereprezentativi, care-ºi
trãdeazã þara din interior sau ajunºi pe afarã,
prin comportamente dintre cele mai
nãucitoare. În ciuda convergenþei de interese
care ar trebui sã ne solidarizeze, în aproape
toate straturile sociale existã indivizi care
nu au �cei ºapte ani de acasã�, tezaur care

nu mai poate fi recuperat la nici o altã vârstã
ºi cu nici un fel de monedã ai avea. Aceºti
microbi umani, aventurieri de profesie,
profitã fie de niºele ºi ceaþa democraþiei
nãscânde în România, fie de ochiurile,
uneori prea mari, ale plasei cu care Europa
se protejeazã împotriva nomazilor noºtri. Pe
scurt, þara se autoizoleazã pe mâna ei.

Unde sunt noii Coºbuc, Enescu,
Marinescu, Petraºcu, Lazãr, Eminescu,

Sadoveanu, Manoilescu, Titulescu,
Grigorescu, Bãlcescu, Avram
Iancu, Aurel Vlaicu, Traian Vuia,
Henri Coandã ºi câþi alþii! A secat
România de valori? De valori
europene ºi mondiale? Nu mai
putem avea un Mircea Eliade sau

un Eugen Ionescu? �Sapã fântânare, sapã /
Pân-oi da de stele-n apã�.

Se pierde cu fiecare zi speranþa
integrãrii europene. Tragedia este cã
activarea clauzei de salvgardare depinde
nu numai de performanþele interne, ci ºi
de mereu schimbata percepþie a României
de cãtre Europa cauzatã de pelerinii clasei
politice. Nu avem vocaþia economismului,
dar nici nu putem accepta sã nu se mai audã
doina poetului, interogaþia scriitorului ºi
vocea poporului. Aproape zilnic românilor
li se pregãteºte ceva.

Opinii

Cãlãuzitã de ideea eticã �a realizãrii
unui maximum de pace ºi dreptate socialã,
prin dispariþia treptatã în viitor a hotarelor,
astãzi tranºante, între bogat ºi sãrac, oraº
ºi sat, cult ºi incult�, Asociaþia - sublinia
sociologul român - �nãzuieºte a contribui
la formarea unei naþiuni viguroase,
conºtientã de menirea ei în istoria
universalã ºi a unui stat bine ordonat, drept
ºi puternic, care sã oglindeascã cât mai
credincios aspiraþiile ºi conºtiinþa de sine
a naþiunii�.

De la aceastã datã, în activitatea lui
Dimitrie Gusti, sociologia, etica ºi politica
naþiunii se structurau într-o disciplinã
nouã, unitarã, consacratã exclusiv
realitãþilor sociale româneºti, pe care a
numit-o ºtiinþa naþiunii române sau, pur
ºi simplu, ºtiinþa naþiunii.

În primul numãr al revistei Arhiva
pentru ºtiinþa ºi reforma socialã, apãrutã,
în 1919, ca organ al Asociaþiei ºi, apoi, al
Institutului Social Român, Dimitrie Gusti
publicã studiul-program Realitate, ºtiinþã
ºi reformã socialã: Câteva indicaþii
asupra metodei.  Studiul subliniazã
necesitatea de a intercala organic ºtiinþa
între realitatea socialã  (aºa cum este ea)
ºi reforma  ei (aºa cum doresc oamenii sã
fie, cum trebuie ºi cum poate fi): �Cu
primul numãr al Arhivei pentru ºtiinþa ºi
reforma socialã, Asociaþia a inaugurat
apariþia organului ei ºtiinþific, care, ca
organ de scientia militans, se pune în
serviciul realitãþii sociale atât româneºti,
cât ºi internaþionale, precum ºi în serviciul

organizãrii procesului de autocreare ºi
autoconducere a naþiunii, care, în speþã,
este prepararea reformei sociale în
România�.

Conºtient de necesitatea unei abordãri
frontale a problemelor ºtiinþifice pe care
le ridicau realitãþile ºi activitãþile naþionale,
Dimitrie Gusti elaboreazã un studiu
special, deosebit de dens, intitulat
Problema naþiunii, publicat în numerele
2-3/1919 ale Arhivei. Este scrierea cea mai
importantã a marelui sociolog referitoare
la naþiune.

În concepþia gustianã, naþiunea
reprezintã �una dintre problemele
timpului, de o mare însemnãtate teoreticã
ºi de o covârºitoare importanþã practicã�.

Propunându-ºi sã rãspundã la
întrebarea esenþialã �Ce este naþiunea?�,
Dimitrie Gusti prezintã, pentru început,
teoriile avansate de predecesori, grupate
în urmãtoarele categorii: �teoria
spiritualismului naþional, a materialismului
naþional ºi a empirismului naþional�.

Potrivit concepþiei spiritualiste, o
naþiune reprezintã încorporarea unui
�suflet al poporului� sau �spirit al
poporului�, rãmas, în general, nedefinit ºi
indefinibil. Conform �materialismului
naþional�, (biologismul naþional), naþiunea
este un fenomen ereditar, o comunitate de
sânge sau rasã, rezultat al unei descendenþe
biologice comune. Aceste douã abordãri
sunt considerate învechite, depãºite.

Teoria empirismului naþional porneºte
de la datele experienþei sociale ºi încearcã
o abordare adecvatã a naþiunii, subliniazã
Dimitrie Gusti. Cel mai cunoscut
reprezentant al ei, P.S. Mancini, a definit
naþiunea ca o comunitate de sânge, de
limbã, de religie, de teritoriu, de obiceiuri,
de istorie ºi de legi, care nu acþioneazã pe
deplin decât în cazul cã ajung în conºtiinþã
ºi dau naºtere conºtiinþei naþionale, în
absenþa cãreia naþiunea nu se poate nici
constitui, nici manifesta.

Faþã de teoria lui Mancini, �care a
servit de bazã teoreticã tuturor
revendicãrilor politice ale naþiunilor
asuprite, de la 1851 încoace, a ajutat efectiv
la crearea statului naþional italian, fiind
adoptatã, cu mici modificãri, de cei mai
mulþi teoreticieni ai naþiunii�, Dimitrie
Gusti ia poziþie criticã.

Cu toate cã nu contesta contribuþia nici
unuia dintre elementele menþionate de
Mancini la geneza ºi existenþa unei naþiuni,
Dimitrie Gusti nu le considerã definitorii,
în sensul cã oricare dintre ele poate lipsi,
�fãrã ca prin aceasta naþiunea sã-ºi piardã
caracterul ei�.

Potrivit lui Dimitrie Gusti, esenþa vieþii
naþionale, �factorul determinant ºi de
creare a naþiunii este voinþa naþionalã�.
Aplicând consecvent sistemul sãu de
sociologie, deci de teorie generalã a
societãþii, la una dintre cele mai importante
variante istorice de viaþã socialã, care este
naþiunea, Dimitrie Gusti considerã cã
�naþiunea este� o creaþie sinteticã
voluntarã, o unitate socialã, care reprezintã
un sistem voluntar, cu o motivare casnicã,
biologicã ºi psihoistoricã, cu voinþa socialã
drept causa movens a procesului de
naþionalizare ºi cu manifestãrile creatoare,
pe tãrâmul sufletesc (spiritual), economic,
juridic ºi politic, ale vieþii naþionale, care
formeazã cultura naþionalã�.    (Va urma)

îndeplineascã atât criteriile politice de aderare,
cât ºi criteriul unei economii de piaþã
funcþionale. Cu toate acestea, sunt necesare
eforturi suplimentare, mai ales în ceea ce
priveºte întãrirea statului de drept, prin
îmbunãtãþirea administraþiei publice ºi a
sistemului judiciar ºi prin combaterea
eficientã a corupþiei. În ceea ce priveºte
criteriul economic, deºi, aºa cum menþionam,
România îndeplineºte cerinþele asumate, este
necesar sã se continue ritmul actual de
reformã, astfel încât sã poatã face faþã
presiunii concurenþiale ºi forþelor pieþii din
Uniunea Europeanã.

În ceea ce priveºte transpunerea ºi aplicarea
legislaþiei ºi standardelor Uniunii Europene, pe
ansamblu România a atins deja un nivel
considerabil de aliniere ºi existã toate premisele
sã-ºi îndeplineascã obligaþiile de stat membru
începând cu momentul preconizat al aderãrii,
în condiþiile în care îºi va accelera pregãtirile
într-o serie de domenii ºi se va concentra pe
consolidarea capacitãþii administrative pe
ansamblul ei.

5. Raportul de monitorizare comprehensivã
a României pentru anul 2005 identificã trei
stadii ale pregãtirii pentru aderare � stadii ce
pot fi privite însã la fel de bine ca niveluri de
avertizare. Este aºa-numitul sistem semafor:
verde � domenii fãrã probleme, galben �
domenii încã problematice, roºu � domenii cu
probleme grave. Având în vedere conþinutul
Raportului, se poate spune cã Raportul asupra
României este pentru prima datã unul mai
bun decât cel al Bulgariei, care are mai multe
steguleþe roºii.

Raportul analizeazã deci în detaliu
fiecare dintre cele 29 de capitole de aderare,
fãcând o diagnosticare clarã a situaþiei
existente.

�Steguleþul� verde a fost primit pentru
domeniile fãrã probleme, domenii în care þara
este pregãtitã, ori pregãtirile în curs vor face
ca ea sã fie pregãtitã în momentul aderãrii, în
condiþiile menþinerii ritmului actual. Mesajul
Comisiei este clar, fãrã echivoc: undã verde
pentru Europa. Este vorba de realizãrile
obþinute printre altele în domenii precum
libera circulaþie a capitalurilor ºi a plãþilor,
politica de concurenþã, transporturi, aplicarea
legislaþiei antitrust, recunoaºterea reciprocã a
calificãrilor profesionale, dar ºi altele.

�Steguleþul� galben s-a primit pentru
acele domenii în care sunt necesare eforturi
suplimentare, în sensul cã cei responsabili
trebuie sã accelereze ritmul reformelor în
perioada rãmasã pânã la aderare. Mesajul
Comisiei este clar: trebuie sã ne grãbim.
Este vorba de aspecte precum controlul
ajutoarelor de stat, implementarea
reglementãrilor vamale, incluziunea socialã
a grupurilor defavorizate etc.

�Steguleþul� roºu are în vedere domeniile
în care existã îngrijorãri serioase, fiind necesare
acþiuni hotãrâte din partea autoritãþilor pentru a
soluþiona rãmânerile în urmã deoarece ele pun
în pericol funcþionalitatea corectã a politicilor
Uniunii Europene ºi pot împiedica þara sã
beneficieze de statutul de membru al Uniunii.
Mai ales în acest caz mesajul este clar ºi mai
ales dur: riscãm sã mai aºteptãm un an.  În
acest caz, Raportul atenþioneazã necesitatea
grãbirii reformelor la o mare parte din capitolele
de aderare. Cea mai importantã reformã, cea care
ar putea determina amânarea aderãrii cu un an,
este lupta împotriva corupþiei, ºi mai ales a
corupþiei la nivel înalt. Cu toate cã reforma
Justiþiei a demarat vizibil, obþinându-se o serie
de rezultate notabile, legislaþia adoptatã trebuie
sã fie aplicatã ferm ºi fãrã excepþie.

De altfel, capacitatea administrativã de
implementare a legislaþiei este cel de-al
doilea lucru care trebuie îmbunãtãþit.

5. Modul de abordare de cãtre Comisie a
problemelor ce fac obiectul Raportului este
similar cu cel urmat în cazul primelor zece state
care au aderat în anul 2004. Spre deosebire de
acestea însã, pentru care �steguleþele� roºii ºi
galbene au fost �ridicate� doar cu ºase luni înainte
de momentul aderãrii propriu-zise. România are
mai mult timp � 14 luni � pentru a rezolva
problemele existente. Este un avantaj nu de
neglijat, care însã trebuie folosit cum se cuvine.

6. Dupã acest Raport, urmeazã sã se
întreprindã urgent, aºa cum am mai menþionat,
mãsuri ferme care sã conducã la accelerarea
vizibilã a reformelor, toate forþele responsabile
trebuind sã se concentreze pe ceea ce trebuie
realizat pânã la 1 ianuarie 2007.

Desigur, Comisia Europeanã va continua
sã monitorizeze atent pregãtirea României
pentru aderare. În mod normal, pânã la data
doritã a aderãrii, România va mai trece
printr-o serie de �încercãri� legate, în
principal, de:

a) Trimiterea de cãtre Comisia Europeanã
în chiar sãptãmânile viitoare a unor scrisori de
avertizare a României, altfel spus noi �cartonaºe
galbene�, similare cu cele trimise în luna iunie,
prin care se va solicita celor responsabili sã
grãbeascã reformele în acele domenii în care se
înregistreazã încã probleme serioase. Între timp,
scrisorile au fost deja primite.

b) Tot în aceastã lunã, raportorul european
pentru România va prezenta Parlamentului
European un Raport privind stadiul respectãrii
de cãtre România a criteriilor de aderare. De
data aceasta, este vorba de un raport politic,
aºteptându-se ca acesta sã aibã accente critice
mai pronunþate faþã de cel prezentat Comisiei.
Dupã audierea Raportului, Parlamentul
European se poate sesiza ºi poate recomanda
activarea clauzelor de salvgardare.

c) În primãvara anului 2006, Comisia
Europeanã va publica un al doilea Raport de
monitorizare dupã desfãºurarea unor consultãri
la nivel înalt cu reprezentanþii  României. Este
deci tot un raport tehnic, asemãnãtor cu cel dat
publicitãþii în octombrie a.c. Va fi însã un raport
cu adevãrat crucial, deoarece el va conþine
recomandarea Comisiei de a activa sau nu una
sau mai multe clauze de salvgardare.

d) La jumãtatea lunii iunie 2006, cu ocazia
reuniunii semestriale a ºefilor de stat sau de
guvern, se va decide fie activarea clauzelor de
salvgardare, acest lucru permiþând amânarea
aderãrii cu un an , fie aderarea României, potrivit
actualului calendar, la 1 ianuarie 2007. Sã
sperãm cã se ca decide cea de-a doua variantã!
Dacã însã nu se va întâmpla aºa ºi va trebui sã
mai aºteptãm încã un an, se vor crea probleme
dificile României, care ar urma sã suporte ºi mari
costuri, mai ales de naturã  nemonetarã, prin
întârzierea dezvoltãrii economice ºi
instituþionale, prin conservarea unor ierarhii
artificiale de competitivitate existente în prezent
în þara noastrã, prin menþinerea decalajelor faþã
de alte state membre ºi în ultimã instanþã, prin
reducerea credibilitãþii României pe plan
internaþional. Ar fi o a doua �loviturã� dupã cea
primitã de România prin neprelungirea
Tratatului cu Fondul Monetar Internaþional.

Încã o datã, sã sperãm cã nu va fi aºa!

Puncte
de

vedere
1880 � 1955

(Vezi Opinia naþionalã nr. 417 din 28 martie 2005)
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V. Râpeanu � Un profil spiritual pe
care vom încerca sã-l trasãm astãzi, unuia
din cei mai mari scriitori  pe care i-a dat
þara aceasta, un adevãrat geniu al literaturii
noastre, ºi anume, Mihail Sadoveanu de la
naºterea cãruia la 5 noiembrie s-au împlinit
125 de ani.

L-am invitat în studioul nostru pentru a
duce aceastã discuþie, pe criticul ºi istoricul
literar Fãnuº Bãileºteanu, care ºi-a legat o
parte din bogata lui activitate de cunoaºterea,
editarea operei lui Sadoveanu. În anii �70 a
publicat la Editura Eminescu, în colecþia
Biblioteca criticã, o antologie, comentarii,
texte, tabel cronologic, bibliografie Mihail
Sadoveanu. Am reeditat-o în 1977, pentru
cã era o carte foarte bine fãcutã, esenþialã
pentru a înþelege viaþa ºi, mai ales, opera lui
Mihail Sadoveanu. Dar Fãnuº Bãileºteanu,
împreunã cu colegul nostru Cornel
Simionescu, au început, la fosta Editurã
Minerva, în anul 1981, aceastã minunatã
ediþie de opere, ediþie criticã cu studiul
introductiv al profesorului Constantin
Ciopraga, pe care noi îl putem considera cel
mai bun cunoscãtor al operei lui Mihail
Sadoveanu � tot ce a scris poartã pecetea
lucrului definitiv în înþelegerea lui
Sadoveanu �, ediþia care a mers pânã la
volumul 8, pe care îl avem în faþã, apãrut în
1997. ediþie proiectatã în 25 de volume.

