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ȘTEFAN NEGRIȘAN - SCRIITOR CALLATIAN AL UNEI SINGURE 

LUCRĂRI PUBLICATE 

 

Prof. Cristina-Liliana Angheluță  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Până să renunţe la cariera de profesor de limba şi literatura română, Ştefan Negrişan era 

unul dintre cei mai apreciaţi profesori din orăşelul care îl adoptase. A scris o singură nuvelă, 

apărută în volumul colectiv Debut ’86, la Editura Cartea Românească şi avea să atragă atenţia 

criticii vremii, poate şi datorită faptului că scriitorul era un om de litere. În acea perioadă în care 

se publica puţin, Ştefan Negrişan a reuşit să treacă de controlul şi cenzura regimului comunist 

fără să facă vreun compromis în scrierea sa. Tocmai de aceea nimeni nu a înţeles de ce acesta a 

renunţat la creaţie, cum, de altfel, nu ştie să explice nici măcar nuvelistul. După ‘89, a lăsat în 

spate pur şi simplu tot ceea ce avea legătură cu literatura, îndreptându-şi atenţia spre economie. 

 Nuvela poartă un titlu semnificativ, Cercul. Acesta este simbolul universului, aşa cum 

punctul reprezintă fiinţa supremă care îl susţine. Centrul cercului este întotdeauna la egală 

distanţă de toate punctele aflate la periferie. De aceea cercul este şi un simbol al echilibrului. 

Punctul este o expansiune care dă naştere cercului, manifestării. Un cerc cu un punct înăuntru 

este simbolul soarelui, al spiritului care hrăneşte materia. Cercul este totodată simbolul eternei 

reîntoarceri, al ciclicităţii care se regăseşte în natură sub forma anotimpurilor, zilelor, fazelor 

lunii etc., regăsindu-se chiar şi la nivel celular. Între cele cinci elemente, cercul este simbolul 

aerului, al spaţiului, al expansiunii. 

 Oare de ce nuvelistul a ales un astfel de titlu? După o primă lectură, o parte din mister 

este înţeleasă. Protagonistul ajunge în orăşelul Peaga pentru a descifra un mister. Pentru lector, 

acest mister îl cuprinde încă de la început. 

 Nu cred că autorul a ales întâmplător numele Peaga pentru a defini locul unde se petrece 

întreaga diegeză. S-ar părea că denumirea sa face o trimitere subtilă la pelasci. Ei au fost cei care 

au creat cel mai mare şi cel mai puternic imperiu din Europa preistorică, după cum afirmă N. 

Densusianu. Cum nu au lăsat nimic scris, toţi oamenii de ştiinţă caută semne ale trecerii lor prin 

această lume. Oare acesta să fie şi sensul căutărilor străinului din nuvela lui Ştefan Negrişan? 

Acele „zmăngălituri‖ ciudate care aşteaptă să fie descifrate. 

 Pentru pelasci, cercul este o unitate divină, de unde totul porneşte şi se... reîntoarce. Este 

universul fără limite, este energia emanată de zeul suprem, Gebeleizis; circumferinţa lui este 

uneori interpretată ca liniştea mentală a fiinţei umane. Când faţa discului este albă, fundul negru 

ar reprezenta marea respiraţie, mişcarea continuă a universului în sens nelimitat. 

 Iată deci, cum o simplă nuvelă a unui profesor poate stârni controverse, idei şi 

curiozitatea de a înţelege. 
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 Fiindu-mi profesor în ciclul gimnazial, am îndrăznit peste ani a-i cere o explicaţie, 

explicaţia lui. A zâmbit probabil şi mi-a spus doar că acceptă orice interpretare a mea. Poate că 

nu este cea mai nimerită, dar asta dovedeşte că scrierea lui este până în străfunduri căutată, nu 

este scrisă la întâmplare, că are amprenta omului cultivat şi atras de simbolistică, că este o „opera 

aperta‖, care poate fi percepută ca o simplă nuvelă cu un fir narativ destul de bine conturat sau se 

poate depăşi această lectură de suprafaţă căutându-se adevăratele semnificaţii ale discursului. 

 Acţiunea se declanşează într-o miercuri din luna noiembrie, odată cu sosirea străinului în 

oraş. Ziua are o semnificaţie aparte, în viziunea populară mai multe miercuri având statut de 

sărbători. Numele vine de la zeul Mercur, zeu al călătoriilor, al comerţului şi totodată mesagerul 

zeilor, iar ca planetă este cea mai apropiată de soare, iar noiembrie semnifică luna în care totul se 

pregăteşte pentru iernat, fiind însămânţate toate grânele. Aşadar, intrarea bărbatului în viaţa 

liniştită a locuitorilor n-ar trebui trecută cu vederea, pare a fi un timp mitic, ce revine pentru a 

descifra ceea ce fusese de mult pierit. 

 Acesta poate fi un mesager sau un căutător al adevărului. Nuvela încearcă şi chiar 

reuşeşte să trezească dorinţa lectorului de căutare a misterelor absconse. 

 De altfel, călătorul avea un scop bine definit, ştia de ce poposise pe acele meleaguri, dar 

nu dezvăluie nimănui nimic din ceea ce gândeşte, nici măcar lui moş Bedin, gazda lui. Şi iată 

cum simbolistica operei se diversifică, Bedin fiind un nume musulman, conferind orăşelui Peaga 

exotism prin amestecul de civilizaţii din acest spaţiu de la malul mării. Oraşul de două mii de 

locuitori, care avea totuşi restaurant, miliţie, primărie, devine topos al căutărilor protagonistului. 

 Protagonistul este un pensionar pe caz de boală, pe care toţi îl vor şti ca „domnul 

George‖, care păstrează misterul asupra numelui său complet, dar şi asupra motivului pentru care 

se deplasase de la Bucureşti la Peaga. La scurt timp după sosirea lui, locuitorii, informaţi de moş 

Bedin, dar şi de primarul oraşului aveau să afle că domnul George ceruse o autorizaţie pentru a 

săpa în afara oraşului, aflându-se în căutarea unui anume turn, despre care „pur şi simplu ştia‖ că 

trebuie să fie acolo, chiar dacă nu era atestat de niciun document. Mai multe explicaţii nu dăduse. 

Ştia că are „cam cinci metri înălţime şi un diametru de doi. O scară interioară, cu şaisprezece 

trepte, duce la platforma de sus. E un turn mic, fără metereze. Seamănă cu o piesă de şah.‖ 

 Atât primarul, cât şi moş Bedin se arătară curioşi să afle de unde cunoaşte atâtea detalii 

despre un turn. Răspunsul primit fu scurt şi sec: 

 „- Le cunosc pur şi simplu.‖ 

 Odată cu venirea iernii, străinul se apucă de săpat groapă după groapă, vântul rece, 

furtunile de nisip şi nici chiar insistenţa bătrânului său tovarăş, Bedin, de a renunţa, nu l-au făcut 

să-şi schimbe hotărârea. Avea să sape atât cât este nevoie, până ce îşi va îndeplini misiunea.  

 Într-o scrisoare adresată soţiei sale descoperim o adevărată teorie a cercului şi ale 

semnificaţiilor sale, aflate în strânsă legătură cu numărul de gropi pe care trebuia să le sape până 

la pătrunderea misterului: 

 „Timpul nu contează. Contează doar un număr precis de săpături. Eu nu-l cunosc. Şi asta, 

bineînţeles, mă linişteşte. În sensul că mie îmi rămâne o singură certitudine: existenţa acestui 

număr. Dacă l-aş cunoaşte, s-ar putea să constat că este atât de mare, încât o viaţă – omeneşte 

limitată, nu? – mi-ar fi insuficientă, şi că numai un urmaş are şansa să-l atingă.‖ 

 Ceea ce încearcă să realizeze personajul din nuvelă este un alt fel de drum iniţiatic, un 

drum aparte, dar care are acelaşi scop: descoperirea tainelor existenţiale. Are şi o teorie despre 

acest lucru: 
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 „S-ar zice, draga mea, că punctul final spre care tindem este permanent în preajmă. Ca să-

l atingi, este suficient să începi. Dacă ne imaginăm acest punct ca pe centrul unui cerc la periferia 

căruia suntem, prima tentativă inutilă înseamnă străpungerea arcului de cerc. Şi, dacă punctul 

acela nu poate fi conceput decât în interiorul zonei care îl păstrează, strict delimitată, înseamnă 

că zona respectivă nu este independentă de centru, ba chiar foarte dependentă. Împingând 

raţionamentul mai departe, întreg perimetrul este însuşi centrul în expansiunea lui. Aşadar, orice 

pas, orice tentativă inutilă ne plasează dincoace de linia despărţitoare, adică chiar în centru.‖ 

 Şi teoria continua pe aceeaşi linie, ceea ce mă face să înclin că am avut dreptate când am 

spus că cercul lui Ştefan Negrişan este chiar cercul pelasgilor, iar turnul semnifică descoperirea 

unuia dintre secretele absolutului. Dar, ca de obicei, cel care realizează căutarea reuşeşte o altfel 

de iniţiere: prin moarte. 

 Aşa şi „domnu‘ Georgescu‖. Săpând ultima groapă, ajungând la capătul drumului, 

realizându-şi menirea, trece în nefiinţă, dar lasă în urma sa „Turnul de aur‖. Nu apucase să-l 

vadă, deoarece s-a prăpădit cu târnăcopul în mână chiar când săpa. Cel care avea să-i ducă la bun 

sfârşit ţelul era chiar moş Bedin, care, de altfel, se schimbase foarte mult după moartea 

străinului. O parte din căutările lui fuseseră parcă trecute pe umerii bătrânului, astfel încât, tot 

dând târcoale locurilor în care fusese cu George, i se relevă adevărul şi văzu turnul în toată 

splendoarea lui. 

 După marea descoperire, misterul nu se risipi în totalitate. Turnul era vizitat de turişti, 

oameni neiniţiaţi, care nu-l priveau decât ca pe o ciudăţenie visată de un pensionar pe caz de 

boală, iar cercetătorii de la Institutul Naţional de Arheologie nu au publicat nimic din cercetările 

lor asupra turnului şi nici n-au fost de acord cu deschiderea lui ca punct de atracţie turistică, de 

parcă ar fi dorit să păstreze un mare secret. 

 Nuvela este supusă misterului de la incipit până în final, poate tocmai de aceea captează 

de la primele cuvinte atenţia lectorului.  

 Un alt punct forte pentru acest scriitor al unei unice opere este şi felul în care îşi 

construieşte ţesătura narativă, dar şi lexicul, cât şi îmbinarea naraţiunii heterodiegetice, cu 

dialogul şi cu monologul interior /stilul indirect liber: 

 „Aprinse focul. În cameră se răspândi miros de gaz şi fum. <<Bietu‘ domn inginer>>‖, 

„Ba trăncănea despre nu ştiu ce <<picior scrântit>> şi despre <<cărat în cârcă>>, ba despre 

<<beţie. Milă şi spălat cu săpun adus de fiu-miu din străinătate>>‖. 

 La nivelul vocabularului, nuvelistul recurge atât la neologismele şi sintagmele generaţiei 

‘80, dar şi la limbajul colocvial şi popular, ceea ce redă culoarea locală a acelui orăşel aflat între 

mare şi frontiera ţării: 

 „Vântul bătea din ce în ce mai tare. Dinspre mare, uruind surd, răzbătea zgomotul 

valurilor sparte. Deasupra, cerul se micşorase într-o frământare plumburie. Moş Bedin ieşi pe 

uliţa pustie mânat de un soi de nerăbdare. Închise poarta de mântuială şi o luă în pas întins spre 

restaurant. În colţ îl strigă doamna Antohi, zarzavagioaica, şi-i făcu semn să treacă pe la ea, că e 

şi Meşa, gogoşăreasa. Moşul îi spuse răspicat că nu intră, deoarece are de făcut ceva urgent 

pentru domnul George, care e om fin, de la oraş, şi că despre gogoşi şi zarzavat vor vorbi 

mâine.‖  

 Fraza curge limpede, te acaparează. Enunţurile nu sunt lungi pentru a pierde firul ideilor, 

dar nici sărace în conţinut. Ştefan Negrişan a făcut dovada unui talent aparte, atât în ceea ce 

priveşte scriitura, cât şi la nivel ideatic. 
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 În concluzie, textul lui Ştefan Negrişan poate fi interpretat atât semantic, cât şi critic, deci 

se pretează la două modalităţi de interpretare: semiozică şi semiotică. Putem aplica astfel teoria 

lui Richard Rorty care distinge două tipuri de textualism: primul este al acelora care nu se ocupă 

de intenţia autorului şi tratează textul lucrând pe el ca şi cum ar conţine un principiu privilegiat 

de coerenţă internă, iar al doilea se referă la aceia care consideră orice „reading‖ ca pe un 

„misreading‖ şi care nu se adresează nici autorului, nici textului, pentru a-i întreba care sunt 

intenţiile lor, ci de obicei „ciocănesc textul pentru a-l adapta mai bine afirmaţiilor lor.‖ 

 Mărturisesc că, deşi am încercat să urmez calea primilor, nu sunt întru totul convinsă că 

nu am căzut pe alocuri şi în patima celui de-al doilea tip de critică. Acest lucru, probabil ar 

confirma o multitudine de interpretări ce pot fi desprinse în urma lecturării repetate a nuvelei 

Cercul. 

 Şi atunci stau şi mă întreb de ce oare a renunţat la scris? Oare nu şi-a conştientizat 

valoarea şi puterea de creaţie? 

 

 

PERSONALITĂȚI BIHORENE:   

PUBLICISTUL ȘI SCRIITORUL IOSIF VULCAN 

 

Prof. Klementina Ardelean 

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

Iosif Vulcan a fost un publicist şi scriitor român, animator cultural, membru al Academiei 

Române, fondatorul revistei culturale "Familia". Este considerat a fi "naşul literar" al poetului 

naţional Mihai Eminescu. Tatăl său, Nicolae Vulcan, a fost nepotul de unchi al reputatului 

episcop-cărturar Samuil Vulcan, întemeietorul şcolii româneşti de la Beiuş, care azi îi poartă 

numele. 

Iosif Vulcan s-a născut la 31 martie (stil vechi) 1841, la Holod, judeţul Bihor, în familia 

lui Nicolae Vulcan, preot în această localitate. A făcut studiile la Oradea, la Liceul 

Premonstratens (azi Liceul "Mihai Eminescu"), între anii 1851-1859. După absolvirea liceului, s-

a înscris la Universitatea din Budapesta, unde şi-a luat licenţa în Drept. Ca student, îşi petrecea 

vacanţele de vară la Satu Mare, unde tatăl său era preot în acea perioadă. 

Aflat încă elev de liceu, scoate împreună cu G. Ardelean revista "Umoristul". Ca student, 

începe să scrie versuri, în perioada în care se afla la Budapesta. În anul 1861, la Pesta, a redactat 

revista "Gura Satului", foaie umoristică. În 1870, revista aceasta scoate "Calendarul Gura 

Satului". Sediul revistei se va muta ulterior la Arad şi la Gherla. În jurul anului 1880, activitatea 

revistei va înceta. 

Fiu al Bihorului cu studii la Budapesta și Viena se statorniceşte la Oradea şi, timp de 

cincizeci de ani, a fost un paznic la porţile românismului. ,,Un merituos pedagog în ale literaturii 

pentru copilăria unui popor‖- cum l-a caracterizat Octavian Goga. De la 1860, când era student la 

Viena, el a simţit impulsurile epocii privind unitatea naţională, scriind poezii, nuvele, române şi 

piese de teatru cu tematică unionistă şi patriotică. 
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Iosif Vulcan a colaborat la "Concordia", coordonată de Sigismund Pop, şi la "Aurora 

Română", foaie beletristică ce apărea de două ori pe lună, la Pesta, între anii 1863-1865. Iniţial, 

"Aurora Română" a fost redactată de Ioaniţiu Niculescu, apoi de însuşi Iosif Vulcan. 

În 1865, Iosif Vulcan scoate la Budapesta revista "Familia", care va atrage un grup de 

colaboratori români din toată Transilvania: Ioniţă Bădescu (Blaj, judeţul Alba), Miron Pompiliu 

(Ştei, judeţul Bihor), Ioan Lapedatu (Braşov, judeţul Braşov), I. C. Drăgescu, dar şi din 

Principatele Române: Mihail Străjan (Craiova, judeţul Dolj) şi alţii. I. Vulcan a sprijinit prin 

revista "Familia" debutul lui Mihai Eminescu, tot el convingându-l pe acesta să îşi schimbe 

numele din "Eminovici" în "Eminescu". În 1866, I. Vulcan tipăreşte primul său volum de poezii. 

În acesta se puteau găsi traduse poezii ale unor autori străini. Tot în 1866, el traduce romane 

scrise de Dumas şi Ponson du Terrail. În 1868 vizitează România, iar în 1869 scoate primul 

volum din "Panteonul Român", cu portretul şi biografia regelui Carol I al României. În acelaşi an 

tipăreşte şi un volum de nuvele. Pe lângă lucrările scrise în limba română, I. Vulcan a publicat şi 

în reviste maghiare, traducând lucrările unor poeţi români în limba maghiară. 

La 7 aprilie 1870, la Pesta, se lansează un apel către publicul român, pentru înfiinţarea 

unui fond destinat teatrului naţional român. Apelul era semnat de către membrii unei societăţi 

culturale româneşti, care îl avea pe dr. Ioan Hodoş preşedinte, iar pe Iosif Vulcan, secretar. 

În 1875 a publicat la Pesta un roman în patru volume, "Sclavul amorului". A mai scris şi 

romanele "Fata Popii", "Barbu Strâmbu în Europa" şi "Măritată şi fără bărbat". În anul 1879 este 

ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 1891 este ales membru al acestei 

instituţii. 

În 1880, sediul revistei Familia se mută la Oradea, unde va continua să apară până în 

zilele noastre. Fondatorul revistei Familia a scris poezii („Lira mea‖, 1882), piese de teatru 

(„Ştefan Vodă cel Tânăr‖, „Gărgăunii Dragostei‖, „Mireasă pentru Mireasă‖), o importantă 

lucrare istorică („Panteonul Roman‖, 1869), nuvele, romane şi traduceri. Pe toată durata vieţii 

sale, Iosif Vulcan a fost un înfocat susţinător al vieţii culturale româneşti din Transilvania. 

Iosif Vulcan a decedat la data de 8 septembrie 1907, la ora 18, în urma unei nefrite acute. 

A fost înmormântat în cimitirul Olosig din Oradea. 

Moştenirea - Revista "Familia" continuă să apară până în zilele noastre. Revista este azi 

Instituţie a Consiliului Judeţean Bihor. Un muzeu memorial i-a fost dedicat, în Oradea, purtând 

numele de Muzeul "Iosif Vulcan". I s-a ridicat un bust în Oradea, vis-a-vis de muzeul memorial. 

Un colegiu naţional din Oradea poartă numele de "Iosif Vulcan". 

Muzeul Memorial ―Iosif Vulcan‖ s-a deschis publicului cu o primă expoziţie în toamna 

anului 1964, în clădirea actuală, aceeaşi în care a funcţionat şi redacţia Revistei Familia, între 

anii 1897-1906, de fapt, casa în care au locuit Iosif şi Aurelia Vulcan. Spaţiul a fost cumpărat cu 

20 de mii de coroane în 1896, pentru ca mai apoi, cu mult după moartea lui Iosif Vulcan (1907), 

Aurelia Vulcan să-l vândă, în aprilie 1918, cu 150 de mii de coroane lui Schreiber Iacob. Noul 

proprietar, un an şi jumătate mai târziu, a vîndut casa cu 200 de mii de coroane, minorei Margit 

Moskovitz (deportată şi gazată la Auschwitz, în vara anului 1944). După război, sediul actual al 

muzeului a servit drept apartament de stat în care au locuit medicii Wilhelm Bársonyi, respectiv 

Octavian Martin. În anul 1964, aici a fost sediul Societăţii de ştiinţe filologice şi istorice, aflată 

sub conducerea lui Titus L. Roşu, unul dintre colaboratorii seriei a III-a a revistei Familia. 

În luna septembrie a anului 1965, cu ocazia centenarului Familiei şi a debutului celei de-a 

V-a serii a publicaţiei, expoziţia realizată în 1964 este regândită şi îmbogăţită, mai ales cu 
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mobilier achiziţionat de la fiul fruntaşului ţărănist Aurel Lazăr, Liviu, familia acestuia 

achiziţionând-o de la Aurelia Vulcan cu puţin timp înainte de moartea ei, în 1928. 

