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Limba �i Literatura Român�

Rela�ia dintre muzica lui Vivaldi �i pastelul din lirica româneasc�

R�zvan Rusu, clasa a VIII-a 

Coordonator, prof.  Brându�a Chelariu 

O dimensiune a existen�ei umane este asigurat� de tr�irea sub semnul frumosului pe care tre-
buie s�-l c�ut�m peste tot în jurul nostru. Acesta î�i g�se�te cu prisosin�� locul în art�, fie c� vorbim de 
muzic� – elogiat�, printre al�ii, de Emil Cioran care afirm� c� ”numai prin muzic� �i prin fream�t exta-
tic ajungem la pulsa�ia unitar� dintre tr�ire �i stingere, muzica fiind timp absolut, ve�nicie orbit�”, fie 
c� vorbim de literatura definit� ca art� a cuvântului cu valori expresive, fie de pictur�, sculptur� sau 
coregrafie, ”arta gestului sublim prin care din exterioar� lumea poate deveni interioar�”. 

Încercarea mea de a v� prezenta dou� moduri de a vedea �i de a sim�i natura prin muzic� �i 
poezie are ca punct de plecare o afirma�ie a Cellei Delavrancea, cunoscut� pianist�, care m-a fascinat: 
”poezia cu fream�tul ei de dincolo de cuvinte, cu valul ritmului ei, se înrude�te cu arta muzical�, este 
curcubeul prin care se avânt� muzica în tensiunea ei vital�”. 

În mod concret, m-am oprit la suita ANOTIMPURILE compus� de Antonio Vivaldi �i la mai 
multe pasteluri din lirica romaneasc�. 

Primele acorduri sonore pe care v� invit s� le asculta�i sunt din concertul PRIMAVARA. Or-
chestra exprim�, de la primele m�suri, bucuria naturii care va rena�te. Toate au prins via��: firul de 
iarb�, norii, p�s�rile cânt�; trei viori soliste r�sun� în sonorit��i sclipitoare, pentru ca, apoi, orchestra s�
anun�e o pace adânc�. 

Iat� acelea�i tr�iri exprimate în versurile lui I. Pillat: 
Lumin� pretutindeni! Prim�var�
�i verde proasp�t ca un suflet nou 
�i mieii albi ca merii albi din �ar�
�i pacea-n gânduri vechi �i-n graiul nou. 
E soarele biruitor. Cire�ii 
Au ridicat, învin�i, steag alb în vânt. 
Livezile î�i num�r� pl�ie�ii. 

VARA lui Vivaldi apare în Concertul în si bemol major într-o atmosfer� torid�; soarele este 
arz�tor �i r�spânde�te o toropeal� mole�itoare. Orchestra încearc� un efort pentru a aduce o linie me-
lodic avântat�, dar în zadar. Zefirul sulf� lin dar vântul boreal se ridic� primejdios anun�ând o furtun�
ce amenin�� via�a naturii. 

În poezie, vara este înf��i�at� într-o atmosfer� de armonie deplin�, de echilibru, în tablouri 
picturale amintind de prima parte a concertului ca în pastelul lui George Cosbuc: 

Lini�tea-i deplin st�pân�
Peste câmpii ar�i de soare, 
Lunca-i goal�: la fântân�
E pustiu; �i nu se-ngân�
Nici o boare. 
�i e lini�te pe dealuri 
Ca-ntr-o m�n�stire ars�; 
Dorm �i-arinii de pe maluri 
�i c�ldura valuri-valuri 
Se revars�.  

Concerul nr.3 în fa major, TOAMNA, sugereaz� o atmosfer� vesel�: ��ranii s�rb�toresc strân-
sul recoltei �i satisfac�ia muncii prin cântec �i jocuri. Vioara solist� subliniaz� prin sonorit��i ample 
bucuria bel�ugului, biruin�a vân�torului, goana încordat� a vânatului, fo�netul trist al frunzelor �i r�p�i-
tul ploii. 

Dar bucuria toamnei apare în splendoarea ei în Pastel de AL. Phipippide: 
Pe dealuri dogorite de podgorii 
Aprinse-n vân�t poama coarna 
Din sita unui soare ro�, cocorii 
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Ca ni�te sâmburi negri se r�staorn�
C�ni pline, focuri ro�ii, chiot, noapte 
În vân�t zbor de prune coapte piere 
Dezmiard�-n drum parfum de piersici coapte 
Harbuji buza�i, gutui, bronzate pere 
Ciulind urechile ca dou� scufii 
Vânat vioi se ascunde-n dosul tufii 
Dar vân�torii stau în famul cramei 
De dragul vinului �i a pastramei. 

Dar peste toate vine �i se a�terne iarna, magistral cântat� în Concertul în la bemol major unde 
muzica te face s� sim�i triste�ea norilor cenu�ii, t�ioasele vânturi reci ce p�trund fiin�a. Ingenioasa 
sugestie se datoreaz� violoncelelor, violelor, celor dou� viori �i viorii principale. Via�a pus� în pericol 
de viscol, durerea c�l�torului ce ajunge acas� ud, înghe�at �i zgâriat de buc��i de ghea�� este sugerat�
prin interven�ia contrabasului. Aceasta este iarna – parc� spune muzica �i-a�a cum este aduce totu�i 
bucurii. 

Iernii îi sunt închinate poezii în care sunt cântate puritatea rece a z�pezii, dansul fulgilor de 
nea, bucuria jocului, dar  �i criv��ul �i gerul �i viscolul distrug�tor. 

Toate acestea sunt sezisabile în pastelul Viscolul de V.Alecsandri în care sonorit��ile muzicale 
sunt evidente: 

Criv��ul din miaz�-noapte vâjâie prin vijelie, 
Spulberând z�pada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie, 
Viscolul fr�mânt� lumea! … Lupii suri ies dup� prad�, 
Alergând, urlând în urma-i prin potopul de z�pad�. 
�i-ndeparte se aude un nechez r�sun�tor… 
Noaptea cade, lupii url�… Vai de cal �i c�l�tor! 

Având în vedere ac�iunea cathartic�, binef�c�toare a artei asupra fiin�ei voi încheia interven�ia 
mea cu întrebarea: POATE MUZICA POVESTI? �i voi r�spunde DA; cât timp povestirea poate cânta, 
iar versul poate deveni simfonie. 

Via�a ca vis ori co�mar 

Marta Apetrei, clasa a X-a B 

Coordonator, prof. Tudori�a Beldie 

O concis� poveste chinez� atribuit� filozofului Zhaung Zi (Chiuang-heu) relateaz� îndoielile min�ii 
privind percep�iile �i judec��ile, realitatea �i iluzia ei: ,,Un om se viseaz� fluture. Zboar� u�or din floare în 
floare, deschizându-�i închizându-�i aripile, f�r� s�-�i mai aduc� aminte c� a fost om. Când se treze�te î�i d�
seama cu uimire c� este om. Dar este om care s-a visat fluture? Sau un fluture care se viseaz� om? Nimeni, 
se zice, c� nu a putut g�si r�spunsul la aceast� întrebare." 

Istorioara cu titlul  Visul fluturelui deschide capitolul al 3-lea al c�r�ii Cercul mincino�ilor de Jean-
Claude-Carriere, compus din  istorii similare preluate din tradi�ia persan� �i arab�, islamic� �i sufit�, 
înv���turile zen ori în�elepciunea hasidic�, dar �i din folclorul amerindian, coreean, irlandez. Toate dovedesc 
c� e vorba de o constant� a imaginarului, o fantasmagorie a incon�tientului colectiv, de o obsesie a spiritului 
uman ce nu poate elucida misterul visului, indiferent de ipostazele în care apare, de la reverie �i fantezie 
pân� la halucina�ie, delir, co�mar. 

Întrebarea din capitolul al 3-lea “Dac� totul nu este decât un vis, cine oare viseaz�?” formuleaz�
una dintre cele mai frumoase teme literare din baroc �i romantism, dar �i din proza realist� sau modern�, 
fiindc� fantasticul folose�te visul ca o ma�in�rie cu multe pârghii ca s� realizeze aventurile neobi�nuite ale 
fiin�ei ori “sp�rtura” în coeren�a lumii reale, balansul între dou� realit��i/lumi incompatibile, ezitarea dintre 
normal �i supranormal ce se caracterizeaz� prin interac�iune, muta�ie/apari�ie. 

Nuvela eminescian� S�rmanul Dionis, capodoper� a prozei fantastice române�ti, consteleaz� marile 
teme ale muta�iei fantastice: muta�ia metafizic� în spa�iu, muta�ia în timp, dedublarea, conversiunea oniric� a 
realit��ii, transfigurarea edenic�/magic� a realit��ii. Mecanismul epic folosit de M. Eminescu îndeamn� �i azi 
la o interpretare profund� c�ci dep��e�te romantismul prin articula�iile narative din structura de adâncime �i 
intr� în rezonan�� cu proza modern� de la mijlocul secolului XX, bun�oar� cu o capodoper� a lui Julio 
Cortazar, Noaptea, cu fa�a spre cer, prezent în volumul Manuscris g�sit într-un buzunar ( Editura Polirom). 
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S�rmanul Dionis are trama epic� înrâurat� de un prolog teoretic �i dou� epiloguri, ce dau substan��
filozofiei nuvelei. Povestea propiu-zis� se desf��oar� în 4 secven�e al c�ror protagonist se schimb� succesiv 
ca �i timpul �i locul. Personajul eponim al nuvelei, Dionis, un tân�r copist, tr�ie�te în ,,capitala României" 
într-un vag sec. XIX, pasionat de cunoa�tere, de st�pânirea timpului �i spa�iului, dat� de �tiin�ele vechi 
(astrologie, necroman�ie). Tr�ie�te într-o cas� p�r�ginit�, s�r�c�cioas�, iar condi�ia de bastard �i orfan îl 
condamn� la singur�tate. 

Iubirea �i cunoa�terea sunt cele dou� aspira�ii ale sufletului s�u. Ateu supersti�ios, el cerceteaz�
manuscrise �i c�r�i vechi cump�rate de la anticarul Riven, dar prive�te �i umbra fetei din casa vecin�. Prin 
for�a viziunii, el se proiecteaz� în spa�iile dorite, iar cartea de magie îl duce în trecut. Acum este cu totul 
altul: c�lug�rul Dan care tr�ie�te în Ia�i, în vremea lui Alexandru cel Bun �i are ca mentor un evreu în�elept, 
maestrul Ruben, care îl ini�iase în cabala prin cartea de magie. 

Dorin�a de cunoa�tere �i mai ales dragostea pentru Maria de care îl separ� �i diferen�a social� �i rasa 
monarhal� îl împing pe Dionis s� caute evadarea în alt timp �i spa�iu ca s�-�i poat� împlini fericirea. 
Urmeaz� sfaturile date de Ruben, �i amândoi fac schimb cu propriile umbre, prototipuri ale “omului ve�nic” 
�i, printr-o ascensiune cosmic� ajung în paradisul selenar. Cei doi “arhei” (Dan �i Maria) viseaz� acela�i vis 
în care ajung în fa�a domniei lui Dumnezeu, marcat� de ochiul de foc �i proverbul cu litere arabe. 

A�adar, Dionis-Dan-arheul sunt cele trei ipostaze ale personajului principal care ajunge la treapta 
cunoa�terii selenare �i râvne�te la cunoa�terea solar�. �i în visul s�u vede c� îngerii îi împlinesc voia �i se 
întreab� dac� nu cumva el e Dumnezeu. Nu î�i duce gândul �i vorba pân� la cap�t �i se pr�bu�e�te, tr�gând-o 
în c�derea lui pe Maria, iar cel care se treze�te este Dionis. El crede ca e Dan, î�i aminte�te perfect 
experien�a paradisiac� �i c�derea provocat� de ispita luciferic� indus� de maestrul s�u, Ruben. În ultima 
secven�� cele trei identit��i ale personajului se amestec�, faptele ce se petrec acum tulbur� �i mai mult. 

Cine pe cine viseaz�? Dionis se viseaz� c�lugar. Coborând dintr-o existen�� anterioar� sau cea de 
c�lug�r, Dionis se proiecteaz� peste 500 de ani într-o via�� viitoare? Mai mult, c�lug�rul se viseaz� arheu, iar 
acesta, în visul s�u, se opre�te la ultima poart� care îl separ� de divinitate. Vise corelate �i visul în vis (mise 
en abime), iat� cele dou� ezit�ri ce nasc fantasticul nuvelei eminesciene. �i, în plus, personajului îi 
corespunde în ipostazele sale umane un dublu non-uman (tabloul tat�lui lui Dionis, umbra lui Dan), dar �i un 
mentor (anticarul Riven, maestru Ruben). 

Nara�iunea lui Julio Cortazar, Noaptea, cu fa�a spre cer, se compune din opt episoade ce alterneaz�
dou� istorii. Prima istorie (episoadele 1, 3, 5 �i 7) are ca personaj pe un tân�r din zilele noastre care sufer� un 
accident de motociclet�, este dus la spital, operat �i apoi agonia îl cufund� într-un co�mar ciudat. Co�marul 
configureaz� a doua istorie (episoadele 2, 4, 6, 8) în care un indian motec se ascunde în p�dure c�ci începuse 
r�zboiul sfânt �i aztecii îl urm�reau, este prins �i dus în beciurile templului unde a�teapt� s�-i vin� rândul la 
sacrificare. 

Cele opt episoade se grupeaz� în succesiune dou� câte dou�, formând patru secven�e mari ca �i 
nuvela eminescian�. Ezitarea fantastic� se na�te din balansul între cele tr�ite de cei doi, motociclist �i motec, 
în timpuri �i lumi diferite. Simetrie perfect�, coresponden�e multiple leag� între ele episoadele 1 �i 2, 3 �i 4, 
5 �i 6. Experien�ele tr�ite de cei doi în ultimele dou� episoade (7 �i 8) se amestec� aproape pân� la 
contopirea celor dou� nop�i în care simt apropierea mor�ii, sub lumina aceluia�i astru selenar �i teroriza�i de 
lucirea aceluia�i obiect ascu�it. 

Misterioasa carte de magie îl înso�e�te pe eroul evenimentelor în toate existen�ele sale, ca prob� a 
pasiunii de cunoa�tere împins� pân� la transgresarea tuturor limitelor. Datorit� ei descoper� Dionis analogia 
dintre p�ienjeni�ul de cercuri ro�ii de pe o fil� a c�r�ii �i cercurile în�l�imilor cere�ti, dintre vedere �i viziune. 
Atingând centrul p�ienjeni�ului, el alunec� tot mai adânc în trecut, iar din miezul de j�ratic al c�r�ii se aude 
glasul ce îi cere s� aleag� timpul în care s� se opreasc�. Cartea de magie îi folose�te lui Dionis s� fac�
schimb cu umbra sa, iar Dan-arheul reg�se�te j�raticul în ochiul de foc �i literele ro�ietice de pe dama lui 
Dumnezeu. 

 Aceea�i carte de magie reapare în final, în forma hârtiilor încredin�ate anticarului de c�tre cei doi 
ocrotitori ai lui Dionis, împreun� cu tabloul ce provocase halucina�ii �i delir. Ea, cartea, pare predestinat� lui 
Dionis, fiindc� îi apar�inuse cândva lui Zoro, astru de al c�rui nume se leag� prima religie maniheist� a 
adoratorilor focului. Miezul ei de j�ratic conoteaz� îns� �i fl�c�rile infernului, fiindc� anticarul Riven/
maestrul Ruben sunt întrup�ri p�mântene ale lui Satana ca s� ispiteasc� pe cei doi, ateu supersti�ios �i monah 
cre�tin, ca s�-i repete cutezan�a de a r�vni la puterile divine. 

Cartea con�ine taina ultim� a crea�iei; parcurs� în �ir nu are nici un în�eles �i devine lizibil� numai 
citit� din �apte în �apte file. Nimeni, în afar� de Dumnezeu, nu �tie începutul, mod de a sugera c� este 
“Cartea lumii” al c�rei secret odat� cunoscut de om, i-ar conferi puteri demiurgice, l-ar transforma în 
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creatorul altor lumi. Taina c�r�ii se afl� pe ultima treapt� a cunoa�terii ce r�mâne intangibil� �i pentru 
Lucifer, �i pentru arheul eminescian. Eroul eminescian a avut �ansa accesului la absolut �i a pierdut-o, de 
aceea se nume�te “s�rmanul Dionis”. 

Cartea îl leag� pe erou de avatarurile sale, dar �i de cele ale lui Lucifer. Dubla rela�ie define�te �i 
obiectul cheie din proza lui J.C.: cu�itul. Indianul fug�rit are asupra lui talismanul �i cu�itul, cu aceea�i 
func�ie ocrotitoare, când îngân� rug�ciunea porumbelului ca s� aduc� luna binecuvântat� care îi ferice�te pe 
moteci. Toate la un loc nu-l ap�r� de urm�ritorii s�i azteci, care îl prind strâns cu un lan� aruncat din spate. 
Mai mult, când i-au smuls talismanul, adev�rata inim� �i centrul vie�ii sale, �tie c� va fi dus pe altar �i jertfit 
sub cu�itul sacrificatorului. Celor dou� cu�ite le corespunde în planul prezentului bisturiul chirurgilor. 

A�adar, o carte magic� �i mai multe cu�ite. Obiectele atât de diferite simbolizeaz� experien�a ce 
declan�eaz� balansul între realitate �i vis/co�mar, între dou� experien�e. Nuvela eminescian� enun�� teoria 
metempsihozei în dialogul maestrului Ruben cu înv���torul s�u despre diferen�a dintre Dumnezeu �i om. 
Proza lui Jean Cort, las� câmp liber tuturor presupozi�iilor. Apropierea mor�ii func�ioneaz� ca un catalizator 
puternic, fie trezind memoria abisal�, fie precogni�ia? Omul dobânde�te o în�elepciune sub tensiunea 
insuportabil� a sfâr�itului, tr�ind alternativ în dou� lumi? 

Trecerile eroului eminescian de la o existen�� la alta se realizeaz� prin trei c�l�torii. Dionis este 
prins într-un soi de vârtej al timpului care-l duce din Bucure�tiul sec. al XX-lea, în anii domniei lui 
Alexandru cel Bun (c�l�rorie în trecut), Dan �i Maria, ca arhei, realizeaz� ascensiunea în paradisul selenar 
(c�l�torie cosmic�) de unde se pr�bu�e�te (c�dere cosmic�). În nara�iunea lui J.C., mi�c�rile duble au sens 
opus. Mai întâi sunt alunec�rile în somn ale celui accidentat ca regresiuni în timp, apoi salturile violente, 
disperate, ale indianului motec, în viitor. 

C�l�toriile din nuvela româneasc�, alunec�rile �i salturile din proza argentinian� leag� între ele 
dou� vie�i în�irate la mare distan�� temporal�, explicându-se prin reîncarnare/o realitate existen�ial�
concurat� de una iluzorie, din cauza schizofreniei/al unui sindrom mai complex al personalit��ilor multiple. 
Perfec�iunea fiec�rei nara�iuni st� chiar în aceast� ezitare p�strat� cu absolut� consecven��. Lecturile 
multiple nu reu�esc s� elucideze ambiguitatea fundamental�, dimportiv�, o confirm�, luminând simetrii �i 
coresponden�e  între cele dou�/trei personaje �i situa�ii, greu de depistat la început. 

Nuvela eminescian� relev� analogia perfect� dintre Dionis �i Dan. Au în comun nu doar setea de 
cunoa�tere, ci �i solitudinea �i modul de vorbire precar, s�r�cia material� în contrast cu fantezia �i aspira�iile 
spirituale, nevoia de iubire, atrac�ia fa�� de acela�i tip de feminitate. Antiteza privind credin�a este doar o 
aparen��, fiindc� Dionis este un ateu supersti�ios, iar Dan este un c�lug�r aflat la marginea necredin�ei de 
vreme ce accept� cartea de magie, se convinge de nemurirea sufletului. 

Privit� din perspectiva lui Dan, proiec�ia sa într-o existen�� viitoare ca Dionis, dar �i accesul la 
condi�ia originar� de arheu argumenteaz� interpretarea faptelor în sensul metempsihozei. Privind din 
perspectiva lui Dionis, este plauzibil� acceptarea unei fantasme numit� Dan ca dublu al s�u, care la rândul 
s�u î�i afl� dublul în D. arheul. Visul lui Dionis ar fi, a�adar, t�râmul în care tr�ie�te c�lug�rul Dan, care la 
rândul lui, se las� în voia altei fantasme devenind arheu care, la rândul s�u, viseaz� �i în acela�i vis vrea s�
vad� fa�a lui Dumnezeu. 

Noaptea cu fa�a spre cer se compune dintr-o suit� de patru oglinzi paralele. Toate elementele din 
episoadele impare, se reflect� în cele pare. În prima secven��, cei doi, motociclistul �i indianul motec, 
parcurg câte un drum: primul – bulevardul central �i aleea str�juit� de copaci în lumina soarelui filtrat� de 
edificii; al doilea – poteca întunecat� din noaptea f�r� stele. În ultima secven��, toate elementele simetrice 
tind s� se apropie pân� la contopire. �i aici functioneaz� ambele explica�ii ale faptelor. Accidentul, opera�ia, 
febra, agonia prin care trece succesiv personajul principal, “motociclistul”, îi provoac� halucina�ii în care 
datele realului se distorsioneaz�, fiindc� starea sa a ie�it din normalitate �i orice tulburare de percep�ie, 
senza�ie ca �i con�tiin�� se poate produce având ca efect dedublarea. Apropierea nop�ii acutizeaz� reac�iile �i 
cap�t� o turnur� de co�mar, prin întâmpl�rile r�zboinicului motec (fuga, capturarea, prizonieratul �i 
preg�tirile pentru sacrificiu) care pot fi doar fantasmele durerii �i ale fricii. 

�i, complementar, acelea�i întâmpl�ri se transform� într-o evadare mental�, o istorie cu rol 
compensator ca s� fac� suportabil� jertfirea inevitabil�. În acela�i fel, fiecare din cei doi poate fi b�nuit c� a 
reu�it s� întrez�reasc� pe ultimul prag înainte de moarte o existen�� trecut� pe care o isp��esc în prezent/una 
viitoare. Fiecare dintre ei se afl� într-o stare intens� de concentrare mental�, încât î�i poate explora alt�
existen��. 