De ce nu mai apare? Nu din vina
dumneavoastrã.

Sigur, când spunem 125 de ani de la
naºterea lui Mihail Sadoveanu, o spunem
cu o anume mândrie, cu anume emoþie, mai
ales generaþia noastrã care a avut fericirea
de a-l cunoaºte pe Mihail Sadoveanu, de-a
fi mãcar ºi câteva ceasuri, cumulând ºi
câteva ceasuri de câte ori am fost alãturi de
dânsul., în acelaºi timp ºi cu un regret. Opera
lui, personalitatea lui sunt puse sub semnul
întrebãrii. Nu-i mai puþin adevãrat cã au
apãrut, în anii din urmã, monografii, le-aº
aminti pe cea a domnului Al. Paleologu,
domnul Nicolae Manolescu a fãcut iarãºi
un gest de curaj literar, reeditându-ºi
monografia Mihail Sadoveanu, apãrutã în
prima ediþie la Editura Eminescu ºi asta
aratã o linie de conduitã culturalã ºi moralã
care este spre lauda dânsului.

Voi începe însã arãtând cã acolo unde
a locuit Mihail Sadoveanu din 1937 pânã
în 1944, strada Barbu Delavrancea nr. 47
ºi unde, pânã în 1996 cel puþin, a locuit
fiica lui, Profira Sadoveanu, am vãzut, cu
o strângere de inimã, cã placa amintitoare
de faptul cã aici a locuit ºi a lucrat Mihail
Sadoveanu a fost smulsã.

Casa unde a stat Perpesicius, din strada
Eminescu, a fost reparatã, dar placa a
dispãrut. Noi am fost acolo ºi am filmat ºi ni
s-a spus cã o vor pune la loc dupã ce o reparã.
N-a mai apãrut. Au trecut vreo doi ani.

Cred cã pentru protejarea patrimoniului
nostru naþional (plecând de la durerea cu
care am privit acest act de vandalism
spiritual) ar trebui, oricare ar fi destinul
caselor, puse anumite obligaþii. Cumperi
o casã cu o placã în care se aminteºte cã
aici a trãit, aici a lucrat cutare scriitor
român, eºti obligat s-o þii mai departe. Nu
ne putem ºterge memoria.

Sã revenim acum la Mihail Sadoveanu.
Anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la
apariþia primelor sale 4 volume. Pentru aceste
4 volume primeºte ºi Premiul Academiei în
urma raportului lui Titu Maiorescu. Nicolae
Iorga scrisese în Semãnãtorul, 15 ianuarie
1905, cã anul 1904 poate fi numit anul lui
Sadoveanu. Aºa a rãmas în istoria literaturii
noastre, în istoria României. Sigur, Sadoveanu
debutase înainte de aceste 4 volume în paginile
unor periodice, ºi aceasta formeazã substanþa
volumului pe care l-aþi tipãrit în amintita serie
de Opere, dar el îºi leagã numele de revista
Semãnãtorul a lui Nicolae Iorga. Cum ai
caracteriza acest debut impetuos, care impune
un scriitor, îi aduce laurii Premiului
Academiei, dar ºi riposte dure?

F.Bãileºteanu � Am mai discutat cu
dvs. ºi cu doamna Ileana Vulpescu la tvRM
despre acest debut a lui Mihail Sadoveanu.
Eu l-am considerat ºi l-aº considera un
eveniment epocal. Un eveniment care, dupã
umila mea cunoaºtere nu s-a mai întâmplat
în nici o literaturã, nici mãcar în cea
europeanã, care îmi este mai accesibilã.
Deci, a fost ca o izbucnire din strãfundul
pãmântului a acestui talent, care nu putea fi
oprit de nimic ºi de nimeni pe lume. Debutul
a avut un mare ecou. Revin la Nicolae Iorga.
El l-a descoperit primul pe Sadoveanu,

Opera lui Mihail Sadoveanu
dincolo de apologie ºi de negaþie

S-ar fi cuvenit sã fie deopotrivã
un moment de reculegere ºi unul
de meditaþie, unul de dezbatere ºi
unul de confruntare, unul în care
sã ne întrebãm asupra a ceea ce
înseamnã identitatea noastrã
spiritualã ºi unul în care opera lui
sã fie la îndemâna tuturor pentru
ca ei, cititorii de astãzi sã se
confrunte dincolo de apologie ºi
de negaþie cu opera lui
Sadoveanu. ªi sã o treacã prin
filtrul personalitãþii lor aºa cum au
fãcut ºi cei dinaintea lor. N-a fost
sã fie aºa. Dar sã nu descurajãm.
Opera lui Mihail Sadoveanu la o
sutã douãzeci ºi cinci de ani de la

naºterea prozatorului, la o sutã unu
ani de la impetuosul sãu debut în
volum, la patruzeci ºi patru de ani
de la trecerea sa într-o lume a liniºtii
depline � rãmâne un sistem de
referinþã esenþial al istoriei ºi
sufletului românesc. Ca în viaþa
oricãrui mare scriitor din pãrþile
bântuite nemilos de furtunile istoriei,
numele lui Mihail Sadoveanu nu ne
apare imaculat. Posteritatea îi judecã
faptele din amurgul vieþii sale. Nu cu
toatã obiectivitatea ºi nu þinând
seama de toate circumstanþele. Dar
opera rãmâne mai presus de toate
slãbiciunile omului. ªi rãmâne în
planul definitiv al transfigurãrii unor

adevãruri esenþiale care vin de
�dincolo de negurã� ºi se
proiecteazã în eternitate.

Valeriu Râpeanu ºi istoricul
Fãnuº Bãileºteanu, editor ºi
exeget al operei lui Mihail
Sadoveanu, au dezbãtut în cadrul
emisiunii �Profil  spiritual� a
Televiziunii România de Mâine,
câteva aspecte ale prezenþei în
viaþa spiritualã a poporului
român a celui care, în pofida
contestãrilor, rãmâne cum a fost
numit �Ceahlãul literaturii
române�.

Valeriu RÂPEANU

pentru cã înainte de apariþia volumului
Povestiri, care s-a petrecut prin luna iunie,
Nicolae Iorga a scris în Semãnãtorul din
martie ºi aprilie despre povestitorii români.
ªi acolo, deºi spaþiul dedicat lui Sadoveanu
nu este kilometric, sunt câteva fraze
fundamentale. Iorga i-a premers debutul, iar
dupã aceea, mai toþi criticii importanþi ai
epocii s-au sesizat de acest debut nãvalnic,
de aceastã tumultoasã apariþie ºi au scris;
ba mai mult, Sadoveanu a avut parte încã
din acei ani, mai exact din 1905, de o criticã,
dacã nu duºmãnoasã, ineptã, ºi anume, un
serial a lui Henri Sanielevici, în revista
Curentul nou de la Galaþi, care a declanºat
o serie de polemici. Au polemizat atunci cu
Sanielevici, Garabet Ibrãileanu, care lucra
chiar în redacþia revistei gãlãþene. Aºa l-a
descoperit el pe Sadoveanu ºi au rãmas
prieteni pânã când Ibrãileanu a trecut apa
Stixului. Dupã aceea au polemizat, sigur, ºi
alþii, dar ce mi s-a pãrut interesant, s-a
sesizat Titu Maiorescu.....

V.R. � Care pãrea cu totul opus
concepþiei, modului de a scrie a lui Mihail

Sadoveanu. Voi citi ce spunea Titu Maiorescu
în raportul celebru la Academie: �Rãsunetul
ce �au deºteptat scrierile domnului
Sadoveanu la toþi ce-i ce ºtiu sã preþuiascã o
lucrare literarã, se explicã fãrã greutate. Am
menþionat de la început originalitatea
autorului, cât ºi fecunditatea ei, intuiþia lui
exactã ºi adaptarea formelor de exprimare la
feluritele împrejurãri. Stilul domnului
Sadoveanu este de mare sobrietate, cuvântul
nimerit deºteaptã în cititor, totdeauna,
imaginea plasticã vãzutã de autor. De aceea
ºi impresia de frumuseþe deosebitã ce ne
rãmâne, mai ales de la descrierile naturii�.

F.B. � Dupã aceea, practic, cum
spuneam eu în Cuvântul introductiv la acea
antologie pregãtitã ºi publicatã de Editura
Eminescu, dar în primul rând datoritã dvs,
eu am spus, cã practic nu existã critic literar
mare, ºi am avut, slavã Domnului, în aceastã
þarã, mai ales în perioada interbelicã ºi
postbelicã, critici extraordinari de buni � nu
existã critici care sã nu fi scris adesea pagini
antologice despre Sadoveanu ºi sunt
publicate în aceastã antologie � N. Iorga,
Eugen Lovinescu, George Cãlinescu,
ªerban Cioculescu, Vladimir Streinu,
Pompiliu Constantinescu, Perpesicius care,
din 1923, de la prima lui recenzie la
Cocostârcul albastru, cred cã practic n-a
pierdut nici o carte a lui Sadoveanu. Am
descoperit în ziarul Acþiunea un amplu eseu
al lui Perpesicius, publicat în trei foiletoane,
despre Fraþii Jderi. Sigur, el a prezentat ºi
la radio aceastã capodoperã a lui
Sadoveanu. A mai gãsit ºi niºte recenzii mai
restrânse, dar le-a reluat, încât m-am ºi mirat
de unde atâta forþã la acest om. În perioada
postbelicã, cine n-a scris despre Sadoveanu?
De la Constantin Ciopraga, Savin Bratu,
Paul Georgescu, la Alexandru Paleologu,
Nicolae Manolescu. În 1977, am publicat o
Introducere în opera lui Sadoveanu, în
sfârºit, care s-a bucurat de mult succes.
Recent se dau doctorate. Cunosc un
profesor de liceu de la Craiova, Constantin
M. Popa, care ºi-a susþinut doctoratul dupã
1990, cu o temã din Sadoveanu ºi despre
limbajul ceremonios. Acea tezã a devenit
ºi carte. Carte foarte bunã, pe care
profesorul Ciopraga o apreciazã foarte mult.

V.R. � Sunt semne foarte bune pentru cã
vine dinspre generaþia nouã de intelectuali.

F.B. � De ce am amintit acest lung ºir
de critici, de primã mânã?  Pentru cã la
apariþia acestei antologii, sub o altã direcþie
a editurii, am avut dificultãþi de douã feluri.
O datã cã era prea mare, ºi vreau sã vã spun
cã am lãsat la o parte cel puþin trei sferturi
din materialul pe care l-am parcurs la
Academie, la Biblioteca Academiei ºi l-am
transcris de mânã. Din critici am reþinut
foarte puþin, câte un articol, cel mult douã.
Dumneavoastrã aþi avut o idee extraordinar
de bunã pentru mine, cã mi-aþi dat
posibilitatea sã fac în faþa fiecãrui critic câte
un ºapou de prezentare a preocupãrilor
criticului respectiv faþã de Sadoveanu.

V.R. � Volumul are 450 de pagini...
F.B. � Da, dar eu puteam sã fac ºi 1000

... ªi o a doua dificultate a fost aceea cã am

susþinut ºi pânã la urmã am reuºit, graþie dvs.
sã public unul din articolele lui Sanielevici,
ca sã se vadã ce a declanºat polemica.

V.R. � Ce îi imputa el, ca sã spunem
pe scurt?

F.B. � Îi imputa cã toatã nuvelistica lui
e plinã de bestialitate, de beþii, orgii, crime...

V.R. � ªi fãcea ºi un tablou sinoptic ...
F.B. � În antologia mea se poate vedea

acest tablou ... Asta a intrigat lumea literarã.
ªi nu mã refer numai la Izabela Sadoveanu,
cumnata scriitorului, care a ripostat ºi ea,
bineînþeles, ci m-am referit la nume mari.

V.R. � Pentru cã ai pronunþat numele
Garabet Ibrãileanu, în 1906, 1 martie, apare
revista Viaþa româneascã, pe care o putem
considera una din cele mai importante
reviste. Am aici un numãr dedicat lui Spiru
Haret, ianuarie 1913, care se deschide cu
Neamul ªoimãreºtilor de Mihail Sadoveanu.
Sadoveanu rãmâne un colaborator permanent
al Vieþii româneºti ...

F.B. � Exact. Cum ºtiþi, Sadoveanu l-a
numit pe Ibrãileanu �prieten unic�.

V.R. � Pe deasupra prieteniei acesteia
literare, este ºi faptul cã aceºti oameni au
dat dovadã de solidaritate moralã, pe care
n-au dezis-o niciodatã. Ce-au scris Ralea,
Ionel Teodoreanu, Sadoveanu despre
Ibrãileanu este emoþionant. Pânã la primul
rãzboi mondial Mihail Sadoveanu
devenise un scriitor cunoscut, se înscrisese
pe orbita perenitãþii. Care erau temele
fundamentale ale lui?

F.B. � Temele fundamentale erau cele din
Povestiri. Aº spune cã temele s-au enunþat
deja dupã primul volum de povestiri. ªi
anume, în volumul Povestiri debuteazã cu
Rãzbunarea lui Nour, care este o povestire
cu caracter istoric ºi ºtim cã ulterior
Sadoveanu nu ºi-a abandonat aceastã sursã
de inspiraþie, care capãtã proporþii
grandioase. Dupã ce a publicat ªoimii, în
1904, a publicat Vremuri de bejenie, în 1906,
a publicat Neamul ªoimãreºtilor; a publicat
din istoria contemporanã � Venea o moarã
pe Siret, în 1929, Zodia Cancerului, în 1932
Nunta domniþei Ruxandra, în 1933, Creanga
de aur,  care este un document fundamental
pentru epoca veche, epoca bizantinã... Apoi,
în 1935, a început sã aparã trilogia Fraþii
Jderi º.a.m.d. pânã la Nicoarã Potcoavã, din
1952. O a doua temã, dupã mine, o reprezintã
peisajul. O a treia temã, sã zicem, ar fi aceea
a dragostei. Tema dragostei este la
Sadoveanu fundamentalã. Într-un capitol al
cãrþii mele, am vãzut în Sadoveanu un mare
poet erotic ºi nu numai prin prisma poeziilor
publicate în volumul Daim, din 1980. Dacã
puteþi prezenta aceastã fotografie � este
doamna Valeria Sadoveanu la lansarea
primului volum de Antologie � care a fost
alãturi de maestru. Era o femeie cu un spirit
superior. Eu am cunoscut-o bine. Aº vrea sã
vã fac o mãrturisire, eu tocmai scriam la
Introducere în opera lui, ºi i-am citit
manuscrisul doamnei Valeria Sadoveanu. Nu
numai cã nu mi-a fãcut nici o observaþie, ci a
fost deosebit de încântatã. �Dupã apariþia
Divanului persian, mi-a spus atunci, unii mai
mucaliþi mã tot întrebau: când a scris maestrul
cartea asta, înainte sau dupã ce s-a cãsãtorit
cu mine? Eu le spuneam: consideraþi cum
vreþi dvs.� Era o prezenþã foarte agreabilã.
Vã mãrturisesc cã mi-a propus sã particip la
iniþierea acestei serii de opere complete a lui
Sadoveanu. Dupã munca pe care o
depusesem la Antologie, ºtiam la ce mã
înham, dar dacã am rezistat timp de 16 ani,
timp în care au apãrut numai 8 volume, am
rezistat numai cu gândul la acea întâlnire,
cum a spus dânsa, �de tainã�.

