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Limba ùi Literatura Română
RelaĠia dintre muzica lui Vivaldi úi pastelul din lirica românească
Răzvan Rusu, clasa a VIII-a
Coordonator, prof. Brânduúa Chelariu
O dimensiune a existenĠei umane este asigurată de trăirea sub semnul frumosului pe care trebuie să-l căutăm peste tot în jurul nostru. Acesta îúi găseúte cu prisosinĠă locul în artă, fie că vorbim de
muzică – elogiată, printre alĠii, de Emil Cioran care afirmă că ”numai prin muzică úi prin freamăt extatic ajungem la pulsaĠia unitară dintre trăire úi stingere, muzica fiind timp absolut, veúnicie orbită”, fie
că vorbim de literatura definită ca artă a cuvântului cu valori expresive, fie de pictură, sculptură sau
coregrafie, ”arta gestului sublim prin care din exterioară lumea poate deveni interioară”.
Încercarea mea de a vă prezenta două moduri de a vedea úi de a simĠi natura prin muzică úi
poezie are ca punct de plecare o afirmaĠie a Cellei Delavrancea, cunoscută pianistă, care m-a fascinat:
”poezia cu freamătul ei de dincolo de cuvinte, cu valul ritmului ei, se înrudeúte cu arta muzicală, este
curcubeul prin care se avântă muzica în tensiunea ei vitală”.
În mod concret, m-am oprit la suita ANOTIMPURILE compusă de Antonio Vivaldi úi la mai
multe pasteluri din lirica romanească.
Primele acorduri sonore pe care vă invit să le ascultaĠi sunt din concertul PRIMAVARA. Orchestra exprimă, de la primele măsuri, bucuria naturii care va renaúte. Toate au prins viaĠă: firul de
iarbă, norii, păsările cântă; trei viori soliste răsună în sonorităĠi sclipitoare, pentru ca, apoi, orchestra să
anunĠe o pace adâncă.
Iată aceleaúi trăiri exprimate în versurile lui I. Pillat:
Lumină pretutindeni! Primăvară
ùi verde proaspăt ca un suflet nou
ùi mieii albi ca merii albi din Ġară
ùi pacea-n gânduri vechi úi-n graiul nou.
E soarele biruitor. Cireúii
Au ridicat, învinúi, steag alb în vânt.
Livezile îúi numără plăieúii.
VARA lui Vivaldi apare în Concertul în si bemol major într-o atmosferă toridă; soarele este
arzător úi răspândeúte o toropeală moleúitoare. Orchestra încearcă un efort pentru a aduce o linie melodic avântată, dar în zadar. Zefirul sulfă lin dar vântul boreal se ridică primejdios anunĠând o furtună
ce ameninĠă viaĠa naturii.
În poezie, vara este înfăĠiúată într-o atmosferă de armonie deplină, de echilibru, în tablouri
picturale amintind de prima parte a concertului ca în pastelul lui George Cosbuc:
Liniútea-i deplin stăpână
Peste câmpii arúi de soare,
Lunca-i goală: la fântână
E pustiu; úi nu se-ngână
Nici o boare.
ùi e liniúte pe dealuri
Ca-ntr-o mănăstire arsă;
Dorm úi-arinii de pe maluri
ùi căldura valuri-valuri
Se revarsă.
Concerul nr.3 în fa major, TOAMNA, sugerează o atmosferă veselă: Ġăranii sărbătoresc strânsul recoltei úi satisfacĠia muncii prin cântec úi jocuri. Vioara solistă subliniază prin sonorităĠi ample
bucuria belúugului, biruinĠa vânătorului, goana încordată a vânatului, foúnetul trist al frunzelor úi răpăitul ploii.
Dar bucuria toamnei apare în splendoarea ei în Pastel de AL. Phipippide:
Pe dealuri dogorite de podgorii
Aprinse-n vânăt poama coarna
Din sita unui soare roú, cocorii
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Ca niúte sâmburi negri se răstaornă
Căni pline, focuri roúii, chiot, noapte
În vânăt zbor de prune coapte piere
Dezmiardă-n drum parfum de piersici coapte
Harbuji buzaĠi, gutui, bronzate pere
Ciulind urechile ca două scufii
Vânat vioi se ascunde-n dosul tufii
Dar vânătorii stau în famul cramei
De dragul vinului úi a pastramei.
Dar peste toate vine úi se aúterne iarna, magistral cântată în Concertul în la bemol major unde
muzica te face să simĠi tristeĠea norilor cenuúii, tăioasele vânturi reci ce pătrund fiinĠa. Ingenioasa
sugestie se datorează violoncelelor, violelor, celor două viori úi viorii principale. ViaĠa pusă în pericol
de viscol, durerea călătorului ce ajunge acasă ud, îngheĠat úi zgâriat de bucăĠi de gheaĠă este sugerată
prin intervenĠia contrabasului. Aceasta este iarna – parcă spune muzica úi-aúa cum este aduce totuúi
bucurii.
Iernii îi sunt închinate poezii în care sunt cântate puritatea rece a zăpezii, dansul fulgilor de
nea, bucuria jocului, dar úi crivăĠul úi gerul úi viscolul distrugător.
Toate acestea sunt sezisabile în pastelul Viscolul de V.Alecsandri în care sonorităĠile muzicale
sunt evidente:
CrivăĠul din miază-noapte vâjâie prin vijelie,
Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie,
Viscolul frământă lumea! … Lupii suri ies după pradă,
Alergând, urlând în urma-i prin potopul de zăpadă.
ùi-ndeparte se aude un nechez răsunător…
Noaptea cade, lupii urlă… Vai de cal úi călător!
Având în vedere acĠiunea cathartică, binefăcătoare a artei asupra fiinĠei voi încheia intervenĠia
mea cu întrebarea: POATE MUZICA POVESTI? úi voi răspunde DA; cât timp povestirea poate cânta,
iar versul poate deveni simfonie.

ViaĠa ca vis ori coúmar
Marta Apetrei, clasa a X-a B
Coordonator, prof. TudoriĠa Beldie
O concisă poveste chineză atribuită filozofului Zhaung Zi (Chiuang-heu) relatează îndoielile minĠii
privind percepĠiile úi judecăĠile, realitatea úi iluzia ei: ,,Un om se visează fluture. Zboară uúor din floare în
floare, deschizându-úi închizându-úi aripile, fără să-úi mai aducă aminte că a fost om. Când se trezeúte îúi dă
seama cu uimire că este om. Dar este om care s-a visat fluture? Sau un fluture care se visează om? Nimeni,
se zice, că nu a putut găsi răspunsul la această întrebare."
Istorioara cu titlul Visul fluturelui deschide capitolul al 3-lea al cărĠii Cercul mincinoúilor de JeanClaude-Carriere, compus din istorii similare preluate din tradiĠia persană úi arabă, islamică úi sufită,
învăĠăturile zen ori înĠelepciunea hasidică, dar úi din folclorul amerindian, coreean, irlandez. Toate dovedesc
că e vorba de o constantă a imaginarului, o fantasmagorie a inconútientului colectiv, de o obsesie a spiritului
uman ce nu poate elucida misterul visului, indiferent de ipostazele în care apare, de la reverie úi fantezie
până la halucinaĠie, delir, coúmar.
Întrebarea din capitolul al 3-lea “Dacă totul nu este decât un vis, cine oare visează?” formulează
una dintre cele mai frumoase teme literare din baroc úi romantism, dar úi din proza realistă sau modernă,
fiindcă fantasticul foloseúte visul ca o maúinărie cu multe pârghii ca să realizeze aventurile neobiúnuite ale
fiinĠei ori “spărtura” în coerenĠa lumii reale, balansul între două realităĠi/lumi incompatibile, ezitarea dintre
normal úi supranormal ce se caracterizează prin interacĠiune, mutaĠie/apariĠie.
Nuvela eminesciană Sărmanul Dionis, capodoperă a prozei fantastice româneúti, constelează marile
teme ale mutaĠiei fantastice: mutaĠia metafizică în spaĠiu, mutaĠia în timp, dedublarea, conversiunea onirică a
realităĠii, transfigurarea edenică/magică a realităĠii. Mecanismul epic folosit de M. Eminescu îndeamnă úi azi
la o interpretare profundă căci depăúeúte romantismul prin articulaĠiile narative din structura de adâncime úi
intră în rezonanĠă cu proza modernă de la mijlocul secolului XX, bunăoară cu o capodoperă a lui Julio
Cortazar, Noaptea, cu faĠa spre cer, prezent în volumul Manuscris găsit într-un buzunar ( Editura Polirom).
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Sărmanul Dionis are trama epică înrâurată de un prolog teoretic úi două epiloguri, ce dau substanĠă
filozofiei nuvelei. Povestea propiu-zisă se desfăúoară în 4 secvenĠe al căror protagonist se schimbă succesiv
ca úi timpul úi locul. Personajul eponim al nuvelei, Dionis, un tânăr copist, trăieúte în ,,capitala României"
într-un vag sec. XIX, pasionat de cunoaútere, de stăpânirea timpului úi spaĠiului, dată de útiinĠele vechi
(astrologie, necromanĠie). Trăieúte într-o casă părăginită, sărăcăcioasă, iar condiĠia de bastard úi orfan îl
condamnă la singurătate.
Iubirea úi cunoaúterea sunt cele două aspiraĠii ale sufletului său. Ateu superstiĠios, el cercetează
manuscrise úi cărĠi vechi cumpărate de la anticarul Riven, dar priveúte úi umbra fetei din casa vecină. Prin
forĠa viziunii, el se proiectează în spaĠiile dorite, iar cartea de magie îl duce în trecut. Acum este cu totul
altul: călugărul Dan care trăieúte în Iaúi, în vremea lui Alexandru cel Bun úi are ca mentor un evreu înĠelept,
maestrul Ruben, care îl iniĠiase în cabala prin cartea de magie.
DorinĠa de cunoaútere úi mai ales dragostea pentru Maria de care îl separă úi diferenĠa socială úi rasa
monarhală îl împing pe Dionis să caute evadarea în alt timp úi spaĠiu ca să-úi poată împlini fericirea.
Urmează sfaturile date de Ruben, úi amândoi fac schimb cu propriile umbre, prototipuri ale “omului veúnic”
úi, printr-o ascensiune cosmică ajung în paradisul selenar. Cei doi “arhei” (Dan úi Maria) visează acelaúi vis
în care ajung în faĠa domniei lui Dumnezeu, marcată de ochiul de foc úi proverbul cu litere arabe.
Aúadar, Dionis-Dan-arheul sunt cele trei ipostaze ale personajului principal care ajunge la treapta
cunoaúterii selenare úi râvneúte la cunoaúterea solară. ùi în visul său vede că îngerii îi împlinesc voia úi se
întreabă dacă nu cumva el e Dumnezeu. Nu îúi duce gândul úi vorba până la capăt úi se prăbuúeúte, trăgând-o
în căderea lui pe Maria, iar cel care se trezeúte este Dionis. El crede ca e Dan, îúi aminteúte perfect
experienĠa paradisiacă úi căderea provocată de ispita luciferică indusă de maestrul său, Ruben. În ultima
secvenĠă cele trei identităĠi ale personajului se amestecă, faptele ce se petrec acum tulbură úi mai mult.
Cine pe cine visează? Dionis se visează călugar. Coborând dintr-o existenĠă anterioară sau cea de
călugăr, Dionis se proiectează peste 500 de ani într-o viaĠă viitoare? Mai mult, călugărul se visează arheu, iar
acesta, în visul său, se opreúte la ultima poartă care îl separă de divinitate. Vise corelate úi visul în vis (mise
en abime), iată cele două ezitări ce nasc fantasticul nuvelei eminesciene. ùi, în plus, personajului îi
corespunde în ipostazele sale umane un dublu non-uman (tabloul tatălui lui Dionis, umbra lui Dan), dar úi un
mentor (anticarul Riven, maestru Ruben).
NaraĠiunea lui Julio Cortazar, Noaptea, cu faĠa spre cer, se compune din opt episoade ce alternează
două istorii. Prima istorie (episoadele 1, 3, 5 úi 7) are ca personaj pe un tânăr din zilele noastre care suferă un
accident de motocicletă, este dus la spital, operat úi apoi agonia îl cufundă într-un coúmar ciudat. Coúmarul
configurează a doua istorie (episoadele 2, 4, 6, 8) în care un indian motec se ascunde în pădure căci începuse
războiul sfânt úi aztecii îl urmăreau, este prins úi dus în beciurile templului unde aúteaptă să-i vină rândul la
sacrificare.
Cele opt episoade se grupează în succesiune două câte două, formând patru secvenĠe mari ca úi
nuvela eminesciană. Ezitarea fantastică se naúte din balansul între cele trăite de cei doi, motociclist úi motec,
în timpuri úi lumi diferite. Simetrie perfectă, corespondenĠe multiple leagă între ele episoadele 1 úi 2, 3 úi 4,
5 úi 6. ExperienĠele trăite de cei doi în ultimele două episoade (7 úi 8) se amestecă aproape până la
contopirea celor două nopĠi în care simt apropierea morĠii, sub lumina aceluiaúi astru selenar úi terorizaĠi de
lucirea aceluiaúi obiect ascuĠit.
Misterioasa carte de magie îl însoĠeúte pe eroul evenimentelor în toate existenĠele sale, ca probă a
pasiunii de cunoaútere împinsă până la transgresarea tuturor limitelor. Datorită ei descoperă Dionis analogia
dintre păienjeniúul de cercuri roúii de pe o filă a cărĠii úi cercurile înălĠimilor cereúti, dintre vedere úi viziune.
Atingând centrul păienjeniúului, el alunecă tot mai adânc în trecut, iar din miezul de jăratic al cărĠii se aude
glasul ce îi cere să aleagă timpul în care să se oprească. Cartea de magie îi foloseúte lui Dionis să facă
schimb cu umbra sa, iar Dan-arheul regăseúte jăraticul în ochiul de foc úi literele roúietice de pe dama lui
Dumnezeu.
Aceeaúi carte de magie reapare în final, în forma hârtiilor încredinĠate anticarului de către cei doi
ocrotitori ai lui Dionis, împreună cu tabloul ce provocase halucinaĠii úi delir. Ea, cartea, pare predestinată lui
Dionis, fiindcă îi aparĠinuse cândva lui Zoro, astru de al cărui nume se leagă prima religie maniheistă a
adoratorilor focului. Miezul ei de jăratic conotează însă úi flăcările infernului, fiindcă anticarul Riven/
maestrul Ruben sunt întrupări pământene ale lui Satana ca să ispitească pe cei doi, ateu superstiĠios úi monah
creútin, ca să-i repete cutezanĠa de a răvni la puterile divine.
Cartea conĠine taina ultimă a creaĠiei; parcursă în úir nu are nici un înĠeles úi devine lizibilă numai
citită din úapte în úapte file. Nimeni, în afară de Dumnezeu, nu útie începutul, mod de a sugera că este
“Cartea lumii” al cărei secret odată cunoscut de om, i-ar conferi puteri demiurgice, l-ar transforma în
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creatorul altor lumi. Taina cărĠii se află pe ultima treaptă a cunoaúterii ce rămâne intangibilă úi pentru
Lucifer, úi pentru arheul eminescian. Eroul eminescian a avut úansa accesului la absolut úi a pierdut-o, de
aceea se numeúte “sărmanul Dionis”.
Cartea îl leagă pe erou de avatarurile sale, dar úi de cele ale lui Lucifer. Dubla relaĠie defineúte úi
obiectul cheie din proza lui J.C.: cuĠitul. Indianul fugărit are asupra lui talismanul úi cuĠitul, cu aceeaúi
funcĠie ocrotitoare, când îngână rugăciunea porumbelului ca să aducă luna binecuvântată care îi fericeúte pe
moteci. Toate la un loc nu-l apără de urmăritorii săi azteci, care îl prind strâns cu un lanĠ aruncat din spate.
Mai mult, când i-au smuls talismanul, adevărata inimă úi centrul vieĠii sale, útie că va fi dus pe altar úi jertfit
sub cuĠitul sacrificatorului. Celor două cuĠite le corespunde în planul prezentului bisturiul chirurgilor.
Aúadar, o carte magică úi mai multe cuĠite. Obiectele atât de diferite simbolizează experienĠa ce
declanúează balansul între realitate úi vis/coúmar, între două experienĠe. Nuvela eminesciană enunĠă teoria
metempsihozei în dialogul maestrului Ruben cu învăĠătorul său despre diferenĠa dintre Dumnezeu úi om.
Proza lui Jean Cort, lasă câmp liber tuturor presupoziĠiilor. Apropierea morĠii funcĠionează ca un catalizator
puternic, fie trezind memoria abisală, fie precogniĠia? Omul dobândeúte o înĠelepciune sub tensiunea
insuportabilă a sfârúitului, trăind alternativ în două lumi?
Trecerile eroului eminescian de la o existenĠă la alta se realizează prin trei călătorii. Dionis este
prins într-un soi de vârtej al timpului care-l duce din Bucureútiul sec. al XX-lea, în anii domniei lui
Alexandru cel Bun (călărorie în trecut), Dan úi Maria, ca arhei, realizează ascensiunea în paradisul selenar
(călătorie cosmică) de unde se prăbuúeúte (cădere cosmică). În naraĠiunea lui J.C., miúcările duble au sens
opus. Mai întâi sunt alunecările în somn ale celui accidentat ca regresiuni în timp, apoi salturile violente,
disperate, ale indianului motec, în viitor.
Călătoriile din nuvela românească, alunecările úi salturile din proza argentiniană leagă între ele
două vieĠi înúirate la mare distanĠă temporală, explicându-se prin reîncarnare/o realitate existenĠială
concurată de una iluzorie, din cauza schizofreniei/al unui sindrom mai complex al personalităĠilor multiple.
PerfecĠiunea fiecărei naraĠiuni stă chiar în această ezitare păstrată cu absolută consecvenĠă. Lecturile
multiple nu reuúesc să elucideze ambiguitatea fundamentală, dimportivă, o confirmă, luminând simetrii úi
corespondenĠe între cele două/trei personaje úi situaĠii, greu de depistat la început.
Nuvela eminesciană relevă analogia perfectă dintre Dionis úi Dan. Au în comun nu doar setea de
cunoaútere, ci úi solitudinea úi modul de vorbire precar, sărăcia materială în contrast cu fantezia úi aspiraĠiile
spirituale, nevoia de iubire, atracĠia faĠă de acelaúi tip de feminitate. Antiteza privind credinĠa este doar o
aparenĠă, fiindcă Dionis este un ateu superstiĠios, iar Dan este un călugăr aflat la marginea necredinĠei de
vreme ce acceptă cartea de magie, se convinge de nemurirea sufletului.
Privită din perspectiva lui Dan, proiecĠia sa într-o existenĠă viitoare ca Dionis, dar úi accesul la
condiĠia originară de arheu argumentează interpretarea faptelor în sensul metempsihozei. Privind din
perspectiva lui Dionis, este plauzibilă acceptarea unei fantasme numită Dan ca dublu al său, care la rândul
său îúi află dublul în D. arheul. Visul lui Dionis ar fi, aúadar, tărâmul în care trăieúte călugărul Dan, care la
rândul lui, se lasă în voia altei fantasme devenind arheu care, la rândul său, visează úi în acelaúi vis vrea să
vadă faĠa lui Dumnezeu.
Noaptea cu faĠa spre cer se compune dintr-o suită de patru oglinzi paralele. Toate elementele din
episoadele impare, se reflectă în cele pare. În prima secvenĠă, cei doi, motociclistul úi indianul motec,
parcurg câte un drum: primul – bulevardul central úi aleea străjuită de copaci în lumina soarelui filtrată de
edificii; al doilea – poteca întunecată din noaptea fără stele. În ultima secvenĠă, toate elementele simetrice
tind să se apropie până la contopire. ùi aici functionează ambele explicaĠii ale faptelor. Accidentul, operaĠia,
febra, agonia prin care trece succesiv personajul principal, “motociclistul”, îi provoacă halucinaĠii în care
datele realului se distorsionează, fiindcă starea sa a ieúit din normalitate úi orice tulburare de percepĠie,
senzaĠie ca úi conútiinĠă se poate produce având ca efect dedublarea. Apropierea nopĠii acutizează reacĠiile úi
capătă o turnură de coúmar, prin întâmplările războinicului motec (fuga, capturarea, prizonieratul úi
pregătirile pentru sacrificiu) care pot fi doar fantasmele durerii úi ale fricii.
ùi, complementar, aceleaúi întâmplări se transformă într-o evadare mentală, o istorie cu rol
compensator ca să facă suportabilă jertfirea inevitabilă. În acelaúi fel, fiecare din cei doi poate fi bănuit că a
reuúit să întrezărească pe ultimul prag înainte de moarte o existenĠă trecută pe care o ispăúesc în prezent/una
viitoare. Fiecare dintre ei se află într-o stare intensă de concentrare mentală, încât îúi poate explora altă
existenĠă.
Dincolo de ambivalenĠa, de ezitarea între explicaĠia raĠională úi cea supranaturală, de jocul
magistral cu metempsihoza úi dedublarea, cele două texte narative au úi alte concordanĠe interesante.
Aventura lui Dionis se petrece noaptea, ca úi vizita lui Dan la casa lui Ruben/schimbul cu umbra. Există doar
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două pasaje – trezirea lui D. în amurg úi a lui Dionis dimineaĠa, care ies din regimul nocturn. În Noaptea cu
faĠa spre cer doar primul episod, accidentul de motocicletă, se petrece dimineaĠa úi se derulează pe tot
cuprinsul zilei, al treilea episod are loc în amurg. Toate celelalte aparĠin beznei nopĠii.
Obiectele care declanúează faptele úi teroarea vin de la “celălalt”/ “ceilalĠi” care se diferenĠiază prin
sacrul religios. Nuvela eminesciană ilustrează, într-o cheie de lectură, tema pactului cu diavolul. Cele două
întrupări mefistofelice sunt doi evrei, la ei găsesc ecou úi căutările ateului superstiĠios Dionis úi năzuinĠele
prea puĠin cuvioase ale călugărului Dan. Imaginea ispititorului coincide úi cu cea a anticarului Riven
(ipostaza evreului care manipulează cărĠile úi manuscrisele ca obiecte) úi cu a maestrului Ruben (ipostaza
evreului înĠelept care útie să folosească tainele cărĠii úi spiritul ei).
Demonizarea evreului îúi găseúte aici una dintre cele mai ciudate reprezentări, pentru că atât Dionis,
cât mai ales Dan, se arată fascinaĠi de înĠelepciunea oferită prin intermediul cărĠilor/prin învăĠătură
nemijlocită. Atât iniĠierea disectă (călugărul Dan e ucenicul maestrului Ruben), cât úi cea mediată (Dionis
găseúte cărĠi la anticarul Riven) trimit la secretele cabale ce aparĠin tradiĠiei iudaice. ùi monahul care crede
în Dumnezeu, dar úi ateul, cel fără Dumnezeu, se află într-un punct critic în care se îndreaptă spre cel de altă
confesiune, mai veche decât a lui, ca să afle marile taine ale sufletului.
Sărmanul Dionis recuperează prin cele două istorii o constantă a culturii europene, dată de prezenĠa
evreilor, dar úi de dramele care au marcat raporturile complicate cu lumea creútină. În arcul de timp ce-i
leagă pe cei doi, Dionis úi Dan, se întrezăresc cel puĠin trei heterosterotipuri ale lumii iudaice: prigonirea
determinată de păstrarea credinĠei propii (maestrul Ruben pribegeúte din Spania în Polonia úi Moldova
pentru că nu-úi ,,lepăda” legea), condiĠia de popor al cărĠii, umbra demonică proiectată de mentalul creútin
asupra celui de altă religie. Aúadar, ca război foarte vechi, perpetuat de secole, iese din depozitul memoriei.
Noaptea cu faĠa spre cer coboară în altă istorie, definitorie pentru vârsta cea veche a lumii sudamericane, evocând războiul sacru pornit de azteci, vânarea motecilor ca să-i sacrifice pe altarele templelor,
o religie care cere, după un complicat calendar lunar, jertfe umane. Nu întâmplător, indianul motec útie că
este hărăzit sacrificiului de când aztecii i-au smuls talismanul protector de la gât, gest simbolic anticipând
smulgerea inimii din trupul încă viu al celui sacrificat.
Neobiúnuită rămâne analogia de formulă epică a celor două naraĠiuni construite după aceleaúi
principii arhitecturale. Sărmanul Dionis seamănă cu o casă complicată având la temelie prologul, la parter
lumea lui Dionis, la un etaj cea a lui Dan, la altul paradisul selenar locuit de arhei, iar acoperiúul compus din
cele două interpretări, în cheie naturală (boala), úi supranaturală (metempsihoza). Parcurgând palierele,
nimeni nu poate úti care este cu adevărat parterul úi care etajele, aúa cum nimeni nu mai poate ieúi din strania
circularitate a celeilalte “case”, înălĠată de proza lui J.C., în care cele două paliere se tot răstoarnă până ce
miúcarea lor devine carusel.

