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Începând cu data de luni,
22 noiembrie 2021,
16.120 de unitãþi de
învãþãmânt (cu personalitate
juridicã ºi structuri arondate)
din totalul celor 17.912
existente la nivel naþional,
inclusiv unitãþile conexe,
vor funcþiona cu prezenþã
fizicã. Numãrul total de elevi/
preºcolari din aceste unitãþi
este de peste 2.600.000. Alte
1.792 de unitãþi de învãþãmânt
vor continua cursurile în
sistem online, a anunþat
Ministerul Educaþiei.
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Stagiile de practicã Schuman

De Ziua Educaþiei, 5 octombrie,
dupã cum v-am informat,
Universitatea Spiru Haret
a organizat o dezbatere,
în format hibrid, cu tema
În data de 24 octombrie 2014, Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea
Hitit din Turcia, a organizat, prima ediþie a Conferinþei Internaþionale în domeniul
ºtiinþelor economice ºi administrarea afacerilor  ICESBA  cu tema Smart, Sustainable
and Inclusive Growth, desfãºuratã la hotel Intercontnental.
Anul acesta, în perioada 26-27 noiembrie, are loc, online, cea de a ºasea ediþie a ICESBA.

IDEI ÎN
EDUCAÞIE
PENTRU
URMÃTORII
30 DE ANI
 Continuãm sã prezentãm
puncte de vedere
ale participanþilor
la eveniment 
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Natalia ROTARU:
M-am dedicat întru totul
profesiei(I)

Întoarcerea la Marele Will sau Reconsiderarea
canonului shakespearian, cartea profesorului
George Volceanov, a primit al treilea premiu (dupã
alte douã premii + trei nominalizãri)  Premiul Cartea
Anului acordat în cadrul Galei Asociaþiei
Publicaþiilor Literare ºi Editurilor din România.
Un nou record personal: anterior, traducerea
romanului lui John Updike, Întoarcerea Lui Rabbit,
fusese distins cu douã premii în 2008-2009.
Despre volumul Întoarcerea la Marele Will sau
Reconsiderarea canonului
shakespearian, apãrut la Editura Tracus Arte, autorul
George Volceanov spune cã:
reprezintã jumãtatea teoreticã
sau, mai curând, istoricã ºi
explicativã a unui proiect mai
amplu, ce îºi propune reconfigurarea noþiunii de canon
shakespearian în România.
Cealaltã jumãtate, practicã,
artisticã, constã într-o serie de traduceri literare recent
apãrute pentru prima oarã în România: piesele The Two
Noble Kinsmen (Doi veri de stirpe aleasã)
de Shakespeare ºi John Fletcher (Editura Polirom, 2002)
ºi Eduard al III-lea, fragmente din piesa Sir Thomas
More ºi un epitaf, toate recent atribuite lui Shakespeare
(Editura Paralela 45, 2003).

Copiii m-au determinat sã îmi
reconsider stilul de predare, sã
încerc sã depãºesc limitele învãþãmântului clasic ºi sã gândesc ºi sã
desfãºor activitãþi care sã corespundã nevoilor ºi specificului elevilor secolului XXI. Folosesc foarte mult strategii de lucru activparticipative, valorific experienþa de viaþã a celor mici,
integrez noile tehnologii în actul didactic ºi îi implic în
diferite activitãþi formale ºi nonformale. Toate aceste aspecte
conduc spre o învãþare conºtientã, motivantã, plãcutã, care
este perceputã ca un firesc.
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SÃPTÃMÂNA EDUCAÞIEI GLOBALE 2021
În cadrul proiectului Erasmus + Seed- sustainability and
citizenship: the education challenge for the future, la
Colegiul Economic Buzãu, ªcoalã Ambasador a Parlamentului
European, a avut loc, recent, vernisajul expoziþiei de fotografii
FRUITS OF THE EARTH.
Proiectul se deruleazã în perioada 1 decembrie 2020  31
august 2023, în parteneriat cu ºcoli din: Spania, Grecia,
Portugalia, Polonia.
Fotografiile au fost realizate de elevii: Oana Izabela Cãlin X C, Andrei Neagu - X G, Adriana Badea - XII H, Ana Maria
Drãgan - XII I, Melania Pricop - XI C, Rãzvan Cîmpeanu - X C,
Bianca Alexandra Rotãrescu - XI D, Andrei Dãnuþ Coman - X C,
Alexia Nicol Pavel - IX G, Georgiana Tulin - XI C, Rebeca
Nicoleta Florea - IX D, Mihai Dragoº Ungureanu - XI I.
Expoziþia a fost montatã pe panouri ºi afiºate în ºcoalã
de elevii membrii ai clubului Erasmus.
Artiºtii fotografi au fost premiaþi cu materiale promoþionale realizate în cadrul proiectelor Erasmus+.

Prof. Diana STANCU

Alãturã-te echipei Parlamentului European ca stagiar
ºi descoperã cum este sã lucrezi pentru un forum de
mare importanþã în luarea deciziilor ºi dezbaterea politicã
la nivelul UE!
Stagiile de practicã Schuman din cadrul secretariatului Parlamentului European îþi oferã:
 îmbunãtãþirea educaþiei
 formare profesionalã
 cunoºtinþe despre activitatea instituþiilor UE ºi a
Parlamentului European
 posibilitatea alegerii unui departament dintr-o
varietate largã de domenii: politicile interne ºi externe ale
UE, finanþe, legislaþie, multilingvism, administraþie,
infrastructurã ºi logisticã, comunicaþii sau tehnologia
informaþiei.
Perioada de depunere a candidaturilor pentru stagiul
din martie 2022 se încheie la data de 30 noiembrie 2021.
Aflã mai multe detalii despre stagiul Schuman din
cadrul Parlamentului European:
epfacebook.eu/DespreStagiul_Schuman

ªtiu eu! Eu ºtiu!?
Mioara VERGU-IORDACHE
Vineri spre miezul nopþii am avut o revelaþie! M-am
uitat la un concurs de talente. Mi-a atras atenþia
comentariul unei doamne jurat. A zis cam aºa: Mie îmi
placi foarte mult. Eºti foarte cool în atitudinea ta. Dar,
nu ºtiu cât de pregãtiþi sunt românii sã primeascã o
asemenea atitudine încã, pentru cã suntem un popor mai
latin, obiºnuit cu emoþii ºi eu trebuie sã þin cont ºi de
asta. Aº fi vrut sã-þi dau un scaun, meriþi un scaun. Eºti
minunat ºi eºti un artist, dar asta e. Asta e, jurata vrea
sã câºtige. Cum altfel decât ºtiind ce vrea sã primeascã
poporul! Doar un amãnunt: i s-a oferit poporului ºi
altceva decât ceea ce crede un decident, de data asta un
jurat, cã vrea sã primeascã?
Asta este ceea ce am descoperit! De aceea batem
pasul pe loc în societatea noastrã. Decidenþii, de data
aceasta politici, oferã poporului ceea ce cred ei cã acesta
este pregãtit sã primeascã, ceea ce cunoaºte, ceea ce îl
emoþioneazã. Pentru cã vor sã câºtige! Nu conteazã dacã
deciziile lor sunt bune sau rele, ele au nevoie ca poporul
sã le primeascã. Îmi amintesc o imagine cu un copil care
nu vãzuse, nu mâncase vreodatã o ciocolatã. Cum ar fi
putut el sã cearã ciocolatã? Dupã ce a fost îndemnat sã
mãnânce prima ciocolatã, a cerut. Pentru cã a aflat cã
existã ºi a constatat cã e bunã. Poporului nostru din
România realã, profundã, nu i se oferã alternativa
ciocolatei, este ademenit mereu cu pâine umezitã cu apã
ºi pudratã cu zahãr. Dacã nu ºtie cã existã sturion, este
mulþumit cu hamsii, pe care, fãrã îndoialã, le va alege
dacã va fi întrebat.
Nu ºtiu dacã este vorba de instinct de câºtigãtor sau
de mârºãvie politicã. Oricum, rezultatul este acelaºi. Ni
se oferã spre alegere aceeaºi pâine muiatã-n apã, pâine
ornatã cu diverse glazuri, ºi acelea la fel, dar colorate
diferit. Politicienii nu ºtiu dacã suntem pregãtiþi sã
acceptãm, sã primim o altã atitudine, dar nici nu încearcã
sã ne ofere alternative, pentru cã este posibil sã piardã.
Nici prin minte nu le trece cã ar putea sã câºtige fiind
altfel! Nu cred cã doriþi sã-mi spuneþi cã este ceva nou
pe piaþa politicã de la noi. Pentru cã nu este. Sunt doar
glazuri diferite. Fiecare formaþiune politicã se trage din
acelaºi filon, fiecare accentuând una-douã caracteristici
ale mãtcii, având ca strigãt de luptã înjurãtura de mamã,
mama care i-a zãmislit, ºi peste toate frica, frica de eºec,
cã ar putea pierde. E adevãrat, suntem un popor obiºnuit
cu emoþii, cu lacrimi, de dimineaþa pânã seara, de la
naºtere pânã la moarte. Poate nu suntem pregãtiþi sã
primim altceva, dar pentru cã nu ni se oferã altceva. Pentru
cã încã nu ºtim cu adevãrat ce înseamnã altceva! E posibil
sã nu acceptãm din prima altã atitudine, cum este la fel
de posibil sã o acceptãm. Cum putem afla altfel decât
încercând?!
Frica lor de eºec este eºecul nostru!
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Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung

Biblioteca universitarã
 incursiune în noua realitate digitalã

Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti

Biblioteca digitalã ºi baze de date ºtiinþifice internaþionale
În perioada 15-17 noiembrie 2021 a avut loc
evenimentul Zilele Bibliotecii Universitare la
Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti,
eveniment aºteptat cu interes de cãtre studenþi ºi
masteranzi. În condiþiile crizei generate de pandemia
de COVID-19, manifestãrile ºtiinþifice ºi academice
sunt tot mai puþine, iar evenimentele online sunt
cãutate intens de cãtre profesori, cercetãtori,
studenþi, masteranzi ºi doctoranzi.
Biblioteca a luat fiinþã în anul 1996, ca bibliotecã
de drept privat, ca parte integrantã din sistemul
naþional de învãþãmânt superior, fiind deosebit de
utilã în cadrul procesului de instruire ºi educaþie,
dar mai ales pentru partea de cercetare, necesarã
dezvoltãrii programelor de studii universitare de
licenþã ºi de masterat.
Cu ocazia evenimentului Zilele Bibliotecii Universitare la Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
studenþii au accesat Biblioteca digitalã a Facultãþii ºi
catalogul online care permite cãutarea facilã ºi rapidã
a manualelor cele mai recent apãrute în anul 2021,
precum ºi a cataloagelor, colecþiilor speciale ºi
publicaþiilor de specialitate care sunt necesare pentru
elaborarea lucrãrilor de disertaþie sau a proiectelor de
cercetare pe parcursul anului universitar.
Studenþii ºi masteranzii pot accesa biblioteca digitalã
prin intermediul site-ului: http://biblioteca.spiruharet.ro,
unde se regãsesc titlurile preferate, cãutãrile recente
ale persoanelor interesate, catalogul online ºi bazele

de date ºtiinþifice internaþionale. Catalogul online
poate fi accesat cu uºurinþã de cãtre persoanele
interesate pe baza unui titlu de carte, descriere sau
cuvânt cheie. În momentul accesãrii unui titlul de
carte, acesta poate fi localizat în catalogul online cu
toate detaliile necesare: informaþii generale, autorii,
anul apariþiei, prefaþã, codul ISBN, disponibilitatea
exemplarelor în diferitele sãli de lecturã etc.
Accesul la bazele de date este gratuit în toate sediile
Universitãþii Spiru Haret. Acestea sunt utile pentru
studenþi ºi masteranzi, dar ºi pentru tinere cadre
didactice care cerceteazã domeniile de specialitate
aferente programelor de studii universitare de licenþã
ºi de masterat. Bazele de date care sunt disponibile în
sistem online sunt:
Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti promoveazã activitatea de cercetare, promovarea de noi
proiecte, teme individuale sau colective, care pot fi
pregãtite pe baza volumelor ºi revistelor existente la
Bibliotecã, dar mai ales prin accesul direct la bazele de
date facilitate prin conexiunea la Internet ºi calculatoarele instalate în sãlile de lecturã. În prezent, bazele
de date pot fi accesate de cãtre utilizatori ºi de acasã
sau din alte locuri unde au conexiune la Internet.

Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU
director al Departamentului de ªtiinþe Economice
Bucureºti

La Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung, Universitatea
Spiru Haret s-a desfãºurat în data de 18.11.2021, în format online,
Simpozionul Zilele Bibliotecii Universitare, cu tema Biblioteca
universitarã  incursiune în noua realitate digitalã.
La eveniment au participat cadrele didactice titulare ale facultãþii,
studenþi, masteranzi, bibliotecari de la ºcolile ºi liceele din localitate ºi
reprezentanþi ai Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung.
Astfel, printre invitaþii care au rãspuns prezent invitaþiei noastre,
au fost:
Anca ªendroiu  manager la Biblioteca Municipalã Ion Barbu Câmpulung;
Cristian Militaru  bibliotecar, Biblioteca Municipalã Ion Barbu Câmpulung,
Cãtãlin Boboc  bibliotecar, Biblioteca Municipalã Ion Barbu, filiala Grui;
Carmen Maria Satîrbaºa  profesor, Colegiul Naþional Dinicu Golescu
Câmpulung;
Florentina Janþã  profesor, Liceul Naþional cu Program de Atletism Câmpulung
Alina Nicoleta Pãtrulescu  bibliotecar, Liceul Naþional cu Program de
Atletism
Gabriela Stroie  bibliotecar, Colegiul Tehnic Câmpulung
Mirela Solomon  bibliotecar,  ªcoala Gimnazialã Nanu Muscel
Angela Biþan  profesor, ªcoala Gimnazialã Oprea Iorgulescu
Claudia Mihaela Oancea  bibliotecar, ªcoala Gimnazialã Oprea
Iorgulescu
Carmen Bacu  bibliotecar, ªcoala Gimnazialã Theodor Aman
Adriana Manta  bibliotecar, ªcoala Gimnazialã Albeºtii de Muscel.

Ideea dezbaterii a plecat de la faptul cã biblioteca universitarã se
gãseºte în prezent la intersecþia a douã tipuri de culturi: una secularã,
tradiþionalã, cea a tiparului, în care instituþia bibliotecii ocupa un loc
privilegiat, ºi una mult mai tânãrã, în formare, cultura digitalã, în care
biblioteca este doar unul dintre numeroºii furnizori de acces la informaþii
ºi documente. Pânã a ajunge sã graviteze între aceºti doi poli, biblioteca
a cunoscut câteva milenii de evoluþie.
Bibliotecile rãspund uneia dintre nevoile fundamentale ale societãþii,
aceea de a pãstra ºi de a transmite generaþiilor viitoare cunoºtinþele
dobândite de-a lungul timpului, înregistrate pe un suport durabil.
Ele au avut întotdeauna ºi un rol educativ, întrucât educaþia nu
este altceva decât un proces social prin care moºtenirea ºtiinþificã,
literarã, artisticã ºi moralã a societãþii este transmisã de la o generaþie
la alta. Cum rolul principal al bibliotecilor a fost, mereu, cel de conservare
ºi transmitere în timp a cunoºtinþelor, funcþia educaþionalã este aºadar
una implicitã oricãrui tip de bibliotecã.
Am discutat împreunã cu invitaþii noºtri despre modul în care se
adapteazã bibliotecile universitare, dar ºi cele din învãþãmântul
preuniversitar, la noua realitate digitalã ºi despre activitãþile culturale pe
care le desfãºoarã cu precãdere în mediul online.

Lect. univ.dr. Cristina NÃFTÃNÃILÃ
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viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Organizator:  Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti, Universitatea
Spiru Haret, în colaborare cu  American
Association for Economic Research, New
York, USA  Azerbaijan Tourism and
Management University, Baku, Azerbaijan
 Faculty of Contemporary Arts Belgrad,
Serbia  Information Technology School
ITS, Belgrad, Serbia  Instituto TESEO,
Italia  National Institute of Economic
Research, Chiºinãu, Moldova  National
Military University, Veliko Tarnovo,
Bulgaria  Silesian University, Opava,
Cehia  University Business Academy,
Novi Sad, Serbia  University of
Johannesburg, Africa de Sud  University
of Zilina (UNIZA), Slovacia  USH Central
Institute for Scientific Research  CISR,
Bucureºti, România  USH Pro Business
Center, Bucureºti, România
 Vishwa Viswani Institute of Systems and
Management, Hyderabad, India  Vishwa
Viswani School of Business, Hyderabad,
India.

Conferinþa se va desfãºura pe secþiuni
moderate de:
 prof.univ. dr. Daniela PAªNICU: Smart
Management in the Knowledge-based
Urban Economy
 conf. univ. dr. Elena GURGU: Big Datadriven Smart Marketing
 prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU:
Algorithmic Data-driven Accounting
Information System
 conf. univ.dr. Mihai ANDRONIE:
Artificial Intelligence Data-driven Internet
of Things System.
Vor vorbi:
 Nelli Amarfii-Rãilean, Alecu Russo Bãlþi
State University, Chiºinãu, Moldova
 Stefano Amodio, Instituto TESEO,
Salerno, Italia
 Adam Balcerzak, University of Warmia
and Mazury, Olsztyn, Polonia
 Dragan Iliæ, University Business
Academy, Novi Sad, Serbia
 Milena Iliæ, Faculty of Contemporary
Arts, Belgrad,Serbia

 Victoria Iordachi, National Institute for
Economic Research, Chiºinãu, Moldova
 Baktybek Isakov Kyrgyz, Turkish
Manas University, Bishkek, Kirghizstan
 Tomas Kliestik, University of Zilina,
Slovacia
 Maria Kovakova, University of Zilina,
Slovacia
 Valentin Kuleto, Information Technology
School ITS, Belgrad, Serbia
 Costin Lianu, USH Pro Business,
Bucureºti, România
 Daniel Meyer, University of
Johannesburg, Gauteng, Africa de Sud
 Natanya Meyer, University of
Johannesburg, Gauteng, Africa de Sud
 Edwin Mirfazli, University of Lampung,
Indonesia
 Francesco Pastore, University of
Campania Luigi Vanvitelli, Capua, Italia
 Rodica Perciune, National Institute for
Economic Research, Chiºinãu, Moldova
 Elitsa Petrova, Vasil Levski National
Military University, Veliko Tarnovo, Bulgaria

 Viorica Popa, National Institute for
Economic Research, Chiºinãu, Moldova
 Sabyasachi Rath Viswa Viswani
Institute of Systems and Management,
Hyderabad, India
 Roman perka Silesian University,
Opava, Cehia
 Marta  Christina Suciu, Academia de
Studii Economice Bucureºti, România
 Wilfred Isioma Ukpere, University of
Johannesburg, Gauteng,South Africa
 Katarina Valaskova University of Zilina,
Slovacia
 Agil Valiyev, Azerbaijan Tourism and
Management University, Baku, Azerbaidjan
Toate lucrãrile/manuscrisele acceptate
vor fi publicate în Procedia ICESBA 2021,
editatã de Editura Fundaþia România de
Mâine. De asemenea, lucrãrile pot fi
publicate ºi în Annals of Spiru Haret
University. Seria economicã, indexatã în
CEEOL, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, Index
Copernicus ºi RePEc ( h t t p : / / a n a l e economie.spiruharet.ro/).
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 Continuãm sã prezentãm puncte de vedere ale participanþilor la eveniment 

Cum a fost experienþa învãþatului
online în pandemie? A fost foarte
interesant pentru cã am prins exact un
an ºcoala fizicã, prezenþã fizicã, ºi un an
ºcoala online, al doilea an. ªi din punctul
meu de vedere, fiind vorba de psihologie,
este, clar, o atrofiere ºcoala online. A fost
necesarã, este necesarã, dar vã dau un
exemplu: nu am putut participa unde mã
interesa pe mine, adicã sã mã duc în
spitale sã fac practicã în spitale ºi a
trebuit sã suplinesc cu practicã de
cercetare o parte din practicã. Pentru un
psiholog clinician este important sã
vadã cazuri, sã ia nemijlocit contact cu
pacienþii. Vream sã vã spun, apropo de
ceea ce vorbeam, sunt în mare mãsurã de
acord cu domnul Roºca, cred cã onlineul nu va reuºi sã suplineascã de tot, va fi
evident o prezenþã tot mai mare a onlineului în procesul educaþional. Aº vrea sã
adaug cã nu cred cã pandemia a creat
acest lucru, el deja se întâmpla, ºi vine,
în primul rând din democratizarea
costurilor, adicã, practic, educaþia, mai
ales educaþia superioarã, cred cã acolo
se joacã miza învãþãmântului online,
pãþeºte ce au pãþit alte industrii, pentru
cã ºi educaþia este consideratã, de
exemplu în alte þãri, o industrie, industria
educaþiei. De exemplu, mass media, pânã
acum foarte puþini ani, vorbim de 10 ani
probabil, ca sã ai un conþinut pe care sã
îl diseminezi public trebuia sã ai o
televiziune ceea ce însemna sã ai niºte
costuri fantastice, adicã trebuia sã ai
niºte investitori de milioane de euro cel
puþin. Trebuia sã ai clãdiri, trebuia sã ai
studio, trebuia sã ai angajaþi, trebuia sã
ai camere foarte performante. Odatã cu
apariþia Internetului ºi cu scãderea
costurilor pentru a crea conþinut audiovideo, deodatã au apãrut mii de creatori
de conþinut, mii de creatori de televiziune
ºi nu au mai avut ce face televiziunile,
chiar dacã ar fi vrut sã menþinã status
quo-ul anterior, nu au avut ce sã facã
pentru cã este, probabil, un cost de sute

de euro, acum, costul tehnic ca sã faci o
televiziune. În muzicã s-a întâmplat acelaºi
lucru, nu mai trebuie sã mergi la un studio
ºi sã plãteºti ore cu mii de euro pentru
înregistrãri, ci pur ºi simplu îþi cumperi
douã trei instrumente ºi dacã ai softurile
necesare ai putea sã-þi înregistrezi muzica
acasã. Cred cã în educaþie se întâmplã
acelaºi lucru. M-am uitat un pic pe trenduri
ºi lumea prevede ca pânã în 2030, lumea
academicã este cam de acord cã, pânã în
2030, cea mai mare companie de internet
va fi o companie de educaþie, va fi o
companie educaþionalã. Este evident cã are
multe avantaje o companie care educã prin
internet. ªi anume, îºi poate permite niºte
educatori foarte scumpi; având în vedere
scalabilitatea internetului, un profesor
poate preda în toate ºcolile lumii în zeci de
milioane de bãnci sã spunem, ºi atunci
îºi permite niºte învãþãtori scumpi,
învãþãtori care au un pic de starship, adicã
învãþãtori care nu numai ºtiu, sunt
competenþi în materia lor, dar au ºi
starpower, adicã au aproape un halou
supranatural de comunicator. Ce se va
întâmpla cu celelalte care nu vor avea, ce
se va întâmpla cu o facultate, cu o
universitate care va trebui sã îºi menþinã ºi
costurile clãdirii ºi încãlzirea, chiriile ºi
nu îºi permite scalabilitatea unui curs pe