Dincolo de ambivalen�a, de ezitarea între explica�ia ra�ional� �i cea supranatural�, de jocul 
magistral cu metempsihoza �i dedublarea, cele dou� texte narative au �i alte concordan�e interesante. 
Aventura lui Dionis se petrece noaptea, ca �i vizita lui Dan la casa lui Ruben/schimbul cu umbra. Exist� doar 
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dou� pasaje – trezirea lui D. în amurg �i a lui Dionis diminea�a, care ies din regimul nocturn. În Noaptea cu 
fa�a spre cer  doar primul episod, accidentul de motociclet�, se petrece diminea�a �i se deruleaz� pe tot 
cuprinsul zilei, al treilea episod are loc în amurg. Toate celelalte apar�in beznei nop�ii. 

Obiectele care declan�eaz� faptele �i teroarea vin de la “cel�lalt”/ “ceilal�i” care se diferen�iaz� prin 
sacrul religios. Nuvela eminescian� ilustreaz�, într-o cheie de lectur�, tema pactului cu diavolul. Cele dou�
întrup�ri mefistofelice sunt doi evrei, la ei g�sesc ecou �i c�ut�rile ateului supersti�ios Dionis �i n�zuin�ele 
prea pu�in cuvioase ale c�lug�rului Dan. Imaginea ispititorului coincide �i cu cea a anticarului Riven 
(ipostaza evreului care manipuleaz� c�r�ile �i manuscrisele ca obiecte) �i cu a maestrului Ruben (ipostaza 
evreului în�elept care �tie s� foloseasc� tainele c�r�ii �i spiritul ei). 

Demonizarea evreului î�i g�se�te aici una dintre cele mai ciudate reprezent�ri, pentru c� atât Dionis, 
cât mai ales Dan, se arat� fascina�i de în�elepciunea oferit� prin intermediul c�r�ilor/prin înv���tur�
nemijlocit�. Atât ini�ierea disect� (c�lug�rul Dan e ucenicul maestrului Ruben), cât �i cea mediat� (Dionis 
g�se�te c�r�i la anticarul Riven) trimit la secretele cabale ce apar�in tradi�iei iudaice. �i monahul care crede 
în Dumnezeu, dar �i ateul, cel f�r� Dumnezeu, se afl� într-un punct critic în care se îndreapt� spre cel de alt�
confesiune, mai veche decât a lui, ca s� afle marile taine ale sufletului. 

S�rmanul Dionis recupereaz� prin cele dou� istorii o constant� a culturii europene, dat� de prezen�a 
evreilor, dar �i de dramele care au marcat raporturile complicate cu lumea cre�tin�. În arcul de timp ce-i 
leag� pe cei doi, Dionis �i Dan, se întrez�resc cel pu�in trei heterosterotipuri ale lumii iudaice: prigonirea 
determinat� de p�strarea credin�ei propii (maestrul Ruben pribege�te din Spania în Polonia �i Moldova 
pentru c� nu-�i ,,lep�da” legea), condi�ia de popor al c�r�ii, umbra demonic� proiectat� de mentalul cre�tin 
asupra celui de alt� religie. A�adar, ca r�zboi foarte vechi, perpetuat de secole, iese din depozitul memoriei. 

Noaptea cu fa�a spre cer coboar� în alt� istorie, definitorie pentru vârsta cea veche a lumii sud-
americane, evocând r�zboiul sacru pornit de azteci, vânarea motecilor ca s�-i sacrifice pe altarele templelor, 
o religie care cere, dup� un complicat calendar lunar, jertfe umane. Nu întâmpl�tor, indianul motec �tie c�
este h�r�zit sacrificiului de când aztecii i-au smuls talismanul protector de la gât, gest simbolic anticipând 
smulgerea inimii din trupul înc� viu al celui sacrificat. 

Neobi�nuit� r�mâne analogia de formul� epic� a celor dou� nara�iuni construite dup� acelea�i 
principii arhitecturale. S�rmanul Dionis seam�n� cu o cas� complicat� având la temelie prologul, la parter 
lumea lui Dionis, la un etaj cea a lui Dan, la altul paradisul selenar locuit de arhei, iar acoperi�ul compus din 
cele dou� interpret�ri, în cheie natural�  (boala), �i supranatural� (metempsihoza). Parcurgând palierele, 
nimeni nu poate �ti care este cu adev�rat parterul �i care etajele, a�a cum nimeni nu mai poate ie�i din strania 
circularitate a celeilalte “case”, în�l�at� de proza lui J.C., în care cele dou� paliere se tot r�stoarn� pân� ce 
mi�carea lor devine carusel.  

Vr�jitorul – Patul lui Procust 

Diana Cohut, clasa a X-a B 

Coordonator, prof. Tudori�a Beldie 

Pu�ine romane din alte literaturi au avut asemenea impact asupra mea ca Vr�jitorul de Tim O’Brien, 
carte c�reia Societatea Istoricilor Americani i-a acordat James Fenimore Cooper Prize.  

E un roman extraordinar care se cite�te pe ner�suflate �i care, la sfâr�itul lecturii, î�i creeaz�
senza�ia teribil� c� trebuie s� îl reiei, c� multe lucruri �i-au sc�pat pentru c� era imposibil s� te opre�ti ca s�
le adânce�ti. Este un roman pur �i simplu acaparator, prin densitatea de experien�e tr�ite, prin traseul 
psihologic, construit ca suprapunerea de scenarii diferite alunecând continuu: bildungsroman sumbru �i 
roman de r�zboi �i mai sumbru, thriller �i roman politic, roman de dragoste �i al misterului des�vâr�it. 

Titlul original este altul, In the Lake of the Woods, riscant de tradus, fiindc� este un nume propriu, 
desemnând �inutul din statul Minnesota, situat la grani�a dintre SUA �i Canada, format dintr-un lac cu o 
suprafa�� imens� �i cu 15000 de insule, un paradis nordic c�utat de iubitorii de natur�. Cred c� autorul alege 
acest titlu care îi îng�duie un joc subtil între denota�ie �i conota�ii multiple, sintagma se încarc� pe tot 
parcursul c�r�ii cu alte �i alte semnifica�ii. 

�i titlul �i romanul m-au dus spre romanul românesc Patul lui Procust de Camil Petrescu. Distan�ele 
între cele dou� c�r�i sunt imense: o lume monden� �i citadin�,cu preocup�ri artistice a Bucure�tiului din 
deceniile de început de secol XX �i cu totul alt� umanitate, cea american� surprins� în momente tipice: 
alegerile pentru Senat, anchetarea crimelor din Vietnam, dramele cumplite prin care au trecut tinerii solda�i 
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în r�zboi, traumele celor ce au supravie�uit, toate rememor�rile în singur�tatea apei �i a p�durilor, prezent �i 
trecut înscrise în ultimele decenii ale secolului al XX-lea. 

Dincolo de asta, asem�n�rile fascineaz�. Mai întâi, autenticitatea ca miz� a celor dou� c�r�i. Ea are 
întâi un substrat autobiografic. Tim O’Brien s-a n�scut în Minnesota �i a luptat ca infanterist în anii 1969 �i 
1970 în R�zboiul din Vietnam. Camil Petrescu a cunoscut via�a artistic� a capitalei, lumea teatrului dar �i a 
redac�iilor, a presei dar �i a vie�ii poetice. A luptat ca sublocotenent pe frontul Primului R�zboi Mondial, 
jurnalul s�u de front a fost absorbit în substan�a primului roman, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
r�zboi, al doilea roman pare s� absoarb� ceea ce a urmat dup� încheierea acestuia. 

Ca structur� narativ�, romanele se aseam�n� uimitor. În ambele, autorul se instaleaz� în subsolul 
paginii, intervine �i comenteaz�, pune întreb�ri �i face un  evantai de posibile r�spunsuri, face presupuneri �i 
emite diferite ipoteze f�r� s� elucideze vreuna. Ca epic�, scriitorul român exerseaz� diverse formule ale 
confesiunii, fiindc� romanul se compune din scrisorile doamnei T �i însemn�rile lui Fred Vasilescu, dar 
subsolul insereaz� �i texte publicistice sau poezii, articole �tiin�ifice sau trimiteri la politic�. La Tim 
O’Brien, epica se întrerupe ca s� fac� loc diferitelor m�rturii personale �i extrase documentare de la procese, 
din c�r�i de istorie sau psihologie, din opere literare. 

Camil Petrescu dorea s� transfere romanul în dosarul unor existen�e �i apeleaz� la însemn�rile lui 
Fred, scrisorile doamnei T, bilete �i poezii scrise de Ladima �i comentate de Emilia, la care se adaug�
m�rturisiri c�rora documentul (fie articolul ori textul conferin�ei �tiin�ifice) le d� garan�ia autenticit��ii. Cele 
patru personaje (Fred, doamna T, Ladima, Emilia) se dezv�luie într-o confesiune oral�/scris�. Fiecare face 
din m�rturia sa o oglind� a celuilalt. 

Scrisorile doamnei T construiesc în prim-plan imaginea lui Fred, iar în plan secund a lui Ladima. 
,,Într-o dup�-amiaz� de august” consemneaz� la persoana I cele tr�ite de Fred în patul Emiliei, dar mai ales 
rememoreaz� iubirea �i desp�r�irea de doamna T, ca �i istoria �i prietenia cu Ladima. Acelea�i întreb�ri 
realizeaz� portretul direct, necru��tor al Emiliei �i, indirect, din comentariile ei, unul tot mai stratificat a lui 
Ladima. Pe de alt� parte, Ladima însu�i, prin bilete �i scrisori, ofer� o imagine purificat� parc� în oglind� a 
Emiliei. 

La fel procedeaz� �i O’Brien, folosind strategii diferite ca s� poat� alc�tui dosare de existen��
pentru personajele sale, John Wade �i Kathleen, iubita �i apoi so�ia lui, cu destine inseparabile. Exist� un 
prezent al nara�iunii: cei doi so�i s-au retras în �inutul cu lacul imens �i p�duri nesfâr�ite din Minnesota dup�
ce John a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile pentru Senatul American. Epica balanseaz� de la 
aventura în prezent (dispare întâi Kathy �i apoi John, f�r� urm�), spre trecutul ce scoate la lumin�
biografia ,,Vr�jitorului”. 

John primise, din copil�rie si pân� dup� 20 de ani, porecle - “Micul Merlin”, “Micul Houdini”, 
“John Gr�sanul” �i “Vr�jitorul” – un mod de c�utare a identit��ii, de atingere a eului pur. Mai multe traume, 
unele insuportabile, îi marcheaz� fiecare vârst�: în copil�rie – alcoolismul tat�lui, îns� cuceritor �i 
carismatic; la 14 ani – sinuciderea tat�lui; la 23 �i 24 de ani – r�zboiul din Vietnam îl sile�te s� ia parte la 
masacrul unor sate în care mai r�m�seser� doar femei, copii �i b�trâni; între ele întâlnirea cu Kathleen �i apoi 
iubirea ce-�i p�streaz� aceea�i incandescen��. 

De fiecare dat�, John apeleaz� la magie. Descoperise trucurile �i manipul�rile de la 11 ani �i ajunge 
s� fac� din magie mijlocul de salvare, cutia cu oglinzi, în care exerseaz� ca s� poat� supravie�ui. �i dup�
Vietnam g�se�te în el resurse ca s� o ia de la cap�t �i s� înceap� o carier� politic�: senator, apoi 
viceguvernator în Minnesota �i apoi ambi�ia de propulsare în Senatul American. Când îns� adversarii g�sesc 
“scheletul din dulap”, adic� prezen�a sa în plutonul care a masacrat locuitorii unui sat vietnamez, act judecat 
de Curtea Mar�ial�, John Wade pierde alegerile într-un mod categoric, iar cariera sa politica este încheiat�.  

Romanul investigheaz� dimensiunile secrete ale eului desemnate drept ,,natur�”: a pierderii, a 
c�s�toriei, a iubirii, a bestiei, a politicii, a spiritului, a întunericului �i a unghiului (cum se intituleaz� 8 dintre 
capitolele c�r�ii), iar naratorul recurge la persoana a III-a a relat�rii. Aceste capitole se întretaie cu alte �apte, 
intitulate “M�rturii”, compuse din pasaje de o mare diversitate a punctelor de vedere: persoane apropiate de 
John �i Kathleen, extrase din c�r�i de psihologie �i istorie, biografii de magicieni, depozi�ii de la Curtea 
Mar�ial�.  

Alte �ase capitole se intituleaz� “Ipoteze” �i ele aproximeaz� scenarii diferite care s� explice 
dispari�ia f�r� urme a lui Kathleen: a fugit cu un iubit, s-a sinucis, a plecat într-o plimbare cu barca �i s-a 
r�t�cit pe canale, a avut un accident �i s-a înecat. Cercet�rile f�cute vreme de câteva s�pt�mâni nu au 
descoperit nimic. Dispari�ia lui John este la fel de misterioas�: �i-a ucis so�ia �i fuge ca s� nu fie descoperit, 
alege calea pierderii în ape. �i o ipotez� îi reune�te: �i-au înscenat dispari�ia fiindc� pierduser� tot �i nu le 
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mai r�m�sese decât iubirea de salvat. Celelalte nou� capitole dezv�luie st�ri �i fapte: nefericirea �i amintirea, 
întreb�ri �i descoperiri, c�ut�ri �i plec�ri. 

În fond, romanele istorisesc una �i, respectiv, dou� pove�ti de iubire �i iluzionare: cea dintre John 
Wade �i Kathleen �i cea dintre Fred Vasilescu �i doamna T, iubirea lui G. M. Ladima pentru Emilia pare mai 
degrab� proces de imaginare a unei iubiri ce seaman� cu fervoarea mistic� �i adula�ia sacr�, nu cu dragostea 
profan�. Cuplul din Vr�jitorul se afl� prins în magia iubirii care dep��e�te ezit�rile anilor de studen�ie, 
dep�rtarea �i înstr�inarea anilor de r�zboi, revenirea în via�a obi�nuit�, lungul �ir de încerc�ri care compun o 
carier� în via�a politic�.  

Într-o scrisoare trimis� iubitei lui din Vietnam, John proiecteaz� asupra cuplului pe care îl alc�tuiau 
o viziune stranie, comparând-o cu imaginea unei perechi de �erpi vazut� pe o c�rare, lâng� Pinkville, fiecare 
�arpe înghi�ind coada celuilalt, un cerc bizar ce aducea capetele lor tot mai aproape. A�adar, iubirea apare 
drept o reciproc� devorare. De aici �i o defini�ie la fel de bizar� a perechii: unu plus unu fac zero. Cercul 
serpentiform apare de mai multe ori ca imagine a pasiunii tr�ite de John si Kathleen. 

Cele patru personaje camilpetresciene se învârt �i ele într-un carusel magic, fiindc� Fred Vasilescu 
o iube�te pe doamna T, iar împrejur�rile îl împing spre Emilia. Iubirea lui Ladima spre aceea�i Emilia 
provoac� alte vârtejuri l�untrice. For�ele de atrac�ie �i de respingere dintre Fred �i Emilia, doamna T �i 
Ladima, prietenia dintre cei doi b�rba�i, incompatibilitatea dintre cele dou� femei complic� “ma�in�ria” 
acestui cvartet devenit carusel erotic.  

Cele dou� imagini ale istorisirilor erotice din romane configureaz� mi�c�ri controversate. În 
Vr�jitorul, mi�carea este una centripet�, pentru c� John �i so�ia lui se scufund� în interiorul pasiunii lor, 
c�utând un punct absolut, un soi de “aleph”care s� îi resoarb� din e�ecurile vie�ii de pân� atunci. Mi�carea 
opus� apare în Patul lui Procust, c�ci tendin�ele centrifuge tot mai violente îi scot din ritmurile fire�ti ale 
rotirii existen�iale �i îi arunc� pe Fred �i Ladima de pe “orbit�” în moarte. 

Patul lui Procust ilustreaz� observa�ia freudian� c� în iubirea oric�rui cuplu exist� patru actan�i. 
Vr�jitorul, dimpotriv�, dovede�te c� fiecare dintre îndr�gosti�i posed� în adânc mul�i al�ii care ies 
incontrolabil la suprafa��. Istoriile de iubire includ în bucle �i r�suciri episoade ale tr�d�rii: infidelitate/
adulter. �i b�rba�ii, dar �i femeile au secretele lor, nedezv�luite sau inexplicabile: Fred se afi�eaz�, 
ostentativ, cu diferite femei, doamna T accept� s� i se d�ruiasc� lui D din mil�; Kathleen are o aventur� cu 
un dentist. 

Pentru eroii romanelor, iubirea nu înseamn� doar tr�ire, ci �i experien�� dubl� de cunoa�tere �i 
autocunoa�tere, ea duce la o prefacere l�untric� profund� �i la criz� în modul de via��. Nici Fred �i nici 
Ladima nu intuiesc cotitura ce se produce în modul lor de via�� dup� ce au cunoscut ce înseamn� pasiunea. 
Fiecare vrea s� revin� la stadiul anterior, dar întoarcerea nu mai e posibil�. În schimb, pentru “vr�jitorul” lui 
O’Brien, iubirea promite salvarea, dac� nu chiar mântuirea. 

În mod curios, to�i trei simt nevoia s� spioneze: vizitele inopinate ale lui Ladima la locuin�a Emiliei, 
supravegherea discret� �i constant� a doamnei T de c�tre Fred, mai ales tentativele f�cute de John de a afla 
partea necunoscut� din fiin�a iubitei lui, care continu� �i dup� ce i-a devenit so�ie. Spionajul dovede�te 
sl�biciune �i nesiguran��, dorin�� de a proteja, dar �i nevoia de a lua în st�pânire pe cal�lalt, de a-l domina 
din umbr� �i pe ascuns. 

Patul lui Procust las� nedezlegat� taina mor�ii lui Fred Vasilescu: accident de avia�ie/sinucidere 
premeditat� �i minu�ios pregatit�. Chiar sinuciderea lui Ladima are mai multe cauze, far� ca un episod ori 
personaj s� divulge faptul care a declan�at hot�rârea definitiv�. Investiga�ia realizat� de Fred Vasilescu îl 
duce spre mai multe ipoteze �i, treptat, el  parcurge acela�i traseu (în Epilog I). Autorul însu�i cerceteaz�
misterul mor�ii lui Fred, cautând explica�ia în caietele de însemn�ri, în convorbirea cu doamna T (în Epilog 
II). 

Într-o nota�ie din însemn�ri, Fred scrie despre “lovitura cumplit�”, în alt loc face aluzie la “taina pe 
care n-o �tiu nici p�rin�ii mei, faptul cumplit care e cancerul vie�ii mele, care m� face s� fug de o femeie 
iubit�”. Misterul r�mane de nep�truns �i se pot face doar specula�ii f�r� acoperire în substan�a c�r�ii. 
Incinerarea înseamn� pentru el ridicarea în fum, care se potrive�te cu marea pl�cere a zborului, cu pilotarea 
avionului. 

Surprizele aduse de însemn�ri �i de testament sporesc misterul personajelor. Oricât ar fi de 
proasp�t� sau atent� o nou� lectur�, ea nu elucideaz� taina. 

Evenimentele ce formeaz� pilonii romanului Vr�jitorul se petrec în timpuri diferite: noaptea 
obscur� urmat� de dispari�ia so�iei; ziua masacrului din satul Thuan Yen, când se dezl�n�uie violen�a 
colectiv�, urmat� de spaima �i oroarea sim�ite diferit de solda�ii din Compania Charlie; noaptea în care 
copilul, care a aflat vestea c� tat�l s�u a murit, î�i ia pu�ca, hot�rât s� se duc� în cer ca s�-l ucid� pe 
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Dumnezeu fiindc� i-a ucis tat�l. Se explic� astlfel îndemnul s�u obsesiv: “Ucide-l pe Isus!”. Personajul 
principal î�i scruteaz� memoria ca s� le scoat� la lumina din întunericul absolut ce le acoperise.

R�mâne pân� la sfâr�it incert dac� în acea noapte John Wade �i-a ucis so�ia, într-un acces de 
nebunie, op�rindu-i capul cu ap� clocotit� din ceainic, a�a cum a op�rit �i mu�cata �i cactusul, a dus-o la 
debarcader �i a scufundat-o în ap� sau Kathleen a evadat din rutina c�sniciei de nesuportat. Cealalt�
posibilitate este la fel de incert�: cei doi so�i �i-au preg�tit dispari�ia. Acelea�i personaje secundare 
construiesc, pe rând, diverse scenarii, toate la fel de �ubrede �i, în acela�i timp, cu aceea�i marj� de 
posibilitate. 

Marea enigm� a ambelor romane o formeaz� autorul însu�i. El este prezent la început �i la sfâr�it, 
atât în notele de subsol consistente, cât �i prin relat�ri ample plasate la “parterul” arhitecturii epice, cu 
interven�ii extrem de interesante pe tot parcursul în Patul lui Procust. Autorul este proiec�ie �i voce 
auctorial� sau pur �i simplu un personaj c�ruia i se confer� o identitate discret�? Cât despre autorul din 
romanul lui O’Brien, el r�mâne cantonat în subsol �i nu contene�te, pân� la sfar�it, s� pun� întreb�ri �i s�
emit� comentarii, amplificând la maximum incertitudinea.

Acest autor apare ca Marele Manipulator. El selecteaz� poezii ermetice (Patul lui Procust, 
Samarcanda, Cer final, Peraf�) ale unui personaj ca Ladima �i articole �tiin�ifice (Soarele care moare, 
Evolu�ia e oare revolut�?) cu impact puternic �i asupra lui Fred. �i, similar, în Vr�jitorul, alege pasaje din 
Edith Wharton �i Nathaniel Hawthorne, din Cehov si Dostoievski, din Ambrose Bierce �i Sofocle, ca �i 
numeroase citate din lucr�ri politice, istorice, medicale, sociale. Acela�i autor î�i recunoa�te neputin�a de a 
p�trunde în miezul fiin�ei, acolo unde î�i au s�la�ul instinctele, unde se deschide uneori h�ul în care totul se 
surp�. De aceea �tie prea bine c� nu poate explica impulsul care îl îndreapt� pe Ladima spre sinucidere, pe 
Fred spre zborul cel mai riscant, pe John Wade spre cal�toria pe ape. To�i sunt în fond ni�te ,,vr�jitori”. Dar 
oare numai ei? Pe to�i, sus�ine O’Brien, misterul ne revendic� în cele din urm� �i, într-un fel sau altul, se 
pare, cu to�ii facem trucul cu dispari�ia…

Scriitori ciuda�i, c�r�i �i mai ciudate: Ion Budai-Deleanu �i José Carlos 

Somoza 

Iuliana Benchea, clasa a XI-a B 

Ligia Acatrinei, clasa a XI-a B 
Coordonator, prof. Tudori�a Beldie 

Ce leg�tur� s-ar putea stabili, p�strând logica minimal� a unui doctor în medicin� �i … pianist, 
psihiatru, dar care tr�ie�te de ani buni la Madrid, de�i a locuit �i la Caracas, în Venezuela, la Córdoba, în 
Argentina, �i un c�rturar transilv�nean cu acut� con�tiin�� a românit��ii, plecat din �ara Ha�egului ca s�
studieze în capitala Imperiului habsburgic Filosofie �i Teologie, ajuns slujba� chezara – cr�iesc �i stabilit la 
Liov pentru treizeci �i trei de ani, unde se �i stinge.  

