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(urmare din numărul 14)

„Omul este oarecum 
na[terea etern\”

Cu toate acestea, Mihai Eminescu are 
convingerea că între om şi Dumnezeu există 
afinităţi care fac posibilă comunicarea între 
cei doi. „Dumnezeu. El are predicabiliile 
câtor trele categorii ale gândirii noastre. El 
este pretutindeni - are spaţiul; el e etern - 
are timpul; El este atotputernic - dispune 
de întreaga energie a Universului. Omul este 
după asemănarea Lui: Omul reflectă în min-
tea lui - in ortum - câteşitrele calităţile Lui”. 

În studiul său antropologic, Mihai 
Eminescu consideră că omul nu rămâne 

niciodată la acelaşi nivel, ci în firea lui există 
dorinţa unui progres, a unei lupte spre desă-
vârşire, prin care se încearcă autodepăşirea: 
„Omul conţine în el o contradicţiune adâncă. 
Fiecare om are în sine ceea ce numim noi 
o destinaţiune internă. Facultatea, pute-
rea, voinţa chiar de a dezvolta mereu, de-a 
produce prin sine însuşi o viaţă nouă. Nu e 
nici un om mulţămit de-a rămânea etern 
pe acelaşi punct - omul e oarecum naşte-
rea eternă. Această devenire eternă află în 
om o putere numai mărginită. Din această 
contradicţiune a puterii mărginite şi-a desti-

naţiunii nemărginite rezultă ceea ce numim 
viaţa omenească. Viaţa este lupta prin care 
omul traduce destinaţiunea sa, intenţiunile 
sale în lumea naturei. Această viaţă întrucât 
are de obiect realizarea scopurilor persona-
lităţii în obiectele naturii se numeşte lucru. 
Întreaga viaţă omenească este o viaţă a lu-
crului” (Fragmentarium, p. 153). Împotriva 
celor ce se declarau liber-cugetători, Mihai 
Eminescu a dat o replică în „Timpul” din 2 
februarie anul 1879: „...a vorbi despre o reli-
gie a liberei-cugetări este ceea ce se numeşte 
în logică o contradictio in adjecto, este ca şi 
când ai zice «oţel de lemn»”.

Mihai Eminescu a fost în genialitatea sa 
un om de o modestie greu de întâlnit în lu-
mea contemporană. Conştient de darurile cu 

care fusese înzestrat, atrăgea totuşi atenţia 
tuturor ca „nimănui să nu-i abată prin minte 
c-ar fi un geniu. Pământul nostru este mai 
sărac în genii decât Universul în stele fixe. 
Homer şi Shakespeare, Rafael, geniile în arte 
se nasc o dată la 3, 4 mii de ani, Newton 
şi Galilei, Kant şi geniile în ştiinţă, o dată 
la o mie de ani, încât nu ştiu zău dacă de 
la Adam până la Papa Leo IX au existat de 
toţi o duzină. Încolo, suntem cu toţi nişte 
bieţi mizerabili cărora aceşti regi ai cugetă-
rii ne dau de lucru pentru generaţii înainte” 
(Fragmentarium, p. 178).

Câteva cuvinte despre 
„na]ionalismul” lui 
Mihai Eminescu

Multă lume şi-a creat impresia falsă 
că Mihai Eminescu ar fi un naţionalist 
disperat, care detesta existenţa celorlalte 
popoare, dar ceea ce apără el în fapt sunt 
tradiţia neamului, limba curată, româneas-
că şi credinţa creştină: „naţionalismul este 
un semn rău la un popor. Nimeni nu ţine 
la esistenţa sa decât acela ce are să o piar-
dă în curând şi aceasta se simte instinctiv. 
Nicăieri nu se manifestă voinţă de viaţă 
mai tare decât acolo unde viaţa este pe-
riclitată sau prin boală internă sau prin 
pericol estern” (Fragmentarium, p. 129). 

Cosmopolitismului, la modă spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea, veacul constituirii na-
ţiunilor moderne, cosmopolitism pe care 
Mihai Eminescu îl învinuia că ar fi introdus 
în estul Europei „formele costisitoare de 
cultură ale Apusului”, îi opunea cultura na-
ţională în adevăratul înţeles al cuvântului. 

Într-un articol, publicat în ziarul 
„Timpul” la 22 ianuarie anul 1880, autorul 
mărturisea cu nedisimulată amărăciune: 
„În loc de-a merge la biserică, mergem la 
Caffé-chantant, unde ne-ntâlnim cu ome-
nirea din toate unghiurile pământului, 

scursă la noi ca prin minune. Ba pentru 
că limba noastră cam veche, cu sintaxa ei 
frumoasă, dar grea, cu multele ei locuţiuni, 
îi cam jena pe prietenii noştri, am dat-o de 
o parte şi am primit o ciripitură de limbă 
păsărească cu sintaxa cosmopolită pe care 
cineva, dacă ştie niţică franţuzească, o înva-
ţă într-o săptămână de zile. Bietul Varlaam, 
mitropolitul Moldovei şi al Sucevei, care 
în înţelegere cu Domnii de atunci şi c-un 
sinod general al bisericei noastre au înte-
meiat acea admirabilă unitate care-a făcut 
ca limba noastră să fie aceeaşi în palat, 
în colibă şi-n toată românimea, şi-ar face 
cruce creştinul auzind o păsărească pe care 
poporul, vorbitorul de căpetenie şi păstrul 
limbei, n-o mai înţelege”. 

Legătura dintre Biserica Ortodoxă şi nea-
mul românesc Mihai Eminescu o considera a 
fi fundamentală pentru dăinuirea în istorie a 
poporului din care şi el făcea parte. Rolul pe 
care Biserica l-a avut în dezvoltarea culturii 
şi identităţii naţionale este incontestabil şi 
aceasta pentru că „Biserica răsăriteană e de 
optsprezece sute de ani păstrătoarea ele-
mentului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit 
şi unificat limba noastră într-un mod atât 
de admirabil, încât suntem singurul popor 
fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit de 
înghiţirea prin poloni, unguri, tătari şi turci, 
ea este încă astăzi singura armă de apărare şi 
singurul sprijin al milioanelor de români cari 
trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o 
combate pe ea şi ritualele ei poate fi cosmo-
polit, socialist, nihilist, republican universal 
şi orice i-o veni în minte, dar numai român 
nu e” (M. Eminescu, Opere, vol. X, Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, 
Bucureşti, 1989, p. 187).

„Moralitatea 
este pentru suflete 
identic\ cu s\n\tatea 
pentru trup!”

Pasiunea naţională şi socială a scriitoru-
lui venea din dorinţa de a vedea pe români 
ieşiţi din starea nenorocită în care se aflau: 
„Populaţia rurală în marea ei majoritate, 
mai ales cea depărtată de târguri, n-are 
drept hrană zilnică decât mămăligă cu oţet 
şi cu zarzavaturi, drept băutură spirt ames-
tecat cu apă, trăind sub un regim alimentar 
aşa de mizerabil, ţăranul a ajuns la un grad 
de anemie şi slăbiciune morală destul de 
întristătoare. Chipul unui ţăran român, 
om de ţară, trăit în aer liber, seamănă cu al 
uvrierului stors de puteri din umbra fabrici-
lor. Cine a umblat prin satele noastre, mai 
ales prin cele de câmp şi de baltă, a putut 
constata că de-abia din trei în trei case se 
găseşte câte o familie care să aibă un copil, 
mult doi, şi aceia slabi, galbeni, lihniţi şi 
chinuiţi de friguri permanente”. (...)

@ STELIAN GOMBOŞ

Despre poetul, prozatorul [i publicistul

Mihai Eminescu
– în viziunea Bisericii, despre raportarea sa 
la înv\]\tura cre[tin\, precum [i abordarea vie]ii 
[i operei sale din perspectiva credin]ei cre[tine…

(II)

DESEN DE MIHAI CĂTRUNĂ - MIHAICATRUNA.BLOGSPOT.RO
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Ca de fiecare dată, moderatorul se-
ratelor, preşedintele UZP, Doru Dinu 
Glăvan, reuşeşte să surprindă publicul 
auditor prin alegerea invitaţilor şi a co-
municărilor şi nu pot să nu constat că 
spiritul lui Eminescu este cel ce conglu-
tinează, ce ne reuneşte mereu, cu interes 
şi deschidere spre ICR, pentru a pătrunde 
tot mai adânc acest miracol. Standurile 
de cărţi, la intrarea în sala de conferinţe, 
reprezintă un simbol al drumului spre 
cunoaşterea tot mai aprofundată.

Invitatul care deschide serata, prof. 
univ. dr. preot Theodor Damian, din New 
York, propune o discuţie asupra poemu-
lui „Rugăciunea unui dac”, scrisă în 1879, 
o perioadă de profunde nelinişti prin care 
trece poetul, ce se desprinde din pate-
tismul cu care se adresează Divinităţii. 
În interpretarea teologică, pe care ne-o 
desluşeşte Părintele profesor, înţelegem 
dramatismul momentului, cumpăna prin 
care trece poetul, disperarea cu care se 
vede damnat şi îşi doreşte sfârşitul, ca 
posibilă cale de alean, dar folosirea auto-
blestemului este şi element de rugăciune 
disperată, poetul dorindu-şi, în fond, prin 
dispariţie fizică apropierea de Dumnezeu 
şi de judecata Lui dreaptă. 

Prof. univ. dr. Anca Sârghie, de la Si-
biu, prezintă o comunicare pornind de la 
descoperirea, la Biblioteca de romanistică 

de la Freiburg, a unei variante inedite a 
poeziei „Criticilor mei” a lui Eminescu şi 
face o trecere în revistă a relaţiei poetului 
cu regalitatea. Doamna Sârghie constată 
prezenţa limitată a poetei regină Elisa-
beta-Carmen Sylva în literatura română. 
Atitudinea lui Eminescu, reverenţioasă, 
în anii studenţiei la Viena, faţă de suve-
rani, va fi marcată în perioada maturităţii, 
ca jurnalist la Timpul, prin reproşul adus 
„îngăduitorului” rege faţă de politica de-
magogică a liberalilor. Eminescu a tradus 
din poemele reginei şi la rându-i a fost 
tradus de ea, în semn de apreciere reci-
procă. Se desprinde interesul pentru un 
studiu mai aprofundat al contribuţiilor 
literare ale reginei Elisabeta, ştiut fiind 
faptul că a fost o protectoare, deopotrivă 
a artei cuvântului, dar şi a sunetului. 

Doamna Mariana Brăescu Silvestri, 
scriitoare, este invitată să ne vorbească 
despre personalitatea lui Artur Silvestri, 
prea timpuriu dispărut dintre noi, distins 
scriitor, critic, eseist, istoric, jurnalist lite-
rar, editor, căruia i s-a dedicat un amplu 
spaţiu în ultimul număr al „Cronicii Tim-
pului”. Cu mare emoţie, doamna descrie 
parcursul literar al soţului său la revista 
Luceafărul în timpuri când coincidenţa 
de nume, cu cel de cod al lui Ion Cara-
ion, colaborator al securităţii, i-a provocat 
multiple neplăceri şi deziluzii. 

Artur Silvestri era puternic ataşat va-
lorilor naţionale şi a avut o controversă cu 
Monica Lovinescu de la Europa  Liberă, 
reproşându-i tonul antiromânesc. După 
mult regretata plecare a lui Artur Silvestri 
în lumea celor drepţi, au fost publicate 
lucrările sale în numeroase volume, 
prin osârdia conjugată a soţiei şi a d-nei  
Teodora  Mândru, sociolog şi editor. Artur  
Silvestri a fost apreciat de Părintele pro-
fesor Theodor Damian, care cu multă căl-
dură i-a prezentat contribuţiile literare şi 
volumele editate comunităţii de români 
de la New York.

O intervenţie a dnei profesoare Mar-
gareta Labiş subliniază că dacă parcursul 
lumesc al fratelui său, Nicolae Labiş, nu 
ar fi fost atât de meteoric ar fi existat 
un al doilea Eminescu. Doamna insistă 
asupra puternicei înrâuriri a valorilor 
ancestrale ale neamului asupra creaţiei 
fratelui domniei sale. Recită varianta lui 
Labiş a Mioriței.

Profesorul Nicolae  Georgescu,  con-
sacrat eminescolog, l-a cunoscut îndea-
proape pe Artur Silvestri şi îl aminteşte ca 
pe un spirit generos, care atrăgea în jurul 
său persoane din diverse spaţii culturale, 
el însuşi având o mare aplecare pentru 
depăşirea graniţelor oricărui domeniu. 
I-a cunoscut tot ce a scris şi pune măr-
turie despre profunzimea gândirii sale, 

despre o spiritualitate mistică ce-şi are 
originile în tradiţia ancestrală a fiinţei.

Moderatorul Doru Dinu Glăvan îi dă 
cuvântul editorului Teodora Mândru să 
vorbească despre munca de valorizare a 
scrisului lui Artur Silvestri, despre filmul 
realizat şi prezentat. Au desfăşurat o la-
borioasă muncă de recuperare a manu-
scriselor şi încă nu au încheiat misiunea 
abordată. 

În încheiere, este invitat prof. dr. 
Mircea  Chelaru să vorbească despre 
relaţia avută cu scriitorul Artur Silvestri, 
un spirit profund conştient de valoarea 
tradiţiei ancestrale din care era plămădit, 
încercând să o promoveze. Cultura vastă 
a lui Artur Silvestri i-a permis o atitudine 
de evaluare a valorilor autentice cu surse 
în civilizaţia străveche pe acest pământ cu 
locuitorii săi crescuţi în spiritul credinţei 
şi al moralei. Atitudinea sa era cea a unei 
invitaţii la redeşteptare în respect pentru 
origini. Silvestri a lucrat şi asupra unei 
posibile împărţiri teritoriale a României.

Toţi invitaţii au primit o Diplomă de 
recunoaștere a contribuţiilor domniilor 
lor la reuşita Seratelor „Eminescu, jur-
nalistul”, cu mulţumirile UZP.

Ca de obicei, dna. Doina Ghiţescu 
ne-a prezentat un buchet de versuri cu 
parfum de primăvară.

@ CLEMENTINA TIMUŞ
FOTO: TANŢA TĂNĂSESCU

Serata
„Eminescu, 
jurnalistul”

14 martie 2016
prof. univ. dr.
preot Theodor Damian

Teodora Mândru,
sociolog

Mariana Brăescu
Silvestri, scriitoare

prof. univ. dr.
Anca Sârghie

prof. univ. dr.
Nicolae Georgescu
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Î ntr-o atmosferă de înal-
tă ţinută, în prezenţa a 
numeroşi invitaţi dintre 

oamenii de media şi cultură cei 
mai reputaţi din ţară, Uniunea 
Ziariştilor Profesionişti din Ro-
mânia a celebrat valoarea pro-
fesională, premiind cele mai 
bune produse jurnalistice din 
anul 2015 în cadrul unei festi-
vităţi cu larg ecou.

Uniunea Ziariştilor  Profesionişti din 
România a acordat Premiile UZPR pe 
anul 2015, în cadrul unui eveniment des-
făşurat pe 16 martie, la sala de spectacole 
a ARCUB, din Bucureşti. Festivitatea a 
marcat acordarea de Premii pentru cele 
mai bune produse media din anul an-
terior, continuând o frumoasă tradiţie, 
aceea de a evidenţia valoarea profesio-
nală, profundul impact asupra socie-
tăţii al actului jurnalistic de calitate, 
importanţa existenţei de repere 
avizate într-o breaslă flexibilă, în 
continuă transformare şi adaptare.  

În condiţiile în care Uniunea 
este de aproape un secol cea mai 
puternică şi mai reprezentativă 
organizaţie de profil, recunoscu-
tă ca atare de către întreaga so-
cietate românească, era firesc 
ca evenimentul să fie onorat cu 
prezenţa unor invitaţi de mar-
că, printre care s-au regăsit 

directori de presă, repre-
zentanţi ai mass-media 

audiovizuale, ai mediu-
lui academic, cores-

pondenţi străini. Cu toţii au fost alături de 
colegii lor care au participat la competiţia 
profesională intitulată „România - Oameni 
şi idei”, adresată membrilor UZP, jurnalişti 
din presa scrisă şi online, din radio şi tele-
viziune, care au prezentat în concurs un 
mare număr de articole, eseuri, cărţi de jur-
nalism şi de specialitate, emisiuni de radio 
şi producţii de televiziune, realizate în anul 
anterior. „Toate au fost evaluate și jurizate 
cu maximă exigență de un juriu alcătuit 
din prestigioși profesori universitari”, a 
sintetuzat Doru Dinu Glăvan, preşedin-
tele UZPR. Cele mai bune dintre cele mai 
bune au primit distincţii care poartă marca 
celui mai important organism de breaslă, 
confirmându-se astfel efortul, talentul şi 
implicarea autorilor lor. Aşa cum a punctat 
Benone Neagoe, secretarul general al Uniu-
nii, „Premiile și-au căpătat notorietatea și 
valoarea prin numele pe care le-au primit 
de-a lungul timpului”.

O notă aparte a constituit-o prezenţa 
printre cei premiaţi a unui semnificativ 
număr de tineri, în care această profesie 
îşi pune speranţele. Realizatori, scenarişti 
şi regizori, oameni conectaţi la repere-
le viitorului gazetăriei au demonstrat că 
această profesie cu rădăcini atât de adânci 
şi căreia i s-au dedicat nume atât de mari 
ale scrisului românesc (Mihai Eminescu 
fiind un ilustru exemplu) are un viitor pe 
măsură. De altfel, în ultimii ani, numărul 
membrilor UZP a trecut de 4.400, ceea ce 
atestă marele interes pentru apartenenţa la 
o organizaţie cu standarde înalte.

Sub aceste auspicii, rând pe rând au 
venit în faţa colegilor şi apropiaţilor săr-
bătoriţii ediţiei Premiilor UZPR 2015, pri-
miţi într-o atmosferă caldă şi răsplătiţi cu 
daruri din partea instituţiei şi cu aplauze 
din partea sălii. Mulţi dintre ei, care au 
lucrat în echipă, au mulţumit colegilor 

şi le-au dedicat distincţiile primite. S-a 
demonstrat în acest fel o dată în plus le-
gătura firească, apropiată, dintre membrii 
acestei bresle în cadrul unei organizaţii 
care oferă o proiecţie proaspătă, o scară 
a valorilor bine definită, o dorinţă de a 
reîntineri rândurile gazetarilor care duc în 
fiecare zi informaţia – şi, prin ea, mesajul 

şi puterea – în lumea reală, a cetăţenilor, 
a vieţii de fiecare zi. 

Aşa cum era uşor de anticipat, Gala 
Premiilor UZPR a stârnit un enorm inte-
res, colegii noştri din mass-media celebraţi 
în cadrul evenimentului beneficiind de o 
mare vizibilitate în spaţiul public. A fost 
seara în care cele mai bune producţii jurna-
listice şi-au căpătat recunoaşterea şi ecoul, 
în care oameni pasionaţi de o profesie de 
certă vocaţie creatoare şi de neîndoielnică 
utilitate publică au fost răsplătiţi pentru 
entuziasmul şi efortul lor de fiecare zi în 
slujba informării. Producţiile premiate de 
UZPR au făcut dovada jurnalismului de 
ţinută, iar distincţiile au celebrat prestanţa 
şi performanţa la care pot ajunge ziariştii 
pasionaţi. 