Muzeul a cunoscut două restaurări majore, prima în anul 2000, iar a doua în primăvara 

anului 2014, oferind astăzi publicului vizitator o expoziţie de bază care cuprinde exponate 

amenajate în patru încăperi: vitrinele din prima încăpere prezintă viaţa (copilăria la Holod şi Leta 

Mare, adolescenţa orădeană, studiile liceale şi în drept) şi opera lui Iosif Vulcan, insistând pe 

„ctitoria‖ sa fundamentală, întemeierea şi editarea, timp de 41 de ani, a primei serii din Revista 

Familia. Vitrinele conţin, de asemenea, material documentar valoros privind preocupările 

spirituale ale acestuia, activitatea în cadrul unor fundaţii, societăţi şi asociaţii culturale, române şi 

maghiare, relaţiile cu poeţi, prozatori, dramaturgi şi istorici de frunte din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, ipostaza de academician, precum şi cea de animator cultural neobosit. Nu 

lipsesc cărţile editate de Iosif Vulcan – poezie, proză, dramaturgie şi traduceri -, diplomele care 

atestă calitatea de membru ASTRA, al Societăţii pentru fond de teatru român, precum şi al 

Societăţii Kisfaludy. 
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KRIKOR ZAMBACCIAN, ARMEANUL CARE A CREAT UN TEMPLU 

AL ARTEI 
 

Prof. Oana Valeria Bolovan  

Școala Gimnazială Nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța 

 

Născut la data de 6 februarie 1889, la Constanța, Krikor Zambaccian va deveni unul 

dintre cei mai mari critici și colecțonari de artă din România. În ‖Armenii dobrogeni în istoria și 

civilizația românilor‖, Tavitian oferă amănunte despre nașterea lui Krikor Zambaccian: este 

născut ‖în casa părinților săi ‖din strada Mircea cel Mare nr. 2‖, tatăl fiind Agop Zambaccian, în 

vârstă de 33 de ani ‖de profesiune contabil comercial‖ și mama ‖Anița Agop Zambaccian 

menajeră‖. Tatăl lui Krikor originar din Cezareea Capadociei era de meserie contabil la o casă de 

negoț de fire și țesături de import din Occident.  

După ce absolvă liceul în Constanța, studiază la Institutul Superior de Comerț din 

Anvers, în paralel cu studii de vioară. Petrecându-și timpul liber vizitând muzee celebre și 

atelierele unor pictori celebri, Zambaccian mărturisește: ‖Economiseam câte ceva din banii pe 

care mi-i trimitea familia pentru întreținere și, din când în când, cumpăram un tablou. Nu o dată 

am cumpărat tablouri de la tineri pe care nu-i cunoștea nimeni și care mai târziu au ajuns 

celebri.‖ Atunci când revine la Constanța în 1913, începe să cunoască opera artiștilor români 

care poposesc în Dobrogea, printre aceștia numărându-se Marius Bunescu și Theodorescu – 

Sion. Fiind mobilizat la Cernavodă, Iași, Oituz în timpul primului război mondial, îi întâlnește pe 

Medrea, Camil Ressu și Nicolae Dărăscu, bucurându-se de stima și prețuirea lor. Poezia ‖Sosesc 

corăbiile‖ de Ion Minulescu este dedicată lui K. Zambaccian.  

Odată stabilit în București continuă să publice lucrări, în calitate de critic de artă, despre 

Nicolae Grigorescu, Th. Pallady, Camil Ressu, Nicolae Tonitza, Cornel Medrea, Corneliu Baba. 

Din operele lui Krikor Zambaccian amintesc ‖Însemnările unui amator de artă‖ în care evocă 

orașul Constanța, adolescența și Anvers, Paris și ‖Pagini despre artă‖ o culegere de texte. 

În 1947 ia naștere Muzeul Zambaccian prin donația statului român 240 de lucrări de artă 

și casa de pe strada cu acelaşi nume. Muzeul adăpostește opere ale unor mari pictori români: Th. 

Arnan, N. Grigorescu. Ion Andreescu. Şt. Luchian. Th. Pallady. Gh. Petraşcu. Fr. Şirato. C. 

Ressu. Marius Bunescu, J. Al. Steriadi. 1. Theodorescu-Sion. N. Dărăscu, N. Tonitza, P. 

lorgulescu-Yor, M.W. Arnold. H. Catargi. 1. Grigorescu, V. Popescu. Al. Ciucurencu. A. Padina. 

H. Damian, 1. Ţuculescu, C. Baba. 1. Pacea, Lena Constante, H. Avachian. Aramic etc. şi străini: 

Albert Mraquet, Paul Cezannc. Camille Piss. Muzeul cuprinde și sculpturi românești: Brâncuși, 

Fr. Stork, Paciurea, Jalea, Medrea, Milița Petrșcu și C. Baraschi.  

Un alt eveniment important a fost înmânarea ‖Meritul Cultural‖ în grad de Ofițer, 

conferit în numele Majestății Sale Regele Mihai I. Alt moment important a fost primirea ca 

membru corespondent al Academiei Române, când la 2 noiebrie 1948 academicianul George 

Oprescu spune: ‖În tot ce a întreprins, K.H. Zambaccian a arătat daruri reale de cercetător, o 

dispoziţie naturală de a se lăsa sedus de contractul cu opera de artă, o sensibilitate, cu alte vorbe, 

ce-l făcea apt de a preţui însemnătatea unui tablou sau a unei statui, pornind mai ales de la un 

simţ excepţional de just şi de impresionabil pentru culoare, pentru armonia tonurilor, pentru 

calitatea materiei picturale, a epidermei unei picturi‖. 
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Zambaccian sau Zambacu, cum era cunoscut de apropiați, a clădit repede o frumoasă 

colecție de tablouri românești și străine. Pasiunea pentru artă însă l-au făcut să își neglijeze 

afacerile, care totuși prosperau datorită fratelui ce îi asigura venitule necesare din care a făurit 

armonioasa colecție din Muzeul Zambaccian. Era foarte pasionat de scris, conturând monografii 

scurte, dar convingătoare despre Nicolae Tonitza, Pătrșcu Pallady, Nicolae Grigorescu. „Îşi iubea 

tablourile etalate pe pereţi - scrie Corneliu Baba - şi se despărţea greu de ele. Umbla noaptea prin 

odăi ca o fantomă. Ştergea o ramă, îndepărta o mică pată de pe o pânză. Se aşeza într-un fotoliu 

şi visa în faţa Ulcelei cu flori de Luchian sau a unui Peisaj de pe Sena de Pallady. Aşa mi-l 

amintesc pe Zambaccian (...) Colecţia îi era un univers în care se izola găsindu-şi liniştea şi 

mulţumirea de sine‖. 

 Simion Tavitian menționează, în cartea sa ‖Armenii dobrogeni în istoria și civilizația 

românilor‖, că aproape paralizat de Parkinson, Zambaccian devenise ‖o jucărie în mâna femeilor 

care îl îngrijeau‖ exprimand nefericirea cu propriile cuvinte: „Sunt o epavă. Nu-mi închipuiam 

că-mi voi rata viaţa în acest fel‖. La 18 septembrie a încetat din viață, lăsând românilor o colecție 

de o valoare inestimabilă.  După cum spunea academicianul Lucian Grigorescu, Zambaccian „a 

încurajat în permanenţă pe pictorii tineri, cumpărându-le opere pe care le-a aşezat în colecţia sa. 

Alături de cele ale clasicilor, arătându-le o încredere nelimitată, stimulându-i, dând subvenţii 

celor lipsiţi de mijloace‖. 

Una din prieteniile strânse, le-a avut cu Nicolae Tonitza după ce îi cumpără un ‖Nud‖ în 

1925. Printre tablourile cumpărate de colectionar reţinem: ‖Portretul lui Gala Galaction‖, 

‖Katiuşa Lipoveancă‖, „Copil în roşu citind‖. În urma unui conflict avut cu pictorul Nicolae 

Tonitza, mărul discordiei dintre artist și colecționar au fost articolele scrise de cel din urmă 

referitor la Expoziţia celor patru din 1933-1934, dar mai ales expoziția Grupului Tonitza-Han-

Sirato. Artistul a răspuns printr-un articol în care deprecia valoarea tablourilor din colecția 

Zambaccian. Răcirea relației dintre cei doi nu a avut însă același deznodământ ca în cazul lui I. 

Theodorescu-Sion, Zambaccian păstrând toate tablourile acestuia. 

În urma sa, Krikor Zambaccian a lăsat un muzeu cu opere de neprețuit. În Muzeul 

Zambaccian întâlnim cele mai mari nume, cei mai mari artiști, dar și cele mai importante puncte 

de referință din creațiile lor. Putem să ne facem o părere corectă și nuanțată a evoluției celor mai 

mari pictori români. Zambaccian a reușit ca într-un termen foarte scurt să se împrietenească cu 

foarte mulți artiști care i-au stat alături nu doar în calitatea lor de artiști, ci și în cea de sfătuitori. 

Și în felul acesta ceea ce poate la început nu știa, i-a devenit din ce în ce mai evident, el reușind 

să-și descopere acele puncte de interes care făceau pentru el lucrul major de descoperit în orice 

lucrare; acea ancoră cu care putea să dialogheze astfel încât, în timp, colecția lui să se dezvolte 

ca o colecție a unui dialog permanent între colecționar și pictor, dar și între colecționar și 

subiectele acestuia.  
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ÎN INTIMITATEA SFINTEI FAMILII 

 
Prof. Ramona Doina Buzea 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Tema Nașterii Mântuitorului este foarte frecventă în iconografia medievală și în perioada 

Renașterii din cauza legăturii Nașterii lui Isus cu liturghia creștină. Un motiv tot atât de valabil ar 

fi și faptul că această alegere a temei permite preamărirea Fecioarei la fel ca preamărirea Fiului 

născut de Ea.  

Evul Mediu se remarcă prin ridicarea Fecioarei pe cele mai înalte trepte ale venerației: i se 

consacră numeroase catedrale, statuia fecioarei cu Pruncul Isus se află aproape în orice biserică, 

Bernard de Clairvaux prelucrează Cântarea Cântărilor în litanie în cinstea Fecioarei etc. 

 Tablourile trecute în revistă, pun în evidență trei aranjamente ale personajelor care au 

participat la eveniment, conform Evangheliilor după Matei și Luca și după tradiție: 

- Isus, Fecioara Maria, Sfântul Iosif, îngeri, boul și măgarul, 

- Isus, Fecioara Maria, Sfântul Iosif, mai mult sau mai puțin vizibile animalele, dar prezenți 

păstorii și oamenii din jur anunțați de îngeri că s-a născut Mesia, 

- Familia Sfântă, eventual păstorii, (rar, animalele) mulțimi de oameni și cei Trei Regi-Magi. 

 În tradiția picturală occidentală Fecioara Maria este reprezentată așezată, cu pruncul Isus în 

brațe, sau ținut pe genunchi. Pe la sfârșitul sec. al XIV-lea, sub influența artiștilor italieni, în 

tablourile având ca subiect Nașterea Mântuitorului, de cele mai multe ori Fecioara este 

reprezentată în genunchi, în atitudine de adorație. 

 Animalele din staul sunt simbolice. Boul i-ar putea reprezenta pe evreii încătușați în 

respectarea oarbă a Legii (adică cei ce nu l-au recunoscut pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu), iar 

Măgarul i-ar putea reprezenta pe păgânii non-evrei, Gentiles. 

 Pruncul Isus poate fi așezat pe un snop de paie acoprit cu un giulgiu, sau pe un fald al 

îmbrăcămintei Fecioarei. Există însă reprezentări în care paiele sunt înlocuite cu raze de lumină 

răspândite de  trupul Pruncului, de Lumina Lumii. 

 Giulgiul alb face trimitere la giulgiul în care sunt îngropați morții după ritualul de 

înmormântare iudaic (și al altor popoare semite). 

 În multe tablouri este evident că Fecioara Maria cunoaște destinul lui Isus și îl acceptă cu 

smerenie, stăpânindu-și durerea. 

 Păstorii Îi aduc lui Isus un miel, deoarece Fiul este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele 

lumii. 

 Magilor de la răsărit din Evanghelia lui Matei nu li se precizează nici numărul, nici statutul 

social. În sec. III Tertulian le dă o origine regală, iar Origene spune că sunt trei, deoarece au adus 

aur, smirnă și tămâie. Ulterior primesc și nume, Melchior, regele Perșilor, Balthazar regele 

Arabilor, iar Gaspar regele Indiei. 

 Philon din Alexandria îi numește magos, filozofi, iar pe vremea aceea filosofia avea trei mari 

secțiuni: logica, fizica și etica. 

 Magii de la răsărit ar putea reprezenta cele trei rase biblice, semiții, hamiții și iafetiții, după 

cei trei fii ai lui Noe, Sem, Ham și Iafet. În consecință, unul dintre ei trebuia să fie negru. 
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 Interpretarea teologică tradițională a darurilor aduse de regii-magi ar fi recunoașterea lui Isus 

după trei dimensiuni fundamentale: 

-  Prin aur recunoaștem că Isus este Împăratul lumii, 

-  Prin tămâie recunoaștem divinitatea Sa, 

-  Prin smirnă îl recunoaștem pe Isus ca om, deoarece Nicodim a îmbălsămat trupul Celui 

Răstignit pe cruce cu smirnă. 

Vă invit să priviți tablourile având mereu în vedere faptul că artiștii care le-au pictat au 

fost oameni erudiți, minți luminate, având bune cunoștințe filosofice și teologice, pe lângă 

formarea lor profesională în cadrul unor școli care căutând restituirea valorilor antichității greco-

romane erau nevoite să creeze punți inexistente spre folosirea constructivă a fragmentelor de 

civilizație înecate în barbarie. Nu este de mirare că o mulțime de simboluri au fost introduse în 

creația lor. Sunt aproape sigură că ei au ascuns și simboluri a căror cheie s-a pierdut… 

 Pictura 1 

Pictura Nașterea Mântuitorului, realizată de Zanobi Strozzi în perioada 1433–1434 face 

parte din ansamblul picturilor de altar, fiind una dintre ‖picturile de bordură inferioară‖, a 

polipticului altarului. În principiu, pot exista borduri atât în partea inferioară, cât și în partea 

superioară a tablourilor principale ale polipticului altarului. De regulă, bordurile din partea 

inferioară sunt executate din tablouri (între trei și cinci) de format dreptunghiular cu latura 

orizontală mult mai mare decât cea verticală. 

 

Nașterea Mântuitorului, tempera și aur pe lemn, Zanobi Strozzi, 1433 – 1434 

 

Construcția tabloului este centralizată în jurul verticalei care corespunde nou născutului. 

De regulă Pruncul este așezat pe un mănunchi de paie sau pe o manta desfăcută. Aici Pruncul 

Isus este înfășurat într-o țesătură fină, un fel de voal cu marginile marcate cu mărgele, iar rolul 

paielor l-au luat razele care izvorăsc din trupul Lui. În prim-plan se mai află Fecioara Maria și 

Iosif, îngenunchiați, în postură de rugăciune. În planul secund este sugerată o grotă, în care sunt 

plasate simetric animalele, iar deasupra grotei, respectând simetria aranjării, 5+1+5 îngeri se 

roagă în adorația Mântuitorului. Prin câteva volume din planul ultim al picturii se sugerează 

tridimensionalitatea spațiului pictat. Geometria aranjamentului, postura personajelor, expresia 

fețelor, sugerează o compoziție gândită și schițată de Fra Angelico, pictarea ei revenind lui 
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Zanobi Strozzi. Ipoteza pare justificată de perioada de ucenicie a pictorului pe lângă Fra 

Angelico. 

Sentimentele Fecioarei Maria și ale Sfântului Iosif sunt greu descifrabile în atitudinile pe 

care le au, impuse de canon. Adică fizionomiile lor nu exprimă altceva decât adorația datorată 

Cuvântului Întrupat. În această logică, nici privitorul nu vine în fața tabloului pentru a descifra 

sentimentele Mariei sau ale lui Iosif. El vine pentru a se ruga. Aureola personajelor marcată prin 

discul aurit pe care se proiectează capetele personajelor induce sentimentul unei distanțe ce 

trebuie păstrată. Pruncul Isus, Maria, Iosif, îngerii, se află într-o dimensiune în care noi nu avem 

încă acces. 

 Pictura 2 

Continuăm cu o frescă sub forma unui sector de cerc executată de Botticelli  pe fața 

interioară a timpanului de la intrarea în biserica Santa Maria Novella din Florența. Este o 

Naștere a Mântuitorului, executată între 1476–1477, aproape contemporană cu tabloul 

precedent. 

 

Nașterea Mântuitorului, frescă, Sandro Botticelli, 1476 – 1477 

 

Și aici canoanele picturale discutate sunt respectate, dar cu mai puțină rigoare. Vântul 

Renașterii adia deja în Italia. Astfel, Iosif nu mai este în genunchi, șade cu capul sprijinit în 

palma dreaptă, iar brațul îi este așezat pe un suport de circumstanță. Este obosit, toiagul pe care-l 

țină încă în poala hainei sugerează situația drumețului. Fecioara Maria stă în genunchi, dar are 

capul aplecat spre Pruncul Isus, nu mai păstrează rigiditatea posturii din tabloul precedent, iar 

Pruncul Isus întinde brațele spre Mama Sa. Este culcat pe un așternut sărăcăcios, trupul Lui nu 

mai este înconjurat de raze. Din ceata de îngeri precedentă a rămas unul singur care privește 

scena din spatele Mariei. Animalele sunt mult mai atent reprezentate, mai expresive. Fresca 

transmite mai multă căldură decât tabloul, este mai apropiată de spațiul spiritual în care se află 

privitorul. Locul din care se poate privi fresca, amplasată pe fața interioară a timpanului ușii de 

intrare, nu este un loc în care să te așezi în genunchi, dar poate oferi celui care părăsește biserica 

o imagine luminoasă. Sursa de inspirație a scenei este o frescă executată de Fra Filippo Lippi în 

Domul de la Spoleto. Dacă luăm drept referință acea frescă, îngerul din spatele Fecioarei Maria 

poate fi asimilat copilului Ioan Botezătorul care ar veni în fugă să-L vadă pe Isus. Această 

aserțiune aflată în comentariile frescei din Domul de la Spoleto este nerealistă, Evangheliile 

fixând vârsta celor doi, Isus și Ioan, ca fiind foarte apropiată. Numai că artistul… își poate 
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permite unele ‖licențe temporale‖. De aceea dar, … dacă privim cu atenție copilul care vine în 

fugă în scenă, observăm că ceea ce poartă el în mâna stângă este un băț cu o cruce la capăt, 

semnul distinctiv al lui Ioan Botezătorul în pictura renascentistă 

 Pictura 3 

Un tablou, în care se află exclusiv Familia Sfântă, fără îngeri, fără animale, este cel 

prezentat în continuare. A fost pictat de către Lorenzo Costa cel Bătrân, în jurul anului 1490. 

Artistul s-a născut în Ferrara în anul 1460, iar pe la douăzeci de ani s-a stabilit în Bologna. A 

beneficiat de influența școlii din Bologna, dar formarea sa a fost mai mult rezultatul colaborării 

cu artiștii școlii din Ferrara. Lorenzo Costa a fost fascinat de lumină, atmosferă, natură și 

elementele ei spirituale. O mare parte din operele sale au teme religioase și poartă o ușoară tentă 

melodramatică. 

Fecioara Maria și Sfântul Iosif se află într-o încăpere sărăcăcioasă și sunt prezentați în 

adorația Pruncului Isus aflat pe o împletitură de nuiele acoperită cu o pânză albă. Isus stă culcat 

pe o parte, cu capul sprijinit pe un braț, dar nu doarme. Este mai curând trist. Fecioara are mîinile 

împreunate pentru rugăciune și Îl privește pe Isus cu dragoste, durere și resemnare. Este una 

dintre cele mai frumoase și expresive imagini ale Fecioarei Îndurerate pe care le-am văzut. 

Sfântul Iosif are brațele încrucișate pe piept, cu toiagul de pelerin cu tot. Și el Îl privește pe Isus 

și este trist, cu o fizionomie de de om resemnat. 

 

 

 

Nașterea Mântuitorului, tempera pe lemn, a doua jumătate a sec. XV, Lorenzo Costa 

 

Este momentul ce urmează nașterii, părinții ar trebui să fie fericiți, copilul ar putea face 

orice, dar nu să fie trist. Însă este momentul durerii, în care toți trei sunt prezenți cu gândul la 

Jertfa de pe Cruce. Și nici unul dintre ei nu poate schimba acest destin, pentru că și-au asumat cu 

smerenie rolul fixat de Tatăl Ceresc în Opera Răscumpărării omului. Așa cum Isus în Grădina 
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Ghetsimani a rămas singur, părăsit de apostolii adormiți, și Sfânta Familie este singură în spațiul 

în care predominant este întunericul. Iar pentru a sublinia și mai mult singurătatea, prin 

deschiderea din perete se vede o lume însorită, în plină activitate, în plină nepăsare… Oare? 