 Primul, J. C. Somoza, se afl� pe creasta avalului adus de noua genera�ie a prozatorilor sud-
americani, romanul Pe�tera ideilor (publicat în 2000 �i tradus în român� în 2003) consacrându-l. Al doilea 
este I. B. Deleanu, singular între corifeii �colii Ardelene prin crea�ie literar�, desprins într-un mod 
inimaginabil de tradi�ia culturii vechi de origine bizantin�. �iganiada, prima �i singura epopee definitivat�
din istoria literaturii române, subintitulat� o “poemation eroi-comico-satiric” ofer� tot inventarul epopeii, 
traversând epocile, de la antichitate la iluminism, dar �i un spectacol savuros desf��urat simultan în 
“subsolul” paginii, sus�inut de pleiada hermeneu�ilor de toate soiurile care comenteaz� în toate registrele 
posibile textul. Epopeea moare, dar ca s� renasc�, fie �i sub alt chip: înapoi la Homer!  

�i aici se întâlnesc cei doi, J. C. Somoza revine la controversata Scriosoarea a VII-a a lui Platon, 
din care extrage �i motto-ul despre cunoa�terea fiec�rui lucru �i construc�ia narativ�,  ce duce romanul într-
un punct critic. Pe�tera ideilor, realizeaz� o muta�ie a speciei romane�ti, infinit mai îndr�znea�� decât 
Numele trandafirului de Umberto Eco. Un roman istoric ce se dovede�te unul de aventuri detectiviste, care, 
în fond, ascunde un roman negru �i acesta, la rândul lui, acoper� sau justific� romanul filosofic sau in�iatic.  

O epopee care este un mozaic al epopeilor (�iganiada) �i un roman care aglomereaz� mul�imi de 
conven�ii romane�ti (Pe�tera ideilor) se întâlnesc într-un spa�iu metafizic, cel al spiritului grec, �i într-unul 
fic�ional inedit: subterana epicii. Scriitori, pe care dou� secole îi despart se apropie deodat� str�b�tând 
aceea�i cale. Ca s� regenereze cele dou� specii fie apopee, fie roman, ei construiesc în “subsolul” textului, 
oglinda mi�c�toare a t�lm�cirii sau a comentariului.  
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S� fie pur� coinciden�� c� epopeea româneasc� are dou�sprezece cânturi  �i romanul prozatorului 
cubanez are dou�sprezece capitole? Alt� coinciden��: Prologul epopeii �i Epistola închin�toare le semneaz�
Leonachi Dianeu, iar Pe�tera ideilor nareaz� întâmpl�rile petrecute la Atena într-o scriere atribuit�, în final, 
lui Filocter din Chersonez. Tot coinciden�� c� în “subteran�” se desf��oar� alt� poveste – gâlceav�
hermeneutic� sau intrig� metatextual�? Inclasabila scriere a lui B. Deleanu, ca �i romanul, relateaz�
descifrarea �i interpret�rile altui manuscris, ale c�rui taine le deslu�esc pe rând, traduc�torul, Elena, Elio. 
Dar de la dou�-trei coinciden�e încolo, lucrurile încep s� fie suspecte... 

�iganiada relateaz� peripe�iile unei tabere de �igani, pornit� s� ajute pe domnitorul Vlad �epe� în 
b�t�liile cu turcii. Ac�iunea propriu-zis� este continuu întrerupt� de sfaturi �i discursuri, certuri �i p�ruieli. 
Ca în orice epopee, se înfrunt� dou� o�tiri în planul lumii p�mânte�ti, dar se lupt� �i for�ele supraumane, nu 
zeii ca la Homer, ci sfin�i �i draci, cu interferen�ele ce produc r�sturn�ri de situa�ii �i suspans. Episoadele 
c�l�toriei în alte t�râmuri îl au ca protagonist pe tân�rul Parpangel care ajunge �i în rai �i în iad. 

Epopeea a fost privit� din multiple perspective: scriere iluminist�, sintez� sau parodie a modelelor 
clasice, epopee comic� �i poem burlesc, crea�ie original� din multele înrâuriri personale, dar �i crea�ie 
baroc�. Oricare viziune din cele de mai sus limiteaz� �i simplific�. 

Pe�tera ideilor a lui J. C. Somoza polemizeaz� cu diferitele tradi�ii române�ti pe care 
contemporaneitatea le reinventeaz�. Herakles Pontor, cel mai priceput dintre to�i Dezleg�torii de Enigme, 
tr�ie�te în Atena, în perioada vestitei Academii platoniciene �i este chemat s� l�mureasc� un �ir de mor�i 
violente ale unor tineri efebi din Academie. Ca �i epopeea româneasc�, romanul acesta se poate desface în 
diferite “cuburi” luate din alte construc�ii epice, de la romanul negru la cel de mistere, de la Agatha Christie 
la Jorge Luis Borges �i mai departe la Umberto Eco. 

C�utând un uciga� în serie, Herakles Pontor ajunge în miezul disputelor platoniciene, se apropie de 
mistere �i de o credin��, aproape o religie secret�, descoper� lucruri noi despre cei apropia�i �i despre sine. 
Aparent, romanul nu aduce nimic nou, decât abilitatea �i ingeniozitatea cu care manipuleaz� cli�ee ale 
diferiteor formule de roman �i personaje cu func�ii precise. 

Amândoi scriitorii îns� anticipeaz� suficien�a �i insuficien�a recept�rii c�r�ilor în spirit postmodern, 
au grij� ca ei în�i�i s� demonteze ma�in�ria narativ� �i s� descrie principiile de func�ionare. Notele de subsol 
alc�tuiesc al doilea spa�iu fic�ional, a c�rui irealitate  este evident� de la început, pentru c� el reflect� lumea 
fic�iuni de la “parterul” construc�iei epice. Ele devin istoria traduc�torului �i a traducerii, în Pe�tera ideilor, �i 
panorama recept�rii de c�tre un spectru întins de comentatori în �iganiada.  

Ion B. Deleanu recunoa�te c� �iganii ale c�ror peripe�ii �i certuri le nareaz� epopeea nu sunt �igani, 
prin ei i-a înf��i�at pe ai s�i. Romanul somózian descrie mor�i violente care par sinucideri false �i Herakles 
Pantor afl�, în final, de la Crantor c� erau sinucideri sacrificiale de tip ritualic înscenate  în sinucideri ca s�
creeze efectul de asasinat �i s� disimuleze moartea voluntar�. A�a c� epopeea �i romanul se dovedesc specii 
absolut în�el�toare, ce deruteaz� complet teoria literar�.   

�iganiada poate fi citit� ca metatext despre inven�ie �i interpretare. Pe�tera ideilor ca metatext al 
traducerii. Cine este traduc�torul unei c�r�i dac� nu lectorul care descifreaz� atent  toate secretele de 
“fabrica�ie”  ale operei, cel ce întoarce scrierea ac pe o m�nu�� ca s�-i vad� �i s�-i refac� “t�ietura” �i 
“cus�turile”? Traduc�torul este cititorul regal, cu privilegiul imens al intimit��ii textului tradus, care trebuie 
el însu�i s� recurg� la note. Într-una din primele note din subsol, traduc�torul face o observa�ie foarte 
interesant�: ”un t�lm�citor trebuie s� fie sincer în notele sale, deoarece minciuna este privilegiul 
scriitorului.”  

Între traduc�torul papirusului �i originalul anonim s-a interpus ca editor Montalo. Al�turi de 
traduc�tor de afl� iubita sa, Elena, devenit� treptat un cititor indirect care are acces la text prin intermediul 
traduc�torului când i se confeseaz� asupra incertitudinilor �i ipotezelor care îl chinuie. Se creeaz� astfel un 
colportaj curios al mesajelor secrete îngropate în text. De aici, b�nuiala traduc�torului c� se alf� în fa�a unei 
scrieri  eidetice c�reia trebuie s�-i deslu�easc�  subtextul, ca s� traduc� textul. Traduc�torul o define�te 
astfel: “Eideza este o tehnic� literar� inventat� de scriitorii greci din Antichitate pentru a transmite prin 
scrierile lor chei sau mesaje secrete. Const� din repetarea unor metafore sau cuvinte care, descoperite de 
c�tre citiroul perspicace, trebuie s�-i pun� la dispozi�ie o idee sau o imagine independent� de textul original  
”(opera citit�, p. 37).  

�i, în felul acesta, citind despre încerc�rile lui Herakles Pontor de a descoperi enigma crimelor, 
traduc�torul înepe s� vad� în fiecare capitol o eidez�, o imagina�ie insinuat� care trimite la câte una din 
muncile lui Hercule: un leu, Hidra. A�adar, lectura c�r�ii are deja un filtru mitologic, în�el�tor îns�, cum 
reiese din observa�iile f�cute de Elena �i Elio: în epoca scrierii c�r�ii, Muncile lui Hercule nu erau niciun 
secret �i atunci folosirea eidezei pentru a ascunde ceva �tiut de to�i e un non-sens.  
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Traduc�torul, ajuns la capitolul al treilea, recunoa�te c� receptarea eidezei difer� de la un cititor la 
altul. El vede în capitolul al treilea o c�prioar� �i o fat� cu un crin în mân� care strig� cerând ajutor, pe când 
Elena vede numai o c�prioar� �i, probabil Elio ar z�ri doar crinul. �i atunci se ivesc b�nuielile 
t�lm�citorului: imaginile �i ideile formate din c�r�i sunt atât de fragile, încât alt traduc�tor ar evoca desigur 
alte imagini. �i, mergând pe urmele autorului, un traduc�tor este o eidez� a acestuia, mereu prezent �i mereu 
nev�zut.  

Dar în �iganiada s-au prip��it în subsolul epopeii o cohort� de cititori, comentatori �i interpre�i. 
Nicolae Manolescu alege trei dintre ei figuri emblematice pentru cele trei trepte de lectur�: Onochefalos 
(lectura literal�), Idiotiseanu (lectura naiv�) �i Erudision (lectura savant�). Cred îns� c� sugestiile numelor �i 
inten�ia interven�iei fiec�ruia sunt mult mai complicate. To�i au nume expresive care conoteaz� tipul de  
lectur� practicat. �i totu�i, ar trebui pornit mai întâi nu de la nume, ci chiar de la termenii prin care îi 
desemneaz� autorul: cocon, chir, p�rinte, c�pitan.  

“Cocon” înseamn�, dup� DEX, �i b�rbat, domn (termen de polite�e), fiu, fecior dintr-o familie 
superioar� social (învechit �i popular), copil mic, abia n�scut, în timp ce “chir” , termen �i el învechit ce 
preced� numele de persoan� înseamn� “domn, jupân”. A�adar, cei mai aproape de litera textului sunt coconii 
– Erudi�ian, Idotiseanu, Codntres, Politicos �i Musofilos – ale c�ror nume sugereaz� cantonarea în abordarea 
literal� a textului, inocen�a �i limitele ei inevitabile.  

Cei numi�i chir, p�rinte, chiar fe�e cucernice trec de la abordarea literal� spre cea literar�, 
personalitatea lor imprim� o anume în�elegere �i interpretare. A�a cum  t�lm�citorii din romanul Pe�tera 
ideilor traduc diferit, �i comentatorii �iganiadei citesc în textul descifrat propriile lor proiec�ii. Numele 
indic� stilul, umoarea, fantezia sau opacitatea, într-un cuvânt tipul de subiectivitate �i competen�a de lectur�.  

Numele au savoare extraordinar�: Simpli�ian �i Onochefalos (“cap de m�gar”), Filologos �i 
Adrofilos, Apologhios �i Agnosie (“ne�tiutorul”), Criticos, Evlaviosul �i Ascriteanu (“cârcota�ul”), 
Disdimon, Disdimonescu �i Ortodoxox, Sfântoiescul �i Sfântoievici, popa Ciuhurezu din Bro�teni �i popa 
N�t�roi. Onomastica este mai mult decât gr�itoare în  cazul altora: Adev�rovici �i Mândril�, T�t�l�u �i 
R�bd�ceanu. Uneori cere explicit�ri, alteori nu: C�pitan Alazonios (“l�ud�rosul”) �i C�pitan P��itul, 
Micromegas (“om mic care face pe marele”) �i Dubitantius, arhanzii Sufl�vânt �i Suspusanul. 

Faptele relatate în Pe�tera ideilor scot la iveal� o b�t�lie cumplit� care macin� Atena, �i ea r�mâne 
mult� vreme invizibil�. Pe de alt� parte, Academia lui Platon legat� de toate tradi�iile Cet��ii, de Misterele de 
la Eleusis, pe de alt� parte, sectele originare din Tracia ce practic� rituri orgiastice cu reminiscen�e ale 
amazonismului si orfismului, dar �i ale b�uturii provocând delir. Dou� Grecii, una apolinic� având ca 
emblem� Academia �i al c�rei filosof este Platon, alta dionisiac�, reprezentat� de Crantor. Prima st� sub 
semnul ra�iunii �i al în�elepciunii, constituie apanajul unei elite a b�rba�ilor Cet��ii, cealalt� exalt� for�ele 
ira�ionale �i legitimeaz� dezl�n�uirea lor în femei si b�rba�i deopotriv�. 

Epopeea româneasc� enun�� explicit lupta ce se poart� între Urgie �i Liubovul Sfânt ca dou� stihii 
cosmice a c�ror continu� h�r�uire pun lumea în mi�care �i o conduc spre fiin�� ori nefiin��, spre haos ori 
cosmos. Aceast� b�t�lie secret� a semnalat-o Ioana Petrescu: “Umanitatea are de ales între fiin�� �i nefiin��, 
între anarhie �i armonie social� (legea, instituit� de Vlad, Romândor, par�ial eroul de balad� Argineanul), sau 
universului antieroic, dominat de Urgie �i amenin�at cu nefiin�a (�iganii)”. 

Romanul scriitorului sud-american dezv�luie �i alt soi de r�zboi, mult mai subtil, de natur�
spiritual�. În capitolul al VII-lea, Platon enun�� ideile din Scrisoarea a VII-a, care este considerat� de mul�i 
comentatori cea mai sigur� ca paternitate platonician�, iar de al�ii apocrif�. Platon, aici personaj, vorbe�te de 
cele cinci trepte ale cuoa�terii unui obiect: numele obiectului, defini�ie, imaginea, discu�ia intelectual� �i 
Obiectul în sine. Totodat�, Platon afirm� c� scriitura ajunge la primele dou� (nume si defini�ie), iar celelalte 
îi sunt inaccesibile: cuvântul scris nu e imagine, nu gânde�te ca s� aib� acces la treapta discu�iei intelectuale, 
nu are cum s� ajung� la Ideea în sine. 

Pariul propus de Filotext lui Platon r�mâne suspendat în discu�ia ce are loc, dar el este reluat. Este 
un pariu cu dou� aspecte: Platon sus�ine c� oamenii aleg ce-i mai r�u din ignoran��, limite în cunoa�terea lor 
(de aici, mitul celebru al pe�terii), iar Filotext crede c� dintr-o pornire, ce zace în fiecare �i nu poate fi 
explicat� nici ra�ional, nici în cuvinte. Scrierea lui Filotext demonstreaz� existen�a acestor for�e ira�ionale ca 
�i posibilitatea literaturii de a le exprima. �i, simultan, alt� demonstra�ie, c� literatura poate parcurge toate 
cele cinci trepte ale cunoa�terii, cele cinci elemente ale în�elepciunii. 

Numele �i defini�ia figureaz� într-o scriitur� normal�. Ca s� creeze imagiinile, Filotext a inventat 
eideza: un capitol con�ine imaginea unui leu, altul- a Hidrei, ultimul- a merelor de aur din Gr�dina 
Hesperidelor. Prin eidez�, ideile nu mai au leg�tur� cu scriitura, ci cu imagina�ia cititorului. Dar pentru 
discu�ia intelectual�, avea nevoie de o voce din afara scriiturii, iar ca s� realizeze un fel de dialog, avea 
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nevoie de dou� voci. A�a se na�te dialogul din subsolul c�r�ii �i povestea celor doi, t�lm�citor întemni�at de 
un nebun. Ei compun al patrulea element al cunoa�terii, „fiin�e de hârtie”, nu din carne �i sânge. 

Abia acum similitudinile cu epopeea româneasc� devin frapante. Autorul fictiv c�ruia îi apar�ine 
textul, Leonachi Diancu are o biografie: voluntar în r�zboiul nem�ilor cu turcii, ajunge la slujb� la 
“austrieni” �i trimis asupra “fran�ujilor” cade rob la Mantua; prizonier în Galia, dobânde�te carte �i înva��
mai multe limbi dar, ca priceput osta�, ajunge c�pitan �i este trimis cu oastea în Eghipet, prilej ca s� caute 
originile neamului propriu �ig�nesc. Dac� Leonachi Diancu corespunde lui Filotext, rolul t�lmacitorului îl 
are Mitrea Perea, vestit cânt�re�, formând împreun� cu suita comentatorilor, cel de-al patrulea element, adic�
discu�ia intelectual�. 

Amândou� scrierile apar când specia respectiv� (epopeea, romanul) î�i diversificaser� formulele 
risipindu-�i vitalitatea pân� la epuizare. Amândou� se întorc „la origini”, adic� la întreb�rile fundamentale 
asupra literaturii ca act de cunoa�tere. Pe�tera ideilor e o polemic� implicit� cu Platon, cu viziunea care 
limita accesul scriiturii la toate cele cinci elemente ale în�elepciunii. Începând cu titlul, Pe�tera ideilor, se 
poate citi �i ca roman ironic, în sensul înalt, filosofic, dar �i ca roman ce reînvie o tradi�ie accesibil� doar 
celor ini�ia�i. 

Mult mai misterioas� este “juc�reaua” lui Ion Budai Deleanu, r�mas� în manuscris, publicat� dup�
un secol, ca �i când autorul nici n-ar fi fost interesat sa ajung� la public sau ca �i când �tia c� scrie pentru un 
public din viitor. Cred c� secretele acestei c�r�i au r�mas pân� azi nep�trunse, c� în structura de adâncime se 
afl� bine criptat un mesaj. O posibil� cheie ofer� nota�ia din finalul Epistoliei închin�toare: „Dat: 18 mar�
1812. La piramid�. În Eghipet”. Pe paginile primei variante a �iganiadei autorul însu�i desenase o piramid�. 

O explica�ie a propus Arnold Helman, într-un studiu Anagramele din �iganiada. Piramida reune�te 
marile simboluri (p�trat, triunghi) pe care le-au perpetuat societ��ile secrete. Istoricul literar Mircea Voida 
asociaz� parola folosit� de Horia în cursul r�scoalei din 1784 - „la gorun”, cu precizarea lui B.Deleanu - „la 
piramid�”. Este tot o parol�, un semn de recunoa�tere? 

S� ne gândim c� hieroglifa MR, folosit� de egipteni pentru piramid� semnific� „munte”. F�cea o 
corela�ie autorul român între piramida egiptean� �i piramida compus� din Mun�ii Carpa�i? R�spunsul ar 
însemna un nesfâr�it �ir de specula�ii, privind „transhuman�a” centrelor spirituale de-a lungul timpului. 
Oricum, în piramide se afl� camere cu func�ii tainice, pe�teri îmblânzite. �i orice pe�ter� se afl� în interiorul 
unui munte sau a unei movile. 

Limba Francez�

La francophonie en brèves 

Irina Cobili��, clasa a X-a A  

Coordonator, prof. Carmen Budean  

MOTTO
“J’ai appris l’italien pour parler au Pape l’espagnol pour parler à ma mère, l’anglais pour parler à 

ma tante, l’allemande pour parler à mes amis et le français pour parler à moi-même.” 
 (Charles Quint) 

La Francophonie designe l’ensemble des populations utilisant le français dans la communication. 
Le jour de 20 mars a été declaré “La journée Internationale de la Francophonie”. 
Il y a environ 200 millions parleurs dans le monde entier. 
Il ya 56 Etats et gouvernements qui ont décidé d’adhérer à la Francophonie.  
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En Europe centrale et orientale, la connaissance du francais est associée à l’appartenance à l’Europe 
unie: ses trois capitales, Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg sont francophones et au sein des Institutions 
de L’UE, le francais est langue de travail avec l’anglais. 

En Amerique du Nord, c’est affirmer une identité culturelle. 
En Afrique Subsaharienne, le francais permet d’acceder a l’éducation de base. Le francais est la 

langue du developpement, de la modernitë. 
Le francais est l’une des deux langues de travail a l’ONU, l’une de deux langues officielles du 

Comité International Olympique, la seule langue universelle des services postaux, la langue principale de 
l’Union Africaine.  

1. La culture des Roumains est principallement d’origine française. La Roumanie peut se vanter 
avec plusieurs écrivains francophones célèbres dont: Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Panait Istrati, mil 
Cioran, Julia Hasdeu.