Reportaj de 
Roxana Istudor, Ovidiu Zanfir

Foto: Mădălina Corina Diaconu

Marele Premiu – Carol Roman – 
volumul „În balansul vremurilor”

Carte de publicistică 
Premiul I – Rodica Lăzărescu, volumul 
de convorbiri  „La ora confesiunilor”
Premiul II – Victor Ştir, volumul de 
eseuri „Riscul rostirii şi tăcerii”   
Premiul III – Mihai Suciu, volumul de 
interviuri „Obligaţi timpului lor”
Premiul de Excelenţă – Lazăr Lădariu, 
volumul „Veghe”
Premiul Tezaur - George Coandă, 
volumul „Vechi coduri ale românilor”
Premiul Revistei UZPR – Valentin 
Marica, volumul „Iarba Golgotei”
Premiul Special al Juriului - Maria 
Vesa Aursulesei, volumul „ Foşnetul şi 
Tăcerea”
Premiul Opera Prima – Raluca 
Daria Diaconiuc, volumul  „Fonoteca 
excelenţei” 
Premiul Eveniment – Mihai Grăjdeanu, 
volumul de benzi desenate „Tata Moşu” 

Presa scrisă
Premiul I – Galina Martea, articolul „O 
realitate istorică: Reîntregirea neamului 
românesc”
Premiul II –  Florin Ţene, eseuri 
jurnalistice
Premiul III – Agnes Maria Orban, 
Austria, ciclul de documentare 
„Celebrităţi din România”
Premiul de Excelenţă – Cristina 
Nichituş Roncea, proiectul fotografic 
„Alăptarea e iubire”
Premiul de Excelenţă – Corina Mădălina 
Diaconu, foto-reportajul „Alexandru 
Gheorghe Ilinca şi opincile dacice”
Premiul de Excelenţă – Daniela Gîfu, 
interviul „O viaţă de luptă, suferinţă şi 
speranţă”

Presa online
Premiul I – Silvia Constantinescu, 
editarea în Suedia a publicaţiei  
„Curierul Românesc”
Premiul II – Nicolae Tomoniu, editarea 
publicaţiei „Sămănătorul” (Tismana)
Premiul III – Petre Cichirdan, editarea 
revistelor culturale ale Râmnicului 
Premiul Special al Juriului – Elisabeta 
Iosif, editarea revistei „Cetatea lui 
Bucur”

Producţii radiofonice
Premiul I – Robina Cornaciu, Radio 
România Actualităţi (Antena satelor), 
reportajul „Badila, satul cu un singur 
locuitor”
Premiul II – Ion Vulcan, SRR, reportajul 
„Cântece şi poveşti auzite în Muzeul 
ASTRA”
Premiul III – Valentin Ţigău, SRR, 
reportajul „Love Story pe frontul de 
Vest”
Premiul de Excelenţă – Simona Nicoleta 
Lazăr, promovarea satului românesc

Producţii de televiziune
Premiul I – Daniel Roxin, scurt-metrajul 
„Enigma Coloanei Infinitului”
Premiul II – Daniela Apostoaie, 
documentarul „Destine - Copil pe 
muche de bisturiu”
Premiul III – Cristina Munteanu, 
Antena 1 Piteşti, interviu cu acad. 
Constantin Bălăceanu-Stolnici
Premiul Special al Juriului – Larisa 
Avram, Luiza Fulea şi Bogdan 
Ghiţulescu, TVR 2, emisiunea „Printre 
români” 
Premiul Gaudeamus – Mircea Mitrofan, 
TVR, reportajul „Un pod de 120 de ani”
Premiul „Geo Bogza” – Dan Mireanu, 
Marius Gheorghe, Iosif Sas, reportaj 
„Eminescu”

Premiile UZPR, o celebrare 
a valorii jurnalistice

l  Bogdan Ghiţulescu (TVR) – „Avem nevoie de o Uniune a 
Ziariştilor puternică, cu voce autoritară, care să ne ţină uniţi”

l  Simona Nicoleta Lazăr („Antena satelor”) – „Dedic acest 
Premiu colegilor mei, împreună cu care vom face paşi frumoşi 
în viitor”.

l  Valentin Ţigău („Radio România”) – „Scotocim, cercetăm, 
aducem la lumină adevăruri, căutăm valori. Munca noastră 
constă în a-i face pe veterani să vorbească, în numele istoriei”.

l  Carol Roman (revista „Balcanii şi Europa”) – „Voi rămâne 
alături de Uniunea Ziariştilor Profesionişti şi voi continua 
să promovez şi să susţin acurateţea limbii române în presă”.
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Î n ziua de vineri 25 martie 2016, ora 11:00, de Buna 
Vestire, în Aula Bibliotecii Academiei Române, în sala 
„Ion Eliade Rădulescu”, a avut loc manifestarea de 

Ziua Basarabiei cu tema: „ANIVERSAREA A 98 DE 
ANI DE LA REVENIREA BASARABIEI LA PATRIA-
MAMĂ, ROMÂNIA” – SIMPOZION ce coincide cu 150 
de ani de la intrarea numelui poetului Mihai Eminescu în 
Literatura română şi Literatura universală şi 150 de ani de 
regalitate, organizat de Socie tatea Culturală pentru Limba 
și Literatura Română în Bucovina, împreună cu Liga Cul-
turală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni și Con-
federația Națională Sindicală „ALMA MATER”, bucurân-
du-ne de prezenţa a o sută douăzeci de liceeni şi studenţi, 
tineri care au fost entuziasmaţi să-l vadă pe Emil Constan-
tinescu, fost preşedinte al României, născut în Basarabia, 
care în cuvântul său a amintit două personalităţi basara-
bene, Constantin Tomescu şi părintele Vasile Ţepordei şi 
ei eroi deportaţi în Siberia. „Deși nu avem o criză politică 
și de securitate națională, în România avem o profundă 
criză morală. La acest lucru trebuie să gândim și noi și 
frații noștri din Basarabia, pentru că nu poți să lupți pen-
tru un ideal înalt, fiind tu corupt sau compromițându-te 
pe tine. Pentru că atunci se întâmplă ceva și mai grav: 
compromiți și idealurile pentru care declari să lupți.” În 
opinia lui Emil Constantinescu, Basarabia reprezintă un 
simbol pentru că păstrarea limbii române şi a identităţii 
româneşti aici este un miracol. „De ce Basarabia este un 
simbol? Pentru că nicăieri nu a existat o asemenea pre-
siune de deznaționalizare și de distrugere ca în Basara-
bia.” El a amintit că familia sa şi el însuşi au fost de două 
ori refugiaţi din faţa armatei roşii. De multe ori au plecat 
spre România, din Basarabia, elitele intelectuale, oame-
nii politici, profesorii, preoţii ş.a. Acesta a precizat că 
Basarabia a reuşit să-şi păstreze identitatea datorită 
ţăranilor care au rămas în sate. „Demnitatea 
națională este lucrul cel mai important 
pe care îl poate câștiga o națiune (...). Ea 
nu este un cadou, nici din partea marilor 
puteri, nici din partea șefului statului sau a 
Guvernului. Demnitatea națională este suma 
demnității individuale a tuturor”. (Agerpres)

Apoi i s-a înmânat Preşedintelui Emil Constan-
tinescu medalia a 125 de ani de la înfiinţarea Ligii 
Culturale Române. 

În cuvântul său, academicianul Cons tantin Bălăceanu – 
Stolnici, la vârsta de 92 de ani, un luptător pentru România 
Mare, a punctat faptul că trebuia ca această întâlnire să 
aibă loc într-un alt context, chiar în Aula Mare a Academiei 
Române. La această vârstă înaintată academicianul a spus 
că a ajuns să trăiască momente foarte dificile, în care iden-
titatea naţională este destul de apăsată: „Eu nu sunt omul 
conspirațiilor, dar există pe undeva o tendință care, sub 
umbrela acestei globalizări, încearcă să surpe elementele 
pozitive care pot să susțină identitatea națională (...). Asis-
tăm la o campanie de subminare a valorilor românești și 
de promovare a unui internaționalism, a unei globalizări, 
care ar trebui să se rezume numai la spațiul economic și 
politic poate, dar nu la tradiție, la istorie, la religie ș.a.m.d. 
(...).  De aceea Unirea aceasta a Basarabiei trebuie să fie un 
simbol (...). Mă gândesc și la Bucovina, nordul Bucovinei, 
la ținutul Herței...”.

Gen. dr. cu patru stele în rezervă Mircea Chelaru a 
declarat că „Basarabia nu este o marotă ci un simbol al 
regândirii Unității în gândire, în cuget și în simțire”. (Ager-
pres – autor Mădălina Şerban, editori Georgian Tănăsescu 
şi Anda Badea).

Prof. univ. dr. matematician Alexandru Mironov, dem-
nitar (fost Consil. Prezidenţial, Ministru) şi prof. univ. dr. 
ing. Anton Hadăr, Doctor Honoris Causa, Preşedintele 
Confederației Naționale Sindicale „Alma Mater”, 
vicepreşedinte al Senatului Universităţii Politehnice 
Bucureşti, originari şi ei din Basarabia, au punctat modul 
cum s-au refugiat în România.

Academicianul Victor Crăciun, Preşedintele Ligii Cultu-
rale pentru Unitatea Românilor de pretutindeni, a prezen-
tat un eseu legat de evenimentele din Basarabia începând 
din 1989 până astăzi. Apoi, a înmânat medalia Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din Republica Moldova – Premiul 
„Grigore Vieru”, emisă de Liga Culturală pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni, organizatorului evenimentului 
prof. ing. drd. Constantin Simion, de la Universitatea Poli-
tehnică Bucureşti, Preşedinte interimar şi Secretar General 
al Societății Culturale pentru Limbă și Literatura Română 
în Bucovina, membru al Asociației Culturale Mondiale Pro-
Basarabia și Bucovina cu sediul la Paris, ziarist profesionist 
internaţional. Acesta a spus: „Începutul de mileniu surprin-
de omenirea într-un moment de răspântie, confruntarea 
pe viață și armonia pe viață și pentru viață. Schimbarea 
lumii presupune schimbarea puterii și triumful civilizației. 
Națiunea română nu se poate sustrage acestor tendințe, 
ea trebuie să recâștige startul pentru că al patrulea război 
mondial este un război de alt tip, preponderent economic. 
Cine nu se integrează în circuitul economic mondial riscă 
să-și suporte agresiunile pe termen lung. Puterea economi-
cului va proiecta economiile naționale pe teritorii într-un 
mai larg context universal spre evoluție. Cine va ține pasul, 
va dăinui!”

Apoi a dat cuvântul, cu permisiunea celor din sală, poe-
tei Carolina Ilica, membră a Uniunii Scriitorilor de patru de-
cenii, traducătoare, eseistă, profesor, ziarist, diplomat, care 
a primit anul acesta pe 31 martie la Festivalul Internaţional 
„Nichita Stănescu” premiul pentru întreaga activitate poeti-
că pe 2016, înmânat de academicianul Ioan Eugen Simion. 
A recitat poema „Dor” din care redăm următoarele:

„Copiilor le este dor de mama/ Acestui azi i-e 
dor de altădată./ Izvoarelor, să se arunce în mare,/ 
Bătrânelor de faţa lor de fată./ Ţăranului doar 
de pământ i-e dor,/ Iar cărturarului, de-o carte 
bună.../ Ologilor, să fie iar întregi,/ Iar orbilor să 
afle ce-i lumina./ Dar ţie, Maică Ţară, nu ţi-e dor/ 
de Basarabia şi Bucovina?/ Istoriei îi este cel mai 
dor/ De adevăr adevărat şi nume./ Iar mie, de aici, 
îmi este dor/ De toţi românii revărsaţi în lume.” 

Prof. Constantin Simion a continuat: „Să începem și 
cu ceva din renașterea patriei, renașterea noastră. Prea 
multe vorbe și prea puține soluții! Prea multe promisiuni și 
prea putină dorință de a le îndeplini! Democrația, liberta-
tea, tranziția sunt valori sau obiective importante, dar ele 
nu reprezintă nimic fără valoarea OM. Şi atunci, trebuie 
ca și proiectele, legile, neștiute adoptate de stat trebuie 
să privească direct în ochi soarta și viața oamenilor. A 

oamenilor reali, concreți, nu în ipostaza de cifre sau de 
coloane statistice, ca să-i citez pe câțiva din bravii noștri 
oameni care au scris istorie prin faptele lor: Spiru Haret, 
Nicolae Titulescu, Mircea Maliţa, Ioan Pop de Popa, Florin 
Constantin, Dinu C. Giurescu ș.a.”

A continuat citirea mesajului acad. Dinu C. Giurescu, 
care a spus: „Prezentul ne ajută să înțelegem trecutul. Prin 
cunoașterea trecutului omenirea capătă experiența care îi 
ajută să înțeleagă prezentul și să meargă în viitor.” 

„S-a organizat Ziua Basarabiei pe teritoriul Academiei 
Române, cel mai înalt for de Cultură și Ştiință, Institu-

ție apolitică nonguvernamentală, echidistantă. Atunci 
când politicul a vrut să surclaseze științificul, de pildă, 

în urma ultimatului lui Stalin din 1940 (față de care 
Regele și Guvernul său nu au luat nicio atitudine), 

Academia Română se adresează la 12 iulie 1940 
academiilor din lume, prezentând «știin țific 

și fără caracter polemic» problema Basa-
rabiei și a părții din Bucovina rupte din 
trupul României. Academia României 

are azi, cred, un rol moral în Societatea 
românească, un rol stabilizator. Nu trebuie 

să se amestece în treburile politice, dar nici nu 
poate sta prea departe de neliniștea și nevoile 
națiunii. Să intervină atunci când este cazul cu 

mijloacele ei științifice, cum ar fi de exemplu: 
«stabilirea de pildă a plagiatelor, a caracterului 

științific al lucrărilor»”, a încheiat prof. Constantin 
Simion. A urmat apoi cuvântul dipl. ec. Petre Răcănel – 
preşedintele al Federației Societatea Civilă Româneas-
că, fost Preşedinte al Partidului Popular și al Protecției 
Sociale a Pensionarilor din România, care într-un dis-

curs plin de vibraţie a mişcat sala vorbind despre trezirea 
conştiinţei umane, prezentând idei, planuri şi concepte ce 
trebuie să lege pe românii din stânga şi din dreapta Prutu-
lui, din stânga şi din dreapta Tisei, chiar de pe mapamond.

Fostul ministru al Turismului din Republica Moldova, 
Valentin Misov, a transmis de la Chişinău pulsul de azi al 
basarabenilor, anunţând că în 27 martie 2016 s-a format la 
Chişinău „Sfatul Ţării 2” pentru a trece la revenirea Basa-
rabiei la Patria-mamă, România.

Poeta Rodica Subţirelu, redactor-şef al publicaţiei „Cro-
nica timpului” şi red.-şef. adj al „Independenței Române” 
a recitat poezii ale poetului Grigore Vieru, trezind patosul 
revoluţionar pentru Unirea vestită în ziua Bunei Vestiri la 
1 decembrie 2018.

Programul artistic a fost susţinut de Gheorghe Turda, 
Anca Sigartău şi E. Drăgoi, poeta Carolina Ilinca ş.a. Cu 
acest prilej a fost prezentată Expoziţia de hărţi „Din jertfă 
s-a născut Unirea”, iniţiată de Eurodidactica şi Asociaţia 
Syllabus, în scopul răspândirii adevărurilor istorice în şcolile 
din Basarabia şi România, despre care a vorbit Rodica Ursu.

Evenimentul a fost mediatizat de Radio România Actu-
alităţi, Agerpres, TVR 1, TVR Moldova ş.a.

Sesiunea solemn\ dedicat\ 

Zilei Basarabiei
în Aula Bibliotecii Academiei Române

HOTARE

@ prof. CARMEN ENE@ prof. ing. drd. CONSTANTIN SIMION
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Declar deschise dezbaterile generale 
asupra iniţiativei legislative. Dau cuvân-
tul reprezentantului Guvernului, pentru a 
ne prezenta punctul de vedere, domnului 
Alexandru Oprean, secretar de stat în Mi-
nisterul Culturii. Microfonul 9, vă rog...

- Mulţumesc frumos, d-le preşedinte. 
Punctul de vedere al Guvernului este în 
lucru, în acest moment, însă Ministerul 
Culturii SUSŢINE această propunere 
legislativă. Vă mulţumesc.

Dau cuvântul d-lui senator 
Georgicå Severin, preşedintele Co-
misiei pentru cultură şi media, să ne pre-
zinte raportul. Microfonul 7.

- Propunerea legislativă reglementea-
ză declararea zilei de 28 iunie drept Ziua 
Ziaristului Român. Potrivit expunerii 
de motive, această dată are o semnificaţie 
deosebită pentru ziariştii români, fiind 
ultima zi la ziarul Timpul a jurnalistului 
Mihai Eminescu. Propunerea a primit 
aviz favorabil din partea Consiliului 
legislativ şi aviz favorabil din partea 
Comisiei pentru drepturile omului, cul-
te şi minorităţi. Propunerea legislativă a 
fost luată în dezbatere în Comisia pentru 
cultură şi mediu (sic!!!) media pe parcur-
sul mai multor şedinţe, în datele de 2 fe-
bruarie, 1 şi 8 martie a.c. Guvernul a fost 
reprezentat apelativ de d-na Corina Şuteu 
şi de dl Alexandru Oprean”.

Până în acest moment, dl. 
Georgicå Severin a păstrat cât de 
cât mersul drept, lăsând la o parte „amă-
nuntul” că nu face parte din Comisia de... 
mediu, din cauză de... toxicitate. De acum 
înainte, însă, se rătăceşte pe drumul din-
tre greşeală şi eroare. În prima şedinţă, 
cea din 2 februarie, şeful Comisiei pentru 
cultură şi media informa senatorii că s-a 
hotărât solicitarea unor puncte de vedere 
asupra oportunităţii instituirii acestei zile 
şi s-au primit astfel de puncte de vedere 
formulate de UZPR, de Centrul pentru 
Jurnalism independent şi de „Ager-
pres”. Ceea ce uită să spună personajul 
Georgicå este adevărul. Altul decât 

cel pe care a ajuns la senatori şi în opinia 
publică. A trimis, este adevărat, o soli-
citare câtorva „Ioane, Mihaele, Simone, 
cabinete, oficii, recepţii”, două redacţii 
şi două agenţii de presă, solicitându-le 
să răspundă la trei întrebări, fiindcă, se 
pare, Expunerea de motive a inițiativei 
legislative, pentru Georgicå, nu a fost 
suficientă. Iată întrebările aiuristice fră-
mântate în Comisie: 

1. Considerați oportună instituirea 
unei Zile a Ziaristului Român?

2. Ziua propusă de inițiatori, 28 
iunie, vi se pare semnificativă pentru 
această sărbătoare?

3. Termenul de „ziarist” vi se pare 
acoperitor pentru această profesiune?

Nu cunoaştem răspunsurile Centru-
lui pentru Jurnalism independent şi  ale 
„Agerpres”; nici nu au fost parte în acest 
demers, iar ceilalţi destinatari nici n-au 
răspuns, nefiind în „cestiune”, vorba lui 
Maiorescu. Expunerea de motive a fost 

suficient de explicită pentru un spirit 
sănătos şi treaz şi a pornit de la UZPR, 
singura asociaţie profesională de creaţie 
publicistică şi jurnalistică a ziariştilor din 
România şi din comunităţile româneşti 
de peste hotare şi cu statut de utilitate 
publică. Iată poziţia Uniunii: 

1. Expunerea de motive este suficientă 
privind oportunitatea declarării și insti-
tuirii  zilei de 28 iunie ca „Ziua Ziaristului 
Român”.

2. Da, această zi este mai mult decât 
semnificativă pentru ziariștii români. 
Este ziua  în care cel mai mare jurnalist 
român, Mihai Eminescu a fost înlăturat 
definitiv din presă, în 1883, chiar în ziua 
în care scria despre Libertatea presei.

3. Termenul de „ziarist” este cuprin-
zător și onorant pentru toți cei care lu-
crează în presă. Celelalte termene - jur-
nalist, gazetar etc - sunt sinonime și nu 
fac decât să ofere o posibilitate în plus 
pentru o exprimare plăcută și diversă în 
limba română, toți termenii referindu-se 
la aceeași profesie

Dar onorabilul şi venerabilul 
Georgicå nu se simte bine dacă nu 
aberează, nefiindu-i pe plac termenul de 
ziarist, găsindu-l neacoperitor pentru 
pielea şi personalitatea de jurnalist de 
pluton la defunctul jurnal „Zarva”. Re-
voltătoare este, însă, afirmaţia prin care 
este considerată „neoportună data de 

28 iunie, lipsită de o semnificație clară. 
Această lipsă de semnificație  a datei de 
28 iunie pentru jurnaliști, coroborată 
și cu suprapunerea nefericită cu data 
cedării Basarabiei, a fost subliniată 
de mai mulți membri ai Comisiei. Din 
acest considerent și din altele, în urma 
dezbaterilor, Comisia pentru cultură și 
media a hotărât, cu unanimitatea votu-
rilor senatorilor prezenți, să adopte un 
raport de respingere”.

Este cutremurătoare uşurinţa (indife-
renţa, nepăsarea, superficialitatea, neseri-
ozitatea etc) cu care ocupantul vremelnic 
al unui scaun în care au stat mari valori 
ale culturii române vorbeşte despre ziua 
de 28 iunie ca despre o zi „fără semnifi-
caţie clară”. Ruşine! Nefericitul profesor 
de istorie (?!), care în urmă cu patru luni 
habar nu avea ce reprezintă ziua de 28 
iunie în istoria neamului românesc se 
pare că nici acum nu ştie, şi asta pentru 
că nu s-a oprit aici din intervenţia în ple-

nul Senatului. A mai cerut cuvântul şi 
nu s-a lăsat până nu s-a făcut de ruşine 
până la capăt: „Vă reamintesc, stimați 
colegi, că printr-o  hotărâre a Adună-
rii generale a Națiunilor Unite, în anul 
1993, s-a introdus Ziua libertății presei, 
zi care se serbează în fiecare an, în ziua 
de 3 mai. Deci există o Zi a Presei, care 
este universală, este valabilă și marchea-
ză solidaritatea tuturor reprezentanților 
acestei profesii”. După această logică, re-
acţia unui tânăr jurnalist este demnă de 
reţinut: ce nevoie avem de parlamentari 
români dacă avem europarlamentari la 
Bruxelles?  Nu-i aşa? La ce bun astfel de 
„aleşi” care nu pricep nici după ani că 
rostul lor în Parlament este să serveas-
că alegătorii şi să le pună în practică 
doleanţele? Departe de a realiza că a de-
păşit limita ridicolului şi a lipsei de inte-
res pentru „vocea cetăţii”, Georgicå 
merge mai departe pe drumul care-l vă-
deşte în toată splendoarea incompetenţei 
lui: „Propunerea legislativă care a sosit 
la Comisie este inițiată de o uniune, una 
din multele uniuni de ziariști din Ro-
mânia, care vine cu această dată de 28 
iunie. Cu tot respectul, nu văd legătura 
cu zona presei... Punctele de vedere ale 
uniunilor de ziariști, ale asociațiilor, au 
fost di-fe-ri-te, de la ideea că poate pă-
rea o mită pentru jurnaliști în momentul 
acesta electoral etc, etc”. 