 Pictura 4 

Un mesaj asemănător mi se pare că transmite artistul Lorenzo Lotto în pictura Nașterea 

Mântuitorului. El și-a realizat tabloul în 1523, în plină afirmare a Renașterii, construcția scenei 

fiind mai ‖dinamică‖. Familia Sfântă se află în curtea unei gospodării, sugerând faptul că sălașul 

și popasul sunt vremelnice. Animalele sunt absente, doar pe lemnele sprijinite sub streașina 

acoperișului grajdului stau doi porumbei. După gardul de nuiele al curții, în peisajul deluros din 

fundal, se poate desluși, cu un mic efort, un păstor cu turma sa. Elementul care te tulbură, la 

prima privire aruncată tabloului, este crucifixul de pe peretele din spatele Sfântului Iosif. Se 

zărește cu greu din cauza umbrei dense în care se află, dar crucufuxul este acolo… Patima și 

Răscumpărarea. Mi-a trebuit un timp să înțeleg cum poate apărea un crucifix la Nașterea 

Mântuitorului. Dar Lorenzo Lotto a spus mai explicit ceea ce Lorenzo Costa a sugerat doar. 

Fața Fecioarei Maria exprimă sentimente contradictorii: dragoste față de Pruncul Isus 

care întinde brațele spre Mama de care are nevoie, durere și milă, poate și resemnare, deoarece 

Ea știe că acest Prunc fragil, rodul trupului ei, este destinat unei opere de Mântuire a omenirii 

prin Moarte și Înviere, lucru imposibil de înțeles în logica umană. Cine poate înțelege cu 

adevărat, deși este beneficiarul sacrificiului, ‖Că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât a dat pe Fiul 

său Unul-Născut, pentru ca oricine care crede într-însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică‖ 

(Ioan 3,16) ? 

 

 

Nașterea Mântuitorului, ulei pe lemn, 1523, Lorenzo Lotto 

 

Sfântul Iosif șade cu mâinile împreunate și se roagă privind intens spre Pruncul Isus 

așezat gol pe o pânză albă, într-un coș de nuiele. Este ușor cărunt, are toiagul călătorului în brațe 

și sandale în picioare. O bocceluță sărăcăcioasă și un vas de lemn sunt așezate lângă leagăn. În 
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colțul din dreapta jos, pe o bucată de lemn, aparent ‖aruncată‖, se află semnătura pictorului și 

data realizării tabloului. 

 Pictura 5 

Ultimul tablou din seria celor care se ocupă de sentimentele din intimitatea Sfintei 

Familii la Nașterea Mântuitorului este tabloul lui Luca Giordano pictat în 1650. Mai mult de 

un secol îl separă de opera lui Lorenzo Lotto, timp vizibil în diferența dintre stilul Renașterii și 

stilul baroc. 

Tabloul lui Luca Giordano se află la Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Este o 

pictură barocă ce reușește să impresioneze prin participarea fiecărui personaj la miracolul 

Nașterii. Îngerii care vestesc Nașterea lui Isus ocupă mai mult de o treime din suprafața pânzei, 

ei pătrund vijelios în câmpul vizual, sunt mesagerii Tatălui pentru a vesti Întruparea Cuvântului. 

Fecioara protectoare acoperă cu mâinile Pruncul așezat pe paiele staulului, iar animalele 

participă mute, dar interesate, la protejarea nou-născutului. Iosif este în planul secund, privește 

blând Fecioara și Pruncul, poate puțin mirat de cele ce se petrec în jurul lui. Momentul ales de 

pictor are o intimitate aparte, ființele umane prezente fiind doar cele trei personaje ale Sfintei 

Familii. Este momentul în care singurătatea lui Iosif și a Mariei, grija lor, este inundată de 

lumină și veselie, dovedindu-Le că în fond nu au fost niciodată singuri, așa cum nici noi, martorii 

momentului acela, nu suntem singuri. Să ne bucurăm deci! 

 

 
Nașterea lui Isus, ulei pe pânză, cca 1650, Luca Giordano (1634 – 1705) 

 

Se spune că în fragedă tinerețe, Luca Giordano a fost ucenicul pictorului spaniol José de 

Ribera care lucra pentru viceregele de Napoli, orașul de naștere al viitorului pictor. Influența lui 

Ribera va fi vizibilă în operele sale o lungă perioadă de timp, chiar după ce în timpul sejurului de 

la Roma și Veneția artistul va cunoaște operele marilor pictori Michelangelo, Rafael, Caravagio 

și alții. Sursa de lumină din tablou care pune în evidență personajele scenei este situată în dreapta 

sus, de acolo de unde vin îngerii, iar razele ei sunt direcționate spre Fecioară, Prunc și Iosif. În 

colțul din stânga, jos, se vede pălăria lui Iosif și toiagul drumețului, așa cum spune și colinda 

noastră: Că la Viflaim, Maria, / Săvârșind călătoria / Într-un mic sălaș / Lângă-acel oraș / L-a 

născut pe Mesia. 
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L’IMPACT DE MONET SUR L’IMPRESSIONNISME 

Prof. Iulia Clemence Chirea 

Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, jud. Constanţa 

 

Claude Monet est considéré comme le père de l‘impressionnisme. Même s‘il est loin 

d‘être le premier à représenter des paysages, leur lumière changeante, et l‘éphémère instant 

présent, l‘artiste s‘est imposé comme le chef de file du mouvement. C‘est d‘ailleurs le titre de 

son œuvre dépeignant le port du Havre qui a donné son nom au courant artistique. En effet, c‘est 

le critique d‘art Louis Leroy qui baptise le mouvement en 1874, se moquant alors: «Que 

représente cette toile ? Impression ! Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi puisque je suis 

impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans». Mais Monet a fait bien plus que 

contribuer à nommer ce mouvement ; il en a défini les codes.  

Au 19ème siècle, Paris est régi par l‘autorité de l‘Académie royale de peinture et 

de sculpture. L‘institution avait pour rôle d‘agréer les artistes de l‘époque. Ceux-ci pouvaient 

alors exposer au Salon, une manifestation artistique prisée des grands maîtres, des critiques d‘art 

et du public.  La philosophie des impressionnistes naît avant toute chose de leur volonté de se 

détacher de l‘institution, bien trop attachée à la peinture historique et aux bonnes mœurs. De 

plus, une grande partie des membres du groupe voyaient régulièrement leurs œuvres être 

rejetées. Parfois, il leur fallait attendre de longs mois avant de recevoir l‘approbation de 

l‘Académie. De ce constat naît une ambition: celle d‘organiser une exposition indépendante. 

Pour en discuter, Monet et d‘autres artistes se réunissent souvent dans des cafés, dont Paris a le 

secret. Le 27 décembre 1873 naît la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, 

grâce au soutien de Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne et Manet. Ce dernier, plus âgé et 

expérimenté, est également plus hésitant à l‘idée de renier l‘autorité de l‘Académie. D‘ailleurs, il 

ne participe pas à la première édition de l‘exposition.  

En avril 1874, le groupe avant- gardiste est composé de 19 artistes. Ils exposent dans 

l‘atelier du photographe Nadar. Les œuvres présentées pour l‘événement reçoivent un accueil 

mitigé, pour ne pas dire un tollé médiatique. On entend qu‘elles ne sont pas terminées, dérisoires, 

ou encore abominables. On dit d‘elles qu‘elles ne sont que des «impressions» d‘œuvres.  

 

http://jmbellot.blogs.com/artderaconter/peinture/
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/inspire-par-auguste-renoir
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/inspire-par-cezanne
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/comment-manet-a-change-lhistoire-de-lart/
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                    Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, harmonie verte, Musée d‘Orsay 

 

Bien que le groupe ne compte pas de chef à proprement parler, Monet s‘impose 

rapidement comme une figure centrale. Son travail incarne toute la spécificité de 

l‘impressionnisme – en plus de lui avoir donné son nom. Dans les années 1870, il nourrit sa 

peinture de ses nombreux voyages et résidences artistiques, qu‘il continue d‘entreprendre après 

son installation définitive à Giverny en 1883. L‘artiste sillonne la France et peint ce qu‘il a sous 

les yeux, majoritairement des scènes en plein air, des paysages, des moments de vie en milieu 

rural. Peindre à l‘extérieur ne fait pas peur à celui qui s‘exclame en 1880: «Mon atelier! Mais je 

n’ai jamais eu d’atelier, moi, je ne comprends pas qu’on s’enferme dans une chambre. Pour 

dessiner, oui: pour peindre, non».  

Les méthodes de travail de l‘auteur des Nymphéas posent les bases du courant artistique. 

Ses coups de pinceaux rapides, son obsession pour l‘instantané, et ses mélanges de couleurs ont 

contribué à sa renommée mondiale.  

Loin de la peinture académique de l‘époque, la technique impressionniste amenée par 

Monet se décline en fonction des membres du groupe, qui le prennent en exemple. Toutes et tous 

s‘accordent pour peindre l‘impression qu‘ils ont de leur sujet, plus que la vue qui s‘offre à eux. 

Si de nos jours, cette pratique semble conventionnelle, voire quelconque, il n‘en est rien au début 

des années 1870. En effet, les impressionnistes rejettent là des règles en vigueur depuis des 

siècles et célèbrent leur liberté (re)trouvée.  

                                                   
Berthe Morisot, Eugène Manet et sa fille dans le jardin de Bougival,  Musée Marmottan Monet 

 

Concrètement, il y a un avant et un après Monet dans l‘histoire de l‘art. Et si les artistes 

contemporains occidentaux peignent à l‘extérieur, vous savez maintenant qui remercier! 

La lumière, point névralgique de la peinture et source éternelle de fascination pour les 

collectionneurs, n‘aurait peut-être jamais été si hautement estimée sans la contribution des 

https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/les-preraphaelites-et-leur-obsession-pour-la-nature%ef%bf%bc/
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/photographie/jeux-de-lumieres
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impressionnistes. Les principes du courant magnifient la vision de l‘artiste, sa sensibilité et sa 

subjectivité. Chaque moment vécu par l‘artiste peintre, chaque émotion ressentie, donne 

naissance à la toile. Les sentiments prennent naturellement le dessus sur la recherche de 

l‘esthétique ou du vrai. Fasciné par les estampes japonaises et leurs scènes de paysages naturels 

aux couleurs exceptionnelles, Monet s‘en inspire dans ses œuvres riches de bleus scintillants et 

d‘oranges incandescents. Depuis, son travail autour de la couleur est devenu une référence.  

Bien qu‘ils connaissent une gloire considérable au fil des années, les impressionnistes 

tiennent leur 8ème et dernière exposition commune en 1886. Marquée par de nombreux 

différends entre les membres du groupe, la décennie aura néanmoins contribué à l‘avènement de 

la modernité dans l‘art. Cette prise de position, hors des sentiers battus, inspira de nombreux 

artistes à faire de même et à rejeter les conventions des scènes artistiques parisienne et 

mondiale.  

Célébré pour son impact sur l‘impressionnisme et pour sa rébellion face à l‘Académie, 

Claude Monet s‘est forgé une réputation éternelle dans le monde de l‘art. Son nom est 

indissociable du paysage artistique du 19ème siècle et de l‘impressionnisme.  

 

 

Bibliographie: 

1. Lobstein, Dominique - Monet et Londres, Garches, À Propos, 2004 

2. Mauduit Xavier; Lemagnent, Cédric - La Véritable Histoire des impressionnistes, Paris, 

Armand Colin, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/linfluence-de-lart-japonais-sur-les-artistes-occidentaux/
https://blog.artsper.com/fr/inspirez-vous/les-paysages-a-travers-lhistoire-de-lart%ef%bf%bc/
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/36173/jardin-ancerville
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/36173/jardin-ancerville
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/36173/jardin-ancerville


MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 28 
 

 

MIHAIL KOGĂLNICEANU (ANII 1844-1855)  

-Studiu de specialitate- 

 

Prof.  Viorica Ciurea  

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

 

 Mihail Kogălniceanu era suspectat de autoritățile din Moldova din cauza entuziasmului 

său pentru reformă, încât la 1 aprilie 1844 i s-a revocat dreptul de a ține prelegeri de istorie la 

Academia Mihăileană din Iași (Ștefan Gorovei, iulie 1977, p. 9).   

 Relaţiile sale cu domnitorul Mihail Sturdza au devenit tot mai încordate, așa încât  

pașaportul i-a fost retras în timpul unei călătorii la Viena, cu intenţia de a ajunge la Paris, în 

calitate de emisar secret al opoziției pentru a discuta cu Klemens von Metternich posibila 

înlăturare a domnitorului Mihail Sturdza Metternich.  

 Rechemat în țară, la 1 octombrie 1844, Kogălniceanu a fost închis de către autorități la 

mănăstirea Rașca unde s-a aflat bolnav timp de șapte săptămâni, ca urmare a redactării unei 

plângeri a „vechililor obștiei Botoșanilor" împotriva călugarilor mănăstirii Popăuți, pregătind în 

același timp lucrarea „Fragments tires des chroniques moldaves et valaques‖. În acelaşi an, aflat 

la Viena cu intenţia de a ajunge la Paris, a fost rechemat în ţară şi cu primul prilej a fost închis la 

mănăstirea Râşca.  

 A fost eliberat obţinând permisiunea de a călători. Mihail Kogălniceanu s-a implicat în 

politica din Țara Românească, în februarie 1845, întâlnindu-se cu Ion Ghica, la București și alți 

membrii ai Frăției. Ajuns la Paris, a aderat la Societatea Studenților Români, alături de Nicolae 

Bălcescu, Ion Ghica și C.A.Rosetti, prezidată de poetul Alphonse de Lamartine, a frecventat La 

Bibliothèque Roumaine, s-a implicat în Francmasonerie, în Marea Lojă Națională din România, 

alături de Nicolae Bălcescu, Vasile  Alecsandri, etc. (Cezar Pădurariu, 7 noiembrie 2013). În 

1846, Kogălniceanu în urma vizitei în Spania, în 

care a încercat să fie martor la nunta reginei Isabela 

a II-a cu ducele de Cádiz, a scris„ Notes sur 

l'Espagne” („Note despre Spania‖).  

 Declanșarea valului revoluționar pașoptist 

european, nu l-a lăsat indiferent pe Mihail 

Kogălniceanu, care  a fost prezent în prima linie a 

politicii naționaliste. Deși nu a semnat „Petițiunea-

proclamațiune de toate stările Moldovei” din 27 

martie 1848, care a dus la declanșarea revoluției 

pașoptiste în Moldova, Kogălniceanu a fost 

considerat a fi unul din instigatori, iar domnitorul 

Mihail Sturdza a ordonat arestarea lui. Mihail 

Kogălniceanu a scăpat de arestare și a lansat mai 

multe atacuri împotriva domnitorului moldovean și apoi a trecut granița cu Imperiul austriac, 

refugiindu-se la moșia fraților Hurmuzaki  din Bucovina (Ștefan  Gorovei, iulie 1977, p. 9).  

 Devenit membru și ideolog al Comitetului Revoluționar Moldovenesc Central din exil, 

Mihail Kogălniceanu publica, în luna august 1848, manifestul „Dorințele Partidei Naționale din 
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Moldova” , care era un proiect constituțional ce enumera țelurile revoluționarilor români. (Vasile 

Maciu, mai 1975, p. 66). Programul „Dorinţele partidei naţionale în Moldova‖ prevedea: 

autonomia deplină a ţării, egalitatea în drepturi (civile şi politice), „libertatea culturilor”, 

întrucât „religiile prigonite în alte ţări au găsit pururea în ţara noastră un azil”, 

„emancipaţiunea generală a israeliţilor moldoveni”, libertatea individuală şi inviolabilitatea 

domiciliului, învățământ gratuit, Adunare reprezentativă, domn ales din toate stările societăţii, 

responsabilitatea miniştrilor şi funcţionarilor publici, libertatea cuvântului şi a tiparului, 

secularizarea averilor mânăstireşti, desfiinţarea rangurilor şi privilegiilor boiereşti, abolirea 

sarcinilor nobiliare şi împroprietărirea ţăranilor, cu despăgubire, desfiinţarea robiei, unirea 

Moldovei cu Ţara Românească, socotită drept „cheia boltei, fără care s-ar prăbuşi tot edificiul 

naţional” (Ștefan Gorovei, iulie 1977, p. 9). În același timp, a publicat un „Proiect pentru o 

Constituție a Republicii Moldova” și a devenit colaborator al revistei românești bucovinene 

„Bucovina”, vocea revoluției de la 1848 în ținuturile românești.  

 În ianuarie 1849, o epidemie de holeră l-a obligat pe Mihail Kogălniceanu să plece 

în Franța, unde și-a continuat activitățile de susținere a revoluției române. În urma semnării 

convenției (tratatului) de la Balta-Liman, din 1 mai 1849, de către Imperiul Rus și Imperiul 

Otoman, prin care se reglementau situațiile politice din cele două Principate Dunărene, ca urmare 

a înăbușirii revoluțiilor pașoptiste, se reconfirma suzeranitatea Imperiului Otoman și 

protectoratul țarist, stabilit prin  Regulamentul  Organic  în 1831-1832.  

 Influența otomană în Principate a crescut prin semnarea acestui tratat. Adunările obștești 

nu mai puteau numi domnitorii pământeni pe viață, ci ei urmau să fie numiți de Înalta Poartă pe o 

perioadă de șapte ani. Semnarea documentului a dus la numirea lui Barbu Știrbei ca domnitor al 

Munteniei și a lui Grigore Alexandru Ghica pe tronul Moldovei (Alexandru Xenopol, 1925, 

p. 98). Numirea lui Grigore Ghica, reformator liberal și unionist, ca principe al Moldovei (1849-

1856) de către sultan, a însemnat venirea la Iași a lui Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan 

Cuza, Costache Negri și a altor revoluționari pașoptiști și numirea lor în administrație (Vasile 

Maciu, mai 1975, p. 67). 

 Mihail Kogălniceanu a fost numit în diverse poziții guvernamentale la nivel înalt și a 

devenit figura principală a  Partidei  Naționale, care a solicitat fuziunea celor două Principate 

Dunărene sub o singură administrație  (Ștefan Gorovei, iulie 1977, p.9). Mihail Kogălniceanu și-

a inaugurat cariera legislativă sub conducerea principelui Grigore  Ghica. Împreună cu  Petre  

Mavrogheni  a  lucrat la legislația privind abolirea  robiei țiganilor care a fost adoptată la 10/22 

decembrie 1855 de  Adunarea Obştească a Moldovei şi domnitorul Grigore Al. Ghica (Neagu 

Djuvara, 1995, p. 332-333).  

 „Legea pentru desfiinţarea robiei şi regularizarea despăgubirii şi trecerea emancipaţilor 

la dare către stat” prevedea ca țiganii aflaţi în proprietăţile private să fie eliberaţi din robie, cu 

drept de strămutare de pe o moşie pe alta.  Despăgubirea  proprietarilor  era fixată la 8-4 galbeni 

de persoană, în funcţie de categorii - lingurari, respectiv lăieşii, iar „Invalizii şi sugarii” erau 

exceptaţi de la despăgubire. Problema robiei țiganilor mai fusese abordată în timpul domnitorului 

Moldovei Mihail Sturdza la a cărui propunere Adunarea Obştească a Moldovei a votat „Legea 

pentru regularizarea ţiganilor Mitropoliei, episcopiilor şi mănăstirilor îndeobşte”, la 31 

ianuarie/ 12 februarie 1844, în baza căreia „ţiganii aparţinătorii Bisericii şi aşezămintelor 

mănăstireşti - deveneau liberi” (Viorel Achim, 2004, p. 111-112). Un articol referitor la 
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„desfiinţarea robiei ţiganilor‖, apărea și în programul revoluționar „Dorinţele Partidei 

Naţionale în Moldova”, august 1848, elaborate de Mihail Kogălniceanu.  

 De altfel, Mihail Kogălniceanu a abordat problema dezrobirii țiganilor în discursul rostit,  

la 1/13 aprilie 1891, în sedința Academiei Române (Kogălniceanu, Mihail - Dezrobirea 

țiganilor, ștergerea privilegiilor boierești, emanciparea, țăranilor, Discurs rostit la 1/13 aprilie 

1891 în ședința solemnă a Academiei Române organizată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la  

fondare). Domnitorul Grigore Ghica a fost determinat să finalizeze procesul dezrobirii de soarta 

lui Dincă, un bucătar țigan cu școală care și-a ucis nevasta franțuzoaică și apoi s-a sinucis, după 

ce i s-a atras atenția că nu va fi eliberat de stăpâni, familia Cantacuzino (Neagu Djuvara, 1995, 

p.275-278). 