2. La présence de la langue française ne se limite pas à un deux continents mais elle s’étend aux 
cinq continents.  

3. Dans la majorité des pays européens le français est la seconde langue étrangère enseignée.  
4. Le français tout comme d’autres langues représente face à l’anglais-langue de la globalisa-

tion économique-une alternative comme langue de la diversité culturelle.  
5. Le français est une des langues officielles de nombreux organismes internationaux: Nations 

Unies, Union Européenne, Unesco,NATO, La Croix Rouge. Le Comité Olympique International. 
6. Les pays du monde francophone sont parmi ceux qui investissent le plus en Europe; ils sont 

placés parmi les premiers investisseurs étrangers en Roumanie.  
7. De plus en plus des touristes francophones viennent visiter et découvrir les richesses histo-

riques, culturelles et naturelles de la Roumanie.  
8. Le français est langue officielle dans les débats européens, il est parlé dans les trois capita-

les administratives de l’Europe: Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg. 
9. En plus de l’intérêt qu’il peut présenter dans les relations entre les personnes, le français est 

aujourd’hui très important dans le domaine professionnel. Plus de 2000 entreprises francophones sont 
installées en Roumanie et représentent un formidable bassin d’emplois10. Les pays francophones sont 
parmi les destinations préférées des touristes. Chaque année plus de 75 millions de touristes du monde 
entier visitent des pays comme: la Tunisie, le Maroc, la Suisse, la Belgique pour ne pas parler de la 
France. 
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Istorie 

William Cuceritorul 

Emma Andreea Jilavu, clasa a IX-a A 

Coordonator, prof. Lavinia Be�liu 

N�scut în jurul anului 1028, William era fiul ilegitim al Ducelui de Normandia, Robert I �i al Herleve – 
cunoscut� �i sub numele de Arlette – fiica unui tab�car din Falaise. Cunoscut printre contemporanii s�i sub 
numele de “William Bastardul”, faptul c� era ilegitim i-a conturat cariera de când era înc� tân�r. La moartea 
tat�lui s�u în 1036, William a fost recunoscut de familia sa ca mo�tenitor – o excep�ie de la regula general�
care cerea excluderea ilegitimilor de la succesiune. Unchiul s�u a condus Ducatul cât timp acesta a fost 
minor �i suveranul s�u, Regele Henry I al Fran�ei l-a înnobilat la vârsta de 15 ani. Din 1047, William s-a 
confruntat cu rebelii din Normandia �i amenin��ri din partea nobililor vecini, inclusiv un atentat de invazie a 
fostului s�u aliat, Regele Fran�ei Henry I în 1054 – for�ele franceze au fost înfrânte în b�t�lia de la Mortmer 
– �i în 1057. Succesul militar al Ducelui de Normandia �i reputa�ia de care se bucura l-au ajutat s� negocieze 
c�s�toria sa cu Mathilda, fiica Contelui Baldwin al V-lea al Flandriei.  

Preten�iile sale la tronul Angliei au fost bazate pe afirma�ia sa c� în 1051, Eduard Confesorul i-a promis 
lui tronul – erau veri distan�i – �i ca Harold al II-lea a jurat în 1064 în favoarea succesiunii lui sale la tron. 
Mai mult, William avea sus�inerea Împ�ratului Henry al IV – lea �i aprobarea papei. I-au luat �apte luni 
pentru a se preg�ti pentru invazie. A folosit 600 de vase pentru a transporta 7000 de oameni – inclusiv 2000-
3000 de cavaleri – peste Marea Mânecii. Care erau drepturile lui William la corona Angliei? E suficient sa 
examin�m genealogia lui pentru a vedea c� sunt nule. Ducele de Normandia nu avusese rude comune cu 
bunul rege Eduard decât o sor� a bunicului �i mai mult decât atât era bastard. De altfel, în secolul al XI–lea 
coroana englez� numai Wintan-ul putea s-o atribuie. Promisiunea lui Eduard?  Argument neconcludent, 
pentru c� Eduard promisese coroana tuturor celor care ar fi putut s-o pretind� �i nu avea dreptul s-o promit�. 
Dar Lanfranc �i William, oameni dibaci �i care d�deau totdeauna dorin�elor o aparent� moral�, puseser� la 
cale o întreag� ma�in�rie diplomatic� împotriva singurului concurent periculos: Harold, fiul lui Godwin �i 
cumnatul lui Eduard. Nefericitul Harold fusese f�cut prizonier, dup� un naufragiu aproape de Ponthieu, de 
c�tre comitele de Ponthieu, apoi eliberat de William �i transportat la Rouen. Acolo, ducele îl f�cu s� în�e-
leag� c� este complet liber, dar cu o singur� condi�ie, aceea de a presta omagiu lui William �i a deveni, în 
sens feudal, “omul s�u”. În cursul acestei ceremonii, Harold trebui s� depun� un jur�mânt despre care nu se 
�tie nimic precis. Jurase s-o ia de so�ie pe fiica lui William sau s� sus�in� drepturile acestuia la tronul An-
gliei?  În orice caz a fag�duit sub jur�mânt ceva ce a fost invocat apoi împotriva lui. 

La 28 septembrie 1066, cu ajutorul unui vânt favorabil, William a debarcat în Pevensey �i în câteva 
zile �i-a stabilit tab�ra la Hastings. Înfrângând mai devreme o invazie a Regelui Norvegiei în b�t�lia de la 
Stamford lâng� York spre sfâr�itul lui septembrie, Harold a adunat for�at oameni, chiar �i neexperimenta�i, 
pentru a înlocui veteranii �i a mers spre sud pentru a înfrunta noua amenin�are.  

William a fost încoronat de Cr�ciun în 1066 la Westiminster Abbey.  Trei luni mai târziu era destul 
de încrez�tor s� se întoarc� în Normandia l�sând la conducere doi regen�i – unul din ei era fratele s�u vitreg 
Odo. Totu�i, i-a luat �ase ani pentru a-�i revendica cucerirea �i chiar �i atunci trebuia s� înfrunte constant 
complotul �i lupta de ambele p�r�i ale m�rii. 

Nu exist� situa�ie mai ambigu� decât aceea a lui William în Anglia. Legal, el dorea s� treac� drept 
suveranul legitim – un membru al vechii familii regale, un continuator care nu dorea s� introduc� nicio 
schimbare; de fapt, este un cuceritor, înconjurat de cinci sau �ase mii de cavaleri hr�p�re�i, c�rora le-a 
promis p�mânt �i pe care va trebui, desigur, s�-i înzestreze cu propriet��i. De�i se putea afirma c� sunt de 
aceea�i semin�ie cu anglo-danezii �i veri foarte apropia�i cu anglo-saxonii, normanzii s-au transformat atât de 
profund într-o sut� cincizeci de ani, încât niciun englez nu le mai în�elegea limba. 

Totu�i, prin ce mijloace un grup de normanzi, izola�i într-o �ar� str�in�, într-o vreme când 
mijloacele de comunicare erau greoaie �i încete, aveau s� se me�in� �i s� guverneze?  Dar în acela�i timp 
avantajele cuceritorilor erau destul de numeroase; aveau în William un adev�rat conducator, care venea din 
Normandia cu o serioas� experien�� de suveran; ei se loveau de o rezisten�� local�, dar nu de o rezisten��
na�ional�; aveau mai ales o v�dit� superioritate a armelor. Dup� înfrângerea huscarlilor lui Harold, nicio 
armat� din Anglia nu se mai putea opune cavaleriei feudale a normanzilor. În afar� de acestea, ei �tiau s�
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construiasc� fie pe coline, fie în plin �es, pe ni�te “movile” artificiale, castele fortificate, care, în lipsa 
artileriei, erau inexpugnabile. 

Era în firea Cuceritorului s� fac� ca ac�iunile sale cele mai arbitrare s� poarte masca drept��ii. 
Pentru a distribui normanzilor domeniile f�g�duite, trebuia s�-i despoaie pe învin�i �i începu prin ai lipsi de 
p�mânt pe tr�d�tori, aceia care luptaser� pentru Harold.  Apoi profit� de numeroasele revolte pentru a anexa 
coroanei noi teritorii. Cu o înfrico��toare asprime, reprim� o r�zmeri�� în nord, d� foc tuturor satelor de pe 
un întins teritoriu, apoi construie�te splendidul castel de la Durham. În sfâr�it, ultimul rebel saxon, Herewar 
the Wake, fiind invins, trece la organizarea regatului.  

Noua nobilime englez� era format� din oamenii Cuceritorului, regele normand era înconjurat de o 
curte, Concilium sau Curia Regis, care corespundea aproape cu Witan-ul saxon. William, ca odinioar�
Alfred sau Eduard Confesorul, “î�i poart� coroana” de trei ori pe an, la Westminster, la Winchester, la 
Gloucester, �i purta “profunde discu�ii cu în�elep�ii s�i”. Baronii, episcopii, aba�ii i-au parte la Consiliu nu 
din datorie na�ional�, ci din obliga�ie feudal� fa�� de suzeranul lor. 

Cucerirea normand� nu e urmat� de o ruptur� brutal� cu trecutul. Aceast� ruptur� ar fi fost 
imposibil�. Cum ar fi putut cinci mii de oameni, fie cât de bine înarma�i, s� sileasc� un popor întreg s�
renun�e la vechile obiceiuri datând de mai multe secole? Dimpotriv�, William, care se considera succesorul 
regilor saxoni, a f�cut bucuros apel la legile �i la instan�ele lor de judecat�. El p�streaz� toate acele institu�ii 
saxone care serveau scopurilor sale. Fyrs-ul, sau recrutarea în mas�, va deveni, îndat� ce popula�ia 
��r�neasc� se va consdiera aliata coroanei, o for�� util�. Pentru a definitiva procesul de centralizare politic�, 
în 1086, la Salisbury, a cerut s� i se presteze jur�mânt direct de c�tre vasalii vasalilor s�i, astfel încât 
credin�a fa�� de rege a trecut înaintea oric�rui alt fel de loialitate. 

Cuceritotul se angajase fa�� de papalitate, în clipa când ob�inuse sprijinul acesteia, ca s� reformeze 
biserica Angliei. Ajutat de Lanfranc, mare om de stat mai curând decât mare om al bisericii, �i-a �inut 
cuvântul. Dou� dintre reformele ecleziastice ale lui Lanfranc sunt importante prin consecin�ele lor 
îndepartate: 

Î�i  lua obiceiul de a întruni “sindoruri” sau adun�ri ecleziastice, în acela�i timp cu Marele Consiliu. 
Mul�i prela�i luau parte concomitent la adunarea feudal� – în calitate de seniori laici – �i la sinodul clerului; 

Lanfranc �i regele vroiau s� aib� asupra bisericii Angliei drepturile pe care ducele le avea asupra 
bisericii din Normandia, adic� nici un pap� nu putea fi recunoscut în Anglia f�r� consim��mântul regelui, nu 
putea între�ine niciun fel de coresponden�� cu Roma f�r� �tirea lui, deciziile conciliilor engleze nu aveau 
valabilitatea f�r� aprobarea lui �i, în sfâr�it, baronii �i slujba�ii regelui nu putea fi judeca�i de cur�ile 
ecleziastice f�r� asentimentul acestuia. 

Afirmându-�i din primii ani ai cuceririi autoritatea asupra nobilimii �i a bisericii, William pune 
astfel, bazele unei mari monarhii, dar el nu este un suveran absolut. A jurat, la încoronarea sa, s� men�in�
legile �i obiceiurile saxone; trebuia s� respecte drepturile feudale pe care le-a acordat oamenilor s�i �i 
accepta autoritatea bisericii. Dintre cei trei fii, pe care nu-i f�cuse niciodat� p�rta�i la opera de guvernare, 
preferatul s�u era al doilea, William Rufus, sau cel Ro�u, numit astfel din cauza culorii îmbujorate a 
obrazului s�u, lui i-a l�sat mo�tenire coroana Angliei. Lui Robert, fiul cel mai mare, pe care nu-l stima prea 
mult, i-a l�sat pân� la urm� – �i asta cu regret – Normandia, prevestind c�, sub un asemenea suveran, nimic 
bun nu se va întâmpla acolo. Al treilea, Henric, nu primi decât cinci mii de m�rci de argint. William a 
petrecut ultimele luni de domnie în Normandia, luptând contra regelui Filip, care voia s� anexeze un 
domeniu al acestei provincii Coroanei franceze. Pe când asedia ora�ul Mantes, a fost victima unui accident 
absurd: calul i-a alunecat, pe o pant� înverzit�, �i regele s-a lovit puternic cu burta de oblancul �eii, suferind 
o contuzie intern�, ce i-a provocat o hemoragie fatal�. Pe 9 septembrie 1087, regele �i-a dat ob�tescul sfâr�it. 
Refuzând s� fie dus dup� moarte în Anglia, William a cerut s�-�i afle odihna ve�nic� în Normandia natal�, 
fiind înhumat la temelia aba�iei „Sfântul �tefan” din Caen. Astfel, �i-a g�sit sfâr�itul cel care a schimbat 
pentru totdeauna destinele Angliei. 
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Winston Churchill 

Alin Maftei, clasa a IX-a A 

Coordonator, prof. Lavinia Be�liu  
           . 
Pe 30 ianuarie 1965, Marea Britanie aduce un ultim omagiu lui Winston Churchill: funeralii 

na�ionale în care nici un am�nunt nu este l�sat la voia întâmpl�rii, din moment ce au fost planificate de ani 
de zile sub numele de cod Hope Not. De la Trafalgar Square la Catedrala Sfântul Paul, sicriul fostului prim-
ministru este purtat pe str�zile Londrei pân� la malul Tamisei. Apoi o �alup� urca pe fluviu, iar docherii 
înclin� bra�ele macaralelor într-un ultim salut, adresat defunctului. Mai grandioase decât cele ale unui �ef de 
stat sunt funeraliile pe care le rezerva Anglia marilor s�i oameni. �i totu�i, dac� nu ar fi fost al doilea razboi 
mondial, în cursul c�ruia a întruchipat cu atâta for�� �i obstina�ie rezisten�a ��rii sale, oare ar mai fi fost 
Churchill altceva decât un politician oarecare? 

Winston Churchill vede lumina zilei în 1874, în Oxfordshire. Descendent al ducelui de 
Marloborough, mo�tenitor al unuia dintre numele ilustre ale Angliei, un mare gurmand, el tr�ie�te via�a unui 
fiu de familie bun�. Intr� cu greu la �coala Militar� de la Sandhurst lupt� în Indii, în Sudan �i se face 
remarcat în timpul r�zboiului burilor din Africa de Sud (1899), datorit� articolelor scrise petru Morning Post 
�i mai pu�in pentru faptele de arme. Ca �i tat�l s�u, Lordul Randloph, este ales deputat conservator în 1901. 
Iat� cum îl descria socialista Beatrice Webb: “prima impresie: un agitat – aproape la modul insuportabil; 
egocentric, cu preten�ii, superficial, reac�ionar, dar �i cu mult� îndr�zneal�, cu originalitate - nu de spirit, ci 
de caracter. Tenacitatea lui, curajul �i marea tradi�ie pe care o are în spate îl pot duce departe, cu condi�ia s�
nu se poticneasc� �i el ca tat�l lui”. Dar Winston nu se va poticni. Dimpotriv�, supravie�uie�te mai ales 
propriei sale lovituri de teatru pe 31 mai 1904, atunci când, atacând politica economic� a guvernului, 
p�r�se�te Partidul Conservator �i trece pe b�ncile opozi�iei liberale. Decizia este considerat� de aleg�tori o 
tr�dare, odat� cu venirea la putere a liberalilor în 1906, Churchill îndepline�te pe rând o serie de func�ii în 
ministerul britanic.  

În aceast� epoc� prinde contur portretul sumbru potrivit c�ruia Churchill – care în 1911 reprima 
grevele docherilor �i ale feroviarilor – este du�manul declarat al clasei muncitoare. Dup� e�ecul dramatic al 
expedi�iei din Strâmtoarea Dardanele (1915), cariera politic� a lui Churchill este aproape terminat�. În lupta 
cu turcii, Antanta pierde aproape 200000 de oameni. Churchill este f�cut r�spunz�tor, fiind îndep�rtat la 
urm�toarea remaniere ministerial�.           

Perioada interbelic� reprezint� pentru el o lung� “traversare a de�ertului”, cu excep�ia unei scurte 
perioade în func�ia de cancelar la Finan�e, care recompenseaz� ruptura sa de liberali �i revenirea în rândurile 
Partidului Conservator în 1924, lui Winston Churchill nu i se mai încredin�eaz� responsabilit��i 
guvernamentale. 

Considerat un “belicos” la finele anilor 1930, Winston Churchill are o pozi�ie singular� într-o 
Anglie care se las� amagit� de promisiunile iluzorii ale politicii de appeasement (impacare). Partizan al 
rezisten�ei împotriva lui Hitler, el se numar� printre pu�inii care nu sunt surprin�i de agresiunile Germaniei 
naziste. În septembrie 1939, este numit prim lord al Amiralit��ii, func�ie pe care n-a mai ocupat-o.  Demisia 
lui Chamberlain marcheaz� o cotitur� în cariera sa politic�. Pe 10 mai 1940 regele îi cere lui Churchill s�
formeze un guvern de uniune na�ional�, iar în discursul s�u de investitur�, noul prim ministru se arat�
intransigent: “(Politica mea) este sa pornesc la r�zboi pe mare, pe uscat �i în aer [...] Nu v� ofer nimic 
altceva decât sânge, munc�, sudoare �i lacrimi...” Churchill cap�tând dintr-o dat� o statur� de legend�.  

Dezastrul francez las� Marea Britanie s� înfrunte de una singur� Germania, bombardamente masive 
se abat asupra porturilor �i marilor ora�e engleze�ti începând din 8 august 1940. Rezisten�a se bazeaz� pe 
curajul aviatorilor din Royal Air Force �i pe voin�a lui Winston Churchill. “Niciodat�, în toat� istoria, cei 
mul�i nu au datorat atâta recuno�tin�� unui num�r atât de mic de oameni”, afirma prim-ministru. Cumulând 
portofoliul Apar�rii �i �efia Cabinetului pe toata durata r�zboiului, Churchill a între�inut leg�turi cu Fran�a 
Liber�, într-o vreme în care americanii ezitau s� acorde încredere generalului de Gaulle. Totodat�, el 
favorizeaz� alian�a cu americanii, singura modalitate, în opinia lui, de a ob�ine victoria. �i, dac� este necesar, 
Churchill anticomunistul accept� orice alian�� împotriva hitlerismului, în care vede r�ul absolut. Uneori, d�
dovada de o cutezan�� încredibil�: pe 3 iulie 1940, el d� ordin s� fie scufundat� flota francez� de la Mers el-
Kebir, pentru ca aceasta s� nu serveasc� intereselor du�manilor. Dar tot lui îi sunt imputate �i o serie de erori 
strategice, cum ar fi speran�a absurd� de a determina Turcia s� intre în r�zboi al�turi de Alia�i chiar din 1940.  
“Winston are o sut� de idei pe zi, din care trei sau patru sunt bune” - îl ironizeaz� pre�edintele Roosevelt. 
Churchill î�i manifest� talentul diplomatic cu ocazia întâlnirilor care preg�tesc perioada postbelic�, la 
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Teheran, în noiembrie 1943, dar mai ales la Ialta, în februarie 1945, unde îi împ�rt��e�te lui Roosevelt 
temerile sale c� Europa ar putea cade sub jugul comunist, dup� dispari�ia nazismului, dar pre�edintele 
american dorea  s� conving� Moscova s� intre în r�zboi împotriva Japoniei. Conferin�a de la Ialta schi�eaz� o 
nou� hart� a Europei, în care Churchill vede o umilin��. Pe 8 mai 1945 survine victoria atât de mult 
a�teptat�,  poporul englez profit� de acest prilej �i uit�, pentru scurt timp, tribula�iile carierei politice a lui 
Churchill.  

Printre toate tribula�iile unui om deopotriv� ambi�ios �i cu convingeri ferme, se reg�sea o singur�
constant�: anticomunismul.  Înc� de la începutul anilor 1920, indigna�i de faptul c� ru�ii albi au fost l�sa�i 
balt� de englezi, Churchill denun�a bol�evismul ca fiind “cea mai rea, cea mai distrug�toare, cea mai 
degradant� dintre toate tiraniile istoriei”. De�i, î�i menajeaz� aliatul sovietic în timpul celui de-al doilea 
r�zboi mondial, Churchill nu î�i uit� convingerile profunde. În opinia sa, conferin�a de la Ialta, care oferea  
pe tav� comuni�tilor o parte a Europei, a fost un e�ec r�sun�tor. Asupra Europei s-a l�sat o “cortin� de fier”, 
afirma Churchill cu prilejul unui discurs �inut la Fulton (Missouri), pe 5 martie 1946. La data respectiv�, 
fostul prim - ministru era în opozi�ie, fiind înlocuit în iunie 1945 de laburistul Clement Attlee, pe care 
Churchill îl persifla cu am�raciune: “În fa�� la Downing Street 10, a oprit un taxi gol. Din el a coborat 
Attlee”. În septembrie 1946, la Zurich, el emite o idee original�: “Ne trebuie un fel de Statele Unite ale 
Europei. Pentru a îndeplini aceast� sarcin� urgentp, trebuie s� se produc� reconciliererea Fran�ei cu 
Germania". Dar tot el preciza c� Marea Britanie nu va participa la proiect decat indirect. 

În 1951, dificult��ile guvernarii laburiste îi ajut� pe conservatori s� ca�tige alegerile. Winston 
Churchill î�i ia astfel revan�a �i se întaorce în Downing Street 10. Timp de patru ani, el incearc� s� refac�
economia Angliei, cu ajutorul Planului Marshall American, însa acest al doilea mandat este mult mai pu�in 
elocvent decât primul. Începând din 1949, Churchill are proleme de s�n�tate cauzate de vârsta înaintat�. 
Prietenii îl sfatuiesc politicos s� renun�e la putere. Pe 5 aprilie 1955 el demisioneaz� �i se retrage din viata 
politic�, asistand neputincios si indignat la dezmembrarea treptat� a Imperiului Britanic. Moare pe 25 
ianuarie 1965, în urma unei congestii cerebrale. Marea Britanie î�i plange ultimul erou �i aduce omagii celui 
care a reprezentat cel mai bine mare�ia �i independen�a ei.  
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Anglia în timpul domniei Elisabetei I Tudor 

Daniel Nedelcu, clasa a IX-a A 

Coordonator, prof. Lavinia Be�liu 

Epoca elisabetan� reprezint� ,,Perioada de aur” din istoria Angliei.A fost punctul culminant a 
rena�terii engleze, al înfloririi poeziei, muzicii �i a literaturii, în special a teatrului (William Shakespeare, 
Thomas Kyd etc.). A fost de asemenea, perioada explor�rilor �i a expansiunii teritoriale (coloniile britanice), 
în timp ce pe plan intern Elisabeta I a sus�inut reforma.  
Dinastia Tudorilor

“R�zboiul celor Dou� Roze” a fost un conflict intern între dou� case regale – Casa de Lancaster 
(roza ro�ie) si Casa de York (roza alb�) pentru succesiunea la tronul Angliei.. Casa de Lancaster a avut 
sprijinitori în special în sudul �i vestul ��rii, în timp ce sprijinitorii Casei de York proveneau în special din 
zonele de nord �i de est. R�zboiul celor Dou� Roze, cu marele s�u num�r de victime din rândul nobilimii, a 
fost o cauz� principal� a sc�derii puterii aristocra�iei, ceea ce a dus la cre�terea puterii monarhiei centralizate 
a dinastiei Tudor, creat� prin c�s�toria dintre Henric al VII-lea al Angliei (sau Henric Tudor) �i Elisabeta de 
York.  