Pentru buna informare a d-lui 
Georgicå, reamintim pe această cale 
un lucru pe care îl ştiu până şi elevii din 
ţara aceasta: în România există O SIN-
GURĂ UNIUNE de breaslă, care este 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din 
România! Restul sunt cluburi, redacţii 
etc şi nicio entitate dintre acestea nu are 
statut de creaţie şi de utilitate publică, 
deşi din ele fac parte ziarişti de excelentă 
calitate. Ţine minte, să nu uiţi, Bitză! 
Apoi, iniţia tiva este declanşată din iunie, 
2015, an neelectoral. Cât despre data de 
28 iunie, dacă n-ai înţeles până acum 
semnificaţia ei, sau îţi este indiferentă 
data, acum, la bătrâneţe, nu mai are ni-
meni pretenţia să poţi înţelege. 

D-le senator Georgicå, ştiu că 
nu-ţi  place Mihai Eminescu, am înţeles 
încă de la mijlocul lui octombrie 2015, 
când am avut o scurtă discuţie, chiar la 
Comisia pe care, încă, o păstoreşti. Îţi 
aminteşti?...

Dar nu-ţi fie frică de Mihai Eminescu! 
Citindu-i opera poetică, citindu-i artico-
lele din ziarul „Timpul”, înţelegându-l, 
iubindu-l, te înalţi, nu cobori!!! Româ-
nii care au plecat în alte ţări, din diferite 
motive şi de diferite etnii, l-au luat cu ei 
pe Mihai Eminescu. Este suficient să-i as-
culţi pe românii trăitori în Israel, SUA, 
Australia, America de Sud şi alte ţări de 
pe toate continentele, cât de minunat vor-
besc despre dragostea lor pentru Poetul 
Nepereche! Înalţă-te, ridică privirea înce-
ţoşată! Ce frumos vorbeai despre presă în 
urmă cu 17 ani! Îţi aminteşti? Îţi voi îm-
prospăta memoria tot eu, cu altă ocazie... 

Îmi spunea un mare poet şi român cu 
drag de Ţară, Nicolae Dabija, în urmă cu 
câţiva ani:  „Suntem bogați prin faptul 
că Eminescu ne aparține. Câteodată mă 
gândesc că Poetul nostru Național s-ar 
putea într-o zi să se supere pe noi și să 
ne părăsească. Atunci, abia atunci, am fi 
neamul cel mai sărac de pe glob”.

Până în ziua în care poate ai putea 
să înţelegi câte ceva, îţi spun încă o 
dată: „Nu-ţi fie frică, Georgicå!”. 
Aşteptăm opinia Comisiei de cultură şi 
media, de la Camera Deputaţilor, unde 
preşedinte este domnul GIGEL Ştirbu. 
Credem în demersul nostru firesc, în 
preţuirea şi aprecierea pentru ziaristul 
român, prin declararea, de către aleşi a 
„Zilei ziaristului român”. 

Ziari[tii români merit\ s\ aib\ ziua lor:
„Ziua ziaristului român”!

15 MARTIE 2016 – Plenul Senatu-
lui României, secţiunea a II-a

Preşedintele de şedinţă anunţă: 
„Punctul 1 pe Ordinea de zi – 

Avem propunerea legislativă privind 
declararea zilei de 28 iunie Ziua Zi-
aristului Român.

@ ION BĂDOI
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În epoca actuală cuvintele „globalizare”,  
„unificare”, „democrație”, „patriotism”, 
„terorism” ce sunt rostite aproape zilnic la 
posturile de televiziune, în mass-media din 
întreaga lume creează o stare de meditație, 
de disconfort, de agitație și uneori stări 
confuze. Între toate aceste noțiuni există 
o strânsă relație, în permanentă transfor-
mare și evoluție. De exemplu noțiunea de 
patriotism a pierdut din sensurile sale și au 
apărut noi conotații și atitudini emoționale, 
civice. Istoricii, oamenii de cultură au dato-
ria să definească, să explice, utilizeze și să 
răspândească argumentat marile concepte 
ale lumii actuale. 

Tendința de unificare, de reașezare, de 
înfăptuire a unei noi ordini internaționale 
face ca omul să intervină, cu firea sa com-
petitivă și adeseori răutăcioasă să nu 
reușească ameliorarea climatului social, 
politic, economic etc. Problematica patri-
otismului influențează procesul de demo-
cratizare în lume. Desigur întotdeauna se 
vor găsi noi aspecte neclarificate sau insu-
ficient studiate. Nu voi reuși să abordez și 
să detaliez toate aspectele legate de patri-
otismul actual. 

Patriotismul ca trăsătură distinctă 
a unei persoane, colectivități sau a unui 
popor, presupune atașamentul, dragostea 
față de poporul propriu în care trăiește. Se 
manifestă prin atașamentul conștient față 
de familie, neam, față de cultura materială 
și spirituală a poporului. Deci patriotismul 
presupune dragoste față de patrie și de 
popor. 

Patriotismul este astfel un sen-
timent care are ca univers de refe-
rinţă patria.

Înseamnă de asemenea prețuirea și iu-
birea limbii poporului, a culturii naționale, 
dăruirea în câmpul muncii pentru dezvolta-
re și progres și chiar sacrificiul suprem pen-
tru stabilitate, suveranitate și independență. 
Patriotismul, conștiința patriotică se ma-
nifestă și se verifică în situațiile grele pen-
tru popor, în caz de război și nu se referă 
doar la acele persoane, grupuri, instituții 
special pregătite și însărcinate cu apărarea 
națională, ordinea internă etc.  

Savantul Nicolae Iorga spunea că 
„un patriot se recunoaște prin faptul că 
iubește, respectă și caută să adune și să 
îmbunătățească tărâmurile și oamenii, pe 
când un șovinist urăște tot ce nu-i seamănă 
și dezbină oamenii”. A fi patriot nu înseam-
nă și a marginaliza minoritățile etnice sau 
a fi ostil față de celelalte popoare. Filosoful 
Vasile Conta, afirma că: „A fi patriot 
înseamnă: a fi cinstit, a avea conștiința cu-
rată și o inteligență vie, a avea un arbitraj 
filosofic pentru compatrioții tăi; în fine, 
un criteriu, din care să reiasă principiul 
că viața ta aparține tuturor și că tu nu ești 
decât un luptător într-un război care tinde 
spre fericirea și gloria țării tale”. Scriitorul 
Barbu Ştefănescu Delavrancea afirma că: 
„Patria este înlăuntrul nostru și o ducem 
cu noi peste țări și mări… Patria nu e pă-
mântul pe care trăim din întâmplare, ci e 
pământul plămădit cu sângele și întărit cu 
oasele înaintașilor noștri…”.

Deci Patria este țara în care ne naș-
tem și ai cărei cetățeni suntem, este locul 
sfânt în care ne-am născut, copilărit și în 
care trăim. Patria este casa părintească 
care are mereu ușile deschise și în care 
poți trăi cu demnitate și în demnitate, de 
dorești cu adevărat. Poporul român de-a 
lungul istoriei a făcut sacrificii imense 
pentru libertate, prosperitate și progres. 
Dispunem de bogății și de frumuseți na-
turale deosebite (munți, dealuri, păduri, 
râuri, câmpii, deltă, ieșire la mare), de 
oameni pașnici, talentați și pricepuți 
gospodari. Ce ne lipsește să devenim un 
popor fericit? „Vă iubiți patria, veți ști dar 
a o întări”, spunea Alexandru I. Cuza, iar 
Bogdan P. Hașdeu amintea „Fie pâinea cât 
de rea / Tot mai dulce mi se pare, când o 
știu din țara mea”. Deci patria este altarul 
din suflet, colțul de rai ce nu poate fi dez-
rădăcinat de nicio furtună din lume. Poa-
te cineva să șteargă faptele miilor de eroi 
români care s-au jertfit pentru PATRIE?  
Avem noi dreptul sau altcineva să mini-
malizăm truda și realizările istorice ale 
neamului? Inegalabilul poet Mihai Emi-
nescu scria că: „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie,/ Ţara mea de glorii, țara mea de 
dor?/ Brațele nervoase, arma de tărie,/ La 
trecutu-ți mare, mare viitor!”…

Întotdeauna Patria rămâne locul în 
care te naști, este Familia cea mare spre 
care ai deschis ochii spre veșnicie. A nu 
mai vorbi de propria patrie înseamnă a te 
înstrăina de propriii părinți și de idealul 
sfânt al oricărui Om. Trebuie dată riposta 
cuvenită celor ce denigrează, „schilodesc” 
istoria reală a neamului românesc, vor-
besc urât, fără temei de țară, de un popor. 
Întotdeauna se vor găsi și cetățeni cu o sla-
bă conștiință patriotică, care vor considera 
că „Patria este acolo unde ne este bine”… 
și desigur că mereu vor fi eroi dar și tră-
dători. Octavian Paler afirma că: 
„Fiecare om are o patrie, restul 
sunt ţări”. Desigur că e firesc, ca per-
soanele care au dublă cetățenie să fie loia-
le, să respecte legile și să nu afecteze ima-
ginea și situația nici a patriei în care s-a 
născut și nici pe care a adoptat-o ca nouă 
țară. Tinerii sunt mai puțin încrâncenați 
și încearcă să găsească un numitor co-
mun spre înțelegere și colaborare reci-
proc avantajoasă. În întreaga lume copiii 
sunt învățați să-și iubească propria patrie. 
Este cunoscut faptul că în numeroase țări, 
elevii asistă în fiecare dimineață la cere-
monialul ridicării drapelului și a cântării 
Imnului național. În unele perioade și la 
noi începeau cursurile prin ascultarea Îm-
nului național. Însă această latură civică a 
Patriotismului cultivată excesiv în Şcoli, în 
unele țări creează premisele apariției unui 
naționalism exagerat. Naționalismul se re-
feră în primul rând la Dreptul strămoșesc, 
iar patriotismul la Dreptul pământean 
prin apartenența națiunilor la același te-
ritoriu, indiferent de limba vorbită, pre-
cum în Elveția. Naționalismul patriotic 
promovează națiunea fără opresiunea 
minorităților conlocuitoare și nu are ni-
mic în comun cu naționalismul șovin sau 

xenofob. Naționalismul antiromânesc 
din unele țări neagă faptul că vorbitorii 
de limba română din afara României, deși 
au aceleași origini, afirmă că nu aparțin 
neamului românesc întrucât nu posedă 
cetățenia română. „Istoria românilor” la 
recomandarea Consiliului Europei a fost 
transformată în manual de istorie și as-
tăzi se tinde, îngrijător, la scoaterea lui 
din programa școlară. 

Înainte de a pleca la cer, Părintele 
Iustin  Pârvu în scrisoarea adresată po-
porului român, arăta: „Îți scriu pentru că 
sper ca măcar acum, să îți amintești cine 
ai fost, cine ești și poate așa vezi încotro 
te îndrepți! Ești singurul popor european 
care trăiește încă acolo unde s-a născut…
Ești primul popor din lume care a folosit 
scrierea. Nu o spun eu,  o spun tăblițele 
de la Tărtăria și o recunosc toți cei care 
le-au studiat… Trezește-te,  popor român, 
trezește-te român adormit și nu lăsa să 
se șteargă dintr-o trăsătură de condei, tot 
ce ți-au lăsat părinții, nu îți lăsa copiii pe 
drumuri, sclavi ai celor ce nici nu existau 
pe când tu știai să scrii.” A fi european, om 
planetar nu poate exclude apartenența la 
un popor, la o istorie de milenii.

„Vreau ca istoria națională să-și capete 
locul cuvenit în școală, în societatea româ-
nească în general, pentru ca românii să 
fie mândri de trecutul lor, așa cum sunt 
toate popoarele civilizate din lume”. Prin 
solidaritate și iubire de neam s-au rea-
lizat Unirea Principatelor Române la 24 
ianuarie 1859 și la 1 decembrie 1918, Ro-
mânia Mare, statul național unitar român. 
De câțiva ani, din nefericire: „Asistăm la 
punerea în operă a unui program vizând 
ștergerea identității naționale a poporului 
român”, așa cum recent afirma Președin-
tele Secției de Ştiințe Istorice a Academiei 
Oamenilor de Ştiință din România, Prof. 
Dr. Ioan Scurtu. Ordinara politică de 
denigrare a istoriei naționale, de ștergere 
a identității românești trebuie, cu orice 
preț, combătută și lichidată. Patriotism în-
seamnă și cunoașterea istoriei naționale, 
a tradițiilor, obiceiurilor și a valorilor cul-
turii naționale.

S-a uitat cumva de contribuțiile ex-
traordinare ale numeroșilor savanți, 
oameni de știință, de cultură, de… trecu-
tul apropiat și îndepărtat al României? 
Pesonalități ca: Nicolae Iorga, Xenopol, 
Constantin Giurăscu, Nicolae Titulescu, 
Justin Capră, Ana Aslan, George Palade, 
Constantin Brâncuși, Mihai Eminescu, 
Aurel Vlaicu, T. Vuia, Mircea Eliade, V. 
Pârvan, M. Kogălniceanu, N. Bălcescu, 
Alexandru Ioan Cuza, H. Coandă, George 
Enescu, I. C. Brătianu, P. Ţuțea și…lista 
poate continua zile întregi. De exemplu 
marele savant și istoric Nicolae Iorga a 
scris: 1.003 volume (printre care istoria 
românilor în 10 volume, istoria Imperiului 
Bizantin, istoria Imperiului Otoman, isto-
ria statelor balcanice, istoria românilor 
din Transilvania, istoria bisericii, istoria 
armatei, istoria presei, istoria comerțului, 
istoria învățământului, istoria artei etc. - 
multe dintre ele publicate în limbi străine 

(franceză, germană). A fost autor a peste 
40 de piese de teatru, cele mai multe cu 
tematică istorică etc. După ce, în 1926-
1928, a publicat 4 volume, intitulate Essai 
de synthèse de l’ Histoire de l’humanité, în 
1940 a început să scrie Istoriologia uma-
nă, la care tocmai lucra când a fost răpit 
de legionari. Ar fi fost o operă de căpătâi 
a întregii umanități. 

Români contemporani de valoare 
internațională precum: Valeriu D. Cotea, 
Florentin Smarandache, Basarab Nicoles-
cu, Dumitru Prunariu, Dinu C. Giurăscu, 
Nadia Comănici, Angela Gheorghiu și… 
lista poate continua cu zecile de mii de 
români talentați și de geniu de pe toate 
meridianele lumii și care fac cinste între-
gii planete, nu numai Europei. România, 
după anul 1990, ca stat euro-atlantic, 
aflată la granița dintre Est și Vest este în 
atenția Europei și nu numai sub aspect: 
identitar, geopolitic, economic, etc. Prin 
poziția sa geostrategică și posibilități Ro-
mânia poate deveni o voce, un lider regi-
onal de mare influență.

Europa unită poate și trebuie 
să devină ”o Europă a civilizaţi-
ilor, a cetăţenilor egali în drep-
turi și în obligaţii”...  

Sunt adeptul rațiunii, înțelegerii, al 
diversității, al toleranței etnice, religioa-
se, politice, al dialogului civilizat aducător 
de echilibru, pace și armonie. Numai prin 
efortul comun al popoarelor lumii se poate 
construi o planetă a păcii și fericirii.

Este firesc să ne preocupăm de cunoaș-
terea trecutului istoric, să ne implicăm, cu 
mai multă ardoare, la înfăptuirea propriu-
lui viitor. Un anonim a afirmat: „Conștient 
sau inconștient, oamenii fac sacrificii, de 
un fel sau altul. Din nefericire, cei mai 
mulți sacrifică sănătatea, familia, religia 
sau alte valori, pentru a câștiga plăcerile 
trecătoare ale bogăției, ale puterii sau ale 
renumelui”. Putem vorbi și de o slăbiciu-
ne a statului român care nu a reușit încă 
să-și protejeze cetățenii, să le asigure un 
trai decent în interiorul patriei. Lipsa de 
patriotism a unor politicieni din vârful 
conducerii țării a dus la scăderea iubirii 
românilor a propriei patrii și chiar la în-
străinare. Corupția a dus la o înspăimân-
tătoare devorare a avuției naționale. În 
ultima perioadă lucrurile au început să 
se miște în direcția cea bună. Oamenii 
muncii, cei mai aprigi apărători ai patriei, 
fac sacrificii mari pentru asigurarea dez-
voltării economice. Acum când problema 
migranților a devenit o problemă serioasă, 
sperăm că se vor găsi soluții eficiente de 
lichidare a sărăciei și de prevenire a unui 
nou și distrugător război mondial. Astăzi 
patriotism înseamnă și participarea, cu 
dăruire și responsabilitate, nu neapărat 
numai pe câmpul de  luptă, la construcția 
durabilă a păcii, la asigurarea unui climat 
internațional de stabilitate și bunăstare 
a popoarelor lumii. Cu certitudine, nici 
un sacrificiu nu este prea mare pentru 
propria țară, pentru a realiza propășirea, 
bunăstarea și fericirea neamului în care 
ne-am născut. 

@ IONEL MARINProblematica 
patriotismului
în epoca actual\
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Aşa mi s-a părut, că mă uit la mine de undeva de sus 
de tot, dintr-un punct  în Univers, deasupra oceanu-
lui Atlantic. În jos văd o mică insulă şi pe măsură ce 
mă apropii, aceasta devine din ce în ce mai mare. Are 
70.000 de km.2 şi 11 milioane de locuitori. E Cuba. În 
mijlocul ei, Havana. În Havana, un cartier. În cartier, o 
casă. În curtea casei, un mic apartament. În apartament, 
un dormitor. În dormitor, un pat unde stau eu, 67 de 
ani, 1 lună şi 23 de zile. Este 23 februarie 2016, ora 15.30 
şi dormitez cu gândul că azi am semnat, în calitate de 
preşedinte al U.A.R.F., primul meu Acord cu Institutul 
Cuban de Artă şi Industrie Cinematografică (ICAIC). 

Havana e un oraş fascinant. Un amestec de derizoriu 
şi colosal. Case mari cu verande, căsuţe mici cu multe 
zăbrele, ca şi cum oamenilor le-ar fi frică să nu zboare 
şi să nu-i ia vântul, căci sunt zile când vântul spulberă 
totul în calea lui atunci când oceanul se înfurie şi valurile 
se înalţă la 4-5-6 metri, izbind  trotuarele. 

Oameni săraci, senini în sărăcia lor. Fiecare vinde ce 
poate, pe trotuar în faţa casei sau în pieţe, înscrisuri ale 
nimicului. Maşini de tot felul, de tot hazul, de la maşini 
sovietice la maşini mari americane. Cineva îmi spune 
că maşinile sunt făcute din bucăţi, meşterite de mâna 
oamenilor şi pe care nevoia i-a învăţat. Ce profesor şi 
nevoia astea! I-a învăţat chiar şi să supravieţuiască. 

Statuile domină oraşul. Cei cu faţa spre ocean sunt 
străinii, cărora li s-a ridicat un monument, cei autoh-
toni, cu faţa spre oraş, iar dacă sunt călare şi calul este 
cambrat, înseamnă că a murit în luptă.

Havana e un oraş în care culoarea pielii nu contează. 
Este pentru prima oară când însemnele alb-negru au 
dispărut. Lui Fidel Castro i se datorează asta, spune 
Jesus, şoferul care ne conduce. El a instaurat termenul 
de cubanez la care nu contează culoarea pielii. Culmea 
e că şi eu, român, m-am integrat imediat în concept.

Toţi cubanezii mi se par simpatici, că albi, negri sau 
metişi, toţi au o lumină şi un surâs de oameni paşnici. 
Cred că nu am pătruns în adâncul periferiilor, să mă 
întâlnesc cu tigri, cu lei, cu leoparzi... Probabil viitoarele 
animale de pradă!

Există un dezgheţ al comerţului, au apărut resta-
urante particulare. Preţurile oscilează de la ridicol la 
extravaganţă. Turiştii au început să îşi facă apariţia. 
E şi normal, sezonul estival începe în noiembrie şi se 

termină în aprilie, perioadă în care în Europa, Canada... 
e vreme cu ger şi zăpezi!

Balustrada care protejează oraşul de ocean, un brâu 
de piatră care se întinde de-a lungul  a câţiva kilometri 
buni, e un spectacol vivant al vieţii cubanezilor. Aici se 
face plajă, aici se doarme, aici se adună tinerii şi beau, 
fumează, aici se înalţă zmeie, se merge cu rolele. Spre 
seară începe promenada, ca pe Corso-ul european, în 
sus şi în jos. O lume care şerpuieşte, aşteptând noaptea, 
poate aşteptând somnul. În zilele cu vânt, balustrada 
e spălată de valuri de 5 – 10 metri. Oceanul, furios, 
aruncă jeturi de apă, ca pe nişte ofrande. Uneori aruncă 
peşte, alge, crabi, semne ale vieţii ascunse de ape. Furia 
oceanului şi vântul sunt semne de bogăţie, căci după ele 
urmează zile senine, însorite, calme, cu aerul vibrând în 
lumina soarelui. Palmieri, de unde cu un băţ agăţat de 
un cârlig poţi doborî nuci de cocos; bananieri, ca semn 
de verdeaţă continuă, cu ciorchine de banane atârnând 
greoi; trestie de zahăr, zahăr şi rom cubanez. Natura e 
darnică cu oamenii acestui pământ.