Vrăjitorul – Patul lui Procust
Diana Cohut, clasa a X-a B
Coordonator, prof. TudoriĠa Beldie
PuĠine romane din alte literaturi au avut asemenea impact asupra mea ca Vrăjitorul de Tim O’Brien,
carte căreia Societatea Istoricilor Americani i-a acordat James Fenimore Cooper Prize.
E un roman extraordinar care se citeúte pe nerăsuflate úi care, la sfârúitul lecturii, îĠi creează
senzaĠia teribilă că trebuie să îl reiei, că multe lucruri Ġi-au scăpat pentru că era imposibil să te opreúti ca să
le adânceúti. Este un roman pur úi simplu acaparator, prin densitatea de experienĠe trăite, prin traseul
psihologic, construit ca suprapunerea de scenarii diferite alunecând continuu: bildungsroman sumbru úi
roman de război úi mai sumbru, thriller úi roman politic, roman de dragoste úi al misterului desăvârúit.
Titlul original este altul, In the Lake of the Woods, riscant de tradus, fiindcă este un nume propriu,
desemnând Ġinutul din statul Minnesota, situat la graniĠa dintre SUA úi Canada, format dintr-un lac cu o
suprafaĠă imensă úi cu 15000 de insule, un paradis nordic căutat de iubitorii de natură. Cred că autorul alege
acest titlu care îi îngăduie un joc subtil între denotaĠie úi conotaĠii multiple, sintagma se încarcă pe tot
parcursul cărĠii cu alte úi alte semnificaĠii.
ùi titlul úi romanul m-au dus spre romanul românesc Patul lui Procust de Camil Petrescu. DistanĠele
între cele două cărĠi sunt imense: o lume mondenă úi citadină,cu preocupări artistice a Bucureútiului din
deceniile de început de secol XX úi cu totul altă umanitate, cea americană surprinsă în momente tipice:
alegerile pentru Senat, anchetarea crimelor din Vietnam, dramele cumplite prin care au trecut tinerii soldaĠi
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în război, traumele celor ce au supravieĠuit, toate rememorările în singurătatea apei úi a pădurilor, prezent úi
trecut înscrise în ultimele decenii ale secolului al XX-lea.
Dincolo de asta, asemănările fascinează. Mai întâi, autenticitatea ca miză a celor două cărĠi. Ea are
întâi un substrat autobiografic. Tim O’Brien s-a născut în Minnesota úi a luptat ca infanterist în anii 1969 úi
1970 în Războiul din Vietnam. Camil Petrescu a cunoscut viaĠa artistică a capitalei, lumea teatrului dar úi a
redacĠiilor, a presei dar úi a vieĠii poetice. A luptat ca sublocotenent pe frontul Primului Război Mondial,
jurnalul său de front a fost absorbit în substanĠa primului roman, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război, al doilea roman pare să absoarbă ceea ce a urmat după încheierea acestuia.
Ca structură narativă, romanele se aseamănă uimitor. În ambele, autorul se instalează în subsolul
paginii, intervine úi comentează, pune întrebări úi face un evantai de posibile răspunsuri, face presupuneri úi
emite diferite ipoteze fără să elucideze vreuna. Ca epică, scriitorul român exersează diverse formule ale
confesiunii, fiindcă romanul se compune din scrisorile doamnei T úi însemnările lui Fred Vasilescu, dar
subsolul inserează úi texte publicistice sau poezii, articole útiinĠifice sau trimiteri la politică. La Tim
O’Brien, epica se întrerupe ca să facă loc diferitelor mărturii personale úi extrase documentare de la procese,
din cărĠi de istorie sau psihologie, din opere literare.
Camil Petrescu dorea să transfere romanul în dosarul unor existenĠe úi apelează la însemnările lui
Fred, scrisorile doamnei T, bilete úi poezii scrise de Ladima úi comentate de Emilia, la care se adaugă
mărturisiri cărora documentul (fie articolul ori textul conferinĠei útiinĠifice) le dă garanĠia autenticităĠii. Cele
patru personaje (Fred, doamna T, Ladima, Emilia) se dezvăluie într-o confesiune orală/scrisă. Fiecare face
din mărturia sa o oglindă a celuilalt.
Scrisorile doamnei T construiesc în prim-plan imaginea lui Fred, iar în plan secund a lui Ladima.
,,Într-o după-amiază de august” consemnează la persoana I cele trăite de Fred în patul Emiliei, dar mai ales
rememorează iubirea úi despărĠirea de doamna T, ca úi istoria úi prietenia cu Ladima. Aceleaúi întrebări
realizează portretul direct, necruĠător al Emiliei úi, indirect, din comentariile ei, unul tot mai stratificat a lui
Ladima. Pe de altă parte, Ladima însuúi, prin bilete úi scrisori, oferă o imagine purificată parcă în oglindă a
Emiliei.
La fel procedează úi O’Brien, folosind strategii diferite ca să poată alcătui dosare de existenĠă
pentru personajele sale, John Wade úi Kathleen, iubita úi apoi soĠia lui, cu destine inseparabile. Există un
prezent al naraĠiunii: cei doi soĠi s-au retras în Ġinutul cu lacul imens úi păduri nesfârúite din Minnesota după
ce John a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile pentru Senatul American. Epica balansează de la
aventura în prezent (dispare întâi Kathy úi apoi John, fără urmă), spre trecutul ce scoate la lumină
biografia ,,Vrăjitorului”.
John primise, din copilărie si până după 20 de ani, porecle - “Micul Merlin”, “Micul Houdini”,
“John Grăsanul” úi “Vrăjitorul” – un mod de căutare a identităĠii, de atingere a eului pur. Mai multe traume,
unele insuportabile, îi marchează fiecare vârstă: în copilărie – alcoolismul tatălui, însă cuceritor úi
carismatic; la 14 ani – sinuciderea tatălui; la 23 úi 24 de ani – războiul din Vietnam îl sileúte să ia parte la
masacrul unor sate în care mai rămăseseră doar femei, copii úi bătrâni; între ele întâlnirea cu Kathleen úi apoi
iubirea ce-úi păstrează aceeaúi incandescenĠă.
De fiecare dată, John apelează la magie. Descoperise trucurile úi manipulările de la 11 ani úi ajunge
să facă din magie mijlocul de salvare, cutia cu oglinzi, în care exersează ca să poată supravieĠui. ùi după
Vietnam găseúte în el resurse ca să o ia de la capăt úi să înceapă o carieră politică: senator, apoi
viceguvernator în Minnesota úi apoi ambiĠia de propulsare în Senatul American. Când însă adversarii găsesc
“scheletul din dulap”, adică prezenĠa sa în plutonul care a masacrat locuitorii unui sat vietnamez, act judecat
de Curtea MarĠială, John Wade pierde alegerile într-un mod categoric, iar cariera sa politica este încheiată.
Romanul investighează dimensiunile secrete ale eului desemnate drept ,,natură”: a pierderii, a
căsătoriei, a iubirii, a bestiei, a politicii, a spiritului, a întunericului úi a unghiului (cum se intitulează 8 dintre
capitolele cărĠii), iar naratorul recurge la persoana a III-a a relatării. Aceste capitole se întretaie cu alte úapte,
intitulate “Mărturii”, compuse din pasaje de o mare diversitate a punctelor de vedere: persoane apropiate de
John úi Kathleen, extrase din cărĠi de psihologie úi istorie, biografii de magicieni, depoziĠii de la Curtea
MarĠială.
Alte úase capitole se intitulează “Ipoteze” úi ele aproximează scenarii diferite care să explice
dispariĠia fără urme a lui Kathleen: a fugit cu un iubit, s-a sinucis, a plecat într-o plimbare cu barca úi s-a
rătăcit pe canale, a avut un accident úi s-a înecat. Cercetările făcute vreme de câteva săptămâni nu au
descoperit nimic. DispariĠia lui John este la fel de misterioasă: úi-a ucis soĠia úi fuge ca să nu fie descoperit,
alege calea pierderii în ape. ùi o ipoteză îi reuneúte: úi-au înscenat dispariĠia fiindcă pierduseră tot úi nu le
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mai rămăsese decât iubirea de salvat. Celelalte nouă capitole dezvăluie stări úi fapte: nefericirea úi amintirea,
întrebări úi descoperiri, căutări úi plecări.
În fond, romanele istorisesc una úi, respectiv, două poveúti de iubire úi iluzionare: cea dintre John
Wade úi Kathleen úi cea dintre Fred Vasilescu úi doamna T, iubirea lui G. M. Ladima pentru Emilia pare mai
degrabă proces de imaginare a unei iubiri ce seamană cu fervoarea mistică úi adulaĠia sacră, nu cu dragostea
profană. Cuplul din Vrăjitorul se află prins în magia iubirii care depăúeúte ezitările anilor de studenĠie,
depărtarea úi înstrăinarea anilor de război, revenirea în viaĠa obiúnuită, lungul úir de încercări care compun o
carieră în viaĠa politică.
Într-o scrisoare trimisă iubitei lui din Vietnam, John proiectează asupra cuplului pe care îl alcătuiau
o viziune stranie, comparând-o cu imaginea unei perechi de úerpi vazută pe o cărare, lângă Pinkville, fiecare
úarpe înghiĠind coada celuilalt, un cerc bizar ce aducea capetele lor tot mai aproape. Aúadar, iubirea apare
drept o reciprocă devorare. De aici úi o definiĠie la fel de bizară a perechii: unu plus unu fac zero. Cercul
serpentiform apare de mai multe ori ca imagine a pasiunii trăite de John si Kathleen.
Cele patru personaje camilpetresciene se învârt úi ele într-un carusel magic, fiindcă Fred Vasilescu
o iubeúte pe doamna T, iar împrejurările îl împing spre Emilia. Iubirea lui Ladima spre aceeaúi Emilia
provoacă alte vârtejuri lăuntrice. ForĠele de atracĠie úi de respingere dintre Fred úi Emilia, doamna T úi
Ladima, prietenia dintre cei doi bărbaĠi, incompatibilitatea dintre cele două femei complică “maúinăria”
acestui cvartet devenit carusel erotic.
Cele două imagini ale istorisirilor erotice din romane configurează miúcări controversate. În
Vrăjitorul, miúcarea este una centripetă, pentru că John úi soĠia lui se scufundă în interiorul pasiunii lor,
căutând un punct absolut, un soi de “aleph”care să îi resoarbă din eúecurile vieĠii de până atunci. Miúcarea
opusă apare în Patul lui Procust, căci tendinĠele centrifuge tot mai violente îi scot din ritmurile fireúti ale
rotirii existenĠiale úi îi aruncă pe Fred úi Ladima de pe “orbită” în moarte.
Patul lui Procust ilustrează observaĠia freudiană că în iubirea oricărui cuplu există patru actanĠi.
Vrăjitorul, dimpotrivă, dovedeúte că fiecare dintre îndrăgostiĠi posedă în adânc mulĠi alĠii care ies
incontrolabil la suprafaĠă. Istoriile de iubire includ în bucle úi răsuciri episoade ale trădării: infidelitate/
adulter. ùi bărbaĠii, dar úi femeile au secretele lor, nedezvăluite sau inexplicabile: Fred se afiúează,
ostentativ, cu diferite femei, doamna T acceptă să i se dăruiască lui D din milă; Kathleen are o aventură cu
un dentist.
Pentru eroii romanelor, iubirea nu înseamnă doar trăire, ci úi experienĠă dublă de cunoaútere úi
autocunoaútere, ea duce la o prefacere lăuntrică profundă úi la criză în modul de viaĠă. Nici Fred úi nici
Ladima nu intuiesc cotitura ce se produce în modul lor de viaĠă după ce au cunoscut ce înseamnă pasiunea.
Fiecare vrea să revină la stadiul anterior, dar întoarcerea nu mai e posibilă. În schimb, pentru “vrăjitorul” lui
O’Brien, iubirea promite salvarea, dacă nu chiar mântuirea.
În mod curios, toĠi trei simt nevoia să spioneze: vizitele inopinate ale lui Ladima la locuinĠa Emiliei,
supravegherea discretă úi constantă a doamnei T de către Fred, mai ales tentativele făcute de John de a afla
partea necunoscută din fiinĠa iubitei lui, care continuă úi după ce i-a devenit soĠie. Spionajul dovedeúte
slăbiciune úi nesiguranĠă, dorinĠă de a proteja, dar úi nevoia de a lua în stăpânire pe calălalt, de a-l domina
din umbră úi pe ascuns.
Patul lui Procust lasă nedezlegată taina morĠii lui Fred Vasilescu: accident de aviaĠie/sinucidere
premeditată úi minuĠios pregatită. Chiar sinuciderea lui Ladima are mai multe cauze, fară ca un episod ori
personaj să divulge faptul care a declanúat hotărârea definitivă. InvestigaĠia realizată de Fred Vasilescu îl
duce spre mai multe ipoteze úi, treptat, el parcurge acelaúi traseu (în Epilog I). Autorul însuúi cercetează
misterul morĠii lui Fred, cautând explicaĠia în caietele de însemnări, în convorbirea cu doamna T (în Epilog
II).
Într-o notaĠie din însemnări, Fred scrie despre “lovitura cumplită”, în alt loc face aluzie la “taina pe
care n-o útiu nici părinĠii mei, faptul cumplit care e cancerul vieĠii mele, care mă face să fug de o femeie
iubită”. Misterul rămane de nepătruns úi se pot face doar speculaĠii fără acoperire în substanĠa cărĠii.
Incinerarea înseamnă pentru el ridicarea în fum, care se potriveúte cu marea plăcere a zborului, cu pilotarea
avionului.
Surprizele aduse de însemnări úi de testament sporesc misterul personajelor. Oricât ar fi de
proaspătă sau atentă o nouă lectură, ea nu elucidează taina.
Evenimentele ce formează pilonii romanului Vrăjitorul se petrec în timpuri diferite: noaptea
obscură urmată de dispariĠia soĠiei; ziua masacrului din satul Thuan Yen, când se dezlănĠuie violenĠa
colectivă, urmată de spaima úi oroarea simĠite diferit de soldaĠii din Compania Charlie; noaptea în care
copilul, care a aflat vestea că tatăl său a murit, îúi ia puúca, hotărât să se ducă în cer ca să-l ucidă pe
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Dumnezeu fiindcă i-a ucis tatăl. Se explică astlfel îndemnul său obsesiv: “Ucide-l pe Isus!”. Personajul
principal îúi scrutează memoria ca să le scoată la lumina din întunericul absolut ce le acoperise.
Rămâne până la sfârúit incert dacă în acea noapte John Wade úi-a ucis soĠia, într-un acces de
nebunie, opărindu-i capul cu apă clocotită din ceainic, aúa cum a opărit úi muúcata úi cactusul, a dus-o la
debarcader úi a scufundat-o în apă sau Kathleen a evadat din rutina căsniciei de nesuportat. Cealaltă
posibilitate este la fel de incertă: cei doi soĠi úi-au pregătit dispariĠia. Aceleaúi personaje secundare
construiesc, pe rând, diverse scenarii, toate la fel de úubrede úi, în acelaúi timp, cu aceeaúi marjă de
posibilitate.
Marea enigmă a ambelor romane o formează autorul însuúi. El este prezent la început úi la sfârúit,
atât în notele de subsol consistente, cât úi prin relatări ample plasate la “parterul” arhitecturii epice, cu
intervenĠii extrem de interesante pe tot parcursul în Patul lui Procust. Autorul este proiecĠie úi voce
auctorială sau pur úi simplu un personaj căruia i se conferă o identitate discretă? Cât despre autorul din
romanul lui O’Brien, el rămâne cantonat în subsol úi nu conteneúte, până la sfarúit, să pună întrebări úi să
emită comentarii, amplificând la maximum incertitudinea.
Acest autor apare ca Marele Manipulator. El selectează poezii ermetice (Patul lui Procust,
Samarcanda, Cer final, Perafă) ale unui personaj ca Ladima úi articole útiinĠifice (Soarele care moare,
EvoluĠia e oare revolută?) cu impact puternic úi asupra lui Fred. ùi, similar, în Vrăjitorul, alege pasaje din
Edith Wharton úi Nathaniel Hawthorne, din Cehov si Dostoievski, din Ambrose Bierce úi Sofocle, ca úi
numeroase citate din lucrări politice, istorice, medicale, sociale. Acelaúi autor îúi recunoaúte neputinĠa de a
pătrunde în miezul fiinĠei, acolo unde îúi au sălaúul instinctele, unde se deschide uneori hăul în care totul se
surpă. De aceea útie prea bine că nu poate explica impulsul care îl îndreaptă pe Ladima spre sinucidere, pe
Fred spre zborul cel mai riscant, pe John Wade spre calătoria pe ape. ToĠi sunt în fond niúte ,,vrăjitori”. Dar
oare numai ei? Pe toĠi, susĠine O’Brien, misterul ne revendică în cele din urmă úi, într-un fel sau altul, se
pare, cu toĠii facem trucul cu dispariĠia…