Astfel, primul rege ce apar�ine dinastiei Tudorilor, de altfel fondatorul acesteia, este  Henric al VII-
lea. Henric al VIII-lea a fost al doilea monarh al Casei Tudor, succedând tat�lui s�u. R�mânând faimos 
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datorit� celor 6 so�ii (care au sfâr�it în diferite moduri – exilate, decapitate sau au murit din cauza unor boli) 
�i deoarece a început separa�ia de Biserica Romei. Dupa moartea acestuia, fiul s�u, Eduard al VI-lea a 
devenit primul monarh englez crescut în spirit protestant, dar a murit la 6 ani dup� venirea sa la tron, la 
vârsta de 14 ani. Înainte de a muri, acesta a numit-o pe veri�oara sa, Jane Gray, fiica lui Lady Frances 
Brandon, nepoata lui Henric al VII- lea, regina Angliei. Jane a domnit doar nou� zile �i nu a fost încoronat�, 
de aceea cel de-al patrulea monarh oficial Tudor este Maria Tudor (sau Maria I a Angliei), fiica lui Henric al 
VIII-lea �i a lui Catherine de Aragon, so�ia exilat� în Spania. Aceasta s-a c�s�torit cu regele Filip al II-lea al 
Spaniei �i a reinstaurat catolicismul în Anglia, a persecutat protestan�ii, inclusiv pe sora ei Elisabeta I, cel de
-al cincilea �i ultimul reprezentant al dinastiei Tudorilor, devenit� regin� la 17 noiembrie 1558 dup� moartea 
monarhului precedent. 
Elisabeta I Tudor

Elisabeta I (în englez� Elizabeth I) (7 septembrie 1533 – 24 martie 1603 ) a fost regin� a Angliei �i 
regin� a Irlandei din 17 noiembrie 1558 pân� la moartea sa. Elisabeta I a fost al cincilea �i ultimul monarh al 
casei Tudor (primii fiind Henric al VII-lea, Henric al VIII-lea, fratele s�u vitreg Eduard al VI-lea, veri�oara 
sa Jane �i sora sa vitreg�, Maria I). �i a r�mas cunoscut�  �i ca “Regina Fecioar�” sau “Gloriana”. 

S-a n�scut în 1533, din c�s�toria lui Henric al VIII-lea al Angliei cu Anne Boleyn, care, cu pu�in 
timp dup� na�terea fetei, a fost decapitat�. Avea 3 ani când toat� lumea din curte a uitat de ea, unde pân�
atunci fusese r�sf��at�. Era o fat� în�eleapt�, înv��at�, cu un caracter violent, dar �tia s� r�mân� �i izolat�; a 
crescut între intrigi �i comploturi, care au f�cut-o precaut� �i b�nuitoare. În 1558, la numai dou�zeci �i cinci 
de ani, la moartea surorii sale Maria, i se încredin�eaz� soarta ��rii, care a devenit slab� �i s�rac� în urma 
r�zboaielor �i a luptelor religioase. Elisabeta jura c� îi va purta de grij� pân� la moarte. Aceste cuvinte au 
constituit pentru ea un jur�mânt cât se poate de real, lucru de care mini�trii �i consilierii s-au convins imediat 
ce au cunoscut caracterul noii st�pâne. Fiind convins� c� soarta i-a prilejuit urcarea pe tron, în timpul celor 
patruzeci �i cinci de ani de domnie î�i îndepline�te sarcina cu mult� maiestuozitate �i siguran�� în sine. 

În plus, în aceea�i perioad�, Francis Drake a devenit primul englez care a înconjurat globul; Francis 
Bacon �i-a expus viziunile filosofice �i politice �i s-a produs colonizarea Americii de Nord, sub Sir Walter 
Raleigh �i Sir Humphrey Gilbert. Elisabeta a fost o domnitoare temperamental� �i uneori indecis�. Indecizia 
sa, considerat� a fi un defect de c�tre consilierii s�i, a salvat-o deseori de alian�e matrimoniale �i politice 
nefericite. Asemenea tat�lui ei, regele Henric al VIII-lea, Elisabeta a scris poezie �i proz�. Domnia sa a fost 
marcat� de pruden�a în ceea ce prive�te acordarea de onoruri �i demnit��i. În timpul domniei reginei 
Elisabeta, au fost ridicate la rang nobiliar doar opt persoane: un earl �i �apte baroni. Elisabeta a redus de 
asemenea num�rul consilierilor s�i priva�i, de la treizeci �i nou� la nou�sprezece �i ulteriori la paisprezece. 
În timpul domniei Elisabetei I, Biserica anglican� devine Biserica oficial�. Regina a stabilit o Biseric� ce 
reprezenta un compromis între credin�a protestant� �i cea catolic�. 

În anul 1587, Maria Stuart, regina sco�ienilor a fost executat� de Elisabeta I, pentru c� a complotat 
împotriva ei. Elisabeta îl accept� îns� ca mo�tenitor pe fiul Mariei, Iacob al VI-lea Protestantul, al Sco�iei. 
Expansiunea Angliei �i marii exploratori

Bazele Imperiului Britanic au fost puse în timpul domniei Elisabetei I (1558-1603). Sub domnia sa, 
sprijinul statului pentru explorarea naval� a “Noilor Lumi” a crescut foarte mult �i în 1580 Sir Francis Drake 
a devenit primul englez care a navigat în jurul lumii. Rela�ii de schimb �i comerciale au fost deja stabilite 
peste m�ri de Compania Indiilor Orientale, înfiin�at� în 1600. Totu�i, deoarece Anglia era în r�zboi cu 
Spania, care avea cel mai întins imperiu în cele dou� Americi, colonizarea englez� în cele dou� Americi era 
aproape inexistent� în secolul XVI. Prima tentativ� de colonizare a fost f�cut� pe insula Roanoke, de pe 
coasta nord-american�, în 1585, de c�tre Sir Walter Raleigh. Aceast� a�ezare nu a rezistat, �i Anglia nu va 
mai avea nici o tentativ� de explorare �i colonizare în cele dou� Americi, pân� în 1604, dup� pacea încheiat�
cu Spania. 

Sir Francis Drake a fost un corsar, navigator, negu��tor de sclavi �i inginer englez din era elisa-
betan�. Drake a fost numit cavaler de c�tre regin� �i a fost al doilea comandant în flota englez� ce a luptat 
împotriva Armandei spaniole în 1588. A murit de dizenterie dup� ce a atacat f�r� succes San Juan, Puerto 
Rico în 1596. Faptele lui sunt semi-legendare �i au f�cut din el un erou pentru englezi, dar pentru spanioli el 
este asemenea unui diavol. Sir Walter Raleigh a fost desemnat s� descopere teritorii necunoscute în Lumea 
Nou� �i s� le ia în st�pânire, în numele reginei. Prima lui expedi�ie a luat în st�pânire pentru Anglia ��rmul 
Atlanticului de la nord de Florida 
Confruntarea cu Spania

La moartea Mariei I Tudor, Filip al II-lea al Spaniei î�i pierde statutul de rege al Angliei (de�i fuse-
se co-regent cu so�ia sa)  în favoarea Elisabetei I. Acesta r�mâne cu iluzia c� tronul Angliei trebuia sa-i apar-
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�in�. Astfel, fiind amenin�at� de preten�iile dinastice ale regelui Spaniei Elisabeta I ajut� militar rascoala 
�arilor de Jos (ceea ce duce la pierderea unui important venit), îi amenin�� suprema�ia pe mare �i, mai presus 
de toate, sprijin� ac�iunile de piraterie a lui Francis Drake, John Hawkins �i al�ii, care produc pagube Spa-
niei. 

Filip al II-lea comploteaz� împreun� cu Maria Stuart a Sco�iei împotriva Elisabetei I, fapt 
descoperit si ce a avut ca urmare decapitarea refugiatei sco�iene. În acest context, dup� o lung� perioad� de 
preg�tiri, nehot�râtul Filip al II-lea ordon� invadarea Angliei. 

Sume uria�e de bani sunt alocate construirii celor 140 de galere, plus mun�ie �i alimentele necesare 
celor aproape 30000 de soldati. Papa promite ajutor financiar cu condi�ia ca trupele s� p��easc� pe pamânt 
britanic. Uria�a flota format� din spanioli, portughezi �i italieni numit� “Invincibila Armada” întâlne�te o 
vreme neprielnic� ce îi întârzie ancorarea în insulele britanice. Când ace�tia ajung în Strâmtoarea Mânecii 
sunt bloca�i de flota britanic� care, de�i era inferioar� numeric, avea o strategie mai bun� �i armament mai 
bun �i era condus� de Charles Howard, Francis Drake �i John Hawkins, marinari (sau pira�i în cazul 
ultimilor doi) experimenta�i, ce au trecut prin nenum�rate astfel de lupte. Astfel, ad�ugând acestor atuuri 
incompeten�a la comand� a ducelui de Medina-Sidonia �i a ofi�erilor s�i,  flota englez� a învins Invincibila 
Armada, aceasta întorcându-se nici o treime din ceea ce fusese când ridicase ancora din portul din Lisabona. 

În urma acestei victorii, Anglia devine cea mai mare putere pe mare �i întemeiaz� colonii în Asia �i 
în cele dou� Americi ce pun bazele Imperiului Britanic care la apogeul expansiunii sale ocupa 20% din 
suprafa�a uscat� a P�mântului. 
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ONU - Rezolu�ia Reconcilierii 

Emil Pânzaru, clasa a XI-a A 

Coordonator, prof. Lavinia Be�liu  

„Na�iunile Unite”: Franklin Delano Roosevelt, incurabilul idealist �i pre�edintele Statelor Unite ale 
Americii în timpul celui de-Al Doilea R�zboi Mondial, este cel care a dat numele faimoasei organiza�ii. Cu 
adev�rat, acele na�iuni la care f�cea trimitere Roosevelt erau unite: sintagma a fost folosit� la nivel oficial în 
data de 1 ianuarie 1942, când 26 de state au semnat Carta Atlantei, angajându-se astfel s� continue r�zboiul 
împotriva Axei, „r�zboiul pentru dreptate” a�a cum l-au v�zut aceste ��ri1. Aceste state aveau un scop 
comun: s�  pun� cap�t  nazismului din Germania, fascismului în Italia �i fanatismului generalilor lui Hirohito 
în Japonia.Trei ani mai târziu (25 aprilie 1945), a avut loc în San Francisco Conferin�a Na�iunilor Unite 
privind Organizarea Interna�ional�, la care au participat 50 de state �i membrii ai unor organiza�ii non-
guvernamentale implicate în redactarea Cartei Na�iunilor Unite. Organiza�ia Na�iunilor Unite s-a n�scut 
odat� cu adoptarea acestei Carte de c�tre cele cinci ��ri - membre permanente ale Consiliului de Securitate 
care ac�ioneaz� ca „gardieni” ai p�cii �i securit��ii interna�ionale. Cele cinci ��ri sunt Marea Britanie, Statele 
Unite ale Americii, Federa�ia Rus� (Uniunea Sovietic� la acea vreme), Fran�a �i Republica Popular� Chi-
nez�. Prima întrunire a Na�iunilor Unite a avut loc în Londra în ianuarie 1946. A fost începutul promi��tor al 
acestei organiza�ii ambi�ioase, cu o baz� solid� în compara�ie cu cea a Ligii Na�iunilor. Liga fusese  un fel de 
prim experiment al unor Na�iuni Unite, experiment care a r�mas cunoscut în istorie prin faptul c� a e�uat 
lamentabil (Statele Unite nici nu a f�cut parte din Liga Na�iunilor, ca o dovad� a lipsei de credibilitate de 
care a beneficiat aceast� organiza�ie).  

Dar, de�i începutul ei a fost promi��tor, ar fi injust s� afirm�m c� o organiza�ie „ care lupt� pentru 
dreptate” nu a f�cut ni�te gafe pe traseul ei c�tre prezent. Ar fi o nedreptate fa�� de oamenii care au suferit de 
pe urma acestor erori. O organiza�ie  ambi�ioas� �i cu o responsabilitate imens� ca ONU, atunci când gre-
�e�te, provoac� suferin�e pe scar� larg�. Gre�eala ei din timpul Genocidului Rwandez nu a l�sat oameni în 
strad� sau a lezat orgoliul vreunei organiza�ii non-profit. Gre�eala lor a l�sat în urm� CINCI MILIOANE de 
mor�i. Gafa lor de acum 20 de ani  afecteaz� Africa, un continent �i a�a mistuit de atâtea probleme, �i în ziua 
de ast�zi. Pentru a în�elege cum de s-a ajuns nu la un accident, ci la un genocid, trebuie s� cunoa�tem câte 
pu�in despre structura ONU �i pu�in din istoria zbuciumat� a Africii.  
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Se poate spune c� ONU func�ioneaz� ca un „ parlament interna�ional”. Într-adev�r, institu�ia ei prin-
cipal� este a�a numitul General Assembly (Adunarea General�), din care fac parte cele 192 state membre ale 
organiza�iei. Dar ce voteaz� acest parlament? Rezolu�ii. În mare, aceste rezolu�ii pot fi definite ca m�suri 
luate de c�tre statele care fac parte din ONU pentru rezolvarea diverselor probleme ale P�mântului: conflicte 
dintre ��ri, probleme ale mediului etc.  Cine le redacteaz�? Exist� patru consilii principale: Human Rights 
Council, ECOSOC (Economic and Social Council), Political Committee �i Enviroment Committee. Membrii 
consiliilor alc�tuiesc  rezolu�ii privind situa�ia unor refugia�i pentru Human Rights, o lege privind mediul 
comun� mai multor state pentru ECOSOC, m�suri interna�ionale luate împotriva unui regim totalitar pentru 
Political sau promovarea surselor  de energie nepoluante pentru Enviroment Committee,  propuneri pe care 
mai apoi le vor vota ei în�i�i în cadrul fiec�rui consiliu. Odat� aleas� rezolu�ia, aceasta va fi înaintat� Adu-
n�rii Generale, iar dac� prime�te majoritatea voturilor, ea va fi pus� în aplicare.  

Sistemul filtreaz� gre�eli �i pare a asigura cel mai bun rezultat posibil. Dar nu este perfect cum nici 
oamenii care-l formeaz� nu sunt. Este br�zdat de compromisuri politice, birocra�ie �i chiar abuz în unele 
cazuri.  

Un exemplu clasic de abuz este dreptul la veto. Consiliul de Securitate num�r� acum 15 state mem-
bre, dar numai cinci ��ri posed� acest drept. Conform Articolului 27 al Cartei Na�iunilor Unite: „ Dac�, în 
cazul schemei unei rezolu�ii de mare importan��, una dintre cele cinci mari puteri (P5) Marea Britanie, 
Fran�a, Republica Popular� Chinez�, Federa�ia Rus� sau Statele Unite ale Americii voteaz� negativ, acest 
vot va fi considerat în mod automat veto �i rezolu�ia va fi respins� din start, indiferent de suportul de care se 
bucur� rezolu�ia din partea altor ��ri.” Consecin�ele acestui atu politic sunt clare. Orice efort de a aduce 
schimb�ri reale va fi în�bu�it din matc�. S� presupunem, prin absurd, c� o rezolu�ie pentru pace mondial� va 
fi votat� de 189 din cele 190 state membre ale Comitetului Politic. F�r� vreun avertisment, delegatul Chinei 
se ridic� �i roste�te dou� cuvinte: „Votez nu!”. Rezolu�ia este  anulat�. În realitate, acest drept a fost exercitat 
de 261 de ori. Uniunea Sovietic�/Federa�ia Rus�  de�ine 123 de voturi-veto: numai în primii zece ani de la 
înfiin�area ONU a folosit de 79 de ori acest drept. Delegatul Uniunii Sovietice la ONU  pe timpul lui Stalin, 
notoriul  diplomat Vyacheslav Molotov, îl folosea de atâtea ori încât a primit binemeritata  porecl� de 
„Domnul Veto”. A fost folosit de c�tre URSS s� resping� poten�iali noi membrii ONU, ca r�spuns la refuzul 
Statelor Unite de a accepta Republicile Sovietice în Na�iunile Unite. Fran�a �i Marea Britanie l-au folosit 
pentru a împiedica interven�ia ONU în timpul Crizei Canalului Suez în 1956. China l-a utilizat pentru a resp-
inge peti�ia Mongoliei, care dorea s� devin� membru independent ONU (China considera Mongolia parte a 
Republicii Populare Chineze în acea perioad�). Uniunea Sovietic� a �antajat China, amenin�ând cu resp-
ingerea noilor state independente africane din acea perioad� care aspirau la statutul de membre ale Na�i-
unilor Unite în cazul în care Mongolia nu era acceptat�. Cel mai frecvent utilizator al vetoului în prezent este 
SUA, pentru a porni R�zboiul din Irak în 2003 f�r� aprobarea ONU �i ca parte a doctrinei Negroponte 
(numit� dup� delegatul  ONU al Statelor Unite din timpul administra�iei Bush, John Negroponte) care presu-
pune anularea oric�rei rezolu�ii care condamn� statul Israel f�r� s� denun�e în con�inutul ei �i grup�rile teror-
iste arabe. Prin urmare,  dreptul la veto  este  mai degrab� o arm� decât o garan�ie a p�cii, marele puteri 
folosindu-se de acest drept pentru a îngreuna sau stopa procesul de votare. 

O problem� grav� moral� cu care ONU s-a confruntat în trecut �ine de Human Rights Council. 
Anna Eleanor Roosevelt, so�ia pre�edintelui american F. D. Roosevelt este considerat� înc� „prima dintre 
Primele Doamne ale Americii” sau „Prima Doamn� a Lumii” (cum era numit� de pre�edintele Harry Tru-
man, succesorul lui Roosevelt la pre�edin�ie) pentru lupta dus� în sprijinul drepturilor omului. Ca delegat al 
Statelor Unite la General Assembly (1945-1952) a fost cea care a supravegheat �i condus redactarea De-
clara�iei Universale a Drepturilor Omului. Nimeni nu a îndr�znit s� voteze nu împotriva Declara�iei, de�i au 
fost opt ab�ineri,din partea URSS-ului �i a statelor-satelit. Prima incarnare a Human Rights Council s-a nu-
mit United Nations Commission on Human Rights (Comisia ONU pentru Drepturile Omului) �i a fost fon-
dat� în spiritul Declara�iei, pentru a se asigura c� drepturile de care ar trebui s� beneficieze orice om sunt 
respectate pretutindeni. Din p�cate, Comisia cuprindea  state care au f�cut necesare existen�a unei Declara�ii 
a Drepturilor Omului, ��ri precum China, Sudan, Cuba �i Zimbabwe unde înc�lcarea acestui document 
reprezint� normalitatea �i nu excep�ia. Nu este de mirare prin urmare c�, în momentul în care s-a pus prob-
lema înlocuirii Comisiei cu o alt� organiza�ie care s� îndeplineasc� acela�i rol, dar care s� nu includ� ��ri cu 
o istorie controversat� în ceea ce prive�te drepturile omului, la data de 16 martie 2006, Adunarea General� a 
votat covâr�itor în favoarea noului Consiliu al Drepturilor Omului. În total, 170 din cele 192 de state au vo-
tat pentru aceast� schimbare, sub presiunea unui val de critici care n-au putut fi nici confirmate, nici infir-
mate.2 

Abuzurile de putere �i problemele morale cu care se confrunt� în prezent Na�iunile Unite decurg din 
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propria politic� legat� de problemele interne ale ��rilor membre. Ea nu se poate amesteca în afacerile interne 
ale propriilor state. Motivul este simplu: interven�ia f�r� consim��mânt  ar fi un act de tiranie. Un asemenea 
gest ar duce la o situa�ie paradoxal� – ONU �i-a propus s� fac� tot posibilul s� elimine totalitarismul, a�adar 
nici  „tirania binelui” nu este posibil�. Regula neinterven�iei a justificat rolul controversat al organiza�iei în 
cazul Genocidului din Rwanda. Genocidul a fost f�r� îndoial� responsabilitatea guvernului criminal Hutu al 
Rwandei care, hot�rât s� elimine odat� pentru totdeauna minoritatea etnic� Tutsi din �ar�, a masacrat  între 
500.000  �i un milion dintre cet��enii propriului stat. Rivalitatea dintre majoritatea Hutu �i minoritatea Tutsi 
î�i are originele în istoria Rwandei �i în problema tribalismului, a apartenen�ei la un grup etnic, care stârne�te 
în prezent cele mai multe conflicte în Africa.  

Rwanda, cunoscut� �i ca „ P�mântul celor o mie de de dealuri”, este o �ar� situat� în partea central-
estic� a Africii, având ca state vecine Uganda, Burundi, Republica Democratic� Congo �i Tanzania.3 Terito-
riul a fost locuit înc� din 3000 î.Hr., de c�tre o mic� popula�ie de vân�tori culeg�tori. Ace�ti primi locuitori 
erau str�mo�ii tribului Twa, primul trib stabilit în Rwanda �i care num�r� ast�zi 80.000. În jurul secolului al 
VI-lea î.Hr., popula�ia etnic� Hutu a migrat în zon� �i a subjugat pe autohtonii Twa. Mai târziu, Tutsi, 
nomazi crec�tori de vite, s-au stabilit în regiune �i au devenit fac�iunea conduc�toare. Regele Rwandei, sau 
mwami în Kinyarwanda (dialectul Bantu vorbit în Rwanda), era inevitabil Tutsi. În timp îns�, apartenen�a la 
un anumit trib nu a mai contat: diferen�ele dintre popula�ii s-au estompat �i la un moment dat, se punea între-
barea dac� to�i nu deveniser� de fapt rwandezi, cu un fond istoric �i cultural comun. Exista clar o aristocra�ie 
Tutsi, dar �i oameni de rând Tutsi, precum �i o aristocra�ie Hutu egal� în drepturi cu cea Tutsi. Problemele 
au ap�rut odat� cu sosirea europenilor în zon�, în alte cuvinte cu era colonial�. Misionari catolici au început  
s� frecventeze zona începând cu 1880. Mai târziu, odat� cu revendicarea Rwandei de c�tre Germania în 
1894, eforturile de convertire s-au intensificat. Tutsi s-au opus covertiri. Misionarii au avut mult succes în 
rândul popula�iei Hutu. Ca recompens�, p�mântul Tutsi a fost confiscat �i d�ruit etnicilor Hutu. Gestul a 
aprins flac�ra urii interrasiale care mocne�te �i ast�zi. Germania a creat �i mai mult� tensiune între triburi. A 
în�eles gre�it structura societ��ii rwandeze, numind orice nobil al zonei sau ��ran cu mai mult de zece vite �i 
cu nas lung Tutsi. Nasul „caucazian” era un semn al „superiorit��ii” acestei popula�ii. S-a emis o ipotez�
conform c�reia Tutsi erau originari din Etiopia, pentru a  explica tr�s�turile lor de „om alb superior”. A ur-
mat discrimnarea rasial�: numai Tutsi beneficiau de sistemul educa�ional �i numai ei luau hot�râri al�turi de 
germani în guvern. Dar Hutu alc�tuiau  majoritatea, iar ura lor fa�� de Tutsi continua s� creasc�. Situa�ia a 
escaladat odat� cu preluarea Rwandei de Belgia, care a dus �i ea o politic� pro-Tutsi, ca mai apoi în 1959 s�
favorizeze popula�ia Hutu care a ob�inut puterea odat� cu abolirea monarhiei în 1961 �i cu introducerea vo-
tului universal. În 1962 Rwanda a devenit stat independent, cu acordul Belgiei �i sub supravegherea ONU. 
Rwanda era o republic� guvernat� de partidul Parmehutu (Partidul Mi�c�rii Hutu de Emancipare). A profitat 
de orice ocazie pentru a se r�zbuna asupra popula�iei Tutsi: în 1963, o invazie a gherilei Tutsi din Uganda a 
fost folosit� ca pretext pentru uciderea a 70.000 de persoane. Genocidul din 1994 a fost punctul culminant al 
conflictului Hutu-Tutsi. 

