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SESIUNEA OMAGIALÃ „MIRCEA MALIÞA LA 90 DE ANI“
În ziua de 20 februarie 2017 a avut loc, în Aula Academiei Române, sesiunea
omagialã „Mircea Maliþa la 90 de ani“, organizatã de Institutul de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ (ISPRI) ºi de Fundaþia Universitarã
a Mãrii Negre (FUMN), sub egida Academiei Române. Absolvent de Matematicã
ºi de Filosofie, profesor universitar ºi matematician de renume, director al Bibliotecii
Academiei Române, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, ministru al Învãþãmântului, diplomat, membru al Academiei Române ºi a numeroase organizaþii
internaþionale, preºedinte fondator al FUMN, specialist în viitorolgie, creator al
unei noi discipline, cliomatematica, autor neobosit a numeroase volume ºtiinþifice în mai multe domenii, scriitor de eseuri ºi memorialist, Mircea Augustin
Maliþa este una dintre cele mai importante personalitãþi ale culturii ºi diplomaþiei
româneºti din ultimul secol.
În Aula Academiei au fost prezenþi, la acest moment aniversar, pe lângã numeroºi academicieni, foºti colegi, cercetãtori ai institutelor Academiei Române,
membri ai familiei, prieteni ºi discipoli, printre care Excelenþa Sa Kisaburo Ishii, ambasadorul Japoniei în România, fostul preºedinte al României Emil Constantinescu,
fostul prim-ministru Petre Roman, fostul ministru al Afacerilor Externe Lazãr
Comãnescu, fostul ministru ºi actual consilier de stat la Administraþia Prezidenþialã Constantin Dudu Ionescu.
În deschiderea sesiunii omagiale, preºedintele Academiei Române, domnul
acad. Ionel-Valentin Vlad, a prezentat pe scurt cariera profesionalã ºi diplomaticã,
precum ºi bibliografia celui aniversat, insistând asupra importanþei contribuþiei
domnului acad. Mircea Maliþa în domeniul cercetãrilor prospective, pe care l-a
iniþiat în România, precum ºi în cel al educaþiei. În viziunea acad. Mircea Maliþa,
schimbãrile în educaþie nu trebuie sã se vadã, iar ºcoala ar trebui sã fie caracterizatã în primul rând de: seriozitate, disciplinã ºi claritatea obligaþiilor.
Domnul acad. Dan Berindei, preºedintele Secþiei de ªtiinþe Istorice ºi Arheologie
a Academiei Române, a adus un omagiu „inteligenþei româneºti întruchipate
într-un om deosebit – Mircea Maliþa“, „un adevãrat renascentist“ – ºi a scos în
evidenþã contribuþiile sale remarcabile în domeniul istoriei, precum ºi rolul important pe care l-a jucat în istoria României, ca om care aparþine celor care „nu doar
au trãit, ci au ºi fãurit istorie“, „un patriot dãruit þãrii sale, el, un om universal, strãlucind pe oricare meridian al acestei lumi“.
În continuarea seriei de cuvântãri, domnul academician Nicolae Manolescu a
subliniat temeinicia formaþiei intelectuale ºi enciclopedismul lui Mircea Maliþa,
care a studiat în mod strãlucit douã domenii foarte diferite, precum matematica
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ºi filosofia ºi a fost mereu preocupat de perfecþionarea cunoºtinþelor sale. El a
omagiat, de asemenea, preocuparea acad. Mircea Maliþa pentru ºcoalã, pe care a
privit-o mereu nu în dimensiunea sa imediatã, ci în perspectivã, precum ºi activitatea acestuia în domeniul diplomaþiei, în care a strãlucit, dovedind cã „un diplomat
adevãrat“ putea sã-ºi facã meseria ºi într-o „lume în care totul se hotãra într-un
singur loc“.
Cuvântarea domnului academician Nicolae Panin, preºedintele Secþiei de
ªtiinþe Geonomice a Academiei Române, a scos în evidenþã „amplitudinea, complexitatea ºi polivalenþa gândirii academicianului Mircea Maliþa“ ºi patriotismul
acestuia, demonstrat de faptul cã „a avut întotdeauna în vedere ca România sã fie
beneficiarul legãturilor diplomatice ºi economice pe care le fãurea“. El a înþeles
importanþa geopoliticã deosebitã a Mãrii Negre ºi a poziþiei României în aceastã
zonã, fiind una dintre primele personalitãþi care au iniþiat o serie de acþiuni pentru
afirmarea rolului României în aceastã regiune, cea mai importantã dintre ele fiind
înfiinþarea FUMN, al cãrei preºedinte fondator este, la iniþiativa sa.
În panegiricul închinat lui Mircea Maliþa, ambasadorul Liviu-Aurelian Bota,
preºedintele Consiliului Director al FUMN, l-a omagiat pe cel care „a fost ºi rãmâne un model de urmat“, „o mare personalitate a diplomaþiei române“, care, cu
multã distincþie, „ºi-a consacrat talentul ºi energia servirii poporului din care
face parte“.
Cu toate cã nu a putut sã participe la lucrãrile acestei sesiuni, domnul ambasador Emil Hurezeanu a dorit sã îi aducã omagiul sãu domnului acad. Mircea
Maliþa, prin intermediul unei filmãri înregistrate la Ambasada României din
Germania, în care a evocat descoperirile ºi întâlnirile personale cu cel sãrbãtorit.
Dumnealui ºi-a exprimat respectul faþã de atitudinea demnã, de calitãþile ºi de
realizãrile scriitorului, pedagogului, memorialistului ºi mai ales faþã de viziunea
diplomaticã a lui Mircea Maliþa, „un om cu viziune strategicã ºi cu suport intelectual, ideatic, modern ºi profund în creaþia sa literarã, în diplomaþie, în continuitatea lui Titulescu sau Gafencu“, care, cu multã atenþie la nuanþe ºi subtilitãþi,
a pus întotdeauna interesele naþionale ale României pe prim-plan.
Domnul profesor universitar Dan Dungaciu, director al Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“, Academia Românã, ºi preºedinte al FUMN, ºi-a dedicat alocuþiunea moºtenirii propedeutice a diplomatului
ºi academicianului Mircea Maliþa, scoþând în evidenþã ceea ce a învãþat de la
acesta. Prima astfel de lecþie este cea a anvergurii – ca diplomat Mircea Maliþa
a gândit la scarã mare, fiind conºtient cã gândirea minorã nu avea sã aducã beneficii României. Douã dintre rezultatele concrete ale acestei gândiri sunt Colocviul
organizat la 26-28 iunie 1969 la Bucureºti, sub egida Asociaþiei de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale, unul dintre cele mai importante evenimente
internaþionale organizate în România, ºi crearea FUMN, din al cãrei Consiliu
ªtiinþific au fãcut parte specialiºti în diverse domenii, recunoscuþi la nivel mondial. Alte lecþii pe care trebuie sã le învãþãm de la Mircea Maliþa sunt viziunea
strategicã, care este strâns legatã de anvergurã ºi curajul academic – acela de a
contesta teze încetãþenite în spaþiul public. Mircea Maliþa lasã, de asemenea,
contemporanilor ºi posteritãþii lecþia unui constructor pragmatic de instituþii,
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unui om al faptei, precum ºi pe cea privitoare la importanþa culturii în cariera
diplomaticã ºi nu numai, pe cea a cumpãtãrii în judecãþi ºi abordãri ºi pe cea a
patriotismului, care este, în cazul sãu, un patriotism discret, manifestat mai
degrabã prin fapte decât prin vorbe.