net? Nu îºi permite sã aibã milioane de elevi
de la care sã ia taxe ºi sã plãteascã profesori
super scumpi. Deci la asta va trebui sã fim
atenþi un pic. Personal, având în vedere ºi
ce mã întrebaþi despre experienþa mea cu
masterul, nu cred, mai ales în anumite
meserii de formãri academice, cã se poate
renunþa la cursurile faþã în faþã. Gândiþi-vã
cã avem medicinã, cum sã ajungi medic fãrã
sã vezi, sã nu înveþi pe un corp. Avem
inginerie, cum sã înveþi inginerie fãrã sã
vezi un pod în lucru sau o clãdire în balans
sau un viaduct în tensiune, cum, n-ai cum.
ªi cred cã se va reaºeza toatã piaþa asta
educaþionalã ºi academicã în sensul cã: vor
fi universitãþi care vor permite învãþãtura
online mult mai uºor: litere, sociologie,
mare parte din psihologie, vor fi alte
facultãþi ºi cursuri care nu vor putea sã se
facã doar online, vor trebui sã se facã face
to face, ºi cred cã, dupã ce vom avea acest
moment de relaþie idealizantã cu online-ul,
probabil câþiva ani dupã ce pandemia se
va stinge, uºor, uºor, se va intra în
normalitate, cred cã o sã se echilibreze ºi o
sã înceapã sã conteze din nou învãþãmântul
faþã în faþã. Mai vreau doar sã spun cã este
absolut esenþial, iar, ca psiholog zic, este
absolut esenþial ca în ºcoala primarã ºi
poate ºi în liceu sã nu se alieneze aparatul
psihic ºi aparatul biologic al copilului,
copilul are reþele, are niºte reþele care sunt
fãcute pentru a imita, are reþele ºi capacitãþi
de a observa lucruri pe care nu avem cum
sã le observãm într-un ecran cu rezoluþie
micã, de genul: microexpresie, bãtãile
inimii, culoarea feþei, timbrul vocii, poate
ºi anumite mirosuri, pe care încã nu ni le
explicãm, de exemplu cele care þin de
relaþionare. Nu putem sã le tãiem jumãtate
din existenþã copiilor. La acestea trebuie
sã fim atenþi, sã fim un pic activi nu cumva
sã ne grãbim la aºa-zisa confortabilã ºcoalã
online. Mulþumesc!

Mihai DOBROVOLSCHI



Sunt Dana Rogoz ºi în urmã cu 30 de
ani am început ºcoala practic, o ºcoalã
despre care îi vorbesc copilului meu, clasa
întâia, o ºcoalã în care eram bãtutã la
palmã când greºeam, când vorbeam
neîntrebatã, o ºcoalã în care am învãþat ºi
foarte multe comentarii pe de rost, o ºcoalã
în care am încercat sã performez ºi care ma ajutat ºi pe care am considerat-o
întotdeauna iniþialã. Aºa am fost crescutã,
într-o familie care a pus mare preþ pe
ºcoalã, dar acceptând ºi minusurile ei,
minusuri care, eu cred cã în 30 de ani, nu
cred cã este doar o credinþã sau o mai
multã speranþã, cred cã aceste minusuri se
vor diminua. Cred cã ºcoala, peste 30 de
ani, va avea în centru mai multe reguli ºi
cred cã nu toatã lumea va urma o facultate;
acum facultãþile sunt foarte accesibile ºi
toatã lumea se poate lãuda cu o diplomã,
douã chiar, dar, din pãcate, importanþa lor
este semnificativ diminuatã aºa cã am
senzaþia cã pe viitor nu toatã lumea va
urma o facultate, dar cei care o vor face
vor ºti de ce aleg acest drum ºi cred cã
atunci, într-adevãr, studiile vor avea
valoarea pe care o meritã în societate.

Dana ROGOZ

Sursa: https://www.facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret/videos/977680096112412
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M-am dedicat întru totul profesiei (I)
Cum percep pãrinþii elevilor stilul dumeavoastrã
de predare?
Pãrinþii elevilor mei mã susþin necondiþionat ºi îmi
oferã permanent sprijinul, atunci când am nevoie.
Dumnealor îmi pun la dispoziþie materiale care mã ajutã
în desfãºurarea activitãþii, realizeazã costumaþii pentru
cei mici, în funcþie de specificul lecþiei. Rãspund
pozitiv tuturor solicitãrilor mele, iar eu sunt foarte
mândrã cã am pãrinþi ºi bunici atât de implicaþi.

Doamna Natalia Rotaru, deºi pãreþi cã aveþi 20 de
ani, spuneþi cã aveþi 20 de ani de activitate profesionalã.
Este vreo legãturã între promovarea ideii de stare de
bine la clasã ºi de ºcoalã adaptatã nevoilor elevilor
din secolul XXI ºi felul în care arãtaþi?
Vã mulþumesc pentru apreciere! Aºa este, profesez
de 20 ani în aceeaºi unitate de învãþãmânt, timp în care
am coordonat activitatea a cinci generaþii de elevi. Starea
de bine din cadrul unei clase se instaleazã atunci când
ºcoala este prietenoasã, caldã, când cadrul didactic
este plãcut ºi este iubit de elevi. Nu pot ascunde faptul
cã cei mici sunt fascinaþi de învãþãtoarele cu pãrul lung
ºi care poartã pantofi cu toc, de învãþãtoarele cu energie
pozitivã ºi care zâmbesc mult. Existã stare de bine dacã
noi, dascãlii, ºtim sã o producem.
M-am strãduit în permanenþã sã pun în armonie
dragostea pentru educaþie, iubirea ºi empatia pentru
elevii mei combinate cu o rigoare bine temperatã. M-am
dedicat întru totul profesiei, cãutând modalitãþile cele
mai potrivite de a furniza educaþie de calitate celor
mici. Aºa am ajuns la ideea de ,,ºcoalã prietenoasã.
ªcoala prietenoasã înseamnã un loc în care elevii
vin cu plãcere, un spaþiu primitor, pe care ºi-l asumã ºi pe
care îl amenajeazã în concordanþã cu vârsta ºi cu
preocupãrile lor. Este un loc ce susþine învãþare activã, cu
acces liber la resurse (cãrþi, rechizite, echipamente IT),
cu produse ale învãþãrii, realizate individual sau în grup,
expuse în clasã, cu mobilier care sã permitã interacþiunea
în timpul activitãþilor. Este un spaþiu deschis, care permite
atât desfãºurarea activitãþilor indoor, cât ºi outdoor, a
celor din sfera formalului, cât ºi a nonformalului.
Înseamnã muzicã ºi dans, învãþare ºi veselie, experienþe
pozitive, adicã învãþare cu ºi din plãcere.
Cine sunteþi dumneavoastrã, Natalia Rotaru?
Eu sunt profesor pentru învãþãmânt primar cu
gradul didactic I la ªcoala Gimnazialã Prof. Ion Viºoiu
din Chitila ºi, în prezent, director adjunct. Sunt licenþiatã
în Pedagogie ºi Sociopsihopedagogie la Universitatea
din Bucureºti ºi am finalizat studiile de master Management ºi Evaluare Educaþionalã, în cadrul aceleiaºi
universitãþi. Sunt unul dintre profesorii care au avut
onoarea sã fie rãsplãtiþi de cãtre Preºedinþia României
cu Medalia Meritul pentru Învãþãmânt ºi cu Diploma
de onoare pentru abnegaþie ºi devotament depuse în
slujba învãþãmântului românesc. Sunt autor ºi coautor
al mai multor auxiliare didactice adresate copiilor din
învãþãmântul primar. Împreunã cu doamna Cristiana
Cazacu, asistent universitar în cadrul Universitãþii
Politehnica Bucureºti, coordonez activitatea a douã
echipe de inventicã, echipe care au obþinut anul acesta
douã dintre cele cinci premii puse în joc la Concursul
Mondial de Inventicã ºi Inovare Craft 2021.
Ce v-a determinat sã fiþi altfel, sã faceþi, pentru
elevii dumneavoastrã, ºcoala altfel?
Copiii m-au determinat sã îmi reconsider stilul de
predare, sã încerc sã depãºesc limitele învãþãmântului
clasic ºi sã gândesc ºi sã desfãºor activitãþi care sã
corespundã nevoilor ºi specificului elevilor secolului
XXI. Folosesc foarte mult strategii de lucru activparticipative, valorific experienþa de viaþã a celor mici,
integrez noile tehnologii în actul didactic ºi îi implic în
diferite activitãþi formale ºi nonformale. Toate aceste
aspecte conduc spre o învãþare conºtientã, motivantã,
plãcutã, care este perceputã ca un firesc. Mã strãduiesc
sã modelez comportamentul elevilor nu doar în sfera
dobândirii de cunoºtinþe ºi a formãrii de priceperi ºi
abilitãþi, ci ºi în sfera competenþei de ,,a învãþa sã înveþi.
Elevul devine, astfel, iniþiatorul propriului demers în
formare, iar profesorul este facilitator.