V.R. � Trebuie sã spunem un lucru.
Generaþia noastrã, când am început sã lucrãm
la ziarele literare � am fãcut numãrul, la
Gazeta literarã, când Mihail Sadoveanu
împlinea 75 de ani ºi atunci l-am cunoscut,
când am mers la casa din strada Armindeni,
în anul 1955, eram cu cumnatul lui, Constantin
Mitru ºi cu fotograful Dan Eremia Grigorescu,
prietenul lui Sadoveanu. În momentul când
m-am vãzut singur în camerã cu Sadoveanu,
primul meu gând a fost sã mã întorc ºi sã plec.
Nu mi se pãrea real cã am ajuns în aceastã
situaþie: sã fiu faþã-n faþã cu un mit. Pentru
noi era un mit. Ideea cã ai putea sã te întâlneºti
cu Sadoveanu, cã peste un minut îþi dã mâna,
te paraliza pur ºi simplu. Tudor Vianu, care
era profesor, membru al Academiei, prin anii
�55 � �56, ne spunea odatã: �Am fost asearã
la Sadoveanu ºi ce mi-a spus? �De ce atâtea
înjurãturi în proza noastrã de astãzi? Eu am
scris o literaturã întreagã ºi n-am folosit

înjurãturi�.  L-am vãzut pe Sadoveanu
neliniºtit de cursul pe care îl ia proza noastrã,
cu înjurãturi la tot pasul. ªi þin minte cã multe
minute se oprea ºi Tudor Vianu medita la ceea
ce-i spusese Sadoveanu. Nu era o opinie
schimbatã la colþ de stradã. Dar schiþând
aceastã evoluþie a lui Sadoveanu, cred cã am
intrat în a doua parte a discuþiei noastre, ºi
anume, la ceea ce numea Tudor Vianu, în
1944, longevitate creatoare a lui Sadoveanu.
Pentru cã, dupã primul rãzboi mondial, el este
unul din puþinii scriitori ai epocii �, Octavian
Goga nu a fost poet pentru cã se ocupa de
politicã �, dar Sadoveanu continuã. ªi continuã
puternic dând, însã, câteva capodopere. El
mergea paralel cu drumul literaturii române
pe care îl fixaserã Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu, Camil Petrescu ºi alþi
prozatori, dar dã câteva capodopere: Zodia
Cancerului, Hanul Ancuþei, Baltagul, care este
o culme, un moment de virtuozitate al prozei
noastre, pornind de la balada popularã ºi
ducând-o la nivelul unui roman modern. De
aceea, Cãlinescu spunea cã este un roman
poliþist, în sensul cã este un roman modern,
un roman de acþiune.

F.B. � Eu n-aº trece nici peste Creanga
de aur, care, dincolo de inspiraþia care l-a
adus pe Sadoveanu la o asemenea carte � sã
nu ascundem cã Sadoveanu a fost mason ºi
Creanga de aur era o carte de vizitã pentru
apartenenþa ei. Are o frumuseþe aceastã carte,
nu numai din punct de vedere istoric, dar mai
ales din punct de vedere erotic. Dragostea
platonicã dintre Chesarion Breb ºi împãrãtiþa
Bizanþului este �ramura de aur� � cum spunea
Sadoveanu .....

V.R. � ªi Vitoria Lipan o putem privi ca
pe o poveste de dragoste, dragostea
absolutã, care nu se terminã cu moartea
cuiva. Dragostea lor n-a murit din momentul
în care Nechifor Lipan a murit. Nu este
numai cãutarea dreptãþii, dar ºi tenacitatea
ei de dincolo de trecere din viaþa lui
Nechifor Lipan. Ca sã nu uitãm de lumea
târgului moldovenesc, �locul unde nu s-a
întâmplat nimic� a devenit o sintagmã.

F.B. � Este o temã fundamentalã la
Sadoveanu, pornind de la Floarea ofilitã sau
Apa morþilor, pânã la acest roman foarte
subþirel, dar de o filosofie ºi de o fineþe ...

V.R. � Acum însã, ar trebui sã spunem
cã Sadoveanu, atacurile împotriva lui au
început devreme, din momentul debutului,
dar nu s-au terminat nici postum.

F.B. � Cam ca ºi în cazul Arghezi ... ºi
cazul lui Eminescu ...

V.R. � În �37-�38, în urma unei alegeri pe
care a fãcut-o cu luciditate, el a preluat, nu
singur, ci împreunã cu Brãniºteanu ºi cu Tudor
Teodorescu-Braniºte, conducerea ziarului
Adevãrul ºi atunci a început o adevãratã
ofensivã împotriva lui Sadoveanu. În Sfarmã
piatrã, din pãcate, foarte tânãrul scriitor pe
vremea aceea, Vintilã Horia, va scrie un articol
de tristã memorie, intitulat �Rãposatul
Sadoveanu�. Drept care Sadoveanu se ºi
retrãsese ºi din viaþa publicã la un moment
dat în �38, i s-au ars cãrþile, au fost publicaþii
care au avut curajul ºi demnitatea atunci � am
aici un exemplar din Însemnãri ieºene, condus
de Sadoveanu, poetul Mihai Codreanu ºi
savantul Grigore T. Popa, care îi închinã, la
1 mai 1939, un numãr lui Mihail Sadoveanu,
în care practic toatã intelectualitatea ieºeanã,
oameni de ºtiinþã, scriitori. profesori
universitari sunt alãturi de Mihail Sadoveanu.
Nume importante în epocã, importante ºi
astãzi, care aratã încã o datã aceastã solidaritate
moralã cu el.

F.B. � De altfel, dacã îmi permiteþi,
Universitatea din Iaºi, condusã atunci de
rectorul Iorgu Iordan, i-a acordat titlul de
Doctor Honoris Causa, care era o replicã.

V.R. � Sigur, sunt multe lucruri încã
necunoscute pânã va apare ediþia dvs. ºi a lui
Cornel Simionescu. În numãrul din 1 iunie
1940 dedicat la 10 ani de la venirea pe tron,
se numea �Restauraþia lui Carol al II-lea�,
Mihail Sadoveanu are o foarte frumoasã prozã
documentarã Nistrul, care se terminã cu o
poezie, poem în prozã. Ceea ce se pune sub
semnul întrebãrii este atitudinea lui de dupã
23 august 1944, despre care el n-a lãsat nici o
însemnare. Capodopera lui Anii de ucenicie,
o carte fundamentalã a memorialisticii
româneºti, se referã la anii tinereþii. Atitudinea
lui de dupã 1944 a stârnit ºi va stârni foarte
multe semne de întrebare ºi reprobare. El va

scrie Lumina vine de la rãsãrit, care ºtim cã a
fost primitã ca o sintagmã legatã de prietenia
noastrã cu Uniunea Sovieticã.

F.B. � Mie mi-a spus un profesor cã, de
fapt, este o carte tot masonicã. Era o carte
masonicã, dar a fost interpretatã comunist.

V.R. � Sigur. Interpretatã ºi transformatã
foarte repede într-o metaforã folositã de mii
ºi zeci de mii de ori. El va scrie romanul
Mitrea Cocor, care este un eºec din toate
punctele de vedere, un eºec moral, un eºec
literar. Din aceastã perioadã nu putem reþine
decât Nicoarã Potcoavã. Sadoveanu
cunoºtea acum un proces de îmbãtrânire, va
avea funcþii politice. Dar trebuie sã spunem
cã unii dintre cei care au beneficiat de ajutorul
lui Mihail Sadoveanu în aceastã perioadã nu
au spus tot ce aveau datoria sã spunã, pentru
cã în aceastã perioadã a fãcut ºi mult bine.
Nu putem da nume, dar copiii unora dintre
ei au spus, unii chiar la emisiunea noastrã.
El a fãcut binele pe care îl putea face. El a
fost pentru regim un fel de vitrinã, era
scriitorul cel mai mare al epocii. Arghezi nu
era atât de cunoscut. Ce rãmâne, însã?

F.B. � Înainte de a rãspunde la aceastã
întrebare fundamentalã a dvs., permiteþi-mi
sã mai adaug din meditaþiile mele, ceva care
sã explice geneza � dacã genezã se poate
numi � a acestui roman Nicoarã Potcoavã.
În primul rând, Sadoveanu a avut totdeauna
o simpatie pentru þãrani, pentru cei obidiþi
ºi umiliþi.

V.R. � Trebuie sã spunem asta, este
piatra fundamentalã a operei lui.

F.B. � În al doilea rând, nu a fost aceasta
prima carte slabã a lui Sadoveanu. Au mai
fost ºi altele, inclusiv în perioada interbelicã.
Ca orice mare creator, nu tot ce a scris a fost
genial, dar când a fost mare a fost printre cei
mai mari. Eu cred cã rãmân cel puþin 10
capodopere, mai sunt ºi altele, inclusiv între
Povestiri. Tudor Vianu la  4 decenii de la
publicarea primei opere a lui Sadoveanu, a
scris despre povestirea Un þipet din primul
volum din Povestiri. În fiecare volum poþi
sã gãseºti �grãunþe de aur� ...

V.R. � Dar sunt ºi altele care sunt aur pur.
F.B. � Acele cãrþi pe care le-am numit

capodopere sunt cãrþi unde nu poþi sã
clinteºti un cuvânt.

V.R. � Ne-am putea imagina literatura
românã fãrã Sadoveanu, în ciuda a tot ceea ce
a greºit? Trebuie sã facem aceastã distincþie?

F.B. � Eu nu pot sã-mi imaginez
literatura românã fãrã Sadoveanu, cum nu
pot sã mi-o imaginez fãrã Eminescu sau
Arghezi ºi fãrã Blaga, Rebreanu º.a.m.d.

V.R. � Am putea sã-l eliminãm pe
Sadoveanu?

F.B. � Problema este urmãtoarea: Sã se
studieze separat biografia lui ºi biografia

operei, opera propriu-zisã. Când am terminat
facultatea, influenþat de cursurile de esteticã
ºi criticã literarã, chiar de proustianism, nu
vroiam sã fac biografie. Rãposatul director
al Editurii Minerva, Aurel Martin, chiar m-a
invitat, mai în glumã, mai în serios, sã fac
cam ceea ce a fãcut Cãlinescu pentru
Eminescu, adicã viaþa ºi opera. Eu când am
cunoscut niºte lucruri din viaþa lui
Sadoveanu, discret i-am rãspuns domnului
Martin cã nu aº putea sã mã angajez ...

V.R. � Sigur, biografia oricui ºi oricãrui
mare scriitor din literatura lumii are aceste
pete, dar, în acelaºi timp, sunt ºi unii care au
trãit în anumite perioade istorice în care
n-au avut cum sã greºeascã, pentru cã
perioada istoricã i-a ocrotit. Pe alþii i-a chemat
ºi i-a chemat rãu. În sensul acesta, tineretul
de astãzi ce gãseºte în opera lui Sadoveanu?

F.B. � Fãrã discuþie gãseºte. Trebuie sã vã
mãrturisesc cã mie nu mi-a plãcut Sadoveanu
nici în clasele primare, nici în liceu, ba aº putea
chiar sã spun cã nu mi-a plãcut nici în facultate
prea mult. Ori n-am avut eu antene pentru
Sadoveanu, ori era un scriitor prea recomandat
atunci, prea se bãtea monedã pe la toate
examenele, olimpiadele cu ... Mitrea Cocor, dar
nu numai atât ... Sadoveanu nu este chiar pentru
tineret, chiar dacã a scris Dumbrava minunatã
ºi atâtea alte povestiri pentru copii ....

V.R. � Dar este altceva decât înþelegem
prin literaturã pentru copii ...

F.B. � Sigur, nu este literaturã pentru
copii. Eu am fãcut afirmaþia cã literatura
pentru copii este o literaturã pentru toþi,
dacã e mare ºi frumoasã ...

V.R. � Dumbrava minunatã se
adreseazã tuturor vârstelor ... Dar în secolul
acesta tehnicist, cred cã totuºi tineretul,
îndreptându-se spre valorile perene, spre
ceea ce este definitiv, spre ceea ce rãmâne,
se va întoarce spre Mihail Sadoveanu.

Pentru cã mai avem puþine minute, aº vrea
sã citesc aceastã poezie, rãmasã necunoscutã,
din 6 iulie 1940, cu foarte puþin timp înainte
de cedarea Basarabiei ºi Bucovinei.

V.R. � Este o poezie de o mare frumuseþe.
Se confundã destinul lui cu destinul tragic al
acestei pãrþi a rãsãritului. A fost scrisã într-un
moment tragic ºi aratã cã Sadoveanu la vârsta
aceea putea sã esenþializeze. Opera lui
Sadoveanu este o permanenþã a poporului
nostru, a culturii noastre, arãtându-ne cât de
sus am putut sã mergem într-un secol în care
noi, înainte, nu dãdusem foarte mult. Dãdusem
pe Eminescu, pe Caragiale, pe Creangã, pe
Rebreanu, pe Duiliu Zamfirescu, dar, în 1880,
se naºte un geniu foarte aproape de anul
naºterii ºi locul naºterii lui George Enescu.

O dezbatere binevenitã
la Televiziunea România de Mâine

Inscripþie
Pentru mazilii ºi rãzeºii de la Nistru

Doamne!
Dincolo de apa Rãsãritului nu mai sunt oameni.
N-au pierit, ci li s-au vestejit surâsul.
În zarea carganelor cerul se umbreºte
De aripa liliacului spaimei.
Între detunetele viforniþelor iernii ºi pojarul sânzienelor
Primãvara înfloreºte în pripã, pre apa rãsãritului poposit-au aici cândva
Coborând de la munþi, bãtrânii noºtri. Stãtut-au strajã în marginea hotar. Legea Domnului Dumnezeu
au pus hotar
Aici au trãit, aici s-au bucurat, s-au întristat, au murit.
Subt brazdele grâului lor li s-au amestecat oasele

Sub pãºunile dumbrãvilor le-au putrezit inimile
Când se-nfioarã primãvara noastrã aici
Din oase ºi inimi izbucnesc flori
Se leagãnã în luminã zâmbind ochilor mei

Vine în locurile noastre pasãrea strãinã
Fâlfâie singurã din loc în loc suspinând un nume.
Nimeni nu-i rãspunde, cel pe care-l cheamã, demult s-a stins.
Stã singurã pe un clomp îºi ia zborul, cu ea trece ºi primãvara la apa Rãsãritului.
Aºa mã va chema pe mine
Când un om nou o va asculta ºi va contempla florile inimii mele.
Mã va chema ºi nu va rãspunde nimeni ºi va trece spre viitor pasãrea singurãtãþii

Ci numai Tu, o Doamne,
Ne vei aduna pe toþi cei uitaþi, ne vei chema ºi vom rãspunde în primãvara Ta veºnicã.

Mihail SADOVEANU

Mihail Sadoveanu
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Care sunt principalele obiective
urmãrite prin alocarea de resurse
pentru cercetare ºi dezvoltare
experimentalã?

Principalele obiective urmãrite au
pornit de la asigurarea unei
infrastructuri adecvate pentru
învãþãmânt ºi cercetare la nivelul
facultãþilor, pentru o strânsã legãturã
învãþãmânt-cercetare-inovare ºi o
rapidã implementare a rezultatelor
obþinute. Crearea unei baze materiale
experimentale solide la facultãþile
care pretind cercetare experimentalã
oferã posibilitãþi de formare ºi
pregãtire complexã a studenþilor ºi
tinerilor cercetãtori de excelenþã, a
masteranzilor, de participare la
realizarea de contracte de cercetare
etc. Este un cadru ce permite
recrutarea talentelor ºi îndrumarea lor
pe drumul cãtre performanþã ºi
excelenþã.

Care sunt principalele cãrþi
ºtiinþifice/lucrãri publicate în urma
activitãþilor de cercetare desfãºurate
de USH?

Cartea, în general, ºi publicaþiile
didactico-ºtiinþifice ºi culturale, în
special, au fost favorizate, în mod
deosebit, de marile investiþii într-o
modernã tipografie ºi în editura
proprii.

Investiþiile realizate au creat o solidã
bazã pentru mai buna valorificare a
rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice �
obiectiv prioritar în activitatea
desfãºuratã de Universitatea Spiru
Haret. O demonstreazã, printre altele,
publicarea, în milioane de exemplare,
a sute de titluri de lucrãri de primã
însemnãtate � tratate, cursuri ºi manuale
universitare, volume de sintezã, alte
lucrãri didactice (caiete de seminar,
caiete de laborator), în Editura Fundaþiei
România de Mâine.

Astfel, producþia de carte a Editurii
a cunoscut o creºtere continuã,
îndeosebi în ultimii ani. Dacã din
1992 � data înfiinþãrii Editurii � ºi
pânã în 2001 au apãrut circa 500 de
titluri, în ultimii 4 ani au apãrut peste
700 de titluri într-un  tiraj  de  circa  2
milioane  exemplare,  în  valoare
totalã  de  peste  100 miliarde lei.

Cãrþile apãrute rãspund necesitãþilor
de pregãtire ale studenþilor din cele 25
de facultãþi ºi 48 de specializãri ale
Universitãþii Spiru Haret, dar ºi
masteranzilor cuprinºi în cele 54
programe de masterat.

