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O Școală de Filosofie în prezent 
Interviu cu dl. profesor Ivo Ivanovici, 

directorul Asociației Culturale Noua Acropolă din România 

Cu ocazia aniversării a 28 de ani de activitate a Noii Acropole din 
România, l-am invitat pe domnul Ivo Ivanovici, fondator și director 

al acestei asociații culturale, să ne spună câteva cuvinte despre 

obiectivele și propunerile Noii Acropole. 

Ce este Noua Acropolă și când a fost înființată? 

Organizația Internațională Noua Acropolă, cu sediul social la 

Bruxelles, în Belgia, a fost fondată în anul 1957 la Buenos Aires, în 
Argentina, la inițiativa unui grup de persoane din mediul universitar, 

în frunte cu prof. Jorge Angel Livraga. Astăzi, Noua Acropolă este 

prezentă în peste 50 de țări din întreaga lume, având peste 450 de 
sedii permanent deschise. Organizația Noua Acropolă din România 

este afiliată la Organizația Internațională Noua Acropolă de la 

începutul anilor ‘90. 

Ce ne puteți spune despre cele trei proiecte globale ale NA: 

Filosofie, Cultură și Voluntariat? 

În accepția Noii Acropole, filosofia, cultura și voluntariatul sunt 
strâns legate; toate acțiunile sunt forme de voluntariat realizate pe 

baza protagonismului liber asumat de către participanți, își au 

originea în valori culturale cu caracter universal, fiind validate de 
istorie, și exprimă o formă de cunoaștere și de înțelegere obținută 

prin studiu și aplicată în practica vieții. 

Ce înseamnă „Școală de filosofie în manieră clasică”? 

Prin sintagma „Școală de filosofie în manieră clasică” se vizează 

punerea în valoare a conceptului originar de filosofie: o teorie și o 

practică a vieții. Așadar, este un stil de viață ce-și are originea în 
propria cunoaștere și înțelegere și exprimă libertatea conștiinței 

intelectuale. 

De ce considerați că filosofia poate fi interesantă și utilă în lumea 

actuală? 

Filosofia înțeleasă ca o formă rațională și liberă de căutare a 
adevărului este întotdeauna importantă, în orice epocă și în toate 

societățile. Este evident că există numeroase căi de acces la adevăr 

și, tot așa, că există o pluralitate de concepții despre filosofie, fiecare 

cu valoarea și rolul ei. Din perspectiva Noii Acropole, filosofia are 
un rol important în domeniul educației, oferind instrumente utile 

pentru o mai bună cunoaștere de sine, relaționare cu alți oameni și 

integrare în istorie și în natură. 

Cum se pot apropia tinerii de filosofie, fără a o privi ca pe ceva 

clasic și plictisitor? 

Pentru un tânăr contemporan dornic să se pregătească solid pentru 

viața pe care abia începe s-o trăiască în mod conștient, filosofia, 

înțeleasă ca un stil de viață și o formă de căutare a răspunsurilor 

viabile la întrebări profund umane, este cu siguranță interesantă. 

Fără inimă pură nu putem ajunge 

nicăieri... nici măcar la noi înșine. 

J.A. Livraga, fondatorul  

Organizației Internaționale Noua Acropolă 

Mintea este fericită nu atunci când adună 

cunoștințe, ci atunci când risipește îndoieli. 

Delia S. Guzman, directoarea 

Organizației Internaționale Noua Acropolă 



Vă considerați continuatorii anumitor curente filosofice 
din istorie sau sunteți o școală de filosofie cu totul ori-

ginală? 

Noua Acropolă recunoaște și cultivă valoarea continui-
tății istorice. Deoarece istoria filosofiei este – într-un fel 

– istoria gândurilor care au pus în mișcare istoria, în 

cadrul cursurilor susținute la diverse niveluri de studiu 
sunt prezentate toate formele de gândire relevante din 

punct de vedere istoric, precum și promotorii lor princi-

pali, indisolubil legați de epocile în care au trăit. Deși 

înrădăcinată în istoria gândirii umane, Noua Acropolă 
nu este tributară nici uneia dintre formele din trecut, ci 

mai degrabă își propune să ofere astăzi căile de acces la 

cunoaștere actualizate și potrivite omului contemporan. 