Sunt mai bune performanþele elevilor dumneavoastrã în comparaþie cu performanþele elevilor care
studiazã în sistem clasic?
Nu ºtiu dacã performanþele academice ale elevilor mei
sunt mai bune decât ale elevilor care studiazã în sistemul
clasic, puþin mai rigid ºi focusat pe o raportare permanentã
la standarde, dar pot aprecia cã este vizibil progresul rapid
pe care îl înregistreazã fiecare elev de-al meu, atât în plan
atitudinal, cât ºi în plan cognitiv. Elevii mei sunt fericiþi.
Faptul cã toþi participã activ la orice tip de activitate
implementatã, deschiderea faþã de nou, curiozitatea pe
care o manifestã în fiecare zi ºi dorinþa de a afla ce surprize
le mai pregãtesc reprezintã, pentru mine, indicatori de
valoare pentru a aprecia, atât reuºita actului didactic, cât
ºi siguranþa parcursului educaþional al fiecãrui copil.
Bineînþeles cã latura formalã a procesului de evaluare are
o însemnãtate foarte mare pentru noi, cadru didactic ºi
elevi. Cu mândrie vã spun cã, indiferent de numãrul de
elevi pe i-am avut în clasã pe parcursul carierei mele
didactice (am avut ºi 30, ºi 32 ºi 36 de copii), performanþele
înregistrate de aceºtia au fost ridicate. Avem rezultate
extrem de vizibile ºi, pentru acest lucru, le mulþumesc ºi
pãrinþilor elevilor mei pentru suportul pe care ni-l oferã.
Puteþi sã oferiþi un necesar pentru ca ºi alte
cadre didactice sã îmbrãþiºeze ideea de stare de
bine? Care este rolul statului, al familiei, al
comunitãþii? Este scumpã starea de bine?
Nu ºtiu dacã existã o reþetã universal valabilã, dar
sunt convinsã cã, dacã fiecare cadru didactic ar þine
cont de anumite aspecte simple, rezultatele pozitive nu
vor întârzia sã aparã. Oricine intrã într-o ºcoalã sesizeazã,
cu uºurinþã, cã nicio clasã nu seamãnã cu alta ºi cã elevii
nu sunt la fel. Comunitãþile ºcolare nu sunt realitãþi
abstracte, care adunã într-o categorie elemente identice.
Între cei patru pereþi trãieºte câte o micã societate. Aici
intervine mãiestria profesorului: sã acorde ºansa fiecãrui
copil de a progresa, de a fi valorizat, în funcþie de
aptitudinile proprii, sã îl determine sã se implice activ în
propria învãþare, sã organizeze activitãþi diversificate ºi
cu ridicatã încãrcãturã pedagogicã care sã îi atragã pe
cei mici. Sentimentul de siguranþã îi oferã fiecãrui elev
un anumit confort, îl determinã sã se simtã puternic. Aºa
se creeazã starea de bine!
Bineînþeles cã acest concept reprezintã suma intervenþiilor mai multor actori cu influenþã asupra orientãrii
parcursului educaþional al celor mici: pãrinþii, prin asigurarea coerenþei demersului educativ iniþiat de ºcoalã, dar
ºi autoritãþile locale, prin crearea unui mediu adecvat, a
unei infrastructuri adecvate formãrii viitorilor adulþi.
Care este portretul robot al unui profesor altfel?
Un profesor ,,altfel este conºtient de faptul cã
trebuie sã pregãteascã elevii pentru viitor ºi nu pentru
prezent. Acest lucru presupune viziune, iar în plan
acþional o preocupare sistematicã pentru a dezvolta
elevilor abilitãþile secolului XXI: comunicare,
cooperare, gândire criticã, creativitate. Provocãrile pentru
profesori constau în a crea situaþii de învãþare pentru ca
elevii sã exerseze aceste abilitãþi în contextul disciplinelor
din curriculum ºi nu numai, în cadrul activitãþilor formale,
dar ºi nonformale. Profesorul ,,altfel este un real mentor,
un sprijin, sursã ºi resursã pentru copii. El îºi menþine
prospeþimea în profesie, se reinventeazã continuu,
gãseºte soluþii pentru fiecare situaþie  problemã, se
documenteazã, îºi dezvoltã tehnici ºi strategii de instruire
ºi evaluare, astfel încât sã inspire copiilor un sentiment
de siguranþã ºi dragoste pentru cunoaºtere; identificã
în orice lucru mic situaþii mari de învãþare. Este, într-un
cuvânt, un profesor constructivist.
La ce credeþi cã folosesc hârtiile pe care sunteþi
obligaþi sã le completaþi?
Noi, profesorii, suntem sugrumaþi de birocratizarea
excesivã. Sunt de acord cã planificãrile activitãþilor,
situaþiile statistice ºi rapoartele au un rol important în
asigurarea eficienþei ºi reglãrii procesului de învãþãmânt,
însã reprezentanþii forurilor superioare trebuie sã
conºtientizeze cã, în ultimul timp, acest fenomen a luat
o amploare mult prea mare. Educaþia de calitate nu
trebuie confundatã cu multitudinea de ,, hârtii întocmite
de multe ori fãrã rost ºi care rãpesc timp important pe
care l-am putea folosi pentru a pregãti activitãþile pe
care le susþinem la clasã.

Mioara VERGU -IORDACHE
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Cine râde la urmã, plânge mai bine

O vãicãrealã continuã se
aude dinspre reþelele de socializare, de ceva vreme. Geme
spaþiul virtual de suspine
înecate în lacrimi, printre buze
muºcate ºi sunet de coapse
plesnite a jale. Ca sã nu mai
vorbim despre valurile de cenuºã turnate cu nemiluita în capetele
plecate de ruºine, de unde ºi poluarea asta de toate felurile în
care suntem siliþi sã orbecãim. Cã unii dintre noi au altã opinie
decât ceilalþi, cã poþi crede într-un om sau într-o idee politicã,
chiar pânã la fetiº, iarãºi, nu e mare lucru. Asta se cheamã dragoste
oarbã în romanele de gen, ºtiþi care, acelea cu prinþese
plângãcioase care aºteaptã cuminþi, ferecate în vreun turn, sã
aparã flãcãii vânjoºi cãlare pe un armãsar alb ºi sã le dea jos de
acolo, luându-le apoi de neveste cu jumãtatea lor de împãrãþie
cu tot. Pânã la un punct, e de înþeles: când vine vorba de politicã,
nu avem cum sã ne punem de acord unii cu alþii, fiindcã democraþia
presupune un ºir întreg de dezacorduri rezolvabile amiabil, de
compromisuri ºi acceptãri reciproce. Deci, totul ar fi bine dacã
nu am avea þinere de minte. Dar avem. Nu faptul cã l-au votat pe
X sau pe Y e problema, ci modul în care s-a desfãºurat campania.
Þipete, urlete, înjurãturi, acuzaþii grave, dosare scoase din sertare.
S-a ajuns la o situaþie gravã: nu doar candidatul a fost supus
oprobriului public, ci ºi electoratul sãu. Principiile libertãþii de
exprimare au fost zdrobite sub bocanci, de cei care, printr-un
radicalism feroce, nu au putut accepta cã mai sunt ºi oameni, nu
puþini, care gândesc fix pe dos decât ei.
Acum, aceleaºi personaje ale unei triste operete bocesc ºi
vorbesc în timp ce varsã hectolitri de lacrimi: Vai, vai, vai, îmi
cer scuze cã am avut încredere în X, dar asta doar pentru cã Y
era mai rãu. Nu trebuia sã fac asta, nu mi-am dat seama, of, ce
dezamãgire, ne-a trãdat, ne duce la pierzanie, e haos, aoleu ce
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dezastru! Sigur, au tot dreptul sã fie supãraþi sau sã-ºi reevalueze
opþiunile, numai cã, privind în urmã, nu poþi trece peste
încrâncenarea comportamentului lor din campanie. Au contribuit
din plin la organizarea unui adevãrat festival al insultelor,
calomniilor, injuriilor, au împrãºtiat urã, au condamnat ºi au arãtat
cu degetul, au fluturat cãtuºe, au ameninþat, au recitat cliºee, ºiau smuls pãrul din cap. Au refuzat cu încãpãþânare sã vadã, iar
acum adevãrul îi usturã. La suflet ºi la buzunar. Deveniþi amnezici,
se prefac a nu înþelege cã, întotdeauna, existã ºi a treia opþiune,
perfect democraticã: sã ai pãrerea cã nu ai nicio pãrere, pentru cã
nu te regãseºti în niciuna dintre variante. ªi asta nu e laºitate sau
neimplicare. Pur ºi simplu, nu gãseºti rãspunsurile cãutate ºi cu
asta basta. Dacã ai de ales între mediocritatea îngâmfatã ºi prostia
cu iniþiativã, ambele cosmetizate de un marketing politic foarte,
foarte nereuºit, e mai bine sã nu dai fuga în cabina de vot pentru
a pune ºtampila pe un nume doar pentru a-i face în ciudã celuilalt,
fiindcã pe grupul tãu de Facebook aºa zice lumea cã e mai bine.
Nu numai binele se întoarce. ªi rãul îl urmeazã îndeaproape.
Patima stricã treaba, la fel ca graba. Mai ales când nu te
documentezi cum trebuie înainte de a face gesturi aproape
ireversibile. ªi ar mai trebui, din când în când, sã rãsfoim un
dicþionar ºi sã pãtrundem mai bine toate sensurile cuvintelor
toleranþã ºi solidaritate. Aºa, în cunoºtinþã de cauzã, nu am
mai þopãi de fericire cã au câºtigat ai noºtri ºi au pierdut ai lor,
pentru ca la urmã sã plângem mai bine. În general, nu e
deontologic sã te bucuri de rãul altuia. Cred cã tânguiala asta
nu-ºi are rostul, chiar dacã am mai asistat la astfel de regrete
plângãcioase ºi cu alte ocazii, acum vreo treizeci ºi ceva de ani.
Sã fim verticali ºi sã ne asumãm propriile fapte, fãrã bocete de
conjuncturã ºi fãrã a polua cetatea cu prafuri aruncate în ochi. E
mai decent, mai curat ºi, în fond, normal.

Tudor OPRIª

26 noiembrie 1926

22 ianuarie 2015

Dragoº CIOCÃZAN

Realitate înfãþiºatã
În perioada 19 noiembrie  4 decembrie 2021, la Galleria 28 din Timiºoara poate fi
vizitatã expoziþia de picturã Realitate înfãþiºatã semnatã Liviu Pascu. Expoziþia, organizatã
de Galleria 28, în parteneriat cu grupul NOIMA ºi curatoriatã de Maria Paºc, aduce pe
simeze cele mai recente lucrãri realizate de pictorul arãdean.
Materia primã a artei lui Liviu Pascu este sentimentul sãu poetic faþã de naturã. Pictura artistului
este o confesiune înduioºatã a gusturilor ºi a preferinþelor sale sentimentale. Este o imagine a lumii
zugrãvite de temperamentul unui poet visãtor, care, nãzuind la o lume mai frumoasã ºi mai bunã
decât cea realã, priveºte lucrurile vãrsând ºi un strop de culoare caldã asupra lor. Liviu Pascu
gândeºte o lucrare ca un poem pictural, în care liniile, formele ºi culorile exprimã idei, sentimente ºi
stãri. Este o priveliºte aproape idilicã a peisajelor, poetizate ºi îndulcite printr-o armonie de culoare.
Meritul artistului este cã izbuteºte sã transfigureze ºi sã ducã la febrilitate peisajul românesc din
vibraþii fine de luminã ºi din nuanþele unei atmosfere dulci, aproape periate. Paleta sa atacã game de
roºu îndrãzneþ întrebuinþate, expresia artistului e clarã ºi energicã. Are un temperament de colorist
capabil sã-ºi defineascã impresiile ºi sã ºi le închege în imagini personale. Sensul înalt al sentimentului
poetic faþã de naturã e susþinut la artist de fundamentul construcþiei laborioase pornite de la
intenþia exprimãrii unui gând, a unei stãri afective: Plin de merite, totuºi poetic, locuieºte. Omul
pe acest pãmânt (Friedrich Holderlin). Maria Paºc, 17 noiembrie, 2021
Expoziþia Realitate înfãþiºatã poate fi vizitatã respectând normele de prevenire a
pandemiei de coronavirus, prin programare telefonicã la Galleria 28, str. Constantin
Brâncoveanu nr. 28, Timiºoara. Programarea se face la numãrul de telefon: 0040(0)722503028.