De o atenþie deosebitã se bucurã
editarea unor lucrãri de înaltã þinutã
ºtiinþificã, în paginile cãrora sunt
abordate, de cãtre cadre didactice ºi
cercetãtori din Universitatea Spiru
Haret, din institutele de cercetare ale
Fundaþiei România de Mâine ,
probleme majore ale evoluþiei

României în etapa actualã, ale
economiei de piaþã ºi integrãrii
europene, statului de drept ºi
democraþiei, ale ºtiinþei,
învãþãmântului ºi culturii naþionale, în
strânsã corelaþie cu evoluþiile lumii
contemporane, ale globalizãrii ºi
relaþiilor internaþionale, ale securitãþii
ºi pãcii.

Am putea menþiona, în acest cadru,
cãrþi precum: România la începutul
secolului XXI. Starea naþiunii 2004,
lucrare care dã expresie unui
aprofundat demers analitic privind
stadiul actual ºi perspectivele
dezvoltãrii societãþii româneºti,
Sociologia culturii, Sociologia opiniei
publice ºi a mass-media, Sociologie
generalã, Tratat de ontologie (3
volume), Geomorfologia României,
Econo-mie internaþionalã, Probleme
globale ale economiei mondiale,
Drept european al drepturilor omului,
Drept social european, Drept
constituþional ºi instituþii politice,
Marketing, Instituþii parlamentare
internaþionale, International Studies
at the Beginning of the 21st Century,
Dietoterapie la începutul mileniului (2
volume) ºi altele.

Cadrele didactice, cercetãtorii
ºtiinþifici, autori ai cursurilor ºi
manualelor universitare, dar ºi ai
tratatelor, monografiilor de specialitate,
pornesc în activitatea lor de la
convingerea cã þinuta ºtiinþificã,
expunerea metodicã, sistematizarea
logicã, selecþia valoricã, noutatea în
domeniu se constituie în criterii de bazã
ale transmiterii eficiente a cunoºtinþelor,
faciliteazã drumul studenþilor spre o
formare profesional-ºtiinþificã de înalt
nivel.

O altã categorie de lucrãri, care
reflectã activitatea de cercetare
ºtiinþificã, o constituie Analele
Universitãþii Spiru Haret, serii distincte
pe specializãri sau domenii de
învãþãmânt, corespunzãtor profilului
fiecãrei facultãþi, precum ºi volumele
speciale cuprinzând contribuþiile
cadrelor didactice ºi studenþilor
Universitãþii, care au valorificat

rezultate ale cercetãrilor, prezentate în
cadrul unor sesiuni de comunicãri, mese
rotunde, simpozioane etc.

Un obiectiv de mare însemnãtate
al activitãþii de cercetare a cadrelor
didactice  îl  reprezintã  elaborarea  ºi
publicarea, în Editura Fundaþiei
România de Mâine, a unor volume de
Sinteze pentru disciplinele prevãzute
în  planurile  de  studii  ale  facultãþilor
din  cadrul Universitãþii Spiru Haret,
forma de învãþãmânt la distanþã.
Aceste  volume  de  Sinteze  se
distribuie gratuit tuturor studenþilor
Universitãþii Spiru Haret, cuprinºi în
forma de învãþãmânt la distanþã.
Numai pentru anul de învãþãmânt
2005�2006, Editura a tipãrit circa 50
de volume de Sinteze, într-un tiraj de
aproximativ 50.000 exemplare, în
valoare de peste 10 miliarde lei.

În continuã îmbogãþire ºi înnoire,
apariþiile editoriale purtând emblema
Universitãþii Spiru Haret ºi a
Fundaþiei România de Mâine acoperã
tematic, la nivelul exigenþelor
ºtiinþifice ºi didactice contemporane,
o largã diversitate de domenii,
discipline ºi specializãri. O expresie
a acestei rodnice activitãþi o reprezintã
ºi situarea Editurii noastre, prin
numãrul anual de apariþii ºi frecvenþa
acestora (o carte la douã zile), pe unul
din primele locuri în ansamblul
editurilor româneºti.

Aþi reuºit sã stabiliþi cooperãri ºi
afilieri internaþionale?

Universitatea Spiru Haret este
membrã a Alianþei Universitare pentru
Democraþie (AUDEM), cu sediul la
Universitatea Tennessee (SUA), ce
grupeazã peste 150 universitãþi din
SUA ºi Europa Centralã ºi de Est,
participând anual la reuniunile acesteia.
Recent, a avut loc întâlnirea
reprezentanþilor universitãþilor din
Alianþã la Yalta (Ucraina) ºi a fost un
prilej pentru a declara oficial intenþia
de participare la noul proiect AUDEM
� Parteneriatul universitar în pregãtirea
studenþilor pentru cetãþenia
democraticã.  Aceasta se va materializa

Universitatea Spiru Haret
asigurã echilibrul între învãþãmântul superior ºi cercetarea ºtiinþificã

Interviul a  fost publicat ºi în limba englezã în suplimentul special RESEARCH

în acþiuni ºi proiecte comune cu o serie
de universitãþi europene ºi americane,
menite sã conducã la o responsabilizare
a studenþilor în pregãtirea civicã ºi viaþa
socialã democraticã. Universitatea

Spiru Haret a încheiat parteneriate de
colaborare în plan educaþional,
ºtiinþific ºi cultural cu instituþii similare
din SUA, Marea Britanie, Italia,
Danemarca, Rusia, R.P. Chinezã,
Grecia, Japonia, Franþa, Israel.
Universitatea Spiru Haret a fost singura
instituþie de învãþãmânt superior din
România prezentã la Târgul Mondial
al Educaþiei (Lisabona, 2003), Târgul
Educaþiei din Orientul Mijlociu
(Beirut, 2004) ºi   la   Expoziþia
Internaþionalã   de   Educaþie (Beijing,
2005).  La  16 septembrie 2005 am
semnat, la Bologna, Magna Charta
Universitatum.

Totodatã, un numãr mare de cadre
didactice au fost alese membre ale unor
asociaþii ºtiinþifice internaþionale.

Formarea în programe de studii
postuniversitare (mastere ºi
doctorate) se încadreazã în
sfera cercetãrii ºi dezvoltãrii
experimentale? În ce constã suportul
USH acordat în aceastã direcþie?

La facultãþile acreditate ale
Universitãþii Spiru Haret au fost
aprobate ºi funcþioneazã 58 de

programe de masterat, cu circa 2.500
de masteranzi. Unele referate efectuate
în timpul pregãtirii, ca ºi un procent de
circa 25% din lucrãrile de disertaþie fac
parte din temele de cercetare ale

catedrelor, dominant pe probleme
fundamentale ºi de interes local ºi
regional. La specializãrile de
psihologie, medicinã veterinarã existã
ºi teme experimentale. Tendinþa este
aceea ca masteranzii sã devinã, aproape
în totalitate, o mare forþã de cercetare.

În contextul actualei societãþi bazate
pe cunoaºtere, aplicarea unor noi
concepte informatice de asistare ºi
organizare a muncii în instituþii, pentru
mãrirea productivitãþii lor, este un
demers care se încadreazã la capitolul
R&D. Ce tipuri de activitãþi a
informatizat Universitatea Spiru Haret
ºi care au fost rezultatele vizibile?

În Universitatea Spiru Haret
s-au fãcut eforturi importante pentru
aplicarea conceptelor informatice de
asistare a muncii de secretariat, dar ºi
didactico-ºtiinþifice. În toate facultãþile
a fost introdusã Aplicaþia Paradox,
pentru înregistrarea ºi prelucrarea
tuturor datelor legate de studenþi,
inclusiv notele. Pentru evaluarea
pregãtirii studenþilor a fost adoptat ºi
introdus programul Exam View Pro,
achiziþionat de la Universitatea

Harvard. Totodatã, a luat fiinþã
biblioteca virtualã, iar toate facultãþile
ºi cele 45 Centre teritoriale ID au fost
conectate la Internet. Televiziunea
România de Mâine � post naþional

universitar ºi cultural propriu � este un
alt mijloc de comunicare ºi pregãtire
folosit de Universitatea Spiru Haret.
Rezultatele sunt deosebite.

Care este rolul pe care trebuie sã-l
joace activitatea de cercetare ºi
dezvoltare în cadrul Instituþiilor de
Învãþãmânt Superior? Care sunt
condiþiile care trebuie îndeplinite
pentru ca activitatea de cercetare în
Universitãþi sã poatã avea succes?

Rolul activitãþii de cercetare ºi
dezvoltare în învãþãmântul superior
este primordial, el contribuind la
formarea de cercetãtori de excelenþã
ºi a forþei de muncã înalt calificate.

Condiþiile pentru ca activitatea de
cercetare din Universitate sã aibã
succes sunt, în principal, urmãtoarele:
formarea unei conºtiinþe ºi crearea unei
atmosfere de lucru propice spiritului
iscoditor al adevãratului cercetãtor,
dornic de noi cunoºtinþe, adevãruri ºi
inovare; motivare socialã ºi materialã;
bazã materialã adecvatã; spirit de
colaborare; un management specific
performant; cadre coordonatoare înalt
calificate ºi cu experienþã, formatori de
ºcoli de cercetare.

(Continuare din pag. 1)

Cartea universitarã la Editura Fundaþiei România de Mâine
Producþia de carte a Editurii a cunoscut o creºtere continuã,

îndeosebi în ultimii ani. Dacã din 1992 � data înfiinþãrii Editurii � ºi
pânã în 2001 au apãrut circa 500 de titluri, în ultimii 4 ani au apãrut
peste 700 de titluri într-un  tiraj  de  circa  2  milioane  exemplare,  în
valoare  totalã  de  peste  100 miliarde lei.

ªtefan ªtefãnescu
ISTORIA ROMÂNILOR

Elena Doina Dascãlu, Dan Radu  Ruºanu
FINANÞE PUBLICE

Daniela Elena ªtefãnescu
MANAGEMENTUL

PROIECTELOR EUROPENE

Grigore Florescu
DREPT COMERCIAL ROMÂN

Adrian Pricopi
DREPTUL FAMILIEI

Dragoº Frãsineanu
GEOPOLITICA

Zenovic Gherasim,
Cãtãlina Lucia Cocianu

SISTEME EXPERT ÎN ECONOMIE

A. Hillebrand
MANUAL DE ANTOMIE

VETERINARÃ

Cartea, în general, ºi publicaþiile didactico-ºtiinþifice ºi culturale, în
special, au fost favorizate, în mod deosebit, de marile investiþii într-o
modernã tipografie ºi în editura proprii.



Carmen Furtunã
SOCIOLOGIE GENERALÃ

Mariana Rudãreanu
DREPT CIVIL I.
Drepturile reale

Carmen Stoianov, Petru Stoianov
ISTORIA

MUZICII ROMÂNEªTI

Ioan St. Lazãr
MITOLOGIE ªI LITERATURÃ

COMPARATÃ

Dorel Buºe
ISTORIA GÂNDIRII SOCIALE

ªI POLITICE EUROPENE

Editura Fundaþiei România de Mâine
lanseazã în cadrul Târgului de carte Gaudeamus
urmãtoarele cãrþi apãrute în acest an:

Vineri 25 noiembrie, orele 11 (Sala mare)

1. Elena-Doina Dascãlu, Dan Radu Ruºanu � Finanþe publice
2. Elena-Daniela ªtefãnescu � Managementul proiectelor
europene

Sîmbãtã 26 noiembrie, orele 11 (Sala mare)

1. ªtefan ªtefãnescu � Istoria românilor. De la afirmarea
etnicã româneascã  la crearea �Daciei româneºti� sub
conducerea lui  Mihai Viteazul

Sâmbãtã 26 noiembrie, orele 12 (Stand)

1. Vasile Marcu � Arhitectura ºi ambientul destinate educaþiei
        �  Reprezentãri în arhitecturã.

     Îndrumar metodologic  pentru   lucrãri practice

Secolul al XIX-lea a fost numit ºi
secolul naþionalitãþilor, al constituirii
statelor naþionale. Dupã 1800 ºi pânã
la primul rãzboi mondial, pe harta
Europei au apãrut noi state: Belgia,
Olanda, Grecia, Italia, România,
Luxembourg, Serbia, Germania,
Albania. La sfârºitul primei
conflagraþii mondiale, Imperiile Rus ºi
Habsburgic s-au prãbuºit, pe ruinele
acestora constituindu-se state
naþionale: Finlanda, Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, Austria, Ungaria. La
rândul lor, cehii s-au unit cu slovacii,
formând Cehoslovacia, iar slavii sudici
au pus bazele Regatului Sârbilor,
Croaþilor ºi Slovenilor.

În acest flux general european din
1918, s-au înscris ºi românii, realizat
mai întâi unirea Basarabiei (27 martie),
apoi a Bucovinei (28 noiembriei) ºi
Transilvaniei (1 decembrie). S-a format
astfel statul naþional unitar, împlinindu-
se o veche aspiraþie a românilor.

VICTORIA PRINCIPIULUI
NAÞIONALITÃÞILOR

1 Decembrie

Ziua Naþionalã

a ROMÂNIEI

Ideea unirii poate fi identificatã încã
din secolele al XV-lea � al XVI-lea,
devenind apoi o miºcare naþionalã.
�Demitizãrile�, vehiculate în ultimul
timp, neagã sau fac abstracþie de
realitãþile istorice. Este un fapt cã Mihai
Viteazul a realizat prima unire politicã
a Þãrilor Române, intitulându-se
�Domn al Þãrii Româneºti, al
Ardealului ºi a toatã Þara Moldovei�.
Pornind de la acest fapt, marele istoric
N. Iorga scria cã �de la 1600 nici un
român n-a mai putut gândi Unirea fãrã
uriaºa lui personalitate, fãrã paloºul sau
securea lui ridicatã spre cerul
dreptãþii�. Tot astfel, nu poate fi trecutã
cu vederea  realitatea cã mitropolitul
Varlaam tipãrea în 1643 Cazania sa,
intitulatã Carte româneascã de
învãþãturã, în care menþiona cã aceasta
era adresatã �cãtre seminþia
româneascã�. La rândul sãu, Grigore
Ureche, în Letopiseþul Þãrii Moldovei,
aprecia: �Românii, câþi se aflã lãcuitori

în Þara Ungureascã ºi la Ardeal ºi la
Maramoroºu, de la un loc sântu cu
moldovenii ºi toþi de la Râm se trag�.

Unirea de la 1918 a fost rodul unei
întregi evoluþii istorice, a luptei
energice a românilor din Transilvania,
Bucovina ºi Basarabia de-ºi menþine
fiinþa etnicã, în condiþiile politicii de
desnaþionalizare forþatã, promovatã de
guvernele de la Budapesta, Viena ºi
Sankt Petersburg. În acelaºi timp, se
cuvine subliniatã contribuþia românilor
din vechiul Regat, care au acþionat
pentru sprijinirea fraþilor lor aflaþi sub
dominaþie strãinã. În Proclamaþia cãtre
þarã, semnatã de regele Ferdinand la 14
august 1916, se menþiona: �Astãzi, ne
este dat nouã sã închegãm pentru
totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a
înfãptuit numai pentru o clipã: unirea
românilor de cele douã pãrþi ale
Carpaþilor�. Nu mai puþin de 800.000
de români au murit în timpul rãzboiului
pentru unitatea naþionalã, iar pe
osemintele lor s-a ridicat edificiul
României Întregite.

Contemporanii au avut conºtiinþa
participãrii lor la un act istoric
excepþional. În discursul rostit cu prilejul
vizitei fruntaºilor ardeleni la Bucureºti,
pentru a prezenta regelui Rezoluþia
adoptatã la Alba Iulia, primul-ministru
Ion I.C. Brãtianu a spus: �De o mie de
ani vã aºteptãm ºi aþi venit ca sã nu ne
mai despãrþim niciodatã. Sunt clipe în
viaþa unui neam de fericire atât de mare,
cã rãscumpãrã veacuri întregi de dureri.
Bucuria noas1trã nu e bucuria unei
singure generaþii, ea e sfânta cutremurare
de fericire a întregului popor românesc,
care de sute ºi sute de ani a stat sub urgia
soartei cele mai cumplite, fãrã a pierde
credinþa lui nestrãmutatã în aceastã zi ce
ne uneºte ºi care trebuia sã vie, care nu
se putea sã nu vie�.