Scriitori ciudaĠi, cărĠi úi mai ciudate: Ion Budai-Deleanu úi José Carlos
Somoza
Iuliana Benchea, clasa a XI-a B
Ligia Acatrinei, clasa a XI-a B
Coordonator, prof. TudoriĠa Beldie
Ce legătură s-ar putea stabili, păstrând logica minimală a unui doctor în medicină úi … pianist,
psihiatru, dar care trăieúte de ani buni la Madrid, deúi a locuit úi la Caracas, în Venezuela, la Córdoba, în
Argentina, úi un cărturar transilvănean cu acută conútiinĠă a românităĠii, plecat din ğara HaĠegului ca să
studieze în capitala Imperiului habsburgic Filosofie úi Teologie, ajuns slujbaú chezara – crăiesc úi stabilit la
Liov pentru treizeci úi trei de ani, unde se úi stinge.
Primul, J. C. Somoza, se află pe creasta avalului adus de noua generaĠie a prozatorilor sudamericani, romanul Peútera ideilor (publicat în 2000 úi tradus în română în 2003) consacrându-l. Al doilea
este I. B. Deleanu, singular între corifeii ùcolii Ardelene prin creaĠie literară, desprins într-un mod
inimaginabil de tradiĠia culturii vechi de origine bizantină. ğiganiada, prima úi singura epopee definitivată
din istoria literaturii române, subintitulată o “poemation eroi-comico-satiric” oferă tot inventarul epopeii,
traversând epocile, de la antichitate la iluminism, dar úi un spectacol savuros desfăúurat simultan în
“subsolul” paginii, susĠinut de pleiada hermeneuĠilor de toate soiurile care comentează în toate registrele
posibile textul. Epopeea moare, dar ca să renască, fie úi sub alt chip: înapoi la Homer!
ùi aici se întâlnesc cei doi, J. C. Somoza revine la controversata Scriosoarea a VII-a a lui Platon,
din care extrage úi motto-ul despre cunoaúterea fiecărui lucru úi construcĠia narativă, ce duce romanul întrun punct critic. Peútera ideilor, realizează o mutaĠie a speciei romaneúti, infinit mai îndrăzneaĠă decât
Numele trandafirului de Umberto Eco. Un roman istoric ce se dovedeúte unul de aventuri detectiviste, care,
în fond, ascunde un roman negru úi acesta, la rândul lui, acoperă sau justifică romanul filosofic sau inĠiatic.
O epopee care este un mozaic al epopeilor (ğiganiada) úi un roman care aglomerează mulĠimi de
convenĠii romaneúti (Peútera ideilor) se întâlnesc într-un spaĠiu metafizic, cel al spiritului grec, úi într-unul
ficĠional inedit: subterana epicii. Scriitori, pe care două secole îi despart se apropie deodată străbătând
aceeaúi cale. Ca să regenereze cele două specii fie apopee, fie roman, ei construiesc în “subsolul” textului,
oglinda miúcătoare a tălmăcirii sau a comentariului.
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Să fie pură coincidenĠă că epopeea românească are douăsprezece cânturi úi romanul prozatorului
cubanez are douăsprezece capitole? Altă coincidenĠă: Prologul epopeii úi Epistola închinătoare le semnează
Leonachi Dianeu, iar Peútera ideilor narează întâmplările petrecute la Atena într-o scriere atribuită, în final,
lui Filocter din Chersonez. Tot coincidenĠă că în “subterană” se desfăúoară altă poveste – gâlceavă
hermeneutică sau intrigă metatextuală? Inclasabila scriere a lui B. Deleanu, ca úi romanul, relatează
descifrarea úi interpretările altui manuscris, ale cărui taine le desluúesc pe rând, traducătorul, Elena, Elio.
Dar de la două-trei coincidenĠe încolo, lucrurile încep să fie suspecte...
ğiganiada relatează peripeĠiile unei tabere de Ġigani, pornită să ajute pe domnitorul Vlad ğepeú în
bătăliile cu turcii. AcĠiunea propriu-zisă este continuu întreruptă de sfaturi úi discursuri, certuri úi păruieli.
Ca în orice epopee, se înfruntă două oútiri în planul lumii pământeúti, dar se luptă úi forĠele supraumane, nu
zeii ca la Homer, ci sfinĠi úi draci, cu interferenĠele ce produc răsturnări de situaĠii úi suspans. Episoadele
călătoriei în alte tărâmuri îl au ca protagonist pe tânărul Parpangel care ajunge úi în rai úi în iad.
Epopeea a fost privită din multiple perspective: scriere iluministă, sinteză sau parodie a modelelor
clasice, epopee comică úi poem burlesc, creaĠie originală din multele înrâuriri personale, dar úi creaĠie
barocă. Oricare viziune din cele de mai sus limitează úi simplifică.
Peútera ideilor a lui J. C. Somoza polemizează cu diferitele tradiĠii româneúti pe care
contemporaneitatea le reinventează. Herakles Pontor, cel mai priceput dintre toĠi Dezlegătorii de Enigme,
trăieúte în Atena, în perioada vestitei Academii platoniciene úi este chemat să lămurească un úir de morĠi
violente ale unor tineri efebi din Academie. Ca úi epopeea românească, romanul acesta se poate desface în
diferite “cuburi” luate din alte construcĠii epice, de la romanul negru la cel de mistere, de la Agatha Christie
la Jorge Luis Borges úi mai departe la Umberto Eco.
Căutând un ucigaú în serie, Herakles Pontor ajunge în miezul disputelor platoniciene, se apropie de
mistere úi de o credinĠă, aproape o religie secretă, descoperă lucruri noi despre cei apropiaĠi úi despre sine.
Aparent, romanul nu aduce nimic nou, decât abilitatea úi ingeniozitatea cu care manipulează cliúee ale
diferiteor formule de roman úi personaje cu funcĠii precise.
Amândoi scriitorii însă anticipează suficienĠa úi insuficienĠa receptării cărĠilor în spirit postmodern,
au grijă ca ei înúiúi să demonteze maúinăria narativă úi să descrie principiile de funcĠionare. Notele de subsol
alcătuiesc al doilea spaĠiu ficĠional, a cărui irealitate este evidentă de la început, pentru că el reflectă lumea
ficĠiuni de la “parterul” construcĠiei epice. Ele devin istoria traducătorului úi a traducerii, în Peútera ideilor, úi
panorama receptării de către un spectru întins de comentatori în ğiganiada.
Ion B. Deleanu recunoaúte că Ġiganii ale căror peripeĠii úi certuri le narează epopeea nu sunt Ġigani,
prin ei i-a înfăĠiúat pe ai săi. Romanul somózian descrie morĠi violente care par sinucideri false úi Herakles
Pantor află, în final, de la Crantor că erau sinucideri sacrificiale de tip ritualic înscenate în sinucideri ca să
creeze efectul de asasinat úi să disimuleze moartea voluntară. Aúa că epopeea úi romanul se dovedesc specii
absolut înúelătoare, ce derutează complet teoria literară.
ğiganiada poate fi citită ca metatext despre invenĠie úi interpretare. Peútera ideilor ca metatext al
traducerii. Cine este traducătorul unei cărĠi dacă nu lectorul care descifrează atent toate secretele de
“fabricaĠie” ale operei, cel ce întoarce scrierea ac pe o mănuúă ca să-i vadă úi să-i refacă “tăietura” úi
“cusăturile”? Traducătorul este cititorul regal, cu privilegiul imens al intimităĠii textului tradus, care trebuie
el însuúi să recurgă la note. Într-una din primele note din subsol, traducătorul face o observaĠie foarte
interesantă: ”un tălmăcitor trebuie să fie sincer în notele sale, deoarece minciuna este privilegiul
scriitorului.”
Între traducătorul papirusului úi originalul anonim s-a interpus ca editor Montalo. Alături de
traducător de află iubita sa, Elena, devenită treptat un cititor indirect care are acces la text prin intermediul
traducătorului când i se confesează asupra incertitudinilor úi ipotezelor care îl chinuie. Se creează astfel un
colportaj curios al mesajelor secrete îngropate în text. De aici, bănuiala traducătorului că se alfă în faĠa unei
scrieri eidetice căreia trebuie să-i desluúească subtextul, ca să traducă textul. Traducătorul o defineúte
astfel: “Eideza este o tehnică literară inventată de scriitorii greci din Antichitate pentru a transmite prin
scrierile lor chei sau mesaje secrete. Constă din repetarea unor metafore sau cuvinte care, descoperite de
către citiroul perspicace, trebuie să-i pună la dispoziĠie o idee sau o imagine independentă de textul original
”(opera citită, p. 37).
ùi, în felul acesta, citind despre încercările lui Herakles Pontor de a descoperi enigma crimelor,
traducătorul înepe să vadă în fiecare capitol o eideză, o imaginaĠie insinuată care trimite la câte una din
muncile lui Hercule: un leu, Hidra. Aúadar, lectura cărĠii are deja un filtru mitologic, înúelător însă, cum
reiese din observaĠiile făcute de Elena úi Elio: în epoca scrierii cărĠii, Muncile lui Hercule nu erau niciun
secret úi atunci folosirea eidezei pentru a ascunde ceva útiut de toĠi e un non-sens.
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Traducătorul, ajuns la capitolul al treilea, recunoaúte că receptarea eidezei diferă de la un cititor la
altul. El vede în capitolul al treilea o căprioară úi o fată cu un crin în mână care strigă cerând ajutor, pe când
Elena vede numai o căprioară úi, probabil Elio ar zări doar crinul. ùi atunci se ivesc bănuielile
tălmăcitorului: imaginile úi ideile formate din cărĠi sunt atât de fragile, încât alt traducător ar evoca desigur
alte imagini. ùi, mergând pe urmele autorului, un traducător este o eideză a acestuia, mereu prezent úi mereu
nevăzut.
Dar în ğiganiada s-au pripăúit în subsolul epopeii o cohortă de cititori, comentatori úi interpreĠi.
Nicolae Manolescu alege trei dintre ei figuri emblematice pentru cele trei trepte de lectură: Onochefalos
(lectura literală), Idiotiseanu (lectura naivă) úi Erudision (lectura savantă). Cred însă că sugestiile numelor úi
intenĠia intervenĠiei fiecăruia sunt mult mai complicate. ToĠi au nume expresive care conotează tipul de
lectură practicat. ùi totuúi, ar trebui pornit mai întâi nu de la nume, ci chiar de la termenii prin care îi
desemnează autorul: cocon, chir, părinte, căpitan.
“Cocon” înseamnă, după DEX, úi bărbat, domn (termen de politeĠe), fiu, fecior dintr-o familie
superioară social (învechit úi popular), copil mic, abia născut, în timp ce “chir” , termen úi el învechit ce
precedă numele de persoană înseamnă “domn, jupân”. Aúadar, cei mai aproape de litera textului sunt coconii
– ErudiĠian, Idotiseanu, Codntres, Politicos úi Musofilos – ale căror nume sugerează cantonarea în abordarea
literală a textului, inocenĠa úi limitele ei inevitabile.
Cei numiĠi chir, părinte, chiar feĠe cucernice trec de la abordarea literală spre cea literară,
personalitatea lor imprimă o anume înĠelegere úi interpretare. Aúa cum tălmăcitorii din romanul Peútera
ideilor traduc diferit, úi comentatorii ğiganiadei citesc în textul descifrat propriile lor proiecĠii. Numele
indică stilul, umoarea, fantezia sau opacitatea, într-un cuvânt tipul de subiectivitate úi competenĠa de lectură.
Numele au savoare extraordinară: SimpliĠian úi Onochefalos (“cap de măgar”), Filologos úi
Adrofilos, Apologhios úi Agnosie (“neútiutorul”), Criticos, Evlaviosul úi Ascriteanu (“cârcotaúul”),
Disdimon, Disdimonescu úi Ortodoxox, Sfântoiescul úi Sfântoievici, popa Ciuhurezu din Broúteni úi popa
Nătăroi. Onomastica este mai mult decât grăitoare în cazul altora: Adevărovici úi Mândrilă, Tătălău úi
Răbdăceanu. Uneori cere explicitări, alteori nu: Căpitan Alazonios (“lăudărosul”) úi Căpitan PăĠitul,
Micromegas (“om mic care face pe marele”) úi Dubitantius, arhanzii Suflăvânt úi Suspusanul.
Faptele relatate în Peútera ideilor scot la iveală o bătălie cumplită care macină Atena, úi ea rămâne
multă vreme invizibilă. Pe de altă parte, Academia lui Platon legată de toate tradiĠiile CetăĠii, de Misterele de
la Eleusis, pe de altă parte, sectele originare din Tracia ce practică rituri orgiastice cu reminiscenĠe ale
amazonismului si orfismului, dar úi ale băuturii provocând delir. Două Grecii, una apolinică având ca
emblemă Academia úi al cărei filosof este Platon, alta dionisiacă, reprezentată de Crantor. Prima stă sub
semnul raĠiunii úi al înĠelepciunii, constituie apanajul unei elite a bărbaĠilor CetăĠii, cealaltă exaltă forĠele
iraĠionale úi legitimează dezlănĠuirea lor în femei si bărbaĠi deopotrivă.
Epopeea românească enunĠă explicit lupta ce se poartă între Urgie úi Liubovul Sfânt ca două stihii
cosmice a căror continuă hărĠuire pun lumea în miúcare úi o conduc spre fiinĠă ori nefiinĠă, spre haos ori
cosmos. Această bătălie secretă a semnalat-o Ioana Petrescu: “Umanitatea are de ales între fiinĠă úi nefiinĠă,
între anarhie úi armonie socială (legea, instituită de Vlad, Romândor, parĠial eroul de baladă Argineanul), sau
universului antieroic, dominat de Urgie úi ameninĠat cu nefiinĠa (Ġiganii)”.
Romanul scriitorului sud-american dezvăluie úi alt soi de război, mult mai subtil, de natură
spirituală. În capitolul al VII-lea, Platon enunĠă ideile din Scrisoarea a VII-a, care este considerată de mulĠi
comentatori cea mai sigură ca paternitate platoniciană, iar de alĠii apocrifă. Platon, aici personaj, vorbeúte de
cele cinci trepte ale cuoaúterii unui obiect: numele obiectului, definiĠie, imaginea, discuĠia intelectuală úi
Obiectul în sine. Totodată, Platon afirmă că scriitura ajunge la primele două (nume si definiĠie), iar celelalte
îi sunt inaccesibile: cuvântul scris nu e imagine, nu gândeúte ca să aibă acces la treapta discuĠiei intelectuale,
nu are cum să ajungă la Ideea în sine.
Pariul propus de Filotext lui Platon rămâne suspendat în discuĠia ce are loc, dar el este reluat. Este
un pariu cu două aspecte: Platon susĠine că oamenii aleg ce-i mai rău din ignoranĠă, limite în cunoaúterea lor
(de aici, mitul celebru al peúterii), iar Filotext crede că dintr-o pornire, ce zace în fiecare úi nu poate fi
explicată nici raĠional, nici în cuvinte. Scrierea lui Filotext demonstrează existenĠa acestor forĠe iraĠionale ca
úi posibilitatea literaturii de a le exprima. ùi, simultan, altă demonstraĠie, că literatura poate parcurge toate
cele cinci trepte ale cunoaúterii, cele cinci elemente ale înĠelepciunii.
Numele úi definiĠia figurează într-o scriitură normală. Ca să creeze imagiinile, Filotext a inventat
eideza: un capitol conĠine imaginea unui leu, altul- a Hidrei, ultimul- a merelor de aur din Grădina
Hesperidelor. Prin eideză, ideile nu mai au legătură cu scriitura, ci cu imaginaĠia cititorului. Dar pentru
discuĠia intelectuală, avea nevoie de o voce din afara scriiturii, iar ca să realizeze un fel de dialog, avea
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nevoie de două voci. Aúa se naúte dialogul din subsolul cărĠii úi povestea celor doi, tălmăcitor întemniĠat de
un nebun. Ei compun al patrulea element al cunoaúterii, „fiinĠe de hârtie”, nu din carne úi sânge.
Abia acum similitudinile cu epopeea românească devin frapante. Autorul fictiv căruia îi aparĠine
textul, Leonachi Diancu are o biografie: voluntar în războiul nemĠilor cu turcii, ajunge la slujbă la
“austrieni” úi trimis asupra “franĠujilor” cade rob la Mantua; prizonier în Galia, dobândeúte carte úi învaĠă
mai multe limbi dar, ca priceput ostaú, ajunge căpitan úi este trimis cu oastea în Eghipet, prilej ca să caute
originile neamului propriu Ġigănesc. Dacă Leonachi Diancu corespunde lui Filotext, rolul tălmacitorului îl
are Mitrea Perea, vestit cântăreĠ, formând împreună cu suita comentatorilor, cel de-al patrulea element, adică
discuĠia intelectuală.
Amândouă scrierile apar când specia respectivă (epopeea, romanul) îúi diversificaseră formulele
risipindu-úi vitalitatea până la epuizare. Amândouă se întorc „la origini”, adică la întrebările fundamentale
asupra literaturii ca act de cunoaútere. Peútera ideilor e o polemică implicită cu Platon, cu viziunea care
limita accesul scriiturii la toate cele cinci elemente ale înĠelepciunii. Începând cu titlul, Peútera ideilor, se
poate citi úi ca roman ironic, în sensul înalt, filosofic, dar úi ca roman ce reînvie o tradiĠie accesibilă doar
celor iniĠiaĠi.
Mult mai misterioasă este “jucăreaua” lui Ion Budai Deleanu, rămasă în manuscris, publicată după
un secol, ca úi când autorul nici n-ar fi fost interesat sa ajungă la public sau ca úi când útia că scrie pentru un
public din viitor. Cred că secretele acestei cărĠi au rămas până azi nepătrunse, că în structura de adâncime se
află bine criptat un mesaj. O posibilă cheie oferă notaĠia din finalul Epistoliei închinătoare: „Dat: 18 marĠ
1812. La piramidă. În Eghipet”. Pe paginile primei variante a ğiganiadei autorul însuúi desenase o piramidă.
O explicaĠie a propus Arnold Helman, într-un studiu Anagramele din ğiganiada. Piramida reuneúte
marile simboluri (pătrat, triunghi) pe care le-au perpetuat societăĠile secrete. Istoricul literar Mircea Voida
asociază parola folosită de Horia în cursul răscoalei din 1784 - „la gorun”, cu precizarea lui B.Deleanu - „la
piramidă”. Este tot o parolă, un semn de recunoaútere?
Să ne gândim că hieroglifa MR, folosită de egipteni pentru piramidă semnifică „munte”. Făcea o
corelaĠie autorul român între piramida egipteană úi piramida compusă din MunĠii CarpaĠi? Răspunsul ar
însemna un nesfârúit úir de speculaĠii, privind „transhumanĠa” centrelor spirituale de-a lungul timpului.
Oricum, în piramide se află camere cu funcĠii tainice, peúteri îmblânzite. ùi orice peúteră se află în interiorul
unui munte sau a unei movile.

Limba Franceză
La francophonie en brèves

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 globalisation 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 historiques, culturelles et naturelles de la Roumanie.
8. Le français est langue officielle dans les débats européens, il est parlé dans les trois capitales 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.