Din nou Havana cu străzile ei pitoreşti. Cartiere 
vechi, cu case care stau să cadă, cu altele bine smăl-
ţuite, amestec ciudat de neglijenţă şi grandoare. Câini 
şi cerşetori, tineri zurbagii, bătrâni năpăstuiţi căutând 
adăpost, o lume ca un fior de umilinţă, dar o lume care 
are un aer de supravieţuire încrâncenată – o lume care 
din întuneric îşi întrezăreşte viitorul. Căci eu cred cu 
tărie în viitorul acestei mici insule, insulă aruncată de 
valurile istoriei la cumpăna orgoliilor.

Pe o stradă mărginaşă am văzut un afiş care mi-a 
atras atenţia: Cuba post – castristă, un pachet de capete 
de militari care umpleau careul hârtiei. În privirile lor se 
întrezărea o încrâncenare oarbă. Oare? Cultul lui Fidel, 
cultul lui Che, cultul Revoluţiei care e mai puternică 
decât natura, toate aceste însemne afişate pe garduri, pe 
şepci, pe tricouri, pe cămăşi, pe tot ce vrei şi ce nu vrei 
nu fac decât să ne reamintească, într-un fel sau altul, 
că istoria se scrie o singură dată şi se şterge cu greu în 
ani, în decenii, în secole. 

Poate că micul cubanez care se naşte când eu scriu 
aceste rânduri se va întreba cu candoare: care este Cuba 
mea? E cea în care timpul vieţii se scurge ca într-o  clepsi-
dră? Poate că bunicii sau străbunicii lui n-au avut noroc 
sau poate aşa  s-a scurs clepsidra lor în istorie. Oglinda 

destinului a fost poate întoarsă invers sau poate timpul 
măsoară doar clipa. Micule cubanez, timpul măsoară 
eternitatea, iar oglinda vieţii tale îţi va măsura destinul. 

Vremea tunurilor, a rachetelor a trecut, aerul temă-
tor de moarte plutind peste ocean s-a risipit. „Patria o 
Muerte” a rămas un slogan!

Fidel a lăsat două lucruri importante: nu contează 
culoarea pielii şi mândria şi orgoliul de a fi cubanez. 
Două lucruri de neşters: patriotism şi revoluţie.

Femeia călare pe cocoş, simbol aparent ironic, 
statuie ascunsă într-un colţ al pieţei vechi, încearcă să ne 
vorbească despre o posibilă emancipare a femeii cuba-
neze. Cu harponul în mână, având un aer de revoluţio-
nar, porneşte la luptă călare pe cocoş. Cocoşul, simbol 
al virilităţii în ţările latine, se uită smerit, ascunzând în 
penele lui toată tristeţea de a fi dominat. Simbol istoric 
absurd, artă modernă, această femeie călare pe cocoş ne 
arată în mod ionic sau nu deruta din societatea cubane-
ză, căci femeia cubaneză, invizibilă în trecut, apare din 
ce în ce mai evident la rampă, domină oraşul cu prezenţa 
ei, uneori provocatoare, alteori matern înduioşătoare – 
mamă de copii – mulţi copii, care se joacă în pieţe sub 
portaluri pe marginea balustradei, semn de bogăţie, 
semn că viaţa renaşte. 

Faţă de un român, un cubanez trăieşte cu 7 ore mai 
mult. E o realitate exactă a poziţiei fiecăreia faţă de soa-
re. Când în România e 7 seara, în Cuba e amiază – ora 
12. La noi, ziua s-a scurs, iar la ei de-abia începe. Aşa 
ne-a potrivit destinul, aşa se scrie istoria faţă de mine 
şi neamul meu românesc. Un cubanez se naşte cu 7 ore 
mai devreme şi trăieşte cu 7 ore mai mult decât orice 
român! Cum la limita presupunerii nu există coinciden-
ţe, este doar o speculaţie metafizică, inocentă, dar reală. 
Oricum, Soarele – Regele - hotărăşte totul.

Micule cubanez, atunci când te vor boteza, sper că-ţi 
vor povesti despre mătuşa ta Apa  şi despre bunicul tău 
Oceanul,  cele două forţe care se înfruntă sub oblăduirea 
Christ-ului de 20 de metri şi 375 de tone de marmură, 
care domină oraşul, ca un semn de ocrotitoare mantie 
catolică. Sper ca el să fie unchiul tău cel bun! Şi cel 
norocos!

23 martie 2016, 
Havana, Cuba

FEMEIA C|LARE PE COCO{ 
sau CUM E S| TR|IE{TI CU 7 ORE MAI MULT

@ prof. univ. dr. 
IOAN CĂRMĂZAN
președinte U.A.R.F.
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- Domnule conf. univ. dr. Aurelian  
A. Bondrea vă mulţumesc pentru 
că aţi acceptat dialogul, aşa că, 
pentru început, v-aş ruga să vă pre-
zentaţi cititorilor noştri, ştiut fiind 
faptul că sunteţi un om foarte activ, 
cu o bogată viaţă profesională.

- Începând cu anul 2010, conduc Uni-
versitatea „Spiru Haret”, însă m-am dedi-
cat acestei instituţii încă de la momentul 
constituirii sale. De când ocup funcţia de 
rector, am asigurat coordonarea strategiei 
de evoluţie pe termen scurt, mediu şi lung, 
propunând direcţiile prioritare de acţiune 
pentru realizarea obiectivelor strategice, 
am stabilit rapoarte pozitive cu instituţii 
academice internaţionale şi am asigurat 
menţinerea unui echilibru între stuctu-
rile care definesc ansamblul instituţional 
haretian. În cadrul procesului de reformă 
academică, am orientat activitatea Uni-
versităţii „Spiru Haret” către promovarea 
unei noi calităţi în educaţie.

- Universitatea „Spiru Haret”, 
înfiinţată în cadrul Fundaţiei „Ro-
mânia de Mâine”, de curând (19 
ianuarie 2016) a sărbătorit, prin-
tr-un eveniment special ce a avut 
loc la Ateneul Român, 25 de ani de 
la înfiinţare. Ce a fost bine şi ce a 
fost rău în aceşti ani?

- Într-adevăr, Universitatea „Spiru Ha-
ret” a sărbătorit anul acesta 25 de ani de 
tradiţie în învăţământ, alături de colabora-
tori academici, parteneri de afaceri, mem-
bri ai corpului diplomatic, dar şi cadre 
didactice şi absolvenţi ai instituţiei. Acest 
sfert de secol a însemnat implementarea 
unui proces educaţional modern, centrat 
pe student, care să ofere cea mai bună 
bază educaţională şi practică pentru tinerii 
aflaţi la început de carieră. Din perspecti-
va universităţii, un aspect pozitiv relevant 
este feedback-ul şi succesul absolvenţilor 
haretişti, care au reuşit să devină specia-
lişti pe piaţa muncii în domeniile studiate. 
Cât despre provocări, în decursul a 25 de 
ani este inevitabil ca acestea să nu apară. 
Important este că, în ciuda lor, Universi-
tatea „Spiru Haret” a demonstrat şi de-
monstrează în continuare că poate depăşi 
cu succes orice situaţie dificilă. Personal, 
consider că orice experienţă, mai mult sau 
mai puţin plăcută, reprezintă o ocazie de a 
te autodepăşi, principiu pe care îl abordea-
ză şi instituţia pe care o conduc.

- Care este, acum, atitudinea 
guvernului faţă de universităţile 
particulare?

- În România încă predomină menta-
litatea de dinainte de `89, în care statul 
era jucătorul principal, iar sistemul pri-
vat era cvasi-inexistent. La nivel mondial 
însă, mediul privat este considerat supe-
rior faţă de cel public, tocmai prin prisma 
investiţiilor făcute. Totuşi, de-a lungul 
anilor, am observat o îmbunătăţire a 
atitudinii autorităţilor faţă de instituţii-
le particulare de învăţământ superior. Să 
nu uităm că mulţi absolvenţi ai universi-
tăţilor private, şi nu mă refer aici doar la 
Universitatea „Spiru Haret”, ocupă func-

ţii importante atât în sfera publică, cât şi 
în mediul privat, şi demonstrează în mod 
constant nivelul calitativ de pregătire.

- Universitatea „Spiru Haret” 
promovează un sistem educaţio-
nal complex, centrat pe student. 
Vă rog, câteva gânduri şi proiecte 
concrete legate de prezentul şi vi-
itorul acestei instituţii de învăţă-
mânt superior.

- Activitatea Universităţii noastre a 
fost, este şi va rămâne direcţionată spre 
însuşirea, dezvoltarea şi transmiterea 
cunoaşterii umane, în contextul dinami-
zator al exploziei ştiinţifice care ne condu-
ce spre transformare şi inovare continuă.

În viziunea Universităţii „Spiru Ha-
ret”, palierul educaţiei este orientat, pe 
termen mediu şi lung, spre diversificarea 
ofertei educaţionale în raport cu cerinţele 
pieţei muncii şi înfiinţarea de noi pro-
grame de studii, inclusiv în limbi străi-
ne, prin parteneriate cu alte universităţi. 
Aceste planuri reprezintă componente 
ale menţinerii şi dezvoltării unei culturi 
interne a calităţii, strâns legate de cultura 
organizaţională a universităţii noastre.

Până în prezent, activitatea Univer-
sităţii nu s-a axat doar pe latura didacti-
că. Menţionez aici doar câteva iniţiative. 
Studenţilor le-am oferit posibilitatea de 

a-şi exercita cunoştinţele teoretice şi de 
a-şi forma abilităţi reale în cadrul pro-
iectelor de natură practică, le-am pus 
la dispoziţie programe de mobilitate in-
ternaţională, pentru absolvenţi am im-
plementat proiecte de tip start-up, prin 
care le-am oferit sprijin în dezvoltarea 
de afaceri proprii, iar pentru grupurile 
defavorizate am organizat cursuri de ca-
lificare şi recalificare subvenţionate.

- Reprezentaţi o universitate ce 
susţine, ca membru al unor organi-
zaţii europene şi internaţionale, o 
activă cooperare academică. Vor-
biţi-ne despre misiunea şi principi-
ile Universităţii „Spiru Haret”.

- Misiunea generală a Universităţii 
„Spiru Haret” o reprezintă promovarea 
unei noi calităţi în domeniul educaţiei, 
prin optimizarea continuă a procesului de 
învăţământ, intensificarea demersurilor de 
cercetare ştiinţifică şi adaptarea curriculei 
la exigenţele şi necesităţile pieţei muncii, 
vizând în acelaşi timp şi performanţe no-
tabile în domeniul resurselor umane. 

În ceea ce priveşte principiile după 
care se ghidează Universitatea Spiru Ha-
ret, enumăr doar câteva dintre acestea, 
şi anume: 

Principiul libertăţii academi-
ce, garantat de lege, proclamat ca 

principiu fundamental de Magna 
Charta Universitatum, care asigură 
libertatea învăţământului, a formă-
rii şi a cercetării, în ceea ce priveşte 
stabilirea temelor, alegerea meto-
delor, procedeelor şi valorificarea 
rezultatelor, conform legii;
Principiul centrării educaţiei 
pe beneficiarii acesteia;
Principiul echităţii, în baza că-
ruia accesul la educaţie se realizea-
ză fără discriminare;
Principiul calităţii, în baza că-
ruia întreaga activitate academică 
se raportează la standarde de refe-
rinţă, indicatori de performanţă şi 
la bune practici naţionale şi inter-
naţionale, potrivit legii;
Principiul transparenţei, con-
cretizat în asigurarea vizibilităţii 
rezultatelor şi deciziilor, prin co-
municare periodică;
Principiul libertăţii de mobi-
litate naţională şi internaţională a 
studenţilor, a cadrelor didactice şi 
a cercetărilor ştiinţifici.

- Domnule profesor Bondrea, 
cum vedeţi viitorul acestor tineri 
care, acum, sunt studenţii dum-
neavoastră?

- Anatole France spunea „Să nu pier-
dem nimic din trecut. Cu trecutul se clă-
deşte viitorul.” Aşadar, ceea ce îi îndemn 
mereu pe absolvenţii noştri pentru a avea 
un parcurs profesional solid este să apli-
ce ceea ce au învăţat şi să nu uite că pen-
tru a deveni buni specialişti, trebuie să 
înveţe toată viaţa, să se autodepăşească 
constant şi să fie mereu la curent cu toa-
te noutăţile apărute în domeniul în care 
activează.

- Cum consideraţi că se diferen-
ţiază sistemul de învăţământ prac-
ticat de instituţia dumneavoastră 
faţă de sistemul public?

- Un tânăr care a ales să studieze în 
sistemul privat are şanse egale cu cel care 
a optat pentru o facultate de stat, dacă nu 
chiar şanse mai mari, având în vedere că 
Universitatea „Spiru Haret” a construit 
încă de la început un proces educaţional 
axat pe tehnologii moderne, adaptate la 
cerinţele pieţei. De asemenea, se fac cer-
cetări în multiple domenii de activitate, 
informaţiile fiind actualizate în funcţie 
de dinamica socială.

- În încheierea dialogului per-
miteţi-mi să vă rog – un gând pen-
tru „Cronica Timpului”.

- Permiteţi-mi să vă mulţumesc pen-
tru interesul manifestat faţă de institu-
ţia pe care o conduc şi faţă de sistemul 
educaţional românesc. Este de apreciat 
orice acţiune a instituţiilor de presă care 
promovează cultura şi educaţia, deoarece 
mass media joacă un rol deosebit de im-
portant în dezvoltarea societăţii. Acelaşi 
rol ni-l asumăm şi noi, la Universitatea 
„Spiru Haret”; îi recunoaştem importan-
ţa şi rezultatele pozitive.

Rodica Sub]irelu în dialog cu

conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, 
rectorul Universit\]ii „Spiru Haret”

R

R

R

R

R

R



10

Cronica Timpului l  Anul II l Nr. 15 l aprilie 2016ÎNSEMNĂRI

La commémoration, en 2016, des 140 ans de la naissance 
de Constantin BRANCUSI, est une occasion privilégiée qui 
nous permet d’évoquer, dans les pages de notre revue, son 
illustre personnalité. L’une des figures majeures de l’art du 
XXe siècle, Brancusi est considéré comme l’inventeur de la 
sculpture moderne.

Dans notre exposé, nous présentons, tout d’abord, la 
période de l’Art Moderne sous son aspect culturel & artis-
tique, durant laquelle le génie créateur de Brancusi prit son 
envol. Ensuite, nous ferons ressortir les points marquants 
de la vie et de l’œuvre de Brancusi développées notamment 
dans le milieu artistique parisien. 

Enfin, nous analysons certaines de ses œuvres majeures 
dont les images sont reprises dans notre article, en vue d’une 
meilleure compréhension de sa création artistique par nos 
chers lecteurs. 

L’Art Moderne - Le contexte culturel 
& artistique de la période

L’appellation d’art moderne désigne une période de l’his-
toire de l’art qui est initiée par les peintres impressionnistes 
dans les années 1870 et s’achève avec le début de l’art contem-
porain à partir des années 1960. D’aucuns, font débuter cette 
période avec Les demoiselles d’Avignon de Pablo Picasso en 
1907 (qui est aussi le point de départ du cubisme). Cette pé-
riode fait écho aux grands changements survenus au XIXe 
siècle provenant des révolutions techniques et industrielles. 
Le modernisme apparait au tournant du siècle, au moment 
où de profonds changements culturels et sociaux remettent 
en cause les valeurs qui ont dominé la société occidentale 
durant les siècles précédents. Les transformations techniques 
opérées au début du XXe siècle ont eu des répercussions quasi 
immédiates sur les arts. Peintres, écrivains et sculpteurs s’en-
gagent dans des voies artistiques originales pour représenter 
un monde industrialisé. Il s’agit d’un mode de pensée, de 
vie et de création qui se veut résolument nouveau, fondé sur 
le changement et en réaction aux temps 
qui l’ont précédé. L’art moderne regroupe 
des courants de pensée avant-gardistes tels 
que le fauvisme, le cubisme, le futurisme, 
le constructivisme, l’expressionisme, le 
dadaïsme ou encore le surréalisme. 
Par la restructuration des formes, 
ces courants introduisent pour 
la première fois dans l’histoire la 
notion d’avant-garde pour mieux 
affirmer l’éclat de leurs vues. 

Annonçant l’art abstrait, qui 
naît entre 1910 et 1920, ces avant-
gardes rendent compte de la ten-
dance du XXe siècle à concevoir 
des systèmes complexes qui ne 
se réfèrent plus aux formes de la 
nature et cherchent à se libérer 
de l’esthétique des siècles anté-
rieurs pour définir celle, nouvelle, 
d’une humanité confrontée à ses 
propres créations. La beauté 
n’est plus désormais l’apa-
nage de l’Antique. D’un 
point de vue institution-
nel, l’Académie perd sa 
légitimité aux yeux des ar-
tistes. Les peintres impres-
sionnistes qui accomplissent 
les premiers pas vers l’art 
moderne en rejetant les 
normes dictées par l’Académie et la peinture classique, vont 
ouvrir la voie à des peintres tels que Cézanne, Gauguin et 
Van Gogh, puis au cubisme. L’art moderne se caractérise 
aussi par la naissance de deux phénomènes: la critique d’art 
et l’apparition de la photographie. En effet, l’art devient sujet 
d’écriture ; Baudelaire et Zola écrivent des critiques engagées 
en faveur des peintres modernes. Quant à la photographie, 
celle-ci exerce une influence sur de nombreux artistes, depuis 

Degas jusqu’à Picasso, Matisse, Miró et Brancusi. De ce fait, 
les artistes se revendiquant de l’art moderne s’exprimeront 
à travers une multiplicité de médiums: dessin, peinture et 
sculpture, mais aussi photographie etc. Pour ce qui est de la 
sculpture, elle représente également une rupture avec le passé 
et les canons de la figuration de l’art classique. 

Les aspects marquants de la vie 
et de l’œuvre de Brancusi

Constantin Brancusi est né en 1876, sur la terre mythique 
roumaine, dans une famille paysanne, à Hobita, du départe-
ment de Gorj. Après avoir exercé différents métiers, il poursuit 
les cours de l’Ecole des arts et métiers de Craiova (1894-1898) 
dont il sort diplômé. Puis il étudie la sculpture à l’Académie 
des beaux-arts de Bucarest (1898-1902) en remportant plu-
sieurs prix. Durant la période de sa jeunesse passée en Rou-
manie, il réalise ses premières œuvres qui sont marquées 
par la tradition académique dans laquelle il excelle. Ainsi 
il produit: le ”buste antique”: Vitellius (1898), aujourd’hui 
au musée de Craiova, qui révèle les dons d’un élève bril-
lant, le buste du général docteur Carol Davila (1903) 
pour l’hôpital militaire central de Bucarest, le buste de 
Ion Georgescu-Gorjan, une personnalité de Craiova et 
un rendu Ecorché, sculpture achetée par le ministère 
de l’Instruction publique en 1903.

Après un long périple, en passant par Vienne et 
Munich, Brancusi arrive à Paris, en 1904. 

Il poursuit ses études à l’Académie des beaux-arts 
de Paris dans la classe du sculpteur Antonin Mercié, qui 
apprécie les qualités exceptionnelles de son élève. C’est 
là qu’il rencontre Amedeo Modigliani qui devient son 
ami. Pour vivre, il est plongeur dans un restaurant, puis 
chantre à la chapelle orthodoxe roumaine. Mais il a déjà 
loué son propre atelier et, dès 1906, il expose dans les Salons. 
De 1905 à 1907, il réalise une série de têtes d’enfants et de por-
traits: Portrait de Nicolae Dărăscu (peintre roumain), Buste 
de garçon, Tête d’enfant endormi et Le Supplice, œuvres qui 
montrent la maturité de son art mais aussi le point de dépas-
sement de son académisme et son orientation sur une voie 
originale de création. En 1906, il expose quatre œuvres au 
Salon d’Automne, dont le président du jury est Auguste Rodin. 
Ce dernier remarque notamment son œuvre L’Orgueil, 1905, 
un buste de jeune fille, dont la poésie et la beauté du visage 
révèlent son habilité artistique. En mars 1907, il entre comme 

assistant dans l’atelier de Rodin. Mais même si il admirait 
l’éminent maître de Meudon, poussé par son appétit insatiable 
de liberté il le quitte après seulement un mois en disant: ”Rien 
ne peut se développer sous de grands arbres”. 

Dès son installation à Paris, où il a vécu de 1904 à 1957, il 
côtoie tout un milieu d’intellectuels, d’artistes, qui se rencon-
traient dans les quartiers de l’avant-garde parisienne: d’abord 
à Montmartre, puis à Montparnasse. Brancusi occupe à partir 
de 1916 des ateliers situés successivement au 8 (puis, à partir 
de 1928, au 11) de l’impasse Ronsin dans le XVe arrondisse-
ment, où se dresse actuellement la tour Montparnasse. 

Il a été l’ami de Marcel Duchamp, Amedeo Modigliani, 
Douanier Rousseau, Fernand Léger, Éric Satie, Guillaume 
Apollinaire, Francis Picabia, Tristan Tzara, Man Ray, Ezra 
Pound et Henri Matisse. Il a rencontré aussi des écrivains 
et des poètes comme Eugène Ionesco, Emil Cioran et Paul 
Celan. Sur le plan de ses relations féminines, ses biographes 
font cas de plusieurs liaisons amoureuses plutôt éphémères.