În programa de studii figurează foarte multe tematici, 

de mare varietate. Ce pregătire au cei care le susțin? 

Noua Acropolă include în programul său de activitate 

numeroase cursuri organizate pe șapte niveluri de preda-

re și susținute de persoane pregătite special în acest 

sens. 

Colaborați cu alte instituții de profil? 

Noua Acropolă este o asociație independentă politic, 
economic și religios și, ca parte componentă a diversită-

ții sociale, este întotdeauna deschisă colaborării cu alte 

asociații din societatea civilă, cu administrația locală și 
cu organizații de un cert prestigiu internațional. În mo-

mentul de față se practică numeroase forme de colabora-

re în toate orașele din România unde există și funcțio-

nează sediile NA. 

Noua Acropolă funcționează în mai multe orașe din Ro-

mânia. Cu ce activități contribuie aceste sedii la socie-

tate? 

În momentul de față ne desfășurăm activitatea în urmă-

toarele orașe: București, Arad, Cluj-Napoca, Constanța, 
Iași, Oradea și Timișoara. Pe lângă programul cursurilor 

destinate membrilor asociației, desfășurăm și o varietate 

de alte activități publice precum: conferințe, expoziții, 

mese rotunde, reprezentări artistice (teatru, muzică, lite-
ratură), ateliere de creație artizanală, acțiuni de volunta-

riat social și de ecologie etc. Toți membrii asociației pot 

participa în mod activ la realizarea activităților destinate 
publicului larg. Printre beneficiile aduse societății, iese 

în evidență contribuția constantă la promovarea valori-

lor culturale și universal umane în toate orașele unde 

există sediile NA. 

Filosofia folosește 

atâta vreme cât este vie. 

Organizați și mese rotunde, cafenele filosofice, în care 
dezbateți subiecte de interes cu un public care nu vă 

cunoaște de dinainte. Cum apreciați rezultatele unor 

asemenea activități? 

Acțiunea filosofico-culturală a NA se adresează tuturor 

persoanelor interesate și care au un nivel mediu de cul-

tură generală; considerăm că reușim să oferim o soluție 
viabilă persoanelor motivate de propria neliniște intelec-

tuală și de nevoia de căutare a adevărului mai presus de 

opinii la modă și clișee. 

Cum credeți că Noua Acropolă poate contribui la com-

baterea problemelor societății noastre cum ar fi violen-

ța, nepăsarea, scăderea criteriilor valorice, consumis-

mul material exagerat (în detrimentul căutărilor cultu-

rale și spirituale), poluarea și distrugerea mediului? 

Considerăm că toate problemele umane își au originea 
în ignoranță și, prin urmare, că pot fi soluționate numai 

cu ajutorul unui demers educațional. De exemplu, o per-

soană care s-a întâlnit în mod real cu ea însăși și și-a pus 

întrebări despre cauza și finalitatea vieții sale cu sigu-

ranță nu va mai avea un comportament arbitrar. 

Din ce constă voluntariatul membrilor Noii Acropole? 

Protagonismul în cadrul NA și participarea la diferitele 

activități susținute sunt rezultatul deciziei liber asumate 

de fiecare membru și, de aceea, nu sunt remunerate, ci 
voluntare. Căci libertatea de conștiință și demnitatea 

umană nu pot fi plătite. Prin urmare, putem contribui la 

promovarea a ceea ce considerăm valoros și important 

dacă avem priceperea necesară și ne hotărâm să acțio-
năm în acest sens. Iar pentru aceasta nu este nevoie de 

nici o salarizare, la fel cum nu este cazul să fie răsplătit 

prin vreo remunerație faptul că existăm și respirăm. 

Sunteți printre primele ONG-uri apărute în spațiul ro-

mânesc imediat după 1989. Cum apreciați rezultatele 

muncii dvs. și ce perspective vedeți în viitorul apropiat? 