Criticilor mei
Un trubadur mã simt neîncetat
Nãscând în tainã prin metempsihozã
Din cavalerul purtãtor de rozã
Ce Doamnei lui credinþã i-a jurat.
Nu mã atinge veacul de nevrozã
ªi de postmodernism înmorcirlat.
Mi-e sufletul, un adamant curat
ªi versul, flãcãri de apoteozã.
Iar criticilor înarmaþi cu pipã
Ce judecându-mi versurile-n pripã
Îmi spun cã sunt vetust ºi demodat
ªi lancea-mi frâng în visul meu ratat,
Le dau galant, sã nu-ºi mai batã clanþa,
Regatul jinduit de Sancho Panza.
Din volumul Sonetele iubirii
Editura PRO TRANSILVANIA
Bucureºti, 2005

Invitaþii în lumea artelor plastice
Vã invit sã cunoaºtem
un profesor. Dar un profesor aparte. Un om special, un pictor de valoare,
un gânditor profund, un
poet sensibil, un om care
pune cu talent cuvintele
unul dupã altul.
Vã rugãm sã vã prezentaþi!
Mã numesc Camelia
Petcu ºi sunt profesor de
biologie, o meserie care
modeleazã tineri. Asist la
metamorfoza lor fizicã,
intelectualã, socialã, de
la 11 la 18 ani. Noi, profesorii, suntem cumva artizanii intelectului, caracterelor lor.
Pentru ce aþi ales pictura ºi nu muzica?
Am scris poezii, încã de copil. Întâi cu sufletul, apoi cu
condeiul. M-am oprit apoi pentru cã voiam sã fiu înþeleasã,
nu doar cititã. ªi, într-o vreme în care destinul meu s-a contorsionat brusc, gata sã mã sfãrâme, am evadat navigând printre
culori, pe o paletã subþire, fragilã, cu vâsla penelului înmuiatã
în singurul meu adevãr: schimbarea.
Care vã sunt temele preferate? Natura staticã, portretul,
peisajul? Preferaþi lucrãrile pe dimensiuni mai mari, mai
mici?
Picturile mele sunt reperele de care am nevoie în hãþiºurile
de umbrã prin care, uneori, nu mã mai zãresc. De aceea nu
dau mare importanþã dimensiunilor pânzei, singura pe care
pictez este cea a sufletului meu, când are nevoie de culoare,
cu mereu aceleaºi coordonate: conºtientizare, iertare, iubire
de sine ºi de ceilalþi: peisaje sau naturã staticã, portrete.
Unde vã vedeþi peste 10 ani?
În urmãtorii zece ani sper sã pot rãmâne aproape de cei
dragi ºi de ceea ce mi-e drag sã împlinesc în mine. Le doresc

Paºi pe hârtie
cu un pictor înzestrat
 Camelia PETCU 

tuturor sã descopere tot ce nu au ºtiut despre ei o viaþã,
aºa cum mi s-a întâmplat mie. Probabil mã voi preschimba
în toamnã (zâmbesc).
Mereu mã uit la toamnã,
Nu sunt destul de tristã
Ea ºtie sã se plângã,
E cea mai mare artistã
Când frunzele-ºi alungã
ªi nu-i destulã umbrã
Sã mã-nfãºor în ea
Cu faþa ei prelungã,
Nici toamna nu mã vrea
Dar ar putea sã ajungã
Fuior de galben, roºu, violet,
În suflet sã-mi strãpungã,
Când scrie al ei pamflet
ªi aº putea sã mã-nfirip
La ea, pe ºevalet,
De mi-ar picta un chip..
Oricare ar fi, eu nu regret,
În ea de mã preschimbã
Ce ne puteþi spune despre dumneavoastrã, dincolo de
dimensiunea artisticã?
Noi, ca oameni, suntem o operã de artã. Recunosc, încã
îmi caut identitatea. Dar fac acest lucru cât se poate de
original, pentru cã în toate rãmâne ceea ce am vrut sã exprim,
ca într-o trecere prin oglinda conºtiinþei.
Impresionant. Sãnãtate ºi succes în anul ºcolar. Pentru
dumneavoastrã, pentru elevii care au ºansa sã fie în clasa
unde predaþi. În mod sigur, ei vor învãþa de la dumneavoastrã
mai mult decât Biologie. Aºa cum noi azi am descoperit mai
mult decât un pictor înzestrat cu foarte multe calitãþi.

Aristotel BUNESCU

https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ

982  23 noiembrie 2021

Apariþii recente la Editura Fundaþiei România de Mâine

Diplomaþie în vreme de rãzboi.
Relaþii internaþionale 1789-1914
SORIN CRISTESCU
 Ediþia a doua revãzutã ºi adãugitã 

Editura Fundaþiei România de Mâine a pus
la dispoziþia cititorilor sãi ediþia a doua revãzutã
ºi adãugitã a cãrþii Diplomaþie în vreme de
rãzboi. Relaþii internaþionale. 1789-1914 a
istoricului Sorin Cristescu, actualmente cercetãtor în domeniul istoriei militare la Institutul de
Studii Politice de Apãrare ºi Istorie Militarã din
Bucureºti, fost cadru didactic al Universitãþii
Spiru Haret. Prima ediþie a cãrþii, apãrutã în anul
2009, a fost de mult timp epuizatã, iar la sediul
editurii au fost înregistrate numeroase cereri de
reeditare.
Importanþa cãrþii
Volumul Diplomaþie în vreme de rãzboi.
Relaþii internaþionale. 1789-1914 este o
expunere riguroasã a unor evenimente
importante din istoria Europei ºi a umanitãþii,
fãcutã într-un limbaj specific marilor
povestitori ºi în conformitate cu cele mai
reprezentative documente disponibile acum.
Prin fiecare dintre capitolele sale, cartea
istoricului Sorin Cristescu reprezintã o funcþie
dublã: redarea trecutului aºa cum a fost ºi
conectarea lui la realitãþile geopolitice ale
timpului prezent. Pentru cei mai dibaci, textul
poate reprezenta un referenþial important în
predicþia comportamentului actorilor de pe
plan internaþional. Cititorii de astãzi trebuie
sã dispunã de capacitatea de a înþelege ºi de
a separa esenþa evenimentelor de detaliile care
le-au fãcut celebre. Dacã vom reuºi aceasta,
vom putea înþelege mai bine lumea care ne
înconjoarã ºi ne determinã viaþa de zi cu zi.
Elemente noi aduse la ediþia a doua
Pe lângã revizuirea textului iniþial, ediþia a
doua revãzutã ºi adãugitã are informaþii suplimentare rezultate din activitatea de cercetare
a istoricului Sorin Cristescu. Noile documente
studiate sau chiar puse în circulaþie de autor
au fost valorificate în aceastã ediþie în acelaºi
stil plãcut care îl caracterizeazã. Ediþia a doua
revãzutã ºi adãugitã cuprinde în plus faþã de
prima ediþie douã noi capitole: Criza din iulie
1914 ºi izbucnirea Marelui Rãzboi (capitolul
XIII) ºi Câteva repere ale relaþiilor Marilor
Puteri cu þãrile mici ºi mijlocii la sfârºitul
secolului XIX ºi începutul secolului XX
(capitolul XIV). Capitolul I a primit o nouã abordare, sub titlul Marea Revoluþie Francezã din
1789 sau rãzboiul ca soluþie politicã.
Ediþia a doua revãzutã ºi adãugitã beneficiazã de asemenea de o prefaþã semnatã de
domnul doctor în istorie Valentin Fuscan ºi
de o introducere din partea autorului. Consiliul ªtiinþific al Editurii Fundaþiei România
de Mâine a inclus în aceastã ediþie recenzia
proprie, intitulatã Actualitatea acþiunilor
diplomatice din secolul al XIX-lea.
Conþinutul cãrþii
În capitolul 1  Marea Revoluþie
Francezã din 1789 sau rãzboiul ca soluþie
politicã gãsim trimiterea la concepte cum
ar fi: centrele de putere, forþa armelor,
interesele economice. În acelaºi capitol este
explicatã dinamica raporturilor pace - rãzboi,
funcþia permanentã a diplomaþiei chiar ºi în
timp de rãzboi, capacitatea rãzboaielor de a
modela viaþa ºi teritoriul statelor. Acest
capitol face parte din domeniul filosofiei
istoriei. Poate fi interpretat ºi ca un ghid de
înþelegere a cãrþii sau un mod de reflectare a
faptelor din trecut pe înþelesul cititorilor de
astãzi.
Din capitolul II  Diplomaþia în timpul
rãzboaielor primei republici franceze
(1792-1799) putem înþelege conceptul de
eficienþã a armatelor. Capitolul acesta ar putea
fi sintetizat astfel: de la idealurile revoluþionare
frumoase la interesele economice reale. O
serie de evenimente hiperbolizate într-un
anumit tip de istoriografie sunt aduse la
esenþa din spatele uºilor închise prin
povestirea plinã de har, dar cu date exacte, a
lui Sorin Cristescu.
Capitolul III  Diplomaþia în timpul
rãzboaielor napoleoniene conþine, pe lângã
faptele memorabile de arme ºi acþiunile
personajelor cheie ale timpului, o descriere

a regulilor cinice ale diplomaþiei de rãzboi.
Din acest capitol aflãm despre istoria
neconcordanþei dintre textul discursurilor ºi
obiectivele reale urmãrite de marile puteri.
Acelaºi capitol poate reprezenta o istorie a
speranþei pentru o Europã unitã, clar
formulatã de Napoleon Bonaparte. Codul
european, Curtea de Casaþie europeanã,
moneda unicã, aceleaºi legi, toate râurile
navigabile pentru toþi, comunitatea mãrilor,
dezarmarea generalã, sfârºitul rãzboaielor,
pacea lumii erau de atunci în visul european.
În capitolul IV  Congresul de pace de la
Viena (1814-1815) ºi Sfânta Alianþã 18151824) este dezvoltatã semnificaþia momentului
de sfârºit al epocii lui Napoleon Bonaparte. În
esenþã putem spune cã, la acel eveniment
istoric european, Congresul de pace de la
Viena, au fost avute în vedere interesele marilor
puteri. Interesele þãrilor mici ºi mijlocii au fost
luate în consideraþie numai dacã ele coincideau cu cele ale marilor puteri... Sunt descifrate
pentru cititor mecanismele diplomatice
specifice începutului de secol XIX.
În capitolul V  Diplomaþia europeanã
ºi Chestiunea Orientalã ne izbeºte asemãnarea de abordare din secolul XIX cu cea din
momentul prezent. Dupã înþelegerea conþinutului acestui capitol vom avea senzaþia cã
temele din Balcani sunt încremenite în istorie
ºi par a fi inflexibile chiar ºi dupã evoluþii
revoluþionare pe alte meleaguri. Probabil
tocmai din acest imobilism multisecular apare
pofta noastrã de a trãi pânã în momentul în
care paradigma Balcanilor se va modifica. În
plus, textul acestui capitol ne va ajuta sã
acceptãm cã orice înþelegere dintre marile
puteri este valabilã atâta timp cât raportul de
forþe care a generat-o rãmâne relativ neschimbat. Confruntãrile interne sunt de naturã
sã scadã forþa unei þãri ºi sã determine
modificãri ale parametrilor din tratatele
semnate anterior.
Capitolul VI  Rãzboiul Crimeii ºi
Congresul de pace de la Paris (18531856) aduce în atenþie un nou tip de
raþionament geostrategic în relaþiile dintre
state: cel bazat pe comerþ ºi interese
economice. Capitolul poate fi privit ºi ca un
fel de introducere în diplomaþia ºi raporturile
de forþe din epoca noastrã. Nu trebuie sã
uitãm cã rãzboiul Crimeii a reprezentat pentru
poporul român marea ºansã de formare a
statului sãu modern. Din acest motiv poate
genera multe sentimente.
Din capitolul VII  Diplomaþia
europeanã ºi unificãrile statale (19561871) înþelegem forþele care au stat la baza
redesenãrii hãrþii continentului nostru:
interesul economic, ideile filosofice, forþa
armatelor, spiritul sau miºcãrile intelectuale,
inclusiv cultura specificã a fiecãrui popor.
Unitatea de acþiune a elitelor politice a fost
de asemenea un factor important al
succesului formãrii unor state europene.
Printre reperele devenirii istorice a formãrii
majoritãþii statelor europene s-au aflat
unificarea vamalã cu impact economic
favorabil asupra dezvoltãrii, în general, a
industriei, în special.
Costurile proceselor de unificare statalã
au fost mari, atât în vieþi omeneºti sacrificate
pe câmpul de luptã, cât ºi în bani. Dar
succesul final a meritat. Nimeni nu s-a gândit
o lungã perioadã de timp sã punã în balanþã
avantajele formãrii statelor naþionale cu
totalul costurilor pentru realizarea acestora.
Capitolul VIII  Diplomaþia europeanã
în faþa redeschiderii <Chestiunii Orientale>
(1875-1878) prezintã cititorului evenimentele internaþionale care au favorizat, printre
altele, obþinerea independenþei de stat a
României. O secþiune interesantã o reprezintã
în acest capitol cronologia participãrii
României la Rãzboiul de Independenþã. Gãsim
inclusiv documente importante, dar mai puþin
cunoscute publicului, cum ar fi Consiliul de
Rãzboi din 19/31 august 1877, în care Carol I
ºi Ion C. Brãtianu au stabilit ca obiectiv
trecerea Dunãrii. Comandanþii militari aveau
obligaþia sã gãseascã soluþiile.