Irina CobiliĠă, 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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Istorie
William Cuceritorul
Emma Andreea Jilavu, clasa a IX-a A
Coordonator, prof. Lavinia Beúliu
Născut în jurul anului 1028, William era fiul ilegitim al Ducelui de Normandia, Robert I úi al Herleve –
cunoscută úi sub numele de Arlette – fiica unui tabăcar din Falaise. Cunoscut printre contemporanii săi sub
numele de “William Bastardul”, faptul că era ilegitim i-a conturat cariera de când era încă tânăr. La moartea
tatălui său în 1036, William a fost recunoscut de familia sa ca moútenitor – o excepĠie de la regula generală
care cerea excluderea ilegitimilor de la succesiune. Unchiul său a condus Ducatul cât timp acesta a fost
minor úi suveranul său, Regele Henry I al FranĠei l-a înnobilat la vârsta de 15 ani. Din 1047, William s-a
confruntat cu rebelii din Normandia úi ameninĠări din partea nobililor vecini, inclusiv un atentat de invazie a
fostului său aliat, Regele FranĠei Henry I în 1054 – forĠele franceze au fost înfrânte în bătălia de la Mortmer
– úi în 1057. Succesul militar al Ducelui de Normandia úi reputaĠia de care se bucura l-au ajutat să negocieze
căsătoria sa cu Mathilda, fiica Contelui Baldwin al V-lea al Flandriei.
PretenĠiile sale la tronul Angliei au fost bazate pe afirmaĠia sa că în 1051, Eduard Confesorul i-a promis
lui tronul – erau veri distanĠi – úi ca Harold al II-lea a jurat în 1064 în favoarea succesiunii lui sale la tron.
Mai mult, William avea susĠinerea Împăratului Henry al IV – lea úi aprobarea papei. I-au luat úapte luni
pentru a se pregăti pentru invazie. A folosit 600 de vase pentru a transporta 7000 de oameni – inclusiv 20003000 de cavaleri – peste Marea Mânecii. Care erau drepturile lui William la corona Angliei? E suficient sa
examinăm genealogia lui pentru a vedea că sunt nule. Ducele de Normandia nu avusese rude comune cu
bunul rege Eduard decât o soră a bunicului úi mai mult decât atât era bastard. De altfel, în secolul al XI–lea
coroana engleză numai Wintan-ul putea s-o atribuie. Promisiunea lui Eduard? Argument neconcludent,
pentru că Eduard promisese coroana tuturor celor care ar fi putut s-o pretindă úi nu avea dreptul s-o promită.
Dar Lanfranc úi William, oameni dibaci úi care dădeau totdeauna dorinĠelor o aparentă morală, puseseră la
cale o întreagă maúinărie diplomatică împotriva singurului concurent periculos: Harold, fiul lui Godwin úi
cumnatul lui Eduard. Nefericitul Harold fusese făcut prizonier, după un naufragiu aproape de Ponthieu, de
către comitele de Ponthieu, apoi eliberat de William úi transportat la Rouen. Acolo, ducele îl făcu să înĠeleagă că este complet liber, dar cu o singură condiĠie, aceea de a presta omagiu lui William úi a deveni, în
sens feudal, “omul său”. În cursul acestei ceremonii, Harold trebui să depună un jurământ despre care nu se
útie nimic precis. Jurase s-o ia de soĠie pe fiica lui William sau să susĠină drepturile acestuia la tronul Angliei? În orice caz a fagăduit sub jurământ ceva ce a fost invocat apoi împotriva lui.
La 28 septembrie 1066, cu ajutorul unui vânt favorabil, William a debarcat în Pevensey úi în câteva
zile úi-a stabilit tabăra la Hastings. Înfrângând mai devreme o invazie a Regelui Norvegiei în bătălia de la
Stamford lângă York spre sfârúitul lui septembrie, Harold a adunat forĠat oameni, chiar úi neexperimentaĠi,
pentru a înlocui veteranii úi a mers spre sud pentru a înfrunta noua ameninĠare.
William a fost încoronat de Crăciun în 1066 la Westiminster Abbey. Trei luni mai târziu era destul
de încrezător să se întoarcă în Normandia lăsând la conducere doi regenĠi – unul din ei era fratele său vitreg
Odo. Totuúi, i-a luat úase ani pentru a-úi revendica cucerirea úi chiar úi atunci trebuia să înfrunte constant
complotul úi lupta de ambele părĠi ale mării.
Nu există situaĠie mai ambiguă decât aceea a lui William în Anglia. Legal, el dorea să treacă drept
suveranul legitim – un membru al vechii familii regale, un continuator care nu dorea să introducă nicio
schimbare; de fapt, este un cuceritor, înconjurat de cinci sau úase mii de cavaleri hrăpăreĠi, cărora le-a
promis pământ úi pe care va trebui, desigur, să-i înzestreze cu proprietăĠi. Deúi se putea afirma că sunt de
aceeaúi seminĠie cu anglo-danezii úi veri foarte apropiaĠi cu anglo-saxonii, normanzii s-au transformat atât de
profund într-o sută cincizeci de ani, încât niciun englez nu le mai înĠelegea limba.
Totuúi, prin ce mijloace un grup de normanzi, izolaĠi într-o Ġară străină, într-o vreme când
mijloacele de comunicare erau greoaie úi încete, aveau să se meĠină úi să guverneze? Dar în acelaúi timp
avantajele cuceritorilor erau destul de numeroase; aveau în William un adevărat conducator, care venea din
Normandia cu o serioasă experienĠă de suveran; ei se loveau de o rezistenĠă locală, dar nu de o rezistenĠă
naĠională; aveau mai ales o vădită superioritate a armelor. După înfrângerea huscarlilor lui Harold, nicio
armată din Anglia nu se mai putea opune cavaleriei feudale a normanzilor. În afară de acestea, ei útiau să
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construiască fie pe coline, fie în plin úes, pe niúte “movile” artificiale, castele fortificate, care, în lipsa
artileriei, erau inexpugnabile.
Era în firea Cuceritorului să facă ca acĠiunile sale cele mai arbitrare să poarte masca dreptăĠii.
Pentru a distribui normanzilor domeniile făgăduite, trebuia să-i despoaie pe învinúi úi începu prin ai lipsi de
pământ pe trădători, aceia care luptaseră pentru Harold. Apoi profită de numeroasele revolte pentru a anexa
coroanei noi teritorii. Cu o înfricoúătoare asprime, reprimă o răzmeriĠă în nord, dă foc tuturor satelor de pe
un întins teritoriu, apoi construieúte splendidul castel de la Durham. În sfârúit, ultimul rebel saxon, Herewar
the Wake, fiind invins, trece la organizarea regatului.
Noua nobilime engleză era formată din oamenii Cuceritorului, regele normand era înconjurat de o
curte, Concilium sau Curia Regis, care corespundea aproape cu Witan-ul saxon. William, ca odinioară
Alfred sau Eduard Confesorul, “îúi poartă coroana” de trei ori pe an, la Westminster, la Winchester, la
Gloucester, úi purta “profunde discuĠii cu înĠelepĠii săi”. Baronii, episcopii, abaĠii i-au parte la Consiliu nu
din datorie naĠională, ci din obligaĠie feudală faĠă de suzeranul lor.
Cucerirea normandă nu e urmată de o ruptură brutală cu trecutul. Această ruptură ar fi fost
imposibilă. Cum ar fi putut cinci mii de oameni, fie cât de bine înarmaĠi, să silească un popor întreg să
renunĠe la vechile obiceiuri datând de mai multe secole? Dimpotrivă, William, care se considera succesorul
regilor saxoni, a făcut bucuros apel la legile úi la instanĠele lor de judecată. El păstrează toate acele instituĠii
saxone care serveau scopurilor sale. Fyrs-ul, sau recrutarea în masă, va deveni, îndată ce populaĠia
Ġărănească se va consdiera aliata coroanei, o forĠă utilă. Pentru a definitiva procesul de centralizare politică,
în 1086, la Salisbury, a cerut să i se presteze jurământ direct de către vasalii vasalilor săi, astfel încât
credinĠa faĠă de rege a trecut înaintea oricărui alt fel de loialitate.
Cuceritotul se angajase faĠă de papalitate, în clipa când obĠinuse sprijinul acesteia, ca să reformeze
biserica Angliei. Ajutat de Lanfranc, mare om de stat mai curând decât mare om al bisericii, úi-a Ġinut
cuvântul. Două dintre reformele ecleziastice ale lui Lanfranc sunt importante prin consecinĠele lor
îndepartate:
Îúi lua obiceiul de a întruni “sindoruri” sau adunări ecleziastice, în acelaúi timp cu Marele Consiliu.
MulĠi prelaĠi luau parte concomitent la adunarea feudală – în calitate de seniori laici – úi la sinodul clerului;
Lanfranc úi regele vroiau să aibă asupra bisericii Angliei drepturile pe care ducele le avea asupra
bisericii din Normandia, adică nici un papă nu putea fi recunoscut în Anglia fără consimĠământul regelui, nu
putea întreĠine niciun fel de corespondenĠă cu Roma fără útirea lui, deciziile conciliilor engleze nu aveau
valabilitatea fără aprobarea lui úi, în sfârúit, baronii úi slujbaúii regelui nu putea fi judecaĠi de curĠile
ecleziastice fără asentimentul acestuia.
Afirmându-úi din primii ani ai cuceririi autoritatea asupra nobilimii úi a bisericii, William pune
astfel, bazele unei mari monarhii, dar el nu este un suveran absolut. A jurat, la încoronarea sa, să menĠină
legile úi obiceiurile saxone; trebuia să respecte drepturile feudale pe care le-a acordat oamenilor săi úi
accepta autoritatea bisericii. Dintre cei trei fii, pe care nu-i făcuse niciodată părtaúi la opera de guvernare,
preferatul său era al doilea, William Rufus, sau cel Roúu, numit astfel din cauza culorii îmbujorate a
obrazului său, lui i-a lăsat moútenire coroana Angliei. Lui Robert, fiul cel mai mare, pe care nu-l stima prea
mult, i-a lăsat până la urmă – úi asta cu regret – Normandia, prevestind că, sub un asemenea suveran, nimic
bun nu se va întâmpla acolo. Al treilea, Henric, nu primi decât cinci mii de mărci de argint. William a
petrecut ultimele luni de domnie în Normandia, luptând contra regelui Filip, care voia să anexeze un
domeniu al acestei provincii Coroanei franceze. Pe când asedia oraúul Mantes, a fost victima unui accident
absurd: calul i-a alunecat, pe o pantă înverzită, úi regele s-a lovit puternic cu burta de oblancul úeii, suferind
o contuzie internă, ce i-a provocat o hemoragie fatală. Pe 9 septembrie 1087, regele úi-a dat obútescul sfârúit.
Refuzând să fie dus după moarte în Anglia, William a cerut să-úi afle odihna veúnică în Normandia natală,
fiind înhumat la temelia abaĠiei „Sfântul ùtefan” din Caen. Astfel, úi-a găsit sfârúitul cel care a schimbat
pentru totdeauna destinele Angliei.
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Winston Churchill
Alin Maftei, clasa a IX-a A
Coordonator, prof. Lavinia Beúliu
.
Pe 30 ianuarie 1965, Marea Britanie aduce un ultim omagiu lui Winston Churchill: funeralii
naĠionale în care nici un amănunt nu este lăsat la voia întâmplării, 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 primministru este purtat pe străzile Londrei până la malul Tamisei. Apoi o úalupă urca pe fluviu, iar docherii
înclină braĠele macaralelor într-un ultim salut, adresat defunctului. Mai grandioase decât cele ale unui úef de
stat sunt funeraliile pe care le rezerva Anglia marilor săi oameni. ùi totuúi, dacă nu ar fi fost al doilea razboi
mondial, în cursul căruia a întruchipat cu atâta forĠă úi obstinaĠie rezistenĠa Ġării 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, moútenitor al unuia dintre numele ilustre ale Angliei, un mare gurmand, el trăieúte viaĠa unui
fiu de familie bună. Intră cu greu la ùcoala Militară de la Sandhurst luptă în Indii, în Sudan úi se face
remarcat în timpul războiului burilor din Africa de Sud (1899), datorită articolelor scrise petru Morning Post
úi mai puĠin pentru faptele de arme. Ca úi tatăl său, Lordul Randloph, este ales deputat conservator în 1901.
Iată cum îl descria socialista Beatrice Webb: “prima impresie: un agitat – aproape la modul insuportabil;
egocentric, cu pretenĠii, superficial, reacĠionar, dar úi cu multă îndrăzneală, cu originalitate - nu de spirit, ci
de caracter. Tenacitatea lui, curajul úi marea tradiĠie pe care o are în spate îl pot duce departe, cu condiĠia să
nu se poticnească úi el ca tatăl lui”. Dar Winston nu se va poticni. Dimpotrivă, supravieĠuieúte mai ales
propriei sale lovituri de teatru pe 31 mai 1904, atunci când, atacând politica economică a guvernului,
părăseúte Partidul Conservator úi trece pe băncile opoziĠiei liberale. Decizia este considerată de alegători o
trădare, odată cu venirea la putere a liberalilor în 1906, Churchill îndeplineúte pe rând o serie de funcĠii în
ministerul britanic.
În această epocă prinde contur portretul sumbru potrivit căruia Churchill – care în 1911 reprima
grevele docherilor úi ale feroviarilor – este duúmanul declarat al clasei muncitoare. După eúecul dramatic al
expediĠiei din Strâmtoarea Dardanele (1915), cariera politică a lui Churchill este aproape terminată. În lupta
cu turcii, Antanta pierde aproape 200000 de oameni. Churchill este făcut răspunzător, fiind îndepărtat la
următoarea remaniere ministerială.
Perioada interbelică reprezintă pentru el o lungă “traversare a deúertului”, cu excepĠia unei scurte
perioade în funcĠia de cancelar la FinanĠe, care recompensează ruptura sa de liberali úi revenirea în rândurile
Partidului Conservator în 1924, lui Winston Churchill nu i se mai încredinĠează responsabilităĠi
guvernamentale.
Considerat un “belicos” la finele anilor 1930, Winston Churchill are o poziĠie singulară într-o
Anglie care se lasă amagită de promisiunile iluzorii ale politicii de appeasement (impacare). Partizan al
rezistenĠei împotriva lui Hitler, el se numară printre puĠinii care nu sunt surprinúi de agresiunile Germaniei
naziste. În septembrie 1939, este numit prim lord al AmiralităĠii, funcĠie pe care n-a mai ocupat-o. Demisia
lui Chamberlain marchează o cotitură în cariera sa politică. Pe 10 mai 1940 regele îi cere lui Churchill să
formeze un guvern de uniune naĠională, iar în discursul său de investitură, noul prim ministru se arată
intransigent: “(Politica mea) este sa pornesc la război pe mare, pe uscat úi în aer [...] Nu vă ofer nimic
altceva decât sânge, muncă, sudoare úi lacrimi...” Churchill capătând dintr-o dată o statură de legendă.
Dezastrul francez lasă Marea Britanie să înfrunte de una singură Germania, bombardamente masive
se abat asupra porturilor úi marilor oraúe englezeúti începând din 8 august 1940. RezistenĠa se bazează pe
curajul aviatorilor din Royal Air Force úi pe voinĠa lui Winston Churchill. “Niciodată, în toată istoria, cei
mulĠi nu au datorat atâta recunoútinĠă unui număr atât de mic de oameni”, afirma prim-ministru. Cumulând
portofoliul Aparării úi úefia Cabinetului pe toata durata războiului, Churchill a întreĠinut legături cu FranĠa
Liberă, într-o vreme în care americanii ezitau să acorde încredere generalului de Gaulle. Totodată, el
favorizează alianĠa cu americanii, singura modalitate, în opinia lui, de a obĠine victoria. ùi, dacă este necesar,
Churchill anticomunistul acceptă orice alianĠă împotriva hitlerismului, în care vede răul absolut. Uneori, dă
dovada de o cutezanĠă încredibilă: pe 3 iulie 1940, el dă ordin să fie scufundată flota franceză de la Mers elKebir, pentru ca aceasta să nu servească intereselor duúmanilor. Dar tot lui îi sunt imputate úi o serie de erori
strategice, cum ar fi speranĠa absurdă de a determina Turcia să intre în război alături de AliaĠi chiar din 1940.
“Winston are o sută de idei pe zi, din care trei sau patru sunt bune” - îl ironizează preúedintele Roosevelt.
Churchill îúi manifestă talentul diplomatic cu ocazia întâlnirilor care pregătesc perioada postbelică, la
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Teheran, în noiembrie 1943, dar mai ales la Ialta, în februarie 1945, unde îi împărtăúeúte lui Roosevelt
temerile sale că Europa ar putea cade sub jugul comunist, după dispariĠia nazismului, dar preúedintele
american dorea să convingă Moscova să intre în război împotriva Japoniei. ConferinĠa de la Ialta schiĠează o
nouă hartă a Europei, în care Churchill vede o umilinĠă. Pe 8 mai 1945 survine victoria atât de mult
aúteptată, poporul englez profită de acest prilej úi uită, pentru scurt timp, tribulaĠiile carierei politice a lui
Churchill.
Printre toate tribulaĠiile unui om deopotrivă ambiĠios úi cu convingeri ferme, se regăsea o singură
constantă: anticomunismul. Încă de la începutul anilor 1920, indignaĠi de faptul că ruúii albi au fost lăsaĠi
baltă de englezi, Churchill denunĠa bolúevismul ca fiind “cea mai rea, cea mai distrugătoare, cea mai
degradantă dintre toate tiraniile istoriei”. Deúi, îúi menajează aliatul sovietic în timpul celui de-al doilea
război mondial, Churchill nu îúi uită convingerile profunde. În opinia sa, conferinĠa de la Ialta, care oferea
pe tavă comuniútilor o parte a Europei, a fost un eúec răsunător. Asupra Europei s-a lăsat o “cortină de fier”,
afirma Churchill cu prilejul unui discurs Ġinut la Fulton (Missouri), pe 5 martie 1946. La data respectivă,
fostul prim - ministru era în opoziĠie, fiind înlocuit în iunie 1945 de laburistul Clement Attlee, pe care
Churchill îl persifla cu amăraciune: “În faĠă la Downing Street 10, a oprit un taxi gol. Din el a coborat
Attlee”. În septembrie 1946, la Zurich, el emite o idee originală: “Ne trebuie un fel de Statele Unite ale
Europei. Pentru a îndeplini această sarcină urgentp, trebuie să se producă reconciliererea FranĠei cu
Germania". Dar tot el preciza că Marea Britanie nu va participa la proiect decat indirect.
În 1951, dificultăĠile guvernarii laburiste îi ajută pe conservatori să caútige alegerile. Winston
Churchill îúi ia astfel revanúa úi se întaorce în Downing Street 10. Timp de patru ani, el incearcă să refacă
economia Angliei, cu ajutorul Planului Marshall American, însa acest al doilea mandat este mult mai puĠin
elocvent decât primul. Începând din 1949, Churchill are proleme de sănătate cauzate de vârsta înaintată.
Prietenii îl sfatuiesc politicos să renunĠe la putere. Pe 5 aprilie 1955 el demisionează úi se retrage din viata
politică, asistand neputincios si indignat la dezmembrarea treptată a Imperiului Britanic. Moare pe 25
ianuarie 1965, în urma unei congestii cerebrale. Marea Britanie îúi plange ultimul erou úi aduce omagii celui
care a reprezentat cel mai bine mareĠia úi independenĠa ei.
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Anglia în timpul domniei Elisabetei I Tudor
Daniel Nedelcu, clasa a IX-a A
Coordonator, prof. Lavinia Beúliu
Epoca elisabetană reprezintă ,,Perioada de aur” din istoria Angliei.A fost punctul culminant a
renaúterii engleze, al înfloririi poeziei, muzicii úi a literaturii, în special a teatrului (William Shakespeare,
Thomas Kyd etc.). A fost de asemenea, perioada explorărilor úi a expansiunii teritoriale (coloniile britanice),
în timp ce pe plan intern Elisabeta I a susĠinut reforma.
Dinastia Tudorilor
“Războiul celor Două Roze” a fost un conflict intern între două case regale – Casa de Lancaster
(roza roúie) si Casa de York (roza albă) pentru succesiunea la tronul Angliei.. Casa de Lancaster a avut
sprijinitori în special în sudul úi vestul Ġării, în timp ce sprijinitorii Casei de York proveneau în special din
zonele de nord úi de est. Războiul celor Două Roze, cu marele său număr de victime din rândul nobilimii, a
fost o cauză principală a scăderii puterii aristocraĠiei, ceea ce a dus la creúterea puterii monarhiei centralizate
a dinastiei Tudor, creată prin căsătoria dintre Henric al VII-lea al Angliei (sau Henric Tudor) úi Elisabeta de
York.
Astfel, primul rege ce aparĠine dinastiei Tudorilor, de altfel fondatorul acesteia, este Henric al VIIlea. Henric al VIII-lea a fost al doilea monarh al Casei Tudor, succedând tatălui său. Rămânând faimos
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datorită celor 6 soĠii (care au sfârúit în diferite moduri – exilate, decapitate sau au murit din cauza unor boli)
úi deoarece a început separaĠia de Biserica Romei. Dupa moartea acestuia, fiul său, Eduard al VI-lea a
devenit primul monarh englez crescut în spirit protestant, dar a murit la 6 ani după venirea sa la tron, la
vârsta de 14 ani. Înainte de a muri, acesta a numit-o pe veriúoara sa, Jane Gray, fiica lui Lady Frances
Brandon, nepoata lui Henric al VII- lea, regina Angliei. Jane a domnit doar nouă zile úi nu a fost încoronată,
de aceea cel de-al patrulea monarh oficial Tudor este Maria Tudor (sau Maria I a Angliei), fiica lui Henric al
VIII-lea úi a lui Catherine de Aragon, soĠia exilată în Spania. Aceasta s-a căsătorit cu regele Filip al II-lea al
Spaniei úi a reinstaurat catolicismul în Anglia, a persecutat protestanĠii, inclusiv pe sora ei Elisabeta I, cel de
-al cincilea úi ultimul reprezentant al dinastiei Tudorilor, devenită regină la 17 noiembrie 1558 după moartea
monarhului precedent.
Elisabeta I Tudor
Elisabeta I (în engleză Elizabeth I) (7 septembrie 1533 – 24 martie 1603 ) a fost regină a Angliei úi
regină a Irlandei din 17 noiembrie 1558 până la moartea sa. Elisabeta I a fost al cincilea úi ultimul monarh al
casei Tudor (primii fiind Henric al VII-lea, Henric al VIII-lea, fratele său vitreg Eduard al VI-lea, veriúoara
sa Jane úi sora sa vitregă, Maria I). ùi a rămas cunoscută úi ca “Regina Fecioară” sau “Gloriana”.
S-a născut în 1533, din căsătoria lui Henric al VIII-lea al Angliei cu Anne Boleyn, care, cu puĠin
timp după naúterea fetei, a fost decapitată. Avea 3 ani când toată lumea din curte a uitat de ea, unde până
atunci fusese răsfăĠată. Era o fată înĠeleaptă, învăĠată, cu un caracter violent, dar útia să rămână úi izolată; a
crescut între intrigi úi comploturi, care au făcut-o precaută úi bănuitoare. În 1558, la numai douăzeci úi cinci
de ani, la moartea surorii sale Maria, i se încredinĠează soarta Ġării, care a devenit slabă úi săracă în urma
războaielor úi a luptelor religioase. Elisabeta jura că îi va purta de grijă până la moarte. Aceste cuvinte au
constituit pentru ea un jurământ cât se poate de real, lucru de care miniútrii úi consilierii s-au convins imediat
ce au cunoscut caracterul noii stăpâne. Fiind convinsă că soarta i-a prilejuit urcarea pe tron, în timpul celor
patruzeci úi cinci de ani de domnie îúi îndeplineúte sarcina cu multă maiestuozitate úi siguranĠă în sine.
În plus, în aceeaúi perioadă, Francis Drake a devenit primul englez care a înconjurat globul; Francis
Bacon úi-a expus viziunile filosofice úi politice úi s-a produs colonizarea Americii de Nord, sub Sir Walter
Raleigh úi Sir Humphrey Gilbert. Elisabeta a fost o domnitoare temperamentală úi uneori indecisă. Indecizia
sa, considerată a fi un defect de către consilierii săi, a salvat-o deseori de alianĠe matrimoniale úi politice
nefericite. Asemenea tatălui ei, regele Henric al VIII-lea, Elisabeta a scris poezie úi proză. Domnia sa a fost
marcată de prudenĠa în ceea ce priveúte acordarea de onoruri úi demnităĠi. În timpul domniei reginei
Elisabeta, au fost ridicate la rang nobiliar doar opt persoane: un earl úi úapte baroni. Elisabeta a redus de
asemenea numărul consilierilor săi privaĠi, de la treizeci úi nouă la nouăsprezece úi ulteriori la paisprezece.
În timpul domniei Elisabetei I, Biserica anglicană devine Biserica oficială. Regina a stabilit o Biserică ce
reprezenta un compromis între credinĠa protestantă úi cea catolică.
În anul 1587, Maria Stuart, regina scoĠienilor a fost executată de Elisabeta I, pentru că a complotat
împotriva ei. Elisabeta îl acceptă însă ca moútenitor pe fiul Mariei, Iacob al VI-lea Protestantul, al ScoĠiei.
Expansiunea Angliei úi marii exploratori
Bazele Imperiului Britanic au fost puse în timpul domniei Elisabetei I (1558-1603). Sub domnia sa,
sprijinul statului pentru explorarea navală a “Noilor Lumi” a crescut foarte mult úi în 1580 Sir Francis Drake
a devenit primul englez care a navigat în jurul lumii. RelaĠii de schimb úi comerciale au fost deja stabilite
peste mări de Compania Indiilor Orientale, înfiinĠată în 1600. Totuúi, deoarece Anglia era în război cu
Spania, care avea cel mai întins imperiu în cele două Americi, colonizarea engleză în cele două Americi era
aproape inexistentă în secolul XVI. Prima tentativă de colonizare a fost făcută pe insula Roanoke, de pe
coasta nord-americană, în 1585, de către Sir Walter Raleigh. Această aúezare nu a rezistat, úi Anglia nu va
mai avea nici o tentativă de explorare úi colonizare în cele două Americi, până în 1604, după pacea încheiată
cu Spania.
Sir Francis Drake a fost un corsar, navigator, neguĠător de sclavi úi inginer englez din era elisabetană. Drake a fost numit cavaler de către regină úi a fost al doilea comandant în flota engleză ce a luptat
împotriva Armandei spaniole în 1588. A murit de dizenterie după ce a atacat fără succes San Juan, Puerto
Rico în 1596. Faptele lui sunt semi-legendare úi au făcut din el un erou pentru englezi, dar pentru spanioli el
este asemenea unui diavol. Sir Walter Raleigh a fost desemnat să descopere teritorii necunoscute în Lumea
Nouă úi să le ia în stăpânire, în numele reginei. Prima lui expediĠie a luat în stăpânire pentru Anglia Ġărmul
Atlanticului de la nord de Florida
Confruntarea cu Spania
La moartea Mariei I Tudor, Filip al II-lea al Spaniei îúi pierde statutul de rege al Angliei (deúi fusese co-regent cu soĠia sa) în favoarea Elisabetei I. Acesta rămâne cu iluzia că tronul Angliei trebuia sa-i apar-
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Ġină. Astfel, fiind ameninĠată de pretenĠiile dinastice ale regelui Spaniei Elisabeta I ajută militar rascoala
ğarilor de Jos (ceea ce duce la pierderea unui important venit), îi ameninĠă supremaĠia pe mare úi, mai presus
de toate, sprijină acĠiunile de piraterie a lui Francis Drake, John Hawkins úi alĠii, care produc pagube Spaniei.
Filip al II-lea complotează împreună cu Maria Stuart a ScoĠiei împotriva Elisabetei I, fapt
descoperit si ce a avut ca urmare decapitarea refugiatei scoĠiene. În acest context, după o lungă perioadă de
pregătiri, nehotărâtul Filip al II-lea ordonă invadarea Angliei.
Sume uriaúe de bani sunt alocate construirii celor 140 de galere, plus munĠie úi alimentele necesare
celor aproape 30000 de soldati. Papa promite ajutor financiar cu condiĠia ca trupele să păúească pe pamânt
britanic. Uriaúa flota formată din spanioli, portughezi úi italieni numită “Invincibila Armada” întâlneúte o
vreme neprielnică ce îi întârzie ancorarea în insulele britanice. Când aceútia ajung în Strâmtoarea Mânecii
sunt blocaĠi de flota britanică care, deúi era inferioară numeric, avea o strategie mai bună úi armament mai
bun úi era condusă de Charles Howard, Francis Drake úi John Hawkins, marinari (sau piraĠi în cazul
ultimilor doi) experimentaĠi, ce au trecut prin nenumărate astfel de lupte. Astfel, adăugând acestor atuuri
incompetenĠa la comandă a ducelui de Medina-Sidonia úi a ofiĠerilor săi, flota engleză 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 úi întemeiază colonii în Asia úi
în cele două Americi ce pun bazele Imperiului Britanic care la apogeul expansiunii sale ocupa 20% din
suprafaĠa uscată a Pământului.
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ONU - RezoluĠia Reconcilierii
Emil Pânzaru, clasa a XI-a A
Coordonator, prof. Lavinia Beúliu
„NaĠiunile Unite”: Franklin Delano Roosevelt, incurabilul idealist úi preúedintele Statelor Unite ale
Americii în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, este cel care a dat numele faimoasei organizaĠii. Cu
adevărat, acele naĠiuni la care făcea trimitere Roosevelt erau unite: sintagma a fost folosită la nivel oficial în
data de 1 ianuarie 1942, când 26 de state au semnat Carta Atlantei, angajându-se astfel să continue războiul
împotriva Axei, „războiul pentru dreptate” aúa cum l-au văzut aceste Ġări1. Aceste state aveau un scop
comun: să pună capăt nazismului din Germania, fascismului în Italia úi fanatismului generalilor lui Hirohito
în Japonia.Trei ani mai târziu (25 aprilie 1945), a avut loc în San Francisco ConferinĠa NaĠiunilor Unite
privind Organizarea InternaĠională, la care au participat 50 de state úi membrii ai unor organizaĠii nonguvernamentale implicate în redactarea Cartei NaĠiunilor Unite. OrganizaĠia NaĠiunilor Unite s-a născut
odată cu adoptarea acestei Carte de către cele cinci Ġări - membre permanente ale Consiliului de Securitate
care acĠionează ca „gardieni” ai păcii úi securităĠii internaĠionale. Cele cinci Ġări sunt Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii, FederaĠia Rusă (Uniunea Sovietică la acea vreme), FranĠa úi Republica Populară Chineză. Prima întrunire a NaĠiunilor Unite a avut loc în Londra în ianuarie 1946. A fost începutul promiĠător al
acestei organizaĠii ambiĠioase, cu o bază solidă în comparaĠie cu cea a Ligii NaĠiunilor. Liga fusese un fel de
prim experiment al unor NaĠiuni Unite, experiment care a rămas cunoscut în istorie prin faptul că a eúuat
lamentabil (Statele Unite nici nu a făcut parte din Liga NaĠiunilor, ca o dovadă a lipsei de credibilitate de
care a beneficiat această organizaĠie).
Dar, deúi începutul ei a fost promiĠător, ar fi injust să afirmăm că o organizaĠie „ care luptă pentru
dreptate” nu a făcut niúte gafe pe traseul ei către prezent. Ar fi o nedreptate faĠă de oamenii care au suferit de
pe urma acestor erori. O organizaĠie ambiĠioasă úi cu o responsabilitate imensă ca ONU, atunci când greúeúte, provoacă suferinĠe pe scară largă. Greúeala ei din timpul Genocidului Rwandez nu a lăsat oameni în
stradă sau a lezat orgoliul vreunei organizaĠii non-profit. Greúeala lor a lăsat în urmă CINCI MILIOANE de
morĠi. Gafa lor de acum 20 de ani afectează Africa, un continent úi aúa mistuit de atâtea probleme, úi în ziua
de astăzi. Pentru a înĠelege cum de s-a ajuns nu la un accident, ci la un genocid, trebuie să cunoaútem câte
puĠin despre structura ONU úi puĠin din istoria zbuciumată a Africii.
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Se poate spune că ONU funcĠionează ca un „ parlament internaĠional”. Într-adevăr, instituĠia ei principală este aúa numitul General Assembly (Adunarea Generală), din care fac parte cele 192 state membre ale
organizaĠiei. Dar ce votează acest parlament? RezoluĠii. În mare, aceste rezoluĠii pot fi definite ca măsuri
luate de către statele care fac parte din ONU pentru rezolvarea diverselor probleme ale Pământului: conflicte
dintre Ġări, probleme ale mediului etc. Cine le redactează? Există patru consilii principale: Human Rights
Council, ECOSOC (Economic and Social Council), Political Committee úi Enviroment Committee. Membrii
consiliilor alcătuiesc rezoluĠii privind situaĠia unor refugiaĠi pentru Human Rights, o lege privind mediul
comună mai multor state pentru ECOSOC, măsuri internaĠionale 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 înúiúi în cadrul fiecărui consiliu. Odată aleasă rezoluĠia, aceasta va fi înaintată Adunării Generale, iar dacă primeúte majoritatea voturilor, ea va fi pusă în aplicare.
Sistemul filtrează greúeli úi pare a asigura cel mai bun rezultat posibil. Dar nu este perfect cum nici
oamenii care-l formează nu sunt. Este brăzdat de compromisuri politice, birocraĠie úi chiar abuz în unele
cazuri.
Un exemplu clasic de abuz este dreptul la veto. Consiliul de Securitate numără acum 15 state membre, dar numai cinci Ġări posedă acest drept. Conform Articolului 27 al Cartei NaĠiunilor Unite: „ Dacă, în
cazul schemei unei rezoluĠii de mare importanĠă, una dintre cele cinci mari puteri (P5) Marea Britanie,
FranĠa, Republica Populară Chineză, FederaĠia Rusă sau Statele Unite ale Americii votează negativ, acest
vot va fi considerat în mod automat veto úi rezoluĠia va fi respinsă din start, indiferent de suportul de care se
bucură rezoluĠia din partea altor Ġări.” ConsecinĠele acestui atu politic sunt clare. Orice efort de a aduce
schimbări reale va fi înăbuúit din matcă. Să presupunem, prin absurd, că o rezoluĠie pentru pace mondială va
fi votată de 189 din cele 190 state membre ale Comitetului Politic. Fără vreun avertisment, delegatul Chinei
se ridică úi rosteúte două cuvinte: „Votez nu!”. RezoluĠia este anulată. În realitate, acest drept a fost exercitat
de 261 de ori. Uniunea Sovietică/FederaĠia Rusă deĠine 123 de voturi-veto: numai în primii zece ani de la
înfiinĠarea 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 poreclă de
„Domnul Veto”. A fost folosit de către URSS să respingă potenĠiali noi membrii ONU, ca răspuns la refuzul
Statelor Unite de a accepta Republicile Sovietice în NaĠiunile Unite. FranĠa úi Marea Britanie l-au folosit
pentru a împiedica intervenĠia ONU în timpul Crizei Canalului Suez în 1956. China l-a utilizat pentru a respinge petiĠia Mongoliei, care dorea să devină membru independent ONU (China considera Mongolia parte a
Republicii Populare Chineze în acea perioadă). Uniunea Sovietică a úantajat China, ameninĠând cu respingerea noilor state independente africane din acea perioadă care aspirau la statutul de membre ale NaĠiunilor Unite în cazul în care Mongolia nu era acceptată. Cel mai frecvent utilizator al vetoului în prezent este
SUA, pentru a porni Războiul din Irak în 2003 fără aprobarea ONU úi ca parte a doctrinei Negroponte
(numită după delegatul ONU al Statelor Unite din timpul administraĠiei Bush, John Negroponte) care presupune anularea oricărei rezoluĠii care condamnă statul Israel fără să denunĠe în conĠinutul ei úi grupările teroriste arabe. Prin urmare, dreptul la veto este mai degrabă o armă decât o garanĠie a păcii, marele puteri
folosindu-se de acest drept pentru a îngreuna sau stopa procesul de votare.
O problemă gravă morală cu care ONU s-a confruntat în trecut Ġine de Human Rights Council.
Anna Eleanor Roosevelt, soĠia preúedintelui american F. D. Roosevelt este considerată încă „prima dintre
Primele Doamne ale Americii” sau „Prima Doamnă a Lumii” (cum era numită de preúedintele Harry Truman, succesorul lui Roosevelt la preúedinĠie) pentru lupta dusă în sprijinul drepturilor omului. Ca delegat al
Statelor Unite la General Assembly (1945-1952) a fost cea care a supravegheat úi condus redactarea DeclaraĠiei Universale a Drepturilor Omului. Nimeni nu a îndrăznit să voteze nu împotriva DeclaraĠiei, deúi au
fost opt abĠineri,din partea URSS-ului úi a statelor-satelit. Prima incarnare a Human Rights Council s-a numit United Nations Commission on Human Rights (Comisia ONU pentru Drepturile Omului) úi a fost fondată în spiritul DeclaraĠiei, pentru a se asigura că drepturile de care ar trebui să beneficieze orice om sunt
respectate pretutindeni. Din păcate, Comisia cuprindea state care au făcut necesare existenĠa unei DeclaraĠii
a Drepturilor Omului, Ġări precum China, Sudan, Cuba úi Zimbabwe unde încălcarea acestui document
reprezintă normalitatea úi nu excepĠia. Nu este de mirare prin urmare că, în momentul în care s-a pus problema înlocuirii Comisiei cu o altă organizaĠie care să îndeplinească acelaúi rol, dar care să nu includă Ġări cu
o istorie controversată în ceea ce priveúte drepturile omului, la data de 16 martie 2006, Adunarea Generală a
votat covârúitor în favoarea noului Consiliu al Drepturilor Omului. În total, 170 din cele 192 de state au votat pentru această schimbare, sub presiunea unui val de critici care n-au putut fi nici confirmate, nici infirmate.2
Abuzurile de putere úi problemele morale cu care se confruntă în prezent NaĠiunile Unite decurg din
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propria politică legată de problemele interne ale Ġărilor membre. Ea nu se poate amesteca în afacerile interne
ale propriilor state. Motivul este simplu: intervenĠia fără consimĠământ ar fi un act de tiranie. Un asemenea
gest ar duce la o situaĠie paradoxală – ONU úi-a propus să facă tot posibilul să elimine totalitarismul, aúadar
nici „tirania binelui” nu este posibilă. Regula neintervenĠiei a justificat rolul controversat al organizaĠiei în
cazul Genocidului din Rwanda. Genocidul a fost fără îndoială responsabilitatea guvernului criminal Hutu al
Rwandei care, hotărât să elimine odată pentru totdeauna minoritatea etnică Tutsi din Ġară, a masacrat între
500.000 úi un milion dintre cetăĠenii propriului stat. Rivalitatea dintre majoritatea Hutu úi minoritatea Tutsi
îúi are originele în istoria Rwandei úi în problema tribalismului, a apartenenĠei la un grup etnic, care stârneúte
în prezent cele mai multe conflicte în Africa.
Rwanda, cunoscută úi ca „ Pământul celor o mie de de dealuri”, este o Ġară situată în partea centralestică a Africii, având ca state vecine Uganda, Burundi, Republica Democratică Congo úi Tanzania.3 Teritoriul a fost locuit încă din 3000 î.Hr., de către o mică populaĠie de vânători culegători. Aceúti primi locuitori
erau strămoúii tribului Twa, primul trib stabilit în Rwanda úi care numără astăzi 80.000. În jurul secolului al
VI-lea î.Hr., populaĠia etnică Hutu a migrat în zonă úi a subjugat pe autohtonii Twa. Mai târziu, Tutsi,
nomazi crecători de vite, s-au stabilit în regiune úi au devenit facĠiunea conducătoare. Regele Rwandei, sau
mwami în Kinyarwanda (dialectul Bantu vorbit în Rwanda), era inevitabil Tutsi. În timp însă, apartenenĠa la
un anumit trib nu a mai contat: diferenĠele dintre populaĠii s-au estompat úi la un moment dat, se punea întrebarea dacă toĠi nu deveniseră de fapt rwandezi, cu un fond istoric úi cultural comun. Exista clar o aristocraĠie
Tutsi, dar úi oameni de rând Tutsi, precum úi o aristocraĠie Hutu egală în drepturi cu cea Tutsi. Problemele
au apărut odată cu sosirea europenilor în zonă, în alte cuvinte cu era colonială. Misionari catolici au început
să frecventeze zona începând cu 1880. Mai târziu, odată cu revendicarea Rwandei de către Germania în
1894, eforturile de convertire s-au intensificat. Tutsi s-au opus covertiri. Misionarii au avut mult succes în
rândul populaĠiei Hutu. Ca recompensă, pământul Tutsi a fost confiscat úi dăruit etnicilor Hutu. Gestul a
aprins flacăra urii interrasiale care mocneúte úi astăzi. Germania a creat úi mai multă tensiune între triburi. A
înĠeles greúit structura societăĠii rwandeze, numind orice nobil al zonei sau Ġăran cu mai mult de zece vite úi
cu nas lung Tutsi. Nasul „caucazian” era un semn al „superiorităĠii” acestei populaĠii. S-a emis o ipoteză
conform căreia Tutsi erau originari din Etiopia, pentru a explica trăsăturile lor de „om alb superior”. A urmat discrimnarea rasială: numai Tutsi beneficiau de sistemul educaĠional úi numai ei luau hotărâri alături de
germani în guvern. Dar Hutu alcătuiau majoritatea, iar ura lor faĠă de Tutsi continua să crească. SituaĠia a
escaladat odată cu preluarea Rwandei de Belgia, care a dus úi ea o politică pro-Tutsi, ca mai apoi în 1959 să
favorizeze populaĠia Hutu care a obĠinut puterea odată cu abolirea monarhiei în 1961 úi cu introducerea votului universal. În 1962 Rwanda a devenit stat independent, cu acordul Belgiei úi sub supravegherea ONU.
Rwanda era o republică guvernată de partidul Parmehutu (Partidul Miúcării Hutu de Emancipare). A profitat
de orice ocazie pentru a se răzbuna asupra populaĠiei Tutsi: în 1963, o invazie a gherilei Tutsi din Uganda a
fost folosită ca pretext pentru uciderea a 70.000 de persoane. Genocidul din 1994 a fost punctul culminant al
conflictului Hutu-Tutsi.
Războiul Civil Rwandez a debutat cu asasinarea preúedintelui Hutu Juvenal Habyarimana, al cărui
avion a fost aruncat în aer în apropierea aeroportului din Kigali, capitala Rwandei. Nici în prezent nu se útie
care facĠiune este responsabilă: fie Frontul Popular Rwandez (grupare formată din Tutsi úi Hutu moderaĠi
refugiaĠi în Uganda), fie extremiútii Hutu, membrii ai guvernului, sunt responsabili de asasinare. Există declaraĠii ale unor membrii ai Frontului Patriotic Rwandez care susĠin că liderul FPR, actualul preúedinte al
Rwandei, Paul Kagame, ar fi ordonat asasinarea preúedintelui. Sunt dovezi însă úi în sprijinul celei de-a
doua ipoteze: preúedintele rwandez era însoĠit de úeful statului Burundi Cyprien Ntaryamira. Ambii se întorceau de la o întâlnire din Arusha, locul în care se semnase un acord de pace úi de împărĠire a puterii între
forĠele Hutu úi Tutsi în 1993. Aúadar, extremiútii ar fi avut interesul de a prelungi conflictul.
Nimeni nu pune la îndoială însă ceea ce a urmat: extremiútii din guvernul lui Habyarimana au
folosit moartea preúedintelui ca pe un pretext pentru pornirea Genocidului împotriva Tutsi úi a Hutu moderaĠi. În acelaúi timp, FPR a invadat Ġara din Uganda. Se poate spune că au avut loc două „războaie”: unul
între FPR úi Akazu (grupare compusă din rude ale lui Habyarimana; numele ei înseamnă „Putere Hutu”;
promova o ideologie anti-Tutsi úi a încurajat Genocidul) úi unul între Akazu úi populaĠia propriei Ġări, prin
intermediul organizaĠiilor militare afiliate politic Akazu-ului numite Interhamwe úi Impuzamugambi. Primul
război este purtat, potrivit unor istorici, neoficial úi în ziua de astăzi, dacă luăm în considerare luptele de
gherilă dintre mici grupări Hutu úi guvernul Tutsi din Congoul zilelor noastre. Al doilea conflict a avut ca
rezultat moartea a 800.000 de oameni. Războiul s-a încheiat oficial cu victoria forĠelor FPR, în data de 18
iulie, când úeful statului major al Frontului, Paul Kagame, asigură că războiul s-a sfârúit.
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 alcătuită de NaĠiunile Unite în Rwanda pentru a fi
asigurată respectarea Acordului de la Arusha. Conducătorul misiunii era Jaques Roger Booh-Booh iar comandantul forĠelor armate generalul canadian Romeo Dallaire.OperaĠiunea s-a dovedit un eúec datorită confuziei create de protocolul stabilit în prealabil de ONU. Mandatul UNAMIR a fost creat conform capitolului
al VI-lea al Cartei NaĠiunilor Unite care nu specifica în mod clar dreptul de a folosi forĠa, în special în cazul
apărării civililor. Printre primele victime ale Genocidului au fost úi zece soldaĠi belgieni parte a misiunii din
Rwanda. Belgia (care conform normelor ONU, nu ar trebui să participe la un conflict dintr-o fostă colonie,
chiar úi în cazul unei misiuni pacifiste) úi-a retras trupele din UNAMIR, iar din 4.157 de militari, numărul sa redus la 270 în aprilie 1994. Acordul fiind inutil după izbucnirea Războiului Civil, UNAMIR devenea
neputincioasă legal în faĠa masacrului civililor. SoldaĠii, deúi atacaĠi la rândul lor de extremiúti Hutu, nu au
deschis focul, nesiguri de drepturile lor în zonă, úi s-au limitat oficial la a evacua cetăĠenii străini aflaĠi în
Rwanda la acel timp. Generalul Dallaire a cerut mobilizarea a 5.000 de soldaĠi în zonă, dar cererea sa a fost
respinsă de către ONU. Deúi lipsită de întăriri úi constrânsă de lege să nu acĠioneze, misiunea nu a fost un
eúec total. Succesul ei parĠial nu s-a datorat însă vreunei decizii a forurilor superioare, ci curajului generarului Romeo Dallaire (care, în ciuda ordinelor primite, a refuzat să abandoneze Kigali în întregime Genocidului úi a continuat să conducă puĠinele trupe ONU rămase) úi efortului celor 270 de „căúti albastre” care au
salvat sute de civili de la moarte.
Recunoscând cvasi!eúecul UNAMIR, membrii nepermanenĠi ai Consiliului de Securitate ONU
încercau să convingă marile puteri de necesitatea unui „UNAMIR II”, o misiune care să fie autorizată să
impună pacea, împuternicită de Capitolul al VII-lea al Cartei. FranĠa a înaintat o rezoluĠie pentru autorizarea
unei operaĠii numite „Turcoaz”. Scopul declarat era de a „menĠine prezenĠa ONU în zonă până la înfiinĠarea
unui nou UNAMIR... Obiectivele acestei operaĠii sunt comune cu cele acordate UNAMIR-ului de către
Consiliul de Securitate: de a contribui la protecĠia refugiaĠilor, civililor aflaĠi în pericol úi celor forĠaĠi să migreze înafara Rwandei. OperaĠia îúi va atinge scopul prin stabilirea úi protejarea unor zone de refugiu”. RezoluĠia numărul 929 a fost aprobată personal de Secretarul General ONU Boutros-Boutros Ghali cu zece
voturi ale Consiliului de Securitate în favoarea rezoluĠiei úi cinci împotrivă. Zona de refugiu menĠionată în
rezoluĠie, denumită ulterior Zona Turcoaz, acoperea o cincime din Rwanda. Misiunea úi-a atins obiectivul,
salvând vieĠile a 2.4 milioane de etnici Hutu.
OperaĠiunea Turcoaz rămâne cu toate acestea una controversată. Principala acuzaĠie adusă împotriva FranĠei este că ar fi ajutat criminali de război Hutu să evadeze din Rwanda. Din nefericire, există
argumente valide în sprijinul acestor teorii. FranĠa acordase sprijin diplomatic guvernului Hutu al lui Habyarimana, mobilizând chiar trupe pentru a salva guvernul de o ofensivă a Frontului Patriotic Rwandez în
1990. Până úi echipajul avionului prezidenĠial rwandez era compus din francezi: Jacky Héraud (pilot), JeanPierre Minoberry (copilot) úi Jean-Michel Perrine (inginer). De asemenea, guvernul Hutu a mutat sediul radioului RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines), principalul instrument de propagandă al extremiútilor Hutu, program radio care instiga populaĠia la crimă, în Zona Turcoaz. Nicio măsură nu a fost luată de
a aresta acei oficiali ai administraĠiei rwandeze parĠiali responsabili de Genocid. Rugat să explice acest
amănunt în Adunarea NaĠională (cameră a Parlamentului) a FranĠei, ministrul afacerilor externe din perioada
respectivă, Alain Marie Juppé, a afirmat că „mandatul acordat FranĠei nu conĠine o autorizaĠie de a investiga
sau aresta posibili criminali de război”. „Raportul independent privind deciziile ONU luate în timpul Genocidului din Rwanda”, sprijinit de NaĠiunile Unite, numeúte rolul jucat de misiunea franceză „un rol ce trebuie
considerat cel puĠin bizar”.
Ura interrasială aprinsă de Războiul Civil din Rwanda nu a încetat odată cu ocuparea Ġării de către
forĠele FPR. Printre refugiaĠi s-au aflat cu siguranĠă foúti militanĠi Interhamwe úi membrii ai vechiului guvern Habyarimana care au făcut din taberele de civili tabere de război. S-au stabilit ulterior în Ġările vecine
Rwandei, destabilizând acele state. Liderul rebel congolez Laurent-Désiré Kabila a folosit aceúti teroriúti
pentru a provoca FPR-ul la război. A reuúit să implice toate statele central africane într-un conflict împotriva
Congoului-Zaire condus de Mobuto Seko. Acest război este cunoscut sub numele de Primul Război Congolez, care s-a încheiat odată cu exilarea lui Sese Seko úi preluarea puterii de către Kabila. ForĠele Hutu sunt
angajate úi în zilele noastre în Al Doilea Război Congolez, împotriva Republicii Democrate Congo. Al
Doilea Război Congolez a cauzat până acum moartea a 5,4 milioane de oameni (este cel mai sângeros conflict de la Al Doilea Război Mondial). Indiferent de scopul „adevărat” al OperaĠiei Turcoaz, decizia de a
evacua două milioane de Hutu, printre care úi criminali, a dus inevitabil la Războaiele Congoleze care nu au
afectat doar Rwanda, ci toată Africa Centrală.4
ONU a recunoscut eúecul operaĠiilor sale din Rwanda. Alături de genocidul din Srebenica, va fi
mereu o amintire sumbră în arhiva NaĠiunilor Unite. OrganizaĠia a fost creată să prevină asemenea situaĠii,
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să fie un „gardian” al păcii, nu doar un observator sau, úi mai rău, un instigator. Ar însemna să degenereze în
ceea ce încearcă să prevină (totalitarismul). Dar propria lege nu-i permite nici să-úi îndeplinească „menirea”.
OrganizaĠia NaĠiunilor „Unite” nu este un super-stat, capabil să impună binele peste toĠi oamenii Pământului, ci o colecĠie de naĠii, fiecare stat sprijinindu-úi propriul interes, uneori aflat în contradicĠie cu ambiĠiille
Ġării-vecine. DiferenĠa dintre idealismul lui Franklin Delano Roosevelt (ceea ce ONU ar putea fi) úi pragmatismul necesar nevoilor prezentului (ceea ce ONU reprezintă la moment) este evidentă. OrganizaĠia nu se
poate mulĠumi decât cu un compromis care să genereze o pace fragilă. Compromisurile o pot oricând submina cu toate acestea. Ce scop salvator a servit legea, parte inseparabilă a Cartei NaĠiunilor, care a lăsat
800.000 de oameni să moară? De ce mai există o DeclaraĠie Universală a Drepturilor Omului, când Republica Populară Chineză ar putea să voteze împotriva ei úi să o anuleze definitiv? Guverne precum Coreea de
Nord sau Myanmar, state ai căror locuitori sunt trataĠi sub demnitatea cuvenită fiecărui om, au drept egal de
vot cu state libere? Sunt întrebări pentru rezoluĠia finală ONU. Nu este cert că această rezoluĠie va schimba
adevărata constituĠie ONU: Carta Reconcilierii.