Într-adevăr suntem unul din primele ONG-uri apărute 

imediat după anul 1989. Am trecut prin multe situații și 

am cunoscut numeroase persoane. Desigur, suntem mai 
experimentați astăzi decât atunci când ne aflam la înce-

put, dar cred că, în calitate de Școală de filosofie, cel 

mai important este să rămânem mereu proaspeți și capa-
bili să oferim un mediu fertil pentru afirmarea tinerilor 

de astăzi și a acelora care vor veni. Filosofia folosește 

atâta vreme cât este vie. 



Noua Acropolă 
Carte de vizită 

Fraternitate 

Este necesar să promovăm respectul față de diversele 

identități și tradiții și, totodată, să consolidăm unirea 

dincolo de diferențe, armonizarea persoanelor, a ideilor 

și a sentimentelor în cadrul unei conviețuiri deschise, 

care ne îmbogățește ca ființe umane. Idealul de 

fraternitate își extrage forța din ceea ce ne unește, nu 

din ceea ce ne separă. El se afirmă prin recunoașterea 

valorilor universale care, favorizând diversitatea, merg 

dincolo de uzanțe și de obiceiuri locale și converg în 

principii etice comune, intrinseci demnității oricărei 

ființe umane. Idealul de fraternitate promovează 

protejarea și garantarea drepturilor omului, precum și 

recunoașterea principiilor eticii universale. 

 

Cunoaștere 

Dragostea de adevăr și cunoașterea pleacă de la 

aspirația legitimă către dezvoltarea propriului 

discernământ, în scopul unei mai bune înțelegeri a 

lumii și a propriei ființe. În Filosofie vedem axa ce 

leagă diferitele fațete și direcții ale cunoașterii umane. 

Filosofia poate uni izvoarele trecutului cu prezentul în 

cadrul unei viziuni globale, ample și integratoare, 

devenind un adevărat motor al progresului, care caută 

nu doar să cerceteze drumurile vieții, ci și să-i 

aprofundeze finalitățile și să unească toate aspectele 

cunoașterii și ale experienței. 

 

Dezvoltare 

Activitatea noastră formează indivizi mai buni, care să 

poată oferi sustenabilitate dezvoltării sociale. Ființa 

umană are încă un mare potențial latent. Cunoașterea și 

dezvoltarea lui constituie unul dintre pilonii 

fundamentali ai vieții și o sursă de satisfacție durabilă. 

Obținerea armoniei dintre gândire, sentimente și 

acțiuni reprezintă un scop pentru orice om. O 

dezvoltare echilibrată și globală a persoanei și 

potențarea celor mai bune calități și valori ale naturii 

noastre umane sunt probabil unica garanție pentru o 

lume mai bună. 

Noua Acropolă se întemeiază 

pe trei principii fundamentale: 
 

1. Promovarea unui Ideal de fraternitate internațională, 

bazată pe respectarea demnității umane, 

mai presus de diferențe de rasă 

sau sex, culturale, religioase, sociale etc. 
 

2. Cultivarea dragostei pentru Înțelepciune 

prin studiul comparat al filosofiilor, religiilor, științelor 

și artelor, pentru a promova cunoașterea ființei umane, 

a legilor Naturii și a Universului. 
 

3. Dezvoltarea celor mai bune aspecte ale potențialului 

uman, favorizând realizarea ființei umane ca individ 

și integrarea sa în societate 

și în natură, ca element activ și conștient 

ce poate îmbunătăți lumea. 