Ultimul care a luat cuvântul a fost chiar domnul academician Mircea Maliþa,
care, cu deosebitã modestie, a afirmat cã cele spuse despre el îl copleºesc, cã
„este prea mic pentru o adunare aºa de mare“ ºi cã ceea ce conferã cu adevãrat
importanþã acestei zile este prezenþa în Aula Academiei a tuturor celor veniþi sã
îl omagieze. În opinia domniei sale solidaritatea este foarte importantã, pentru cã
ea este singura pe care trebuie sã contãm „într-o lume care se anunþã întunecatã“.
Acad. Mircea Maliþa ºi-a continuat cuvântarea manifestându-ºi constanta preocupare
cu privire la „un subiect deloc banal“, definiþia omului, ºi a evocat trei personalitãþi diferite, pe care le-a cunoscut de-a lungul vieþii: Mihail Sadoveanu, Grigore
Moisil ºi Ion Gheorghe Maurer. Mesajul sãu s-a încheiat cu mulþumiri adresate
organizatorilor evenimentului.
Cu ocazia acestei sesiuni, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ a lansat trei noi apariþii, care au putut fi achiziþionate de la standul Editurii, alãturi de alte lucrãri scrise de cel omagiat: un numãr
special al „Revistei de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale“ dedicat domnului
academician Mircea Maliþa, intitulat chiar „Mircea Maliþa la 90 de ani“, ultima
carte a celui sãrbãtorit prin aceastã sesiune, În bãtaia timpului, ºi un dosar inedit
despre Colocviul de la Bucureºti din 1969, care a fãcut posibilã Conferinþa de la
Helsinki.
Ana-Maria Iancu

RÃZBOIUL INFORMAÞIONAL, SUB LUPÃ. EVENIMENT
DEDICAT LANSÃRII PRIMEI STRUCTURI DE ANALIZÃ
ªI EVALUARE A RÃZBOIULUI INFORMAÞIONAL ªI
COMUNICARE STRATEGICÃ DIN ROMÂNIA
În cadrul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion. I. C.
Brãtianu“ (ISPRI), sub egida Academiei Române, s-au pus bazele unei noi structuri de cercetare ºtiinþificã unice prin felul ºi misiunea sa în România – Laboratorul
de Analizã a Rãzboiului Informaþional ºi Comunicare Strategicã (LARICS). Cu
obiective clare ºi agendã separatã, LARICS îºi propune sã ofere expertizã ºi
analizã asupra evenimentelor interne ºi externe din România ºi Republica Moldova,
sã evalueze ºi monitorizeze presa internaþionalã ºi astfel sã devinã o sursã de
avertizare timpurie în ceea ce priveºte posibile campanii publice de dezinformare
declanºate pe teritoriul celor douã state în contextul actualelor confruntãri de tip
rãzboi informaþional.
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Astfel, pe 26 aprilie 2017, în incinta Aulei Academiei Române, Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion. I. C. Brãtianu“, în parteneriat cu
Fundaþia Universitarã a Mãrii Negre (FUMN) a organizat Conferinþa de lansare a
Laboratorului, inaugurând funcþionarea oficialã a acestuia în componenþa ISPRI.
Evenimentul s-a bucurat de un interes deosebit, manifestându-se prin prezenþa
numeroasã a cercetãtorilor, academicienilor, profesorilor universitari, diplomaþilor, jurnaliºtilor, studenþilor precum ºi altor persoane interesate.
Evenimentul a fost deschis de cãtre Secretarul General al Academiei Române,
Victor Voicu, care a salutat iniþiativa menþionând cã este una necesarã mai ales
în contextul ameninþãrii Federaþiei Ruse la adresa României ºi UE, exercitatã
prin armele rãzboiului informaþional. Tot el a atras atenþia publicã asupra faptului
cã asistãm la „un rãzboi hibrid al românilor împotriva românilor“ ºi cã acesta
este de fapt, cel mai periculos tip de rãzboi pentru societatea româneascã.
În continuare, Dl. Voicu în calitatea sa de moderator, a oferit cuvântul d-lui
Academician Ioan-Aurel Pop, rectorul Universitãþii Babeº-Bolyai, care ºi-a
început discursul prin constatarea cã rãzboiul informaþional se desfãºoarã atât de
uºor ºi productiv astãzi pentru cã receptorul informaþiilor emise este nici mai
mult, nici mai puþin „tabula rasa“. „Existã pericolul generaþiilor care din lipsã de
cunoºtinþe, pot fi bombardate cu orice informaþie“, menþioneazã acesta, semnalând cã cel mai bun instrument contra propagandei ºi intoxicãrii cu informaþie
este „creierul uman, pe care trebuie sã-l cultivãm ºi educãm“. Academicianul ºi-a
continuat discursul prezentând exemple de discursuri ºi „adevãruri“ folosite de
Ungaria, într-un veritabil „rãzboi comunicaþional ºi de informare“ pe care îl poartã
cu România, succesul acestora reieºind tocmai pe fondul unei necunoºtinþe crase
a societãþii româneºti ºi grijii pentru educaþie care lipseºte cu desãvârºire în
România.
Evenimentul a continuat cu discursurile d-lui Academician Daniel Dãianu,
prof. univ. Cãtãlin Zamfir, ºi d-lui Ambasador Cristian Diaconescu, membru al
Consiliului de experþi LARICS, care ºi-au exprimat salutul la adresa iniþiativei
ºi au constatat necesitatea unei astfel de structuri de cercetare în România. Dl.
Ambasador Cristian Diaconescu, a explicat cã nu i se pare puþin ideea de a avea în
Academia Românã un astfel de Laborator, pentru cã „problema rãzboiului informaþional, conºtientizat ºi explicitat la nivel mondial (...) din punct de vedere politic este recunoscutã în România. „Fie vectorul politic din România nu conºtientizeazã pericolul ºi vulnerabilitãþile pe termen lung, fie are propriile motive sã
tacã, ceea ce ar fi o chestiune extrem de interesantã ºi complicatã“ a adãugat
acesta, aducând trei exemple de campanii informaþionale care au reuºit sã blocheze
decizii de politicã externã la nivel internaþional, în care era implicatã România.