Geografie
Antarctica
-The Frozen LandIrina Guralivu, clasa a X-a B
Coordonator, prof. Andreea Nistor
Antarctica este ultimul dintre continentele descoperite úi singurul care în prezent nu este parte a
oicumenei, întrucât singurele forme de locuire antropică a acestuia sunt staĠiile de cercetare, cu o activitate
temporară úi discontinuă în spaĠiu. Deúi acest lucru nu a putut fi demonstrat, existenĠa unei „Terra australis”
care să echilibreze întinderile continentale nordice a fost bănuită încă din Antichitate. SpeculaĠiile legate de
existenĠa “teritoriului sudic” nu au fost confirmate, însă, până în 1820 când comercianĠii britanici úi
americani úi cercetătorii britanici úi ruúi au demarat expediĠii în regiunea Peninsulei Antarctice úi în sudul
Cercului Arctic. Însă abia în 1840 s-a stabilit ca Antarctica este un continent úi nu o grupare de insule. În
secolul al XX-lea au fost realizate mai multe expediĠii. După Cel de-al Doilea Război Mondial, numărul
cercetărilor útiinĠifice pe continent a crescut. Diferite Ġări au amenajat staĠii de cercetare úi asezări sezoniere,
tabere úi refugii pentru a susĠine activitatea útiinĠifică. Cinci dintre ele au pretins suveranitate asupra
teritoriului, dar nu toate Ġările recunosc revendicările acestora. Pentru a forma un cadru legal în care să se
desfăúoare activităĠile naĠiunilor pe continentul arctic, a fost negociat un Tratat Antarctic (Antarctic Treaty
System) care nu neagă, dar nici nu recunoaúte revendicările făcute.
Antarctica are o formă aproape circulară úi este împărĠită de MunĠii Transantarctici. Înveliúul de
gheaĠă reprezintă ~ 90% din totalul prezent pe Glob, deci 70% din resursele de apă dulce. Aceasta este de
departe cel mai geros continent, aici înregistrându-se cea mai scăzută temperatură de pe suprafata terestră, 89.2 grade C în 1983.
Numele continentului provine din greacă úi înseamnă “opusul Nordului”. SuprafaĠa sa este de 14
milioane kmp din care 13.72 milioane kmp sunt acoperiĠi de gheaĠă.
“Puútiul alb ” a dat naútere la dispute teritoriale, atât din motive geostrategice, cât úi economice,
datorită resurselor naturale de care dispune, precum minereuri de fier, crom, cupru, platină, cărbuni úi
petrolul (resursă posibilă).
Deoarece Antarctica s-a desprins din vechiul continent Gondwana, din care făceau parte úi
Australia, India, America de Sud, Africa. Astfel, se speculează prezenĠa aurului (ca in Africa de Sud), a
platinei, cromului, cuprului, molibdenului, uraniului si zincului, ca resurse care să continue zăcămintele din
straturile geologice sincrone de pe celelalte continente. Sunt prezente úi bazine carbonifere úi de
hidrocarburi, însă nu sunt exploatabile.
De asemenea, descoperirea posibilităĠii existenĠei combustibililor fosili, mai ales a petrolului, în
Marea Ross, a crescut interesul internaĠional pentru această zonă. Au fost demarate cercetări, însă forarea
sau exploatarea în orice fel a acestei resurse este imposibilă din cauză miúcării iceberg-urilor.
O altă resursă importantă este peútele din apele oceanice ale Antarcticii. Specii precum crabul sunt
pescuite intens în scopuri comerciale. Pentru a proteja fauna, a fost interzisă pescuirea anumitor specii.
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O potenĠială resursă este cea de apă dulce. Înveliúul Antarcticii deĠine 70% din totalul de resurse de
apă dulce de pe Glob. Însă din cauză costurilor de transport úi mai ales a dezechilibrului natural pe care l-ar
produce pierderea de cantităĠi de gheaĠă, a fost interzisă exploatarea acestei resurse.
Pentru a preveni conflictele militare care s-ar fi putut isca în cazul suprapunerii teritoriilor
revendicate de două sau mai multe state diferite, IGY a constituit Tratatul Antarctic (Antarctic Treaty
System), semnat în 1959 úi intrat în vigoare în 1961. Tratatul nu recunoaútea revendicările teritoriale, însă
încuraja cercetările. Prin acesta a fost creat un cadru legal pentru administrarea teritoriului Antarctic.
Tratatul a fost semnat iniĠial de 12 Ġări: Argentina, Australia, Belgia, Chile, Franta, Japonia, Noua Zeelandă,
Norvegia, Africa de Sud, URSS, Marea Britanie úi SUA. Acesta prevedea:
Articolul 1 – Zona trebuie folosită numai în scopuri paúnice; orice activitate militară este interzisă.
Articolul 2 – Fiecare stat are libertatea de a conduce cercetări útiinĠifice úi de cooperare.
Articolul 3 – Fiecare stat are libertatea de a face schimb de informaĠii úi personal în cooperare cu
ONU.
Articolul 4 – Tratatul nu recunoaúte, nu dispută, nici nu stabileúte suveranitatea vreunui stat asupra
teritoriului antarctic.
Articolul 5 – Sunt interzise exploziile nucleare sau deversarea deúeurilor radioactive în Antarctica.
În 1989 a fost semnat un nou tratat la Paris prin care s-a hotărât că Antarctica este “patrimoniu
comun al umanităĠii”, tratat semnat de alte 33 de Ġări. Avantajele acestuia úi ale formulării statutului
internaĠional pe deplin neutru al continentului îngheĠat: presupun transformarea acestuia într-un cadru ideal
pentru cercetări astronomice úi permit studierea ecosistemului úi impactului omului asupra mediului
Cu toate aceste reglementări internaĠionale care limitează activităĠile antropice care ar putea afecta
în mod direct Antarctica, prezenĠa omului are un efect indirect important asupra continentului de la Polul
Sud. Astfel, din cauza activităĠilor economice úi militare desfăúurate în cadrul oicumenei, s-a constatat
subĠierea stratului de ozon, în special în zona Cercului Polar Sudic. Această situaĠie, la rândul său, pune în
pericol flora úi fauna antarctică, razele ultraviolete nefiltrate afectând atât plantele, cât úi peútii. De
asemenea, zone importante din înveliúul glaciar al continentului se dezintegrează ca răspuns la încălzirea
globală.