În mod cert, generaþia de la 1918 ºi-
a fãcut datoria faþã de naþiunea românã:
unii pe front, cu arma în mânã, alþii cu
ascuþiºul minþii, prin munca lor de
organizare a adunãrilor plebiscitare de
la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba Iulia, de
elaborare a documentelor programatice,
de susþinere a drepturilor românilor pe
plan internaþional, la Conferinþa Pãcii,
care a consfinþi, în 1919 � 1920 o
realitate istoricã existentã din 1918:
România Întregitã. Aceastã generaþie ºi-
a îndeplinit misiunea istoricã; pe drept
cuvânt, N. Iorga avea sã scrie cã �fãrã a
uita pe nimeni din acei care au colaborat
la marea faptã a Unirii, de la general ºi
fruntaº ardelean, pânã la ultimul ostaº
ºi þãran, omagiul recunoºtinþei noastre
sã se îndrepte cãtre poporul acesta
întreg, de oriunde ºi din toate veacurile,
martir ºi erou�.

Acestea fiind faptele ºi declaraþiile
fãcute atunci de oamenii politici ºi de
culturã responsabili, credem cã nu este
firesc sã le rãstãlmãcim gândurile ºi
acþiunile, sã cultivãm ambiguitãþi ºi sã
falsificãm realitãþile în numele
�demitizãrii� istoriei. Din contra,
cunoscând ºi apreciind munca ºi lupta
înaintaºilor, se impune sã acþionãm, la
acest început de secol ºi de mileniu, pentru
a asigura României un loc demn în
Uniunea Europeanã, iar românilor un trai
decent, comparabil cu al semenilor lor din
statele dezvoltate ale continentului.

Ioan SCURTU

Fãrã a uita pe nimeni din cei care au colaborat la aceastã faptã  a
minunii, de la general ºi de la fruntaº ardelean pânã la ultimul ostaº
ºi þãran, omagiul recunoºtinþei noastre sã se îndrepte azi cãtre poporul
acesta întreg, de oriunde ºi din toate vremile, martir ºi erou.

                Nicolae Iorga

Silviu Bârzã, Mihaela Anca
ALGORITMICÃ

ªI PROGRAMARE

Pe scena mare din cortexul lumii a
ieºit întâi un japonez micuþ ºi fragil,
care a spus: Acum, când se împlinesc
60 de ani de la întemeierea acestui
organism internaþional, trebuie sã vã
spun cã UNESCO a fost înfiinþatã
pentru a lupta împotriva barbariei. Se
încheiase un crunt rãzboi mondial, zeci
de milioane de oameni pieriserã ºi alte
sute de milioane rãtãceau în cãutarea
unui orizont, aºa cã reprezentanþii
popoarelor lumii au gãsit instrumentul
potrivit: o agenþie a Naþiunilor Unite,
care sã se ocupe de educaþie, culturã ºi
ºtiinþã, pentru ca lumea sã reintre în
albia ei - ne-a spus nouã,
reprezentanþilor a 192 de þãri, acest
urmaº al soldaþilor unei naþiuni care
stârnise mãcelul.

Apoi pe scenã a urcat o armatã a
generalului Ludwig van Beethoven,
nemþi coborâþi de la Frankfurt pânã la
Paris, 120 de violoniºti, violonceliºti,
suflãtori, care ne-au cucerit interpretând
Simfonia a IX-a: Toþi pe lume fraþi noi
suntem / Libertate pe Pãmânt, a intonat,
în final, corul urmaºilor altei naþii care
zguduise, în anii �40, viaþa lumii.

...Aºa a fost de 5 octombrie 2005,
la marea sãrbãtoare a intelectualilor

U N E S C O  60
Omagiul pe care Homo faber îl meritã

lumii. A fost doar una dintre cele 21 de
zile când, împãrþiþi pe comisii (de educaþie,
culturã, ºtiinþã, comunicare),  profesorii
Pãmântului, scriitorii, compozitorii, artiºtii
au pus la cale, în acest Parlament al
luminii, drumurile pe care trebuie sã
meargã civilizaþia Sapiens, pentru ca
reprezentanþii acestei specii plinã  de
perspective sã-ºi poatã împlini aspiraþiile,
sã poatã construi pacea, sã poatã împinge
ºcoala lumii cât mai în faþã, pe scena
festivã a lumii, ca prim instrument vital al
lui Homo sapiens.

Delegaþia noastrã a fost una din cele 192
prezente la ceea ce s-a numit a 33-a
Conferinþã Generalã UNESCO. Din mai
toate þãrile au participat miniºtri ai Culturii,
Educaþiei, ªtiinþei, Comunicaþiilor. De la
noi, nu, doar Comisia Naþionalã UNESCO
ºi Delegaþia Permanentã a României (un fel
de micã ambasadã la UNESCO) au fost

prezente la lucrãri. Am avut însã multe de
spus � din câte facem acasã sau pe lângã
casã � ºi ne-am fãcut auziþi, ºi respectaþi
pentru cât am fãcut. Le-am prezentat
programul �ºtiinþã ºi spiritualitate�, la care
participãm, alãturi de oameni de ºtiinþã ºi
reprezentanþi ai clerului din SUA, Olanda,
Ucraina, Rusia, la dezbateri, colocvii,
simpozioane, editãri de cãrþi ºi reviste,
emisiuni de radio ºi televiziune. Am descris,
mai ales pentru delegaþiile þãrilor foste
socialiste, felul în care am adaptat în
România cel mai important program al
UNESCO, Educaþia pentru toþi (EFA,
acronim de la Education for All): reînviind
bibliotecile ºcolilor rurale (de la 3.302
ºcoli), prin abonamente la reviste, casete
audio ºi video educaþionale, hãrþi, material

didactic � pe care nu din bani
guvernamentali le-am achiziþionat pentru
sate, ci din generoasa contribuþie a unui
element de societate civilã, Fundaþia
�Eugenia Vîntu�. Le-am vorbit despre
premiile pentru jurnalismul de ºtiinþã ºi cele
pentru jurnalismul de educaþie, pe care le-a
înmânat, doi ani la rând, chiar preºedintele
þãrii. Am pledat pentru taberele de ºtiinþã
pentru  elevi, în timpul vacanþelor, idei puse
în practicã la noi în 5 comune (insuliþa
Atlantykton, la Cãminul Cultural din
Pãdureni - Vaslui, la Liceele Agricole din
Dragomireºti - Ilfov ºi Dãbuleni-Dolj ºi la
Valea Roºie - Dolj), pe care le recomandãm
tuturor, dacã vrem ca tinerii sã se îndrepte
spre ºtiinþã ºi tehnologie, spre cercetarea din
laboratoare, institute, facultãþi.

Dar cel mai mare succes l-am avut
propunând un premiu pentru patrimoniul
tehnic, pe care România sã-l acorde, la
fiecare doi ani, în timpul urmãtoarelor
conferinþe generale, unor realizãri tehnice
sau ºtiinþifice care îºi meritã locul lor în
istorie. Am numit acest trofeu din viitor
Premiul Dumbrava Sibiului, ca un omagiu
pentru extraordinarul muzeu al tehnicii
populare pe care îl pãstoreºte extraordinarul
muzeograf care este Corneliu Bucur.
�Împresurându-i� pe inginerii Pãmântului,
în deceniile ºi secolele viitoare, cu distincþii
care sã poarte numele �Dumbrava Sibiului�
îi vom face, am gândit eu ºi colegul meu
ªerban Ursu, sã vinã sã vadã la faþa locului
� ei, familiile, prietenii, colegii lor �
minunile pe care le avem noi lângã Sibiu,
mori, cherhanale, joagãre, maºinãrii
strãvechi, adevãrate poeme în lemn ieºite
din minþile inginerilor noºtri.

Va exista, a aprobat Secretariatul
UNESCO, un Premiu pentru Patrimoniu
Tehnic, pe care îl va acorda România.
Vom stabili, într-o întâlnire la Sibiu,
regulamentul acestui premiu. Vor fi
invitaþi reprezentanþi ai UNESCO din
Franþa, Germania, Ungaria � cãci vrem
ca acþiunea sã aibã greutate
internaþionalã � plus specialiºti de la
Muzeul Arts et Métiers din Paris, de la
Deutsche Technik Museum din
München, teleaºti de la Discovery
Channel ºi BBC. Va fi � cãci va fi, la
fiecare doi ani! - un moment prin care
cultura lumii îi va aduce inginerului
planetar omagiul pe care Homo faber îl
meritã.

Închei rândurile mele pentru
adolescenþii de toate vârstele cu o
observaþie întristãtoare, apoi cu o urare.
Observaþia: din pãcate, am avut ºi un
opozant în aceastã largã simfonie de
acþiuni în care ne-am implicat � este
vorba chiar de ambasadorul nostru la
UNESCO, pe care l-a deranjat, probabil,
efervescenþa noastrã, nepotrivitã, cred
eu, cu vârsta înaintatã a Domniei Sale
(mãrturisesc cã a fost, pentru mine, prima
datã când nu m-am simþit acasã într-o
Ambasadã a României).
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Mariana Elena Balu
ANALIZA

ECONOMICO-FINANCIARÃ

Vasile Marcu
ARHITECTURA ªI AMBIENTUL

DESTINATE EDUCAÞIEI

1918

Alba-Iulia: Catedrala Reîntregirii Neamului

Târgul de carte Gaudeamus
ROMEXPO, 20-27 noiembrie 2005

Alexandru MIRONOV
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Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

SEMESTRUL I

Prof.univ.dr. ªtefan LACHE

1. ÎNTREGIREA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

Unitatea politico-statalã a românilor s-a desãvârºit în anul 1918. România
a devenit, de fapt ºi de drept, stat naþional unitar, întregit în hotarele sale
fireºti, etnice ºi istorice. Marea Unire � cum mai este denumitã pentru a o
deosebi de Unirea înfãptuitã în 1859 � a fost rezultatul unei îndelungate
evoluþii istorice, al unei riguroase miºcãri de emancipare naþionalã, al
progreselor înregistrate de societatea româneascã în toate domeniile � social-
economic, instituþional, politic, cultural.

Pentru împlinirea idealului naþional, România s-a angajat, în vara
anului 1916, în primul rãzboi mondial, alãturi de Puterile Antantei. Tratatul
încheiat la Bucureºti, la 17 august 1916, cu Franþa, Marea Britanie, Italia
ºi Rusia, prevedea intrarea în rãzboi împotriva Austro-Ungariei, garantând
dreptul României la unitate naþional-statalã. Participarea româneascã la
marele rãzboi, cu efective însumând aproximativ un milion de oameni,
s-a înscris ca o contribuþie necesarã la victoria Antantei; ea a avut un rol
de primã importanþã în desãvârºirea unitãþii naþionale.

Procesul de unificare naþional-statalã a început în primãvara anului
1918 cu Basarabia, urmat în toamna aceluiaºi an de Bucovina ºi a
culminat cu unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului
cu România, unire hotãrâtã de Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia,
din 1 Decembrie 1918. Marea Unire s-a realizat prin voinþa întregii
naþiuni române ºi prin dreptul imprescriptibil al oricãrui popor la libertate.

România întregitã s-a înfãptuit pe cale democraticã, prin adunãri cu
caracter plebiscitar. Hotãrârile adoptate la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba
Iulia au exprimat voinþa naþiunii, consemnând Marea Unire; ele au
precizat ºi sensul dezvoltãrii democratice a societãþii româneºti,
prevãzându-se: reforma agrarã, votul universal, egalitatea în drepturi a
tuturor cetãþenilor, indiferent de etnie, limbã ºi religie etc. Actele de
unire au fost strãine de orice ºovinism, poporul român fãcând dovada
unei remarcabile maturitãþi politice, în concordanþã cu spiritul de
înþelegere ºi toleranþã care l-a animat întotdeauna.

 Rãzboiul purtat de români în anii 1916-1918 este numit pe drept
cuvânt rãzboiul de întregire a neamului.

  Întregirea naþionalã a României s-a înscris în procesul istoric
desfãºurat într-o întinsã regiune a Europei � de la Marea Balticã la Marea
Adriaticã � ce a modificat harta politicã a acestei regiuni, în conformitate
cu principiul naþionalitãþilor.

Naþiunea românã ºi-a împlinit unitatea � cuprinsã între limitele
naturale pe care i le-au trasat, de-a lungul secolelor, condiþiile geografice
ºi sensul misiunii sale în cadrul Europei.

  La 29 decembrie 1919, primul parlament al României întregite,
ales pe baza votului universal, a ratificat actele de unire adoptate de
Sfatul Þãrii de la Chiºinãu, la 27 martie 1919, de Congresul General al
Bucovinei, la 28 noiembrie 1918, ºi de Marea Adunare Naþionalã de la
Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. Încheind lucrãrile Adunãrii Deputaþilor
în calitate de preºedinte al acesteia, Nicolae Iorga sublinia semnificaþia
istoricã a Actelor de unire din 1918: �Adunarea deputaþilor adaugã cu
forma legii devotamentul absolut al unei Þãri întregi în a menþine ºi a
transmite urmaºilor cele dobândite cu sânge ºi lacrimi de fericita
generaþiune a Marelui Rãzboi.�

2. CONFIRMAREA INTERNAÞIONALÃ
A ACTELOR UNIRII DIN 1918

Înfãptuirea unitãþii naþional-statale româneºti a fost recunoscutã pe
plan internaþional, în mod oficial, de Conferinþa de Pace de la Paris din
1919-1920. Reprezentanþii României au desfãºurat în cadrul acestui for
internaþional ºi în afara acestuia o remarcabilã activitate politico-
diplomaticã pentru apãrarea intereselor naþionale, înfruntând multe
dificultãþi datorate mai ales tratamentului discriminatoriu la care au fost
supuse, în general, statele mici ºi mijlocii de cãtre marile puteri.

Marile Puteri învingãtoare au pregãtit tratatul de pace cu
Germania, fãrã a îngãdui delegaþiei române, condusã de Ion I.C.
Brãtianu, sã-ºi exprime punctul de vedere. Ea a fost nevoitã sã semneze
tratatul de pace, la Versailles, în ziua de 28 iunie 1919. Delegaþiile statelor
mici ºi mijlocii � state cu aºa-zise �interese limitate� sau �speciale� �
erau într-adevãr puse în faþa unor texte gata elaborate, fãrã posibilitatea
de a participa la dezbateri, fiind invitate doar sã ia cunoºtinþã de ele ºi sã
le semneze. În aceste condiþii, Brãtianu a pãrãsit, la 2 iulie 1919,
Conferinþa. În ziua de 10 septembrie 1919, Marile Puteri au semnat
tratatul de pace cu Austria, la Saint Germain en Laye, punând România
în faþa faptului împlinit. Guvernul prezidat de Al. Vaida-Voievod, la 10
decembrie 1919, a semnat acest tratat, prin care se recunoºtea unirea
Bucovinei cu România.

În ziua de 10 decembrie 1919, România a semnat, la Neuilly sur
Seine, tratatul de pace cu Bulgaria. Graniþa dintre cele douã þãri
rãmânea cea stabilitã în 1913 pe baza tratatului de pace de la Bucureºti,
care a pus capãt celui de-al doilea rãzboi balcanic. Vii dezbateri a suscitat
proiectul de pace dintre puterile aliate ºi Asociate ºi Ungaria. În 1919 a
avut loc ºi un conflict armat între România ºi Ungaria. Guvernul
comunist maghiar condus de Bela Kun a refuzat sã-ºi retragã trupele de
pe teritoriul transilvan ºi a atacat armata românã. În urma unor lupte
grele (16-18 aprilie 1919), atacul a fost respins; a urmat un nou atac la
20 iulie; de aceastã datã, armata românã a trecut la contraofensivã,
ocupând Budapesta la 2 august. Tratatul de pace cu Ungaria a fost
semnat la Trianon în ziua de 4 iunie 1920. El recunoºtea unirea
Transilvaniei cu România.

La 28 octombrie 1920, România, pe de o parte, ºi Marea Britanie,
Franþa, Italia ºi Japonia, de cealaltã, au semnat Tratatul de pace de la
Paris, prin care se recunoºtea unirea Basarabiei cu România.

Întreaga problematicã a unitãþii naþional-statale a românilor relevã un
fapt istoric indiscutabil: România întregitã în 1918 nu a fost o creaþie
artificialã a tratatelor de pace de la sfârºitul primului rãzboi mondial,
�plãsmuire monstruoasã� a Versailles-ului sau a Trianon-ului, cum s-a afirmat
în perioada interbelicã, dar ºi mai târziu, de cãtre propaganda revizionistã.

3. POZIÞIA ROMÂNIEI ÎNTREGITE ÎN EUROPA

Locul României întregite în Europa ºi în general în lumea inter-
belicã va fi determinat � dupã cum se va constata în cele ce urmeazã � ºi
de domenii cum sunt: nivelul ºi structura economiei, cultura ºi
învãþãmântul, nivelul de trai, regimul politic, relaþiile internaþionale.