 

 
 
 
 
 



  Evenimente publice 

Noua Acropolă la Zilele Bucureștiului 

În luna septembrie s-au aniversat 555 de ani de la prima atestare documentară a 

orașului București. Membrii Noii Acropole din capitală au participat prin montarea 

unui stand în zona Centrului Vechi, aproape de vechea Curte Domnească, timp de trei 

weekenduri. La stand, publicul a fost invitat să participe la animații 

stradale și concursuri pe teme filosofice: „Puzzle filosofic”, 

„Virtuțile bucureștenilor”, concurs de cultură generală. De 

asemenea, cei interesați au putut audia, la alegere, „555 de secunde de filosofie”, adică 

scurte prezentări extrase din temele cursului introductiv. Bucureștenii care au vizitat 

standul și-au exprimat opiniile despre lucrurile pozitive pe care le întâlnesc în orașul lor 

și despre alte activități culturale pe care le-ar dori organizate.  

Acțiune socio-umanitară la școala din comuna Dor Mărunt 

Duminică, 7 septembrie, un grup de 13 voluntari și prieteni ai Noii Acropole i-au vizitat pe copiii de la 

școala din Dor Mărunt. Cei 29 de copii cu vârste de la 7 la 14 ani au învățat să picteze pe sticlă în tehnica 

vitraliului și au primit fructe, jucării, rechizite și haine de la voluntarii Noii Acropole, care colaborează cu 

această școală de peste doi ani. Fiecare vizită este un prilej pentru cei mici de a învăța să realizeze lucruri 

frumoase, făcute cu răbdare și atenție, de a lega prietenii și de a se reîntâlni cu grupul nostru de voluntari. 

Zilele filosofiei 

În fiecare an, Noua Acropolă aniversează în luna noiembrie Ziua Mondială a Filosofiei, proclamată de 

UNESCO în 2002. Cu acest prilej, am organizat la Casa de Cultură a Studenților din București expoziția-

eveniment „Zilele filosofiei”. În cadrul acesteia au avut loc seminarii pe teme platonice, cu scurte 

prezentări urmate de discuții cu publicul în jurul unor subiecte esențiale din gândirea lui Platon: Teoria 

ideilor, Despre dragoste, Despre suflet, Statul ideal. Evenimentul a inclus și o proiecție de film (Marcus 

Aurelius, întoarcerea împăratului) și conferința De ce avem nevoie de filosofie? Scopul evenimentului a 

fost promovarea filosofiei în rândul tinerilor, încurajarea dezbaterilor filosofice și valorificarea ideilor 

atemporale în scopul soluționării problemelor noastre contemporane. 

 

 

 

 

 

„Filosofia are puterea de a schimba lumea, fiind înzestrată cu capacitatea de a ne transforma”, spunea de 

curând directoarea generală a UNESCO, iar aceste transformări interioare pot contribui la construirea unor 

persoane mai bune, mai armonioase, care pot oferi societății impulsul necesar spre progres uman și 

evoluție. 
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Evenimente în sediu     

Toamna cea bogată și darnică... 

...ne oferă cu generozitate recolta ei 

de fructe și legume. Am organizat 

un atelier de gastronomie în care am 

învățat să conservăm alimentele sub formă de 

murături, dulcețuri și alte bunătăți care au um-

plut cămara pentru iarnă. 

Acest atelier s-a 

organizat la solici-

tarea membrilor, 

în ideea de a păs-

tra tradițiile culi-

nare românești. 

Recital de poezie 

În luna septembrie, un grup de membri din București a susți-

nut un recital de poezie cu versuri din creația poeților Khalil 

Gibran și Lucian Blaga, pe diverse teme filosofice: despre 

bine și rău, despre durere, despre iubire, despre valoare. 

 

Atelier Atena 

În cadrul atelierului Atena învățăm să ne exprimăm latura artistică 

și estetică, realizând în ultima perioadă mini-basoreliefuri cu 

magnet, reproduceri ale unor piese de artă grecești și egiptene. 

Aceste mici bijuterii pictate necesită mai multe etape de fabricație și 

multă precizie în realizarea finisajelor. 

Teatru 

Cu diferite ocazii, 

membr i i care 

îndrăgesc teatrul 

p r e g ă t e s c  ș i 

prezintă scurte 

scenete inspirate 

d in lit eratura 

universală. 