Matematică
Numărul de aur
Iustina Bucur, clasa a XI-a B
Coordonator, prof. Cristina ùuúu
„Iar colo bătrânul dascăl cu-a lui haină roasă-n coate,
Într-un calcul fără capăt tot socoate úi socoate
ùi de frig la piept úi-ncheie tremurând halatul vechi,
Îúi înfundă gâtu-n guler úi bumbacul în urechi;
UscăĠiv aúa cum este, gârbovit úi de nimic,
Universul fără margini e în degetul lui mic!
Căci sub frunte-i viitorul úi trecutul se încheagă,
Noapte-adânc-a veciniciei el în úiruri o dezleagă;
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr,
Aúa el sprijină lumea úi vecia într-un număr.”
(Scrisoarea I, Mihai Eminescu)
Care este acest misterios „număr” despre care vorbeúte Eminescu în Scrisoarea I , număr ce
stăpâneúte peste lume úi veacuri? Este numărul de aur sau numărul „divin”, cunoscut „instinctiv” din cele
mai vechi timpuri, un număr iraĠional, notat cu ĳ care
reprezintă soluĠia pozitivă a ecuaĠiei: x2-x-1=0. Deci ĳ=

1+ 5
2

⇔

ĳ=1,618033988…

În matematică numărul ce aur are proprietăĠi interesante, úi mai poate fi exprimat ca:
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sau

„Tăietura de aur” (secĠiunea de aur) este definită ca fiind împărĠirea unui segment de lungime a+b
astfel încât partea mai mare a să fie media proporĠională între întreg segmentul de lungime a+b úi partea mai
mică de lungime b.
Astfel avem proporĠia

a+b a
= =ĳ.
a
b

ADN-ul, molecula ce stă la baza vieĠii, se bazează tot pe „tăietura de aur”:

Unde întâlnim secĠiunea de aur?
La nivelul Sistemului Solar acest raport se întâlneúte la inelele planetei Saturn:

úi la distanĠa dintre Lună úi Pământ, cele două formând un „triunghi de aur”.

Fiind observat úi remarcat încă din Antichitate, numărul de aur a fost utilizat de oameni începând de
demult, când egiptenii l-au folosit în construirea piramidelor:

Grecii antici au folosit proporĠia de aur pentru a oferi frumuseĠe úi echilibru lucrărilor arhitecturale:
ProporĠia de aur este de asemenea întâlnită în construcĠia animalelor terestre:

Corpul uman are o alcătuire riguroasă în care se evidenĠiază folosirea proporĠiei de aur:
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Pictorii renascentiúti au cunoscut raportul ca fiind „proporĠia divină” úi l-au folosit în creearea
operelor de artă:
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Raportul a fost folosit în construcĠia Catedralei Notre Dame din Paris úi încă se foloseúte în
arhitectură úi artă.

Oamenii au calculat úi au observat că numărul de aur se găseúte úi în alte domenii ale vieĠii:
matematică, creúterea populaĠiei, botanică etc. ùi dacă toate lucrurile au fost creeate cu atâta exactitate cum
ne mai putem îndoi de existenĠa unui Creator?

Cuadratura cercului
Elisabeta Bumbu, clasa a XII-a
Coordonator, prof. Cristina ùuúu
O problemă aproape imposibil de rezolvat este CUADRATURA CERCULUI.
Definirea conceptului de cudratură
CUADRATURA = construirea exclusivă cu rigla úi compasul a unui pătrat care să aibă aria egală
cu aria unei figuri date.
CUADRATURA CERCULUI = problemă care constă în găsirea unui pătrat care să aibă acceaúi
suprafaĠă cu un cerc dat úi a cărui latură să aibă un raport raĠional cu raza cercului.
Problema vine din Grecia antică iar vechii greci úi-au pus următoarea problemă: de vreme ce pot
construi figuri geometrice cu aria egală cu a altor figuri geometrice, de exemplu egalitatea ariei unui pătrat
cu a unui triunghi, de ce nu ar putea desena cu ajutorul riglei úi compasului un pătrat care să aibă aria unui
cerc oarecare? Ce i-a încurcat să facă asta a fost iofensivul, la prima vedere, PI... Deúi la prima vedere poate
părea o sarcină uúoară, se va vedea nu numai că nu este aúa, ci úi că, în fapt, este o sarcină imposibil de
rezolvat.