 Domnitorul Grigore Ghica a încercat și să îmbunătățească situația țăranilor stabilind prin 

lege sfârșitul împrumuturilor rapide și a reglementat faptul că țăranii nu puteau fi înlăturați de pe 

pământurile la care lucrau. Mihail Kogălniceanu considera că această măsură luată de domnitorul 

moldovean a avut efecte puțin durabile (Ștefan Gorovei, iulie 1977,  p.6). 
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CONTRIBUȚIA VOIEVODULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU LA 

DEZVOLTAREA CULTURII NAȚIONALE 

Prof. Dumitru Iulian Cojocărel  

Colegiul Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

 Țările Române au avut o istorie încărcată de sacrificii pentru păstrarea identității de 

neam, de patrie și de credință. Voievozii români au purtat stindardul în lupta pentru apărarea 

valorilor românești, au fost buni creștini, iar această calitate s-a materializat prin ctitoriile pe care 

le-au făcut, prin politica de apărare a neamului și a zonei geo-politice de atunci, dar și prin 

numeroasele danii făcute mănăstirilor din Sfântul Munte Athos. 

 Constantin Brâncoveanu a fost domnul Ţării Româneşti între anii 1688 și 1714, având 

una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române. Mare boier, nepot de soră al 

domnului Şerban Cantacuzino, el a moștenit și a sporit o avere considerabilă, care consta în 

proprietăți imobile, bunuri mobile și sume de bani depuse în străinătate. În timpul în care a 

domnit, Țara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de înflorire culturală și de 

dezvoltare a vieții spirituale, în urma sa rămânând un mare număr de ctitorii religioase și un stil 

arhitectural eclectic ce-i poartă numele. 

 Constantin Brâncoveanu și-a început domnia în împrejurări dificile pentru Țara 

Românească, în timpul unui îndelungat război între turci și austrieci. Printr-o diplomație 

deosebită a știut să păstreze legături de prietenie cu toți, astfel încât țara să fie scutită de jafuri și 

pustiiri. 

 Cei 26 de ani de domnie însumează o epocă de maximă strălucire culturală și artistică. S-

au ridicat biserici și mănăstiri, s-au deschis școli, s-au tipărit cărți în diferite limbi, au fost 

sprijiniți și încurajați oamenii de carte, s-au acordat ajutoare materiale multor așezăminte 

bisericești ortodoxe ajunse sub dominație otomană. 

 După instalarea lui ca domnitor, cel dintâi lucru pe care l-a făcut a fost să continue 

tipărirea Bibliei de la București, lucrare începută în timpul domnitorului Șerban Cantacuzino. În 

1688 a apărut prima Biblie completă, în cea mai frumoasă limbă românească de atunci, pe 

înțelesul tuturor românilor din Țara Românească, din Dobrogea, din Oltenia, din Moldova, din 

Banat și din Ardeal, din Crișana și din Maramureș. 

 În timpul domniei lui s-au tipărit multe cărți, mai ales religioase: Psaltirea, Sfânta 

Evanghelie, Molitfelnicul, Octoihul, Liturghierul, Ceaslovul și Apostolul, cărți de slujbă, de 

învățătură creștină pentru mireni sau de luminare a preoților, ca și cele în apărarea dreptei 

credințe. Unele dintre ele au fost tipărite cu ajutorul evlaviosului domn atât în română, cât și în 

alte limbi (greacă, arabă sau iviră). Aceste tipărituri i-au adus recunoștința unanimă și o slavă 

nepieritoare. Cu dreptate, el a fost socotit în vremea sa drept cel mai mare apărător al întregii 

creștinătăți. 

 A ctitorit lăcașe de cult deosebite, creând un nou stil în arhitectură, stilul brâncovenesc. 

Mănăstirea Hurezi și Mănăstirea Sâmbăta de Sus sunt construite în acest stil. Întreaga Țară 

Românească s-a umplut de mănăstiri, paraclise, bolnițe și trapeze ctitorite sau restaurate de el. 

Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București și Mănăstirea Hurezi din județul Vâlcea au rămas 

cele mai iubite ctitorii ale domnitorului. 
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A purtat de grijă mănăstirilor de la Sfântul Munte Athos, de la Mormântul Domnului și de pe 

Muntele Sinai. Milostivirea darnicului domnitor s-a revărsat și asupra mănăstirilor din țările 

vecine: Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania și din tot Răsăritul ortodox. În lăcașurile sfinte din 

aceste locuri, numele său a fost pomenit la slujbele bisericești mai mult decât al oricărui alt domn 

român. 

 Marele voievod a înființat Academia din București, o școală superioară în care se preda în 

limba greacă veche, folosindu-se de clădirile de la Mănăstirea Sfântul Sava. 

 A susținut ortodoxia ardeleană, scoțându-l din închisoare pe sfântul mitropolit Sava 

Brancovici, închis pentru că n-a vrut să treacă la calvinism. La sfârșitul vieții a mărturisit și 

apărat cu tărie credința strămoșească în fața turcilor musulmani, fiind martirizat la 15 august 

1714, alături de fiii și sfetnicul său. 

 Pentru meritele sale deosebite și apărarea dreptei credințe cu prețul vieții sale, Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe marele domnitor ca sfânt, având data de 

prăznuire la 16 august. 

 În 2014, cu prilejul împlinirii a trei sute de ani de la martiriu, rămășițele pământești ale 

domnului au fost dezgropate și plasate într-o raclă, care este expusă la Biserica Sfântul Gheorghe 

Nou din București. 
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MIHAI EMINESCU – POET NAȚIONAL ȘI UNIVERSAL 

PERSONALITATEA SCRIITORULUI 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău 

 

            „Destin unic, tensiune maximă, dar singulară, Eminescu a exercitat fascinant o 

covârșitoare influență asupra sensibilității naționale‖, pentru că, afirma Nichita Stănescu, opera 

eminesciană „comunică direct cu miturile‖. Mai spunea Nichita Stănescu că: „Literatura nu se 

face cu justificări. Foarte mulți au încercat să justifice geniul eminescian prin viața sa. Ce eroare! 

Viața lui Eminescu este interesantă pentru că e viața lui Eminescu. Astfel, multe alte vieți de 

intelectuali, morți, ultrasensibili și jigniți de societatea vremii, vieți la fel de febrile ca și viața lui 

Eminescu sau vieți și mai febrile, au fost. Dacă, dintr-o pricină sau alta, dintr-o tristețe sau alta, 

dintr-o înfrângere sau alta, Eminescu n-ar mai fi ajuns să scrie Luceafărul și Oda (în metrul 

antic) sau printre mult prea obosite degete Kamadeva, zeul indic i-ar fi zburat spre neant, el, 

marele Eminescu, n-ar mai fi fost Eminescu‖. 

       După Nichita Stănescu, Mihai Eminescu a devenit un concept: „Când spunem: Eminescu 

este un geniu – folosim expresia în sensul cel mai nealterat, aproape nenonțial, aproape afectiv. 

De ce? Pentru că indiferent de expresia - geniu - însuși numele de Eminescu devine criteriul cel 

mai înalt de apreciere. Nu prea mulți, dar nici prea puțini poeți ai literaturii noastre au fost 

comparați în mod nemijlocit cu Eminescu. Mai mult decât atât, suprema încoronare a poetului de 

talent de după Eminescu a fost aceea de a fi declarat un nou Eminescu. De ce? Nu știm de ce. 

Bănuim însă: omul, opera s-au identificat absolut, s-au identificat în tot ceea ce reprezintă nou, 

dinamic și în naștere. Adică în creație. Pentru literatura noastră, Eminescu este un concept.‖ 

        Mihai Eminescu este un poet complex, el a cultivat toate genurile literare și aproape toate 

speciile genului liric, inclusiv poezia cu formă fixă – sonetul, gazelul, glosa.  

      Vasile Gr. Pop, afirma în opera sa „Conspect asupra literaturii române și literanților ei de 

la început și până astăzi – în ordine cronologică‖: „Unul dintre cele mai frumoase talente, și am 

mai putea zice chiar și cel mai important talent, ivit pe scena noilor mișcări a literaturii noastre 

este fără îndoială Mihai Eminescu.‖ 

     Titu Maiorescu scria în studiul „Eminescu și poeziile lui – 1889‖: „Acesta a fost 

Eminescu, aceasta e opera lui. Pe cât se poate omenește prevedea, literatura poetică română va 

începe în secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui, și forma limbei naționale, care și-a găsit 

în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată 

dezvoltarea viitoare a veșmântului cugetării românești.‖ Toți criticii care au scris despre 

Eminescu, atât de la noi din țară, cât și din alte țări, au confirmat previziunea maioresciană. 

 Rosa Del Conte preciza în „Cuvântul său înainte‖, în anul 1962, locul lui Mihai Eminescu 

în spiritualitatea românească și universală: „Desigur, nu este puțin ceea ce datorează gândirii 

occidentele cultura lui Eminescu, dar cuvântul liric în care se transfigurează lumea lui este scos 

din izvoarele tradiției autohtone. Până și temele care par luate cu împrumut din romantismul 

european – acea problematică filozofico-religioasă atât de bogată și de interesantă în chiar 

contradictorietatea ei – își împlântă rădăcina în humusul creștinismului primitiv, se încadrează în 



MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 34 
 

climatul neoplatonic al Patristicii răsăritene. Și dacă sufletul popoarelor se oglindește în cuvântul 

poeților, Eminescu reflectă și în aceasta istoria intelectuală a poporului său, depunând mărturie 

pentru ea. 

 Eminescu nu e o floare rară, desfăcută aproape prin miracol dintr-o sămânță adusă din 

întâmplare pe solul Daciei de suflarea vânturilor apusene: este un aspru țâșnind din adâncurile 

cerurilor din Răsărit, ca mărturie despre o civilizație tânără și nouă, dar înrădăcinată într-un 

trecut de veche cultură și de severă tradiție. Ca și a Luceafărului său, și lumina lui a străbătut, 

înainte să ajungă până la noi, o cale lungă.‖ 

 Personalitatea copleșitoare a lui Mihai Eminescu a făcut să se creeze, încă pe când era în 

viață, un mit eminescian. Titu Maiorescu  fixează trăsăturile personalității eminesciene: „om al 

timpului modern‖, „inteligență extraordinară‖, „o memorie prodigioasă‖, „căreia nimic din cele 

ce-și întipărise vreodată nu-i mai scăpa, încât lumea în care trăia el după firea lui și fără nicio silă 

era aproape exclusiv lumea ideilor generale ce și le însușise și le avea pururi la îndemână‖. 

 Cultura, de o vastitate covârșitoare, farmecul limbajului, vin din cunoașterea literaturii 

naționale de până la el, a literaturii populare, a istoriei naționale, a filozofiei europene, a 

sanscritei, a religiei budiste, a literaturii universale, unor probleme economice, de învățământ, 

etc. „A se ocupa cu vreuna din aceste chestii, a cugeta și a scrie asupra lor era lucrul mai potrivit 

cu felul spiritului său.‖ 

 Prin poezia „Epigonii‖, publicată în 1870, în „Convorbiri literare‖, Mihai Eminescu avea 

să realizeze o sinteză asupra istoriei literaturii române, dorind să fie așezat într-o continuitate 

sigură – ce poate fi comparată cu pilonii unei clădiri moderne, de stabilitatea cărora depinde 

întregul edificiu. Fără a insista asupra unor aprecieri cunoscute (poezia fiind a doua publicată în 

„Convorbiri literare‖), reținem pentru această sinteză eminesciană tot o apreciere a poetului, 

reprodusă de Perpessicius: „Când mă aflu față de bătrâni, cu literatura din decenile trecute, parcă 

sunt într-o cameră încălzită… simt că acești oameni erau într-un contact nemijlocit cu un public 

oarecare, mic ori mare, dar, în sfârșit, era un public. Față cu cei moderni parcă mă simt într-o 

cameră rece, și într-o cameră rece – va fi observat oricine asta – pare că lipsește ceva, nu căldura 

însăși, și ceva pipăit, parcă pe peretele curat fusese ceva și nu mai este, sau simțământul familiei 

când a murit cineva în casă. E un deșert atât de simțit de fiecare – un fel de suflare, care cuprinde 

toate obiectele; nu mai este – parcă lipsesc din casă lucruri, nu numai corpul unui om. Vine un 

alt om acolo, dar simțirea pentru tine nu se schimbă. Pare că ești obișnuit a vedea privazul cu alt 

portret, și portretul cu alt privaz. Față cu cea mai mare parte din scriitorii noștri moderni ți se 

impune simțământul că ei nu sunt pentru public, nici publicul pentru ei, în fine, că ei nu sunt 

inele în lanțul continuității istorice a culturii noastre, ci cum s-ar zice extramuros. Și asta e soarta 

oricărei culturi importante atât de nesfârșite ca a noastră. Ele n-au făcut drumul lung al 

condensării ideilor în craniile poporului, sunt, prin urmare, ceva ce nu poate fi priceput, ci 

conceput, sunt inele din dezvoltarea unui cap străin, o ramură de nuc din care, crescut pe 

jumătate, ai vrea să cultivi un trunchi de stejar, pe când numai din disoluțiunea acelei ramure în 

pământ nu se pot trage atome constitutive și pentru stejar‖. Așa se explică evocarea unor 

scriitori, în mod special a celor care au reprezentat literatura de la 1848, literatură deschisă 

strălucit de Ion Heliade Rădulescu și încheiată tot strălucit de „regele poeziei‖ – Vasile 

Alecsandri. 

 Mihai Eminescu valorifică în opera sa știința, filozofia, ritmul istoric al veacului, 

înțelepciunea anticilor. Abordează teme universale: timpul (considerat laitmotivul operei sale, 
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supratema, cu sentimentul straniu al ireversibilității timpului: Cum mâne zilele-ți adaugi…, 

Revedere, Glossă;); cosmicul – infinitul, geneze ori prăbușiri cosmice, luna, soarele, stelele, 

lucefei, cerul, zborul intergalactic, haosul, muzica sferelor: Scrisoarea I, La steaua, Luceafărul; 

condiția creatorului de geniu – (Scrisoarea I, Luceafărul, Numai poetul…, Împărat și proletar, 

Scrisoarea III); istoria - cu ideea de patrie (Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!); panorama 

deșertăciunilor (Memento mori); mister al etnogenezei (Decebal, Strigoii); meditația patriotică 

(Scrisoarea III); satira socială (Împărat și proletar); solitudinea – (Glossă, Odă – în metru antic, 

Luceafărul); natura văzută ca: a) personaj mitic (Revedere), realitate metafizică (Mai am un 

singur dor), b) cadrul fizic, în care se desfășoară reveria romantică (Împărat și proletar, 

Scrisoarea I, Melancolie), c) cadru fizic, paradis terestru: (Dorința, Lacul, Sara pe deal); 

dragostea – văzută de Rosa Del Conte ca o chemare a absolutului, cu visul de dragoste, dorul 

(Dorința, Floare albastră, Călin); dezamăgirea, neîmplinirea, melancolia, (Te duci; De câte ori, 

iubito; Pe lângă plopii fără soț), femeie înger – femeie demon. 

 Pornind de la aprecierea lui G. Călinescu potrivit căreia: „Opera literară a lui Mihai 

Eminescu crește cu toate rădăcinile în cea mai plină tradiție și este o exponentă deplină, cu toate 

aspectele romantice, a spiritului autohton‖, se poate afirma că poetul reprezintă piscul cel mai 

înalt al romantismului românesc; de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precursor, în același timp, 

al poeziei moderne de la noi și din Europa. 
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INCURSIUNE ÎN LUMEA PERSONAJELOR FEMININE 

SHAKESPERIENE  

 

Prof. Adela Diaconu 

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

 

Pornind de la premiza că nu există umanitate în afara situațiilor istorice concrete, că omul 

este o ființă deosebită, produsul unui stadiu precis în dezvoltarea societății umane, omul pozitiv 

al lui Shakespeare nutrește cele mai înalte și depline aspirații posibile în situația concretă din 

Anglia sfârșitului de secol XVII. Pentru Shakespeare, trecutul nu este un carnaval pitoresc văzut 

din afară; trecutul este un prezent sondat din exterior până la esență. Astfel, din punct de vedere 

psihologic, trecutul devine realitate. Toți criticii au fost de acord că Shakespeare a avut darul 

suprem de a scoate în evidență personajele sau de a le insufla viață, făcându-le să gândească, să 

simtă și să acționeze la fel cum se întâmplă în viața reală, cu oamenii adevărați. 

În opera lui Shakespeare personajele feminine nu se împart nici în tipuri, nici în 

stereotipuri. Shakespeare le dă femeilor atât posibilitatea de a avea iniţiative cruciale într-o lume 

dominată de bărbaţi, cât şi de a estompa diferenţele dintre caracteristicile masculine şi feminine. 

Femeile dețineau și o considerabilă putere economică, nu în urma moștenirilor de la părinți sau 

de la soți, ci în virtutea slujbelor care le aduceau venituri considerabile. Femeile situate ceva mai 

jos pe scara socială își câștigau existența nu ca servitoare, ci ocupând diferite poziții care le 

permiteau să plece de acasă. În lumea lui Shakespeare, inegalitățile dintre bărbați și femei erau 

privite ca o normalitate. Autorizate de lege și religie, și întărite de îndatoririle și cutumele vieții 

zilnice, femeile erau adânc implicate în eșafodajul cultural. În lucrarea de față sunt analizate 

câteva dintre personajele feminine din teatrul shakespearian, individualitatea lor și situațiile în 

care apar în contextul pieselor respective.  

Fiica unui nobil bogat din Padova, Baptista, Catarina este o Colombină mutată în palat şi 

transformată într-o răsfăţată îndărătnică (Îmblânzirea scorpiei). Femeia îndărătnică, despotică, 

insuportabilă este transformată în cea mai blândă făptură de tânărul bogat şi îndrăzneţ Petruchio, 

nici el deprins cu manierele galante. Eroina din comedia shakespeariană trece drept o figură 

emblematică pentru tipul feminin în discuţie. În Cei doi tineri din Verona, Silvia și Iulia sunt 

două inocente cochete, dar sincere în sentimentele lor. Dramaturgul nu le construiește însă 

schematic, strict funcțional, ci le conferă farmecul psihologiei adolescentine. Viclenia femeii 

care doreşte să-şi atingă scopul nu le este străină, chiar dacă dominantă rămâne francheţea. 

Comedia shakespeariană „aduce pe scenă puterea limbajului. Viaţa şi moartea reprezintă 

sursa bătăliei cuvintelor, ca în Zadarnicele chinuri ale dragostei. În acest cadru, femeile, toate 

convingătoare, joacă rolul principal: Rosalinda din Cum vă place, Porţia (Neguţătorul din 

Veneţia), Isabelle (Măsură pentru măsură), Beatrice (Mult zgomot pentru nimic). Ele sunt 

câştigătoarele vieţii şi ale dragostei, învingând ipocrizia puritană şi piedicile machiavelice. Porţia 

şi Isabelle salvează condamnaţi la moarte, iar Rosalinda şi Beatrice denunţă chinurile dragostei. 

Comedia întoarce lumea pe dos pentru a face să renască armonia. Femeile se deghizează în 

bărbaţi. La fel ca în comediile lui Plaut, substituirea şi dualitatea sunt prezente şi la Shakespeare: 

gemenii (Comedia erorilor, A douăsprezecea noapte), personaje duble (Cei doi tineri din 
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Verona, Cei doi veri nobili), femeia care se substituie alteia în patul amantului nestatornic (Totu-

i bine când sfârşeşte bine, Măsură pentru măsură). Sub efectul filtrului lui Oberon şi al 

metamorfozelor lui Ovidiu, unul devine altul în Visul unei nopţi de vară. Se descoperă astfel că 

magia nu este decât o stratagemă teatrală.‖ 

Totul e vis în desfăşurarea „evenimentelor‖ din Noaptea magică de Sânziene (Visul unei 

nopți de vară). Se poate invoca – s-a şi făcut, de altfel – motivul baroc al vieţii ca vis, dar fără 

conotaţia mistică pe care o va avea în Secolul de Aur spaniol. Visul erotic toarnă poezia lui plină 

de metafore care ies treptat din tiparele tradiţionale (spada, arcul lui Cupidon, trandafirul, rana, 

ploaia etc.), schimbând „recuzita‖: reprezentantele regnului vegetal (viorele, măceşi, brânduşe, 

cimbrişor, flori cu puteri magice) convieţuiesc, în spirit fantast, cu elemente de bestiar, unele, e 

adevărat, putând fi decodificate prin funcţia lor curativă în farmacia medievală, dar mai ales 

interpretate simbolic şi psihanalitic: vipere, „şerpi cu limbile-nfurcate‖, arici ţepoşi, păianjeni, 

melci, lilieci etc. Zânele din preajma Titaniei sunt Fir-de-păianjen, Măzăriche, Fluturaş, Bob-de-

muştar. Lor le răspunde grupul de personaje „reale‖ (dar ce este real în vis?): dulgherul Gutuie, 

tâmplarul Blându, ţesătorul Fundulea (Bottom), cârpaciul de foale Flaut, căldărarul Botişor, 

croitorul Subţirelu, nume extrase parcă dintr-un catalog, involuntar ironic, al meseriilor. 