Marea Unire din 1918 a avut consecinþe multiple în plan teritorial,
demografic, economic, social-politic, cultural etc. România devine dintr-o
þarã micã una de mãrime mijlocie. Suprafaþa ei a crescut de la 138.000
km, în 1915, la 295.049 km, în 1918, ocupând locul al zecelea între
þãrile europene. România avea un teritoriu mai mare decât Cehoslovacia
(140.499 km), Ungaria (93.061 km), Bulgaria (103.146 km), Iugoslavia
(249.468 km), Grecia (130.189 km),dar mai mic decât Germania
(470.714 km) ºi Polonia (388.635 km). Prin urmare, România întregitã
îºi consolida poziþia în centrul ºi sud-estul Europei.

Marea Unire din 1918 a avut ca urmare aproape o dublare a populaþiei
României � de la 7,9 milioane de locuitori, în 1915, la 14,7 milioane în
1919. Cu o populaþie de peste 18 milioane de locuitori, în 1930, România
se situa pe locul al optulea în Europa, fiind întrecutã doar de U.R.S.S.,
Germania, Franþa, Italia, Marea Britanie, Polonia, Spania. Potrivit
recensãmântului din 1930, din numãrul total al populaþiei, 71,9% erau
români, 7,9% unguri, 6,15% germani, 4% evrei, 3,2% ruteni ºi ucrainieni,
2,3% ruºi, 2% bulgari, 1,5% þigani, 0,9% turci ºi alte minoritãþi în
procente mult mai mici. În ceea ce priveºte religia, marea majoritate a
locuitorilor erau creºtini ortodocºi � 72,68%, alãturi de care existau
greco-catolici, romano-catolici, mozaici, reformaþi-calvini, evanghelici
� luterani, mahomedani etc.

Dupã 1918, un numãr de aproape un milion de români a rãmas în
alte state: 250.000 în Rusia Sovieticã, 230.000 în Iugoslavia, 60.000 în
Bulgaria, 32.000 în Ungaria, 40.000 în Albania, 13.000 în Cehoslovacia;
se adãugau 200.000 în S.U.A, 100.000 în Australia, 70.000 în Canada.

În perioada interbelicã, indicele demografic a cunoscut o evoluþie
pozitivã. Cu o natalitate de 35% de locuitori, România se afla pe primul
loc în Europa.

Structura demograficã, dupã mediile de locuire, era urmãtoarea:
77,78% din populaþie în mediul rural ºi 22% în cel urban. La sfârºitul
perioadei interbelice, ponderea populaþiei rurale a crescut la 81,8%
Recensãmântul din 1930 înregistra ºase oraºe cu peste 100.000 de
locuitori, pe primul loc fiind capitala þãrii, Bucureºti, cu 640.000 de
locuitori, urmatã de Chiºinãu, Cernãuþi, Cluj, Galaþi, Iaºi, Timiºoara.

4. EVOLUÞIA ECONOMIEI NAÞIONALE ÎN 1918-1939

În perioada interbelicã, economia României a evoluat în condiþii
noi � interne ºi externe, majoritatea lor favorizând transformãrile
pozitive, modernizatoare. Dezvoltarea generalã a societãþii româneºti
dupã 1918, inclusiv sub raport economic, va purta amprenta a douã
împrejurãri decisive: 1) bilanþul primului rãzboi mondial, cu întreaga
povarã a consecinþelor sale imediate, dar ºi cu schimbãrile majore pe
care le-a prilejuit sau le-a declanºat pentru perioada urmãtoare ºi 2) în
cadrul statului naþional unitar ºi întregit, în economie, a dispus de resurse
ºi posibilitãþi mult mai însemnate, iar politica economicã s-a acomodat
acestei situaþii net superioare celei din Vechiul Regat.

Economia României a parcurs, în cele douã decenii interbelice,
câteva faze conjuncturale. Acestea au fost urmãtoarele: 1) refacerea
postbelicã, de la sfârºitul rãzboiului pânã în 1924; 2) avântul economic
dintre 1924 ºi prima jumãtate a anului 1929; 3) marea crizã economicã,
atât mondialã, cât ºi româneascã, dintre 1929 ºi 1933; 4) redresarea ºi
un nou avânt economic, dar pe fundalul înrãutãþirii treptate a situaþiei
internaþionale, în intervalul 1934-1938. În toate aceste faze, caracte-
ristice atât economiei româneºti, cât ºi mediului economic internaþional,
în special celui european, de care România era mai strâns legatã, s-au
regãsit � cu tot ce aveau pozitiv sau negativ � în toate ramurile economiei

româneºti, imprimându-i, totodatã, ºi linia generalã de evoluþie. În
configurarea fiecãrei faze s-au inclus particularitãþile proprii ale realitãþii
economico-sociale autohtone.

În ansamblu, dupã Marea Unire din 1918, economia naþionalã a
României a înregistrat succese incontestabile, mersul ei ascendent
atingând în 1938 nivelul cel mai înalt în raport cu perioadele anterioare.

5. INTEGRAREA ECONOMIEI NAÞIONALE
ÎNTR-UN SISTEM UNITAR

Provinciile româneºti, unite în 1918, au suportat pânã atunci
restricþiile factorilor politici, administrativi ºi economici ai imperiilor
stãpânitoare, austro-ungar ºi rus, care le-au subordonat intereselor lor.

Întregirea naþionalã a impus, în chip firesc, extinderea regimului
instituþional ºi legislativ românesc în cuprinsul întregit al þãrii destinat
sã creeze un cadru favorabil de activitate tuturor întreprinzãtorilor,
unitãþilor economice, proceselor de producþie ºi de schimb, fructificãrii
resurselor umane în interesul naþiunii.

Integrarea componentelor economiei naþionale într-un sistem organic
ºi funcþional a presupus modificarea ºi adaptarea producþiei ºi consumului
la noile dimensiuni ale statului naþional-unitar.

Integrarea economicã a însemnat, totodatã, reaºezarea ºi reorientarea
economiei provinciilor unite în raport cu necesitãþile ºi posibilitãþile
pieþei naþionale, lãrgitã de peste douã ori, conjugarea activitãþii
întreprinderilor ºi ramurilor noilor provincii cu cele din Vechiul Regat,
restructurarea transporturilor ºi comunicaþiilor, a circulaþiei bunurilor
în spaþiul românesc, în conformitate cu noile structuri ºi dimensiuni ale
resurselor naturale ale þãrii, de producþie industrialã ºi agricolã, ale forþei
de muncã etc.

Este important de relevat cã procesul de integrare economicã s-a
desfãºurat fãrã obstacole majore, în pofida unui mediu politic instabil
cum a fost cel din România primilor ani postbelici. Acest fapt s-a datorat,
în bunã mãsurã, legãturilor multiple statornicite de multe secole în spaþiul
românesc peste frontierele care îl despãrþeau; caracterul, resursele
materiale ºi umane, ale teritoriilor române, eliberate de sub stãpânire
strãinã, au mãrit ºi diversificat capacitãþile productive ale noii Românii.
La sfârºitul perioadei interbelice, România se prezenta cu un patrimoniu
de resurse umane ºi materiale, de forþe de producþie, de transport ºi
schimb sporit de 2,5 ori în comparaþie cu cel existent în statul român
antebelic.

Marea Unire din 1918 a creat condiþii pentru dezvoltarea într-un
ritm mai rapid a industriei. Potenþialul industrial a cunoscut modificãri
cantitative ºi calitative structurale. Industriei petrolului, a sãrii ºi cãrbu-
nelui din Vechiul Regat i s-au adãugat noi ramuri ale industriei extractive,
siderurgice, metalurgice, întemeiate pe importantele zãcãminte de
cãrbuni, minereuri feroase ºi neferoase complexe, de gaz metan ºi a
celor forestiere din Transilvania, Banat ºi Bucovina. Capacitatea
industriei prelucrãtoare a României întregite a reprezentat 190-250%
faþã de aceea a României antebelice. Cu toate cã structura industrialã
era deficitarã în ramuri precum construcþia de maºini, utilaje ºi instalaþii,
se creau, totuºi, premisele unei producþii sociale integrate ºi complexe.
Imperativul strategic al integrãrii organismului nou constituit al
economiei naþionale conducea pe calea industrializãrii într-o fazã
superioarã.

În procesul asamblãrii noilor provincii în economia naþionalã se
înscrie, cu importanþã majorã, sistemul transporturilor ºi comu-
nicaþiilor. Cãile ferate, drumurile, instalaþiile de telegraf, telefon,
organizarea poºtalã etc., care se conectaserã la circuitul general al þãrii,
au primit o administraþie ºi coordonare unificatã.

Transformãri importante cunosc, de asemenea, sistemul monetar ºi
cel bancar; în anul 1920, sunt retrase din circulaþie monedele strãine,
provenite din provinciile unite la România, ele fiind înlocuite cu moneda
naþionalã � leul; Banca Naþionalã îºi extinde prerogativele în ce priveºte
emisiunea ºi circulaþia monetarã asupra întregului teritoriu naþional al
României.

Procesul de integrare a forþelor de producþie a însemnat ºi modificãri
în orientarea ºi funcþionarea capitalului. În primul rând, capitalul
românesc din Transilvania se orienteazã spre piaþa naþional- bancarã ºi
începe sã se alimenteze cu mijloace de credit de la Banca Naþionalã a
României ºi de la alte bãnci din Bucureºti; el intrã, însã, în concurenþã
mai ales cu marele capital bancar-industrial autohton, interesat sã se
extindã în Transilvania. Dar interesele reciproce conduc la
întrepãtrunderea celor douã grupuri, care formeazã ulterior platforma
capitalului naþional, cu atitudini însã diferite faþã de capitalul strãin.
Capitalul românesc aspira la dobândirea unor poziþii prioritare în
economie, ceea ce s-a manifestat printr-un ºir de mãsuri legislative ºi
economice menite sã-i întãreascã poziþiile. Ca urmare, s-a ajuns la o
confruntare cu companiile strãine interesate în industria petrolierã, în
sistemul bancar ºi în alte domenii.

Al doilea aspect al procesului de integrare, care a urmat Unirii din
1918, se referã la crearea cadrului legislativ ºi instituþional la dimen-
siunile întregii þãri. În provinciile unite cu România, a fost abrogatã
legislaþia strãinã ºi au fost desfiinþate instituþiile politico-administrative,
care asiguraserã dependenþa ºi subordonarea provinciilor româneºti faþã
de fostele imperii, austro-ungar ºi rus, instituindu-se autoritatea suve-
ranã a statului român.

6. EVOLUÞIA PRINCIPALELOR RAMURI
ALE ECONOMIEI NAÞIONALE

Industria a beneficiat de un sprijin important din partea statului. În
intervalul 1923-1938, ea s-a dezvoltat într-un ritm de 5,4% pe an, unul
dintre cele mai ridicate din lume. România ocupa primul loc în Europa
ºi locul ºase pe plan mondial la producþia de petrol; locul al doilea în
Europa la extracþia de aur; aceeaºi poziþie la gaze. În 1938, producþia
internã satisfãcea 80% din necesitãþile de produse industriale ale
României.

Transporturile ºi comunicaþiile s-au dezvoltat mai ales între anii
1929-1933, când s-a realizat o reþea rutierã modernã, s-a introdus
transportul interurban cu autobuzul. Progrese evidente au fost înregis-
trate în domeniul feroviar, prin modernizare ºi acoperirea necesarului
de material rulant. De asemenea, s-au construit noi linii ferate (Eforie
Sud-Mangalia, Caransebeº-Reºiþa etc.). România dispunea ºi de un
important transport prin conducte, ce legau zona petrolierã din Valea
Prahovei de Bucureºti, Constanþa ºi Olteniþa. Dispunea, de asemenea,
de un transport aerian modern de transport pe apã, asigurat de Navigaþia
Fluvialã Românã ºi de Serviciul Maritim Român, iar Palatul Telefoanelor
(intrat în funcþiune în 1933) avea aparaturã la nivelul tehnicii mondiale.

Agricultura a rãmas principala ramurã a economiei naþionale. Dar
în relaþiile agrare s-au produs importante mutaþii. Astfel, s-au expropriat
aproximativ 66,1% din totalul proprietãþilor de peste 100 ha. Prin
înfãptuirea reformei agrare, 1,4 mil. de familii au primit 3,7 mil. ha de
teren arabil, la care se adãugau 2,7 mil. ha, reprezentând izlazurile
comunale. Proprietatea micã deþinea circa 73,7% din suprafaþa þãrii.

Finanþele au cunoscut evoluþii fluctuante. Dupã repetate încercãri
de revalorizare a leului la cursul anului 1914, în 1929 s-a realizat o
reformã monetarã la un curs al leului de 32 ori mai mic decât cel antebelic.
Leul era o monedã liber-convertibilã, participând la operaþiunile de bursã
din Europa ºi S.U.A.

Comerþul exterior al României interbelice a cunoscut creºteri
însemnate. Balanþa comercialã a fost în general activã. În perioada crizei
economice din 1929-1933, s-a aplicat o politicã de forþare a exporturilor,
deºi preþurile produselor româneºti cunoºteau o scãdere sensibilã. Ca
urmare a dezvoltãrii economiei naþionale, cerealele au pierdut primul
loc la export, fiind înlocuite de produsele petroliere.

Mutaþiile survenite în societatea româneascã sub înrâurirea Marii
Uniri din 1918 au determinat o evoluþie de ansamblu a economiei
naþionale. În 1938, industria producãtoare de mijloace de producþie
deþinea o pondere de circa 45%, iar cea producãtoare de mijloace de
consum � 54%. Ramurile neagricole aveau o pondere de aproximativ
51% în produsul social ºi de 41,7% în venitul naþional. Aceste date
atestã cã România încetase sã mai fie un stat agrar, devenind un stat
agrar-industrial.

România se afla încã pe calea evoluþiei între o societate agrarã
tradiþionalã ºi o dezvoltare industrialã ºi urbanizatã, a cãrei edificare
necesita eforturi de învestiþii de zeci de ori mai mari decât pânã atunci
ºi timp de multe decenii.

Modelul de creºtere era cel complementar cu þãrile industriale, cu
foarte slabe ºanse de apropiere de nivelul acestora; era o creºtere
dependentã ºi perifericã. În consecinþã, România a constituit mai ales o
piaþã de desfacere a produselor, înalt competitive, ale producãtorilor
externi, o sferã de plasament a capitalurilor eficiente externe, o sursã,
pentru pieþele externe, de materii prime agricole ºi extractive ºi de
combustibil pe care le ofereau condiþiile sale naturale. În acest sens,
România se afla pe primele locuri în exportul european de porumb, de
grâu, de orz, de seminþe ºi ulei de floarea soarelui. Nu reprezenta însã,
cum se afirmã nejustificat, �grânarul Europei�; în perioada 1934-1938,
agricultura româneascã producea, în medie, 11,5 mil. tone de cereale,
dar exporta, în medie 2 mil. tone, cantitate constituind 5% din import ºi
1,2% din consumul de cereale al Europei; cu un asemenea export este
limpede cã România nu putea sã fie grânarul Europei.

Poziþia României în economia europeanã era aceea a statelor
permanent debitoare, atât prin împrumuturi de stat, cât ºi prin credite
particulare. De aici decurgeau dependenþa financiarã de marile centre

bancare ale Europei ºi scurgerea peste graniþã a dobânzilor, beneficiilor,
comisioanelor la capitalurile împrumutate; sumele returnate reprezentau
de 2-3 ori mãrimea capitalului împrumutat. Apãrea, astfel, un paradox:
România, importatoare de capital strãin, pe termen lung devenea
exportatoare de capital, de o parte din venitul sãu naþional, mare parte
fãrã echivalent, ceea ce perpetua subdezvoltarea sa economicã. Evoluþia
economiei româneºti interbelice aratã o disparitate considerabilã între
potenþialul de resurse naturale ºi umane, pe primele locuri din Europa,
ºi gradul redus de valorificare a acestuia. În raport cu þãrile dezvoltate,
în România un lucrãtor producea de 2-3 ori mai puþine bunuri în industrie
ºi de 3-7 ori mai puþine în agriculturã.