În “Elementele”, Euclid a creat cinci postulate, de interes pentru tema noastră
sunt primele trei:
•
o linie dreaptă poate fi trasă între oricare două puncte;
•
o linie dreaptă se poate trasa la infinit;
•
un cerc poate fi desenat având ca centru orice punct úi orice segment de
rază.
Deúi nici unul dintre aceste postulate nu fac referire la folosirea obligatorie a liniei úi a compasului,
grecii înĠelegeau de la sine (metoda planului) că desenarea se face cu ajutorul acestor două instrumente.
Această tradiĠie este atribuită lui Platon. Metoda planului a funcĠionat pentru cele mai multe provocări ale
geometriei, dar trei probleme nu se lăsau rezolvate nicicum: cuadratura cercului, dublarea cubului,
împărĠirea în trei părĠi egale a unui unghi.
Scurta istorie a eúecului
Geometrii greci au reuúit cu ajutorul liniei úi compasului, să creeze pătrate ale căror arii să
fie egale cu ariile altor figuri formate din linii drepte, cum sunt triunghiul ori dreptunghiul.
Problema ce a dat bătăi de cap matematicienilor timp de multe secole, a fost să găsească o
cale de a desena un pătrat care să aibă exact aria unui cerc. Matematicienii sunt cei care au
făcut această problemă faimoasă, însă preocupări în acest sens au existat atât în Babilonul
antic cât úi în India ori China.
Printe primii care au încercat găsirea unei soluĠii pentru cuadratura cercului a fost matematicianul
úi filosoful grec Anaxagoras. Dar primul progres a fost realizat de către alĠi doi matematicieni greci,
Anthipon úi Bryson. Primul a aproximat aria cercului înscriind un pătrat într-un cerc, apoi înscriind figuri
geometrice cu din ce în ce mai multe laturi úi din ce în ce mai mici în spaĠiul rămas neacoperit. După cum se
poate uúor imagina, deúi aproximarea ariei cercului atinge rezultate bune, niciodată nu va fi acoperită
întreaga suprafaĠă a cercului. Bryson a dus acest efort mai departe circumscriind poligoane cercului,
obĠinând astfel o plajă de valori în care aria cercului trebuia să se încadreze între aria poligonului circumscris
cercului úi valoarea ariei figurilor înscrise.
Hippocrate din Chios a reuúit să construiască un pătrat egal cu aria unei
figuri geometrice numită “lună”. Întrucât luna este o regiune mărginită de arcuri de
cerc, Hippocrate părea să se afle pe direcĠia bună pentru rezolvarea cuadraturii
cercului. Acesta a reusit să creeze pătrate cu aria egală cu trei tipuri de “luni”. Era
matematicienilor care au încercat această metodă s-a încheiat cu Leonhard Euler care
a mai găsit două tipuri de luni pentru care s-au putut crea pătrate cu aria egală; dar
alte luni cu aceleaúi proprietaĠi nu au mai putut fi identificate.
Matematicienii Dinostratus úi Nocomedes au folosit o curbă numită “quadratix” pentru a rezolva
cuadratura cercului. ùi marele matematician Arhimede a inventat o curbă numit „spirala lui Arhimede” care,
de asemenea, a aspirat la a fi soluĠia problemei.

GeneralităĠi

Euclid din Alexandria (greacă: ǼۺțȜİȓįȘȢ) originar din Damasc ( 325 î.Hr, 265 î.Hr) a fost
un matematician grec care a trăit úi 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, cuprinsă în celebra lucrare ”ELEMENTELE”, ce
constituie baza predării geometriei în úcoli, la peste 2000 de ani de la apariĠie, aproape fără modificări.
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Numai că cele două soluĠii aveau ele însele o mare problemă: nu se puteau construi cu un compas úi
o riglă, iar marea provocare implică folosirea celor două instrumente.
Doar un strop de matematică…
Aria cercului este dată de formula:
, unde
este raza cercului, iar
este un număr
definit ca raportul dintre circumferinĠa cercului úi diametrul acestuia. Deci ca să cunoúti aria cercului, trebuie
să cunosti valoarea lui
. Aúadar, determinarea valorii exacte, părea să rezolve problema cuadraturii
cercului, căci odată cunoscută acestă valoare, tot ce mai trebuia făcut era să se deseneze un pătrat cu latura
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de lungime egala cu
. Matematicieni faimoúi, precum Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Gottfried
Leibniz (1646-1716) ori Isaac Newton (1642-1727) au încercat o aproximare cât mai bună a valorii lui PI,
care, în fapt, însemna, în cazul unei reuúite, úi rezolvarea problemei noastre.

Eúecul definitiv....
În 1768 Johann Heinrich Lambert a avansat ipoteza că

este un număr transcendental, iar în

acelaúi document a arătat că este un număr iraĠional, adică faptul că
are zecimale ce nu se termină
niciodată úi nu se repetă. Abia în 1882, matematicianul german Ferdinand von Lindemann a demonstrat că
este un număr transcendental – care nu poate fi rădăcina pătratică a unei ecuaĠii cu coeficienĠi întregi.
Aúadar a desena un pătrat cu aria identică cu a unui cerc este imposibil, căci trebuia desenat un pătrat cu
latura egală cu un număr imprecis, cu zecimale nesfârúite; pentru a desena un pătrat cu aria foarte apropiată
de cea a unui cerc, trebuie folosit un număr raĠional, adică cu un număr stabilit de zecimale ale valorii lui
.
Valoarea lui
, cu 50 de zecimale, este
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510.
Beneficiile „luptei” pentru cuadratura cercului
Numeroase încercări de a realiza cuadratura cercului a produs úi progrese în matematică. Unul
dintre cele mai importante aspecte este dezvoltarea calculului integralelor din analiza matematică, ramură a
matematicii inventată úi dezvoltată de Newton úi Leibniz în acelaúi timp.

Un exemplu în care cuadratura cercului funcĠionează este spaĠiul Gauss-Bolyai-Lobachevsky
(spaĠiul geometric hyperbolic), un spaĠiu neeuclidian.

Fizică
Fizica cuantică - creierul úi spritualitatea
Bumbu Elisabeta, clasa a XII-a
Cautiú Daniel-Mihai, clasa a XII-a
Popa Andra- Ioana, clasa a XII-a
Coordonator, prof. Emilia Hatescu
Lucrarea îúi propune să pătrundă într-o lume foarte diferită de cea obiúnuită a noastră úi ale cărei
legi specifice pot părea, din punct de vedere a bunului simĠ de toate zilele, stranii, chiar cu totul de neînĠeles.
La început a fost Vidul, abundent, plin cu infinite posibilităĠi úi fiecare dintre noi este una dintre
ele... fizica cuantică... mecanica cuantică... mintea supremă... o reĠea neuronală... creierul nu cunoaúte
diferenĠa dintre ceea ce se vede în mediul înconjurător úi ceea ce îúi aminteúte. Noi suntem pe puntea de
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comandă a unui simulator, în orice mod am observa lumea din jurul nostru, úi atunci cum poĠi să continui să
vezi lumea ca fiind reală, dacă Sinele, care o determină să fie reală, este intangibil? Toate realităĠile există în
simultaneitate? Există cumva posibilitatea ca toate viitorurile să existe unul lângă altul? ùi v-aĠi privit
vreodată pe voi înúivă prin ochii Observatorului Ultim? Cine suntem? De unde venim? Ce ar trebui să
facem? ùi încotro ne îndreptăm? De ce suntem aici? Aceasta e întrebarea suprema, nu-i aúa? Ce este
realitatea? Ceea ce credeam că nu este real, pare acum, că într-un anumit fel a fost mai real decât ceea ce
credem că este real úi care acum pare mai degraba a nu fi real. Nu se poate explica. ùi oricine ar încerca să
explice aceasta e cel mai probabil că se va pierde, alunecând la nesfârúit în tunelul care duce în necunoscut.
Credem că, cu cât analizăm mai mult fizica cuantică, cu atât devine mai misterioasă úi mai minunată.
Aceasta este, foarte succint vorbind, fizica posibilităĠilor.
Sunt întrebări care ni se adresează, referitoare la modul în care percepem lumea, dacă există vreo
diferenĠă între modul în care pare úi modul în care este ea de fapt. V-aĠi gândit vreodată din ce sunt făcute
gândurile?
Materialismul modern le răpeúte oamenilor nevoia de a se simĠi responsabili. Destul de des, acelaúi
lucru îl face úi religia. Dar noi credem că, luând suficient de mult în serios mecanica cuantică,
responsabilitatea ne revine nouă! ùi să útiĠi că nu ne oferă răspunsuri exacte, care să ne liniútească. Ne spune
că într-adevăr lumea este ceva mare úi misterios úi nu mecanicitatea este răspunsul. Adevăratul secret al
vieĠii nu este să fii în prezent, ci să fii prezent în mister.
Ce útim de fapt?
De ce oare recreem permanent aceeaúi realitate? De ce avem mereu acelaúi tip de relaĠii? În acest
infinit ocean de potenĠial existent în jurul nostru, cum se face că recreem în continuare aceleaúi realităĠi? E
uimitor că avem la dispoziĠie atâtea potenĠialuri úi opĠiuni, atâta doar că noi nu suntem conútienĠi de ele.
Este posibil oare să fim atât de condiĠionaĠi de viaĠa noastră zilnică, atât de condiĠionaĠi de modul în
care ne creăm viaĠa încât ne lăsăm păcăliĠi de ideea că nu avem nici un fel de control? Am fost condiĠionaĠi
să credem că lumea exterioară este mai reală decât cea interioară. Acest nou model útiinĠific este exact
opusul. Afirmă că ceea ce se petrece în interiorul nostru va crea evenimentele care se petrec înafara noastră.
Noi influenĠăm parĠial acele momente, dar nu neapărat. Ar putea fi doar o pietricică întâmplătoare, care
apare din senin úi interacĠionează cu această masă ceĠoasă de materie úi cu siguranĠă o face să dobândească o
anumită formă de existenĠă.
Au existat filozofi în trecut care spuneau: „PriviĠi, dacă lovesc această piatră úi mă doare piciorul,
aceasta este ceva real, pentru că simt. Îl simt real. E viu. Înseamnă că e realitatea.” Cu toate acestea este doar
o experienĠă. E doar percepĠia că e ceva real. Experimentele útiinĠifice arată că dacă conectăm creierul unei
persoane la un tomograf computerizat úi îi cerem să privească un obiect, anumite porĠiuni ale creierului se
vor activa în timp ce priveúte obiectul. Apoi i se cere să inchidă ochii úi să-úi imagineze acelaúi obiect. În
acest timp se activează aceleaúi zone ale creierului ca úi atunci când privea efectiv. Acestea îi face pe
oamenii de útiinĠă să-úi pună următoare întrebare: „Cine vede de fapt? Creierul sau ochiul?” úi „Ce este
realitatea? Ceea ce vedem prin intermediul creierului sau ceea ce vedem prin intermediul ochilor?” Adevărul
este că creierul nu face diferenĠa între ceea ce vede efectiv în mediul înconjurător úi ceea ce îúi aminteúte,
deoarece în ambele situaĠii se activează, practic, aceleaúi reĠele neuronale. Atunci ne punem întrebarea: „Ce
este realitatea?” Suntem bombardaĠi cu cantităĠi uriaúe de informaĠii, care vin spre noi úi pe care le procesăm
prin intermediul organelor de simĠ úi le filtrăm. Practic la fiecare pas noi eliminăm informaĠii. Cele care
ajung până în câmpul conútient sunt cele care se descurcă cel mai bine. Creierul procesează 400 de miliarde
de biĠi de informaĠie pe secundă, dar noi suntem conútienĠi numai de 2000. Conútientizarea celor 2000 de biĠi
se referă doar la mediul înconjurător, la corpul nostru úi la timp. Trăim într-o lume din care tot ce vedem este
doar vârful icebergului, proverbialul vârf al unui imens iceberg cuantomecanic.
Dacă creierul procesează 400 de miliarde de biĠi de informaĠie úi noi suntem conútienĠi de doar
2000, înseamnă că realitatea se petrece în creierul nostru în tot acest timp, cât el primeúte informaĠia
respectivă, úi cu toate acestea nu reuúim să o integrăm. Ochii sunt ca úi obiectivul camerei de filmat, dar
caseta pe care se vede efectiv pe partea posterioară a creierului úi poartă numele de cortex vizual. Singurul
film care rulează în creier e cel pe care avem capacitatea de a-l vedea. Aúa că e posibil ca ochii noútri,
„aparatul nostru de filmat”, să vadă mai mult decât poate creierul proiecta în mod conútient? Datorită felului
cum e alcătuit creierul, vedem doar ce credem că e posibil. Echivalăm tipare care există deja în fiinĠa noastră
datorită condiĠionării. Există o povestioară minunată: se spune că atunci când armada spaniolă a lui Columb
a ajuns în Caraibe, amerindienii nu au reuúit să vadă navele, chiar dacă erau la orizont. Motivul pentru care
nu au văzut navele a fost că ei nu útiau de existenĠa lor, în creierul băútinaúilor nefiind nici o informaĠie
referitoare la navele de mare viteză. Shamanul a privit oceanul úî a văzut valurile cauzate de nave, dar nu
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vedea nici un vas. Aúa că a început să se întrebe care era cauza respectivului efect. În fiecare zi mergea úi
privea marea, din nou úi din nou. După un anumit interval de timp a reuúit să vadă navele. Odată ce le-a
văzut, le-a spus tuturor că acestea există. ùi pentru că toĠi aveau încredere în el, le-au văzut úi ei.
Noi creem realitatea. Suntem o maúină de produs realităĠi úi permanent creem efecte alea acesteia.
Percepem întotdeauna ceva ducpă ce s-a reflectat în oglinda memoriei. Referitor la faptul dacă trăim sau nu
într-un imens simulator, aceasta este o întrebare la care nu avem, în mod necesar, un răspuns corect. Este o
chestiune filozofică importantă pe care trebuie să o rezolvăm, în termenii a ceea ce poate să spună útiinĠa
despre lumea noastră, pentru că în domeniul útiinĠei noi suntem întotdeauna observatorii. Deci, suntem,
practic, constrânúi de informaĠiile recepĠionate de creierul uman. Se poate, aúadar, ca totul să fie doar o mare
iluzie din care nu putem ieúi în niciun fel, astfel încât vedem ce este de fapt înafara ei. Creierul nostru nu
face diferenĠa între ceea ce se petrece în exterior úi ceea ce se petrece în interior.
Aici avem nevoie de o nouă útiinĠă, care se numeúte fizica cuantică úi care este subiectul unei game
largi de ipoteze discutabile, gânduri, sentimente, percepĠii intuitive referitoate la ceea ce se petrece de fapt.
Materia nu este ceea ce am crezut noi timp de multă vreme că este. Pentru omul de útiinĠă, materia a
fost întotdeauna considerată a fi reprezentantul suprem a ceea ce este static úi previzibil. În toĠi atomii úi
moleculele, particulele ocupă un spaĠiu insignifiant din volumul acestora. Restul este spaĠiu vid. Se pare că
particulele apar úi dispar continuu. Aúa că unde se duc atunci când nu sunt aici? Aceasta este o întrebare
capcană.
Există un mare mister numit misterul direcĠiei timpului. Există o anumită perspectivă din care legile
fundamentale ale fizicii, aflate la dispoziĠia noastră, nu fac nici o distinĠie demnă de interes, între, să spune,
trecut úi viitor. De exemplu, din perspectiva legilor fundamentale ale fizicii, este o enigmă de ce putem să ne
amintim trecutul úi în acelaúi timp să nu avem acelaúi tip de accesare epistemică a viitorului. Din punctul de
vedere al acestor legi, este o enigmă de ce considerăm că, acĠionând acum, putem influenĠa viitorul, dar nu úi
trecutul. Faptul că avem moduri diferite de accesare epistemică a trecutului úi a viitorului, că acĠionând acum
putem controla viitorul într-un mod diferit faĠă de trecut, sunt lucruri atât de fundamentale pentru modul în
care experimentăm lumea, încât mi se pare că a nu fi curios în legătură cu ele e similar cu a fi mai mult de
jumătate mort.
De fapt universul este în cea mai mare parte gol. Ne place să considerăm spaĠiul ca fiind gol úi
materia solidă. De fapt materia nu conĠine absolut nimic, e complet lipsită de substanĠă. Să luăm de exemplu
un atom. Îl considerăm ca fiind un fel de bilă solidă. Apoi spunem: Nu, stai aúa, de fapt există un punct
minuscul úi dens, chiar în centru, înconjurat de un nor pufos de electroni probabil oscilând între existenĠă úi
nonexistenĠă. ùi apoi se dovedeúte că nici măcar acest lucru nu este adevărat. Chiar úi nucleul pe care îl
considerăm a fi atât de dens alternează între existenĠă úi nonexistenĠă, la fel de aleatoriu ca úi electronii. Cel
mai solid lucru pe care îl putem spune despre toată această materie insubstanĠială este că e mai degrabă ca un
gând, e ca un bit concentrat de informaĠie. Lucrurile nu sunt alcătuit din ceva brut, ci din idei úi concepte.
Din informaĠie. Electronii au o încărcătură electrică care îi respinge pe ceilalĠi electroni înainte de a-i atinge.
Aúa că nimic nu atinge nimic.
Numai în cadrul experienĠei conútienĠe ni se pare că înaintăm în timp. În teoria cuantică, ne putem
deplasa úi înapoi în timp.
O particulă pe care o considerăm ca fiind ceva solid, de fapt există într-o aúa numită superpoziĠie,
asemeni unor valuri extinse de locuri posibile. ùi particula există în toate acele locuri în acelaúi timp.
SuperpoziĠionarea cuantică afirmă că aceasta poate exista simultan în două sau mai multe locuri sau stări. În
clipa în care ne focalizăm asupra ei, se stabilizează brusc într-una singură dintre acele poziĠii posibile.
Acesta este un concept foarte bizar úi una dintre calităĠile esenĠiale ale lumii cuantice.
Supereroii folosesc superpoziĠiile, lumea fiind alcătuită din potenĠiale fâúii de realitate până în clipa
în care alegem. Eroii aleg ceea ce vor: să fie în mai multe locuri în acelaúi timp, să experimenteze mai multe
posibilităĠi úi să aleagă apoi doar una dintre ele. Întrebarea este: cât de departe vrei să mergi prin tunelul ce
duce în necunoscut?
Trebuie să eliminăm radical acest tip de gândire úi în locul să să recunoaútem că până úi lumea
materială din jurul nostru – scaunele, masa, covorul, camera, chiar úi aparatul de filmat – nu este nimic
altceva decât posibile vibraĠii ale conútiinĠei. ùi în fiecare clipă noi alegem una dintre acele miúcări vibratorii
pentru a ne aduce experienĠă în manifestare. Acesta este singurul mod de gândire radicală pe care este
necesar să îl dezvoltăm. Este ceva radical úi dificil pentru că tendinĠa noastră este să considerăm că lumea
este deja ceva, acolo înafara noastră, independent de experienĠa noastră. Nu este aúa! Fizica cuantică e atât
de clară în această privinĠă. Chiar úi Heisenberg, codescoperitorul fizicii cuantice, a spus că atomii nu sunt
lucruri, ci doar tendinĠe. Deci, în loc să ne gândim la lucruri, trebuie să ne gândim la posibilităĠi.