În încheierea conferinþei, cuvântul i-a fost acordat d-lui Prof. univ. Dr. Dan
Dungaciu, Director ISPRI ºi iniþiatorul LARICS. Dl. Profesor a þinut sã menþioneze cã LARICS nu se va concentra la început pe numai pe „fake news“ (ºtiri
false care pot fi folosite în scop propagandistic), aºa cum fac deja multe alte organizaþii din întreaga lume, din simplul motiv cã deocamdatã acest concept ar fi
prea vag. LARICS se va concentra pe analiza mediilor sociale ºi mecanismelor
neîncrederii în instituþii ºi lideri – „geopolitica neîncrederii“, pe baza cãrora
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rãzboiul informaþional are succes nu doar în România, ci ºi în UE. „Dacã ne raportãm strict la cei care lanseazã informaþiile false, dar nu cãutãm sã înþelegem
mediul în care informaþia e lansatã, atunci ratãm cel puþin jumãtate din tablou,
probabil jumãtatea cea mai importantã. În sensul acesta, ne intereseazã lipsa de
încredere în instituþii, în þesãtura societalã a comunitãþii respective. Neîncrederea
instituþionalã e direct proporþionalã cu eficacitatea unui rãzboi informaþional“, a
explicat prof. Dan Dungaciu.
În încheiere, directorul ISPRI a prezentat exemple concrete despre manifestarea
potenþialului neîncrederii în realitatea socialã, fiind de pãrere cã România deocamdatã rezistã rãzboiului informaþional care vine din partea Federaþiei Ruse, dintr-o
cauzã simplã, existã „o lipsã de încredere în Federaþia Rusã ºi în mesajele explicite care vin de acolo“. Pericolul însã, pe de altã parte, vine din existenþa „neîncrederii în instituþiile sociale, politice din România. Asta nu înseamnã cã o confruntare cu Rusia nu existã sau nu va exista. Va exista prin intermediari. Ne vom
confrunta în urmãtorii ani cu asemenea tip de bãtãlie în care vor fi prezente ºi
mesaje de la Budapesta ºi de la Moscova“, a adãugat la final acesta.
Invitaþii au avut ocazia sã punã întrebãri ºi sã discute aspectele dezbãtute în
timpul conferinþei, în cadrul unei recepþii publice ulterioare conferinþei, unde au
fost prezenþi membrii Consiliului de Experþi LARICS ºi vorbitorii cheie.
Tatiana Cojocari

LANSAREA ENCICLOPEDIEI
RELAÞIILOR INTERNAÞIONALE LA BOOKFEST
Sâmbãtã, 27 mai 2017, la standul RAO din cadrul Salonului Internaþional de
Carte Bookfest a avut loc lansarea primei enciclopedii a relaþiilor internaþionale,
conceputã la o asemenea scarã, de cercetãtorii români, sub egida Academiei
Române.
Enciclopedia relaþiilor internaþionale, al cãrei coordonator este Dan Dungaciu,
nu este doar un inventar clasicizat de doctrine, strategii, concepte sau evenimente
globale majore, ci ºi o oglindã a conceptelor ºi a evoluþiilor specifice spaþiului
rãsãritean. Ea cuprinde douã volume ºi este un instrument unic în patrimoniul
academic românesc, deosebit de util ºi pentru a cãrui elaborare s-au depus eforturi
deosebite.
Enciclopedia relaþiilor internaþionale cuprinde 479 de intrãri, ordonate alfabetic. Acestea definesc ºi analizeazã termeni de referinþã din teoria ºi practica
relaþiilor internaþionale: teorii clasice, paradigme, perspective, instituþii, doctrine
de securitate, organizaþii regionale ºi globale (politice, economice, culturale ºi de
securitate), conferinþe internaþionale, termeni consacraþi din studiile strategice ºi
de securitate, precum ºi concepte/evenimente specifice Europei Rãsãritene. Ca
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metodologie de redactare a termenilor a fost folositã o structurã-tip ce include:
identificarea termenului; conceptualizarea sa; prezentarea ºi dezvoltãrile instituþionale/teoretice/analitice; critici/reconsiderãri ale termenului; statutul conceptului
în prezent; bibliografie.
Textele care formeazã conþinutul cãrþii au fost redactate de 26 de autori, cercetãtori din cadrul Departamentului de Relaþii Internaþionale al Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ ºi colaboratori
externi, secretariatul volumului fiind asigurat de Sanda Cincã ºi Ruxandra Iordache.
Lucrarea a fost întocmitã sub coordonarea prof. univ. dr. Dan Dungaciu, director
al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române,
preºedintele Fundaþiei Universitare a Mãrii Negre din România.
La eveniment au participat ambasadorii Liviu Bota, Sergiu Celac, Cristian
Diaconescu, cercetãtori ºi specialiºti în domeniu, ziariºti, publicul iubitor în
domeniu.
„Enciclopedia relaþiilor internaþionale este un proiect fundamental al Academiei
Române, a spus Dan Dungaciu ºi face parte dintr-o succesiune de trei proiecte
fundamentale ale Academiei Române“. Urmeazã enciclopedia diplomaþiei ºi enciclopedia gândirii politice româneºti.
Vorbitorii au subliniat importanþa apariþiei lucrãrii subliniind cã este primul
demers de acest fel în România. Este o lucrare de cãpãtâi ºi cel mai important,
este rezultatul unei viziuni, a unei concepþii, a unei perspective româneºti asupra
relaþiilor internaþionale.
Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale este prima enciclopedie de acest profil
scrisã de cercetãtorii din România, a mai spus Dan Dungaciu. Particularitatea nu
constã, însã, doar în acest amãnunt bibliografic, ci în faptul cã situarea cercetãtorilor se resimte pe tot parcursul volumului. Enciclopedia nu este doar un inventar
clasicizat de doctrine, strategii, concepte sau evenimente globale majore etc., ci
ºi o oglindã a conceptelor ºi a evoluþiilor specifice spaþiului rãsãritean pe care
volume de acest tip publicate în spaþiul occidental tind, din raþiuni uºor de
înþeles, sã le ignore aproape cu desãvârºire, a subliniat coordonatorul lucrãrii.
DUPÃ COMUNISM. ESTUL ªI VESTUL ÎN STUDIU
A ªAPTEA CONFERINÞÃ INTERNAÞIONALÃ CEPOS
Centrul de Studii Politice Postcomuniste (CEPOS), înfiinþat în noiembrie
2012 sub egida Universitãþii din Craiova, a gãzduit între 24 ºi 25 martie 2017, în
splendida Casã a Universitarilor din Craiova, cea de a 7-a Conferinþã Internaþionalã Anualã: “After Communism. East and West under Scrutiny“. Aºa cum au
intenþionat organizatorii, Conferinþele Internaþionale CEPOS au devenit evenimente „care înseamnã deopotrivã istorie ºi actualitate“ ºi care cuprind perspective
diverse de cercetare în domeniul comunismului ºi postcomunismului ºi expe-
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rienþe de cunoaºtere care, la 27 de ani dupã cãderea comunismului, reflectã atât
detaºarea emoþionalã cât ºi implicarea susþinutã în crearea abordãrilor interdisciplinare ale relaþiilor Est-Vest.