L’œuvre du sculpteur Brancusi est celle d’un créateur soli-
taire qu’il est difficile de relier à un courant artistique précis. 
Il assimile très rapidement tout ce qu’il découvre de l’art le 
plus novateur. Il fréquente les musées du Trocadéro (d’eth-
nographie), Guimet (des arts asiatiques) et du Louvre (d’art 
et d’antiquités) qui lui permettent de découvrir l’art égéen, 
africain, et asiatique. C’est ainsi qu’il a trouvé dans la pensée 
orientale, de même que dans le folklore roumain, les sens pro-
fonds qui résident dans les fondements de la pensée archaïque 
des peuples. Brancusi – écrit Mircea Eliade – semble avoir 
trouvé sa source d’inspiration roumaine après sa rencontre 
avec certaines créations artistiques primitives et archaïques. 
Grâce à ces nouvelles découvertes, il modifie les codes de la 
représentation occidentale par la simplification drastique des 
formes. A l’instar d’Henri Matisse et de Fernand Léger, qu’il 
rencontre en 1908, Brancusi est à la recherche de formes de 
plus en plus simples et dépouillées. Brancusi développe son 
propre style, marqué par le travail de réduction de la forme 
à son essence. Dès les premières œuvres réalisées en 1907-
1908: La Sagesse de la terre, Le Baiser, La Prière, s’engage 
une réflexion sur la simplification des formes. 

De 1907 à 1925, Brancusi définit quelques thèmes majeurs 
que nous analysons plus loin, notamment le Baiser (1908), La 
Muse endormie (1910), la Maïastra (1912), forme première 
d’une longue série d’Oiseaux. Puis vient la série des Colonnes 
et des Coqs. Avec La Muse endormie ou Les Torses, les corps 
se fragmentent, les détails s’effacent.

En 1907, Brancusi réalise une de ses premières «tailles 
directes», préférant désormais dégager ses formes du ”bloc” 
naturel - bois, pierre ou marbre. La naissance effective de 
la sculpture moderne date des années où Brancusi réussit à 
extraire l’«essence des choses» des formes naturelles grâce 
à la ”taille directe” dans le marbre ou le bois. Cette moder-

nité se révèle également dans 
la création de sa première 
Muse endormie (1910), 
qui célèbre la forme par-
faite par excellence pour 
lui: l’ovale. Brancusi est 
soucieux de réduire 
les formes à leur plus 
simple expression, 

privilégiant l’ovoïde. 
Il se concentre sur cer-
taines parties du corps, 
chargées de représenter 
l’ensemble de l’être: la 
tête apparait comme la 
partie la plus expressive 
de l’être humain. Les 
nombreuses variantes 

sur le thème de la tête 
(Une Muse, Mademoiselle 

Pogany, Danaïde…) montrent la place que Brancusi accor-
dait à ce thème dans son œuvre. Le motif de la tête s’inscrit 
dans ses recherches constantes sur l’ovoïde: en témoignent 
Prométhée, le Nouveau-né et Le Commencement du monde. 
Pour lui, la sphère est la forme absolue, et la sphère en mou-
vement devient un ovoïde, une forme vivante et non purement 
abstraite. C’est ainsi qu’il renonce à la notion traditionnelle 
de buste comme ce fut le cas dans les représentations des 
muses qui ont posées pour lui: la baronne Renée Frachon 

ConstantinBrancusi
(Hobita, Roumanie, 1876 - Paris 1957)

2016 - L’année BRANCUSI

@ ALEXANDRE ANDREI
– Paris –

L’Atelier

La Prière, 1909 Le baiser, 1908
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(1908) dont le portrait est devenu, grâce à des distillations 
successives, La Muse endormie (1910), Une Muse (1912), puis, 
l’amie hongroise Margit Pogany (1910) dont il ne ressort que 
la tête et les bras en écharpe (Mlle Pogany, 1912). Pour ce qui 
est du portrait de la princesse Marie Bonaparte, stylisé sous 
l’appellation ”La Princesse X”, celui-ci a provoqué un scandale 
lors de son exposition au Salon des indépendants de Paris en 
1920, étant considéré comme une œuvre pornographique. 
Brancusi a été obligé de la retirer de l’exposition. ”C’est la 
synthèse de la femme”, expliqua Brancusi ; mais aux yeux de 
la plupart des gens, cette statue était manifestement phallique.

Depuis 1914, Brancusi a travaillé le bois, vraisemblable-
ment sous l’influence conjuguée de l’art populaire roumain 
et de l’art africain auquel Matisse et Modigliani portaient un 
grand intérêt. Dans cette veine, il a réalisé le Fils prodigue 
(1914), la Sorcière (1916), la Chimère (1918), Adam et Ève 
(1921), l’Esprit du Bouddha (1937).

Ses œuvres sont devenues populaires en France, en Rou-
manie, à Londres et aux Etats-Unis. Collectionneurs-notam-
ment John Quinn - achètent ses pièces, et ses œuvres sont 
présentées grâce à l’initiative de ses amis dans diverses expo-
sitions, notamment aux USA. En 1913, il envoie cinq œuvres 
à l’exposition de l’Armory Show de New York, qui le révèle 
en Amérique. Ses amis Edward Steichen et Alfred Stieglitz 
organisent en 1914 sa première exposition personnelle à New 
York, à la Photo Secession Gallery. La célébrité de Brancusi 
s’est accrue suite au procès avec les services des douanes amé-
ricaines. En octobre 1926, Brancusi envoie à New York une 
vingtaine de sculptures (y compris ”Oiseau dans l’espace”) en 
vue de préparer une exposition personnelle à la galerie Brum-
mer. Mais les œuvres sont saisies à la douane et taxées comme 
des marchandises. Marcel Duchamp, ami de Brancusi, décide 
de réagir; il mobilise alors un grand nombre de personnalités 
du monde de l’art. Ainsi s’ouvre en octobre 1927 le célèbre 
procès, autour de la définition des œuvres d’art, du beau et sur 
la légitimité de l’abstraction. En 1928, le juge se prononça en 
faveur de Brancusi, ses sculptures étant reconnues comme des 
œuvres d’art – une décision généralement considérée comme 
une véritable victoire de l’avant-garde artistique. 

En 1935, la Roumanie commande à Brancusi le mémorial 
de Târgu-Jiu qui sera réalisé sous ses directives en 1937-1938, 
pour célébrer la mémoire des jeunes Roumains morts lors de 
la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Cet ensemble est 
constitué de trois éléments monumentaux: La Colonne sans 
fin, haute de presque 30 mètres, composée de quinze modules 
rhomboïdaux en fonte métallisée. La Porte du Baiser et 
La Table du silence. Cette dernière rappelle la 
Table du Sanctuaire dace de Sarmizegetusa. 
Englobant la totalité d’un espace urbain, l’en-
semble de Târgu-Jiu s’articule à la frontière 
de la sculpture, de l’architecture et de l’urba-
nisme. Ce monument magistral représente 
la synthèse de l’œuvre de Brancusi.

Un autre projet de Brancusi, le Temple 
de la Contemplation et de la Délivrance, 
proposé par Brancusi au Maharadjah 
d’Indore (qui lui a acheté trois ver-
sions de ”Oiseau dans l’espace”), 
restera sans suite. Son dernier 
voyage sera pour les États-Unis 
en 1939. Pendant une période de 
33 ans, de 1912 à 1945, il a créé la 
série Animalia composée de sculp-
tures en marbre, bronze ou plâtre 
d’animaux: Poissons, Phoques, 
Pingouins, Oiselets, Léda, Coqs et 
Tortues (la dernière forme créée 
par Brancusi). Durant la dernière 
guerre, Brancusi achève le long 
cycle de son oeuvre: „Le phoque” et 
surtout le dernier „Grand Coq”. La 
seule forme nouvelle qu’il engendre 
est celle de la Tortue (1941-1943). 
Curieusement, alors que sa renom-
mée grandit, il se retire lentement, 
et cesse de produire des sculptures 
dans les dernières années de sa vie. En 
1938, après avoir réalisé le mémorial 
de Târgu-Jiu en Roumanie, il avait 
apparemment atteint le sommet de 
sa carrière. Après avoir obtenu la 
nationalité française en 1952, Bran-
cusi lègue à l’État français en 1956, 
un an avant sa mort, l’ensemble de 
son atelier avec tout son contenu, 
sous réserve que le Musée natio-
nal d’art moderne s’engage à le 
reconstituer tel qu’il se présen-
tera le jour de son décès. Œuvre 
d’art à part entière, ce havre de 
création, fut transféré d’abord au palais de Tokyo en 1962, 
puis, en 1977 sur la piazza, au pied du Centre Pompidou.

Une nouvelle reconstitution eut lieu au même endroit 
en 1997, restituant l’aspect extérieur et intérieur des ateliers 
d’origine, sous la direction de Renzo Piano. L’originalité 
de Brancusi aura été de tout conserver auprès de lui dans 
son atelier, hormis La colonne sans fin. Le legs présente un 
panorama à peu près complet de l’œuvre du sculpteur grâce 

aux nombreux tirages en plâtre, venus remplacer les origi-
naux en marbre dès le moment où l’artiste s’en séparait. On 
peut y voir une collection unique au monde constituée de 
137 sculptures, 87 socles, 41 dessins, 2 peintures et plus de 1 
600 plaques photographiques de verre et tirages originaux, 
la bibliothèque (245 titres) et la discothèque (191 titres) ainsi 
qu’un ensemble d’archives. Les sculptures de Brancusi font 
de son atelier un temple, un espace sacré. L’unité spatiale de 
l’atelier était pour Brancusi une composante essentielle de 
son œuvre. Il finit même par considérer le lieu comme une 
œuvre en soi, totale, où s’exprime la quintessence de son art. 
Les sculptures y entretiennent des relations privilégiées avec 
leurs socles, entre elles et avec l’espace. Notons que les socles 
en tant que tels constituaient des formes sculpturales. Bran-

cusi leur confère ainsi une valeur architecturale autonome. 
C’est la même considération pour ses photographies qui sont 
indissociables de son œuvre. Ses clichés d’amis, d’animaux, 
et surtout ceux de ses sculptures sont des œuvres d’art qui 
constituent une source de renseignement inestimable sur son 
esthétique et sur sa vie dans son atelier.

Analyse de cinq productions majeures

1/ Le Baiser - 1908 est la première œuvre d’une longue 
série que Brancusi développera pendant quarante ans. Il 
conçoit ce moment amoureux en partant d’un bloc de pierre, 
dont il fait surgir deux êtres qui forment une unité dans leur 
étreinte. Dans le cadre de cette série, le sculpteur réalise en 
1910 une autre version de son Baiser, sous la forme d’un 
monument funéraire, installé sur la tombe d’une jeune fille, 
au cimetière du Montparnasse. Cette version présente une 
sculpture dans un bloc-colonne: les corps entiers des amou-
reux, les jambes repliées et accolées, fondus dans une intime 
étreinte. Ces deux motifs, cube ou pilier, seront intégrés dans 
des projets ultérieurs: dans la Colonne du Baiser, conçu pour 
le Temple de la délivrance à Indore (jamais réalisé) et dans 
la Porte du Baiser réalisée à Târgu Jiu en Roumanie (1938). 
Une œuvre de cette série, intitulée Borne-Frontière (1945) a 

été conservée dans son atelier. Elle est constituée de trois 
blocs de pierre empilés verticalement, chaque côté des 
blocs portant le motif du Baiser. 

2/ La Prière - 1909: Créée pour orner le monu-
ment funéraire de Petre Stanescu au cimetière de Buzau 
(Roumanie), La Prière est une œuvre clé de Brancusi. 
Le monument comporte un socle de pierre, le buste du 
défunt et une figure allégorique représentant une femme 
qui pleure à côté du socle. Aujourd’hui au musée des 
Beaux-Arts de Bucarest, c’est une figure nue agenouillée 

sur un socle, légèrement penchée en avant, la tête ovoïde 
à demi inclinée, qui inspire la piété et le recueillement. 
Exposée d’abord au Salon des indépendants de 1910, cou-
lée en bronze, elle est ensuite érigée en 1914 à Buzau. On 
peut remarquer que dans La Prière, le personnage, la tête 
penchée, regarde pieusement la terre au lieu de relever les 
yeux vers le ciel dans un élan extatique. Brancusi traduit le 
sentiment ancestral de respect à l’égard de Gaïa, notre mère 
à tous, qui nous reprend dans son sein, après nous avoir 
nourris tout au long de notre vie. ”Nous ne parviendrons 
jamais à être suffisamment reconnaissants, disait Brancusi, 
envers la terre qui nous a tout donné”. La Prière témoigne 
d’une quête de forme qui marque le passage de la sculp-
ture traditionnelle à la sculpture moderne. Une réplique 
en bronze réalisée en 2001 d’après l’œuvre originale, a 
été offerte à la RATP / PARIS par la fondation Franco-
Roumaine afin de célébrer le 125e anniversaire de la 
naissance de Brancusi. Cette sculpture a été placée 
dans la station de métro La Madeleine.

3/ La Muse endormie - 1910: En 
1908 Brancusi exécute Le Sommeil, sous la 
forme d’une tête de jeune fille. C’est sa pre-
mière taille directe en marbre, qui représente 
le thème précurseur de La Muse endormie. 
Dans ce type de sculpture, Brancusi substitue au buste une 
tête couchée, privée de toute attache au corps, et déposée 
comme un masque. La première version de La Muse endor-
mie est réalisée en 1909-1910 (marbre) d’après le portrait de 
la baronne Renée Frachon que Brancusi rencontre en 1907 
et qui pose pour lui à plusieurs reprises. La physionomie du 
modèle est rappelée encore, l’ovale du visage est épuré mais 
dans ses versions ultérieures les traits du visage s’effaceront 

peu à peu. Toutefois, l’intégrité de l’image sera préservée, à 
l’inverse des cubistes qui décomposent et recomposent le réel. 
Il reprendra inlassablement la Muse endormie, durant toute 
sa vie avec de légères variations. Les yeux fermés nous font 
penser à certaines peintures de femmes de Amedeo Modi-
gliani, l’ami de Brancusi, dont les visages sont représentés sans 
iris, sans regard, ouverts en dedans, comme dans une extase, 
vers une lumières qui semble les éclairer de l’intérieur par la 
grâce. Brancusi transpose le thème de la vie dans l’absolu, et 
polit jusqu’à la perfection le marbre et le bronze. Il s’agit d’une 
réflexion sur la spiritualité qui aboutit au modèle originel ovi-
forme des séries de Muse endormie, Nouveau-Né, Prométhée, 
le Commencement du monde, qui inspirera les surréalistes.

L’extrême raffinement de La Muse endormie rappelle 
d’autres cultures et principalement les arts asiatiques que 
Brancusi a côtoyés au Musée Guimet.

Le cycle des oiseaux: 4/ Maïastra (1912) et 
5/ L’Oiseau dans l’espace (1923). Un thème qui occupe 
une place privilégiée dans l’œuvre de Brancusi, c’est celui de 
l’oiseau et de son envol.

La première sculpture de cette série est Maïastra (1912), 
un travail en bronze dont le nom provient de celui d’un oi-
seau miraculeux des légendes populaires roumaines. Chez 
Brancusi, le mystère de la transformation de la forme en 
idée s’opère sous le signe de sa Maïastra. Spirituellement 
parlant, le désir de fixer le vol de l’oiseau a une signification 
mystique. Maïastra deviendra au cours des années, l’Oiseau 
dans l’espace sous une forme toujours plus élancée, en forme 
d’ellipse, qui suggère l’essence du vol. Brâncuşi crée le pre-
mier exemplaire de l’œuvre en 1923. Son souci n’est plus la 
vraisemblance, mais la simplification en ôtant aux motifs 
tout détail superflu. Ce qu’il veut rendre, ce n’est pas l’ana-
tomie de l’animal, mais l’idée du vol.: ”Je ne sculpte pas 
des oiseaux, mais le vol”. Dans la version 1925 de l’Oiseau 
dans l’espace, la forme ovoïde, chère au sculpteur, s’étire, 
la tête et les pattes rejoignent la verticalité dans l’élan pour 
aller vers les cieux. La sculpture n’est qu’une ondulation, sa 
surface étincelante réfléchit la lumière et absorbe l’espace. 
Elle évoque désormais une flamme plus qu’un animal et 
une ascension spirituelle autant que physique. Considéré 
comme l’apogée de l’œuvre de Brancusi, ce bronze reluisant 
et rutilant incarne la noblesse du mouvement d’un oiseau. 
Le sculpteur dira plus tard: ”Je n’ai cherché, pendant toute 

ma vie, que l’essence du vol […]. Le vol, quel bonheur!”.

CONCLUSION 
L’œuvre de Brancusi se rattache, par l’élimina-

tion des détails et sa recherche de l’essentiel, à l’art 
néolithique – dans Sagesse de la terre (1907), et à 
l’art archaïque ou antique préclassique, dont les 
principes sont nettement visibles dans le motif 
du Baiser (1908) qui figure un homme et une 
femme enlacés. Il allie cet héritage à une réflexion 
moderne sur le vol et l’espace, retenant, parmi 
ses animaux de prédilection, l’oiseau, dont les 
surfaces polies sont génératrices d’énergie. Il 
renonce à la technique académique du mode-
lage de l’argile au profit de la taille directe dans 
le marbre, la pierre ou le bois. Grâce à la taille 
directe, il révolutionne la sculpture. Les œuvres 
qui en résultent, simplifiées, épurées, révèlent le 
matériau qui leur a donné naissance ainsi que 
le travail de l’artiste. Ainsi il rompt définitive-
ment avec les canons de l’art hérité de l’Anti-
quité et de la Renaissance. Brancusi tourne le 
dos à la tradition académique dans laquelle il 
avait pourtant excellé. Son œuvre se détourne 
du réalisme pour côtoyer l’abstraction, dans une 
tentative pour révéler l’essence du sujet. Cela 
étant, il ne fut jamais un artiste abstrait car il y 
a toujours dans ses œuvres une référence à une 
nature identifiable. Il est à la recherche d’une nou-
velle réalité plastique et reste sensible aux simpli-
fications de la sculpture ayant pour référence un 
monde naturel et cosmique. 

En analysant les ressorts de son travail, on com-
prend pourquoi il a pu, à ce point, incarner l’artiste 
par excellence. Un artiste archaïque et moderne.

Jean Cassou, le directeur-fondateur du Mu-
sée national d’art moderne de Paris, a défini 
l’un des traits les plus significatifs de l’art de 
Brancusi: ”son savoir dans l’ordre du mesu-

rable, son intuition de la vérité universelle, 
cette vérité que recèlent aussi bien la 
vie animale que le trésor des fables hu-

maines, tout cela c’est conjugué 
pour produire sous sa main et 
sous ses outils les formes abso-
lues de l’oiseau, du phoque, de 
la tortue, de la colonne sans fin 

et de ces têtes qui sont aussi bien le sommeil de la muse que 
l’œuf primordial. A travers l’accident on remonte avec lui au 
mouvement, au vol, à l’élément, à l’âme, on touche au sacré ”. 

Grâce à ses créations de génie, qui ont montré au monde 
entier les qualités et la beauté de l’âme roumaine, Brancusi 
est entré dans le panthéon de ”nos Immortels”, ensemble avec 
Eminescu, Enescu, Ionesco, Cioran, Eliade!…

ÎNSEMNĂRI

Maïastra, 1912

La Muse endormie, 1910

L’Oiseau dans l’espace, 1923
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Remember 
27 noiembrie 1972 – o zi mohorâtă 

de toamnă în care la Piteşti s-au adus, 
spre a fi plantaţi în centrul oraşului, 
3000 de bulbi de lalele şi 100 de zambi-
le. Aceştia proveneau de la un floricultor 
amator, Weill Alois, din Arad şi de la 
piaţa de flori din Oradea. Nimeni nu s-a 
gândit atunci că acea zi va însemna pen-
tru Piteşti un destin, acela de a deveni 
în scurt timp un oraş al florilor, căruia 
de nenumărate ori i s-a spus „Olanda 
României”.

În primăvara anului 1973 aceştia au 
înflorit, spre surprinderea şi bucuria 
locuitorilor. Acesta a fost debutul flori-
cultorilor şi peisagiştilor piteşteni pri-
vind cultura florilor bulboase în zonele 
verzi. Achiziţionarea de bulbi şi bulbili a 
continuat şi în următorii ani, 1975-1976, 
ajungându-se la un număr de 58000 la-
lele, 1000 narcise, 1000 muscari, 100 
crocus şi 250 zambile. Furnizori au fost 
Laboratorul de Floricultură Eforie Nord 
din cadrul Staţiunii de Cercetări pentru 
Pomicultură Constanţa, Întreprinderea 
de Sere Codlea, ferma anexă Băneasa 
– Bucureşti a CC al PCR şi acelaşi flori-
cultor din Arad. S-a reuşit a se planta o 
colecţie de lalele provenită de la Eforie 
Nord, cuprinzând 58 de soiuri din toa-
te grupele floricole în aşa fel ca înflori-
rea lor să înceapă la 20 martie şi să se 
termine în jurul datei de 20 mai – ziua 
Municipiului Piteşti. Ea a fost amplasa-
tă pe strada Victoriei, în partea de est a 
catedralei „Sf.Gheorghe”, lângă Florăria 
„Fortuna”, fiind ulterior mutată lângă 
Teatrul „Al.Davila” .