33

Credem că e ceva atât de misterios încât nu putem nici măcar să înĠelegem cât e de uimitor! Dar
dacă acceptăm aceasta, atunci se naúte imediat întrebarea: „Cine/Ce alege dintre aceste posibilităĠi pentru a
cauza evenimentele experimentate?” Aúa că în mod direct úi imediat, ne dăm seama că conútiinĠa este cu
siguranĠă implicată.
Observatorul Suprem nu poate fi ignorat din această ecuaĠie. ùtim ce face un observator din
perspectiva fizicii cuantice, dar nu útim cine este sau ce este de fapt Observatorul. Aceasta nu înseamnă că
nu am încercat să găsim un răspuns. Am căutat în creierele noastre ca să găsim ceva numit Observatorul, dar
nu am găsit nimic. Nu e nimeni în creier, nu e nimeni în cortexul cerebral, nu e nimeni în regiunea
subcorticală sau limbică a creierului, nu e nimeni acolo care să se numească Observatorul. ùi cu toate
acestea, cu toĠii avem experienĠa aceasta, de a fi ceva, care se numeúte Observatorul, care urmăreúte lumea
din afară. Să fie acest observator, care ne pare atât de complicat înĠelegerii, lumea nebună úi ciudată a
particulelor cuantice úi modul în care acĠionează? Să fie atuncea acesta Observatorul? În modelul nostru,
observatorul este spiritul din interiorul celor patru înveliúuri ale corpului bioenergetic. E asemenea spiritului
úi maúinii, e asemeni conútiinĠei care conduce vehicolul úi observă mediul înconjurător. Cele patru înveliúuri
ale corpului bioenergetic conĠin diverse tipuri de sisteme senzoriale pentru a înregistra diverse amprente din
mediul înconjurător.
Fiecare dintre noi influenĠează realitatea înconjurătoare, chiar dacă încercăm să ne ascundem de asta úi să
facem pe victimele. Apa este cel mai receptiv dintre cele patru elemente de bază. Cu excepĠia moleculelor
acesteia, útiinĠa modului în care gândul influenĠează materia este necunoscut. ùi este întradevăr fascinant
dacă ne gândim că 90% din corpul nostru este apă. Vă face să vă puneĠi întrebări, nu-i aúa? Dacă gândurile
pot influenĠa astfel apa, să ne imaginăm cum ne pot influenĠa pe noi! Gândurile pot ele singure să transforme
corpul. Gândurile majorităĠii oamenilor nu influenĠează realitatea într-un mod constant úi substanĠial, pentru
că ei nu cred că pot să facă aceasta. Ei scriu o intenĠie úi apoi o úterg, crezând că e o copilărie: „Eu nu pot
face asta!” Apoi o scriu din nou úi iarăúi o úterg. Aúa că, în medie, aceasta produce un efect foarte mic în
timp.
Dacă accepĠi cu toată fiinĠa ta că poĠi merge pe apă, o să se întâmple? Da, aúa o să fie. Dar să útiĠi că
e ca úi cu gândirea pozitivă, care e o idee minunată. Dar, de obicei aceasta înseamnă că avem o pojghiĠă
subĠire de gândire pozitivă, care acoperă o mare masă de gândire negativă. Deci, gândirea pozitivă nu
înseamnă neapărat a gândi pozitiv, ci doar a-i pune o mască gândirii noastre negative. Atunci când ne
gândim la lucrurile din jur, facem realitatea mai concretă decât este. Acesta este punctul în care ne blocăm.
Ne blocăm în similitudinea realităĠii: „Dacă aceasta este concretă, atunci, evident, eu sunt insignifiant, nu pot
să o schimb. Dar dacă realitatea este posibilitatea mea, o posibilitate a conútiinĠei în sine, apar imediat
întrebările: “Cum pot să o schimb?”, “Cum pot să îmbunătăĠesc?”, “Cum pot să o fac mai fericită?” VedeĠi
cum ne extindem propria imagine?
În cadrul vechiului tipar de gândire, noi nu putem schimba nimic, pentru că nu avem nici o funcĠie
în cadrul realităĠii. Ea este deja acolo, formată din obiecte materiale, care se deplasează în felul lor, în
virtutea unor legi deterministice precise. ùi matematica determină ce anume vor face, întro situaĠie dată. Noi,
experimentatorii, nu avem nici cea mai mică influenĠă. În cadrul noii viziuni, matematica ne poate oferi
întradevăr ceva: ne oferă posibilităĠile pe care toate aceste miúcări úi le pot asuma, dar nu ne pot oferi
experienĠa efectivă pe care o vom trăi în conútiinĠa noastră. Noi alegem această experienĠă. Prin urmare,
efectiv, noi ne creem propria realitate. Poate suna ca o afirmaĠie teribilistă, bombastică a unui adept New
Age, care nu înĠelege nimic din fizică, dar fizica cuantică ne spune întradevăr astfel.
Încotro ne îndreptăm? Ce se întâmplă când murit? De ce există lucrurile? Ce este realitatea? Te face
să-Ġi pui întrebări, nu-i aúa?
Dacă gândurile pot influenĠa astfel apa, imaginează-Ġi cum ne pot influenĠa pe noi. Te-ai întrebat
vreodată din ce sunt făcute gândurile? Există o substanĠă din care sunt făcute? Cred că, pur úi simplu,
depinde de ce anume consideri că e real. Lumea e alcătuită din linii temporale, posibile, ale realităĠii, până în
momentul în care alegem. Toate realităĠile întrun câmp cuantic există simultan? DefiniĠia pe care o dăm
dependenĠei e foarte simplă: un proces pe care nu-l poĠi opri. Există lumi diferite în care locuim: lumea
macroscopică, pe care o vedem, există o lume a celulelor, a atomilor noútri, a nucleilor, lumi complet diferite
care îúi au fiecare o limbă úi o matematică proprie. Nu numai că sunt mici, dar fiecare lume este complet
diferită. Dar sunt în acelaúi timp úi complementare, pentru că noi suntem atomii „noútri” úi, în acelaúi timp,
celulele; suntem úi fiziologia noastră macroscopică. Toate sunt adevărate, atâta doar că există diferite nivele
ale adevărului. Nivelul cel mai profund al adevărului, revelat de útiinĠă úi de filozofie, este adevărul
fundamental al unităĠii. La nivelul cel mai profund, subnuclear al realităĠii noastre, voi úi noi suntem, practic,
unul úi acelaúi. Ne trezim dimineaĠa úi ne creem în mod conútient ziua respectivă, aúa cum vrem să fie.
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Iată ceva interesant: atunci când ne creem ziua, apar, parcă din senin, tot soiul de lucruri mărunte
care se petrec úi care sunt inexplicabile. ùtim că face parte din procesul său, rezultatul creaĠiei noastre, úi cu
cât facem aceasta mai mult, cu atât construim în creierul nostru o reĠea neuronală pentru a accepta că acest
lucru este posibil. Ea ne oferă forĠa úi percepĠia intuitivă a ceea ce să facem în ziua următoare. DependenĠa
ne oferă oportunitatea minunată úi sublimă de a stabili diferenĠa dintre intangibilitatea celei mai nobile părĠi
din fiinĠa noastră úi viaĠa de zi cu zi, în care acest personaj este relevat, într-o lume tridimensională, prin
corpul nostru.
Nimeni n-a văzut vreodată gândurile. Ceea ce văd neurofizicienii este o furtună dezlănĠuită în
diverse zone ale creierului. Aceste zone corespund anumitor părĠi ale corpului úi stimulilor la care răspunde
fiinĠa. E o imagine holografică: compasiune, iubire, abnegaĠia, furie, instinct criminal, ură... Creierul nu face
diferenĠa dintre ceea ce vede în mediul înconjurător úi ceea ce-úi aminteúte, pentru că în ambele situaĠii sunt
activate aceleaúi reĠele neuronale. Creierul este alcătuit din celule nervoase foarte mici numite neuroni.
Aceútia au niúte ramificaĠii subĠiri, prin intermediul cărora se conectează la alĠi neuroni, formând astfel o
reĠea neuronală. Fiecare punct de conexiune este integrat întrun gând sau amintire. Creierul alcătuieúte
concepte prin intermediul legii memoriei asociative. De exemplu ideile, gândurile úi sentimentele sunt toate
încorporate úi interconectate în această reĠea neuronală úi toate prezintă o relaĠie posibilă, unele cu celelalte.
Conceptul úi sentimentul de iubire, de exemplu, este depozitat în această vastă reĠea neuronală. Dar
noi construim conceptul de iubire din multe idei diverse: unii oameni au asociat iubirea cu dezamăgirea úi
atunci, când se gândesc la iubire, experimentează amintirea durerii, tristeĠe, mânie sau chiar furie. Aceasta
din urmă poate fi conectată de sistemul de durere, care poate fi legat de o persoană care e úi ea conectată la
sentimentul iubirii. Ne construim modele referitoare la felul în care vedem lumea exterioară. Orice
informaĠie pe care o procesăm, orice informaĠie care intră în sistemul nostru din mediul exterior, e
întotdeauna colorată de experienĠele pe care le-am avut úi de un răspuns emoĠional pe care îl prezentăm, care
reacĠie la impulsul respectiv. Cine e la comandă atunci când ne controlăm emoĠiile sau când răspundem la
emoĠiile noastre? ùtim, din punct de vedere fiziologic, că celulele nervoase, care se activează simultan se
conectează între ele. Dacă practicăm un lucru în mod repetat, celulele nervoaze respective se vor conecta
între ele, dobândind o relaĠie pe termen lung. Dacă vă enervaĠi sau vă simĠiĠi frustraĠi, dacă suferiĠi zilnic,
dacă vă găsiĠi motive să vă simĠiĠi victimizaĠi în viaĠă, atunci, practic, voi vă reconfiguraĠi úi vă reintegraĠi
zilnic reĠeaua neuronală. ùi acum reĠeaua neuronală respectivă are o relaĠie pe termen lung cu toate celelalte
celule nervoase, numite „identitate”. Mai útim de asemenea că celulele nervoase care nu sunt activate
simultan nu mai sunt nici interconectate între ele úi îúi pierd astfel relaĠia pe termen lung, pentru ca de
fiecare dată când noi întrerupem un proces de gândire care produce un răspuns chimic în corpul nostru,
celulele nervoase încep să rupă relaĠia pe termen lung dintre ele. Atunci când începem să întrerupem úi să
observăm, dar nu din perspectiva relaĠiei stimul-răspuns úi a reacĠiei automate, ci prin observarea efectelor
produse, atunci nu mai suntem persoana corp-minte-conútiinĠa-emoĠii, care răspunde la mediul înconjurător
ca un mecanism automat. Aceasta înseamnă că emoĠiile sunt bune sau rele? Nu. EmoĠiile sunt configurate
pentru a amplifica, printrun proces chimic, o parte a memoriei pe termen lung. De aceea le avem. Toate
emoĠiile sunt substanĠe chimice imprimate holografic. Cea mai sofisticată farmacie din univers e aici, în
interiorul nostru.
Există o parte a creierului numită hipotalamus. El e ca o minifabrică unde se asamblează substanĠe
chimice ce corespund anumitor emoĠii pe care le experimentăm. Aceste substanĠe chimice se numesc peptide
úi sunt alcătuite din mici lanĠuri secvenĠiale de aminoacizi. Corpul este, practic, o unitate de carbon care
fabrică 20 de aminoacizi diferiĠi, ele formând împreună structura sa fizică. Corpul este o maúină care
produce proteine. În hipotalamus, micile lanĠuri de proteine sunt asamblate în anumite neuropeptide sau
hormoni neuronali, care se potrivesc cu stările emoĠionale pe care le experimentăm zilnic. Deci, există
substanĠe chimice care se potrivesc fiecărei stări emoĠionale pe care o experimentăm: furie, tristeĠe, starea de
victimă, poftă...
ùi în clipa în care experimentăm acea stare emoĠională, în corpul sau creierul nostru hipotalamusul
va asambla imediat peptida respectivă úi apoi o va elibera în fluxul sanguin. Din momentul în care ajunge în
sânge, îúi croieúte drum până la diverse centre sau părĠi ale corpului nostru. Fiecare celulă a corpului are
aceúti receptori exteriori. O singură celulă poate avea mii de receptori la suprafaĠa sa, deschizând-o către
lumea de afară. Atunci când peptida ajunge la suprafaĠa celulei, ea, practic, – ca o cheie care intră în borască
– se poziĠionează pe suprafaĠa receptoare úi se conectează la ea ca úi cum s-ar răsuci acolo. E ca o sonerie
care sună úi transmite un sunet în interiorul celulei.
Dar există anumite lucruri pe care le facem úi care útim că ne vor face să evoluăm. Există úi lucruri
care nu ne vor face să evoluăm. Dumnezeu este deĠinător al acelor părĠi ale experienĠei noastre despre lume,
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care sunt întrucâtva transcendente, sublime. Nu avem nici cea mai mică idee, despre ce este Dumnezeu de
fapt. Cu toate acestea, avem experienĠa faptului că Dumnezeu există. Este ceva foarte real în legătură cu
această prezenĠă numită Dumnezeu, deúi nu avem idee cum să-l definim pe Dumnezeu: nu putem să-l vedem
ca pe o fiinĠă sau ca pe un lucru. Dumnezeu este o superpoziĠie a spiritului existent în toate lucrurile. ùi
trebuie să mergem pe calea aceasta. Într-o zi va trebiu să iubim abstractul la fel de mult pe cât iubim starea
de dependenĠă. Singurul mod în care ne putem considera ca fiind măreĠi nu va fi prin modul în care acĠionăm
asupra corpului nostru, ci prin modul în care acĠionăm asupra minĠii noastre. Deci, înainte de a ne alcătui în
mod conútient destinul, de a ne arunca înainte din punct de vedere spiritual cu ideea că gândurile noastre ne
pot afecta viaĠa úi realitatea, avem acest mic pact, pe care îl facem atunci când ne creăm ziua, influenĠând
astfel câmpul cuantic.
Deci, creierul este capabil să facă milioane de lucruri diverse úi oamenii ar trebui să afle cât de
capabili sunt de fapt, cât de performantă este mintea lor. Cunoaúterea acestui fapt incredibil poate să facă
atât de multe pentru noi, ne poate ajuta să învăĠăm, ne putem chiar transforma úi adapta, putem deveni mai
buni decât suntem úi ne poate chiar ajuta să ne transcedem condiĠia existenĠei noastre, la care putem întradevăr înĠelege lumea într-un mod mai profund, un nivel la care să putem înĠelege relaĠia noastră cu celelalte
lucruri úi fiinĠe. Putem de asemenea să ne atribuim o semnificaĠie mai profundă nouă înúine úi lumii din care
facem parte. Putem arăta că există o parte spirituală a creierului nostru, că e o parte la care putem avea acces
cu toĠii. Trebuie să formulăm ceea ce ne dorim, să ne concetrăm atât de mult úi să fim atât de conútienĠi de el
încât să ne pierdem pe noi înúine, să pierdem noĠiunea timpului úi a identităĠii noaste. ùi în clipa în care
suntem atât de implicaĠi în acea experienĠă, imaginea aceea e singura care e reală. Cu toĠii am trăit această
experienĠă când ne-am hotărât că ne dorim ceva. Aceasta este fizica cuantică în acĠiune. Aceasta este
realitatea care se manifestă. E Observatorul în acĠiune. ConútiinĠa noastră îi influenĠează pe cei din jur,
influează proprietăĠile materiei. Ne influenĠează viitorul. Noi participăm la crearea propriului nostru viitor.
V-aĠi privit vreodată pe voi înúivă prin ochii unui altcuiva, care sunteĠi voi acum? Asta da iniĠiere!
V-aĠi oprit vreodată pentru o clipă să vă priviĠi pe voi înúivă prin ochii Observatorului Suprem? Noi suntem
mult mai mult decât credem că suntem úi putem fi chiar mai mult úi decât atât. Putem să influenĠăm mediul
înconjurător, pe ceilalĠi oameni, chiar úi spaĠiul. Sutem responsabili pentru toate acestea, nu suntem separaĠi
de mediul înconjurător. Suntem legaĠi de tot ce este în jurul nostru, nu suntem singuri.
A úti că există această interconexiune a întregului univers, că suntem înterconectaĠ între noi úi, în
acelaúi timp, interconectaĠi cu întregul univers la un nivel fundamental, credem că e cea mai bună explicaĠie
dată spiritualităĠii. Credem că scopul nostru aici este să ne dezvoltăm înzestrările úi potenĠialităĠile úi să
învăĠăm să fim niúte creatori care acĠionează efectiv. Ne aflăm aici ca să inflitrăm spaĠiul cu idei úi opere ale
gândului. Suntem aici ca să facem ceva cu viaĠa aceasta, să recunoaútem identitatea cuantică, locul în care
avem întradevăr posibilitatea de a alege. Atunci când apare această schimbare de perspectivă putem spune că
respectiva fiinĠă s-a iluminat. Mecanica cuantică îi permite intangibilului să se întrepătrundă cu natura
umană. Fizica cuantică, foarte succint vorbind, este o fizică a posibilităĠilor. Totuúi, ea ridică în mod
fundamental întrebarea: „Ale cui sunt posibilităĠile?” úi „Cine alege dintre aceste posibilităĠi pentru a ne
oferi evenimentul experimentat efectiv?” Singurul răspuns satisfăcător, atât din punct de vedere logic, cât úi
al semnificaĠiei, este conútiinĠa, fundamentul oricărei fiinĠări. Trebuie să căutăm cunoaúterea fără nici o
interferenĠă a dependenĠelor noastre. ùi dacă putem face aceasta, vom manifesta cunoaúterea în realitate úi
corpurile noastre o vor experimenta în noi moduri, prin intermediul unor noi procese chimice, al unor noi
holograme, prin intermediu acelui „altundeva al minĠii, dincolo de visele noastre cele mai nesăbuite.
Cum putem măsura efectele? Ne trăim viaĠa úi putem vedea apoi dacă undeva în viaĠa noastră s-a
schimbat ceva. ùi dacă s-a schimbat ceva, noi vom deveni oamenii de útiinĠă ai vieĠilor noastre. Acesta este
de fapt motivul pentru care suntem aici. Nu acceptaĠi totul ca fiind adevărat! TestaĠi úi vedeĠi dacă e
adevărat!
Pentru a încheia, dorim să prezentăm o scurtă întâmplare atribuită elevului Albert Einstein: Într-o
discuĠie cu profesorul său care dorea să demonstreze copiilor că Dumnezeu, din moment ce a creat totul,
inclusiv răul, este un Dumnezeu nefast. Pentru a-l combate, Einstein susĠine că aúa cum frigul úi întunericul
nu există, ci sunt rezultate ale absenĠei căldurii úi luminii, aúa úi răul din viaĠa noastră apare atunci când nu
suntem plini de dragostea lui Dumnezeu.
Cât de adânc vrei să mergeĠi prin tunelul care duce în necunoscut? ChibzuiĠi la asta o vreme!
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Informatică
Cum poate ajuta calculatorul în procesul de învăĠare din clasă?
ùtefan Melinte, clasa a VIII-a
Coordonator, prof. Mihai Chelariu
În zilele noastre există o problemă educaĠională privind procesul de învăĠare în clasă. Există, la
momentul prezent, mulĠi domni profesori care predau după metode învechite. Societatea în care trăim este în
plină dezvoltare tehnologică, lumea progresează, iar noi ar trebui să ne adaptăm. Schimbările vor apărarea
cu sau fără voia noastră, iar dacă ar fi să mergem pe principiul “Schimbă sau vei fi schimbat”, societatea ne
va exclude dacă nu ne raportăm corect la cerinĠele lumii moderne.
Acum 10-20 de ani elevii priveau úcoala ca pe un prieten, această instituĠie era mediul lor de viaĠă.
CărĠile úi caietele erau partea cea mai importantă a vieĠii lor de úcolari. În zile noastre, cel mai bun prieten a
devenit calculatorul, telefonul, televizorul sau ipod-ul. ViaĠa elevului s-a schimbat radical faĠă de acum 20
de ani. Elevul se scoală dimineaĠa, iar în drum spre úcoală îúi pune căútile în urechi, ajunge la úcoală
deschide cărĠile úi caietele, ajunge acasă deschide calculatorul, îúi preia informaĠiile de pe internet, află
noutăĠile tot prin intermediul calculatorului. Socializează prin intermediul reĠelelor de socializare online
(facebook, hi5), comunică prin intermediul telefonului úi mesageriei online (yahoo). Iar sursa principală de
inspiraĠie este www.inspiratie.ro .
Nu doresc să încurajez, socializarea online sau abolirea conversaĠiilor face-to-face, dar, atât timp
cât folosim calculatorul ca pe un instrument pe care îl controlăm pe deplin pentru a ne satisface nevoile de
cunoaútere, înĠelegere, consider că avantajele pe care le oferă acesta, împreună cu internetul, sunt singurele
porĠi spre o dezvoltare conform cerinĠelor societăĠii moderne, care doreúte să pună accentul nu pe
memorarea informaĠiilor, ci pe abilitatea de a folosi informaĠiile pe care sursele moderne ni le oferă, într-o
manieră dinamica, interactivă, inteligentă.
Internetul este cea mai mare “carte” care există, cu o diversitate incredibilă a informaĠiilor, extrem
de accesibilă úi, deloc de neglijat, gratuită. Folosirea calculatorului în procesul de învăĠare nu reprezintă doar
avantaje pentru elev, ci úi pentru profesor. El include aproape toate tipurile de învăĠare, (mai puĠin cea
chinestezică care se dezvoltă prin abilităĠi sportive, practice).
Posibilitatea de înĠelegere prin crearea de conexiuni între subiectul principal úi media
(imagini,video,audio), ajută elevul să facă conexiuni rapide între noutate úi informaĠiile deja deĠinute.
În concluzie, în procesul de învăĠare, calculatorul Ġine loc de casetofon, cărĠi, caiete, dar nu preia úi
rolul de profesor, fiind un instrument folositor atât pentru profesor cât úi pentru elev. El foloseúte, mai ales
pentru introducerea elevului într-un mediu natural lui, folosind mijloace media moderne.
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AbsolvenĠii noútri...
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Adrese:

Numere de telefon :

Primar úi Gimnaziu : str. Smârdan
nr.13

Primar úi Gimnaziu: tel/fax 0232-217975,

Liceu: str. Roúcani, nr.5

Liceu: tel. 0232-233550, 0332-405790

0332-800876

e-mail rwschool@wurmbrand.ro
www.wurmbrand.ro
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