Capitolul IX  Tratatul de Pace de la
San Stefano ºi Congresul de Pace de la
Berlin este o continuare fireascã a celui
anterior, mai exact finalul acþiunilor conexate
generic sub sintagma <redeschiderea
Chestiunii Orientale>. Orice proiect, inclusiv
cel privind binomul diplomaþie-rãzboi, are un
epilog. Juste sau nu, prevederile Tratatului
de la San Stefano stabileau în principal
independenþa Serbiei, Muntenegrului ºi
României, ceea ce reprezenta o modificare
majorã în Europa de Sud-Est ºi un mare pas
înainte pentru popoarele respective. În
acelaºi timp are loc întemeierea Bulgariei ºi
emanciparea ei de sub tutela Rusiei, ceea ce
va aduce schimbãri majore în Balcani.
Capitolul X  Evoluþii politico-diplomatice între Congresul de pace de la Berlin
ºi rãzboiul ruso-japonez (1878-1905)
conþine dinamica echilibrului de forþe pe
plan internaþional la sfârºitul secolului XIX
ºi începutul secolului XX în principal pe
baza contribuþiei diplomaþiei ºi forþei
economice a statelor, fãrã confruntãri directe
pe câmpul de luptã. Din nou evoluþiile
economice ºi cele politice interne din diferite
state genereazã modificãri ale raportului de
forþe pe plan internaþional.
Capitolul XI  Diplomaþia europeanã
ºi criza balcanicã (1906-1912) prezintã un
mod de gândire specific marilor puteri,
conform cãruia statele mici nu-ºi pot regla
între ele singure problemele litigioase.
Din acelaºi capitol aflãm cã problematica
politico-militarã a anilor 1906-1912 a fost
marcatã vizibil de probleme economice
privind circulaþia mãrfurilor (de exemplu,
rãzboiul vamal al Austro-Ungariei cu Serbia)
sau libera trecere a mijloacelor de transport
(de exemplu, dreptul de trecere a vapoarelor
prin Strâmtori sau proiecte diverse de cãi
ferate). Ca ºi în zilele noastre, în ciuda unor
declaraþii sau programe politice, coaliþiile nu
s-au constituit pentru respectarea principiilor
democratice, ci a intereselor specifice în
contextul dat. Componenta spiritualã
naþionalã a jucat atunci, va juca ºi în viitor
un rol important în Balcani.
Capitolul XII  Rãzboaiele balcanice
ºi Pacea de la Bucureºti (1912-1913)
prezintã evoluþiile rapide din jurul României,
puþin controlate de marile puteri, care au
avut loc înaintea Marelui Rãzboi. Bulgaria,
Serbia, Grecia ºi România au fost actorii
principali care au acþionat în nume propriu,
dar sub supravegherea atentã a marilor
puteri. Pentru România ºi pentru Regele ei,
Carol I, evenimentele din perioada 1912-1913
au reprezentat un test, trecut cu bine, de
predicþie a evoluþiilor regionale (lipsa de
orizont a alianþei bulgaro-sârbe, ce puteau
sã decidã þãrile balcanice fãrã intervenþia
directã a marilor puteri). Pacea de la
Bucureºti rãmâne un moment de triumf
diplomatic al României, chiar dacã ulterior
unele prevederi ale ei ne-au redus în termeni
reali securitatea. Din perspectivã europeanã,
dupã victoriile statelor mici din regiune
împotriva Imperiului Otoman din primul
rãzboi balcanic, o jumãtate de mileniu de
dominaþie otomanã în Europa de Sud-Est
se încheiase.
Capitolul XIII  Criza din iulie 1914 ºi
izbucnirea Marelui Rãzboi sintetizeazã
evenimentele care au dus Europa ºi lumea
întreagã la cea mai complexã ºi dureroasã
confruntare militarã pe care o cunoscuse
pânã atunci. Descrierile de mare exactitate
din carte ne ajutã sã cunoaºtem ce a fost în
acea scurtã ºi densã perioadã de timp. Este
greu sã credem cã actorii de atunci estimau,
chiar ºi într-o micã mãsurã, consecinþele
acþiunilor desfãºurate.
Capitolul XIV  Câteva repere ale
relaþiilor Marilor Puteri cu þãrile mici ºi
mijlocii la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului al XX-lea cuprinde o
sintezã privind rolul efectiv al statelor care
nu intrau în categoria celor care au fãcut
jocurile pe harta Europei. Este prezentatã
trecerea de la unitate la interese divergente

între þãrile din Balcani. Capitolul mai are
referinþe la dosarul vasului Potemkin ºi la
implicarea intereselor marilor puteri în Balcani.
Independenþa obþinutã de popoarele mici din
Balcani le-a validat inclusiv viabilitatea
statalã.
Cartea Diplomaþie în vreme de rãzboi.
Relaþii internaþionale 1789-1914 se încheie
cu un capitol de scurte Concluzii. Ideile din
acest capitol ar putea fi considerate ca
învãþãminte sau lecþii de învãþat pentru
diplomaþia ºi strategia de securitate a statelor
pentru perioada analizatã.
La sfârºitul cãrþii gãsim o bogatã bibliografie istoricã pe care s-au bazat relatãrile
pline de har ale autorului. Pentru uºurinþa
lecturii povestirilor prezentate, textul nu este
adnotat cu referinþe bibliografice. Acei cititori
pasionaþi de un anumit subiect vor avea
ocazia sã extindã aria cunoaºterii prin
parcurgerea ulterioarã a memoriilor, jurnalelor
sau lucrãrilor generale de specialitate
indicate în Bibliografie.
Cui este adresatã cartea
Ediþia a doua revizuitã ºi adãugitã a cãrþii
Diplomaþie în vreme de rãzboi. Relaþii
internaþionale 1789-1914 a istoricului
Sorin Cristescu rãspunde la câteva întrebãri
fireºti ale cititorilor avizaþi în vremurile
interesante pe care le trãim.
O primã întrebare este: istoria pe care a
parcurgem acum cât are original sau unic ºi
cât este o reluare pe alt palier a unor fapte
din trecut? La aceastã întrebare, cititorul
atent ºi avizat va putea spune dupã ce a
parcurs cartea istoricului Sorin Cristescu: o
parte din ce vedem acum s-a mai întâmplat
în evoluþia umanitãþii, dar în alt context. Mai
exact, putem spune: piesa este aceeaºi, dar
decorurile diferã în timp.
A doua întrebare: cum ne îndeamnã
înþelepciunea strânsã din istorie sã acþionãm
astãzi în circumstanþe similare?
A treia întrebare propusã poate fi: ce s-a
întâmplat atunci ºi are influenþã pânã în ziua
de astãzi?
Sunt convins cã, la ultimele douã întrebãri,
fiecare cititor va avea propriul rãspuns care
va fi diferit faþã de ce gândea înainte sã parcurgã în întregime cartea.
Recomandãrile Consiliului
ªtiinþific al Editurii Fundaþiei
România de Mâine
Consiliul ªtiinþific al Editurii Fundaþiei
România de Mâine recomandã cu plãcere
cititorilor ediþia a doua revãzutã ºi adãugitã a
cãrþii Diplomaþie în vreme de rãzboi. Relaþii
internaþionale 1789-1914 a istoricului Sorin
Cristescu. Putem sã o citim ca pe un manual
de istorie accesibil sau ca pe un deschizãtor
de orizont la înþelegerea lumii de astãzi,
inclusiv a marilor problemelor ale Europei,
care au afectat viaþa câtorva generaþii ºi a
multor milioane de oameni din Lumea veche.

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ,

membru al Consiliului ªtiinþific
al Editurii Fundaþiei România de Mâine
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TITULESCU  CTITOR AL ROMÂNIEI MARI (II)
Acest ministru al unei þãri mici face o politicã în stil mare. Ce om uimitor!
În politica externã e îmbarcat pe o firavã luntriºoarã, pe care o conduce ca pe un vapor mare,
în politica internã stã cãlare pe o scândurã putrezitã, cãreia pânã la urmã îi dã o stabilitate de stâncã.
Edouard HERRIOT*

Nicolae MAREª
(Urmare din nr. 981)
Se întreabã semnatarul Tratatului de la Trianon, Nicolae
Titulescu, atât de hulit de ungurimea de pretutindeni: Cum
au tras profit aceºti delegaþi excepþionali din acest material
excepþional? Este interesant de reamintit  spune
Titulescu. Fãrã sã aºtepte primirea condiþiunilor de pace,
pregãtite de puterile aliate ºi asociate, la 14 ianuarie 1920,
o datã cu prezentarea (de)plinelor puteri, delegaþia ungarã
a remis Conferinþei pãcii douã note. Prin cea dintâi ea cerea
retragerea trupelor româneºti. Prin a doua, ea expunea
consideraþiunile politice, geografice, etnografice ºi istorice,
pentru care cerea sã dea prilej poporului ungar ºi diferitelor
naþionalitãþi stabilite pe pãmântul unguresc de a decide
ele, dupã un schimb de idei ºi o înþelegere reciprocã, cadrul
vieþii ºi raþiunile lor viitoare. Toate argumentele
întrebuinþate de contele Bethlen, în conferinþele sale din
Anglia, se gãsesc în aceastã notã. Plebiscitul era cerut de
Ungaria înainte chiar de a i se fi remis proiectul de tratat,
adicã la 14 ianuarie 1920.
Condiþiile de pace, elaborate de marile puteri, i-au fost
remise, în adevãr, la 15 ianuarie. Iar a doua zi, la 16 ianuarie,
contele Apponyi a fost chemat în faþa Consiliului Suprem,
pentru a expune oral conþinutul notelor scrise. El a conchis
din nou cerând plebiscituri, pentru ca populaþiunile, iar
nu guvernul ungar, sã decidã de soarta lor conform
principiilor wilsoniene. La 12 februarie 1920, ca rãspuns
la condiþiunile de pace, delegaþia ungarã a prezentat
Conferinþei 38 de note foarte dezvoltate, pe toate
chestiunile care fãceau obiectul tratatului. Notele privind
chestiunea teritorialã ºi în special Transilvania ºi România
sunt cele mai numeroase.
Este interesant a reaminti titlul unora din ele, pentru a
se vedea în ce mod strâns ºi detaliat au fost conduse
negociaþiunile:
Memoriu asupra autenticitãþii datelor din recensãmântul unguresc.
Memoriu asupra dezvoltãrii populaþiei din Ungaria
de la încetarea dominaþiei turce.
Memoriu asupra situaþiunii agricole a Ungariei, în
cazul când ar pierde teritoriile cerute de naþionalitãþi.
Chestiunea Transilvaniei.
Combaterea românilor cu privire la statistica naþionalitãþilor.
Observaþiuni referitoare la harta României.
Poate sã subziste dominaþia românã în Transilvania?
Falsitatea aspiraþiunilor istorice ale românilor la
lumina vechii istorii a Transilvaniei,
Cum a trecut imperiul în mâinile românilor în toamna
lui 1918.
Caracterul deosebit al instituþiunilor din Transilvania
ºi cele din România.
Tabloul sinoptic al drepturilor naþionalitãþilor în
Ungaria pe vremuri ºi azi, potrivit deciziunilor Adunãrii
de la Alba Iulia, potrivit exigenþelor înþelegerii.
Ordonanþele privitoare la drepturile naþionalitãþilor
în Constituþiunea Transilvaniei în vigoare de la 1541 la
1867, etc. etc. etc.. (Idem, p. 445.)
Numai ºi din enumerarea documentelor respective se
poate reþine câte aspectele subtile pe care le avea de studiat
Titulescu personal, cât ºi delegaþia românã în ansamblul
ei, pentru a elucida care este adevãrul în discuþiile care se
purtau cu febrilitate, pentru a da  fie ºi din culise 
rãspunsuri pertinente la întâlnirile ºi reuniunile care
participa. Nu avem mãrturii prea numeroase în
memorialistica vremurilor ºi nici în arhivele diplomatice.
Regina Maria, Argetoianu, Marghiloman n-aveau cum sã
ne introducã în ºantierul tratativelor cu ungurii. O faptã
plinã de inedit o constituie informarea pe care, ºeful
externelor, oratorul Titulescu, a fãcut-o în Parlamentul
României, în aprilie 1934, despre modul concret în care sau desfãºurat evenimentele care au precedat cu câteva
luni numai Trianonul. A fãcut-o sine ira et studio, într-o
perioadã în care revizionismul renãºtea cu o anumitã
vigoare în Europa, inclusiv în Ungaria vecinã. Fostul
preºedinte al Ligii Naþiunilor îºi aminteºte cã Marile puteri:

Franþa, Anglia, Italia ºi Statele Unite au studiat notele voluminoase întocmite de înalþii funcþionari maghiari ºi experþii
lor, subliniind cã din aceste comisiuni de studiu nu au fãcut
parte nici un reprezentant al þãrilor interesate: România, Serbia
ºi Cehoslovacia. Þãrile Micii Înþelegeri au fost tratate la
Conferinþã ca justiþiabili.
Sã nu uitãm  spune Titulescu  cã Ion I. C. Brãtianu,
mare prin patriotismul lui, mare prin capacitatea lui, dar ºi mai
mare prin simþul de mândrie naþionalã, a considerat cã
aspiraþiile noastre nu au cãpãtat satisfacþie integralã ºi a
pãrãsit Conferinþa de pace. Aºa fiind, în procesul dintre Mica
Înþelegere ºi Ungaria, fruntariile noastre au fost arbitrate de
marile puteri, iar în stabilirea hotarelor româneºti au jucat un
rol covârºitor experþii englezi ºi americani. Timp de douã luni
conferinþa a studiat documentarea ungarã. La 6 mai ea a remis
delegaþiunii ungare un complex de trei acte, compus dintr-o
scrisoare de trimitere, din rãspunsul conferinþei la toate notele
Ungariei ºi din textul definitiv al tratatului de pace.
Citirea acestor documente dovedeºte cu câtã scrupulozitate ºi conºtiinþã au fost examinate toate cererile, toate
observaþiunile ºi toate obiecþiunile Ungariei. Dar scrisoarea
de trimitere, semnatã de preºedintele Millerand trebuie sã ne
reþinã o clipã atenþiunea. Pentru cã ea conþine un pasagiu
care dã drept comisiunilor de delimitare, acolo unde la
aplicarea pe teren ar constata o nedreptate, sã o rectifice 
drept perimat, deoarece comisiunile de delimitare n-au
gãsit cu cale sã uzeze de el , se vorbeºte mereu de fãgãduieli
fãcute Ungariei prin scrisoarea preºedintelui Millerand!
ªi aici este foarte instructiv sã împrospãtãm memoria
celor interesaþi, dând citire câtorva pasagii din aceastã
scrisoare istoricã:
<Dupã maturã chibzuinþã, puterile aliate ºi asociate au
decis de a nu modifica pe nici un punct clauzele teritoriale
conþinute în codiþiunile de pace. Dacã s-au hotãrât la
aceasta, cauza este cã ele s-au convins cã orice modificare
a fruntariilor fixate de ele ar aduce inconveniente ºi mai
grave decât acelea pe care le denunþã delegaþia ungarã.
Condiþiile etnografice în Europa Centralã sunt astfel, încât
este cu adevãrat imposibil ca fruntariile politice sã coincidã
în toatã întinderea lor cu fruntariile etnice. În consecinþã ºi
puterile aliate ºi asociate s-au supus acestei necesitãþi cu
regret, anume nuclee de populaþie maghiarã se vor gãsi
trecute sub suveranitatea unui alt stat. Dar nimeni nu se
poate bizui pe aceastã situaþiune pentru a pretinde cã ar fi
fost mai bine sã nu se modifice vechiul statut teritorial.
O stare de lucruri chiar milenarã nu meritã sã
dãinuiascã când ea este recunoscutã contrarã justiþiei>.
<Delegaþia ungarã trage argument din faptul cã
condiþiunile pãcii n-au prevãzut nicãieri plebiscitul. Dacã
puterile aliate ºi asociate au considerat intutil de a recurge
la o consultare popularã de acest fel, ele nu au fãcut-o decât
dupã ce au dobândit certitudinea cã aceastã consultaþie,
dacã ar fi înconjuratã de garanþii complete de sinceritate, nar da rezultate simþitor deosebite decât cele pe care le-a
condus un studiu minuþios al condiþiunilor etnografice ale
Europei centrale ºi ale aspiraþiunilor naþionale.
Voinþa popoarelor s-a exprimat în zilele de octombrie
ºi noiembrie 1918, când dubla monarhie s-a nãruit ºi când

populaþiunile de mult timp oprimate s-au unit cu fraþii
lor italieni, români, iugoslavi sau cehoslovaci.
Evenimentele care s-au produs de la aceastã epocã
constituie tot atâtea mãrturii noi despre sentimentele
naþionalitãþilor pe vremuri subjugate sub Coroana
Sfântului ªtefan.
Dispoziþiunile tardive luate de guvernul ungar
pentru a da satisfacþiune trebuinþelor de autonomie a
naþiona-litãþilor nu pot face iluziuni; ele nu schimbã
cu nimic adevãrul esenþial, ºi anume cã ani lungi în ºir
toate sforþãrile politicii maghiare au tins sã înãbuºe
vocea minoritãþilor etnice.
Împotriva acestei sentinþe nu existã drept de apel
Frontierele actuale ale Europei centrale sunt rezultatul
evoluþiei de secole a unei idei de justiþie. Chestiunea
Europei centrale constituie un proces sfârºit, iar nu un
proces care trebuie sã înceapã. La orice tentativã de
actualizare a lui noi vom rãspunde: lucru judecat>.
Lucru judecat li se poate rãspunde ºi azi tuturor
revizioniºtilor din þarã ºi din afarã. Aceasta a spus-o cu o
sutã de ani în urmã Alexandre Millerand, preºedintele
Franþei din 23 septembrie 1920 pânã în 11 iunie 1924, iar
în 1920 ºi prim-ministru, o bunã cunoºtinþã a
negociatorului român, cel care îl evocã.
Din perspectivã istoricã putem judeca ºi mai clar
importanþa faptului cã armatele române, cele care au trecut
Tisa ºi au înfipt steagul pe Parlamentul maghiar i-au ajutat
din plin pe experþii internaþionali sã redacteze draftul
rãspunsului pe care l-a dat Millerand, ostaºii ºi ofiþeri
români l-au ajutat chiar ºi pe Titulescu, fãuritorul Românie
Mari, sã punã semnãtura la 4 iunie 1920 pe Tratatul de
pace de la Trianon.
Reprezentantul României la Trianon, semnatarul
Tratatului care mai trezeºte fiori ºi azi, numit fiind la scurt
timp ca trimis extraordinar ºi ministrul plenipotenþiar la
Londra, apoi cu diferite misiuni la Spa ºi mai ales la Liga
Naiunilor, diplomatul Nicolae Titulescu, ºeful diplomaþiei
române, îºi va ºlefui de-a lungul anilor instrumentarul în
apãrarea cauzei româneºti, demonstrând-o prin toate
acþiunile întreprinse.
Mai departe, ca o contiunare a Trianonului, în primul
ministeriat la Externe (1927-1928), Nicolae Titulescu are
o contribuie decisivã la acceptarea internaionalã a
punctului de vedere românesc cu privire la problema
optanilor maghiari, chestiune ridicatã de Budapesta,
prin care a invocat faptul cã România ar fi discriminat la
reforma agrarã din 1921 pe marii proprietari (moºieri)
maghiari transilvani. Titulescu ºi-a asumat sarcina de a
combate reproºul guvernului maghiar, demonstrând cu
aplomb ºi fãrã echivoc corectitudinea efectuãrii reformei
respective de autoritãþile româneºti de la Bucureºti.
Începând din anul 1921, Nicolae Titulescu a funcþionat
ca delegat permanent al României la Liga Naþiunilor de la
Geneva, fiind ales de douã ori (1930 ºi 1931) ca Preºedinte
al acestei organizaþii internaþionale. În aceastã calitate va
milita fãrã preget contra revizionismului, fie cã era de facturã
italianã, maghiarã sau germanã, pentru pãstrarea
frontierelor stabilite prin tratatele de pace (vezi Trianonul),
pentru raporturi de bunã vecinãtate între statele mari ºi
mici, pentru respectarea suveranitãþii ºi egalitãþii tuturor
statelor în relaþiile internaþionale, pentru securitate colectivã
ºi prevenirea agresiunii.
Aºa a ajuns Românul din Tituleºtii Olteniei la gândurile
lui Bãlcescu despre Ardeal, a acelui mare exilat, mort la
Palermo la 29 noiembrie 1852.
Ctitor al României Mari, Nicolae Titulescu a lãsat
posteritãþi ºi aceste gânduri mereu actuale, pentru care
ºi-a consacrat viaþa, dorindu-ºi prin testament sã fie
îngropat în centrul României, la Braºov:
 România nu poate fi întreagã fãrã Ardeal, România
nu poate fi mare fãrã jertfã!
 Ardealul e leagãnul care i-a ocrotit copilãria, e ºcoala
care i-a fãurit neamul, e farmecul care i-a menþinut viaþa!
 Ardealul e scânteia care aprinde energia.
 Ardealul e întãrirea care îndepãrteazã vrãjmaºul, e
viaþa care cheamã viaþa.
 Pentru Ardeal nu-i viaþã care sã nu se stingã cu
plãcere, pentru Ardeal nu-i sforþare care sã nu se ofere
de la sine.
 Ardealul nu e numai inima României politice; priviþi
harta: Ardealul e inima României geografice. Din culmile
lui izvorãsc apele care au scãldat românismul în istorie.
 Ardealul împreunã cu România liberã este mai presus
de toate.