Colecţia alcătuită pe principiile arhi-
tecturii peisagere a fost o mare reuşită 
prin armonia figurilor geometrice, 
cromatică, succesiunea perioadelor de 
înflorire şi combinaţia lalelelor cu ele-
mente de fundal ca miozotis, pansele 
şi bănuţei.

În primăvara anului 1977 s-a reali-
zat cea mai frumoasă cultură de lalele, 
narcise, zambile, crocus şi muscari, 
ceea ce i-a determinat pe conducătorii  

Administraţiei Publice Locale şi pe 
specialiştii peisagişti- floricultori să 
se preocupe în continuare de extin-
derea acestor flori în zonele verzi ale 
Municipiului Piteşti.

În aceeaşi perioadă s-a desfăşurat în 
sala sporturilor din oraş o consfătuire cu 
oficialii judeţului. Cum era obiceiul tim-
pului, au fost invitaţi toţi conducătorii 
întreprinderilor şi instituţiilor judeţene, 
printre care şi directorul Trustului 
Pomiculturii Mărăcineni-Piteşti, dr. 
ing. Ilarie Isac. Proaspăt locuitor al 
Piteştiului, sosit în primăvara aceluiaşi 
an pentru a prelua funcţia amintită, dom-
nul Ilarie Isac a fost profund impresionat 
de explozia florală de lumină şi culoare 
din centrul oraşului, de ineditul ei şi s-a 
gândit că realizarea edililor de aici tre-
buie aflată de toată ţara. Participând 
neimplicit la confătuire , s-a gândit la o 
posibilă expoziţie de flori căreia i-a dat 
un nume, „Simfonia Lalelelor”.

Simfoniile şi 
contribuţia lor 

Din toamna lui 1972 şi până în pre-
zent s-au plantat peste 820700 bulbi 
de lalele, narcise, zambile, brânduşe 
şi muscari, predominând lalelele, fiind 
cultivate peste 135 de soiuri din toate 
grupele botanice. În cei 38 de ani scurşi 
de la prima ediţie a Simfoniei (6-9 mai 
1978), urbanistic, Municipiul Piteşti 
şi-a sporit zestrea verde, ornamentată 
cu covoare florale.

De remarcat că, în acest timp, 
ediţiile au prilejuit vizitarea oraşului nu 
numai de cele peste 180 de unităţi care 
au amenajat standurile expoziţionale, 
dar şi de către cei de ordinul sutelor 
de mii, iubitori de flori din ţară şi stră-
inătate.

Cele douăzeci de participări din 
China, Italia, Suedia, Olanda, Iugo sla-

via, Iran, Un garia, Austria, Vietnam, 
Japonia, Portugalia, Malaesia, Letonia 
şi Republica Moldova, spun multe des-
pre amploarea fenomenului „Simfonia 
Lalelelor”. Datorită expoziţiei au fost 
cunoscuţi marii colecţionari de cactuşi 
din ţară, iar după 1989 noile mari fir-
me importatoare de flori din vestul 
Europei. Simfonia a influenţat acti-
vitatea de spaţii verzi din România, 
fără o coordonare naţională, nefiind 
dependentă de niciun minister, oferă 
lucrătorilor din acest domeniu posibi-
litatea să se întâlnească, să se cunoască 
şi să stabilească relaţii de colaborare 
interumane, să facă schimburi de idei, 
tehnologii, de experienţă şi material 
biologic, în folosul societăţii.

Piteşti - oraşul lalelelor, mai ales 
în perioada de început a cultivării 
acestora şi a primelor ediţii „Simfonia 
Lalelelor” rămâne imortalizat în fru-
mosul şi sentimentalul film, realizat cu 
dragoste şi pasiune de un locuitor al 
său, Ioan Butnicu care semnează re-
gia şi imaginea, ilustrat muzical de Nic 
Gheorghiu.

De apreciat iniţiativa şi perseverenţa 
ing.Mircea Pungogi, ca un ultim 
„supravieţuitor” în colectivul iniţial de 
organizare a expoziţiei, în a consemna 
firul primelor 20 de ediţii ale Simfoniei, 
într-o monografie.

În semn de recunoştinţă piteştenii 
se simt datori şi aduc un ultim omagiu 
celui care a fost inginerul horticol pei-
sagist Gheorghe Pacea, cel care alături 
de ingineri şi tehnicieni a pus în ope-
ră o idee genială, denumită ca operă 
„Simfonia Lalelelor” .

La ediţia din acest an, a XXXIX-a, 
ar fi împlinit 97 de ani, însă Dumnezeu 
l-a chemat la El petru a se ocupa de 
spaţiile verzi din Grădina Maicii 
Domnului. Meritul incontestabil al 
„Simfoniei Lalelelor” este acela că a 
generat o mişcare naţională la nivelul 
oraşelor din România, în organizarea 
expoziţiilor dendro-floricole în diferite 
anotimpuri, fiecare cu specificul ei.

– pe o partitură florală de excepţie –

De Florii,
între 22-24 aprilie a.c.,
Piteştiul organizează
a XXXIX-a ediţie

Începută ca o manifestare locală, înainte de 1989, mai 
târziu devenind brand-ul „Simfonia Lalelelor”, evenimen-
tul primăverii piteştene s-a identificat, de la an la an, cu 

sintagmele „naţional” şi „internaţional”. Plusul de valoare 
l-au dat organizatorii, expozanţii şi mai ales vizitatorii.
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@ CONSTANTIN BĂJENARU

Participări
La închiderea ediţiei publicaţiei 

noastre îşi anunţaseră prezenţa amba-
sadorul SUA, ambasadorul Austriei, 
ambasadorul Palestinei, ambasado-
rul Republicii Vietnam, ambasadorul 
Japoniei, ambasadorul Chinei, amba-
sadorul Republicii Filipine, ambasado-
rul Republicii Portugheze, ambasadorul 
Malaesiei, delegaţia Elveţiei, delegaţia 
sârbă, delegaţia Olandei, delegaţia 
Suediei, delegaţia Republicii Letonia şi 
delegaţia Republicii Moldova. Au fost in-
vitaţi preşedintele Ro mâ niei, preşedinţii 
Senatului şi Camerei De putaţilor din 
Parlamentul României, lideri politici, şefi 
de instituţii guvernamentale şi deconcen-
trate, reprezentanţi ai Societăţii civile.

La ediţia a XXXIX-a s-au înscris şi 
participă cu standuri expoziţionale un 
număr de peste 70 de firme şi instituţii 
de profil, din ţară şi străinătate, în inte-
riorul complexului „Casa Cărţii”, alături 
de peste 200 de comercianţi şi meşteri 
populari, în Piaţa Vasile Milea şi zona 
exterioară –Complex Fortuna. Spaţiul 
alocat evenimentului expoziţional este 
de peste 1200 mp în interior şi peste 
4500 mp în exterior. Cu ocazia celei de 
a XXXIX-a ediţii a „Simfoniei Lalelelor” 
oraşul este împodobit cu un iluminat 
ornamental care însumează peste 225 
de instalaţii decorative.Intrările prin-
cipale în Municipiul Piteşti sunt mar-
cate cu simbolurile specifice sărbătorii 

de suflet a piteştenilor. În preambulul 
şi pe parcursul Simfoniei, Primăria 
Piteşti, în parteneriat cu Universitatea 
din Piteşti şi Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu” organizează simpozioa-
ne naţionale şi internaţionale pe tema-
tici dedicate evenimentului.

La standurile organizate de meşterii 
populari, veţi întâlni expunând lucrări 
pe diverse teme (inclusiv religioase) fa-
milia de sculptori Ionuţ, Gigi, Adela şi 
Ion Rodoş, care în direct vor realiza mi-
nunatele flori de colţ şi bujor de munte.

Vor mai fi prezenţi sculptorii Elena 
şi Gheorghe Mateescu precum şi Elena 
Nencov cu bogata sa colecţie de păpuşi 
îmbrăcate în cele mai diverse porturi 
populare tradiţionale.

În zona artizanatului aveţi posibili-
tatea să întâlniţi ceramica de Horezu, 
Băbeni, Corund (reprezentată de fami-
lia Anuşka şi Arpad Ravasz), Bistriţa, 
Satu-Mare, Maramureş şi alţii.

Alte două momente, de excepţie, ale 
Simfoniei vor încânta publicul specta-
tor. Este vorba de Parada Florilor şi 
Carul alegoric floral.

Pe parcursul celor 3 zile cât durează 
Simfonia la Piteşti, invitaţii, delegaţiile, 
participanţii şi vizitatorii vor urmări: 
- filmul retrospectiv al Simfoniei 
Lalelelor - spectacole de folclor şi 
muzică tânără - exersarea lucrărilor 
practice, meşteşugurilor, măiestriei şi 
tradiţiilor populare, la standurile ame-
najate în acest scop.

În spectacolele de folclor, vineri, 22 
aprilie şi duminică 24 aprilie, de la ora 
1700 evoluează, pe scena din Piaţa Milea, 
artişti şi tarafuri autohtone, cum sunt: 
Cristina Turcu-Preda, Daniela Cernea, 
Rodica Oprican, George Nedelea, 
Valentin Grigorescu, Violeta Dincă, 
Grupul Zavaidoc, Taraful Zavaidoc, 
precum şi alţi interpreţi de certă valoare.

De evidenţiat este faptul că organi-
zatorii au invitat, pentru un program 
pe care să-l prezinte publicului spec-
tator, Ansamblul folcloric Botnenii din 
Republica Moldova- raionul Ialoveni.
Un recital de folclor vor susţine şi elevii 
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, 
vineri 22 aprilie, de la ora 1500 .

Sâmbătă, 23 aprilie (orele 1700) 
în Piaţa Vasile Milea, respectiv ore-
le 1900 în Piaţa Primăriei Piteşti se 
vor desfăşura spectacole de muzică 
tânără, coordonate de cantautorul 
Tiberiu Hărăguş, în care vor evolua 
tineri interpreţi, precum şi Grupul 
Folk P620, Trupa de rock Simbolic. 
Seara, târziu, în Piaţa Primăriei orga-
nizatorii intenţionează să ofere tuturor 
participanţilor la Simfonia Lalelelor un 
grandios foc de artificii, cu luarea tutu-
ror măsurilor de siguranţă.

Inedit pentru ediţia XXXIX a 
Simfoniei Lalelelor este iniţiativa 
unui grup de 3 medici cardiologi- dr. 
Cătălin Uşurelu, dr.Elvis Boţu (de la 
Spitalul de Urgenţă Argeş - Laboratorul 
Angiografie) şi dr. Laura Popescu 
(Spitalul Militar de Urgenţă „Ion Jianu” 
Piteşti) susţinuţi de Federaţia Societatea 
Civilă Românească – filiala Argeş, care 
propun un proiect benefic pentru comu-
nitatea piteşteană şi nu numai. 

Acesta se referă la organizarea, 
începând cu anul 2016, prin grija 
autorităţilor locale în parteneriat cu 
Universitatea din Piteşti, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Argeş, unităţi, servi-
cii deconcentrate şi alte O.N.G.-uri, a 
Crosului Primăverii Piteştene, în două 
ediţii: ediţia I „Simfonia Lalelelor” şi 
ediţia a II-a „Zilele Municipiului Piteşti”.

Astfel, pe lângă acţiunile cultura-
le, dezbaterile ştiinţifice, participarea 
horticultorilor renumiţi din ţară şi 
străinătate, prezentarea şi exersarea 
meşteşugurilor şi tradiţiilor populare, 
întâlnirile de business şi deschiderea 
internaţională a celor două evenimente, 
mişcarea sportivă de masă – ar întregi 
necesităţile şi aşteptările tuturor cate-
goriilor de vârstă umană, formaţie pro-
fesională, ocupaţie şi condiţie socială.
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The author

T here is already a plethora of Ro-
manian literature books but the 
present narrative is artfully con-

structed and gripping. Once one starts 
to read it is hard to break away from its 
spell and only after finishing the book 
does the reader realise that here is an 
essay of profound depth.

The author, Professor Mihail Dia-
conescu, was born on 8 November 1937 
in the village, Muscel County, Roma-
nia, son of the priest and teacher Aure-
lian Diaconescu, he graduated in 1955 
”Gheorghe Şincai” college, Bucharest. In 
1960 he did his undergraduate studies 
at the Faculty of Philology, University 
of Bucharest. In 1972 he obtained his 
PhD in philology from the University 
”Alexandra loan Cuza”, Iaşi.

Between 1972-1975 he was ‘Gastdozent’  
(guest lecturer) at the Romanian Insti-
tute of the Humboldt-University, Berlin, 
where he lectured, conducted seminars 
and guided the development of research 
on Romanian studies.

Considering this monumental lite rary 
work, the author is definitely entitled to 
high distinctions. He published 36 li-
terary books and authored the following 
novels: ”Dreams Have Precise Contours” 
(1963), ”The Colours of Blood” (1973), 
”Rhetor Lucaci’s truth” (1977), ”Shadows 
of the Night” (1980), ”The Great Song” 
(1982), ”Journey to the Gods” (1982), 
”Hope” (1984), ”The Distance and Time” 
(1986), ”The Sacrifice” (1988), ”Nights 
and Woes, Metaphysical Pseudo Journal” 
(2008).

Both scientist and scholar, Profes-
sor Mihail Diaconescu has recently been 
awarded the prize ”Mircea Florian” by 
the Romanian Academy for his two vo-
lumes on ”Lectures on the aesthetics of 
orthodoxy”. He was also nominated by 
The Senate of the Dacoroman Academy 
for the Nobel Prize for literature in 2013.

Alter ego 
of the writer

N amed by literary critics as be-
ing ”the most representative 
writer of Romanian spiritua-

lity’’, it was said that his inclination 
for writing comes from its pragmatic 
traditionalism; which I believe is true. 
However, whilst reading this book, I be-
came fascinated about a potential link 
between the author’s depressive state 

and his creative intelligence that reso-
nates to me from the script.

From the first pages the reader’s at-
tention is focused on the main theme 
of this book which is; Ovidiu Codrescu, 
Professor of literature and alter ego of 
the writer, solving the mystery of his 
own destiny which was triggered by 
the accidental death of a friend, Liviu, 
in the car which the author should also 
have been. This is the first event that dis-
turbs his life making him think about his 
own death and striving to find a concrete 
meaning in personal existence, that is to 
say; his will to meaning.

From here throughout the chapters 
of the book the author builds a speech of 
unequivocally symphonic structure using 
a psychological turnover of events full of 
meaningful coincidences. This phenom-
enon is manifested through a variety of 
characters coming across his life, creat-
ing points of controversy, confusion and 
distortions which turn them into impor-
tant themes of existential frustration and 
giving rise to a neurotic conflict.

For this type of neurosis, existen-
tial psychotherapy would coin the term 
‘noogenic neuroses’ in contrast to neu-
rosis in the traditional sense of the word, 
i.e., psychogenic neurosis.

Therefore in the author’s situation it 
seems that problems are steaming their 
origins not from the psychological but 
rather from the ‘noological’ (from the 
Greek noos meaning mind) dimen-
sion of human existence. Among such 
problems the frustration of the will to 
meaning place a large role in develo-
ping depression which in this case does 
not emerge from conflicts between his 
drives and instincts but rather from 
exis tential problems.

The creativity 
process

I n a similar sense it can be said that 
suffering here is not a pathologi-
cal phenomenon and may well be 

seen as a human achievement instead, 
especially when this grows out of exis-
tential frustration and working towards 
inspiring the creativity process. I would 
strictly deny that the search for a mea-
ning to his existence is derived from, or 
results in, any disease.

As it is well known existential frus-
tration is in itself neither pathological 
nor pathogenic and the author’s despair 
over the worthwhileness of life as it is 

shown in here is an existential distress 
but by no means a mental disease.

Never the less it is important to high-
light that Ovidiu Codrescu finds his mean-
ing through the power of the Eros or the 
meaning of love. In doing this the author 
manages to show how being human al-
ways points, and is directed, to some-
thing, or someone, other than oneself - be 
it a meaning to fulfil or another human 
being to encounter. The more he forgets 
himself - by giving himself to a cause to 
serve or another person to love - the more 

human he is and the more he actualises 
himself. In other words; he manages to 
prove that self-actualisation is possible 
only as a side effect of self transcendence.

Those interested and studying Exis-
tential Philosophy and Jungian Psychol-
ogy will find the premises contained in 
here of special interest.

I recommend this book heartily. It 
has literary and philosophical merit and 
provides a compelling introduction to 
the most significant and deepest of hu-
man problems.

”The most representative writer 
of Romanian spirituality”

@ by NISTOR BECIA
Counsellor and Psychotherapist 

Wales, United Kingdom

BOOK REVIEW

„Nopþi ºi neliniºti, 
Pseudojurnal metafizic”

Nights and Woes, Metaphysical Pseudo Journal by Mihail Diaconescu, 
Publisher Magic Print, 2008, Second Edition Revised (Paperback).

CRONICĂ



15

Cronica Timpului l  Anul II l Nr. 15 l aprilie 2016

Autorul

E xistă deja un exces de cărţi de 
literatură, dar desfăşurarea epică 
în romanul Nopţi şi nelinişti, Pseu-

dojurnal metafizic este construită cu artă şi 
te captivează în actul lecturii.

Odată ce începi să citeşti acest ro-
man, este foarte greu să te rupi de ma-
gia naraţiunii. Numai după ce îl termină 
de citit, lectorul îşi dă seama că este un 
roman-eseu de o deosebită profunzime.

Autorul, profesorul universitar 
Mihail Diaconescu, s-a născut la 8 no-
iembrie 1937, într-un sat din Muscel 
- România. Este fiul preotului şi învă-
ţătorului Aurelian Diaconescu.

A absolvit Liceul Gh. Şincai din 
Bucureşti în 1955. În 1960, a absolvit 

Facultatea de Filologie a Universităţii 
din Bucureşti. În 1972 a obţinut titlul 
de doctor în filologie la Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

Între 1972-1975 a fost docent in-
vitat (Gastdozent) la Institutul de 
Romanistică al Universităţii Humboldt-
Berlin, unde a ţinut cursuri, a condus 
seminarii şi a îndrumat dezvoltarea cer-
cetării în domeniul studiilor româneşti.

Ţinând cont de activitatea sa litera-
ră, Mihail Diaconescu merită pe deplin 
cea mai înaltă consideraţie. El a publi-
cat 36 de cărţi în domeniile literaturii, 
metafizicii, esteticii, teoriei literaturii şi 
criticii de artă.

Pe plan literar, el este autorul urmă-
toarelor romane: Visele au contururi 
precise (1963), Culorile sângelui (1973), 
Adevărul retorului Lucaci (1977), 

Umbrele nopții (1980), Marele cân-
tec (1980), Călătoria spre zei (1982), 
Speranța (1984), Depărtarea și timpul 
(1986), Sacrificiul (1988), Nopți și ne-
liniști. Pseudojurnal metafizic (2007).

Ca om de ştiinţă şi teoretician, pro-
fesorul Mihail Diaconescu a fost dis-
tins recent cu Premiul Mircea Florian 
pentru Filosofie al Academiei Române. 
Premiul i-a fost acordat pentru cele 
două volume ale tratatului Prelegeri 
de estetica Ortodoxiei.

A fost nominalizat, de asemenea, 
la Premiul Nobel pentru Literatură de 
către Senatul Academiei Dacoromane 
pe anul 2013.

Alter ego 
al scriitorului

N umit de către criticii literari 
„cel mai reprezentativ scriitor 
al spiritualităţii româneşti”, 

s-a spus că vocaţia lui literară vine din 
tradiţionalismul său programatic, ceea ce 
eu cred că este adevărat. În orice caz, citind 
Nopţi şi nelinişti. Psaudojurnal metafizic 
am fost fascinat să descopăr o posibilă 
legătură între starea depresivă a autorului şi 
inteligenţa sa creatoare, care rezonează în 
actul scriptural.

De la prima pagină, atenţia lectoru-
lui este focalizată pe tema principală a 
acestei cărţi - viaţa şi creaţia lui Ovidiu 
Codrescu, profesor de literatură şi alter 
ego al scriitorului.

Ovidiu Codrescu îşi rezolvă misterul 
propriului destin, sub impulsul morţii 
accidentale a unui prieten, Liviu, în ma-
şina unde ar fi trebuit să fie şi autorul.

Acesta este primul eveniment care îi 
tulbură viaţa şi îl determină să se gân-
dească la propria-i moarte, să se stră-
duiască să descopere un înţeles concret 
al existenţei sale personale. Altfel spus, 
evenimentul determină voinţa (dorinţa) 
sa de a se înţelege pe sine.

Pornind de aici, autorul construieşte 
în toate capitolele cărţii un limbaj cu o 
structură simfonică fără echivoc, uti-
lizând răsturnări psihologice ale eve-
nimentelor pline de coincidenţe sem-
nificative.

Fenomenul se manifestă printr-o 
varietate de personaje apărute în viaţa 
sa. Ele creează ambiguităţi, controverse 
şi distorsiuni care se vor transforma în 
teme importante ale frustrării existenţi-
ale şi vor da naştere unui conflict nervos 
(unei nevroze).