În expresie sinteticã, venitul naþional pe locuitor, indicator folosit
atunci, constituia mãsura nivelului de dezvoltare economicã. În anul
1938, Anglia producea pe locuitor, valori de 378 dolari, Germania de
337 dolari, Franþa de 236 dolari, Austria de 176 dolari, Polonia de 104
dolari, Grecia de 80 dolari, România de 76 dolari, Bulgaria de 68 dolari.
Venitul naþional în România apãrea scãzut ºi datoritã potenþialului de
producþie redus al þãrii. Populaþia României consuma de 6-12 ori mai
puþine produse industriale, iar la cele alimentare, cu excepþia cerealelor,
consumul era de 3-5 ori mai mic decât în þãrile dezvoltate, ceea ce atesta
un nivel de trai redus.

Prin urmare, cu toate progresele incontestabile obþinute în dezvoltarea
ºi modernizarea ei, economia româneascã se afla încã, la finele perioadei
interbelice, pe ultimele locuri în Europa. Supraestimarea acestei dezvoltãri
ºi fetiºizarea nivelului sãu ne depãrteazã de realitatea istoricã.

7. VIAÞA POLITICÃ A ROMÂNIEI ÎN ANII 1918-1939

Viaþa politicã a României interbelice a fost puternic marcatã de
înlocuirea votului censitar cu votul universal. In noiembrie 1918 s-a
adoptat decretul lege pentru reforma electoralã. Votul universal a adus
în scena politicã milioane de cetãþeni. Sistemul partidelor s-a diversi-
ficat. Alãturi de vechile partide politice de guvernãmânt � Liberal ºi
Conservator � ºi-au desfãºurat activitatea în vechiul Regat: Liga
Poporului, Partidul Þãrãnesc, Partidul Naþionalist-Democrat, Partidul
Social-Democrat, Partidul Socialist. Lor li s-au adãugat, din provinciile
istorice unite, Partidul Naþional Român din Transilvania, Partidul
Þãrãnesc din Basarabia, Partidul Democrat al Unirii din Bucovina. În
anii 1920-1923, acestea au fuzionat cu partide din Vechiul Regat. S-au
constituit ºi partide ale minoritãþilor naþionale. Regimul politic a evoluat
pe coordonate proprii marii majoritãþi a statelor europene: democra-
tizare, legalitate, respectarea drepturilor omului etc. În noiembrie 1919,
au avut loc primele alegeri generale pe baza votului universal, în urma
cãrora cetãþenii au ales primul Parlament al României întregite.

În ziua de 15 octombrie 1922, a avut loc, la Alba-Iulia, încoronarea
regelui Ferdinand ºi a reginei Maria, act ce consfinþea o realitate istoricã:
întregirea naþional-statalã a României.

Constituþia din 1923, care de fapt dezvolta textul celei din 1866,
prevedea la art. 33: �Toate puterile statului emanã de la naþiune, care nu
le poate exercita decât numai prin delegaþiune ºi dupã principiile ºi
regulile aºezate în Constituþiunea de faþã�. Noua lege fundamentalã a
statuat principiul separãrii ramurilor puterii în stat.

Dupã 1918, s-a menþinut forul legiuitor bicameral, Adunarea
Deputaþilor ºi Senatul, dar s-au operat importante modificãri în ceea ce
priveºte modalitatea de alegere, datoritã introducerii votului universal.
Legislaþia electoralã acorda drept de vot bãrbaþilor majori de la 21 de
ani în sus. Iar pentru a fi eligibil în Camera Deputaþilor, se cereau
cetãþenia românã, exerciþiul drepturilor civile ºi politice, vârsta de 25
ani împliniþi, domiciliu în România. Senatul se compunea din senatori
aleºi ºi senatori de drept. Legea electoralã din 27 martie 1926 a sporit
numãrul senatorilor de drept. Elementele noi introduse acum se refereau
la centralizarea rezultatelor ºi repartiþia mandatelor.

Puterea executivã era asiguratã de cãtre Guvern. De regulã, regele
încredinþa unei persoane mandatul de a forma guvernul, iar acesta alcãtuia
lista miniºtrilor, pe care o prezenta suveranului pentru aprobare prin
decret. Faptul cã regele era �capul puterii armate�, iar militarii nu aveau
dreptul sã facã politicã a creat obiceiul ca suveranul sã-l propunã pe
ministrul apãrãrii naþionale.

Prin legea pentru organizarea ministerelor din 1929 erau stabilite
10 ministere, dar în 1931 s-a ajuns la o dublare a numãrului de miniºtri
ºi secretari de stat.

Cea de-a treia ramurã a puterii în stat era cea judecãtoreascã. În
iunie 1924 a fost adoptatã Legea pentru unificarea judecãtoreascã,
prin care se prevedea organizarea de judecãtorii urbane, rurale ºi mixte,
de tribunale, a 12 Curþi de Apel, a unei Înalte Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
Legea prevedea cã magistraþii nu puteau ocupa o altã funcþie publicã,
nu puteau fi aleºi în Parlament sau în alte organisme administrative.
Constituþia prevedea la art. 34: �Puterea legislativã se exercita exclusiv
de cãtre rege ºi Reprezentanþa Naþionalã� orice lege cere învoiala a
câtor trele ramuri ale puterii legiuitoare��

La 25 februarie 1925, s-a adoptat Legea pentru organizarea ºi
funcþionarea Consiliului Legislativ, care avea menirea de a ajuta la
elaborarea ºi coordonarea legilor ºi la întocmirea regulamentelor generale
pentru aplicaþiunea acestor legi.

.......................................................

Regimul democratic n-a fost lipsit de carenþe Au fost preluate
unele practici nedemocratice din trecut, dar au apãrut ºi altele noi.
Opþiunile electorale au fost contradictorii, ceea ce demonstreazã cã nu
exista o cunoaºtere a ofertelor politice. Spre exemplu, P.N.L. a obþinut
6,8% din voturi în 1920, 60,3% în 1922, 7,3% în 1926, 61,7% în 1927
ºi 6,5% în 1928. Toate partidele care pierdeau alegerile acuzau guvernul
de influenþe administrative ºi de fraude electorale. O carenþã
fundamentalã a democraþiei româneºti a fost menþinerea vechiului sistem,
introdus de Carol I, potrivit cãruia regele destituia guvernul ºi numea
un altul, apoi dizolva parlamentul ºi anunþa organizarea de noi alegeri.
O altã carenþã a democraþiei româneºti interbelice a constat în
preponderenþa puterii executive în dauna celei legislative. Aceastã
situaþie se datora în mare mãsurã modului în care se constituiau
majoritãþile parlamentare; acestea depindeau de guvern, care stabilea
listele de candidaþi ºi mobiliza aparatul de stat pentru a le asigura victoria
în alegeri. Monarhia ºi-a adus contribuþia la degradarea regimului
democratic în România, mai ales prin folosirea abuzivã a dreptului de
dizolvare a parlamentului. Toate acestea au creat, treptat, în opinia publicã
o reacþie negativã faþã de instituþiile democratice, ceea ce a înlesnit
ascensiunea extremei drepte, în primul rând a Miºcãrii Legionare.
Procesul de degradare a regimului democratic în anii �30 nu a fost specific
României; în majoritatea statelor europene s-au instaurat în acea perioadã
regimuri dictatoriale autoritare, de diferite nuanþe.

Regimul de autoritate monarhicã. În noaptea de 10/11 februarie
1938, s-a constituit un nou guvern, prezidat de patriarhul Miron Cristea.
Tot acum s-a hotãrât ºi introducerea stãrii de asediu pe întreg cuprinsul
þãrii. La 20 februarie, Consiliul de Miniºtri a aprobat textul noii

Constituþii, care va fi votatã prin plebiscit, desfãºurat la 24 februarie
1938. Aceastã Constituþie, promulgatã la 27 februarie 1938, a
instituþionalizat noul regim politic. Ea menþinea unele principii, ca:
suveranitatea naþionalã, separaþia puterilor în stat, responsabilitatea
ministerialã. Recunoºtea unele drepturi ºi libertãþi democratice, precum:
libertatea conºtiinþei, a învãþãmântului, muncii, presei, întrunirilor, de
asociaþie, libertatea individualã, inviolabilitatea domiciliului, egalitatea
în faþa legii. Elementele noi, definitorii pentru noul regim se refereau la
prerogativele regelui, care devenea un factor politic activ, pe plan
guvernamental. El era declarat �capul statului� ºi, în aceastã calitate,
exercita puterea executivã prin guvern; acesta era numit de suveran ºi
rãspundea numai în faþa lui.

La 30 martie 1938, s-a publicat decretul-lege pentru dizolvarea
tuturor asociaþiilor, grupãrilor sau partidelor politice. Sindicatele au
fost ºi ele dizolvate, iar pe baza unui decret-lege din 12 octombrie 1938
s-au creat breslele de lucrãtori, funcþionari particulari ºi meseriaºi. Pentru
a da un suport politic regimului, Carol al II-lea a hotãrât sã constituie, la
16 decembrie 1938, Frontul Renaºterii Naþionale, care, la 22 iunie
1940, s-a transformat în Partidul Naþiunii, declarat partid unic ºi
totalitar.

Partidul Naþional-Þãrãnesc s-a declarat de la început împotriva
regimului lui Carol al II-lea, protestând contra mãsurilor de restrân-
gere a drepturilor ºi libertãþilor democratice. Preºedintele Partidului
Naþional-Liberal, C-tin I. C. Brãtianu, a adoptat, iniþial, o atitudine
favorabilã faþã de regim. Dar, pe parcurs, a înþeles cã suveranul nu se
limita doar la acþiuni împotriva Gãrzii de Fier, ci era decis sã distrugã
sistemul democratic.

..........................................

8. POLITICA EXTERNÃ A ROMÂNIEI
ÎN PERIOADA INTERBELICÃ

Politica externã a României din perioada interbelicã a cunoscut un
însemnat proces de dezvoltare ºi modernizare, reflectând mutaþiile
calitative interne dupã desãvârºirea unitãþii naþional-statale. Ea a izvorât
din înþelegerea profundã a intereselor fundamentale ale societãþii româneºti,
în care elementele de continuitate, tradiþionale, s-au împletit cu
imperativele specifice noii epoci a istoriei universale.

Politica externã conceputã ºi promovatã de România dupã Marea Unire
din 1918 a urmãrit, în esenþã: consolidarea ºi apãrarea integritãþii teritoriale
ºi a independenþei naþionale în cadrul sistemului creat de tratatele de pace
din anii 1919-1920; încheierea unor alianþe politice ºi militare cu state
interesate în menþinerea pãcii; participarea activã la Societatea Naþiunilor
ºi la reuniuni internaþionale vizând rezolvarea pe cale paºnicã a diferendelor
ºi crizelor ivite în relaþiile internaþionale. România s-a afirmat nu numai
ca un actor activ în planul relaþiilor internaþionale, ci ºi ca unul de iniþiativã
creatoare, îmbogãþind tezaurul de valori din acest domeniu, sub raport
conceptual ºi al acþiunii concrete. Românii au subscris la cristalizarea
noilor principii ºi norme pe care au fost aºezate relaþiile dinte state la
sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, au susþinut ºi au iniþiat acþiuni
proprii privind securitatea regionalã, europeanã ºi generalã;    s-au pronunþat
ºi au promovat diplomaþia deschisã; au militat pentru egalitate de tratament
în relaþiile internaþionale, concepând ansamblul politic al statelor ca o
entitate, confruntate cu un singur destin, care presupunea solidaritate ºi
conlucrarea naþiunilor, a popoarelor în slujba prosperitãþii, a dezvoltãrii
în condiþii de pace.

Orientarea politicii externe a României interbelice a fost stabilitã în
funcþie de noile realitãþi, geopolitice ºi geostrategice. România,
îndeplinindu-ºi dezideratul legitim de unitate naþional-statalã, nu numai
cã nu avea revendicãri faþã de statele limitrofe, dar dorea sã întreþinã cu
acestea relaþii de bunã vecinãtate ºi amiciþie. Totodatã, România considera
cã, atât menþinerea unitãþii naþional-statale, cât ºi amplul proces de
reconstrucþie ºi punere în valoare a resurselor þãrii nu erau posibile decât
întru-un climat de pace. �Un uriaº program de refacere pe tãrâm economic
în genere, pe tãrâmul industrial ºi al cãilor de comunicaþie, pe tãrâmul
cultural, pe tãrâmul militar, în special� � aºa cum susþinea Nicolae Titulescu
în ºedinþa Adunãrii Deputaþilor din 10 iunie 1920 � nu putea fi realizat
decât în condiþii de deplinã securitate a graniþelor naþionale. Aceasta,
deoarece � continua marele om politic ºi diplomat român � �dupã ce am
fãcut România Mare, noi nu putem sã nu facem jertfele necesare pentru a
o pãstra ºi a o dezvolta. ªi, sã se ºtie, pretutindeni, ºi înãuntru ºi în afarã,
cã suntem hotãrâþi sã ne facem pe de-a-ntregul datoria.�

Respectarea tratatelor de pace, a statu-quo-ului teritorial rezultat în
urma constituirii statelor naþionale ºi recunoscut prin Conferinþa de Pace
de la Paris, a reprezentat axul de rezistenþã al politicii externe româneºti
de-a lungul celor douã decenii interbelice. Mai repede ºi mai realist
decât diplomaþiile altor þãri, diplomaþia româneascã a sesizat legãtura
indisolubilã între respectarea ordinii internaþionale sancþionate la Paris
ºi menþinerea pãcii.

În iunie 1921, a luat fiinþã Mica Înþelegere, formatã din România,
Cehoslovacia ºi Iugoslavia, pe baza respectãrii independenþei ºi
suveranitãþii naþionale, a statu-quo-ului teritorial. Aceasta a fost prima
alianþã regionalã cu caracter federal constituitã în Europa dupã primul
rãzboi mondial. O coordonatã fundamentalã a politicii externe româneºti
a constituit-o orientarea tradiþionalã spre Franþa. La 10 iunie 1926, a fost
semnat tratatul de alianþã dintre România ºi Franþa. La 17 septembrie
1926, s-a încheiat un tratat de amiciþie între Italia ºi România.

În ziua de 23 iulie 1921, România a semnat, la Paris, Convenþia
privind Statutul Dunãrii, care prevedea reglementarea unei alte pro-
bleme de interes pentru România, navigaþia pe acest fluviu fiind liberã ºi
deschisã tuturor pavilioanelor, în condiþii de egalitate. Convenþia de la
Lausanne (24 iulie 1923) privind regimul strâmtorilor Mãrii Negre
stipula demilitarizarea acestora, ca ºi libera navigaþie pentru toate vasele
comerciale ale tuturor statelor, atât în timp de pace, cât ºi de rãzboi. În
Comisia Internaþionalã a Strâmtorilor a fost aleasã ºi România.

Relaþiile cu statele vecine. Relaþiile cu Bulgaria s-au reluat imediat
dupã încheierea tratatelor de pace, fiind impulsionate de vizita primului
ministru bulgar Stamboliiski în România (ianuarie 1921). În octombrie
1920, au fost reluate relaþiile diplomatice ºi consulare cu Ungaria, dar
legãturile dintre cele douã þãri au continuat sã se dezvolte lent ºi într-o
atmosferã de suspiciune reciprocã datoritã politicii revizioniste a
guvernelor de la Budapesta.

Raporturile româno-sovietice fuseserã rupte în ianuarie 1918, din
iniþiativa autoritãþilor bolºevice de la Petrograd. În 1920-1924, s-au iniþiat
unele contacte vizând normalizarea relaþiilor dintre cele douã state. În
martie 1924, s-a organizat o conferinþã la Viena, care a eºuat însã din
cauza faptului cã Uniunea Sovieticã a refuzat recunoaºterea actului unirii
Basarabiei cu România.

Un moment de referinþã în evoluþia relaþiilor internaþionale interbelice
l-a reprezentat Pactul de la Paris (Briand-Kellogg), din 27 august 1928,
primul tratat internaþional care interzicea recurgerea la rãzboi ca
instrument de politicã naþionalã în relaþiile mutuale dintre state. Guvernul
român a aderat la acest pact, dupã care a semnat protocolul de la
Moscova, din februarie 1929, împreunã cu Estonia, Letonia, Polonia ºi
URSS.

În februarie 1933, a fost semnat la Geneva Pactul de reorganizare a
Micii Înþelegeri. La 9 februarie 1934, s-a înfiinþat Înþelegerea Balcanicã,
de cãtre reprezentanþii României, Greciei, Iugoslaviei ºi Turciei. La 3
iulie 1933, România a semnat, la Londra, Convenþia de definire a
agresiunii ºi a teritoriului. În virtutea aceluiaºi principiu, România a
aderat la Pactul de neagresiune ºi conciliaþiune, �Pactul Saavedra-Lamas�,
semnat la 10 octombrie 1933 la Rio de Janeiro.