 Capabilă de orice sacrificiu în relaţia de cuplu, gingaşa, muzicala Viola este „dragostea în 

acţiune‖ (A douăsprezecea noapte). Viola se deghizează în paj, cu numele Cesario, pentru a 

ajunge în preajma lui Orsino. Dar travestiul, obişnuit în epocă şi creator de cele mai multe ori de 

farsă, aduce şi o schimbare de substanţă, pasiunea florală de la început devenind patimă 

metafizică. 

De aproape un mileniu, ideea cuplului de îndrăgostiţi este indisolubil legată de Tristan şi 

Isolda, povestea născută în secolul al XII-lea. În tragedia Romeo şi Julieta, Shakespeare 

accentuează contrastul dintre două lumi, una bântuită de ură şi patimi, cealaltă – ideală, a iubirii 

pure dintre doi tineri, eliberată de orice conjunctură potrivnică, inclusiv de cea, în fond atât de 

curentă în epocă, dar universală, a duşmăniei dintre două familii. Romeo şi Julieta cred în iubire, 

în timp ce alte personaje văd în iubire doar partea de ridicol. Virtutea iubirii şi a morţii devine 

astfel semnul superiorităţii morale a celor doi eroi. Cu un asemenea subiect, şi chiar păstrând 

codul eroticii medievale de tip cavaleresc, spectrul melodramei ar fi fost asigurat. Nu însă la 

Shakespeare, care conferă nu atât o psihologie aparte celor doi protagonişti, cât relevanţă 

psihologică întregului cadru al tragediei, ştiind să nuanţeze fiecare element compoziţional, de la 

cel epic la cel eminamente liric, de la nuanţa umoristică la cea fantastă sau la reflecţie. 

Puternică, devotată, loială soțului său, Desdemona a fost interpretată ca tipică pentru 

imaginea femeii de rang nobil în secolul al XVII-lea, iar condiția ei tragică, de victimă a geloziei 

îi conferă un plus de gingășie și noblețe. (Othello). 

Macbeth excelează prin cruzime, abundă în uneltiri teribile, scene sângeroase şi, mai 

presus de toate, face din teama dusă la paroxism, cheia de boltă a construcţiei. Nu există tragedie 

shakespeariană care să dezvolte o atmosferă de teamă egală cu aceea din Macbeth. Macbeth este 

unealta femeii funeste, Lady Macbeth, şi ea un fel de vrăjitoare de suflete, ştiind să trezească 

ambiţia şi ereditatea sanguinară a soţului ei, să alunge repede sentimentele sale de ostaş 

recunoscător şi să-l împingă la crimă. Fondul magic devine coşmaresc în această cumplită 

tragedie în care presentimentul, împrejurările atât de puţin comune ale crimelor şi apoi 

remuşcarea sunt dezvoltate până la paroxism. Mary McCarthy scria in 1960 că „Lady Macbeth 

poate fi înțeleasă drept o femeie asexuată, ceea ce o face un monstru prin definiție, pe care o 
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incită perspectiva crimei, de parcă ar descoperi un obiect într-un magazin – ca un set de smaralde 

sau o capă de blană – pe care Macbeth să i le ofere și care ar deveni un debușeu pentru toate 

dorințele reprimate pe care el nu i le poate satisface. Ea se comportă ca și cum Macbeth, prin 

slăbiciunea lui, o va lipsi de auto-realizare; exercițiul neîmpiedicat al propriei voințe este scopul 

voluptuos pe care îl caută.‖ Referințele la isteria reprimată și dorințele nesatisfăcute care sunt 

evident sexuale și plăcerea produsă de obiectele sclipitoare de consum evident îi marchează 

diatriba ca o piesă de pe la mijlocul sec. XX. Dar aceasta, la fel ca apologia victoriană citată de 

Ziegler, este măsura caracterului față de normele moderne ale comportamentului unei soții. 

Atunci, susține McCarthy, „preocuparea ei de soție este mecanică și departe de solicitudinea 

reală... un obiect, o unealtă care trebuie unsă și lustruită.‖ 

Deja legendară atunci când Shakespeare a scris propria lui versiune, atât de ambivalenta 

Cleopatra avea numeroase alte surse. Printre acestea se aflau scriitorii romani care o catalogau 

drept orientală, barbară, o regină prostituată, precum și predecesorii din sec. XV și XVI care o 

identificaseră cu puterea amenințătoare a apetitului nesățios al femeii, sau polemiștii anti-teatrali 

care insistau pe caracterul înșelător și coruptibil al mediului teatral al lui Shakespeare. Cleopatra 

este una dintre cele mai complexe eroine tragice din teatrul shakespearian. (Antoniu și 

Cleopatra). Combinația de putere erotică și autoritate politică au făcut din Cleopatra un personaj 

tulburător pentru Romani și umaniști deopotrivă, și este posibil să fi avut răsunet și în sufletul 

publicului shakespearian care aproape recent trăise sub influența unei regine puternice. Puterile 

„femeii fatale‖ creează aici un amestec unic de atracţie, uluire şi spaimă. E un tip de fascinaţie 

tragică, în care se combină farmecul oriental, exotic, cu aură magică mereu scoasă în evidenţă, 

cu o viclenie prozaică. Când există, sinceritatea ei este brutală. Voinţa fermă, dar şi capriciul, 

izbucnirile, dar şi perfidia extremă, rafinată parcă printr-un lung exerciţiu de stil, misterul, dar şi 

măreţia o caracterizează în egală măsură. Astfel, chiar şi cinematografia secolului XX a 

transformat-o într-o femeie fetiș înfrumusețată de costumele spectaculoase, pentru plăcerea 

vizuală a spectatorilor masculini și competiția cu alte femei. Motivația ei este clară și precisă: să 

placă bărbatului ei. De exemplu, sinuciderea Cleopatrei nu mai este pusă în scenă în stil regal. 

Nebunia şi moartea Ofeliei sunt însoţite în Hamlet de muzică, incluzând aici atât rolul de 

element de construcţie dramatică dobândit de fragmentul muzical, cât şi un simbolism muzical 

spre care este condus personajul. Diferenţa dintre acest personaj şi celelalte chipuri feminine din 

teatrul lui Shakespeare nu constă în substanţa morală, ci în sensurile simbolice şi în psihologia 

specială pe care le generează. Apariţia Ofeliei, cu mintea rătăcită, înaintea sinuciderii, este 

aproape în totalitate muzicală, replicile vorbite rămânând simple legături, referinţe legendare 

(fiica brutarului transformată în bufniţă), avertismente, toate trecând pentru simţul comun drept 

forme ale nebuniei. Această prezenţă florală, plutitoare a Ofeliei, purtând şi fiind purtată de 

sunetele unor melodii deprimante, convoacă pas cu pas gestul final. Ofelia cântă şi mai ales 

atrage atenţia asupra conţinutului cântecelor sale despre iubiri defuncte, sfârşite tragic. 
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PASĂREA MĂIASTRĂ - MARIA TĂNASE 

Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, jud. Dolj 

 

 Maria Tănase, supranumită „Pasărea Măiastră a Muzicii românești‖ de către celebrul 

Nicolae Iorga, „Regina cântecului popular‖ (Ileana Constantinescu), apoi „Privighetoarea 

Bucureștiului‖, „Edith Piaf a României‖ (Maria Roșca), „Maria cea fără de Moarte‖ (G. 

Michailescu). Cea care va rămâne pentru totdeauna ―pasărea măiastră‖ a cântecului românesc, 

MARIA TĂNASE se năștea pe 25 septembrie 1913, în mahalaua Cărămidarilor din București, 

mahala ce se găsea în zona Palatului Copiilor și a Parcului Tineretului și a fost al treilea copil al 

Anei Munteanu și al lui Ion Coandă Tănase. 

 Dimineața zilei de 25 septembrie 1913 este marcată de nașterea celui de al treilea copil al 

familiei Tănase, Maria, o fetiță plăpândă cu ochi verzi, nedorită, care își va moșteni mama cu 

glas de privighetoare, iar peste ani și ani va deveni purtătoarea în neuitare a cântecului nostru 

popular și care nu va fi alta decât Maria Tănase. 

 Și-a petrecut copilăria în mahalaua Cărămidarilor, înconjurată de grădina cu flori care era 

plină de lalele, garoafe, micșunele, lăcrămioare, trandafiri, rozmarin, narcise, bujori și panseluțe.  

 Încă de la vârsta de cinci ani, Maria trecea de la culegătoare de cântece la cea de 

doinitoare a primului său repertoriu. În fiecare săptămână, duminica, Ion Coandă își ducea 

mezina la horă, iar atunci când tatăl avea treburi, Maria se furișa afară și se ducea la horă 

singură. Ore întregi îi asculta, devenise admiratoare a acestora, cunoscându-le chiar repertoriul și 

doar la strigătul mamei și al fraților săi se întorcea  acasă. 

 Copilăria Mariei Tănase a fost una fără răsfăț, după cum reiese din lucrarea scrisă de 

Gaby Michailescu, lucrare scrisă sub forma unei povestiri relatată de către Maria Tănase: 

„Copilăria mi-a crescut printre astfel de oameni, printre țărani, de la care am învățat să și cânt, în 

grădina de la tata. O copilărie foarte interesantă, exact ca a unui copil din mahala. Fără 

„mămicule‖ și „tăticule‖... Copilăria preocupată de ce înseamnă pentru tata necazuri și bucurii. 

Dacă se întețea vijelia și ridica rogojinile după sere, se întrista toată casa. Când urmau zile 

geroase și nu se puteau aerisi brazdele de răsaduri, era ce putea să fie mai groaznic. Atunci nici 

nu mâncam, nici nu ne odihneam, așteptam cu sufletul la gură ca Dumnezeu să se înduioșeze... 

Simțeam viața tatei în cumpănă. De multe ori am trecut pe lângă teama de a nu se sinucide. Dacă 

i se întâmpla să i se strice o recoltă într-o primăvară, nu-i mai ceream nimic. Nici strictul 

necesar. Totul trebuia să vină de la el. He-he!...copilăria nu mi-a fost ușoară și nu și-a permis să 

se răsfețe.‖ 

 Maria Tănase era sigură de drumul său muzical, tot ce auzea de la unii sau alții 

transforma în cântec. Cânta ba într-o cârciumă, bodegă, restaurant sau grădină de vară, cânta cu 

drag, mândră că a fost descoperită de patronii restaurantelor mari, ca „Luther‖, „Luxandra‖, 

„Bufetul‖ de la Șosea, „Wilson‖, grădinile de pe Dorobanți. 

 Deși a avut diverse slujbe, gândul acesteia se îndrepta tot mai mult spre cariera de 

cântăreață. În urma unui afiș care anunța un concurs de muzică ușoară la unul dintre cele mai 

îndrăgite teatre de reviste, Maria s-a hotărăt să participe spunându-i tatălui ei: „Odată tot trebuie 

să-mi încerc puterile și nu mă las până nu reușesc!‖ 
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 A încercat o carieră în teatru, la teatrul „Cărăbuș‖ al lui Constantin Tănase. Acesta îi 

schimbă numele din dorința ca numele lor să nu fie confundate, astfel că Maria apare pe afișe 

sub numele de Mary Atanasiu. 

 Tudor Arghezi scria că nici diavolul nu calcă silaba românească și cântarea ca Maria 

Tănase, iar Sadoveanu spunea că se regăsește cu tot ce e mai bun în el în toate melodiile ei. 

 Cântecele și succesul Mariei Tănase au răsunat nu numai pe meleagurile românești, dar și 

în afara acestora, susținând concerte în New York, Turcia, Franța. 

 Mai mult decât atât, guvernatorul orașului Istanbul îi acordă cetăţenia de onoare a ţării, și 

îi propune un post de cercetătoare la Institutul Etnografic, unde să înființeze o clasă de folclor la 

Conservatorul de Muzică. Dar oricât de ispititoare ar fi fost propunerile, Maria Tănase iubea prea 

mult țara pentru a accepta propunerile acestuia. 

 Printre cele mai populare cântece ale artistei putem menționa: „Aseară vântul bătea‖, 

„Bun îi vinul ghiurghiuliu‖, „Cât îi Maramureșu'‖, „Cine iubește și lasă‖, „Ciuleandra‖, „Lung îi 

drumul Gorjului‖, „Măria, neichii, Mărie‖, „Pe deal pe la Cornățel‖, „Aș ofta să-mi iasă focul‖, 

„Lume, Lume‖, „Mi-am pus busuioc în păr‖, „Dodă, dodă‖, „Când toca la Radu-Vodă‖. 

 În primăvara anului 1963, fiind într-un turneu la Hunedoara cu Taraful Gorjului, află că 

este bolnavă de cancer la plămâni. Întrerupe turneul, rugând-o pe Mia Braia să o înlocuiască. Pe 

2 mai ajunge acasă, în București. 

  MARIA TĂNASE și-a dorit să plece din lumea asta îmbrăcată simplu, în alb, și să se 

odihnească pe veci pe o pernă mare, albă, plină cu petale de trandafiri din grădina casei în care a 

copilărit. ―Călătoria e lungă și fără întoarcere și vreau să duc cu ea amintirea Livezii cu Duzi, să-

mi sprijin gândurile pe florile copilăriei‖, spunea pe patul de spital. 

 Se stinge din viață la Spitalul Fundeni, pe 22 iunie 1963, la ora 14:10. Înainte de a muri 

și-a scris testamentul. Maria Tanase a cerut unui notar să îi scrie ultimele dorințe într-un 

testament. În prezent, testamentul Mariei Tănase şi alte obiecte unicat, care au aparţinut artistei, 

sunt expuse într-o extraordinară expoziţie, vernisată, astăzi, la Craiova, la Casa Băniei. 

 Maria Tănase se stinge din viață la vârsta de 50 de ani, lăsând în urmă o comoară a 

folclorului muzical românesc. 
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MIRCEA ELIADE – FONDATORUL ISTORIEI  RELIGIILOR LUMII 

 

Prof. Ionela Corina Dumitru 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeş 

 

 A fost istoric al religiilor, scriitor, filozof și profesor român la Universitatea din Chicago, 

titular al Catedrei de istoria religiilor „Sewell L. Avery‖ din 1962, naturalizat cetățean american 

în 1966, onorat cu titlul de „Distinguished Service Professor‖. Autor a 30 de volume științifice, 

opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o 

tematică extrem de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea Eliade ar 

ocupa peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. 

 După terminarea învățământului primar, Eliade devine elev al Colegiului „Spiru Haret‖, 

fiind coleg cu un alt mare filozof român, Constantin Noica. Devine interesat de științele naturii și 

de chimie, ca și de ocultism. Înfruntând împotrivirea tatălui său care era îngrijorat de faptul că-și 

pune în pericol vederea și așa slabă, Eliade citește cu pasiune. Unul dintre autorii preferați este 

Honoré de Balzac. Eliade face cunoștință cu nuvelele lui Giovanni Papini și cu studiile social-

antropologice ale lui James George Frazer. 

 Interesul față de cei doi scriitori l-a dus la învățarea limbilor italiană și engleză; în 

particular începe să studieze persana și ebraica. Este interesat de filozofie și studiază lucrările lui 

Vasile Conta, Marcus Aurelius și Epictet, citește lucrări de istorie și în special pe Nicolae Iorga 

și B.P. Hasdeu. Prima sa operă a fost publicată în 1921, „Inamicul viermelui de mătase‖, urmată 

de „Cum am găsit piatra filosofală‖. Patru ani mai târziu, Eliade încheie munca la volumul său 

de debut, volum autobiografic, „Romanul adolescentului miop‖. 

 Mircea Eliade avea o serioasă formație filozofică încă din România. După o pubertate 

dificilă de intens studiu solitar, începând din 1925, adolescentul este aproape unanim recunoscut 

ca „șef al generației" sale. Încă de la vârsta de 14 ani, începuse să scrie articole de entomologie, 

care trădează o surprinzătoare imaginație. 

 După cultura italiană, filozofia indiană devine a doua pasiune a lui Mircea Eliade. 

Obținând o bursă particulară, începe să studieze limba sanscrită și Yoga cu Surendranath 

Dasgupta, în Calcutta. Întors la București, își dă doctoratul în filozofie cu o dizertație despre 

Yoga. În 1933 capătă mare popularitate romanul „Maitreyi‖, bazat pe experiența din India și pe 

date autobiografice. Între 1932 și 1943 publică mai multe volume de proză literară, eseuri și 

lucrări științifice. 

 De la mijlocul anilor ‘30, Eliade, aparținând de grupa din jurul lui Nae Ionescu, a 

îmbrățișat ideologia Mișcării Legionare, în cadrul căreia devine un activist cunoscut. Acest lucru 

s-a manifestat în mai multe articole pe care le-a scris pentru diferite publicații, printre care și 

ziarul oficial al Mișcării, „Buna Vestire", dar și prin campania electorală pentru alegerile din 

decembrie 1937. Eliade a fost arestat pe data de 14 iulie 1938, în timpul unei campanii împotriva 

Gărzii de Fier, campanie autorizată de regele Carol II. La vremea arestării tocmai publicase 

„Provincia și legionarismul‖ în „Vremea‖, ministrul de Interne, Armand Călinescu, considerând 

că Eliade ar fi autor de propagandă legionară. 

 Începând din 1957, Mircea Eliade se stabilește la Chicago, ca profesor de istorie 

comparată a religiilor la Universitatea „Loyola". Reputația sa crește cu fiecare an și cu fiecare 
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nouă lucrare apărută, devine membru în instituții ilustre, primește mai multe titluri doctor 

honoris causa. 
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PROZA LUI VASILE VOICULESCU 

 

Prof. Magdalena Melania Gherghe 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeş 

 

 Vasile Voiculescu a scris volumele sale de povestiri în perioada 1947-1958, convertind în 

acest gen subiecte pe care, în epoca interbelică, le-ar fi tratat ca pe piese de teatru.  

 Povestirile lui Vasile Voiculescu pot fi împărțite în trei mari categorii: povestiri 

anecdotice (,,Capul de zimbru‖, ,,Sezon mort‖ ,,Căprioara din vis‖, ,,În mijlocul lupilor‖), 

povestiri fantastice: (,,Ultimul Berevoi‖, ,,Iubire magică‘‘, ,,Pescarul Amin‖, ,,Lostrița‖ și 

povestiri biblice: ,,Lupta cu îngerul‖, ,,Toiagul minunilor‖ ,,Mântuirea smochinului‖). Prima 

categorie de povestiri cuprinde, in general, narațiuni concentrate pe fapte neobișnuite, dar care 

nu depășesc limitele verosimilului realist.  

 ,,Căprioara din vis‖ este o artă poetică a prozei lui Vasile Voiculescu, explicând opțiunea 

artistică echivalentă cu o trăire mediată, o trăire prin intermediul artei, prin renunțarea la trăirea 

cea nemijlocită a vieții (iubirea și vânătoarea). ,,Sezon mort‖ este o bună povestire de atmosferă 

și o proză anecdotică.  

 ,,În mijlocul lupilor‖ aduce în prim-plan un personaj de excepție. Luparul, personaj 

reușește să-și impună voința unei haite de lupi prin tehnici magice străvechi. Povestirea atinge 

limitele verosimilului atunci când Povestitorul-personaj cade în mijlocul lupilor., rănindu-se, dar 

este salvat de la o moarte sigură prin extraordinara concentrare psihică a Luparului care pierde 

dominația asupra haitei. 

       Povestirile biblice se înscriu pe linia poemelor religioase, Vasile Voiculescu trăind, 

personal, sentimentul pietății și experiența mistică. ,,Toiagul minunilor‖ este o profundă analiză 

psihologică a profetului Moise, în momentele premergătoare morții, în pragul țării făgăduite. 

Cealaltă povestire, ,,Mântuirea smochinului‖ are ca temă locul artistului și al artei sale într-o 

lume spiritualizată în sens creștin. 

        Marile realizări ale prozei lui Vasile Voiculescu sunt două povestiri din cea de-a doua 

categorie, aceea a povestirilor fantastice: ,,Ultimul Berevoi‖ și ,,Pescarul Amin‖.  