Mormântul lui Nicolae Titulescu situat în curtea Bisericii
Sfântul Nicolae din ªcheii Braºovului
*fost prim ministru al Franþei, personalitate marcantã a celei de-a treia
Republici Franceze
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Cea mai înaltã statuie
din lume

Fusul cu zurgãlãu
poate fi la Baia Mare
George V. GRIGORE

Fusul cu zurgãlãu (sau Nodul Dacic)

Turnul Combinatului Phoenix
din Baia Mare

Certitudinea ne propune sã ne oprim puþin
din demolãri ºi sã valorizãm ce mai avem întrun concept modern. Este vorba despre acest
turn al fostului combinat chimic din Baia
Mare, pe care autoritãþile, din lipsã de
imaginaþie, vor sã-l dãrâme. Adicã niºte
propuneri existã, de pildã, sã-l vopseascã,
pentru a fi mai fãlos, sau sã-i punã în vârf o
terasã cu un diametru de 50 de metri, iar pe
lateral sã monteze patru lifturi. Acest proiect
arhitectonic n-ar fi tocmai rãu, dacã Baia
Mare ar fi Parisul sau un alt mare oraº al
Europei, în care vin de la sine mulþi turiºti
din toatã lumea. ªi, dacã tot sunt aici,
normal cã ar urca ºi în turn, sã admire
priveliºtea, la o cafea. Dar cum sã-i convingi
pe pãmânteni sã vinã la Baia Mare, doar
pentru cã în acest oraº existã o terasã în
vârful unui furnal?
Proiectele n-au
convins autoritãþile locale ºi judeþene, deci
singura perspectivã rãmâne dãrâmarea lui.
Dar, dacã n-am sta cu spatele la soluþii,
cãutându-le pe unde nu sunt, am observa
cã cea mai mare oportunitate de transformare (ba chiar de transfigurare) a pierderii
în profit vine de la culturã. Hai sã ne uitãm
puþin în Europa. În decembrie 2011, artistul
evreu de origine germanã Anselm Kiefer a
cumpãrat de la Société Luxembourgeoise de
Centrales Nucléaires, centrala nuclearã
dezafectatã Mülheim-Kärlich, în apropiere
de oraºul Koblenz (Germania). Multã lume
a pus achiziþia pe seama excentricitãþii
megalomane a artistului, acesta fiind unul
Surse: wikipedia.ro; magnanews.ro; graiul.ro; certitudinea.ro;
maramures-art.ro; tinuturi-maramuresene.blogspot.com

Acum doi ani eram acasã la cunoscutul
actor al Teatrului Nottara, Ion Haiduc,
invitat la masã împreunã cu foºtii colegi de
facultate de la teatru. Haiduc, meºter mare
în ale bucãtãriei secrete, ne-a tratat regeºte.
Printre micile degustãri se strecura din mânã
în mânã, aproape hoþeºte, o sticlã cu
pãlincuþã de Maramureº, având la interior
un fantastic Fus cu zurgãlãu din lemn. În
afarã de întrebarea: cum, Doamne, au
introdus aºa ceva într-o sticlã? mai era ºi
forma sa aproape imposibilã, de nod
gordian. Dar pãlincuþa ºi-a fãcut efectul
destul de curând, iar întrebãrile mele au
trecut într-un alt plan, viitor. Apoi, zilele trec
ºi secolul ºtirilor tv permanentizate îmi aduce
în faþã o informaþie interesantã. Turnul
Combinatului Phoenix din Baia Mare este
cel mai înalt coº de fum din România ºi a
treia cea mai înaltã construcþie industrialã
din Europa! E vreo legãturã? Este!
Coºul situat în municipiul Baia Mare este
înalt de 351,5 metri, are o deschidere la bazã
de 20 de metri, iar la vârf un diametru de 9
metri. Turnul a fost ridicat din beton rezistent
la noxe, iar în interior este cãptuºit cu cãrãmidã
reflactarã. Realizarea acestui proiect a costat
11 milioane de dolari, dar s-a dovedit ineficient în combaterea poluãrii ce ameninþa zona
din jurul municipiului. În 2009, Baia Mare a
fost declarat al treilea oraº din România din
punct de vedere al poluãrii, dupã Bucureºti
ºi Galaþi, deºi Turnul Combinatului nu mai
este funcþional.
În prezent, coºul de fum nu are nicio utilitate, dar ar putea fi folosit doar ca obiectiv
turistic modern având în vedere dimensiunea
lui impresionantã.
Acum, când demolãm de zor ceea ce a
reprezentat România aºa zisã comunistã 
ºi moral, ºi valoric, ºi material, în loc sã o
transformãm (Transformers!) într-o Românie
modernã, aºa cum ar proceda o naþiune europeanã civilizatã, iatã cã o idee bunã înfloreºte totuºi. Miron Manega în bilunarul

dintre cei mai bogaþi plasticieni din lume,
singurul în stare sã «dicteze» marilor
negustori ai pieþei mondiale de artã. Kiefer
îºi deschisese, 1992, la Barjac, în sudul
Franþei, un atelier imens, de 35 de hectare,
iar în 2008 s-a mutat, cu arme ºi bagaje
(110 autocamioane de mare tonaj) la
marginea Parisului, unde ºi-a deschis un
spaþiu asemãnãtor (fãrã sã-l vândã pe cel
de la Barjac). Numai cã Anselm Kiefer, fiind
ºi artist, ºi neamþ, ºi evreu, nu a fãcut aceste
investiþii doar de dragul imaginii sau dintrun puseu de nebunie. Totul la el se înscrie
într-un proiect faraonic de dominare totalã
a pieþei de artã, ceea ce e valabil ºi în legãturã cu achiziþionarea centralei nucleare
dezafectate de la Koblenz. Cãci, printre
resturile abandonate ale fostului reactor,
se aflã ºi un coº de fum de 161,5 m. Planul
secret (dar nu chiar atât de secret, mai
degrabã discret) al lui Kiefer este de a
trasforma acest turn în cel mai mare
complex sculptural din Europa ºi, poate, ºi
din lume. Probabil o va ºi face. Revenind la
Baia Mare, reamintim cã turnul de dispersie
a fumului din fostul combinat chimic
are, nici mai mult, nici mai puþin, de 351,5
metri, cu 27 de metri mai mult decât Turnul
Eiffel (324 m) ºi de aproape 4 ori mai înalt
decât Statuia Libertãþii (93 m). Turnul,
finalizat în 1995, a fost un eºec industrial,
întrucât scopul ecologic de reducere a
poluãrii chimice nu a fost atins, iar
Combinatul ºi-a închis definitiv porþile.
Costurile de construcþie a turnului de fum
s-au ridicat la 11 milioane de dolari. Aceste
milioane pot dispãrea în câteva secunde
(atât dureazã o implozie), dacã nu vine
cineva cu o idée. Am eu una: transformarea
furnalului în fus! Configuraþia verticalã a
uriaºului turn poate fi transfiguratã de un
mare artist într-un monument ascensional
unic în lume, atât prin dimensiuni, cât ºi
prin încãrcãtura filosoficã ºi spiritualã. De
pildã FUSUL CU ZURGALÃU, obiect
etnografic ºi antropologic reprezentativ
pentru Maramureº, ale cãrui origini se pierd
în negura vremurilor. Rosturile fusului,
îmbinãrile imposibile ale bucãþilor de lemn
care constituie zurgalãul, l-au inspirat
cu ani în urmã pe artistul maramureºan
Mihai Olos sã creeze conceptul plastic de
Olospolis  oraºul universal. Posibilul
proiect n-ar costa mai mult de 1,5 milioane
de euro ºi ar fi cea mai înaltã statuie din
lume. În acest moment, primul loc îl ocupã
Vairocana Buddha din China ºi are, cu
tot cu postament, doar 153 metri înãlþime.
Ideea acestui monument mi-a venit în vara
lui 2011, când am vizitat Maramureºul, în
cãutarea exportatorilor de biserici. M-a
impresionat mãreþia sterilã a turnului de la
fostul combinat ºi am propus atunci omului-bibliotecã Teodor Ardelean iniþierea
unui asemenea demers care ar putea
transforma Baia Mare în loc de pelerinaj
cultural, mai ales cã aici existã ºi o prestigioasã ºcoalã de picturã. Nici acum n-ar fi
prea târziu, cât timp turnul e încã în picioare.
O colaborare interministerialã între
Ministerul Culturii, Ministerul Mediului ºi
Ministerul Turismului ar uºura greutatea
financiarã a proiectului ºi ar putea duce la

apariþia unui mare târg internaþional de
artã, fie ea tradiþionalã, contemporanã sau
ambele. Eventual, sub egida sau cu sprijinul
ACOAR (Asociaþia Comercianþilor de
Opere de Artã din România). Realizarea
acestui monument al FUSULUI CU
ZURGALÃU ar fi un fericit pandant la
Coloana fãrã Sfãrºit de la Tg. Jiu, având
ca substrat aceeaºi culturã ancestralã care
l-a dat lumii pe Constantin Brâncuºi. Pe de
altã parte, poate cã a venit momentul sã
intrãm în Cartea Recordurilor ºi cu altceva
decât cel mai lung cârnat sau cea mai mare
mãmãligã din lume. (Miron Manega).
Ideea îmi place ºi o promovez ºi eu.
Marile monumente pe care le-am vãzut la
vecinii bulgari, la ªumen, Stara Zagora, sau
Veliko Târnovo, m-au fãcut sã mã întreb: noi
de ce nu? ªi nu am gãsit niciun rãspuns.
Priviþi la Turnul Eiffel din Paris. Turiºtii fac
coadã sã-l poatã vizita. Structura a fost
construitã între anii 1887-1889. Aceasta urma
sã serveascã drept arc de intrare la Expoziþia
Universalã (1889), un târg mondial ce sãrbãtorea centenarul Revoluþiei franceze. A fost
inaugurat la 31 martie 1889 ºi deschis pentru
public la 6 mai. Turnul are 300 m înãlþime,
excluzând antena din vârf, ce mai adaugã 20
de metri, ºi o greutate de peste 10.000 de tone.
Când a fost construit era cea mai înaltã clãdire
din lume. Cel puþin la începuturile sale, publicul a întâmpinat cu multã reticenþã aceastã
construcþie, considerând-o inesteticã. Astãzi
însã este considerat drept simbolul oraºului
ºi una dintre cele mai frapante piese de artã
arhitecturalã din lume. Unul dintre cliºeele
hollywoodiene este priveliºtea de la o fereastrã parizianã, care întotdeauna include Turnul
Eiffel. La început, Eiffel a primit permisiunea
de a lãsa monumentul în viaþã timp de 20 de
ani, dar þinând cont cã oferea o serie de
beneficii în domeniul comunicaþiilor, s-a
renunþat la demontarea sa. Turnul a devenit
simbolul Franþei cel mai rãspândit la nivel
mondial. A fost conceput de cãtre Émile
Nouguier, Maurice Koechlin ºi Stephen
Sauvestre, angajaþi la Eiffel ºi Co. Gustave
Eiffel, iniþial reticent cu privire la proiect, a
devenit ulterior un mare susþinãtor al sãu ºi a
cumpãrat brevetul. Turnul, care poartã
numele sãu, este una dintre principalele
destinaþii turistice ale Parisului ºi lumii, cu
mai mult de 5,5 milioane de vizitatori anual.
Turnul ºi-a primit cel de-al 200.000.000
vizitator la 28 noiembrie 2002.
Sã ne oprim odatã ºi noi din demolat ºi
ºters din istorie, sã ne recalibrãm scopurile ºi
sã ne revalorizãm zestrea pe care am primit-o
de la generaþiile anterioare. Dacã merg ca turist
la oricare dintre naþiile europene în vizitã nu
vãd atâta dorinþã de uitare ºi renunþare ca la
noi. Sau nu am ales în funcþii administrative
pe cine ne trebuie... Unde ne sunt fruntaºii,
gospodarii, care ºtiu sã îºi întreþinã acareturile?
Astãzi, pe Turnul Combinatului se organizeazã cãsãtorii la înãlþime, iar tinerele perechi
trãiesc momentul plin de adrenalinã ºi emoþii
ca nicãieri în altã parte. Mai urcã echilibriºtii
ce îºi încearcã norocul ºi cei care sar cu
paraºute ºi aripi delta. Doar atât.
Eu votez pentru Fusul cu zurgãlãu sau
Nodul Dacic  Cea mai înaltã statuie din
lume, la Baia Mare!