Pentru acest tip de nevroză, psihote-
rapia existenţială ar utiliza termenul de 
„noogenic neuroses” (nevroză noogeni-
că), în contrast cu noţiunea nevroză în 
sensul său tradiţional, adică „psychoge-
nic neuroses” (nevroză psihogenică).

Prin urmare, în situaţia personajului 
prezentat în roman, se pare că proble-
mele îşi au rădăcina nu în dimensiunea 
psihologică a existenţei umane, ci, mai 
degrabă, în cea „noologică” (termenul 
grecesc nous are sensul de minte, inte-
lect, spirit, inteligență).

Printre astfel de probleme, frustra-
rea voinţei joacă un rol important în 
dezvoltarea depresiei care, în acest caz, 
nu apare din conflictele dintre imboldu-
rile (aspiraţiile) sale şi instincte, ci, mai 
degrabă, din problemele existenţiale.

Procesul 
de creaţie

I n mod similar se poate spune că 
suferinţa nu este un fenomen pato-
logic, ci poate fi văzută, de fapt, ca 

o realizare umană, în special când aceasta 
se dezvoltă din frustrări existenţiale şi dă 
naştere unor procese creative.

Sunt complet împotriva ideii că do-
rinţa de a cerceta înţelesul existenţei 
este produsul unei boli sau poate pro-
duce, chiar ea, vreuna.

Aşa cum bine se ştie, frustrarea exis-
tenţială în sine nu este nici ceva psiho-
logic, nici patogenic, iar disperarea au-
torului cu privire la sensul vieţii (wort-
hwhileness of life), aşa cum este descris 
aici, reprezintă o suferinţă existenţială 
şi, sub nici o formă, o boală psihică.

În orice caz, este important să scoa-
tem la lumină faptul că Ovidiu Codrescu 
şi-a găsit sensul vieţii prin puterea lui 
Eros sau sensul dragostei. Făcând 
aceasta, autorul reuşeşte să arate cum 
fiinţa umană tinde întotdeauna şi este 
direcţionată spre ceva sau cineva, ex-
ceptându-se pe sine, încercând să se 
realizeze printr-o altă fiinţă umană, pe 
care o întâlneşte la un moment dat.

Cu cât se uită mai mult pe sine, dedi-
cându-se unei cauze sau ajutând o altă 
persoană să iubească, cu atât devine el 
însuşi mai uman, ancorându-se în re-
alitate.

Cu alte cuvinte, el reuşeşte să do-
vedească faptul că propria revenire 
(actualizare) este posibilă numai ca un 
efect secundar al autotranscendenţei 
(self-transcendence).

Cei interesaţi de filosofia existenţi-
ală şi de psihologia jungiană (Jungian 
Psychology) vor considera ca fiind foar-
te interesante cele discutate în acest 
roman.

Recomand din inimă această carte. 
Ea are un deosebit merit literar, psiho-
logic şi filosofic şi realizează o introdu-
cere irezistibilă cu privire la cele mai 
semnificative şi mai profunde probleme 
al omului.

„Cel mai reprezentativ scriitor 
al spiritualitãþii româneºti”

Arta analizei psihologice 
ºi semnificaþiile ei existenþiale

CRONICĂ
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Aşa cum însuşi autorul, dipl. ec. Petre 
Răcănel spune, a doua ediţie a cărţii 
„Bătălia pentru România”, sub titlul 
„Începuturi târzii”, vine după trei ani de 
la apariţia primului volum, care s-a bu-
curat de un real succes şi a generat reacţii 
vii şi acţiuni eficiente în cadrul Societăţii 
civile româneşti.

Este o realitate faptul că proiectul 
„Bătălia pentru România”, conceput ca 
o carte (document) de protest social, a 
dat de gândit unor structuri de stat, care 
au răspuns propunerilor de a  dezvolta 
şi permanentiza dialogul social, precum 
şi de lărgire a reprezentării civice în or-
ganele statului, la nivel local şi central.

În prezentarea personalităţii autoru-
lui şi a cărţii „Începuturi târzii” Traian 

Bordeianu - diplomat român de ca-
rieră, arată: „Tema politicii statului 

privind asistenţa şi protecţia socială 
captivează insistent atenţia auto-
rului şi îi dezvăluie latura umană 

şi toată revolta care-l cuprinde, îm-
potriva celor care batjocoresc ţara 

şi poporul... puţini au clarviziunea şi 
curajul s-o spună răspicat aşa cum o 

face maestrul Petre Răcănel.”
Printre punctele de plecare, în toa-

te demersurile întreprinse de-a lungul 
timpului privind strategia, scopurile, 
obiectivele, acţiunile şi activităţile gân-
dite sau realizate sub diverse forme, aşa 

cum se arată atât în vol.I cât şi în vol. II 
al „Bătăliei pentru România”, se află – 
la loc de cinste înfiinţarea în septembrie 
2010, la Piteşti, a ONG-ului: Federaţia 
„Societatea Civilă Românească” (FSCR).

Atât prin participarea directă la tot 
ce se întâmplă important în ţară în sfera 
socială, cât şi cu acţiunile, activităţile şi 
mesajele FSCR, dipl. ec. Petre Răcănel 
duce lupta sa nesfârşită cu inechităţile, 
corupţii, furtul şi cu cei care au vândut pe 
nimic ţara, cu cei care denigrează simbo-
lurile noastre sfinte.

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE 
spune despre Cartea (document) de  pro-

test social - „Bătălia pentru România - 
Începuturi târzii”, scrisă de diplomat ec. 
Petre RĂCĂNEL că „abordează cu profe-
sionalism situaţia actuală social-econo-
mică şi politică, modul în care ar trebui să 
se implice Societatea civilă, ca  partener 
viabil de dialog al Guvernului României, 
în procesul de redresare a ţării.”

Printre altele, despre autor scoate în 
evidenţă faptul că: „Petre Răcănel nu pu-
tea fi de acord cu o ţară ocupată şi cu un 
popor sărăcit şi umilit, de forţe interne în 
complicitate cu cercuri oculte externe”,  

argumentând atitudinea patriotic-revo-
luţionară a autorului.

Preşedintele FSCR- Petre Răcănel nu 
s-a dat şi nici nu se va da bătut, duce lupta 
mai departe, alături de toţi cei ce simt şi 
gândesc cu adevărat româneşte, ca el. E 
o luptă  a unui român naţionalist lumi-
nat, care cultivă şi slujeşte românismul, 
cu credinţă în Dumnezeu şi speranţa că 
 într-o  zi multe din cele gândite şi exer-
sate în acte, fapte şi ani, se vor împlini, 
devenind „obişnuinţa şi normalitatea 
românească”.

Cartea este structurată pe capito-
lele: n FSCR la 7 ani de la înfiinţare; 

n Revoluţia română din decem-
brie 1989 şi consecinţele sale; 
n Evoluţia social-politică şi econo-
mică din România.Corupţia generaliza-
tă, ca fenomen naţional; n Structuri şi 
instituţii româneşti. Rolul şi  activitatea 
lor; n Evenimente interne importante cu 
participarea FSCR; n Probleme sensibile 
pentru România; n Relaţiile externe şi 
Societatea civilă.

Prin format, conţinut, mecanismele de 
transmitere a mesajelor, forţa de persuasi-
une a autorului, poeziile-protest din final, 
momentele şi modalităţile alese pentru 
diseminarea strategiei, scopului şi obiecti-
velor FSCR, cartea (document)  de protest 
social „BĂTĂLIA PENTRU ROMÂNIA 
- ÎNCEPUTURI TÂRZII” scrisă de dipl. 
ec. Petre RĂCĂNEL este mai mult decât o 
teză de doctorat, se constituie într-o 
„TEZĂ DE ABILITATE”.

În contextul mai larg al situaţiei 
României şi al statutului  său de membru 
al comunităţilor euro-atlantice, identi-
tatea naţională trebuie să reprezinte 
atât un punct de plecare în organizarea 
actului fundamental pentru securitatea 
ţării cât şi concluzia majoră a tuturor 
prevederilor sale.

Începutul este făcut de academicia-
nul Gheorghe Păun care prin ce spune 
ne convinge că dublarea termenului „ne-
voia nevoii de românism” se circumscrie 

necesităţii de reabilitare a ideii de 
naţionalism, patriotism precum 

şi a celei de identitate naţională, 
luând în calcul „delicateţea şi vul-
nerabilitatea subiectului”.

Cuprinsul se susţine consistent 
prin convorbirile şi dialogurile te-

matice pe care Nicolae Melinescu le 
conduce, cu abilitate, pe tema: nevo-

ia de românism  versus oferta externă 
copleşitoare „pusă la dispoziţie” de eu-
ropenism.

Răspunsurile intervievaţilor s-ar 
sintetiza astfel: n  academicianul 
Răzvan Theodorescu caracterizat de 
un naţionalism de tip Eminescu, Iorga, 
Rădulescu-Motru, Titu Maiorescu; n 
Dumitru - Dorin Prunariu are viziu-
nea românului dintre stele; n Tudor 
Gheorghe traduce semnificaţia cânte-
cului „Muică, noi suntem un neam!”; 
n academicianul Mircea Maliţa alătură 
interesul naţional, identităţii naţionale; 
n Raed Arafat - românul are bucuria de a 

construi; n academicianul Eugen Simion 
demonstrează că studiul clasicilor litera-
turii române poate fi un model de patri-
otism; n Ivan Patzaichin meşterul care 
a transformat canotca în bicicleta ape-
lor Deltei; n Teodor Meleşcanu acordă 
o şansă României – posibil protagonist 
regional major; n violonistul Alexandru 
Tomescu este îndrăgostit de locul numit 
„acasă”; n Ovidiu Baron, Lucian Robu 

spun că la Ticera este o „şcoală vie”; 
n Constantin Brâncuşi văzut ca „româ-
nul dăruit de Dumnezeu”; n academici-
anul Dan Berindei spune că noi românii 
avem calităţile de a fi cineva!; n Maria 
Dragomiroiu, modelul celei denumită 
măiastra cântului; n general locotenent 
Nicolae Ionel Ciucă, armata s-a născut 
odată cu poporul.

În carte, Nicolae Melinescu a inserat 
articole publicate în revista de cultură 
„Curtea de la Argeş” şi Revista Română 

de Istorie a Presei, sub titlurile: 
Nevoia de românism. Temeiuri şi 
convingeri; Capcanele lunii de miere; 
Anticultura  în conflictele asimetrice; Şi 
noi, românii, încotro?; Atribuţiile iden-
titare ale televiziunii publice.

Stilul adoptat de profesionistul în do-
meniul media este fluent, direct, fiind 
favorizat de înlocuirea întrebărilor cu 
comentariile.

Cuvinte de apreciere pozitivă la adre-
sa Editurii Cetatea de Scaun , Târgovişte 
pentru aşezarea în pagină, redactare 
text, alegere fotografie şi copertă.

l DOUÃ CÃRÞI l DOUÃ PERSPECTIVE 
l DOUÃ PERSONALITÃÞI PROEMINENTE l DOI AUTORI

– O SINGURÃ MIZÃ –
„NEVOIA DE ROMÂNISM pentru a câºtiga 

BÃTÃLIA PENTRU ROMÂNIA!”

Nicolae Melinescu – NEVOIA DE 
ROMÂNISM, convorbiri, comentarii 
apărută la Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2015

Petre RĂCĂNEL 
– BĂTĂLIA PENTRU ROMÂNIA – 

ÎNCEPUTURI TÂRZII, vol.II, 
apărută la EDITURA LUMINA TIPO, Bucureşti, 2016

@ CONSTANTIN BĂJENARU
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Pentru a înţelege corect şi profund lumea 
feminină, este nevoie de o introspecţie seri-
oasă, pe etape, în evoluţia socială, politică şi 
economică a femeii, din timpuri mai vechi şi 
până în zilele noastre, perioadă frământată 
de ilegalităţi, abuzuri, agresivitate şi teroare, 
inclusiv împotriva femeilor.

În cele ce urmează îmi propun să contu-
rez, pe scurt, profilul femeii în diferite iposta-
ze, situaţii şi etape istorice. Fac acest demers, 
pentru a înţelege de ce astăzi s-a ajuns ca fe-
meia de cele mai multe ori să aibă un statut 
mai slab şi un tratament inadecvat, diferit de 
cel avut anterior.

Omenirea cunoaşte femeia ca parte a ra-
portului între cele două sexe, încă din tim-
purile lui Adam şi Eva, iar apoi, în diverse 
etape ale dezvoltării sociale, ca forţă motri-
ce a evoluţiei umanităţii şi convieţuirii cu 
bărbatul, în diverse forme şi comunităţi, ca 
motor al reproducţiei sociale şi, mai târziu, 
în epoca modernă, ca element de echilibru şi 
pondere în relaţiile sociale, în toate sistemele 
şi construcţiile social-economice.

Anticii au venerat femeile şi au ştiut cum 
să considere femeia, conştienţi de locul ei în 
societate. Au apreciat că femeia a apărut ca 
o necesitate în evoluţia tulbure a timpurilor, 
contribuind la săvârşirea „marelui păcat”, 
spre folosul şi fericirea neamului omenesc, 
asigurând continuitatea şi supravieţuirea ra-
sei umane. Nimic nu este mai explicit şi sem-
nificativ, în legătura cu rolul şi importanţa 
apariţiei şi existenţei femeii pe Pământ, decât 
aceste cuvinte simple, reluate mai târziu, în 
diverse forme sofisticate, de nenumăraţi filo-
sofi, scriitori şi poeţi, mai mult sau mai puţin 
romantici, dar în mod cert cu simţul realis-
mului practic, al obiectivităţii şi al studiului 
social favorabil femeii. Trebuie să remarcăm 
că aceştia i-au conferit femeii, în studiile şi 
eseurile lor, nenumărate virtuţi şi calităţi şi 
au recunoscut contribuţia sa la propulsarea 
dezvoltării social-economice.

La începuturile organizării empirice a 
comunităţilor umane, datorită calităţilor 
sale şi rolului multiplu jucat în comunităţile 
respective, femeia a avut poziţia dominantă, 
de matriarhat, pe care a pierdut-o treptat, 
începând cu antichitatea elenă, din cauza 
inegalităţii sale fizice faţă de bărbat. De fapt, 
Neoliticul a fost singura perioadă din istorie în 
care femeia a jucat rolul principal în societate, 
acesta fiind fundamentat pe cultul fecundităţii 
şi fertilităţii.

Gradual, a intervenit inegalitatea dintre 
sexe, stimulată, mai ales, de rolul preponde-
rent al bărbatului de a asigura supravieţuirea 
materială a membrilor comunităţii. Zeităţile 
feminine au cedat poziţia dominantă zeităţilor 
masculine, care au preluat conducerea şi au 
impus reguli noi, subordonând femeia.

Epoca tribală a accentuat inegalitatea din-
tre sexe şi a creat premisele trecerii treptate 
la căsătorii între membrii diferitelor clanuri 
şi rase.

În epoca tradiţionalismului, femeia s-a 
obişnuit cu poziţia sa suportabilă pentru 
bărbat, a acceptat rolul secundar în familie, 
menţinând acest rol până în zilele noastre, 
fapt demonstrat în unele societăţi umane în 
curs de dezvoltare.

Epoca modernă nu a produs schimbări 
fundamentale în relaţia dintre bărbat şi feme-

ie, bărbaţii din diferite rase recunoscând nu-
mai egalitatea între ei şi egalitatea între femei, 
menţinând însă percepţia greşită a diferenţei 
de calitate şi contribuţie între cele două sexe. 
Începea însă să se deschidă perspectiva eman-
cipării femeilor, acestea fiind admise la munca 
în fabrici şi uzine, mai grele şi mai complexe 
decât preocupările de până atunci, încă de la 
începutul secolului XVIII.

În era contemporană, procesul de eman-
cipare a femeii s-a intensificat, a apărut femi-
nismul, ca mişcare principală în cadrul acestui 
proces, care avansa îndrăzneţ ideea repunerii 
femeii în poziţia de egalitate cu bărbatul. Rând 
pe rând, femeia şi-a demonstrat inteligenţa, 
abilităţile şi calităţile sale deosebite, depăşind 
uneori calităţile de conducător ale bărbatului. 
A început să se vorbească doar de diferenţele 
privind sexul şi forţa fizică între sexe. Treptat, 
au dispărut ideea şi tratamentul negative faţă 
de femeie, ca aparat de reproducţie umană, 
femeia manifestându-se plenar în toate do-
meniile vieţii social-economice şi politice. 
Este momentul în care femeia s-a desprins, 
sperăm pentru totdeauna, din chingile opre-
siunii masculine.

Suntem cu toţii emoţionaţi când vorbim 
despre mama, despre iubita, fiica, sora şi ne 
gândim instinctiv şi ancestral la Sfânta Maria, 
protectoare a Pământului şi Omului, aşezată 
de Dumnezeu în vârful ierarhiei feminine.

Totodată, nu uităm că zeii au fost şi fe-
mei, că regii şi împăraţii au divinizat şi iubit 
femeile, intrând uneori în conflicte şi războa-
ie interminabile din cauza acestora. Suntem 
mândri că Justiţia are nume feminin şi este 
reprezentată de o zeiţă înţeleaptă şi dreaptă. 
Ştim că frumuseţea şi sensibilitatea au fost 
consacrate ca valori de zeiţa Afrodita. Suntem 
conştienţi că unele femei au hotărât în istorie 
destinele unor popoare şi ale unor ţări, cum 
este Cleopatra, că progresul şi dezvoltarea 
generală a umanităţii au fost marcate decisiv 
şi de unele femei.

Femeile oferă iubire, căldură şi grijă 
neţărmurită copiilor şi soţilor, contribuind 
în acelaşi timp, şi la progresul economic şi so-
cial. Ne referim, de asemenea, la contribuţiile 
extraordinare ale femeii în dezvoltarea artei şi 
culturii, muzicii şi picturii, la rolul substanţial 
al femeii în asigurarea muncii, în condiţii 
cât mai bune, în justiţie, în sfera socială în 
educaţie şi sănătate etc. Femeile sunt nişte 
copii mari în întreaga lor viaţă, sunt înzes-
trate cu frumuseţe şi farmec şi ele zâmbesc 
copilului, iubitului şi chiar misoginului, pur-
tând cu sine gingăşia şi blândeţea oferite de 
Dumnezeu. Femeia asigură de multe ori cal-
mul, siguranţa şi stabilitatea familiei sau a 
serviciului, uneori a ţării, se jertfeşte conştient 
pentru binele celor dragi şi le oferă întregul 
său suflet, pentru alinarea durerilor şi neca-
zurilor oamenilor.

În societatea noastră modernă, misiunea 
femeii nu mai este aceea de a spori spiritul 
masculin, ci ea constă în exprimarea sigură a 
feminismului. Femeia nu are numai misiunea 
de a conserva rasa umană şi lumea creată de 
bărbaţi, ci aceea de a crea o societate uma-
nă civilizată şi funcţională, prin infuzia de 
spirit feminin în toate activităţile, în care să 
se acţioneze paşnic, eficient, cu înţelepciune 
şi prudenţă, pentru respectarea drepturilor 
tuturor. Femeia de astăzi poate să îşi îndepli-

nească această menire, ea fiind rodul a mii de 
ani de perfecţionare.

Egalitatea între sexe trebuie percepută 
astăzi, în civilizaţie, ca fiind un parteneriat 
necesar. Şi femeia şi bărbatul pot face lucruri 
mai bune decât celălalt, însă acestea nu tre-
buie etalate, în toate fiind necesară măsura. 
Bărbaţii au conştientizat că trebuie să se im-
plice în activităţile domestice, în creşterea şi 
educarea copiilor, ceea ce subliniază egalita-
tea oamenilor în faţa vieţii şi a legii, indiferent 
de sex, iar aceasta contribuie în mod serios la 
dezvoltarea societăţii.

Noi credem că femeia de astăzi trebuie 
să fie puternică, hotărâtă, independentă, ca-
pabilă să se descurce singură, sigură pe ea, 
dar în acelaşi timp sensibilă, bună, gingaşă şi 
feminină. Iată, deci, o foaie de parcurs pentru 
evoluţia firească a femeii către dăruire şi fe-
ricire, criticabilă şi perfectibilă, desigur, dar 
care poate servi că îndemn.

Te poţi afla unde doreşti să fii, femeie! Poţi 
să te bucuri mai mult sau pe deplin de viaţa 
ta! Ce te împiedică să îţi manifeşti potenţialul 
de care dispui şi să îl foloseşti în beneficiul 
tău şi al celor din jur? Ce te împiedică să fii 
acea femeie minunată, iubitoare şi dorită, 
pe care toţi o caută? Acţionează, foloseşte 
condiţiile oferite, fii insistentă şi perseverentă, 
îngrijeşte-te, dăruieşte iubire şi vei fi ceea ce 
îţi doreşti cel mai mult, femeie fericită, activă, 
iubită şi respectată!

Unele femei s-au născut să fie lider, fapt 
pentru care le felicităm, fiind reprezentative 
pentru femeia leadership şi echilibrul între 
genuri. Să dăm femeii ce este al femeii!