Scrierea scenariului, confecționarea 

costumelor, a decorurilor, alegerea 

muzicii și numeroasele repetiții le-au 

oferit participanților posibilitatea de a-și 

îmbunătăți aptitudini foarte diverse: 

scrierea creativă, memoria și exprimarea în public. 

Toamna muzicală 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzicii, celebrată la 1 octombrie, directorul 

Asociației Noua Acropolă, dl. Ivo Ivanovici, ne-a propus o audiție muzicală 

cu piese din creația compozitorilor Händel, Bach, Mahler, Holst, Mozart, 

Wagner, Sibelius, Barber și alții. Toamna este anotimpul în care natura se 

întoarce spre interior, spre esențe, iar „muzica toamnei”, care a dat titlul 

audiției muzicale, ne poate aduce inspirație și reflecții mai profunde, în 

armonie cu schimbările prin care trece Natura. 



EDITURA  

NOUA  

ACROPOLĂ 

ANKOR  

DISCIPOLUL 

J.A. Livraga 

Printre atâtea lucruri pe care le cunoaștem 

despre trecutul Umanității și atâtea altele – 

mult mai multe – mai puțin cunoscute, anu-

mite teme nu și-au pierdut niciodată caracte-

rul enigmatic și puterea de atracție. Așa se 

întâmplă și cu mitul Atlantidei. Căci acesta 

este punctul de plecare al cărții Ankor Disci-

polul a profesorului Jorge Angel Livraga, pri-

ma carte publicată de Edi-

tura Noua Acropolă din 

România, în anul 2001. 

Însă, oricât de ispititoare ar fi imaginarea civilizației atlante, ea rămâne doar un 

fundal pe care autorul își desfășoară povestea principală, aceea a principelui Ankor, 

un tânăr nobil cu o misiune ieșită din comun. Intenția profesorului Livraga este să 

ne aducă în fața ochilor, sub forma unui roman-parabolă, o poveste și mai veche 

decât cea a Atlantidei, o poveste despre Maeștri și Discipoli, despre oameni cu vi-

suri și fapte mărețe. Urmărindu-l pe Ankor în probele lui mici și mari, nu ne putem 

opri să nu ne întrebăm ce am face în locul lui, dacă am fi la înălțime, dacă este po-

sibil ca o ființă umană obișnuită să ajungă să trăiască precum un erou. 

Frumoasa poveste a lui Ankor nu pare veche, ci poartă pecetea atemporalului, a 

lucrurilor veșnic adevărate, și de aceea ne poate deveni inspirație în căutarea pro-

priului nostru Ideal de viață. 

ATELIER 

ATENA 

Reproduceri 

arheologice 

Cursuri de 

pictură 

Vă prezentăm conținutul cursului de pictură egipteană organizat de Atelierul Atena al 

Asociației Culturale Noua Acropolă. Cursul conține o parte teoretică, ce cuprinde no-

țiuni generale despre arta egipteană, tehnicile de pictură murală, proporții, canoane, 

modele, culori, simbolurile egiptene și semnificația lor, precum și o parte practică, ce 

constă în pictură pe basoreliefuri cu diferite modele, reproduceri arheologice după 

opere de artă din Egiptul antic. 

Cursul vă oferă posibilitatea de a vă familiariza cu istoria Egiptului antic și de a par-

curge evoluţia picturii în diferitele epoci dinastice. Se studiază tehnicile de pictură uti-

lizate, precum şi regulile ce au configurat arta vizuală în templele şi mormintele egip-

tene. Întrucât egiptenii au utilizat imaginaţia simbolică, redând în operele lor artistice 

simboluri ancestrale, una dintre prelegeri este dedicată explicării și interpretării celor 

mai importante simboluri ale acestei civilizații. 

La partea practică, pictarea basoreliefurilor favorizează dezvoltarea îndemânării şi a 

aptitudinilor artistice ale participanților, într-un cadru relaxant și creativ. 

Curs teoretic și practic de pictură murală egipteană 

www.reproduceri-arheologice.ro 

În numărul următor, vă invităm 

să descoperiți cursul de pictură 

aztecă și simbolurile 

faimosului Calendar Aztec. 