Negocierile dintre Nicolae Titulescu ºi Maksim Litvinov au dus la
stabilirea relaþiilor diplomatice între România ºi U.R.S.S.  (9 iunie
1934). Au urmat negocieri între cei doi diplomaþi, perfectându-se un
protocol pentru încheierea unui pact de asistenþã mutualã, la 21 iulie
1936.

Evoluþia relaþiilor internaþionale ale României în anii 1938-1939.
În aceºti ani, în Europa s-au derulat evenimente care prevesteau declanºarea
unui nou rãzboi mondial. Anexarea Austriei (martie 1938) ºi acordul de
la München (29-30septembrie 1938), care a dus la dezmembrarea
Cehoslovaciei, a avut consecinþe grave ºi pentru România, marcând
dezagregarea Micii Înþelegeri. În acest cadru internaþional se înscriu ºi
vizitele lui Carol al II-lea la Londra (15-18 noiembrie 1938) ºi Paris
(19-21 noiembrie 1938), pentru a solicita sprijin economic ºi politic, în
vederea respingerii presiunilor Germaniei. La întoarcerea spre þarã,
Carol al II-lea s-a oprit în Germania, unde la 24 noiembrie a avut convorbiri
cu Hitler. Regele României a propus intensificarea cooperãrii economice
româno-germane ºi a sugerat ca Berlinul sã nu mai sprijine pretenþiile
revizioniste ale Ungariei, dar Führerul a dat un rãspuns echivoc.

Încã din toamna anului 1938, au început negocieri în vederea
încheierii unui acord economic între România ºi Germania. Dupã
negocieri dificile, la 23 martie 1939 a fost semnat Tratatul economic
româno-german, care prevedea elaborarea unui plan economic general
pe mai mulþi ani, având drept principiu de bazã echilibrarea schimburilor
economice reciproce.

Pe de altã parte, la 13 aprilie 1939, guvernele de la Londra ºi Paris
fãceau cunoscut cã au decis sã garanteze integritatea teritorialã a
României ºi Greciei. Tot în acest timp, România a încercat sã obþinã o
ameliorare a relaþiilor cu Uniunea Sovieticã. La 8 mai 1939, ministrul
de externe român, Grigore Gafencu, a avut o discuþie la Bucureºti cu
Potemkin, adjunctul comisarului sovietic pentru afacerile externe, în
cadrul cãreia ºi-a exprimat dorinþa îmbunãtãþirii relaþiilor bilaterale. La
11 august 1939, Carol al II-lea a purtat tratative cu Ismet Inönü,
preºedintele Turciei, solicitând ca guvernul de la Ankara sã mijloceascã
o apropiere româno-sovieticã, mergându-se pânã la încheierea unui pact
de neagresiune între cele douã þãri. Dar semnarea Pactului Molotov-
Ribbentrop (�Tratatul de neagresiune între Uniunea Sovieticã ºi
Reich-ul german�), la 23 august 1939, a anulat aceste eforturi.
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1 Decembrie
Ziua Naþionalã a României

laTVRM
10:00 Teleamfiteatru USH. Emisiune specialã pentru ziua de 1 Decembrie.
Realizator Corneliu Toader
15:00 Hai sã-ntindem hora mare: Leontina Fãrcaº, Veta Biriº, Mirela Mãneciu.
Realizator Ionela Prodan
15:30 Film documentar: Alba Iulia. Realizator Daniel Paraschiv
18:30 1 Decembrie � Ziua Naþionalã a României: Invitaþi Ioan Scurtu,
Florin Constantiniu. Emisiune de Valeriu Râpeanu
19:30 Film artistic românesc: Buzduganul cu trei peceþi (I)
21:00 Film documentar: Bãrbaþii Unirii (I)
21:30 Nu uita cã eºti român: Nicolae Furdui Iancu, Veta Biriº, Elisabeta Turcu,
Irina Someºan. Emisiune de Ionela Prodan

LUNI
28 noiembrie 2005

  6:00  Program muzical (r)
  6:30  7x sport. Emisiune de Cristina Matei
  7:00  Sãptãmâna externã (r)
  7:30  Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatru USH. Consultaþii pentru sesiunea de
             examene. Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00  Caleidoscop. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu (r)
13:00  Teleshopping
13:30  Film documentar: Lumea aºa cum este: Un punct pe
            hartã � Ferestre spre Europa (III) (r)
14:10   Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
14:30  Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune
           de Ioan Filip
15:00  Preluare Deutsche Welle
15:30  Film documentar: Lumea aºa cum este
16:00  Film serial: Cavalerii cerului ep. VIII
16:30  Teleshopping
17:00  Întâlnire cu folclorul: Ilie Dragomir, Ileana Mãrgãrit,
            Aurel Sava. Emisiune de Theodora Popescu
17:30  S.O.S Inima: Bolile cardiovasculare. Emisiune de prof.
            univ. dr. HC Ioan Pop de Popa
18:30  Film documentar
19:15  Vox populi. Realizator George Nicolau
20:00  Supertehnologii. Emisiune de Alexandru Mironov ºi
           Cristian Român
21:00  Economia: pentru cine? Mediul de afaceri.Emisiune de
           Ilie ªerbãnescu
22:00  Presa pe diagonalã
22:30   Religia începutului de mileniu. Emisiune de Carmen Fulger
23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
           George Marinescu
00:10  Film serial: Cavalerii cerului ep. VIII (r)
01:00  Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
01:30  Religia începutului de mileniu (r)
02:30  Film documentar (r)
03:00  Teleamfiteatru USH (r)
05:00  Vox populi (r)

MARÞI
29 noiembrie 2005

  6:00  Program muzical
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
           George Marinescu (r)
  7:00  Presa pe diagonalã (r)
 7:30   Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
            interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatru USH. Consultaþii pentru sesiunea de
             examene. Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00  La porþile dorului. Emisiune de Viorel Popescu (r)
13:00  Teleshopping
13:30  Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
14:10  Medalion muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
14:45  Vreau o casã! Emisiune de Adelina Grancea
15:30  Film documentar: Lumea aºa cum este - Marea Britanie
           azi (IX)
16:00  Film serial: Cavalerii cerului ep. IX
16:30  Teleshopping
17:00  Întâlnire cu folclorul: Saveta Bogdan, Viorica Sandu.
            Emisiune de Theodora Popescu
17:30  Cabinet juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
18:30  Film documentar
19:15  Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc
20:00   Tehnologii la zi - Innov8. Emisiune de Alexandru Mironov
           ºi Cristian Român
21:00  Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:00  Presa pe diagonalã
22:30   România ºi geopolitica. Emisiune de conf. univ. dr. Mihai
           Milca
23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
           George Marinescu
00:00  Cântecul ºi casa lui (r)
01:00  Cabinet juridic (r)
01:30  Vreau o casã (r)
02:30  Film documentar (r)
03:00  Teleamfiteatru USH (r)
05:00  România ºi geopolitica (r)

MIERCURI
30 noiembrie 2005

  6:00  Program muzical (r)
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
            George Marinescu (r)
  7:00  Presa pe diagonalã (r)
  7:30  Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
            interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatru USH. Consultaþii pentru sesiunea de
             examene. Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00  Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
13:00  Teleshopping
13:30  Film documentar: Lumea aºa cum este � Marea Britanie
           azi (IX) (r)
14:10   Eva � Talk show cu ºi despre femei. Emisiune de Adelina
           Grancea ºi Alexandru Ganci
15:10  Virtuozi ai muzicii clasice: Piotr Ilici Ceaikovski �
            variaþiuni roccoco; Bianca Olga  Mãnescu � cello,
           Cristian Kegazin � vioarã. Emisiune de Mihai Darie
15:30  Film documentar: Lumea aºa cum este
16:00  Film serial: Cavalerii cerului ep. X
16:30  Teleshopping
17:00  Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
17:30  Film documentar: Istoria aviaþiei ep. VI
18:00  Café concert. Emisiune de Sorin Petre
18:30  Film documentar
19:15  Mereu în top: Cristian Topan �caricaturist. Emisiune de
           Violeta Screciu
20:00  Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
21:00  Frontal. Comentarii ale evenimentelor la zi. Realizator
           Ion Marin
22:00  Presa pe diagonalã
22:30  Gazonul fierbinte: Între Cupa UEFA ºi Campionatul
           Intern de Fotbal. Emisiune de Mugur Popovici
23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
           George Marinescu
00:00  Film documentar: Lumea aºa cum este(r)
00:30  Film serial: Cavalerii cerului ep. X (r)
01:00  Mereu în top (r)
01:30  Gazonul fierbinte (r)
02:30  Film documentar (r)
03:00  Teleamfiteatru USH (r)
05:00  Deschide cartea! (r)

JOI
1 decembrie 2005

  6:00  Program muzical (r)
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
           George Marinescu (r)
  7:00  Presa pe diagonalã (r)
  7:30  Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatru USH. Emisiune specialã pentru ziua de 1
           Decembrie. Realizator Corneliu Toader
12:00  La porþile dorului. Emisiune de Viorel Popescu (I) (r)
13:00  Teleshopping
13:30  La porþile dorului. Emisiune de Viorel Popescu (II) (r)
14:30  Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
15:00  Hai sã-ntindem hora mare: Leontina Fãrcaº, Veta Biriº,
           Mirela Mãneciu. Realizator Ionela Prodan
15:30   Film documentar: Alba Iulia. Realizator Daniel Paraschiv
16:00  Film serial: Cavalerii cerului ep. XI
16:30  Teleshopping
17:00  Preluare Deutsche Welle
17:30  Muzicã folk cu: Victor Socaciu, Vasile ªeicaru. Emisiune
           de Cezar Lungu
18:30  1 Decembrie � Ziua Naþionalã a României: Invitaþi Ioan
             Scurtu, Florin Constantiniu. Emisiune de Valeriu Râpeanu
19:30  Film artistic românesc: Buzduganul cu trei peceþi (I)
21:00  Film documentar: Bãrbaþii Unirii (I)
21:30  Nu uita cã eºti român: Nicolae Furdui Iancu, Veta Biriº,
            Elisabeta Turcu, Irina Someºan. Emisiune de Ionela Prodan
22:00  Film documentar: Bãrbaþii Unirii (II)
22:30  Istorie recentã. Invitat prof. asociat Alexandru Mihai
           Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
           George Marinescu
00:00  Film documentar: Alba Iulia (r)

00:30  Nu uita cã eºti român (r)
01:00  Preluare Deutsche Welle (r)
01:30  Film documentar: Bãrbaþii Unirii (r)
02:30  Film documentar (r)
03:00  1 Decembrie � Ziua Naþionalã a României (r)
04:00  Hai sã-ntindem hora mare (r)

VINERI
2 decembrie 2005

6:00 Program muzical (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00Teleamfiteatru USH. Consultaþii pentru sesiunea de
examene. Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
12:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
14:10 7 x sport. Retrospectivã a evenimentelor sportive
interne. Emisiune de Cristina Matei
14:45 Profil spiritual: Florin Constantiniu. Emisiune de Valeriu
Râpeanu
15:30 Istorie recentã. Emisiune de Corneliu Toader (r)
16:30 Teleshopping
17:00 Civilizaþia strãzii. Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
17:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
18:30 Film documentar
19:15 Viaþã de student. Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00 Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs. Realizator
Marius Micu
21:00 De la magistru la discipol. Emisiune de Corneliu Toader
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
George Marinescu
00:00 Azi debutant, mâine vedetã (r)
01:30 Civilizaþia strãzii (r)
02:00 Cinepanorama (r)
02:30 Film documentar (r)
03:00 Teleamfiteatru USH (r)
05:00 Viaþã de student (r)

SÂMBÃTÃ
3 decembrie 2005

  6:00  Program muzical (r)
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune de
           George Marinescu (r)
  7:00  Presa pe diagonalã (r)
  7:30 Concert de dimineaþã. Emisiune de Dumitru Cucu
  8:30  Ceata lui Piþigoi. Realizator Dumitru Cucu (r)
   9:30 Best of �Telematinal�fãrã egal� - Selecþiuni din cele
           mai reuºite momente ale emisiunii �Telematinal�fãrã
           egal�. Realizator Oana Nicolae
10:00  Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos: Bolile ORL. Emisiune
           de dr. Dorin Sarafoleanu
11:00  Culise romantice: Invitatã Doina Spãtaru. Emisiune de
           Viorel Popescu

12:00   Agricultura ºi alimentaþia: De ce importãm carne de
           porc? Invitaþi: Mihai Lungu � preºedintele Cooperativei
           Agricole de Creºtere a Porcilor Muntenia, dr. ing. Adrian
           Rãdulescu. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00  Cultura minoritãþilor: azi comunitatea evreilor din
           România. Emisiune de Nicolae Mareº
14:00  Zig � Zag � magazin de divertisment. Realizator Puiu
           Stoicescu
16:30  Performeri în arenã: Foºti olimpici � azi antrenori.
           Emisiune de Mugur Popovici
17:30  Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
18:30  Film documentar: Fabiola de la Cuba (V)
19:00  Vechi ºlagãre româneºti. Emisiune de Sorin Petre
19:30  Stadioane, sãli, competiþii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00  Film artistic românesc: Buzduganul cu trei peceþi (II)
22:00  Stelele Operetei. Realizator Mihai Darie
23:00  Cântã-mi lãutare! Emisiune de Sorin Petre
23:30  Sãptãmâna internã
00:00  Cãlãtorie în jurul lumii - Globespin (r)
00:10  Film artistic românesc (r)
01:30  Mioriþa (r)
02:00  Vechi ºlagãre româneºti (r)
02:30  Film documentar (r)
03:00  Stadioane, sãli, competiþii (r)
04:00  Culise romantice(r)
05:00  Stelele Operetei (r)

DUMINICÃ
4 decembrie 2005

  6:00  Program muzical (r)
  6:30  Sportul în lume (r)
  7:00  Sãptãmâna internã(r)
  7:30  Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
  8:00  Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
  9:00  Mini Miss & Mini Mister România. Emisiune de Inoan
           Gavrilã
  9:30    Mugurel de cântec românesc. Emisiune de Dumitru Cucu
10:00  Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Cucu
11:00   Sã stãm de vorbã: cu Valeria Arnãutu, Marina ºi Mihaela
           Nemeº. Emisiune de Bianca Vãcariu
12:00  Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:30  Film documentar
14:00  Ghici cine vine la Silvia? Realizator Silvia Dumitrescu
15:00  La porþile dorului. Emisiune de Viorel Popescu
17:00  Festivalul de Comedie � Galaþi 2005. Realizator Dumitru
           Cucu
18:30  Film documentar
19:00  Café concert. Emisiune de Sorin Petre
19:30  Film documentar
20:00   Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
21:00  Film artistic
23:00   Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
23:30  Sãptãmâna externã
00:00  Ghici cine vine la Silvia?
01:00  Cântã-mi lãutare! (r)
02:00  Film artistic (r)
02:30  Film documentar (r)
03:00  Întâlnire cu folclorul (r)
03:30  Parada melodiilor (r)
04:30  Sã stãm de vorbã (r)

Ai noºtri sunt aceºti munþi
pietroºi, mãnoºi, cãrunþi,
cãci noi ne-am cãþãrat pe ei spre cer,
noi le-am deschis adâncurile de-aur ºi de fier
ºi-am suferit prin ei pe ploi ºi ger�
Noi le-am spintecat uriaºele pântece,
noi le-am proslãvit frumuseþile-n cântece
ºi le-am cunoscut sufletul ºi furtunile mai bine
ca oriºicine�

În haiducie grea ori doinind domol dupã oi,
nimenea pe lume nu i-a cunoscut ºi îndrãgit
ca noi�
De-acest mãnos pãmânt daco-roman,
cine-ar putea mai mult ca noi sã spuie c-al lui e?!

Aron COTRUª

AI NOªTRI SUNT ACEªTI MUNÞI
Cine l-a arat
din începutul vremurilor neîncetat?
Cin� l-a semãnat?
Cine i-a fost slugã ºi stãpân?
Care dintre neamurile vechi ºi noi
are îngropaþi în sânul lui atâþi eroi?
A cui doinã de veacuri pe-aicea plânge?
Cin� l-a apãrat de-al nãvãlirilor puhoi de ieri
ºi l-a adãpat de-atâtea mii ºi milioane de ori,
cu sânge
ºi sudori
ca noi?

1918
(Mâine, Craiova, 1928)



ABONAŢI-VĂ LA MAXTV !

Instruire, educaţie, ştiinţă, cultură -
prin TVRM şi MAXTV
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