        În povestirea ,,Ultimul Berevoi‖ asistăm la o coborâre a omului în lumea animalelor, în 

scopul de a  o mântui de forțele malefice, coborâre încununată de jertfă-paralelă cu coborârea lui 

Isus în rândul oamenilor, în scopul de a-i mântui prin jertfa sa.  Tot o jertfă finalizează acțiunea 

pescarului Amin, din povestirea ce-i poartă numele. Acesta salvează, cu prețul propriei vieți, un 

morun uriaș, rătăcit într-o capcană din Delta Dunării. Dar această jertfă este însoțită de o 

revelație: Amin vede în fundul bulboanei, precum strămoșii, cerul înstelat, iar în morun peștele 

https://www.google.ro/search?q=mircea+eliade++fondatorul+FONDATORUL+ISTORIEI++RELIGIILOR+LUMII&source=hp&ei=BaLXY_7lEOqMrwTDnKi4Dw&iflsig=AK50M_UAAAAAY9ewFWC_K2A2RbBPIOYij8A8rnTFsnZr&ved=0ahUKEwi-_PPfkO_8AhVqxosKHUMOCvcQ4dUDCAk&uact=5&oq=mircea+eliade++fondatorul+FONDATORUL+ISTORIEI++RELIGIILOR+LUMII&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICAAQsQMQgwE6BQgAEIAEOhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDoFCC4QgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICC4QsQMQgwE6BAguEAM6CwguEIMBELEDEIAEOgsILhCABBDHARCvAToGCAAQFhAeOggIABAWEB4QDzoFCCEQoAE6BQgAEKIEUIAIWMGuAmDHyQJoAXAAeACAAagBiAGoGJIBBTEzLjE2mAEAoAEBoAECsAEA&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:65807d5a,vid:AGm9Fsd5ztg
https://www.google.ro/search?q=mircea+eliade++fondatorul+FONDATORUL+ISTORIEI++RELIGIILOR+LUMII&source=hp&ei=BaLXY_7lEOqMrwTDnKi4Dw&iflsig=AK50M_UAAAAAY9ewFWC_K2A2RbBPIOYij8A8rnTFsnZr&ved=0ahUKEwi-_PPfkO_8AhVqxosKHUMOCvcQ4dUDCAk&uact=5&oq=mircea+eliade++fondatorul+FONDATORUL+ISTORIEI++RELIGIILOR+LUMII&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICAAQsQMQgwE6BQgAEIAEOhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDoFCC4QgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICC4QsQMQgwE6BAguEAM6CwguEIMBELEDEIAEOgsILhCABBDHARCvAToGCAAQFhAeOggIABAWEB4QDzoFCCEQoAE6BQgAEKIEUIAIWMGuAmDHyQJoAXAAeACAAagBiAGoGJIBBTEzLjE2mAEAoAEBoAECsAEA&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:65807d5a,vid:AGm9Fsd5ztg
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arhetipal, strămoșul tuturor viețuitoarelor din lume, inclusiv al omului. Pescarul se ridică din 

cotidianul banal și murdar al epocii sale (peștele neobișnuit urmează să fie vânat cu dinamita) 

spre o înțelegere mitică a lumii, aidoma înțelegerii la care ajunge și pescarul Aliman din 

povestirea ,,Lostrița‖. 
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TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ - DOAMNĂ A TEATRULUI ȘI 

FILMULUI ROMÂNESC 

 
Prof. Cristina Lăcrămioara Lupan  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Într-adevăr, dacă rămâne actorul cu mulţumire este atunci când este aplaudat. Este 

mulţumirea că i-a plăcut publicului. Şi mai mare mulţumire este când vezi că o sală întreagă se 

ridică în picioare, la sfârşit, aplaudă câteva minute în şir şi te tot invită la rampă. Într-adevăr, 

actorul simte cel mai bine acest lucru şi-i place cel mai mult. Este o răsplată a muncii lui. - 

Tamara Buciuceanu-Botez 

Una dintre cele mai apreciate actriţe române de teatru, film şi televiziune aparţinând 

Generaţiei de Aur, Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut la Tighina (Republica Moldova), la 10 

august 1929, a absolvit Liceul „Elena Doamna‖ din Suceava, urmând, între 1948-1951, cursurile 

Institutului de Teatru ''Vasile Alecsandri'' din Iaşi. În ultimul an s-a transferat la Institutul de Artă 

Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1952. 

Tatăl său, avocat de meserie a făcut Conservatorul, la fel ca și 

mama domniei sale, care, deși putea să plece cu bursă la Milano, s-a 

căsătorit și a adus pe lume cinci copii: Tamara, Nicușor, Costică, 

Lizon și Iulia. Tatăl Tamarei a fost dirijorul corului Basarabiei, în 

care cântau 200 de persoane, iar mama sa era solistă. 

Tamara Buciuceanu a fost căsătorită din 1962 cu medicul 

anestezist Alexandru Botez (decedat în 1996), dar cei doi nu au avut 

copii, aceasta reprezentând unul dintre marile regrete ale artistei. 

Domnia sa a plecat dintre noi pe 15 octombrie 2019, la 

Bucureşti, la vârsta de 90 de ani. 

Tamara Buciuceanu este una din reprezentantele generației de 

aur a teatrului românesc, fiind supranumită „Doamna comediei românești‖, una dintre figurile 

legendare ale teatrului de comedie. 

În cei peste 65 de ani de activitate a jucat pe scenele mai multor teatre din Bucureşti, 

precum Teatrul Giuleşti (actualul Odeon, unde a debutat în piesa ''Marfă din Makkar''), Teatrul 

de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Naţional ''I.L. Caragiale'' sau Teatrul de Operetă, într-o 

serie de roluri, principale sau secundare, îndrăgite de public, în: ''Pălăria florentină'', ''Gaiţele'', 
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''Contesa Maritza'', ''Văduva veselă'', ''Lăsaţi-mă să cânt'', ''Vânzătorul de păsări'', ''Voievodul 

ţiganilor'', ''Sânge vienez'', ''Marco Polo'', ''My Fair Lady'', ''Nepotul'', ''Azilul de noapte'', ''Joc de 

pisici'', ''Titanic vals'', ''Interviu'', ''Reţeta fericirii'', ''Tartuffe'', ''Dimineaţă pierdută'', 

''Somnoroasa aventură'', ''Romeo şi Julieta la început de noiembrie'', ''Scaunele'', ''Cumetrele'', 

''Doctor fără voie'', ''Domnişoara Nastasia'', ''Mamouret'', "Însemnările unui necunoscut", 

''Aşteptând la arlechin'', ''Divorţul de aur'', ''Aplauze... aplauze'' (invitată de onoare în spectacolul 

dedicat celor peste 30 de ani de carieră a cuplului Stela Popescu - Alexandru Arşinel, în cadrul 

stagiunii 2012-2013 a Teatrului de Revistă ''Constantin Tănase''). 

Într-o prestație antologică de neuitat, a interpretat-o pe Coana Chirița pe scena Teatrului 

Național din Iași. 

A debutat ca actriţă de film în ''Titanic-vals'' 

(1964), în care a jucat alături de Grigore Vasiliu-

Birlic. Alte mari capodopere în care marea Tamara 

Buciuceanu Botez și-a făcut simțită prezența au 

fost: ''Toate pânzele sus'' (1976); ''Tufă de Veneţia''; 

''Ultimele zile ale verii'' (1976); ''Muntele alb'' 

(1978); ''Ion - blestemul pământului, blestemul 

iubirii'' (1979); ''Înghiţitorul de săbii'' (1981); ''Alo, 

aterizează străbunica!'' (1981); ''Grăbeşte-te încet'' 

(1981); ''De ce trag clopotele, Mitică?'' (1982); ''Prea tineri pentru riduri'' (1982); ''Bocet vesel'' 

(1983); ''Primăvara bobocilor'' (1985); seria ''Liceenii'' în care a dat viaţă celebrei profesoare de 

matematică supranumită ''Isoscel'' - ''Declaraţie de dragoste'' (1985); ''Liceenii'' (1986); 

''Extemporal la dirigenţie'' (1987); ''Liceenii rock'n roll'' (1992); ''Liceenii în alertă'' (1993); 

''Cuibul de viespi'' (1987); ''Titanic vals'' (1994); ''Paradisul în direct'' (1994); ''Jocul de-a 

vacanţa'' (1995); ''Sexy Harem Ada Kaleh'' (2001); ''Agenţia matrimonială'' (2005); ''Cuscrele'' 

(2005); ''Nunta mută'' (2008); ''Prinţesa şi Broscoiul'' (2010, dublaj de voce pe rolul Mamei 

Odie); ''Toată lumea din familia noastră'' (2012) și multe alte apariții care au făcut-o celebră pe 

tot parcursul vieții, dar și după trecerea în neființă. 

A avut o carieră strălucită şi în radio şi televiziune, fiind remarcabile cupletele sale din 

programele de Revelion sau colaborările cu Teatrul Naţional de Televiziune şi cu Teatrul 

Naţional Radiofonic. 

Pe 15 iunie 2013, a apărut volumul „Tamara Buciuceanu. O viaţă închinată scenei‖, de 

Bogdana Darie, o carte despre viaţa şi cariera actriţei, în descrierea căruia academicianul Răzvan 

Theodorescu  afirma: „Cu siguranţă că Tamara Buciuceanu-Botez, cea pe care o iubim cu toţii, 

pe care am aplaudat-o de atâtea ori, profesoara „Isoscel― pentru generaţii de cinefili, eroina a zeci 

de piese unde inteligenţa, subtilitatea şi umorul smulg admiraţia unui popor întreg, este imaginea 

însăşi a firescului, a agerimii, a bunăcuviinţei aceluiaşi popor. Pentru doamna Tamara, sigur este 

că viaţa i-a fost teatrul, iar teatrul i-a fost viaţa. Aşa cum poate i-a menit-o de mult, de mult de tot 

„îngerul vestitor― de la Tighina‖. 

A făcut, în 65 de ani de activitate, sute de roluri în teatru și în film, a reuşit bijuterii în 

partituri mici şi a umplut scena atunci când regizorii au pus-o ca stâlp de susţinere al unor edificii 

care se construiau seară de seară, din nou şi din nou, cu fiecare reprezentaţie în parte. 
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A cântat, a dansat, putea fi şi tandră şi nemiloasă, şi umilă, dar şi stăpână, cu măsură. 

Aducea aplauze în scenă după primele replici ori după primii paşi – bucurie şi răsplată pentru 

orice actor!  

 

 

A fost dăruită cu har şi cu o prezenţă care nu se uită uşor. Purta pe chip, mai mereu, un 

zâmbet în colţul gurii şi o lacrimă la marginea pleoapelor. 

În 2011 Tamara Buciuceanu-Botez a primit o stea pe Walk of Fame – Aleea celebrităţilor 

din Bucureşti, doi ani mai târziu a fost distinsă cu Premiul ―Aristizza Romanescu‖ pentru 

întreaga creație teatrală și cinematografică, iar în 2014, președintele ţării i-a acordat actriței 

Tamara Buciuceanu-Botez distincția Ordinul Național ―Steaua României‖ — în grad de Cavaler, 

―în semn de înaltă apreciere, pentru remarcabilele interpretări artistice susținute pe cele mai 

importante scene din țară, pentru dragostea, dăruirea și talentul de care a dat dovadă în 

promovarea artei teatrale‖. 

„Tamara Buciuceanu este o imensă uzină plutitoare pe oceanul artelor atât de dramatice, 

o minune singulară, născută anume să ne uluiască‖ - actorul Horaţiu Mălăele. 

 

Bibliografie:  

1. http://www.cultura.ro/memoriam-tamara-buciuceanu-botez 

2.https://www.agerpres.ro/documentare/2019/08/10/documentar-actrita-tamara-buciuceanu-

botez-implineste-90-de-ani 

3.https://www.rador.ro/2019/10/15/portret-tamara-buciuceanu-botez-ne-a-parasit-la-varsta-de-

90-de-ani/ 
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https://www.agerpres.ro/documentare/2019/08/10/documentar-actrita-tamara-buciuceanu-botez-implineste-90-de-ani
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ANA ARDELEANU ŞI POEZIA CUVINTELOR DESCĂTUŞATE 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Născută sub soarele poetic al Ardealului (satul Vâlcan, 

comuna Ciuruleasa, în apropierea oraşului Abrud, jud. Alba), 

poeta Ana Ardeleanu este una dintre personalităţile culturale 

care fac cinste Mangaliei, oraşul în care a ales să trăiască, lângă 

marea, ale cărei unde îi poartă simţirile spre zări îndepărtate, 

cântându-i cuvintele într-o simfonie de note purtate pe un drum 

fără de capăt, fără odihnă, fără popas. A terminat Liceul 

Teoretic „Lucian Blaga‖ din oraşul Sebeş, urmând apoi 

cursurile Institutului Pedagogic din oraşul Blaj, jud. Alba. 

          La vârsta de 17 ani debutează cu poezie în ziarul 

judeţean „Unirea‖ din Alba Iulia, tot atunci primind şi pseudonimul Ana Ardeleanu, pe care îl 

poartă cu onoare de 54 de ani. Primul mare poet care îi confirmă talentul este poetul Geo 

Dumitrescu, acesta publicându-i mai multe poeme în revista „România literară‖, în cadrul 

rubricii „Poşta redacţiei‖. 

 Începând cu anul 1972, scriitorul Constantin Ţoiu îi publică poezii în mai multe numere 

ale prestigioasei reviste „Luceafărul‖, mai apoi în „Almanahul literar‖.  

 A mai fost publicată în revista „Luceafărul‖ de scriitorii Ion Gheorghe şi Marius Tupan. 

Tot în revista „Luceafărul‖ au scris cronici favorabile de întâmpinare despre poezia sa scriitori 

consacraţi ca: Ion Roşioru, Maria Irod, Radu Voinescu, Horia Gârbea. 

 A publicat poeme şi s-au scris cronici despre cărţile sale, în importante reviste ale Uniunii 

Scriitorilor din România, dintre care amintim doar o parte: „Convorbiri literare‖, „Tribuna‖, 

„Discobolul‖, „Familia‖, „Tomis‖, „Ex Ponto‖, „Neuma‖, „Poezia‖, „Banchetul‖, „Caiete 

Silvane‖, „Nord literar‖ etc. 

          Debutează în volum în anul 1998, la Editura Ex Ponto, avându-l ca lector de carte pe 

cunoscutul poet Nicolae Motoc, redactorul şef al revistei „Tomis‖. Pentru volumul de poeme 

„Noris‖ primeşte Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala „Dobrogea‖. 

 Are publicate, până în prezent, nouăsprezece cărţi de poezie, de asemenea şapte cărţi 

pentru copii. 

           În anul 2021 i s-a conferit o „Menţiune specială‖ pentru întreaga creaţie poetică, din 

partea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara. 

           Are în pregătire o carte de poveşti pentru copii, „Nicherin‖, şi un roman, „Noaptea 

vărarilor‖. 

 Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara. Cărţile sale 

sunt cunoscute, recunoscute şi apreciate atât în ţară, cât şi în străinătate, fiind publicată în 

numeroase reviste de profil şi cuprinsă în antologii literare. Poezia sa este remarcată şi apreciată 

de numeroase personalităţi ale lumii literare, dintre care amintim pe: Geo Dumintrescu, 

Constantin Ţoiu, Ion Gheorghe, D.R. Popescu, Horia Gârbea, Nicolae Motoc, Ion Roşioru, 

Marius Tupan, Adrian Alui Gheorghe, Dumitru Mureşan, Nicolae Rotund, Nicolae Dan 
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Fruntelată, Arthur Porumboiu, Augustin Doman, Iulian Cătălui, Iulian Chivu, Titus Vîjeu, Ion 

Andreiţă, Ştefan Doru Dăncuş, Ioan Romeo Roşiianu, Petre Rău, Diana Dobriţa Bîlea, 

Alexandru Sfârlea, Raluca Faraon, Ottilia Ardeleanu. 

 Astfel, Horia Gârbea evidenţiază tehnica şi exigenţa cu care sunt scrise poemele sale, 

Arthur Porumboiu vorbeşte despre „tensiunea interioară‖ a textelor, despre „o poezie sobră de o 

mare concentrare‖, Nicolae Rotund despre „o poezie a neliniştii, a judecăţilor severe, a încrederii 

în forţa regeneratoare a cuvintelor‖, Nicolae Dan Fruntelată apreciază „poeziile scrise dintr-o 

singură respiraţie, strânse pe un sentiment, sacadate, cu o superbă economie de cuvinte‖. 

Totodată, Petre Rău aseamănă poeziile Anei Ardeleanu cu „firele subţiri şi limpezi ale izvoarelor 

de munte care, înşiruite ca într-un teluric vestiar însufleţit, înzestrat cu fragmente de viaţă, se 

preling în drumul lor sinuos spre vale şuşotind armonios, sugestiv şi ispititor‖. Pentru Iulin 

Chivu „confesiunile moderat-reverberante, uneori uşor suprarealiste‖ ale Anei Ardeleanu 

dezvăluie „un univers complex, uman prin definiţie şi prin aspiraţie, însă subtil şi gnostic 

zbuciumat, cu răspunsuri nu în gamele minore ale trecerii, ci în uimirea lucidă a redescoperirii 

existenţei‖. Ion Roşioru observă că „Glisarea realului în text devine o terapeutică salvatoare şi, 

implicit, o laudă adusă poemului-fiinţă‖, iar în viziunea lui Ion Andreiţă poemele devin „Un 

poştalion populat de idei şi sentimente, de vise, de fantome, de personaje şi închipuiri‖, în care 

poeta „oficiază un Cult al iluziei Soarelui şi Lunii, al Zilei şi Nopţii, al Timpului Mare şi 

Timpului Mic, al Cosmosului‖. Pentru Ştefan Doru Dăncuş poeziile Anei Ardeleanu sunt poeme 

„complete, realizate, inalterabile‖, pentru Nicolae Motoc „poeme cu adevărat puternice, 

impresionante prin invenţie verbală‖, Augustin Doman observă un „lirism îmbinând echilibrat 

cotidianul cu meditaţia, spaţiul de zi cu metafizica‖, iar Ioan Romeo Roşiianu o consideră pe 

poetă „o voce preponderent criptică‖, un „fotograf de tresăriri interioare‖. 

 Cărţi publicate: Noris (1998 - a primit Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor, Filiala 

Dobrogea), Poemele Evei (1999), Vinovată de utopie (2000), Loc pentru arderi (2001), Cartea 

vârstei (2002), Fără aplauze (2003), Arzând pustiu-n pipa depărtării (2006), Coletul cu îngeri – 

antologie de autor (2008), Eternitatea fără chip (2010), Tăcerea magnoliei (2012), Poeme de 

seară (2014), Graniţele încumetării (2015), Însemnări din tura de noapte (2016), Garderoba cu 

şoapte (2018), Eu şi celălalt Eu (2018), Realităţi interzise (2020), Rocile (2020), Un corp de 

iluzii (2021), Jocul cuvintelor fără lacăte (2022). 

Cărţi pentru copii: Poezie pentru copii (2000), Grădiniţa de vis (2005), În poiana florilor (2006), 

În ţara lui Bobuleţ (2016), Poezii pentru cei mici (2017), Întâmplări cu Amelin (2018), Mofturică 

(2019). 

 Poetă a „încumetărilor‖ lirice, poeta iureşului de idei, Ana Ardeleanu este o voce unică şi 

inconfundabilă în peisajul poetic contemporan, poeta ideilor profunde, în a cărei poezie cuvintele 

se descătuşează de sensuri, revelând mari nelinişti spirituale, dobândind valenţe şi semnificaţii 

noi, metaforele inedite, noi şi juste, cum ar spune Titu Maiorescu, se aşază firesc şi nedisimulat 

la locul lor, îndemnând la reflecţie, la cugetare adâncă. 

 Ana Ardeleanu dovedeşte o extraordinară capacitate de a înţelege „jocul cuvintelor fără 

lacăte‖, căutându-le cu luciditate sensurile subtile, revenind constant la nevoia de fixare a 

propriilor sentimente şi stări, cu forţă de sugestie a imaginilor, într-o lirică a cunoaşterii şi 

autocunoaşterii, raportate la toate celelalte teme universale ale literaturii: viaţa şi moartea, 

trecerea dureroasă a timpului ostil individului, setea de absolut, iubirea şi natura, conştiinţa 

limitelor umane, condiţia poetului şi a poeziei, idealul, destinul etc. „Există o listă a libertăţii şi 
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fericirii”, pe care poeţi ca Ana Ardeleanu se situează în mod firesc, nu pe lista „celor mici care 

trăiesc prin toleranţa/ Celor cu buzunarele pline de glorie” („Pe lista de aşteptare”). 