 

Temele cursului:  

1. Etica atemporală 

2. India milenară 

3. Înțelepciunea Tibetului 

4. Siddharta Gautama Buddha 

5. Confucius 

6. Viața morală în Egiptul antic 

7. Platon 

8. Aristotel 

9. Stoicismul în Roma 

10. Immanuel Kant 

11. Plotin 

12. Filosofia istoriei 

 

Cursul se deschide periodic. 

Program: 14 săptămâni  

Cost: 250 lei (150 pt. elevi și studenți) 

Curs de  

filosofie  

comparată 

Înțelepciunea Orientului Filosofia Occidentului 

Școala de Filosofie în manieră clasică Noua Acropolă se inspiră 
din puternica tradiție platonică în demersul de promovare a Filo-
sofiei ca mod de viață întemeiat pe cunoașterea și dezvoltarea 
calităților din fiecare ființă umană. 

Cele peste patru sute de Școli de Filosofie ale OINA oferă spații 
pentru reflecție și acțiune, pentru îmbunătățirea ființelor umane 
și a lumii. 

Este vorba despre o selecție a elementelor esențiale ale înțelep-
ciunii din Orient și din Occident, adevărate semințe pentru o re-
naștere și o transformare evolutivă. 

Cele douăsprezece teme ale cursului își propun cercetarea în 
mod activ a celor trei aspecte fundamentale ale existenței:  

Etica – cunoașterea de sine și armonizarea personalității în 
acord cu valorile superioare pentru a deveni un om mai bun; 

Sociopolitica – conviețuirea cu ceilalți pe baza unui model 
echilibrat, ordonat, transformarea socială prin transformarea 
individuală; 

Filosofia istoriei – raportul corect al omului cu istoria și cu 
timpul; care este sensul drumului parcurs de omenire și care 
sunt punctele cele mai importante ale acestui parcurs. 

Confucius 

Despre omul nobil 

Marcus Aurelius 

Despre demnitate 

Împăratul-filosof Marcus Aurelius ne-a învățat că 

demnitatea umană este un bun prețios. În Cugetările 

sale, ne vorbește despre tăria de caracter, dreptate, 

orânduirea vieții după principiile inteligenței și mora-

lei, curajul de a lupta cu propriile slăbiciuni și înțele-

gerea față de semeni. Modul în care Marcus Aurelius a 

înțeles să-și trăiască viața este un exemplu de demnita-

te: în fața încercărilor de tot felul, nu și-a trădat nicio-

dată principiile, arătând curaj și forță interioară. 

Marele înțelept chinez ne-a transmis prin-

cipii fundamentale despre etica înțeleasă 

ca armonie între multiplele aspecte ale 

personalității și sociopolitica înțeleasă ca 

armonie între cetățenii statului, sub sem-

nul ordinii, al rațiunii și al educației. 

Omul nobil își înnobilează societatea. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Visați visuri mărețe, 

căci numai visurile mărețe 

pot face sufletele oamenilor 

să crească.  

Adevăratul om nobil pretinde totul 

de la sine însuși. Oamenii mărunți 

așteaptă totul de la ceilalți. 
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NOUA ACROPOLĂ BUCUREȘTI 

DATE DE CONTACT ALE SEDIILOR 

Arad – Str. Lucian Blaga, nr. 21, ap. 22A. Tel. 0744635490 

Chișinău – Str. G. Meniuc, nr. 16. Tel. 0740888111 

Cluj-Napoca – Str. Rubin Patiţia, nr. 7. Tel. 0740066658 

Constanța – Str. Nicolae Iorga, nr. 63A. Tel. 0744525651 

Iași – Stradela Macazului, nr. 6, Ap. 8. Tel. 0741394303 

Oradea – P-ţa Unirii, nr. 5, ap. 10, interfon 7. Tel. 0755292542 

Timișoara – Str. 1 Decembrie, nr. 82. Tel. 0744635490 

Filosofie 

Cultură 

Voluntariat 