R�zboiul Civil Rwandez  a debutat cu asasinarea pre�edintelui Hutu Juvenal Habyarimana, al c�rui 
avion a fost aruncat în aer în apropierea aeroportului din Kigali, capitala Rwandei. Nici în prezent nu se �tie 
care fac�iune este responsabil�: fie Frontul Popular Rwandez (grupare format� din Tutsi �i Hutu modera�i 
refugia�i în Uganda), fie extremi�tii Hutu, membrii ai guvernului, sunt responsabili de asasinare. Exist� de-
clara�ii  ale unor membrii ai Frontului Patriotic Rwandez care sus�in c� liderul FPR, actualul pre�edinte al 
Rwandei, Paul Kagame, ar fi ordonat asasinarea pre�edintelui. Sunt  dovezi îns� �i în sprijinul celei de-a 
doua ipoteze: pre�edintele rwandez era înso�it de �eful statului Burundi Cyprien Ntaryamira. Ambii se în-
torceau de la o întâlnire din Arusha, locul în care se semnase un acord de pace �i de împ�r�ire a puterii între 
for�ele Hutu �i Tutsi în 1993. A�adar, extremi�tii ar fi avut interesul de a prelungi conflictul. 

Nimeni nu pune la îndoial� îns� ceea ce a urmat: extremi�tii din guvernul  lui Habyarimana au 
folosit moartea pre�edintelui ca pe un pretext pentru pornirea Genocidului împotriva Tutsi �i a Hutu mod-
era�i. În acela�i timp, FPR a invadat �ara din Uganda. Se poate spune c� au avut loc dou� „r�zboaie”: unul 
între FPR �i Akazu (grupare compus� din rude ale lui Habyarimana; numele ei înseamn� „Putere Hutu”; 
promova o ideologie anti-Tutsi �i a încurajat Genocidul) �i unul între Akazu �i popula�ia propriei ��ri, prin 
intermediul organiza�iilor militare afiliate politic Akazu-ului numite Interhamwe �i Impuzamugambi. Primul 
r�zboi este purtat, potrivit unor istorici, neoficial �i în ziua de ast�zi, dac� lu�m în considerare luptele de 
gheril� dintre mici grup�ri Hutu �i guvernul Tutsi din Congoul zilelor noastre. Al doilea conflict a avut ca 
rezultat moartea a 800.000 de oameni. R�zboiul s-a încheiat oficial cu victoria for�elor FPR, în data de 18 
iulie, când �eful statului major al Frontului, Paul Kagame, asigur� c� r�zboiul s-a sfâr�it.  

Ce rol a avut ONU în Rwanda? UNAMIR ( United Nations Assistance Mission for Rwanda-
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Misiunea ONU de Ajutorare a Rwandei) a fost misiunea alc�tuit� de Na�iunile Unite în Rwanda pentru a fi 
asigurat�  respectarea Acordului de la Arusha. Conduc�torul misiunii era Jaques Roger Booh-Booh iar co-
mandantul for�elor armate generalul canadian Romeo Dallaire.Opera�iunea s-a dovedit un e�ec datorit� con-
fuziei create de protocolul stabilit în prealabil de ONU. Mandatul UNAMIR a fost creat conform capitolului 
al VI-lea al Cartei Na�iunilor Unite care nu specifica în mod clar dreptul de a folosi for�a, în special în cazul 
ap�r�rii civililor. Printre primele victime ale Genocidului au fost �i zece solda�i belgieni parte a misiunii din 
Rwanda. Belgia (care conform normelor ONU, nu ar trebui s� participe la un conflict dintr-o fost� colonie, 
chiar �i în cazul unei misiuni pacifiste) �i-a retras trupele din UNAMIR, iar din 4.157 de militari, num�rul s-
a redus la 270 în aprilie 1994. Acordul fiind inutil dup� izbucnirea R�zboiului Civil, UNAMIR devenea 
neputincioas� legal în fa�a masacrului civililor. Solda�ii, de�i ataca�i la rândul lor de extremi�ti Hutu, nu au 
deschis focul, nesiguri de drepturile lor în zon�, �i s-au limitat oficial la a evacua cet��enii str�ini afla�i în 
Rwanda la acel timp. Generalul Dallaire a cerut mobilizarea a 5.000 de solda�i în zon�, dar cererea sa a fost 
respins� de c�tre ONU. De�i lipsit� de înt�riri �i constrâns� de lege s� nu ac�ioneze, misiunea nu a fost un 
e�ec total. Succesul ei par�ial nu s-a datorat îns� vreunei decizii a forurilor superioare, ci curajului generaru-
lui Romeo Dallaire (care, în ciuda ordinelor primite, a refuzat s� abandoneze Kigali în întregime Genocidu-
lui �i a continuat s� conduc� pu�inele trupe ONU r�mase) �i  efortului  celor 270 de „c��ti albastre” care au 
salvat sute de civili de la moarte.   

Recunoscând cvasi!e�ecul UNAMIR, membrii nepermanen�i ai Consiliului de Securitate ONU 
încercau s� conving� marile puteri de necesitatea  unui „UNAMIR II”, o misiune care s� fie autorizat� s�
impun� pacea, împuternicit� de Capitolul al VII-lea al Cartei. Fran�a a înaintat o rezolu�ie pentru autorizarea 
unei opera�ii numite „Turcoaz”. Scopul declarat era de a „men�ine prezen�a ONU în zon� pân� la înfiin�area 
unui nou UNAMIR...  Obiectivele acestei opera�ii sunt comune cu cele acordate UNAMIR-ului de c�tre 
Consiliul de Securitate: de a contribui la protec�ia refugia�ilor, civililor afla�i în pericol �i celor for�a�i s� mi-
greze înafara Rwandei. Opera�ia î�i va atinge scopul prin stabilirea �i protejarea unor zone de refugiu”. Re-
zolu�ia num�rul 929 a fost aprobat�  personal de Secretarul General ONU Boutros-Boutros Ghali cu zece 
voturi ale Consiliului de Securitate în favoarea rezolu�iei �i cinci împotriv�. Zona de refugiu men�ionat� în 
rezolu�ie, denumit� ulterior Zona Turcoaz, acoperea o cincime din Rwanda. Misiunea �i-a atins obiectivul, 
salvând vie�ile a 2.4 milioane de etnici Hutu. 

Opera�iunea Turcoaz r�mâne cu toate acestea una controversat�. Principala acuza�ie adus� îm-
potriva Fran�ei este  c� ar fi ajutat criminali de r�zboi Hutu s� evadeze din Rwanda. Din nefericire, exist�
argumente valide  în sprijinul acestor teorii. Fran�a acordase sprijin diplomatic guvernului Hutu al lui Ha-
byarimana, mobilizând chiar trupe pentru a salva guvernul de o ofensiv� a Frontului Patriotic Rwandez în 
1990. Pân� �i echipajul avionului preziden�ial rwandez era compus din francezi: Jacky Héraud (pilot), Jean-
Pierre Minoberry (copilot) �i Jean-Michel Perrine (inginer). De asemenea, guvernul Hutu a mutat sediul ra-
dioului RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines), principalul instrument de propagand� al extrem-
i�tilor Hutu, program radio care instiga popula�ia la crim�, în Zona Turcoaz. Nicio m�sur� nu a fost luat� de 
a aresta acei oficiali ai administra�iei rwandeze par�iali responsabili de Genocid. Rugat s� explice acest 
am�nunt în Adunarea Na�ional� (camer� a Parlamentului) a Fran�ei, ministrul afacerilor externe din perioada 
respectiv�, Alain Marie Juppé, a afirmat c� „mandatul acordat Fran�ei nu con�ine o autoriza�ie de a investiga 
sau aresta posibili criminali de r�zboi”. „Raportul independent privind deciziile ONU luate în timpul Geno-
cidului din Rwanda”, sprijinit de Na�iunile Unite, nume�te rolul jucat de misiunea francez� „un rol ce trebuie 
considerat cel pu�in bizar”.  

Ura interrasial� aprins� de R�zboiul Civil din Rwanda nu a încetat odat� cu ocuparea ��rii de c�tre 
for�ele FPR. Printre refugia�i s-au aflat cu siguran�� fo�ti militan�i Interhamwe �i membrii ai vechiului gu-
vern Habyarimana care au f�cut din taberele de civili tabere de r�zboi. S-au stabilit ulterior în ��rile vecine 
Rwandei, destabilizând acele state. Liderul rebel congolez Laurent-Désiré Kabila a folosit ace�ti terori�ti 
pentru a provoca FPR-ul la r�zboi. A reu�it s� implice toate statele central africane într-un conflict împotriva 
Congoului-Zaire condus de  Mobuto  Seko. Acest r�zboi este cunoscut sub numele de Primul R�zboi Congo-
lez, care s-a încheiat odat� cu exilarea lui Sese Seko �i preluarea puterii de c�tre Kabila. For�ele Hutu sunt 
angajate �i în zilele noastre în Al Doilea R�zboi Congolez, împotriva Republicii Democrate Congo. Al 
Doilea R�zboi Congolez a cauzat pân� acum moartea a 5,4 milioane de oameni (este cel mai sângeros con-
flict de la Al Doilea R�zboi Mondial). Indiferent de scopul „adev�rat” al Opera�iei Turcoaz, decizia de a 
evacua dou� milioane de Hutu, printre care �i criminali, a dus inevitabil la R�zboaiele Congoleze care nu au 
afectat doar Rwanda, ci toat� Africa Central�.4 

ONU a recunoscut e�ecul opera�iilor sale din Rwanda. Al�turi de genocidul din Srebenica, va fi 
mereu o amintire sumbr� în arhiva Na�iunilor Unite. Organiza�ia a fost creat� s� previn� asemenea situa�ii, 
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s� fie un „gardian” al p�cii, nu doar un observator sau, �i mai r�u, un instigator. Ar însemna s� degenereze în 
ceea ce încearc� s� previn� (totalitarismul). Dar propria lege nu-i permite nici s�-�i îndeplineasc� „menirea”. 
Organiza�ia Na�iunilor „Unite” nu este un super-stat, capabil s� impun� binele peste to�i oamenii P�mântu-
lui, ci o colec�ie de na�ii, fiecare stat sprijinindu-�i propriul interes, uneori aflat în contradic�ie cu ambi�iille 
��rii-vecine. Diferen�a dintre idealismul lui Franklin Delano Roosevelt (ceea ce ONU ar putea fi) �i pragma-
tismul necesar nevoilor prezentului (ceea ce ONU reprezint� la moment) este evident�. Organiza�ia nu se 
poate mul�umi decât cu un compromis care s� genereze o pace fragil�. Compromisurile o pot oricând sub-
mina cu toate acestea. Ce scop salvator a servit legea, parte inseparabil� a Cartei Na�iunilor, care a l�sat 
800.000 de oameni s� moar�? De ce mai exist� o Declara�ie Universal�  a Drepturilor Omului, când Repub-
lica Popular� Chinez� ar putea s� voteze împotriva ei �i s� o anuleze definitiv? Guverne precum Coreea de 
Nord sau Myanmar, state ai c�ror locuitori sunt trata�i sub demnitatea cuvenit� fiec�rui om, au drept egal de 
vot cu state libere? Sunt întreb�ri pentru rezolu�ia final� ONU. Nu este cert c� aceast� rezolu�ie va schimba 
adev�rata constitu�ie ONU: Carta Reconcilierii. 

Geografie 

Antarctica 

-The Frozen Land- 
   

Irina Guralivu, clasa a X-a B 

Coordonator, prof. Andreea Nistor 

Antarctica este ultimul dintre continentele descoperite �i singurul care în prezent nu este parte a 
oicumenei, întrucât singurele forme de locuire antropic� a acestuia sunt sta�iile de cercetare, cu o activitate 
temporar� �i discontinu� în spa�iu. De�i acest lucru nu a putut fi demonstrat, existen�a unei „Terra australis” 
care s� echilibreze întinderile continentale nordice a fost b�nuit� înc� din Antichitate. Specula�iile legate de 
existen�a “teritoriului sudic” nu au fost confirmate, îns�, pân� în 1820 când comercian�ii britanici �i 
americani �i cercet�torii britanici �i ru�i au demarat expedi�ii în regiunea Peninsulei Antarctice �i în sudul 
Cercului Arctic. Îns� abia în 1840 s-a stabilit ca Antarctica este un continent �i nu o grupare de insule. În 
secolul al XX-lea au fost realizate mai multe expedi�ii. Dup� Cel de-al Doilea R�zboi Mondial, num�rul 
cercet�rilor �tiin�ifice pe continent a crescut. Diferite ��ri au amenajat sta�ii de cercetare �i asez�ri sezoniere, 
tabere �i refugii pentru a sus�ine activitatea �tiin�ific�. Cinci dintre ele au pretins suveranitate asupra 
teritoriului, dar nu toate ��rile recunosc revendic�rile acestora. Pentru a  forma un cadru legal în care s� se 
desf��oare  activit��ile na�iunilor pe continentul arctic, a fost  negociat un Tratat Antarctic (Antarctic Treaty 
System) care nu neag�, dar nici nu recunoa�te revendic�rile f�cute. 

Antarctica are o form� aproape circular� �i este împ�r�it� de Mun�ii Transantarctici. Înveli�ul de 
ghea�� reprezint� ~ 90%  din totalul prezent pe Glob, deci 70% din resursele de ap� dulce. Aceasta este de 
departe cel mai geros continent, aici înregistrându-se cea mai sc�zut� temperatur� de pe suprafata terestr�, -
89.2  grade C în 1983. 

Numele continentului provine din greac� �i înseamn� “opusul Nordului”. Suprafa�a sa este de 14 
milioane kmp din care 13.72 milioane kmp sunt acoperi�i de ghea��.  

“Pu�tiul alb ” a dat na�tere la dispute teritoriale, atât din motive geostrategice, cât �i economice, 
datorit� resurselor naturale de care dispune, precum minereuri de fier, crom, cupru, platin�, c�rbuni �i 
petrolul (resurs� posibil�).  

Deoarece Antarctica s-a desprins din vechiul continent Gondwana, din care f�ceau parte �i 
Australia, India, America de Sud, Africa. Astfel, se speculeaz� prezen�a aurului (ca in Africa de Sud), a 
platinei, cromului, cuprului, molibdenului, uraniului si zincului, ca resurse care s� continue z�c�mintele din 
straturile geologice sincrone de pe celelalte continente. Sunt prezente �i bazine carbonifere �i de 
hidrocarburi, îns� nu sunt exploatabile.  

De asemenea, descoperirea  posibilit��ii existen�ei combustibililor fosili, mai ales a petrolului, în 
Marea Ross, a crescut interesul interna�ional pentru aceast� zon�. Au fost demarate cercet�ri, îns� forarea 
sau exploatarea în orice fel a acestei resurse este imposibil� din cauz� mi�c�rii iceberg-urilor.  

O alt� resurs� important� este pe�tele din apele oceanice ale Antarcticii. Specii precum crabul sunt 
pescuite intens în scopuri comerciale. Pentru a proteja fauna, a fost interzis� pescuirea anumitor specii.  
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O poten�ial� resurs� este cea de ap� dulce. Înveli�ul Antarcticii de�ine 70% din totalul de resurse de 
ap� dulce de pe Glob. Îns� din cauz� costurilor de transport �i mai ales a dezechilibrului natural pe care l-ar 
produce pierderea de cantit��i de ghea��, a fost interzis� exploatarea acestei resurse.  

Pentru a preveni conflictele militare care s-ar fi putut isca în cazul suprapunerii teritoriilor 
revendicate de dou� sau mai multe state diferite, IGY a constituit Tratatul Antarctic (Antarctic Treaty 
System), semnat în 1959 �i intrat în vigoare în 1961. Tratatul nu recunoa�tea revendic�rile teritoriale, îns�
încuraja cercet�rile. Prin acesta a fost creat un cadru legal pentru administrarea teritoriului Antarctic. 
Tratatul a fost semnat ini�ial de 12 ��ri: Argentina, Australia, Belgia, Chile, Franta, Japonia, Noua Zeeland�, 
Norvegia, Africa de Sud, URSS, Marea Britanie �i  SUA. Acesta prevedea:  

Articolul 1 – Zona trebuie folosit� numai în scopuri pa�nice; orice activitate militar� este interzis�. 
Articolul 2 – Fiecare stat are libertatea de a conduce cercet�ri �tiin�ifice �i de cooperare. 
Articolul 3 – Fiecare stat are libertatea de a face schimb de informa�ii �i personal în cooperare cu 

ONU. 
Articolul 4 – Tratatul nu recunoa�te, nu disput�, nici nu stabile�te suveranitatea vreunui stat asupra 

teritoriului antarctic. 
Articolul 5 – Sunt interzise exploziile nucleare sau deversarea de�eurilor radioactive în Antarctica. 
În 1989 a fost semnat un nou tratat la Paris prin care s-a hot�rât c� Antarctica este “patrimoniu 

comun al umanit��ii”, tratat semnat de alte 33 de ��ri. Avantajele acestuia �i ale formul�rii statutului 
interna�ional pe deplin neutru al continentului înghe�at:  presupun transformarea acestuia într-un cadru ideal 
pentru cercet�ri astronomice �i permit studierea ecosistemului �i impactului omului asupra mediului 

Cu toate aceste reglement�ri interna�ionale care limiteaz� activit��ile antropice care ar putea afecta 
în mod direct Antarctica, prezen�a omului are un efect indirect important asupra continentului de la Polul 
Sud. Astfel, din cauza activit��ilor economice �i militare desf��urate în cadrul oicumenei, s-a constatat 
sub�ierea stratului de ozon, în special în zona Cercului Polar Sudic. Aceast� situa�ie, la rândul s�u, pune în 
pericol flora �i fauna antarctic�, razele ultraviolete nefiltrate afectând atât plantele, cât �i pe�tii. De 
asemenea, zone importante din înveli�ul glaciar al continentului se dezintegreaz� ca r�spuns la înc�lzirea 
global�. 

Matematic�

Num�rul de aur 

Iustina Bucur, clasa a XI-a B 

Coordonator, prof. Cristina �u�u 

„Iar colo b�trânul dasc�l cu-a lui hain� roas�-n coate, 
Într-un calcul f�r� cap�t tot socoate �i socoate 
�i de frig la piept �i-ncheie tremurând halatul vechi, 
Î�i înfund� gâtu-n guler �i bumbacul în urechi; 
Usc��iv a�a cum este, gârbovit �i de nimic, 
Universul f�r� margini e în degetul lui mic! 
C�ci sub frunte-i viitorul �i trecutul se încheag�, 
Noapte-adânc-a veciniciei el în �iruri o dezleag�; 
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe um�r, 
A�a el sprijin� lumea �i vecia într-un num�r.” 

     (Scrisoarea I, Mihai Eminescu) 
Care este acest misterios „num�r” despre care vorbe�te Eminescu în Scrisoarea I , num�r ce 

st�pâne�te peste lume �i veacuri? Este num�rul de aur sau num�rul „divin”, cunoscut „instinctiv” din cele 
mai vechi timpuri, un num�r ira�ional, notat cu � care  

reprezint� solu�ia pozitiv� a ecua�iei: x2-x-1=0. Deci �=                                �=1,618033988…
   
În matematic� num�rul ce aur are propriet��i interesante, �i mai poate fi exprimat ca: 

2

51 +

⇔
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sau 

  
„T�ietura de aur” (sec�iunea de aur) este definit� ca fiind împ�r�irea unui segment de lungime a+b 

astfel încât partea mai mare a s� fie media propor�ional� între întreg segmentul de lungime a+b �i partea mai 
mic� de lungime b. 

Astfel avem propor�ia                            =�.  

                                       
Unde întâlnim sec�iunea de aur? 
La nivelul Sistemului Solar acest raport se întâlne�te la inelele planetei Saturn: 

�i la distan�a dintre Lun� �i P�mânt, cele dou� formând un „triunghi de aur”. 

Propor�ia de aur este de asemenea întâlnit� în construc�ia animalelor terestre:    

Corpul uman are o alc�tuire riguroas� în care se eviden�iaz� folosirea propor�iei de aur:                                    

b

a

a

ba
=

+
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ADN-ul, molecula ce st� la baza vie�ii, se bazeaz� tot pe „t�ietura de aur”:                                                                                                     

Fiind observat �i remarcat înc� din Antichitate, num�rul de aur a fost utilizat de oameni începând de 
demult, când egiptenii l-au folosit în construirea piramidelor: 

Grecii antici au folosit propor�ia de aur pentru a oferi frumuse�e �i echilibru lucr�rilor arhitecturale: 

Pictorii renascenti�ti au cunoscut raportul ca fiind „propor�ia divin�” �i l-au folosit în creearea 
operelor de art�: 
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Raportul a fost folosit în construc�ia Catedralei Notre Dame din Paris �i înc� se folose�te în 
arhitectur� �i art�.  

Oamenii au calculat �i au observat c� num�rul de aur se g�se�te �i în alte domenii ale vie�ii: 
matematic�, cre�terea popula�iei, botanic� etc. �i dac� toate lucrurile au fost creeate cu atâta exactitate cum 
ne mai putem îndoi de existen�a unui Creator? 

Cuadratura cercului 

  

Elisabeta Bumbu, clasa a XII-a 

Coordonator, prof. Cristina �u�u 

O problem� aproape imposibil de rezolvat este CUADRATURA CERCULUI. 
Definirea conceptului de cudratur�

CUADRATURA = construirea exclusiv� cu rigla �i compasul a unui p�trat care s� aib� aria egal�
cu aria unei figuri date. 