Observăm însă, cu mare regret, că şi în 
zilele noastre i se recunosc femeii foarte multe 
drepturi, doar formal, inclusiv în domeniul 
social – politic, iar în realitate ele nu se res-
pectă. Se afirmă, tot formal, că femeia trebuie 
promovată în funcţii, dar femeia mamă, soţie, 
soră, fiică, om de afaceri, casnică sau politi-
cian, este supusă în continuare unor abuzuri 
continue, defăimări, neîncredere sau persifla-
re, ceea ce îi afectează fundamental statutul 
său social şi credibilitatea în societate.

În cadrul familiei, femeia este su-
pusă unor violenţe şi terori care 
uneori merg până la lichidarea 
ei fizică, eliminarea din fami-
lie şi societate, boli psiho-
logice şi de altă natură, 
sinucideri. Astăzi fe-
meia este traficată, 
exploatată sexual 
sau la munci dezo-
norante, este repu-
diată şi considera-
tă, ca în vremurile 
străvechi, obiect de 
plăceri ale bărbatu-
lui. Ne şochează şi 
ne dezgustă aceas-
tă atitudine barba-
ră a unor bărbaţi 
agresivi mafioţi, 
corupţi, traficanţi 
de droguri şi carne 
vie, inculţi, rebuturi 
sociale ce trebuie rejec-
tate cât se poate de urgent.

În această situaţie, ne 
punem întrebarea logică ce este 

de făcut pentru reabilitarea reală a statutu-
lui şi credibilităţii femeii. În concepţia mea, 
lucrurile se aşează simplu şi am în vedere 
următoarele:

f Să îmbunătăţim legislaţia în segmen-
tele sale privind rolul femeii în societate, po-
litică şi economie;

f Să dezvoltăm programele şi conceptele 
privind consolidarea poziţiei femeii în familie 
şi la locul de muncă, astfel încât aceasta să be-
neficieze realmente de prevederea referitoare 
la egalitatea femeii cu bărbatul;

f Ar fi necesar un set de criterii şi va-
lori, comparabile cu cele aplicate bărbatu-
lui, atunci când este vorba de ocuparea unei 
funcţii sau de promovarea în carieră;

f Poate unii ne reproşează că există ase-
menea legi, dar noi le răspundem în mod just 
că aceste legi nu sunt însoţite de garanţii rea-
le şi eficiente, de sancţiuni aplicabile, atunci 
când aceste legi se încalcă;

f Statul doar mimează protecţia femeii,  
pentru că în realitate este preocupat de 
„alte protecţii pentru alţii”, de politică şi de 
co lectarea haiducească de impozite şi taxe 
covârşitoare de la populaţie, pentru ca apoi 
fondurile respective să fie furate sau puse la 
dispoziţia politicienilor corupţi şi a „băieţilor 
deştepţi”. Mai bine aceste fonduri ar trebui 
folosite pentru stimularea muncii şi pregătirii 
profesionale a femeilor, protecţia pensiona-
rilor etc.

Acest material se doreşte a fi un 
demers sever, un fel de rechizitoriu 
împotriva celor ce înjosesc, ce dezo-
norează femeia, a celor care ignoră 
rolul important al femeii în întreaga 
viaţă internă şi externă a unui stat. El 
se înscrie în campania pe care astăzi 
o marcăm aici.

@ Dipl. ec. PETRE RĂCĂNEL
Președinte Federația Societatea

Civilă Românească

Femeia agreatã de unii, 
condamnatã ºi agresatã 
de alþii, dar idolatrizatã 
de toþi bãrbaþii
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Nicolae VASILE: - L-aţi cunoscut bine pe pro-
fesorul Petru Ghenghea, cum a rămas în memo-
ria dumneavoastră? 

Andrei ILIESCU: Ce pot spune cu siguranţă este că 
am fost „la dreapta” profesorului Ghenghea, în mod fizic 
timp de peste 4 decenii; Profesorul îşi aşeza orchestra pe 
scenă după modelul maestrului său de la Conservator, 
George Georgescu, cu partida de vioara întâi în stânga 
scenei şi a doua, la dreapta. Eu, în postura mea de şef al 
partidei de vioara a doua, eram poziţionat chiar în dreapta 
sa. Nu ştiu dacă asta mă îndreptăţeşte să spun că aşa l-am 
cunoscut mai bine, dar evident că aşa i-am furat multe 
dintre secretele meseriei, pe care simţea că le-am „prins” 
şi cred că şi acest amănunt  a cântărit în decizia sa, atunci 
când m-a ales pentru a-i fi succesor la preluarea baghetei. 
Pe de altă parte aveam ocazia să-l însoţesc de multe ori 
acasă după repetiţii şi toate acele plimbări, ca şi unele 
poveşti din viaţa sa  mi-au conturat un portret al omului 
şi muzicianului care a fost. Nu pot să mă pronunţ asupra 
calităţii sale ştiinţifice, după părerea celor îndreptăţiţi, 
de mare valoare, formaţia mea profesională fiind la o 
oarecare distanţă de cea a Profesorului, dar pot să spun că 
din punct de vedere al omului de muzică, Petru Ghenghea 
va rămâne pentru mine, Maestrul. Maestrul întruchi-
pează conceptul omului-instituţie. A făcut din Orchestra 
Inginerilor o adevărată filarmonică, pe care o conducea 
autoritar, dar foarte eficient. Cumula toate funcţiile ma-
nageriale artistice, de resurse umane şi tot ce dictează 
astăzi ştiinţele conducerii moderne. Era un adevărat 
descoperitor de talente,  avea fler, criterii corecte, simţ 
„comercial”; carierele solistice ale muzicienilor de frun-
te din  orchestră, ale violoniştilor Ileana Ioneşti, Mihai 
Perciun, ale pianistei Maria Haiduc, ale violoncelistului 
Teodor Chircu, ale violistului Petru Dan au fost lansate 
de Maestru.  L-a sprijinit pe profesorul şi prietenul său 
Mircea Cazacu, prin posturile solistice pe care i le-a oferit,  

să-şi etaleze marile calităţi de violonist şi violist. Avea o 
mare credinţă în forţa creaţei inginereşti de afirmare pe 
toate planurile, ceea ce i-a şi adus toată viaţa aprecierea 
pentru dăruirea pe care o depunea pentru înnobilarea 
profilului umanist al celor ce activează în domeniul teh-
nicii şi al ştiinţei. Era un om cu o tenacitate rară pe care 
a pus-o, întotdeauna, în avantajul orchestrei, fie atunci 
când „impresaria”, condiţiile de susţinere a concertelor, 
fie când căuta sprijin din partea unor persoane influente 
sau foruri înalte sau în oricare alte situaţii care priveau 
activitatea orchestrei. A cunoscut mari personalităţi ale 
muzicii româneşti; a făcut muzică de cameră cu marele 
Sergiu Celibidache, a fost bun prieten cu marele violon-
celist Radu Aldulescu, prieten al familiei Bobescu, Lola 
Bobescu luându-i fiica, pe Voichiţa, pentru a o îndruma în 
arta viorii la Conservatorul din Liege, unde marea violo-
nistă era profesor. A fost un apropiat al familiilor Ştefan şi 
Valentin Gheorghiu, marii noştri muzicieni  şi lista poate 
continua la nesfârşit.  Cu toţii i-au apreciat crezul căruia 
şi-a dedicat întreaga putere de muncă.

Nicolae VASILE: - Care este sentimentul care 
v-a încercat la preluarea de către dvs. a baghetei 
de la Maestrul Ghenghea? 

Andrei ILIESCU: - Preluarea atribuţiilor de la 
Maestrul Ghenghea de conducere a Orcehstrei Inginerilor 
a fost, evident, „împovărătoare”;veneam în urma unei 
puternice personalităţi, nu aveam „pedigree” şi  eram 
responsabilizat cu tradiţia unei orchestre care cântase cu 
cei mai mari interpreţi români. Încărcătura emoţională 
apăsa foarte greu. Poate că o şansă a fost că  povara nu 
m-a copleşit dintr-o dată, a fost o „tranziţie de catifea”, 
Maestrul rămânând alături de orchestră încă o perioadă, 
participând la repetiţii şi dirijând ocazional. În acelaşi 
timp, necesitatea unei schimbări îmi dădea motivaţia şi 
energia necesare pentru a intra cât mai repede „în pâine”; 
Maestrul avea, în 1998, când am dirijat primul concert, 
venerabila vârstă de 85 de ani, o vârstă la care era încă 
doritor de a dirija şi avea încă vitalitatea de a o face, dar 
nu mai avea forţa de a pregăti lucrări noi. Această orien-
tare spre un repertoriu înnoit, acceptată cu luciditate şi 
de către Maestru, a uşurat tranziţia şi orchestra şi-a con-
tinuat parcursul în mod firesc. Maestrul a rămas lângă 
noi, participând la repetiţii cu un ochi critic, dar lucid şi 
constructiv şi a mai dirijat până în ultima clipă a vieţii 
survenită, în 2006, moment când orchestra şi-a legat nu-
mele de al său. Îi port recunoştinţă Maestrului pentru că 
a văzut în persoana mea un urmaş capabil să gestioneze o  
asemenea preţioasă moştenire, pentru că şi-a dorit foarte 
mult ca orchestra să aibă un continuator la conducere 
tot din domeniul ştiinţei şi tehnicii. Mi-a fost un  mentor 
care nu a contenit să mă mobilizeze să devin un mai bun 
muzician, să am o mai convingătoare prestaţie profesio-
nală în faţa colegilor de orchestră din rândul cărora mă 
ridicasem; i-am urmat sfatul şi, „la bărâneţe” am făcut şi 
Conservatorul, ceea ce a adus nu numai o îmbunătăţire 
a pregătirii mele dirijorale, dar şi o împlinire a unui vis al 
copilăriei. Sunt deja 18 ani de când am devenit al doilea 
dirijor în istoria de 60 de ani ai Orcehstrei Inginerilor şi 
cred că orchestra se află pe drumul pe care Maestrul l-ar 
fi gândit să fie şi sub conducerea sa şi - folosind un termen 
din sondajele moderne – se bucură de o cotă de  încredere 
bună în rândul  melomanilor, dacă ne luăm fie şi numai 
după cât de pline sunt sălile la concertele noastre. 

La aniversarea a 60 de ani de activitate continuă, 
Orchestra Inginerilor se consideră o orchestră împlinită 
care se mândreşte cu realizările ei: pestre 500 de concerte 
pe scena Ateneului Român, a Studioului „Mihail Jora” 
al Societăţii Radiodifuziunii Române, pe alte scene din 
ţară, dar şi în turneele din Statele Unite ale Americii, în 
Marea Britanie (de 4 ori) în Germania, Italia, Malta, Rep. 

Moldova. Mari nume ale artei intepretative româneşti pre-
cum cel al pianiştilor Valentin Gheorghiu, Maria Fotino, 
Ilinca Dumitrescu, violoniştilor Lola Bobescu, Cristina 
Anghelescu, Alexandru Tomescu, clarinetistului Aurelian 
Octav-Popa, harpistului Ioan Ivan-Roncea, corniştilor 
Nistor Stavăr-Stângă şi Ioan Raţiu, organiştii Iosif 
Gertenengst şi Nicolae Licareţ şi, de asemenea, al unor 
artişti străini de notorietate din Franţa, Anglia, Statele 
Unite ale Americii sau Germania au girat prin prezenţa 
lor, ca solişti ai orchestrei, calitatea actului nostru artistic. 

Colaborarea artistică cu Filarmonica „George Enescu”, 
stabilită încă de la începuturile activităţii şi care a continuat 
peste ani, în baza căreia orchestra beneficiază de consiliere 
şi sprijin artistic din partea muzicienilor şi consilierilor 
filamonicii pentru pregătirea spectacolelor a avut şi con-
tinuă să aibă şi astazi o influenţă benefică asupra calităţii 
artistice şi a notorietăţii crescânde a orchestrei inginerilor. 
Este un fapt care ne obligă permanent şi pentru care le 
suntem, în aceeaşi măsură, foarte  recunoscători acestora.

Trecerea orchestrei în 1990, la reînfiinţarea Asociaţiei 
Generale a Inginerilor din România, sub egida acesteia, 
a avut o înrâurire pozitivă asupra perspectivei activităţii 
noastre, găsind în persoana preşedintelui Mihai Mihăiţă, 
fost student al profesorului Petru Ghenghea şi mare iu-
bitor de muzică, un susţinător real al demersului nos-
tru care s-a concretizat printr-o creştere importantă a 
numărului de concerte susţinute şi o notorietate sporită 
datorită mijloacelor de publicitate pe care asociaţia le 
punea la dispoziţie. 

Privim cu încredere în viitor, în steaua călăuzitoare 
care s-a arătat la naşterea orchestrei, dar şi cu preocu-
pare pentru că noua generaţie, care ar trebui să asigure 
schimbul, se cam lasă aşteptată; din ce în ce mai puţin 
tineri, ne gândim la studenţi, în particular, sunt doritori de 
a face muzică clasică din plăcere şi, din lipsa timpului pe 
care ar trebui să îl aloce studiului şi repetiţiilor, şi nu prea 
mai pot trăi numai din satisfacţiile sufleteşti pe care le dă 
muzica. Dar rămânem optimişti şi sper ca la următoarea 
întâlnire să vă dăm numai veşti bune.  

Nicolae VASILE: - Vă mulţumesc foarte mult 
şi vă urez, Orchestrei Inginerilor şi dumneavoas-
tră personal, noi succese!

@ NICOLAE VASILE

De vorb\ cu

Andrei Iliescu
dirijorul Orchestrei Inginerilor

Maestrul Ghenghea,
omagiat pe scena Sălii Radio

(II)
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Î ntre 1896, debutul Jocurilor Olimpice 
moderne, programate la aproape 1500 
de ani de la primele competiţii olimpice 

şi 1992, ediţiile de vară şi cele de iarnă, care 
au pornit la drum în 1924, se desfăşurau în 
acelaşi an. În 1988, Comitetul Internaţional 
Olimpic a decis ca întrecerile de iarnă să 
aibă loc, din 1994, la doi ani, în anii de mij-
loc ai ciclului olimpic. 13 ani mai târziu, CIO 
a aprobat disputarea Jocurilor Olimpice de 
Tineret, adresate sportivilor de 14-18 ani, ca 
o versiune la cele ale seniorilor.

Prima ediţie a acestei competiţii mul-
tisportive a fost găzduită de Singapore, în 
vara lui 2010, apoi de Innsbruck, în februa-
rie 2012, anul Jocurilor Olimpice de Vară, de 

la Londra, urmate de cele de vară, din 2014 
şi de iarnă, doi ani mai târziu, la Lillehamer, 
pentru ca, în august, să vină rândul JO de 
Vară de la Rio de Janeiro. Primele s-au de-
rulat pe parcursul a 10 zile, iar celelalte, cu o 
săptămână mai mult, într-o singură localita-
te. În Norvegia, România a fost reprezentată 
de 15 sportivi, doi dintre ei, Eduard Căşă-
neanu, medaliat cu aur la hochei pe gheaţă 
îndemânare şi Mihaela Hogos, cu bronz la 
patinaj viteză echipe mixte, reuşind să aducă 
primele trofee ţării noastre la o ediţie din 
anotimpul alb, după bronzul obţinut la Jo-
curile Olimpice de la Grenoble, din 1968, de 
regretatul Ion Panţuru şi de Nicolae Neagoe, 
la bob 2 persoane. De menţionat şi clasarea 
lângă podium, pe locul 4, a lui Mihai Tentea, 
la monobob si a echipajului de dublu sanie 
Flavius Crăciun-Vasile Gîtlan. Ediţia cu nu-
mărul 27 a JO de Vară va fi la 28 de sporturi, 
cu 41 de discipline.

Ideea Jocurilor Olimpice de Tineret a 
venit de la medicul chirurg belgian Jacques  
Rogge, care avea să conducă destinele miş-
cării olimpice internaţionale pe parcursul a 
numai doi ani şi tot atâtea luni, între 2013 
şi 2015. După ce promovase anterior Fes-
tivalul Olimpic al Tineretului European 
(FOTE), cu o ediţie reuşită, desfăşurată în 
zona Braşovului, a pornit la drum în 1991, 
tot cu ediţii de vară şi de iarnă. Ca o mo-
tivaţie extraordinară pentru copii de a se 
apropia şi forma prin sport, obişnuindu-i 
pe participanţi, de la o vârstă fragedă, cu at-
mosfera de concurs. Şi JOT cuprinde o serie 
de probe originale, uşor neconvenţionale, 
desfăşurate fără presiunea rezultatului, la 
care se adaugă diverse programe culturale. 
Aceste Jocuri au venit si cu propunerea unui 
tânăr ambasador care, pentru România, 
avea să fie atleta Alina Rotaru, la Innsbruck.

U n alt român, Ciprian Burzo, din 
comuna maramureşeană Suciu 
de Sus, a câştigat concursul pen-

tru designul medaliei ediţiei din februarie 
2016, în dispută cu competitori din 65 de 
ţări, care au făcut peste 300 de propuneri. 
Juriul, compus din sportivi olimpici, jur-
nalişti, ambasadori ai sportului au ales trei 
creaţii, două ale românilor Ciprian Burzo 
şi Dora Koponay şi una a indianului Nikhil 
Burna. Cea a lui Burzo a întrunit apoi sufra-
giile membrilor juriului. „Designul lui Bur-
zo, intitulat To the Top (Către Vârf) a fost 
unic şi contemporan, ţinând cont de spiritul 
Jocurilor Olimpice de Iarnă. El reprezintă, 
practic, toate elementele toate elementele 
acestor Jocuri, un semn care va simboli-
za amintirile celor care vor concura la Lil-
lehamer”, a menţionat jurnalistul indian 
Sonali Prasad. La rândul său, câştigătorul 
aprecia că pentru el „a fost unul dintre cele 
mai deosebite sentimente pe care le-a trăit 
vreodată. E un moment frumos pentru că 
ştiu că designul meu va rămâne în istoria 
Jocurilor Olimpice de Tineret”.

În ce mă priveşte, am urmărit, la faţa lo-
cului, două ediţii olimpice de vară, în 1980, 
la Moscova. pe fondul boicotării majorită-
ţii statelor occidentale, în frunte cu SUA şi 
alta, 20 de ani mai târziu, la Sydney, într-o 
cu totul altă situaţie. De la care am rămas 
cu sentimente diferite. Unul, de frustrare, 
revoltă şi de lipsa posibilităţii de a exprima 
prin scris tot ce văzusem în finala probei fe-
minine de individual compus la gimnastică 
artistică. Unde o brigadă de arbitre a făcut pe 
plac rusului Iuri Titov, preşedintele forului 
internaţional, furându-i, practic, medalia de 
aur Nadiei Comăneci şi oferind-o unei repre-
zentante a gazdelor, net inferioare româncei. 
Altul, de bucurie şi satisfacţie, în anul 2000, 
când am asistat la cel mai mare succes al 
sportului românesc la Jocurile Olimpice - 
26 de medalii, dintre care 11 de aur, şase de 
argint şi nouă de bronz. Nu mai puţin de 
nouă au fost aduse de gimnastică. În urma 
acestui rezultat, ţara noastră a ocupat locul 
11 pe naţiuni, după ce, la un moment dat, 
se afla pe 5, la capătul unor întreceri de real 
spectacol, fără vicieri de rezultate. Episodul 
cu Nurofenul (considerat peste noapte sub-
stanţă interzisă) luat de Andreea Răducan la 
îndemnul doctorului Ioachim Oană, rămâne 
un caz izolat, dar care ne-a afectat.

În privinţa rezultatelor înregistrate de 
sportivii noştri la ediţia din 1984, de la Los 
Angeles, boicotată de majoritatea statelor 
din lagărul socialist, cu excepţia României, 
prefer să nu le pun la socoteală, ca şi pe cele 
de la Moscova, de altfel. Să vedem ce va fi 
în august, la Rio de Janeiro!

Unde, printre altele, va lupta pentru o 
medalie cât mai strălucitoare şi naţionala 
feminină de handbal.

@ RADU LEVÂRDĂ

Anii cu dou\ edi]ii 
ale Jocurilor Olimpice
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Pasiunile îşi trag seva din energiile co-
pilăriei. Aşa a fost şi pentru tânăra dese-
natoare, talentata Mădălina Nicolae. Pen-
tru ea, filmele de animaţie pentru copii au 
însemnat să desluşească tainele desenului 
atunci când personajele prindeau viaţă pe 
hârtiile de pictură. Încă din şcoala generală 
îşi dezvăluie talentul la competiţii de pictură 
şi desen, de unde se întoarce şi cu premii. 
Tânăra îşi aduce aminte cu plăcere de pre-
miul obţinut la concursul şcolar de creaţie 
„Copilul râde: înţelepciunea şi iubirea mea 

e jocul”, din cadrul programului educaţional 
„Iniţiativa Şcolară Kraft Jacobs Suchard”. 
Devenind adolescentă, nu-şi uită pasiunea 
pe care o valorifică – spune ea, cu ajuto-
rul părinţilor şi al unei prietene – urmând 
cursurile Universităţii de Arhitectură „Ion 
Mincu” din Bucureşti. „Desenul face par-
te integrantă din viaţa mea, este o pasiune 
care îmi oferă o viziune mai frumoasă asu-
pra lumii înconjurătoare şi mă împlineşte 
din multe puncte de vedere”, ne povesteşte 
viitoarea arhitectă Mădălina Nicolae.

Madalina Nicolae

( (