 În poeme în care autoarea risipeşte cu generozitate tuşe groase de culoare, metafore 

surprinzătoare, simboluri, alegorii, mituri desacralizate dezvăluie stări contradictorii, un sine în 

deplină concordanţă cu universul, dar mai adesea, o ruptură cosmică ce duce la dorinţa de 

supravieţuire prin cuvinte. Poemele devin astfel grafică în cuvinte, picturi impresioniste, cubiste 

din care se preling sensurile imaginilor artistice şocante, neaşteptate, în care lumea obiectuală, 

concretul se camuflează în abstract, iar „sacrul în profan‖, cum ar spune Mircea Eliade.  

 Cântând despre dragostea de viaţă şi semeni, poemele Anei Ardeleanu se oferă lor cu 

generozitate, într-„o floare de gând‖, ancorată cu optimism în „capul bunei speranţe‖: „cine nu 

doreşte să-şi măsoare cu mine/ dragostea de viaţă/ când lupii mării apar în faţa uşii/ purtând la 

gât/ sunetele valurilor înalte/ ca pe nişte ştiri de scandal” („o floare de gând”). 

 Poemele Anei Ardeleanu sunt un elogiu adus iubirii, poeta refuzând constant urâtul, răul, 

ura: „niciodată nu mi-am însuşit gramatica urii/ întotdeauna m-am îmbrăcat în roşu/ pentru a 

putea vorbi despre iubire”, în toate ipostazele sale, cu spini, dar şi cu „experienţe din piele de 

căprioară”. („vinovatul din umbră”). 

 Deseori poemele Anei Ardeleanu par construite sub forma unui dialog permanent cu 

semenii, alteori poeta se dedublează într-un dramatic „tu‖, însă trăsătura fundamentală a 

poemelor sale o constituie caracterul confesiv, viziunea, originală, asupra coordonatelor 

existenţei şi ale cunoaşterii fiind una intelectualizată şi esenţializată. 

 Raportându-se mereu la lumea înconjurătoare, la bucuriile, speranţele, optimismul, 

credinţele, dar şi la durerile, tristeţile, amarul, dezamăgirile noastre, la adevăr şi minciună, la 

generozitate şi răutate, la altruism şi egoism, la viaţă şi moarte, la trecerea inexorabilă a timpului, 

la preţuirea celor ce merită preţuite şi la nonvaloare sau pseudovaloare, Ana Ardeleanu se 

autodefineşte, într-un echilibru perfect cu lumea, cu poezia, cu adevărul, cu universul: „Sunt un 

cufăr/ Plin de cuvinte şi rochii scumpe/ Care se deplasează/ Prin gările unor nopţi sofisticate./ 

Nu am nevoie de atâta lux!/ Vreau doar o pensetă/ Pentru cuvintele ce cresc în pâlcuri/ Între 

sprâncenele poemelor” („Sunt un cufăr”). 

 Conştientă de puterea iubirii şi de triumful vieţii, indiferent de nenorocirile pe care omul 

le întâmpină în diversele etape ale evoluţiei sale biologice şi spirituale, poeta cere cu îndreptăţire 

simplificarea lucrurilor care marchează devenirea umană: „Cer vieţii o simplificare/ A tuturor 

lucrurilor./ Un singur nasture/ Un proverb chinezesc/ Plin de înţelepciune,/ O singură sămânţă 

de in încolţită/ În cămaşa ta/ Atunci când emoţia colectivă/ Te părăseşte” („Simplificare”). În 

acest sens, lumea poeziei devine un loc prea strâmt, ca şi acela dintre priviri, un spaţiu perceput 

dureros ca neîncăpător pentru iureşul şi cavalcada ideilor, „Încât nu poţi trece cu o metaforă la 

braţ./ Totul trebuie împăturit între prima şi-a doua zi/ Pentru că în celelalte sunt vânate 

ciocârliile/ Şi limba lor română/ Atât de plăcută/ Celor ce fac în ziare cultura veştilor triste” 

(„Cultura veştilor triste”). Astfel, eul se apără continuu, construindu-şi ziduri de protecţie atunci 

când se simte nepregătit pentru un ideal înalt: „Fiecare cu parapeţii săi/ În spatele cărora 

încearcă să se salveze/ Căci viaţa îi împinge la capăt de ideal/ Complet dezbrăcaţi” („Aşa cum 

vorbesc”), dar bucuria lucrurilor mărunte poate procura fie şi fericirea de o clipă, atunci „Când 

gâdili burta cerului/ Copilul din tine râde/ Aruncând instrucţiunile/ Cum că omul poate fi fericit/ 

Numai dacă.../ Şi sunt înşirate pe foaie exemplele:/ Cu flori de toate culorile cu aripi de fluturi/ 

Şi trocul pe care îl fac acestea cu florile” („Copilul din tine râde”). 



MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 49 
 

 Într-o lume haotică, în care fiecare goneşte fără ţintă, la nesfârşit, în căutarea fericirii 

proprii, singură speranţa în perfecţiunea şi nemurirea artei poate deveni calea de salvare din 

iluzie şi din orgoliu, remediul pentru fericirea supremă: „Speranţa e o strigare în pustiu/ Acolo 

sunt număraţi bobocii iluziei./ Însă arta nu mai e artă fără auriul lor/ În acest halou al raţiunii 

înfierbântate”, „Un singur pluton trece prin faţa speranţei,/ Nu e al celor umili nici al celor 

orgolioşi/ Ci al celor care fredonează melodii din Traviata/ Şi duc batista la gură/ Pentru a 

reţine în ea suspinul Violettei” („Atât de singură speranţa”). 

 Iar atunci când răutăţile lumii încearcă să îngenuncheze sufletul creatorului de frumos, 

acesta îşi poate cultiva speranţa in vitro, jertfindu-se propriei creaţii, conştientizându-şi viaţa ca 

pe „un cerc închis în pătratul unei drame” („Pe lista de aşteptare”): „Bucuriile sunt fertilizate 

in vitro/ Cu note muzicale absolute/ Ce vor depăna firul unei realităţi simple/ Despre poezie şi 

patrie”, „Pentru a determina/ Grupa sanguină a poemului/ În propriu-i sânge („In vitro”). 

Fiecare învaţă în viaţă câte o lecţie, viaţa însăşi este alcătuită dintr-un ansamblu de lecţii, pe care 

omul şi le însuşeşte treptat, pe măsură ce condiţia sa trecătoare îl apropie de neant: „Nu ştiu cum 

să ies din ochii tăi/ Porţile sunt închise romanul nu e gata/ Personajele n-au fost repartizate în 

rolul potrivit./ O parte mi-au ţinut lumânarea de cununie/ Cealaltă parte mai bucuroasă nu ştiu 

de ce/ Îmi va ţine lumânarea/ Pentru a evalua lecţia vieţii/ Învăţată în postura de autodidact” 

(„Nu ştiu cum să ies din ochii tăi”). Şi totuşi, „Viaţa e întotdeauna învingătoare/ Nu-i rugineşte 

clanţa/ Nu-i sparge nimeni ochiul ferestrei” („Aşa cum vorbesc”). 

 Identificându-se până la contopire cu propria-i poezie, poeta priveşte cu luciditate şi 

detaşare diferenţa dintre „eu‖ şi „ei‖, având conştiinţa unicităţii sale: „Ei cred că sunt eu/ Însă eu 

nu cred că aş putea fi ei”, „Convingerea unora că ar putea fi eu/ E ca un cuib fals/ Zidit între 

ramurile sprâncenelor” („Ei cred că sunt eu”).  

 Şi pentru că poetul de excepţie se zbate mereu lăuntric, arzând adesea la mari temperaturi 

interioare pentru a da naşterii frumuseţii artistice, sacrificându-şi existenţa comodă pentru 

aceasta, voi aminti câteva versuri dintr-unul dintre poemele cele mai răscolitoare din creaţia 

poetică a Anei Ardeleanu: „am ochii roşii/ câţiva maci au crescut pe câmpul lor/ făcând şedinţa 

de lucru/ cu un prezidiu/ format numai din margarete”; „dacă baţi în uşa frunţii/ îţi va deschide 

o poezie/ poate mai multe/ cine ştie cum se împart bunătăţile/ poţi găsi tot ce îţi doreşti/ mai ales 

regretul/ de-a nu avea timp pentru tine/ fiind ocupat cu developarea filmului/ ce prezintă/ cu 

prea multe efecte speciale/ poemul ce urmează” („poemul din mintea mea”). 

 Ana Ardeleanu este poeta care constant 

revine la nevoia de fixare a propriei creaţii, care 

încearcă mereu să se autodepăşească şi care 

confirmă, prin numeroasele cărţi publicate, talentul 

creator al unui poet de excepţie, ce o încadrează în 

vasta galerie a scriitorilor noştri contemporani de 

excepţie. 

 

 

 

 

 

 



MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 50 
 

 

VASILE VOICULESCU – SCRIITOR, MEDIC, MARTIR 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Vasile Voiculescu s-a născut pe 27 noiembrie 1884, în comuna Pârscov din judeţul 

Buzău. Părinţii săi au fost oameni simpli şi credincioşi, agricultori, Costache Voicu, de la care va 

lua mai târziu numele de Voiculescu, şi Sultana, o femeie plină de credinţă şi de respect pentru 

doine, basme, eresuri: „Părinţii mei, oameni simpli, au fost pioşi, de o credinţă neabătută de 

nicio clipă de şovăire sau îndoială. Practicanţi moderaţi, fără habotnicie, religia a fost însă 

pravilă, enciclopedia vieţii lor practice. Sunt născut la ţară! ... cel mai mare noroc din viaţa 

mea”. Poreclit Dile, prescurtare de la Vasile, a fost un copil firav, de o sensibilitate aparte pentru 

obiceiuri, pentru legendele uitate şi sărbătorile fireşti ale satului, pentru fiinţele necuvântătoare 

din ogradă, pentru slujbele religioase, pe care le învaţă pe de rost, fără efort şi fără să-l roage 

nimeni. Copil fiind, înţelege ciclul vieţii şi al morţii, când, într-o primăvară timpurie, gerul a ucis 

vreo 200 de rândunele, iar copilul de atunci le îngroapă una câte una, urmând tot ritualul 

înmormântării. Dragostea pentru literatură îi este insuflată de mamă: „Primul contact l-am avut 

cu literatura religioasă, mai ales cu vieţile sfinţilor, pe care mi le citea mama. Le împrumuta 

întotdeauna de la biserica din sat. Mama ştia multă carte. Am ascultat, tot la ea, povestea lui 

Robinson Crusoe şi o traducere românească, Morala Babei Visa, care îmi plăcea enorm”. 

Descoperind lectura, realizează că totul capătă sens, iar biblioteca devine noul templu al 

copilului de cinci ani, în mintea lui amestecându-se vieţile sfinţilor cu aventura lui Robinson 

Crusoe, jertfele biblice cu poezia de sorginte populară a lui Alecsandri. 

 Şcoala o începe în satul Pleşcoi, absolvind aici cursul primar, apoi începe gimnaziul la 

Buzău şi liceul îl termină la Liceul „Gheorghe Lazăr‖ din Bucureşti. Se înscrie la Facultatea de 

Litere şi Filozofie din Bucureşti, dar abandonează după un an, începând Facultatea de Medicină, 

pe care, absolvind-o, obţine şi doctoratul. 

 A devenit medic de ţară prin judeţul Gorj, apoi la Buftea, iar în timpul Primului Război 

Mondial este medic militar la Bârlad, având totodată ocazia de a participa la serile culturale ale 

lui Alexandru Vlahuţă, prietenia cu acesta fiind pentru el foarte importantă, sub influenţa lui 

scriind două cărţi, „Din Ţara zimbrului‖, pentru care a primit Premiul Academiei, şi „Amintiri 

despre Vlahuţă‖. Ca medic militar voluntar este răsplătit cu „Steaua României‖ şi „Crucea 

Meritul Sanitar‖, pentru actul său de curaj, refuzul demobilizării, când se molipseşte de tifos, 

icter şi febră tifoidă de la soldaţii pe care îi îngrijea. 

 În perioada interbelică este medic la Bucureşti şi ţine la radio o serie de conferinţe de 

medicină pentru ţărani, iniţiind emisiunea „Sfatul medicului‖, de care s-a ocupat cu pasiune timp 

de 15 ani. Crezând cu putere în spiritul binelui, medicul Voiculescu se simte privilegiat că se 

poate pune zilnic în slujba semenilor şi devine recunoscător pacienţilor pentru şansa de a-i ajuta, 

celor mai săraci oferindu-le şi mici cadouri sau sume de bani la plecarea din cabinetul său. A fost 

numit şi „doctorul fără arginţi‖, pentru că a refuzat constant să primească bani în schimbul 

consultaţiilor, chiar şi când a tratat membri ai Casei Regale. A îmbinat medicina ca ştiinţă cu 

elemente ale practicilor medicale bazate pe ceaiuri, ierburi, incantaţii sau chiar descântece, 
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considerând că actul de vindecare, ca şi actul artistic, depinde şi de integrarea în tratament a unor 

energii spirituale, Voiculescu devenind astfel un caz unic de medic-şaman. Totodată, partea de 

„magie‖ a actului medical s-a aflat mereu în strânsă legătură cu opera sa, unde, mai ales în proza 

fantastică, este prezentă reactualizarea unor arhetipuri spirituale. Ca medic a condus un întreg 

sector al Bucureştiului, a oferit mii de consultaţii gratuite, a fost profesor de igienă la Institutul 

Pompilian din Bucureşti, a fost decorat ca medic militar. De asemenea, a scris o carte medicală 

care a avut mare succes şi a avut mai multe reeditări, „Toate leacurile la îndemână‖. 

 La 62 de ani se pregăteşte să se pensioneze, lăsând în urmă amintirea unui caracter 

exemplar, a unui model de bunătate şi de echilibru, intenţionând să se bucure de familie, de o 

bătrâneţe demnă, dar şi să finalizeze unele proiecte literare. După moartea soţiei, care i-a produs 

o durere imensă, se retrage din viaţa publică, izolându-se în bibliotecă, nu mai încălzeşte 

locuinţa, indiferent cât de grea este iarna, soba fiind blocată cu cărţi, mănâncă foarte puţin, se 

plimbă mult, devine taciturn, dar continuă să scrie, încercând să evadeze dintr-un cotidian tot mai 

sumbru, venirea la putere a comuniştilor. Se înstrăinează şi se însingurează, iar înfăţişarea i se 

schimbă, spiritualizându-se, ceea ce îl face pe un copil întâlnit în tramvai să-i spună mamei sale: 

„Uite-l pe Doamne, Doamne!”. Din ce în ce mai trist, fără acces la tipar, ignorat cu bună ştiinţă 

de generaţiile mai noi de scriitori, dar şi de reviste şi edituri, tot mai sărac, Voiculescu este 

nevoit să-şi vândă o parte din cărţi. „Umbla în caftan grosolan, cu cizme de iuft, nu purta ceas, 

nu întrebuinţa automobil, nici trăsura, nu avea electricitate, nici confort, mânca uşor, mâncăruri 

gătite de mâna lui şi îşi dregea singur ciubotele şi îşi cârpea hainele, dormea îmbrăcat pe un 

mindir”. 

 Se alătură organizaţiei „Rugul aprins‖, numită şi „Grupul de la Mănăstirea Antim‖, din 

care mai făceau parte şi alţi oameni de cultură ai vremii, profesori, studenţi, călugări, teologi, 

care îşi propuneau păstrarea valorilor ortodoxe şi a credinţei. Întregul grup a fost urmărit de 

comunişti, cercetat şi acuzat pentru o vină imaginară, colaborare şi implicare în mişcarea 

legionară, uneltire contra ordinii sociale, activitate contra clasei muncitoare, organizaţia fiind 

catalogată drept „subversivă şi contrarevoluţionară‖. La 74 de ani este percheziţionat brutal, 

umilit, arestat şi încarcerat pentru „delictul de uneltire contra ordinei sociale‖, cărţile, 

manuscrisele şi celelalte bunuri îi sunt confiscate, în mod abuziv, după condamnare. La 

interogatoriu, Vasile Voiculescu declară: „N-am desfăşurat niciun fel de activitate duşmănoasă 

regimului din R.P.R., eu am declarat adevărul. Recunosc că am scris şi difuzat poezii. Începând 

din anul 1947 şi până în prezent am scris multe poezii cu conţinut religios, de îndemn la viaţă 

duhovnicească, de rupere de viaţă, care prin interpretare pot părea a avea caracter duşmănos 

faţă de regim”. 

 În timpul anchetei, încercând să-şi ajute tatăl, copiii lui apelează la personalităţi valoroase 

ale timpului, printre care Tudor Arghezi, pe a cărui soţie Voiculescu o îngrijise când a fost 

bolnavă, Mihail Sadoveanu care era suferind în urma unui atac cerebral, Ion Marin Sadoveanu, 

pe care îl găsesc în plină criză de angină pectorală. „În altă zi am fost la Zaharia Stancu, dar nici 

acesta nu putea să mă primească şi nici să facă ceva. Nici Alfred Margul Sperber (pe care tata 

împreună cu Ion Pillat îl scoseseră dintr-un lagăr în timpul războiului) nu a fost prea dispus să 

mă ajute şi nici Geo Bogza. Nici măcar preşedintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Beniuc, nu a 

putut face nimic”, mărturiseşte mai târziu unul dintre fiii săi. Unii sunt bolnavi, alţii rămân 

nepăsători la acest eveniment tragic, astfel că la proces, Vasile Voiculescu e judecat în lotul 

„Rugul aprins‖, alături de Dinu Pillat, fiul lui Ion Pillat, Constantin Noica, Nicolae Steinhardt, 
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Alexandru Paleologu etc., este declarat drept un ins „periculos‖ pentru ţara lui şi pentru clasa 

muncitoare din U.R.S.S. şi condamnat la 5 ani temniţă grea, degradare civică şi confiscarea 

totală a averii. Când i s-a cerut să spună un ultim cuvânt, înainte de condamnare, scriitorul a 

rugat instanţa să-i lase unealta de lucru, posibilitatea de a scrie şi de a citi după gratii, dar este 

refuzat, interzicându-i-se orice acces la vreo carte sau scris. Când a auzit că securitatea i-a 

confiscat cărţile, a rostit cu durere: „A, de-acum pot să mor!”. Este plimbat prin mai multe 

penitenciare, bătut cu bocancii de torţionari analfabeţi care ştiau despre bătrânul cu păr alb şi 

figură de sfânt doar „că-i ceva poet care a scris neşte sonate‖. 

 Din cauza condiţiilor foarte grele din închisoare (frigul, umezeala, lipsa luminii din 

celulă, raţia de hrană proastă şi insuficientă), dar şi a vârstei înaintate, Vasile Voiculescu se 

îmbolnăveşte grav de tuberculoză a coloanei vertebrale, nu mai poate merge şi, după graţierea sa, 

este internat, dar tratamentul cu kanamicină în doze foarte mari va duce la surzenie. „La ieşirea 

din puşcărie – mărturiseşte fiica scriitorului – tata era îmbrăcat cu un pulover cârpit cu nişte 

petice de pătură şi în picioare avea un fel de burlane din lână”, lucruri făcute de ceilalţi deţinuţi 

din sârme de la pat, pulovere deşirate şi alte obiecte de prin curte, drept recunoştinţă pentru 

prezenţa sa dătătoare de pace şi speranţă. Se simte o povară pentru membrii familiei, iar durerile 

nu-l părăsesc, suferă pentru ceea ce a ajuns când este dus în braţe de copii la baie, iar surzenia sa 

îngreunează şi mai mult comunicarea. „Dar ... starea lui fizică se degrada din ce în ce, suferinţa 

şi durerile se amplificau şi-şi pierduse şi ultima picătură de speranţă în vindecare. A început să 

refuze alimentarea. Într-o seară l-am găsit într-o stare de inconştienţă, o precomă...”. Moare în 

chinuri, în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, în casa sa din Bucureşti, cu ultimele puteri 

spunându-i fiului: „Ionică, eu mor! Mor! M-au omorât! Nu le dau nimic!”, încheind cu un 

avertisment: „Ai grijă că sunt mai perverşi decât crezi tu!”. Este înmormântat în cimitirul Bellu, 

la dorinţa lui fermă, în hainele cu care s-a întors de la închisoare, zeghea zdrenţuită şi burlanele 

scămoşate pe post de ciorapi. Ceremonia înhumării a fost una discretă, cu participarea rudelor şi 

a puţinilor prieteni pe care îi mai avea, poetul Adrian Maniu rostind memorabilele cuvinte: 

„Spinarea acestui om, care nu s-a plecat în faţa nimănui, a fost îndoită doar de boală şi de 

suferinţă”. 