CUADRATURA CERCULUI = problem� care const� în g�sirea unui p�trat care s� aib� accea�i 
suprafa�� cu un cerc dat �i a c�rui latur� s� aib� un raport ra�ional cu raza cercului. 

Problema vine din Grecia antic� iar vechii greci �i-au pus urm�toarea problem�: de vreme ce pot 
construi figuri geometrice cu aria egal� cu a altor figuri geometrice, de exemplu egalitatea ariei unui p�trat 
cu a unui triunghi, de ce nu ar putea desena cu ajutorul riglei �i compasului un p�trat care s� aib� aria unui 
cerc oarecare? Ce i-a încurcat s� fac� asta a fost iofensivul, la prima vedere, PI... De�i la prima vedere poate 
p�rea o sarcin� u�oar�, se va vedea nu numai c� nu este a�a, ci �i c�, în fapt, este o sarcin� imposibil de 
rezolvat.  

Generalit��i 

Euclid din Alexandria (greac�: ���	
���) originar din Damasc ( 325 î.Hr, 265 î.Hr) a fost 
un matematician grec care a tr�it �i predat în Alexandria în Egipt în timpul domniei lui 
Ptolemeu I (323 î.Hr – 283 î.Hr). 

Grecii au plecat de la geometria lui Euclid, cuprins� în celebra lucrare ”ELEMENTELE”, ce 
constituie baza pred�rii geometriei în �coli, la peste 2000 de ani de la apari�ie, aproape f�r� modific�ri. 
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În “Elementele”, Euclid a creat cinci postulate, de interes pentru tema noastr�
sunt primele trei: 

• o linie dreapt� poate fi tras� între oricare dou� puncte; 
• o linie dreapt� se poate trasa la infinit; 
• un cerc poate fi desenat având ca centru orice punct �i orice segment de 

raz�. 

De�i nici unul dintre aceste postulate nu fac referire  la folosirea obligatorie a liniei �i a compasului, 
grecii în�elegeau de la sine (metoda planului) c� desenarea se face cu ajutorul acestor dou� instrumente. 
Aceast� tradi�ie este atribuit� lui Platon. Metoda planului a func�ionat  pentru cele mai multe provoc�ri ale 
geometriei, dar trei probleme nu se l�sau rezolvate nicicum: cuadratura  cercului, dublarea cubului, 
împ�r�irea în trei p�r�i egale a unui unghi. 
Scurta istorie a e�ecului

Geometrii greci au reu�it cu ajutorul liniei �i compasului, s� creeze p�trate ale c�ror arii s�
fie egale cu ariile altor figuri formate din linii drepte, cum sunt triunghiul ori dreptunghiul. 
Problema ce a dat b�t�i de cap matematicienilor timp de multe secole, a fost s� g�seasc� o 
cale de a desena un p�trat care s� aib� exact aria unui cerc. Matematicienii sunt cei care au 
f�cut aceast� problem� faimoas�, îns� preocup�ri în acest sens au existat atât în Babilonul 
antic cât �i în India ori China.  

Printe primii care au încercat g�sirea unei solu�ii pentru cuadratura cercului a fost  matematicianul 
�i filosoful grec Anaxagoras. Dar primul progres a fost realizat de c�tre al�i doi matematicieni greci, 
Anthipon �i Bryson. Primul a aproximat aria cercului înscriind un p�trat într-un cerc, apoi înscriind figuri 
geometrice cu din ce în ce mai multe laturi �i din ce în ce mai mici în spa�iul r�mas neacoperit. Dup� cum se 
poate u�or imagina, de�i aproximarea ariei cercului atinge rezultate bune, niciodat� nu va fi acoperit�
întreaga suprafa�� a cercului. Bryson a dus acest efort mai departe circumscriind poligoane cercului, 
ob�inând astfel o plaj� de valori în care aria cercului trebuia s� se încadreze între aria poligonului circumscris 
cercului �i valoarea ariei figurilor înscrise.  

Hippocrate din Chios a reu�it s� construiasc� un p�trat egal cu aria unei 
figuri geometrice numit� “lun�”. Întrucât luna este o regiune m�rginit� de arcuri de 
cerc, Hippocrate p�rea s� se afle pe direc�ia bun� pentru rezolvarea cuadraturii 
cercului. Acesta a reusit s� creeze p�trate cu aria egal� cu trei tipuri de “luni”. Era 
matematicienilor care au încercat aceast� metod� s-a încheiat cu Leonhard Euler care 
a mai g�sit dou� tipuri de luni pentru care s-au putut crea p�trate cu aria egal�; dar 
alte luni cu acelea�i proprieta�i nu au mai  putut fi identificate. 

Matematicienii Dinostratus �i Nocomedes au folosit o curb� numit� “quadratix” pentru a rezolva 
cuadratura cercului. �i marele matematician Arhimede a inventat o curb� numit „spirala lui Arhimede” care, 
de asemenea, a aspirat la a fi solu�ia problemei. 

Numai c� cele dou� solu�ii aveau ele însele o mare problem�: nu se puteau construi cu un compas �i 
o rigl�, iar marea provocare implic� folosirea celor dou� instrumente. 
Doar un strop  de matematic�… 

Aria cercului este dat� de formula: , unde  este raza cercului, iar este un num�r 
definit ca raportul dintre circumferin�a cercului �i diametrul acestuia. Deci ca s� cuno�ti aria cercului, trebuie 

s� cunosti valoarea lui . A�adar, determinarea valorii exacte, p�rea s� rezolve problema cuadraturii 
cercului, c�ci odat� cunoscut� acest� valoare, tot ce mai trebuia f�cut era s� se deseneze un p�trat cu latura 
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de lungime egala cu . Matematicieni faimo�i, precum Carl Friedrich Gauss� (1777-1855), Gottfried 
Leibniz� (1646-1716) ori Isaac Newton� (1642-1727) au încercat o aproximare cât mai bun� a valorii lui PI, 
care, în fapt, însemna, în cazul unei reu�ite, �i rezolvarea problemei noastre. 

E�ecul definitiv.... 

În 1768 Johann Heinrich Lambert a avansat ipoteza c� este un num�r transcendental, iar în 

acela�i document a ar�tat c� este un num�r ira�ional, adic� faptul c�  are zecimale ce nu se termin�
niciodat� �i nu se repet�. Abia în 1882, matematicianul german Ferdinand von Lindemann a demonstrat c�

 este un num�r transcendental – care nu poate fi r�d�cina p�tratic� a unei ecua�ii cu coeficien�i întregi. 
A�adar a desena un p�trat cu aria identic� cu a unui cerc este imposibil, c�ci trebuia desenat un p�trat cu 
latura egal� cu un num�r imprecis, cu zecimale nesfâr�ite; pentru a desena un p�trat cu aria foarte apropiat�
de cea a unui cerc, trebuie folosit un num�r ra�ional, adic� cu un num�r stabilit de zecimale ale valorii lui 

. 

Valoarea lui , cu 50 de zecimale, este  
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510. 

Beneficiile „luptei” pentru cuadratura cercului 

Numeroase încerc�ri de a realiza cuadratura cercului a produs �i progrese în matematic�. Unul 
dintre cele mai importante aspecte este dezvoltarea calculului integralelor din analiza matematic�, ramur� a 
matematicii inventat� �i dezvoltat� de Newton �i Leibniz în acela�i timp. 

Un exemplu în care cuadratura cercului func�ioneaz� este spa�iul Gauss-Bolyai-Lobachevsky 
(spa�iul geometric hyperbolic), un spa�iu neeuclidian. 

  

Fizic�

Fizica cuantic� - creierul �i spritualitatea 

Bumbu Elisabeta, clasa a XII-a 

Cauti� Daniel-Mihai, clasa a XII-a 

Popa Andra- Ioana, clasa a XII-a 
Coordonator, prof. Emilia Hatescu  

Lucrarea î�i propune s� p�trund� într-o lume foarte diferit� de cea obi�nuit� a noastr� �i ale c�rei 
legi specifice pot p�rea, din punct de vedere a bunului sim� de toate zilele, stranii, chiar cu totul de neîn�eles. 

La început a fost Vidul, abundent, plin cu infinite posibilit��i �i fiecare dintre noi este una dintre 
ele... fizica cuantic�... mecanica cuantic�... mintea suprem�... o re�ea neuronal�... creierul nu cunoa�te 
diferen�a dintre ceea ce se vede în mediul înconjur�tor �i ceea ce î�i aminte�te. Noi suntem pe puntea de 
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comand� a unui simulator, în orice mod am observa lumea din jurul nostru, �i atunci cum po�i s� continui s�
vezi lumea ca fiind real�, dac� Sinele, care o determin� s� fie real�, este intangibil? Toate realit��ile exist� în 
simultaneitate? Exist� cumva posibilitatea ca toate viitorurile s� existe unul lâng� altul? �i v-a�i privit 
vreodat� pe voi în�iv� prin ochii Observatorului Ultim? Cine suntem? De unde venim? Ce ar trebui s�
facem? �i încotro ne îndrept�m? De ce suntem aici? Aceasta e întrebarea suprema, nu-i a�a? Ce este 
realitatea? Ceea ce credeam c� nu este real, pare acum, c� într-un anumit fel a fost mai real decât ceea ce 
credem c� este real �i care acum pare mai degraba a nu fi real. Nu se poate explica. �i oricine ar încerca s�
explice aceasta e cel mai probabil c� se va pierde, alunecând la nesfâr�it în tunelul care duce în necunoscut. 
Credem c�, cu cât analiz�m mai mult fizica cuantic�, cu atât devine mai misterioas� �i mai minunat�. 
Aceasta este, foarte succint vorbind, fizica posibilit��ilor. 

Sunt întreb�ri care ni se adreseaz�, referitoare la modul în care percepem lumea, dac� exist� vreo 
diferen�� între modul în care pare �i modul în care este ea de fapt. V-a�i gândit vreodat� din ce sunt f�cute 
gândurile? 

Materialismul modern le r�pe�te oamenilor nevoia de a se sim�i responsabili. Destul de des, acela�i 
lucru îl face �i religia. Dar noi credem c�, luând suficient de mult în serios mecanica cuantic�, 
responsabilitatea ne revine nou�! �i s� �ti�i c� nu ne ofer� r�spunsuri exacte, care s� ne lini�teasc�. Ne spune 
c� într-adev�r lumea este ceva mare �i misterios �i nu mecanicitatea este r�spunsul. Adev�ratul secret al 
vie�ii nu este s� fii în prezent, ci s� fii prezent în mister. 

Ce �tim de fapt? 
De ce oare recreem permanent aceea�i realitate? De ce avem mereu acela�i tip de rela�ii? În acest 

infinit ocean de poten�ial existent în jurul nostru, cum se face c� recreem în continuare acelea�i realit��i? E 
uimitor c� avem la dispozi�ie atâtea poten�ialuri �i op�iuni, atâta doar c� noi nu suntem con�tien�i de ele. 

Este posibil oare s� fim atât de condi�iona�i de via�a noastr� zilnic�, atât de condi�iona�i de modul în 
care ne cre�m via�a încât ne l�s�m p�c�li�i de ideea c� nu avem nici un fel de control? Am fost condi�iona�i 
s� credem c� lumea exterioar� este  mai real� decât cea interioar�. Acest nou model �tiin�ific este exact 
opusul. Afirm� c� ceea ce se petrece în interiorul nostru va crea evenimentele care se petrec înafara noastr�. 
Noi influen��m par�ial acele momente, dar nu neap�rat. Ar putea fi doar o pietricic� întâmpl�toare, care 
apare din senin �i interac�ioneaz� cu aceast� mas� ce�oas� de materie �i cu siguran�� o face s� dobândeasc� o 
anumit� form� de existen��. 

Au existat filozofi în trecut care spuneau: „Privi�i, dac� lovesc aceast� piatr� �i m� doare piciorul, 
aceasta este ceva real, pentru c� simt. Îl simt real. E viu. Înseamn� c� e realitatea.” Cu toate acestea este doar 
o experien��. E doar percep�ia c� e ceva real. Experimentele �tiin�ifice arat� c� dac� conect�m creierul unei 
persoane la un tomograf computerizat �i îi cerem s� priveasc� un obiect, anumite por�iuni ale creierului se 
vor activa în timp ce prive�te obiectul. Apoi i se cere s� inchid� ochii �i s�-�i imagineze acela�i obiect. În 
acest timp se activeaz� acelea�i zone ale creierului ca �i atunci când privea efectiv. Acestea îi face pe 
oamenii de �tiin�� s�-�i pun� urm�toare întrebare: „Cine vede de fapt? Creierul sau ochiul?” �i „Ce este 
realitatea? Ceea ce vedem prin intermediul creierului sau ceea ce vedem prin intermediul ochilor?” Adev�rul 
este c� creierul nu face diferen�a între ceea ce vede efectiv în mediul înconjur�tor �i ceea ce î�i aminte�te, 
deoarece în ambele situa�ii se activeaz�, practic, acelea�i re�ele neuronale. Atunci ne punem întrebarea: „Ce 
este realitatea?” Suntem bombarda�i cu cantit��i uria�e de informa�ii, care vin spre noi �i pe care le proces�m 
prin intermediul organelor de sim� �i le filtr�m. Practic la fiecare pas noi elimin�m informa�ii. Cele care 
ajung pân� în câmpul con�tient sunt cele care se descurc� cel mai bine. Creierul proceseaz� 400 de miliarde 
de bi�i de informa�ie pe secund�, dar noi suntem con�tien�i numai de 2000. Con�tientizarea celor 2000 de bi�i 
se refer� doar la mediul înconjur�tor, la corpul nostru �i la timp. Tr�im într-o lume din care tot ce vedem este 
doar vârful icebergului, proverbialul vârf al unui imens iceberg cuantomecanic. 

Dac� creierul proceseaz� 400 de miliarde de bi�i de informa�ie �i noi suntem con�tien�i de doar 
2000, înseamn� c� realitatea se petrece în creierul nostru în tot acest timp, cât el prime�te informa�ia 
respectiv�, �i cu toate acestea nu reu�im s� o integr�m. Ochii sunt ca �i obiectivul camerei de filmat, dar 
caseta pe care se vede efectiv pe partea posterioar� a creierului �i poart� numele de cortex vizual. Singurul 
film care ruleaz� în creier e cel pe care avem capacitatea de a-l vedea. A�a c� e posibil ca ochii no�tri, 
„aparatul nostru de filmat”, s� vad� mai mult decât poate creierul proiecta în mod con�tient? Datorit� felului 
cum e alc�tuit creierul, vedem doar ce credem c� e posibil. Echival�m tipare care exist� deja în fiin�a noastr�
datorit� condi�ion�rii. Exist� o povestioar� minunat�: se spune c� atunci când armada spaniol� a lui Columb 
a ajuns în Caraibe, amerindienii nu au reu�it s� vad� navele, chiar dac� erau la orizont. Motivul pentru care 
nu au v�zut navele a fost c� ei nu �tiau de existen�a lor, în creierul b��tina�ilor nefiind nici o informa�ie 
referitoare la navele de mare vitez�. Shamanul a privit oceanul �î a v�zut valurile cauzate de nave, dar nu 
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vedea nici un vas. A�a c� a început s� se întrebe care era cauza respectivului efect. În fiecare zi mergea �i 
privea marea, din nou �i din nou. Dup� un anumit interval de timp a reu�it s� vad� navele. Odat� ce le-a 
v�zut, le-a spus tuturor c� acestea exist�. �i pentru c� to�i aveau încredere în el, le-au v�zut �i ei. 

Noi creem realitatea. Suntem o ma�in� de produs realit��i �i permanent creem efecte alea acesteia. 
Percepem întotdeauna ceva ducp� ce s-a reflectat în oglinda memoriei. Referitor la faptul dac� tr�im sau nu 
într-un imens simulator, aceasta este o întrebare la care nu avem, în mod necesar, un r�spuns corect. Este o 
chestiune filozofic� important� pe care trebuie s� o rezolv�m, în termenii a ceea ce poate s� spun� �tiin�a 
despre lumea noastr�, pentru c� în domeniul �tiin�ei noi suntem întotdeauna observatorii. Deci, suntem, 
practic, constrân�i de informa�iile recep�ionate de creierul uman. Se poate, a�adar, ca totul s� fie doar o mare 
iluzie din care nu putem ie�i în niciun fel, astfel încât vedem ce este de fapt înafara ei. Creierul nostru nu 
face diferen�a între ceea ce se petrece în exterior �i ceea ce se petrece în interior. 

Aici avem nevoie de o nou� �tiin��, care se nume�te fizica cuantic� �i care este subiectul unei game 
largi de ipoteze discutabile, gânduri, sentimente, percep�ii intuitive referitoate la ceea ce se petrece de fapt. 

Materia nu este ceea ce am crezut noi timp de mult� vreme c� este. Pentru omul de �tiin��, materia a 
fost întotdeauna considerat� a fi reprezentantul suprem a ceea ce este static �i previzibil. În to�i atomii �i 
moleculele, particulele ocup� un spa�iu insignifiant din volumul acestora. Restul este spa�iu vid. Se pare c�
particulele apar �i dispar continuu. A�a c� unde se duc atunci când nu sunt aici? Aceasta este o întrebare 
capcan�. 

Exist� un mare mister numit misterul direc�iei timpului. Exist� o anumit� perspectiv� din care legile 
fundamentale ale fizicii, aflate la dispozi�ia noastr�, nu fac nici o distin�ie demn� de interes, între, s� spune, 
trecut �i viitor. De exemplu, din perspectiva legilor fundamentale ale fizicii, este o enigm� de ce putem s� ne 
amintim trecutul �i în acela�i timp s� nu avem acela�i tip de accesare epistemic� a viitorului. Din punctul de 
vedere al acestor legi, este o enigm� de ce consider�m c�, ac�ionând acum, putem influen�a viitorul, dar nu �i 
trecutul. Faptul c� avem moduri diferite de accesare epistemic� a trecutului �i a viitorului, c� ac�ionând acum 
putem controla viitorul într-un mod diferit fa�� de trecut, sunt lucruri atât de fundamentale pentru modul în 
care experiment�m lumea, încât mi se pare c� a nu fi curios în leg�tur� cu ele e similar cu a fi mai mult de 
jum�tate mort. 

De fapt universul este în cea mai mare parte gol. Ne place s� consider�m spa�iul ca fiind gol �i 
materia solid�. De fapt materia nu con�ine absolut nimic, e complet lipsit� de substan��. S� lu�m de exemplu 
un atom. Îl consider�m ca fiind un fel de bil� solid�. Apoi spunem: Nu, stai a�a, de fapt exist� un punct 
minuscul �i dens, chiar în centru, înconjurat de un nor pufos de electroni probabil oscilând între existen�� �i 
nonexisten��. �i apoi se dovede�te c� nici m�car acest lucru nu este adev�rat. Chiar �i nucleul pe care îl 
consider�m a fi atât de dens alterneaz� între existen�� �i nonexisten��, la fel de aleatoriu ca �i electronii. Cel 
mai solid lucru pe care îl putem spune despre toat� aceast� materie insubstan�ial� este c� e mai degrab� ca un 
gând, e ca un bit concentrat de informa�ie. Lucrurile nu sunt alc�tuit din ceva brut, ci din idei �i concepte. 
Din informa�ie. Electronii au o înc�rc�tur� electric� care îi respinge pe ceilal�i electroni înainte de a-i atinge. 
A�a c� nimic nu atinge nimic. 

Numai în cadrul experien�ei con�tien�e ni se pare c� înaint�m în timp. În teoria cuantic�, ne putem 
deplasa �i înapoi în timp. 

O particul� pe care o consider�m ca fiind ceva solid, de fapt exist� într-o a�a numit� superpozi�ie, 
asemeni unor valuri extinse de locuri posibile. �i particula exist� în toate acele locuri în acela�i timp. 
Superpozi�ionarea cuantic� afirm� c� aceasta poate exista simultan în dou� sau mai multe locuri sau st�ri. În 
clipa în care ne focaliz�m asupra ei, se stabilizeaz� brusc într-una singur� dintre acele pozi�ii posibile. 
Acesta este un concept foarte bizar �i una dintre calit��ile esen�iale ale lumii cuantice. 

Supereroii folosesc superpozi�iile, lumea fiind alc�tuit� din poten�iale fâ�ii de realitate pân� în clipa 
în care alegem. Eroii aleg ceea ce vor: s� fie în mai multe locuri în acela�i timp, s� experimenteze mai multe 
posibilit��i �i s� aleag� apoi doar una dintre ele. Întrebarea este: cât de departe vrei s� mergi prin tunelul ce 
duce în necunoscut? 

Trebuie s� elimin�m radical acest tip de gândire �i în locul s� s� recunoa�tem c� pân� �i lumea 
material� din jurul nostru – scaunele, masa, covorul, camera, chiar �i aparatul de filmat – nu este nimic 
altceva decât posibile vibra�ii ale con�tiin�ei. �i în fiecare clip� noi alegem una dintre acele mi�c�ri vibratorii 
pentru a ne aduce experien�� în manifestare. Acesta este singurul mod de gândire radical� pe care este 
necesar s� îl dezvolt�m. Este ceva radical �i dificil pentru c� tendin�a noastr� este s� consider�m c� lumea 
este deja ceva, acolo înafara noastr�, independent de experien�a noastr�. Nu este a�a! Fizica cuantic� e atât 
de clar� în aceast� privin��. Chiar �i Heisenberg, codescoperitorul fizicii cuantice, a spus c� atomii nu sunt 
lucruri, ci doar tendin�e. Deci, în loc s� ne gândim la lucruri, trebuie s� ne gândim la posibilit��i. 
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Credem c� e ceva atât de misterios încât nu putem nici m�car s� în�elegem cât e de uimitor! Dar 
dac� accept�m aceasta, atunci se na�te imediat întrebarea: „Cine/Ce alege dintre aceste posibilit��i pentru a 
cauza evenimentele experimentate?” A�a c� în mod direct �i imediat, ne d�m seama c� con�tiin�a este cu 
siguran�� implicat�. 