Studiul istoriei recente a fostului spaþiu comunist în conexiune cu lumea occidentalã a fost realizat în aceastã a ºaptea ediþie anualã a Conferinþei “After
Communism. East and West under Scrutiny“, conform Conference’s Book of
abstracts, în urmãtoarele coordonate exemplare: peste 100 de participanþi – profesori, cercetãtori, profesioniºti, peste 100 de lucrãri ºi rapoarte prezentate, 14
þãri participante: Brazilia, Bulgaria, Republica Cehã, Croaþia, Kazahstan, Kosovo,
India, Irak, Macedonia, Marea Britanie, Muntenegru, Polonia, România, Turcia,
membri ai Comitetelor Organizatorice ºi ªtiinþifice din 5 þãri, indexare în 10 baze
de date ºi cataloage internaþionale, 4 numere ale Revistei de ªtiinþe Politice.
Revue des Sciences Politiques în 2017. Este demn de menþionat faptul cã Revista
de ªtiinþe Politice. Revue des Sciences Politiques a înregistrat în februarie 2017,
85.800 de rezultate în Google search, fiind indexatã ºi recenzatã în numeroase
baze de date ºi cataloage internaþionale de referinþã.
Conferinþa s-a deschis cu o sesiune plenarã ºi s-a derulat în paneluri în 8 sesiuni.
Panelurile desfãºurate vineri, 24 martie a.c., au fost: “Political Theories and
Ideologies“, “Institutions, Policies & Regional Development“, “Transitions, Local
Governance & Justice Reform“, “Identity, Faith & Human Rights“, “Education
Policies, Human Resources and Social-Economic Outcomes“, “Regional
Policies and Social Inclusion“. Sâmbãtã, 25 martie a.c., a avut loc sesiunea comunã „Revolution and Political History“ ºi panelurile: “Security and Diplomacy
in National and Euro-Atlantic Environment“ ºi “Transition, Media Imagology,
Communication and Geopolitics“. Panelul la care am participat, “Political Theories
and Ideologies“, a inclus urmãtoarele lucrãri: Sorin Liviu Damean (Facultatea de
ªtiinþe Sociale, Universitatea din Craiova), A “Lived“ Experience: Memoires
from the “Golden Age“ of Nicolae Ceauºescu; Mihaela ªtefania Ivãnescu (Facultatea de Istorie ºi ªtiinþe Politice, Universitatea „Ovidius“ din Constanþa), From
The People’s Choice to the Social Media Voting Platforms. The 2014 Romanian
Presidential Elections and the Sociological Construction of Voting Decisions;
Mihai Ghiþulescu (Facultatea de ªtiinþe Sociale, Universitatea din Craiova), Other
People’s Choices. A Peculiarity of the Current Romanian Electoral System;
Gabriela Tãnãsescu (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I.
C. Brãtianu“ al Academiei Române), Cohabitation as a problem of the Romanian
semi-presidentialism; Costela Iordache, Cristina ªoºea (Facultatea de ªtiinþe,
Universitatea din Craiova), The Industrial Heritage within the South-West Oltenia
Development Region, in Transition between Former Excessive Socialist Model
and the Post-Communist Reconversion Problematics; Mihaela Camelia Ilie (Facultatea de ªtiinþe Sociale, Universitatea din Craiova), The weakness of the executive
power during King Carol II monarchical authoritarian regime. Case study:
Constantin Argetoianu’s government (September 28th – November 23rd“ 1939);
Lucian Dindiricã (Universitatea din Craiova, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
& Aristia Aman“, Craiova), Romanian political world in Interwar Period
reflected in French media; Florin Nacu (Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.
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S. Nicolãescu Plopºor“ al Academiei Române, Craiova), “East“ and “West“ in
the second half of the 19th century – between the need for models and the
establishment of a Romanian national system. În sesiunea comunã “Revolution
and Political History“ au fost prezentate urmãtoarele lucrãri: Jan Bureš, Klement
Gottwald: Study on the metamorphosis of a political leader (1945-1948); Petr
Just, Czech Bicameralism 1996-2016: Marked by Conflict or Cooperation?;
Jakub Charvát, Single nationwide electoral district, proportionality and territorial
representation: a case study of the Slovak Republik, toþi trei de la Department of
Political Sciences and Humanities, Metropolitan University Prague.
Prin participarea specializatã ºi impresionantã din România ºi din strãinãtate
ºi prin calitatea lucrãrilor, prin tonul ºi atmosfera dezbaterilor, cea de a 7-a Conferinþã Internaþionalã Anualã “After Communism. East and West under Scrutiny“
poate fi consideratã una dintre cele mai importante manifestãri ºtiinþifice ale
României în sfera cercetãrii politice.
Gabriela Tãnãsescu

CONFERINÞA SOCIETÃÞII INTERNAÞIONALE
„TOMA DE AQUINO“ (S.I.T.A.), FILIALA ROMÂNÃ
Pe 12-13 mai 2017, la Facultatea de Teologie Romano-Catolicã a Universitãþii
din Bucureºti a avut loc Conferinþa Societãþii Internaþionale „Toma de Aquino“
(S.I.T.A.), Filiala Românã, anul acesta fiind dezbãtutã generoasa temã „Despre
bunãtate. Abordãri filosofice, teologice ºi interdisciplinare“.
Bunãtatea este suma virtuþilor teologice cultivate de aceia care trãiesc potrivit
principiul hristic al existenþei în componenta sa eticã. Pentru cã în bunãtate se regãsesc iubirea (de unde decurg rãbdarea, blândeþea, compasiunea, iertarea, modestia,
generozitatea), speranþa (care implicã mila ºi milostenia, altruismul, indulgenþa,
îndurarea, toleranþa), credinþa (bazatã pe recunoaºterea divinitãþii al cãrei principiu
este binele). Cu alte cuvinte, bunãtatea este caracteristicã pentru omul a cãrui
moralitate, structuratã de dãrnicie, dragoste, iertare, milã, omenie, prietenie,
înseamnã totodatã a imita bunãtatea lui Dumnezeu.
O problemã demnã de dezbatere ar fi aceea dacã bunãtatea poate face parte
dintre virtuþile omului politic modern, dat fiind cã în binecunoscuta lucrare
Principele a lui Machiavelli, bunãtatea nu pare a-ºi gãsi locul. Viziunea realistã
a lui Machiavelli asupra politicii ca activitate dominatã de forþã, viclenie, corupþie,
lãcomie ºi urmãrirea interesului propriu implicã ºi imoralitatea omului politic.