Observatorul Suprem nu poate fi ignorat din aceast� ecua�ie. �tim ce face un observator din 
perspectiva fizicii cuantice, dar nu �tim cine este sau ce este de fapt Observatorul. Aceasta nu înseamn� c�
nu am încercat s� g�sim un r�spuns. Am c�utat în creierele noastre ca s� g�sim ceva numit Observatorul, dar 
nu am g�sit nimic. Nu e nimeni în creier, nu e nimeni în cortexul cerebral, nu e nimeni în regiunea 
subcortical� sau limbic� a creierului, nu e nimeni acolo care s� se numeasc� Observatorul. �i cu toate 
acestea, cu to�ii avem experien�a aceasta, de a fi ceva, care se nume�te Observatorul, care urm�re�te lumea 
din afar�. S� fie acest observator, care ne pare atât de complicat în�elegerii, lumea nebun� �i ciudat� a 
particulelor cuantice �i modul în care ac�ioneaz�? S� fie atuncea acesta Observatorul? În modelul nostru, 
observatorul este spiritul din interiorul celor patru înveli�uri ale corpului bioenergetic. E asemenea spiritului 
�i ma�inii, e asemeni con�tiin�ei care conduce vehicolul �i observ� mediul înconjur�tor. Cele patru înveli�uri 
ale corpului bioenergetic con�in diverse tipuri de sisteme senzoriale pentru a înregistra diverse amprente din 
mediul înconjur�tor. 
Fiecare dintre noi influen�eaz� realitatea înconjur�toare, chiar dac� încerc�m s� ne ascundem de asta �i s�
facem pe victimele. Apa este cel mai receptiv dintre cele patru elemente de baz�. Cu excep�ia moleculelor 
acesteia, �tiin�a modului în care gândul influen�eaz� materia este necunoscut. �i este întradev�r fascinant 
dac� ne gândim c� 90% din corpul nostru este ap�. V� face s� v� pune�i întreb�ri, nu-i a�a? Dac� gândurile 
pot influen�a astfel apa, s� ne imagin�m cum ne pot influen�a pe noi! Gândurile pot ele singure s� transforme 
corpul. Gândurile majorit��ii oamenilor nu influen�eaz� realitatea într-un mod constant �i substan�ial, pentru 
c� ei nu cred c� pot s� fac� aceasta. Ei scriu o inten�ie �i apoi o �terg, crezând c� e o copil�rie: „Eu nu pot 
face asta!” Apoi o scriu din nou �i iar��i o �terg. A�a c�, în medie, aceasta produce un efect foarte mic în 
timp. 

Dac� accep�i cu toat� fiin�a ta c� po�i merge pe ap�, o s� se întâmple? Da, a�a o s� fie. Dar s� �ti�i c�
e ca �i cu gândirea pozitiv�, care e o idee minunat�. Dar, de obicei aceasta înseamn� c� avem o pojghi��
sub�ire de gândire pozitiv�, care acoper� o mare mas� de gândire negativ�. Deci, gândirea pozitiv� nu 
înseamn� neap�rat a gândi pozitiv, ci doar a-i pune o masc� gândirii noastre negative. Atunci când ne 
gândim la lucrurile din jur, facem realitatea mai concret� decât este. Acesta este punctul în care ne bloc�m. 
Ne bloc�m în similitudinea realit��ii: „Dac� aceasta este concret�, atunci, evident, eu sunt insignifiant, nu pot 
s� o schimb. Dar dac� realitatea este posibilitatea mea, o posibilitate a con�tiin�ei în sine, apar imediat 
întreb�rile: “Cum pot s� o schimb?”, “Cum pot s� îmbun�t��esc?”, “Cum pot s� o fac mai fericit�?” Vede�i 
cum ne extindem propria imagine? 

În cadrul vechiului tipar de gândire, noi nu putem schimba nimic, pentru c� nu avem nici o func�ie 
în cadrul realit��ii. Ea este deja acolo, format� din obiecte materiale, care se deplaseaz� în felul lor, în 
virtutea unor legi deterministice precise. �i matematica determin� ce anume vor face, întro situa�ie dat�. Noi, 
experimentatorii, nu avem nici cea mai mic� influen��. În cadrul noii viziuni, matematica ne poate oferi 
întradev�r ceva: ne ofer� posibilit��ile pe care toate aceste mi�c�ri �i le pot asuma, dar nu ne pot oferi 
experien�a efectiv� pe care o vom tr�i în con�tiin�a noastr�. Noi alegem aceast� experien��. Prin urmare, 
efectiv, noi ne creem propria realitate. Poate suna ca o afirma�ie teribilist�, bombastic� a unui adept New 
Age, care nu în�elege nimic din fizic�, dar fizica cuantic� ne spune întradev�r astfel. 

Încotro ne îndrept�m? Ce se întâmpl� când murit? De ce exist� lucrurile? Ce este realitatea? Te face 
s�-�i pui întreb�ri, nu-i a�a? 

Dac� gândurile pot influen�a astfel apa, imagineaz�-�i cum ne pot influen�a pe noi. Te-ai întrebat 
vreodat� din ce sunt f�cute gândurile? Exist� o substan�� din care sunt f�cute? Cred c�, pur �i simplu, 
depinde de ce anume consideri c� e real. Lumea e alc�tuit� din linii temporale, posibile, ale realit��ii, pân� în 
momentul în care alegem. Toate realit��ile întrun câmp cuantic exist� simultan? Defini�ia pe care o d�m 
dependen�ei e foarte simpl�: un proces pe care nu-l po�i opri. Exist� lumi diferite în care locuim: lumea 
macroscopic�, pe care o vedem, exist� o lume a celulelor, a atomilor no�tri, a nucleilor, lumi complet diferite 
care î�i au fiecare o limb� �i o matematic� proprie. Nu numai c� sunt mici, dar fiecare lume este complet 
diferit�. Dar sunt în acela�i timp �i complementare, pentru c� noi suntem atomii „no�tri” �i, în acela�i timp, 
celulele; suntem �i fiziologia noastr� macroscopic�. Toate sunt adev�rate, atâta doar c� exist� diferite nivele 
ale adev�rului. Nivelul cel mai profund al adev�rului, revelat de �tiin�� �i de filozofie, este adev�rul 
fundamental al unit��ii. La nivelul cel mai profund, subnuclear al realit��ii noastre, voi �i noi suntem, practic, 
unul �i acela�i. Ne trezim diminea�a �i ne creem în mod con�tient ziua respectiv�, a�a cum vrem s� fie. 
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Iat� ceva interesant: atunci când ne creem ziua, apar, parc� din senin, tot soiul de lucruri m�runte 
care se petrec �i care sunt inexplicabile. �tim c� face parte din procesul s�u, rezultatul crea�iei noastre, �i cu 
cât facem aceasta mai mult, cu atât construim în creierul nostru o re�ea neuronal� pentru a accepta c� acest 
lucru este posibil. Ea ne ofer� for�a �i percep�ia intuitiv� a ceea ce s� facem în ziua urm�toare. Dependen�a 
ne ofer� oportunitatea minunat� �i sublim� de a stabili diferen�a dintre intangibilitatea celei mai nobile p�r�i 
din fiin�a noastr� �i via�a de zi cu zi, în care acest personaj este relevat, într-o lume tridimensional�, prin 
corpul nostru. 

Nimeni n-a v�zut vreodat� gândurile. Ceea ce v�d neurofizicienii este o furtun� dezl�n�uit� în 
diverse zone ale creierului. Aceste zone corespund anumitor p�r�i ale corpului �i stimulilor la care r�spunde 
fiin�a. E o imagine holografic�: compasiune, iubire, abnega�ia, furie, instinct criminal, ur�... Creierul nu face 
diferen�a dintre ceea ce vede în mediul înconjur�tor �i ceea ce-�i aminte�te, pentru c� în ambele situa�ii sunt 
activate acelea�i re�ele neuronale. Creierul este alc�tuit din celule nervoase foarte mici numite neuroni. 
Ace�tia au ni�te ramifica�ii sub�iri, prin intermediul c�rora se conecteaz� la al�i neuroni, formând astfel o 
re�ea neuronal�. Fiecare punct de conexiune este integrat întrun gând sau amintire. Creierul alc�tuie�te 
concepte prin intermediul legii memoriei asociative. De exemplu ideile, gândurile �i sentimentele sunt toate 
încorporate �i interconectate în aceast� re�ea neuronal� �i toate prezint� o rela�ie posibil�, unele cu celelalte. 

Conceptul �i sentimentul de iubire, de exemplu, este depozitat în aceast� vast� re�ea neuronal�. Dar 
noi construim conceptul de iubire din multe idei diverse: unii oameni au asociat iubirea cu dezam�girea �i 
atunci, când se gândesc la iubire, experimenteaz� amintirea durerii, triste�e, mânie sau chiar furie. Aceasta 
din urm� poate fi conectat� de sistemul de durere, care poate fi legat de o persoan� care e �i ea conectat� la 
sentimentul iubirii. Ne construim modele referitoare la felul în care vedem lumea exterioar�. Orice 
informa�ie pe care o proces�m, orice informa�ie care intr� în sistemul nostru din mediul exterior, e 
întotdeauna colorat� de experien�ele pe care le-am avut �i de un r�spuns emo�ional pe care îl prezent�m, care 
reac�ie la impulsul respectiv. Cine e la comand� atunci când ne control�m emo�iile sau când r�spundem la 
emo�iile noastre? �tim, din punct de vedere fiziologic, c� celulele nervoase, care se activeaz� simultan se 
conecteaz� între ele. Dac� practic�m un lucru în mod repetat, celulele nervoaze respective se vor conecta 
între ele, dobândind o rela�ie pe termen lung. Dac� v� enerva�i sau v� sim�i�i frustra�i, dac� suferi�i zilnic, 
dac� v� g�si�i motive s� v� sim�i�i victimiza�i în via��, atunci, practic, voi v� reconfigura�i �i v� reintegra�i 
zilnic re�eaua neuronal�. �i acum re�eaua neuronal� respectiv� are o rela�ie pe termen lung cu toate celelalte 
celule nervoase, numite „identitate”. Mai �tim de asemenea c� celulele nervoase care nu sunt activate 
simultan nu mai sunt nici interconectate între ele �i î�i pierd astfel rela�ia pe termen lung, pentru ca de 
fiecare dat� când noi întrerupem un proces de gândire care produce un r�spuns chimic în corpul nostru, 
celulele nervoase încep s� rup� rela�ia pe termen lung dintre ele. Atunci când începem s� întrerupem �i s�
observ�m, dar nu din perspectiva rela�iei stimul-r�spuns �i a reac�iei automate, ci prin observarea efectelor 
produse, atunci nu mai suntem persoana corp-minte-con�tiin�a-emo�ii, care r�spunde la mediul înconjur�tor 
ca un mecanism automat. Aceasta înseamn� c� emo�iile sunt bune sau rele? Nu. Emo�iile sunt configurate 
pentru a amplifica, printrun proces chimic, o parte a memoriei pe termen lung. De aceea le avem. Toate 
emo�iile sunt substan�e chimice imprimate holografic. Cea mai sofisticat� farmacie din univers e aici, în 
interiorul nostru.  

Exist� o parte a creierului numit� hipotalamus. El e ca o minifabric� unde se asambleaz� substan�e 
chimice ce corespund anumitor emo�ii pe care le experiment�m. Aceste substan�e chimice se numesc peptide 
�i sunt alc�tuite din mici lan�uri secven�iale de aminoacizi. Corpul este, practic, o unitate de carbon care 
fabric� 20 de aminoacizi diferi�i, ele formând împreun� structura sa fizic�. Corpul este o ma�in� care 
produce proteine. În hipotalamus, micile lan�uri de proteine sunt asamblate în anumite neuropeptide sau 
hormoni neuronali, care se potrivesc cu st�rile emo�ionale pe care le experiment�m zilnic. Deci, exist�
substan�e chimice care se potrivesc fiec�rei st�ri emo�ionale pe care o experiment�m: furie, triste�e, starea de 
victim�, poft�... 

�i în clipa în care experiment�m acea stare emo�ional�, în corpul sau creierul nostru hipotalamusul 
va asambla imediat peptida respectiv� �i apoi o va elibera în fluxul sanguin. Din momentul în care ajunge în 
sânge, î�i croie�te drum pân� la diverse centre sau p�r�i ale corpului nostru. Fiecare celul� a corpului are 
ace�ti receptori exteriori. O singur� celul� poate avea mii de receptori la suprafa�a sa, deschizând-o c�tre 
lumea de afar�. Atunci când peptida ajunge la suprafa�a celulei, ea, practic, – ca o cheie care intr� în borasc�
– se pozi�ioneaz� pe suprafa�a receptoare �i se conecteaz� la ea ca �i cum s-ar r�suci acolo. E ca o sonerie 
care sun� �i transmite un sunet în interiorul celulei. 

Dar exist� anumite lucruri pe care le facem �i care �tim c� ne vor face s� evolu�m. Exist� �i lucruri 
care nu ne vor face s� evolu�m. Dumnezeu este de�in�tor al acelor p�r�i ale experien�ei noastre despre lume, 
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care sunt întrucâtva transcendente, sublime. Nu avem nici cea mai mic� idee, despre ce este Dumnezeu de 
fapt. Cu toate acestea, avem experien�a faptului c� Dumnezeu exist�. Este ceva foarte real în leg�tur� cu 
aceast� prezen�� numit� Dumnezeu, de�i nu avem idee cum s�-l definim pe Dumnezeu: nu putem s�-l vedem 
ca pe o fiin�� sau ca pe un lucru. Dumnezeu este o superpozi�ie a spiritului existent în toate lucrurile. �i 
trebuie s� mergem pe calea aceasta. Într-o zi va trebiu s� iubim abstractul la fel de mult pe cât iubim starea 
de dependen��. Singurul mod în care ne putem considera ca fiind m�re�i nu va fi prin modul în care ac�ion�m 
asupra corpului nostru, ci prin modul în care ac�ion�m asupra min�ii noastre. Deci, înainte de a ne alc�tui în 
mod con�tient destinul, de a ne arunca înainte din punct de vedere spiritual cu ideea c� gândurile noastre ne 
pot afecta via�a �i realitatea, avem acest mic pact, pe care îl facem atunci când ne cre�m ziua, influen�ând 
astfel câmpul cuantic.  

Deci, creierul este capabil s� fac� milioane de lucruri diverse �i oamenii ar trebui s� afle cât de 
capabili sunt de fapt, cât de performant� este mintea lor. Cunoa�terea acestui fapt incredibil poate s� fac�
atât de multe pentru noi, ne poate ajuta s� înv���m, ne putem chiar transforma �i adapta, putem deveni mai 
buni decât suntem �i ne poate chiar ajuta s� ne transcedem condi�ia existen�ei noastre, la care putem într-
adev�r în�elege lumea într-un mod mai profund, un nivel la care s� putem în�elege rela�ia noastr� cu celelalte 
lucruri �i fiin�e. Putem de asemenea s� ne atribuim o semnifica�ie mai profund� nou� în�ine �i lumii din care 
facem parte. Putem ar�ta c� exist� o parte spiritual� a creierului nostru, c� e o parte la care putem avea acces 
cu to�ii. Trebuie s� formul�m ceea ce ne dorim, s� ne concetr�m atât de mult �i s� fim atât de con�tien�i de el 
încât s� ne pierdem pe noi în�ine, s� pierdem no�iunea timpului �i a identit��ii noaste. �i în clipa în care 
suntem atât de implica�i în acea experien��, imaginea aceea e singura care e real�. Cu to�ii am tr�it aceast�
experien�� când ne-am hot�rât c� ne dorim ceva. Aceasta este fizica cuantic� în ac�iune. Aceasta este 
realitatea care se manifest�. E Observatorul în ac�iune. Con�tiin�a noastr� îi influen�eaz� pe cei din jur, 
influeaz� propriet��ile materiei. Ne influen�eaz� viitorul. Noi particip�m la crearea propriului nostru viitor.  

V-a�i privit vreodat� pe voi în�iv� prin ochii unui altcuiva, care sunte�i voi acum? Asta da ini�iere! 
V-a�i oprit vreodat� pentru o clip� s� v� privi�i pe voi în�iv� prin ochii Observatorului Suprem? Noi suntem 
mult mai mult decât credem c� suntem �i putem fi chiar mai mult �i decât atât. Putem s� influen��m mediul 
înconjur�tor, pe ceilal�i oameni, chiar �i spa�iul. Sutem responsabili pentru toate acestea, nu suntem separa�i 
de mediul înconjur�tor. Suntem lega�i de tot ce este în jurul nostru, nu suntem singuri.  

A �ti c� exist� aceast� interconexiune a întregului univers, c� suntem înterconecta� între noi �i, în 
acela�i timp, interconecta�i cu întregul univers la un nivel fundamental, credem c� e cea mai bun� explica�ie 
dat� spiritualit��ii. Credem c� scopul nostru aici este s� ne dezvolt�m înzestr�rile �i poten�ialit��ile �i s�
înv���m s� fim ni�te creatori care ac�ioneaz� efectiv. Ne afl�m aici ca s� inflitr�m spa�iul cu idei �i opere ale 
gândului. Suntem aici ca s� facem ceva cu via�a aceasta, s� recunoa�tem identitatea cuantic�, locul în care 
avem întradev�r posibilitatea de a alege. Atunci când apare aceast� schimbare de perspectiv� putem spune c�
respectiva fiin�� s-a iluminat. Mecanica cuantic� îi permite intangibilului s� se întrep�trund� cu natura 
uman�. Fizica cuantic�, foarte succint vorbind, este o fizic� a posibilit��ilor. Totu�i, ea ridic� în mod 
fundamental întrebarea: „Ale cui sunt posibilit��ile?” �i „Cine alege dintre aceste posibilit��i pentru a ne 
oferi evenimentul experimentat efectiv?” Singurul r�spuns satisf�c�tor, atât din punct de vedere logic, cât �i 
al semnifica�iei, este con�tiin�a, fundamentul oric�rei fiin��ri. Trebuie s� c�ut�m cunoa�terea f�r� nici o 
interferen�� a dependen�elor noastre. �i dac� putem face aceasta, vom manifesta cunoa�terea în realitate �i 
corpurile noastre o vor experimenta în noi moduri, prin intermediul unor noi procese chimice, al unor noi 
holograme, prin intermediu acelui „altundeva al min�ii, dincolo de visele noastre cele mai nes�buite. 

Cum putem m�sura efectele? Ne tr�im via�a �i putem vedea apoi dac� undeva în via�a noastr� s-a 
schimbat ceva. �i dac� s-a schimbat ceva, noi vom deveni oamenii de �tiin�� ai vie�ilor noastre. Acesta este 
de fapt motivul pentru care suntem aici. Nu accepta�i totul ca fiind adev�rat! Testa�i �i vede�i dac� e 
adev�rat! 

Pentru a încheia, dorim s� prezent�m o scurt� întâmplare atribuit� elevului Albert Einstein: Într-o 
discu�ie cu profesorul s�u care dorea s� demonstreze copiilor c� Dumnezeu, din moment ce a creat totul, 
inclusiv r�ul, este un Dumnezeu nefast. Pentru  a-l combate, Einstein sus�ine c� a�a cum frigul �i întunericul 
nu exist�, ci sunt rezultate ale absen�ei c�ldurii �i luminii, a�a �i r�ul din via�a noastr� apare atunci când nu 
suntem plini de dragostea lui Dumnezeu.  

Cât de adânc vrei s� merge�i prin tunelul care duce în necunoscut? Chibzui�i la asta o vreme! 



37 

Informatic�

Cum poate ajuta calculatorul în procesul de înv��are din clas�? 

�tefan Melinte, clasa a VIII-a 

Coordonator, prof. Mihai Chelariu 

În zilele noastre exist� o problem� educa�ional� privind procesul de înv��are în clas�. Exist�, la 
momentul prezent, mul�i domni profesori care predau dup� metode învechite. Societatea în care tr�im este în 
plin� dezvoltare tehnologic�, lumea progreseaz�, iar noi ar trebui s� ne adapt�m. Schimb�rile vor ap�rarea 
cu sau f�r� voia noastr�, iar dac� ar fi s� mergem pe principiul “Schimb� sau vei fi schimbat”, societatea ne 
va exclude dac� nu ne raport�m corect la cerin�ele lumii moderne. 

Acum 10-20 de ani elevii priveau �coala ca pe un prieten, aceast� institu�ie era mediul lor de via��. 
C�r�ile �i caietele erau partea cea mai important� a vie�ii lor de �colari. În zile noastre, cel mai bun prieten a 
devenit calculatorul, telefonul, televizorul sau ipod-ul. Via�a elevului s-a schimbat radical fa�� de acum 20 
de ani. Elevul se scoal� diminea�a, iar în drum spre �coal� î�i pune c��tile în urechi, ajunge la �coal�
deschide c�r�ile �i caietele, ajunge acas� deschide calculatorul, î�i preia informa�iile de pe internet, afl�
nout��ile tot prin intermediul calculatorului. Socializeaz� prin intermediul re�elelor de socializare online 
(facebook, hi5), comunic� prin intermediul telefonului �i mesageriei online (yahoo). Iar sursa principal� de 
inspira�ie este www.inspiratie.ro . 

Nu doresc s� încurajez, socializarea online sau abolirea conversa�iilor face-to-face, dar, atât timp 
cât folosim calculatorul ca pe un instrument pe care îl control�m pe deplin pentru a ne satisface nevoile de 
cunoa�tere, în�elegere, consider c� avantajele pe care le ofer� acesta, împreun� cu internetul,  sunt singurele 
por�i spre o dezvoltare conform cerin�elor societ��ii moderne, care dore�te s� pun� accentul nu pe 
memorarea informa�iilor, ci pe abilitatea de a folosi informa�iile pe care sursele moderne ni le ofer�, într-o 
manier� dinamica, interactiv�, inteligent�. 

Internetul este cea mai mare “carte” care exist�, cu o diversitate incredibil� a informa�iilor, extrem 
de accesibil� �i, deloc de neglijat, gratuit�. Folosirea calculatorului în procesul de înv��are nu reprezint� doar 
avantaje pentru elev, ci �i pentru profesor.  El include aproape toate tipurile de înv��are, (mai pu�in cea 
chinestezic� care se dezvolt� prin abilit��i sportive, practice). 

Posibilitatea de în�elegere prin crearea de conexiuni între subiectul principal �i media 
(imagini,video,audio), ajut� elevul s� fac� conexiuni rapide între noutate �i informa�iile deja de�inute.  

În concluzie, în procesul de înv��are, calculatorul �ine loc de casetofon, c�r�i, caiete, dar nu preia �i 
rolul de profesor, fiind un instrument folositor atât pentru profesor cât �i pentru elev. El folose�te, mai ales 
pentru introducerea elevului într-un mediu natural lui, folosind mijloace media moderne. 
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Absolven�ii no�tri... 
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Adrese:�

Primar �i Gimnaziu : str. Smârdan 

nr.13�

Liceu: str. Ro�cani, nr.5

Numere de telefon :�

Primar �i Gimnaziu: tel/fax 0232-217975,  

                                                0332-800876�

Liceu: tel. 0232-233550, 0332-405790

e-mail rwschool@wurmbrand.ro�

www.wurmbrand.ro