Astfel, departe de concepþiile clasice ale virtuþii, omul capabil machiavellian se
caracterizeazã prin ambiþie, abilitatea calculatã de a se menþine la putere, cruzimea
în caz de nevoie, capacitatea de adaptare în orice situaþie nouã. Dacã aceste caracteristici ale omului politic pot fi cu uºurinþã recunoscute în istoria modernã ºi
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postmodernã, anumite trãsãturi precum curajul, energia, stãpânirea de sine, capacitatea de previziune ºi forþa de caracter (virtuþi la rândul lor postulate de
Machiavelli) sunt raritãþi – ºi nici mãcar la nivelul acestora nu se regãseºte
bunãtatea.
Este totuºi posibilã o reevaluare eticã a omului politic cu o viziune umanistã
în virtutea cãreia promoveazã politici sociale bazate pe filantropie, toleranþã, clemenþã, caritate, iertare, ospitalitate?
Încercând sã rãspund la aceastã întrebare, în cadrul Conferinþei am prezentat
lucrarea “Poate fi bunãtatea o virtute a omului politic modern?“.
Ca în fiecare an, lucrãrile aceastei conferinþe au oferit participanþilor o realã
bucurie a comunicãrii ºi dezbaterii intelectuale, ideile lucrãrilor prezentate fiind
deopotrivã originale ºi documentate cu profesionalism de cea mai înaltã clasã,
dupã cum o ilustreazã ºi programul Conferinþei: Cuvânt de deschidere, Wilhelm
Dancã, Preºedintele Societãþii Internaþionale „Toma de Aquino“, filiala românã;
Partea I, Moderator: Florina Rodica Hariga (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“
Iaºi): Wilhelm Dancã (Universitatea din Bucureºti), Fiinþa ca bunãtate, valoarea
ºi principiul finalitãþii; Gabriela Blebea Nicolae (Universitatea din Bucureºti),
De ce dreptatea ar trebui sã fie o expresie a bunãtãþii?; Ana Petrache (Universitatea
din Bucureºti), A citi Sfântul Toma astãzi: spiritul sau litera tomismului?;
Eduard Nicolae Bucur (Universitatea din Bucureºti), Înclinarea naturalã spre
bine ºi dorinþa de a poseda în cultura simulacrului; Partea a II-a, Moderator:
Eduard Nicolae Bucur (Universitatea din Bucureºti): Ioan Dura (Universitatea
„Ovidius“ din Constanþa), Fenomenologia religioasã a bunãtãþii în experienþa
religioasã asceticã. O perspectivã comparativã între creºtinism ºi religiile orientale; Cristinel Nicolae Teºu (Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu), Bunãtatea lui
Dumnezeu ºi bunãtatea omului în teologia ortodoxã; Cristian Vechiu (Universitatea
din Bucureºti), Despre bunãtatea lui Dumnezeu în filozofia ºi teologia sfântului
Anselm; Dorin Cozan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaºi), Dacã cititul
în stele este o cercetare demnã de un tomist. Însemnãri pe marginea art. 5, Q.
95 (Dacã divinaþia care are loc cu ajutorul astrelor este nepermisã) din ST IIa
IIae, cu privire la bine ºi rãu în gândirea tomistã; Florina Rodica Hariga
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaºi), În ce mãsurã este mila o formã de
bunãtate? Rãspunsul lui Thoma d’Aquino din Summa Theologica, IIa IIae, Q.
30-33; Partea a III-a, Moderator Wilhelm Dancã (Universitatea din Bucureºti):
Lorena Stuparu (Academia Românã), Poate fi bunãtatea o virtute a omului
politic modern?; Andrei Bereschi (Universitatea „Babeº-Bolyai“ Cluj-Napoca),
Robustul, fragilul ºi antifragilul în raportul politic bine-rãu; Iovan Drehe
(Universitatea „Babeº-Bolyai“ Cluj-Napoca), Bine comun ºi regim politic; Bogdan
Alexandru Duca (Universitatea din Bucureºti), Bunãtatea ca o categorie teologico-politicã; Partea a IV-a, Moderator: Gabriela Blebea Nicolae (Universitatea
din Bucureºti), Gabriela Tãnãsescu (Academia Românã), Bunãtatea ºi formarea
sinelui ca subiect moral. Charles Taylor; Florina-Aida Bãtrînu (Universitatea
din Bucureºti), În cãutarea celui bun; Roxana Zanea (Université Libre de Bruxelles),
Pictorul JEAN FOUQUET ºi mecenatul princiar; Andreea Raluca Muraru
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaºi), Despre bunãtate în societatea ro-
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mâneascã; George Curinîi (Universitatea din Bucureºti), Bunãtatea umanã – o
expresie a nevoii de semnificaþie ºi/sau o expresie a imitãrii lui Cristos.
Întrebãrile, comentariile, dialogurile cãrora li s-a acordat un timp substanþial
în program, desfãºurându-se într-o atmosferã colegialã ºi plinã de cãldurã umanã
au fost expresia unui real interes al participanþilor pentru aceastã temã esenþialã
a condiþiei noastre actuale.
Lorena Stuparu

CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ
“A SOCIAL EUROPE FOR YOUTH: EDUCATION
TO EMPLOYMENT“, ORADEA
Pe 18-20 mai a. c. s-a desfãºurat la Oradea Conferinþa internaþionalã A social
Europe for youth: education to employment, organizatã cu sprijinul Comisiei
Europene, Programul Jean Monnet al Uniunii Europene, Universitãþii din Oradea,
Facultatea de Istorie, Relaþii Internaþionale, ªtiinþe Politice ºi ªtiinþe ale Comunicãrii ºi Centrului de Cercetare pentru Probleme de Identitate ºi Migraþie (RCIMI).
Pornind de la premisa cã „Existã o serie de valori comune care formeazã baza
modelului social european“, iar „acestea includ democraþia ºi negocierea colectivã
a drepturilor individuale, economia de piaþã, egalitatea de ºanse pentru toþi ºi
bunãstarea socialã ºi solidaritatea“, programul Conferinþei reflectã interesul real
al organizatorilor ºi participanþilor pentru analiza valorilor sociale ºi morale ale
Uniunii Europene, în contextul dezbaterilor actuale privind instituþiile democratice pe care se bazeazã aceastã construcþie politicã de o mare complexitate.
Sesiunea plenarã a cuprins urmãtoarele comunicãri: Brânduºa Armanca (Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, Departamentul de Jurnalism), Collaborative
Journalism in Europe, the new paradigm of news organizations; George Poede
(Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaºi), Social exclusion as a Threat to Democracy;
Radu Carp (Universitatea din Bucureºti), Challenges for the current European
welfare system: institutional and policy design for a limited reform; Lia Maria
Pop (Universitatea din Oradea), European Academic Research – MIME project
and the development of the University of Oradea.
Temele secþiunilor în cadrul cãror au fost susþinute sau prezentate comunicãri
sunt deosebit de relevante pentru tema aflatã în dezbatere: “Social integration of
vulnerable groups, social dialog“; “Communication, youth and social culture“;
„Education, equality, social exclusion“; “The quality of education and
organizational culture“; “EU governance, EU Policies and new challenges on the
EU Social model“; “Social values in education, education and employment“;
“Migrants’ Integration, Policies and Diplomacy“; “Labor, market dynamic and
Youth unemployment“.
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Dintre comunicãrile prezentate amintim urmãtoarele titluri: Katarzyna
Balandynowicz-Panfil (Institute of International Business of the University of
Gdańsk, Poland), The role of the elderly in building the Europe of the future;
Angela Calancea (Free International University of Moldova, Chiºinãu), The
Development of Social Abilities in Children with Special Educational Needs
(CES); Justice Richard Kwabena Owusu Kyei (Ph.D. candidate, Institute of
Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland),
The Effect of Religious Field in the Political Integration of Second Generation
Ghanaians in Amsterdam; Radu Rotari (MA student, Free International University
of Moldova, Chiºinãu), Contemporary Adolescents: the Vulnerability that Arises
Aggression; Gabriela Goudenhooft (Universitatea din Oradea), Loredana Cherecheº
(MA student, Universitatea din Oradea), Domestic violence in Roma families;
Yevheniya Yuriychuk (Faculty of History, Political Sciences and International
Relations, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Mykola Prokhorov,
Ucraine), New media’s role in the social adaptation of Ukrainian youth in
Poland; Ionela Carmen Botoºoteanu (Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaºi), Social
media and its impact on youth; Paul Kun (Universitatea de Vest din Timiºoara),
Roma people between assimilation and marginalisation; Emanuel Copilaº
(Universitatea de Vest din Timiºoara), Economic and social inequalities in the
European Union. A general overview; Gabriela Goudenhooft (Universitatea din
Oradea), Diaspora – a case of exposure to a double exclusion; Dan Apãteanu
(Universitatea din Oradea), The influence of social exclusion on the accession
to the healthcare system in Romania; Ludmila Zmuncila (PhD Student, USPEE
“C. Stere“, ULIM, Chiºinãu), Tatiana Cemurtan (MA Student, USPEE “C. Stere“,
Chiºinãu), Organizational culture – the factor for achieving academic excellence;
Dorina Þicu (Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaºi), From a Model of European Social
Policy to National Realities; Sergiu Miºcoiu (Universitatea Babeº-Bolyai,
Cluj-Napoca), Dan Petricã (PhD student, Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca),
Failed States and Interdependences. A Mutually Constitutive Relation?; Lorena
Valeria Stuparu (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C.
Brãtianu“ al Academiei Române), The education in the spirit of moral values as
a possible solution to of social exclusion; Alina Silian (Universitatea BabeºBolyai, Cluj-Napoca), Ovidiu Oltean (Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca),
Anatolie Coºciug (Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca/Doctoral Researcher
Bielefeld University, Germany), Between Policies and Practice in the Development
of VET in Romania: driving forces, local dynamics and normative tensions; Lia
Maria Pop (Universitatea din Oradea), Irina Mihaela Pop (Universitatea din
Oradea), Interacting with the Migrants at the EU borders with Serbia; István
Polgar (Universitatea din Oradea), European Integration processes of the
migrants through Structural Funds. A Socio-economic, political and cultural
dimensions; Adrian Netedu Universitatea „Al.I Cuza“, Iaºi), Higher education
graduates and labour market insertion. Some conclusions from sociological
research in Europe and Romania; Ioan Horga (Universitatea din Oradea), Borders
and labor markets. Recent evolutions old issues; Ioan Hosu (Universitatea
Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca), Mihnea S. Stoica (Universitatea Babeº-Bolyai,
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Cluj-Napoca), Political views of the youth on the European Union; Mircea Brie
(Universitatea din Oradea), Alin Ionuþ Cornel Moise (PhD student, Universitatea
Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca) Romania and Hungary 2007-2017: employment
rate by educational attainment level in the context of EU accession and the
economic crisis.
Comunicãrile susþinute ºi prezentate cât ºi excelenta organizare au asigurat
succesul acestui eveniment ºtiinþific remarcabil, centrat pe o temã de dezbatere
vie, capabilã sã reflecte responsabilitatea privind viitorul Europei.
Lorena Stuparu

CONFERINÞA NAÞIONALÃ DE ESTETICÃ ªI FILOSOFIA ARTEI
„ION IANOªI“, EDIÞIA a V-a, SUBLIMUL ÎN CULTURÃ
Anul acesta, pe 19-20 mai la Facultatea de Filosofie a Universitatea din Bucureºti
s-au desfãºurat lucrãrile prestigioasei Conferinþe Naþionale de Esteticã ºi Filosofia
Artei „Ion Ianoºi“, organizatã de CCIIF – Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor
Filosofice ºi Facultatea de Filosofie din Bucureºti.
Ajunsã la a V-a ediþie, conferinþa a avut ca temã „Sublimul în culturã“, dat
fiind cã Ion Ianoºi, profesor de filosofie ºi esteticã la Universitatea din Bucureºti,
scriitor ºi membru de onoare al Academiei Române, a abordat aceastã temã în
multe dintre lucrãrile sale (Estetica, 1975; Nearta-Artã, 1982 º.a.), consacrându-i
ºi o trilogie: Sublimul în esteticã (1983), Sublimul în artã (1984), Sublimul în
spiritualitatea româneascã (1987).
Organizatorii Conferinþei au considerat cã „aceastã temã este ºi astãzi de
actualitate, nu numai în manifestãrile artistice, dar ºi în gândirea esteticã“, ºi
aceasta pentru cã „sublimul este noþiunea capabilã sã dea seamã de complexitatea
stãrilor estetice, etice ºi filosofice“, Profesorul Ianoºi considerând cã sublimul
este „cea mai eticã dintre calitãþile estetice ale omului“, ºi analizând nuanþat corelaþia între estetic ºi religios în interiorul sublimului.
Principalele întrebãri ale Conferinþei au fost: „În ce mãsurã gustul asociativ
sporit al secolului nostru poate profita de deschiderile sublimului spre variate
direcþii de cercetare culturale? Pot oare sensurile kantiene ale sublimului sã mai
ofere astãzi rãspunsuri la problemele morale ºi estetice ale societãþii contemporane?
Care sunt cauzele pentru care sublimul ca modalitate esteticã este cunoaºtere ºi
înþelegere a vieþii ºi a imperativelor etice majore?“.
Rãspunsuri la aceste întrebãri au fost date în sesiunea plenarã de cãtre profesorii Alexandru Boboc ºi Vasile Morar, evocând opera scrisã ºi opera pedagogicã
a omului de culturã, dar ºi personalitatea luminoasã a lui Ion Ianoºi. În cadrul
aceleiaºi sesiuni plenare, constituindu-se de asemenea ca interpretãri problematizante ale paradoxalei noþiuni de sublim au fost prezentate urmãtoarele comuni-
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cãri: Alexandru ªtefãnescu (Universitatea Dimitrie Cantemir), De la frumos la
sublim. O micro-reconstrucþie a retoricii clasice; Lorena Pãvãlan-Stuparu (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei
Române), Diferenþa dintre sublim ºi sacru în interpretarea lui Ion Ianoºi; Popescu
Mircea, (drd., Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Filosofie), Despre
sublim în opera literarã. Studiu de caz: Dostoievski; Mihaela Pop (Universitatea
din Bucureºti, Facultatea de Filosofie) «Impuritatea artei» în viziunea Profesorului
Ion Ianoºi.
În cadrul celei de a doua sesiuni plenare au fost prezenate urmãtoarele lucrãri:
Cornel Moraru (drd., UNARTE Bucureºti), Categorii estetice ºi categorii ale
intelectului. O schiþã a construirii hermeneutice a categoriei sublimului; Lorin
Ghiman (cercetãtor independent), Tematizãri post-kantinene ale sublimului în
epoca revoluþiilor politice ºi culturale; ªtefan Cãlin, (drd., Universitatea din
Bucureºti, Facultatea de Filosofie), Posibile deconstrucþii ale sublimului kantian;
Horia Pãtraºcu (Departamentul de ªtiinþe Socio-Umane, Universitatea Politehnicã
din Bucureºti), Discursul apofatic – formã de expresie a sublimului; Emilia Faur
(drd., Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj), Avangarda, sublimul ºi chestiunea autonomiei artei; Rodica Ivan-Hainz (drd., Universitatea din Bucureºti, Facultatea
de Filosofie), Sublimul în concepþia lui N. Hartmann; Petranch Berchi Adelaida
(drd. Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Filosofie), Sublimul între etic ºi
demonic; Ion Mihaela Lucia (Universitatea „Valahia“), Sublimul operei de artã.
Studii de caz; Carla Schoppel (drd., Universitatea din Bucureºti, Facultatea de
Filosofie), Tragicul ºi estetica sublimului în arta lui Gheorghe Fikl; Ioana Nicolae
(drd., Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Filosofie), Sublimul schizofrenic
ºi arhetipul umbrei în societatea contemporanã.
Pe 20 mai s-a desfãºurat sesiunea studenþilor Facultãþii de Filosofie din
Bucureºti.
Comunicãrile prezentate au reuºit sã evidenþieze modernitatea ºi actualitatea
sublimului în „mixtura“ neartei cu arta ºi a deschiderii acestei noþiuni cãtre cotidian ºi tot ce este omenesc, cãtre etic ºi religios în viziunea lui Ion Ianoºi.
Tododatã, acest eveniment a reprezentat una dintre cele mai potrivite modalitãþi de a evoca personalitatea complexã a profesorului, scriitorului, omului de
culturã ºi academicianului Ion Ianoºi, care a vorbit ºi a scris ca nimeni altul
despre frumos ºi sublim, despre Dostoievski, Thomas Mann, Tolstoi, despre artã
în toate configuraþiile ei ºi despre subtilele distincþii dintre estetic ºi frumos, dintre
estetic ºi artistic, despre complexele relaþii ale esteticii cu filosofia ºi literatura,
cu viaþa personalã ºi politica, considerând cã: „Tot ce meritã a fi cunoscut ºi
recunoscut ca «formã vie», în indestructibila ºi netransportabila ei unicitate, se
apropie de «opera de artã» (s.a.): câte un produs, câte un om, câte un colþ de
naturã, prins (ºi) în impactul dintre obiect ºi subiect (subiectul creator ºi/sau
subiectul receptor), impact care îºi modeleazã ºi îºi remodeleazã mereu componentele.
E foarte veche, dar ºi demnã de reactivare aceastã perspectivã esteticã, artisticã,
poeticã (poieticã) asupra noastrã, a vieþii noastre, a activitãþilor ºi interrelaþiilor
noastre. E o posibilã perspectivã contemporanã, care e totodatã ºi retrospectivã

106

VIAÞA ªTIINÞIFICÃ / MISCELLANEA

14

ºi prospectivã. Ea conjugã profunzimea de care suntem mândri cu lãrgimea pe
care o mai ºi uitãm. Ea ne suplimenteazã rigoarea printr-o mai mare libertate –
de simþire, de gândire, de acþiune“ (Ion Ianoºi, Opþiuni, Bucureºti, Ed. Cartea
Româneascã, 1989, pp. 185-186).
Lorena Stuparu

SPAÞIUL EUROPEAN ÎNCOTRO?
REFORM UNIUNII EUROPENE A PATRA
CONFERINÞÃ NAÞIONALÃ FSPUCDC – ISPRI
Conferinþa „Spaþiul public european încotro? Reforma Uniunii Europene –
implicaþii în planul securitãþii ºi al comunicãrii publice“ este parte a colaborãrii
deja tradiþionale dintre Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion
I. C. Brãtianu“ al Academiei Române ºi Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii
Creºtine „Dimitrie Cantemir“. La aceastã a patra ediþie a Conferinþei dedicatã
evoluþiilor spaþiului public european, Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi
siguranþã naþionalã a Camerei Deputaþilor, Parlamentul României, a devenit cel
de-al treilea organizator ºi a fost gazda evenimentului, la 29 mai 2017.
În motivarea unei dezbateri asupra reformei blocului comunitar, asupra reevaluãrii principiilor fondatoare ale Uniunii Europene ºi asupra modelelor alternative de cooperare europeanã, de interes pentru comunitatea academicã, clasa
politicã ºi strategii din domeniul securitãþii ºi apãrãrii, iniþiatorii Conferinþei au
reliefat ca „provocãri pentru stabilitatea þãrilor membre ale Uniunii Europene“:
reconfigurarea relaþiilor de putere la nivel global, rezultatul alegerilor prezidenþiale din SUA, rezultatul referendumului privind ieºirea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã, ascensiunea discursului populist ºi a liderilor naþionaliºti. În consecinþã, gruparea comunicãrilor ºi discuþiilor a urmat aceastã configurare a factorilor care afecteazã stabilitatea Uniunii Europene.
Keynote speakers Conferinþei au fost: Florian Rãpan, decanul Facultãþii de
ªtiinþe Politice a Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“, Dorel-Gheorghe
Cãprar, preºedintele Comisiei pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã a Camerei Deputaþilor, ºi Dan Dungaciu, directorul Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române.
Temele celor trei prelegeri, care s-au bucurat de un deosebit interes, au fost, în
ordine, poziþia geostrategicã a României în zona extinsã a Mãrii Negre (prof.
Florian Rãpan), provocãrile pe flancul sud-estic al Alianþei Nord Atlantice (drd.
Dorel-Gheorghe Cãprar), provocãrile rãzboiului informaþional ºi rigorile
cercetãrii în acest domeniu (prof. Dan Dungaciu).
Lucrãrile Conferinþei s-au desfãºurat în trei grupaje tematice. Primul, circumscris
celui mai important capitol din perspectiva evoluþiei viitoare a Europei –
„Problemele reformãrii Uniunii Europene“ –, a reunit urmãtoarele lucrãri:
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Gabriela Tãnãsescu (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I.
C. Brãtianu“ al Academiei Române), Regândirea proiectului european – Europa
mai multor viteze, ritmuri, intensitãþi; Lucian Bogdan Jora (Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române),
Brexit – diplomaþia publicã – reforma ºi contrareforma Uniunii Europene;
Bogdan Mihai Popescu (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion
I. C. Brãtianu“ al Academiei Române), Democraþia directã ºi dilemele brexitului;
Vladimir Mitev (jurnalist independent, Sofia, Bulgaria), Perspective critice asupra
evoluþiei Bulgariei în Europa celor douã viteze; Cristian-Ion Popa (Institutul de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române),
UE – o constelaþie postnaþionalã?.
„Criza valorilor, comunicãrii ºi discursului public european“ a constituit tema
genericã a celui de al doilea grupaj de comunicãri. Lucrãrile susþinute au fost
urmãtoarele: Lorena-Valeria Stuparu (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române), Forme actuale de
manifestare a populismului ºi valorile Uniunii Europene; Ilarion Þiu (Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“), Discursul conservator un mod de compromitere a valorilor Uniunii Europene? Cazul Coaliþiei pentru Familie; Aurel
Giugãl (cercetãtor asociat, Centrul CICADIT Universitatea din Bucureºti),
Schimbãri demografice în Europa postbelicã; Enache Tuºa (Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române),
Naþionalism ºi europenism în discursul public românesc postaderare; Cristina
Marghioala (Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“), Reprezentãri media
ale atribuirii fondurilor europene; Maria Cernat (Universitatea Creºtinã „Dimitrie
Cantemir“), “Rusofobia“ – reprezentãri media ale Federaþiei Ruse.
Sub titlul „Cultura de securitate a UE ºi rãzboiul informaþional“, au fost
cuprinse urmãtoarele comunicãri: Lucian Dumitrescu (Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române),
Naraþiuni strategice. Conexiunea culturã de securitate – rãzboi informaþional;
Gheorghe Ciascai (Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“), Fake-news,
post-adevãr ºi ascensiunea euroscepticismului în mass-media europene; Luminiþa
Kohalmi (Universitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir“), NATO vulnerabilities on
Europe‘s Eastern flank. The absence of communication mechanisms to
counteract Russia’s informational aggression. The case of Romania; Radu
Cupcea (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“
al Academiei Române), Trolii moldoveni ºi rãzboiul lor absurd împotriva
României; Nicolae Þîbrigan (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române), Site-urile de dezinformare din Romania
ºi R. Moldova în epoca „post-adevar“.
Comunicãrile, care urmeazã sa fie publicate integral, ºi dezbaterea care le-a
urmat, dar care s-a dovedit insuficientã în raport cu importanþa subiectelor abordate, a decelat puncte de vedere ºi perspective relevante pentru cercetarea realitãþilor politice, geostrategice ºi informaþionale la nivel european ºi mondial.
Gabriela Tãnãsescu
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EMINESCU, OMUL DEPLIN AL CULTURII ROMÂNE
A VII-A EDIÞIE

Ediþia a VII-a, a Sesiunii Omagiale „Eminescu, omul deplin al culturii române“,
organizatã de Academia Oamenilor de ªtiinþã din România la 21 iunie 2017, a
avut ca tematicã „Luceafãrul, o ipostazã romanticã a geniului“. Manifestarea a
fost deschisã de Gen. (rez.) prof. univ. dr. Vasile Cândea, preºedintele de onoare
al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România, prof. univ. dr. Adrian Badea,
preºedintele Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România, prof. univ. dr. Angela
Botez, preºedintele Secþiei de Filosofie, Teologie, Psihologie ºi Jurnalism a
AOSR, ºi IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, publicul fiind compus din cercetãtori ºtiinþifici, cadre didactice universitare, oameni de culturã, studenþi etc.
Henrieta Aniºoara ªerban, CS II dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ a prezentat comunicarea intitulatã „Imaginea
Luceafãrului ca paradigmã aspiraþionalã“. În comunicare, cercetãtoarea dezvoltã
ideea cã Luceafãrul ne aduce un model al întâlnirii lumilor, în care ceea ce este
lumesc ºi ceea ce este nepieritor îºi clarificã adevãrurile, aspiraþiile ºi limitele.
Luceafãrul este o poveste a geniului. Preocuparea pentru genialitate ºi conºtiinþa
propriei genialitãþi a lui Eminescu sunt clare. Eminescu înþelegea ca nimeni altul
dimensiunea filosoficã a folclorului, folclor în care vedea „poarta stelarã“ spre
începuturi imaculate, spre tainele tuturor enigmelor, spre origini clarificatoare
ale firii ºi gândirii, spre rostiri care ne aduc mai aproape de divin. De la aceastã
observaþie porneºte conturarea imaginii Luceafãrului ca paradigmã aspiraþionalã.
Fantezia are rol eliberator. Fantezia sparge tiparele ºi limitele, prin creaþie ºi anume
creaþie de imagini, care ca Ielele sucesc minþile în faldurile lor. Geniul este menit
sã se confrunte cu rãsturnãri ºi cãutãri, iar acestea dau tonusul dramatic al creaþiei
geniului. Geniul eminescian mai cu seamã este demiurg creator de imagine.
Simbol al nelumescului, imaginea Luceafãrului surprinde o frumuseþe, o tinereþe ca expresie a eternitãþii, dar este o frumuseþe înspãimântãtoare, cutremurãtoare,
ca un adevãr absolut: „Pãrea un tânãr voievod/Cu pãr de aur moale,/ Un vânãt
giulgi se-ncheie nod/ Pe umerele goale.//Iar umbra feþei strãverzii/E albã ca de
cearã - /Un mort frumos cu ochii vii/Ce scânteie-n afarã.//…//Pe negre viþele-i
de pãr/ Coroana-i arde pare,/Venea plutind în adevãr/Scãldat în foc de soare.“
Alte comunicãri ºtiinþifice prezentate: IPS Teodosie, Luceafãrul, în viziune
teologicã; Angela Botez, Luceafãrul în cãrþi ºi comentarii; Victor Botez, Eminescu
în viziunea lui Tudor Vianu; Ioan N. Roºca, Gândiri ºi imagini cosmologice ºi
cosmogonice în poemul eminescian Luceafãrul; Dan Riga, Sorin Riga, Lucreþia
Brezeanu, Strãlucirea Luceafãrului. Eminescu în lumina culturii naþionale.
Comunicatul de presã referitor la aceastã sesiune a fost preluat de Agerpres,
fiind disponibil la https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/06/22/comunicatde-presa-academia-oamenilor-de-stiinta-din-romania-17-33-51
Elena Lazãr