 Vasile Voiculescu a fost distins cu numeroase premii pentru activitatea sa literară 

(Premiul pentru Literatură al Editurii Fundaţiilor Regale, Premiul Naţional pentru Poezie pentru 

volumele „Urcuş‖ şi „Întrezăriri‖, Premiul Societăţii Scriitorilor Români pentru volumul „Poeme 

cu îngeri‖, de două ori Meritul Cultural pentru litere şi opere literare în grad de cavaler clasa I), 

pentru rolul şi devotamentul excepţional ca medic militar (Ordinul Coroana României cu spade, 

Ordinul Coroana României în grad de ofiţer, Crucea Medicului Sanitar clasa I). 

 A fost director al culturii la Fundaţia Culturală Principele Carol, medic şi profesor de 

igienă la Institutul Pompilian, membru al Academiei de Ştiinţe din România şi, post-mortem, 

membru al Academiei Române. S-a aflat în comitetul de conducere al revistei „Florile albe‖, a 

colaborat la revistele „Lamura‖, „Albina‖, „Gândirea‖, „Flacăra‖, „România administrativă‖, 

unde publică peste o sută de articole despre igienă, educaţie sanitară, parazitologie, bacteriologie, 

medicina muncii, terapeutică etc., la ziarul „Duminica poporului‖. A editat o serie de broşuri 

(„Proverbe alese‖, „Îndreptar cultural. Cartea misionarului‖, „Chestionar de anchetă socială 

pentru monografie‖, „Chestionar folcloric‖, „Îndreptar pentru conducătorii culturali de la sate – 

Căminul cultural‖) şi cărţi de specialitate în domeniul medicinei („Cunoaşterea social-medicală a 
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mediului: educaţia igienică a săteanului şi a muncitorului‖, „Călăuza farmaciei căminului, cu 

leacuri de întâiul ajutor‖, „Toate leacurile la îndemână‖). 

 Opera sa literară se încadrează în tradiţionalismul interbelic, în gândirism, având ca teme 

predilecte pe acelea religioase, în special naşterea şi moartea Mântuitorului, vizita magilor etc. 

Ea cuprinde atât poezie („Poezii‖, „Din ţara zimbrului‖, „Pârgă‖, „Poeme cu îngeri‖, „Destin‖, 

„Urcuş‖, „Întrezăriri‖, „Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de 

Vasile Voiculescu‖), cât şi proză-anecdotă şi proză fantastică („Ultimul Berevoi‖, „Zahei orbul‖, 

„Capul de zimbru‖, „Iubire magică‖), precum şi dramaturgie, piesele sale fiind jucate pe scena 

Teatrului Naţional din Bucureşti, cu ecou în epocă („Umbra‖ şi „Fata ursului‖, cuprinse în 

volumul „Duhul pământului‖, „Demiurgul‖, „Gimnastică sentimentală‖, „Pribeaga‖).  

 Având ca surse de inspiraţie poeziile lui Vasile Alecsandri, George Coşbuc şi Alexandru 

Vlahuţă, în 1912, debutează literar în revista „Convorbiri literare‖, debutul editorial având loc în 

1916 cu volumul „Poezii‖, a cărui piatră de temelie este poemul intitulat „Poezia‖, definită ca 

„Cerească floare, albă, strălucită/ Cu blând miros de rai”, încolţită din „sămânţa de îngeri 

zvârlită” în „brazda caldă‖ a copilăriei. Acest prim tiraj al debutului său, aproape 600 de 

exemplare, depozitate într-o magazie din Buftea, au fost aruncate în aer de o bombă, în timpul 

războiului. Format sub influenţa culturii folclorice şi a valorilor tradiţionale, debutul său se află 

sub semnul orientării sămănătoriste, evocând universul rural, satul copilăriei şi casa părintească, 

sărbătorile creştine din lumea satului. Versurile de factură clasică vor dezvălui un autor 

recognoscibil prin câteva atribute distincte care-i vor marca deopotrivă existenţa şi opera: 

blândeţea şi bunătatea, credinţa în Dumnezeu şi în tainele lumii, nostalgia după inocenţa şi 

limpezimea copilăriei, dragostea pentru Logos. Tradiţionalismul voiculescian, în poezia 

începuturilor sale, „nu e unul de substanţă, ci de stil: el nu e un ţăran, un suflet rural, ci un 

intelectual care şi-a găsit o formulă, o manieră” (Nicolae Manolescu). Următorul volum, „Din 

Ţara Zimbrului‖, inspirat din Primul Război Mondial, cuprinde poezie patriotică, dominată de 

accente sumbre, de un crud realism.  

 Maturitatea artistică a poetului se manifestă odată cu volumul „Pârgă‖, din 1921, în care 

descrie peisaje cu aer de legendă, cu vagi ecouri autobiografice, „o lume românească într-un 

eden oriental‖, meditează asupra destinului şi condiţiei umane trecătoare. Influenţat de poeţii 

simbolişti, deseori poetul foloseşte majuscula: Omul, Taina, Legea, Destinul, Viitorul, Visarea 

etc. Volumul „Destin‖ se constituie ca un crez poetic, instanţa poetică aflându-se în căutarea 

purităţii absolute. „Poeme cu îngeri‖, „Urcuş‖, cu tematică predominant religioasă, surprind 

zbaterea lăuntrică a eului, aspiraţia către divinitate, eterna luptă dintre spirit şi materie. Poet al 

alegoriilor şi parabolelor biblice, ca şi în „Psalmii‖ arghezieni, Voiculescu aspiră spre divinitatea 

ce nu se lasă cunoscută, motivele biblice devenind astfel puncte de plecare pentru meditaţii 

asupra limitelor condiţiei umane. Personajele preferate sunt Iisus, asociat de obicei cu tema 

suferinţei, şi îngerii desacralizaţi, cu gesturi umane. 

 În poezia de maturitate se disting astfel specificul construcţiei poetice voiculesciene şi 

continua aspiraţie spre perfecţiune. Abia în aceste versuri, observa Ovid Crohmălniceanu, „iese 

la iveală adevărata alcătuire a poetului, natura telurică, înfiorată de puternice aspiraţii 

spirituale”. Abia acum Vasile Voiculescu se arată ca un excepţional cunoscător al sufletului 

românesc în plenitudinea lui, în ceea ce are el fundamental, în deschiderea către spiritualitatea 

creştină. Simbolurile, parabolele, alegoriile dezvăluie lupta tragică a existenţei umane între lutul 

trupului şi spiritul nemărginit în căutarea absolutului, desăvârşirii, împlinirii. 
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 Capodoperă a liricii erotice, o scriere unică în literatura română, volumul „Ultimele 

sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de Vasile Voiculescu‖ oferă o 

surpriză de proporţii, ca şi proza sa postumă, abordând teme şi motive ca: Iubirea, Destinul, 

Timpul, Cunoaşterea, Poezia, Arta, visul, geniul, dorul, extazul, patima, suferinţa, taina etc. Cele 

90 de sonete, numerotate în continuarea celor 154 scrise de Shakespeare, sunt poezii dominate de 

tema iubirii, purtătoare a valorilor sacre primordiale, singura măsură de învingere a timpului şi a 

morţii, capabilă să ofere omului accesul la eternitate. „Tema lui Vasile Voiculescu nu este de fapt 

iubirea – afirmă Nicolae Manolescu – ci poezia iubirii. Este o permanentă, voluptuoasă zbatere 

pentru cucerirea rotundului această lirică voiculesciană”. În acest volum se adună obsesiile de-

o viaţă ale scriitorului: spiritul uman creator, meditaţiile asupra iubirii şi timpului, prelucrarea 

magiei şi tainelor, cugetările despre credinţă ca încleştare dramatică şi confruntare existenţială. 

Sonetele sale conturează astfel imaginea unui scriitor proteic, aflat într-o continuă căutare a 

desăvârşirii artistice, ele fiind „o adevărată monografie consacrată paradisului şi infernului 

iubirii, prin care idealul perfecţiunii formale îşi croieşte în marmură statuia nemuritoare” (Ovid 

Crohmălniceanu).  

 La sfârşitul vieţii, în timp ce îşi pregătea o retragere discretă, Vasile Voiculescu uimeşte 

lumea pentru ultima oară cu scrierile pregătite de-a lungul timpului: sonetele, proza fantastică, 

romanul „Zahei orbul‖. Credincios, dar nu de faţadă şi nu mistic, discret, a scris poeme erotice 

până la sfârşit, a ironizat gesticulaţia de suprafaţă a ortodoxiei, a ilustrat magia şi fantasticul până 

la limitele păgânismului. 

 Deşi vocea sa la radio s-a pierdut, dovada spiritului ales, a omului dăruit care a fost 

Vasile Voiculescu, scriitor, medic, martir, o reprezintă scrierile şi mărturisirile lui: „Nu m-am 

afiliat la nicio societate secretă, n-am aderat la nicio sectă şi nu sunt un iniţiat, de teamă să nu-

mi îngrădesc libertatea. Am simţit că nicăieri nu pot fi mai liber decât în Dumnezeu. El e unica 

libertate a omului (...) Ceea ce vă pot afirma (...) este că pregătirea ştiinţifică, studiile medicale, 

cunoştinţele de filozofie şi tot câştigul meu în celelalte domenii de cultură, artă, literatură, în loc 

să mă îndepărteze, m-au apropiat de credinţă” – mărturiseşte scriitorul într-o conferinţă despre 

cultură şi credinţă, ţinută în faţa studenţilor de la Teologie din Bucureşti şi publicată ulterior în 

revista „Gândirea‖.  

 

ÎN GRĂDINA GHETSEMANI 

 

 Publicat în volumul „Pârgă‖, „În Grădina Ghetsemani‖ este unul dintre poemele cele mai 

reuşite din lirica românească de inspiraţie religioasă. Titlul face referire la un episod biblic din 

Evanghelia Sfântului Luca, din Noul Testament, când Iisus, împreună cu ucenicii săi, după Cina 

cea de Taină, merge să se reculeagă pe Muntele Măslinilor, în Grădina Ghetsemani, înainte de a 

fi arestat în urma trădării lui Iuda. Poezia lui Voiculescu nu reproduce însă episodul biblic, ci îl 

prelucrează, asociind tema suferinţei, a patimilor lui Iisus cu drama îndoielii şi a rezistenţei 

omului în faţa destinului hărăzit. 

 Structurată în patru strofe-catren sau în trei secvenţe poetice, poezia surprinde zbuciumul 

lăuntric al lui Iisus, dar şi reacţia naturii la suferinţa sa. Prima strofă dezvăluie starea sufletească 

a lui Iisus, suferinţa sa fizică, lupta cu soarta, cu limitele impuse de condiţia umană. Cutremurat 

în faţa jertfei, a sacrificiului, Iisus - fiul omului - nu primeşte „paharul‖ (simbol al păcatelor 

omenirii), luptă cu sine însuşi în încercarea de a-şi depăşi limitele, aspirând către divin prin 
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mântuire. Natura sa duală - om şi divinitate - este evidenţiată prin versul „Curgeau sudori de 

sânge pe chipu-i alb ca varul”, prin contrast vizual conferit de metafora cromatică „sudori de 

sânge‖ - expresie a laturii umane - şi de comparaţia „chipu-i alb ca varul‖ care sugerează prin 

simbolul purităţii cereşti latura divină. Verbele la imperfect „lupta‖, „nu primea‖, „se-

mpotrivea‖, precum şi adverbul „întruna‖ scot în evidenţă puternica personalitate a lui Iisus, 

continua sa luptă cu sine şi cu destinul. Împotrivirea sa, durerea ridicată la proporţii cosmice 

stârnesc „furtuna‖ în ceruri, mânia Tatălui ceresc: „Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul.../ 

Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna./ Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca 

varul/ Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna.” 

 În secvenţa următoare, strofele a doua şi a treia, lupta capătă accente dramatice, 

amplificând tragedia omului înspăimântat de propriul destin, de patimile crucificării. Destinul 

este reprezentat de sintagma cu valoare de superlativ stilistic „grozava cupă‖, potirul cu venin 

fiind, de fapt, tot o imagine simbolică a crucii. „Mâna nendurată‖ a Tatălui se coboară din tării 

îmbiindu-l, dar Iisus refuză „infama băutură‖ - păcatele omeneşti ce trebuie răscumpărate prin 

jertfă. Dramatica luptă cu moartea depăşeşte condiţia umană, reprezentând într-un mod alegoric 

eternul conflict dintre suflet şi trup, dintre spirit şi materie. „Setea uriaşă‖, alt epitet cu valoare de 

superlativ, sugerează iubirea imensă faţă de oameni, ale căror păcate nu pot fi răscumpărate 

decât prin crucificarea Fiului Domnului: „O mână nendurată, ţinând grozava cupă,/ Se cobora-

mbiindu-l şi i-o ducea la gură.../ Şi-o sete uriaşă sta sufletul să-i rupă.../ Dar nu voia s-atingă 

infama băutură.” 

 Lupta cu moartea, cu soarta devine şi o luptă cu sinele spre a rezista ispitei care apare ca 

un joc halucinant, între real şi imaginar, sub forma corespondenţelor paradoxale benefic-malefic, 

aparenţă-esenţă: „apa ei verzuie‖/ „sterlici de miere‖, „veninul groaznic‖/ „dulceaţă‖. Prin 

imaginea „fălcilor încleştate‖ este exprimat refuzul categoric de a participa la acest joc 

duplicitar, iar „bătaia‖ cu moartea, respinsă „cu ultima putere‖, sugerează fireasca spaimă 

omenească în faţa durerii, a morţii: „În apa ei verzuie jucau sterlici de miere/ Şi sub veninul 

groaznic simţea că e dulceaţă.../ Dar fălcile-ncleştându-şi, cu ultima putere/ Bătându-se cu 

moartea, uitase de viaţă!” 

 Ultima strofă descrie cadrul natural în care are loc frământarea lui Iisus, participarea 

afectivă a naturii la suferinţa lui. Grădina, spaţiu al ispitirii, este devastată de neliniştea lui Iisus, 

de durerea lui, reluate ca un ecou sumbru de revolta măslinilor şi de apariţia păsărilor de pradă: 

„Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,/ Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă.../ 

Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii/ Şi uliii de seară dau roate după pradă.” 

 Finalul deschis al textului sugerează ideea că liniştea divină nu a coborât încă asupra lui 

Iisus, el n-a devenit încă Mântuitorul. Lupta cu soarta a omului, în încercarea sa de a-şi depăşi 

limitele, de a avea acces la divinitate, nu încetează niciodată. 

 Opinii critice: 

 „Toată evoluţia literară a lui V. Voiculescu a fost o necontenită strădanie de a împăca 

arta pură şi credinţa, în circumstanţe în care starea de rugăciune, infinita deschidere spre Unu, 

să devină comunicabilă prin perfecţiunea unei forme finite.” – Roxana Sorescu 

 „Voiculescu este în primul rând un poet al vieţii interioare, deşi darul vizual, puterea de 

a nota înfăţişări ale naturii nu-i lipseşte nicidecum... Voiculescu a creat genul unui pastel 

dramatic.” – Tudor Vianu 
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 Poetul (...) a reuşit (...) prin arta sa de a întrebuinţa imaginea şi comparaţia poetică, 

integrând-o muzical şi organic în însăşi substanţa versului, să ne dea, cam în felul vizionar şi 

puternic al evocărilor din Biblie, o realitate vie şi apropiată simţurilor noastre şi totuşi 

transcendentă şi încărcată de taine inefabile.” – Ion Pillat 

 „Insolite sunt peisajele naturale – frumuseţi grandioase, hipnotice, evidenţiate prin 

subtile alianţe de tehnici impresioniste şi supradimensionări ale simţirii romantice, cu tente de 

lirică metafizică: se poate vedea în Voiculescu cel mai reuşit peisagist local de după Eminescu. 

– Marian Popa 
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE - PERSONALITATE MARCANTĂ 

A CULTURII UNIVERSALE 

 

                                                                                           Prof. Costelia-Lenuța Minuț  

Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

 

 „Frumusețea este un fenomen primordial, care în sine nu își face apariția niciodată, dar a 

cărui reflectare este vizibilă într-o mie de enunțuri diferite ale minții creatoare și este la fel de 

diversă ca și natura însăși.‖ - Johann Wolfgang von Goethe 

 Johann Wolfgang von Goethe, una dintre prodigioasele personalități ale culturii 

universale,  vede lumina zilei în data de 28 august 1749 în Frankfurt am Main, Germania, într-o 

familie burgheză. Tatăl său, Johann Kaspar Goethe, era consilier imperial, iar mama sa, 

Katharina Elisabeth, născută Textor, provenea dintr-o familie de patricieni. Alături de sora lui, 

Cornelia, duce o copilărie lipsită de griji şi primește o educație aleasă, învăţând preponderent cu 

preceptori. 

 Tânărul Goethe a învăţat limbi străine, studiind istoria, ştiinţele naturale, matematica, 

desenul şi muzica, practicând scrima şi călăria. La varsta de 16 ani a fost înscris de tatăl său la 

Universitatea din Leipzig, pentru a urma cursurile de Drept, deși Goethe își dorise să studieze 

literatura antică la Goettingen. Din cauza stării precare de sănătate, acesta își întrerupe studiile. A 

reluat studiile de Drept în 1771, la Strasbourg, unde şi-a obţinut licenţa de avocat. A profesat, 

însă, doar câteva luni. 

  Pe tânărul Goethe îl urmăreau din nou planurile literare. De data aceasta, tatăl lui nu va 

avea nicio obiecție, ba chiar îl sprijină. Şi-a petrecut anii următori la Frankfurt şi Wetzlar. Au 

fost ani de afirmare literară în spiritul curentului ,,Furtună şi avânt‖ ("Sturm und Drang"), 

romantism timpuriu german al cărui program l-a editat împreună cu Johann Gottfried Herder şi 

Johann Heinrich Merck. În vara anului 1773, începe să lucrez la ,,Faust‖. Scrie, de asemenea, 

drama istorica „Goetz von Berlichingen‖ (1773) inspirată de războaiele țărănești germane. 

Această piesă de teatru, prezentată pe o scenă pe care o construise singur, la fel cum proceda în 

copilărie, va avea un succes răsunător, fapt ce îi va aduce celebritatea lui Johan Wolfgang von 

Goethe. A fost prima dramă germană modernă care a deschis calea teatrului istoric popular. 

Câțiva ani mai târziu este publicată și drama ,,Egmont‖ (1788).  

 Din dragostea nefericită pentru logodnica unui prieten, se naşte romanul epistolar 

,,Suferinţele tânărului Werther‖ („Die Leiden des jungen Werthers‖). Cartea a fost publicată în 

1774, pentru ca mai apoi, în 1787 să apară o ediţie revăzută. Goethe a scris romanul la vârsta de 

24 de ani, timp de aproximativ cinci săptămâni, între ianuarie şi martie 1774. 

Lucrarea este considerată emblematică pentru mişcarea „Furtună şi avânt‖ care a marcat o 

revenire a romantismului. Una dintre caracteristicile acestei mişcări a fost accentul pus pe 

intensitatea emoţiilor, în contrast cu raţionalismul iluminist care era la modă în acei ani. 

Publicarea acestui roman epistolar a generat discuţii aprinse, fapt ce i-au asigurat lui Goethe 

faima universală. Romanul a dus la o anumită „Werther-isterie” pe plan european, devenind o 

carte-cult.  
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 Revolta individualistă a scriitorului împotriva legilor morale ale societății într-un stil plin 

de încărcătură emotivă, a consemnat consacrarea lui Goethe ca reprezentant de frunte, de 

necontestat, al mișcării literare „Sturm und Drang‖. 

 „Suferinţele tânărului Werther" a inspirat numeroase romane, poate cel mai important 

fiind „Lotte în Weimar‖ (1939) al lui Thomas Mann. În 1775, ajunge la Weimar, unde va rămâne 

tot restul vieţii. Aici, la curtea ducelui Karl August, ocupă diverse funcţii, fiind responsabil  

printre altele cu finanţele și cu exploatările miniere. Mai târziu, preia conducerea teatrului de 

curte din Weimar. Studiile pe care le desfăşoară în domenii precum mineralogia, geologia, 

botanica sau osteologia se concretizează, în timp, prin descoperirea osului intermaxilar la om 

(1784), prin apariţia lucrărilor despre metamorfoza plantelor (1790) şi a lucrărilor despre teoria 

culorilor (1810). Între 1786 şi 1788, Goethe zăboveşte în Italia, unde şi-a aprofundat cunoştinţele 

despre arta clasică, ceea ce a contribuit la maturizarea atitudinilor sale romantice timpurii, 

dominate de libertate şi individualism, în sensul conștientizării importanței disciplinei și a 

universalității. Călătoria este resimțită ca o adevărată „renaştere‖. Puternic influenţat de 

antichitatea greco-romană, termină de scris tragedia clasică „Ifigenia în Taurida‖ (1787) şi 

„Torquato Tasso‖ (1790), drame pe care le începuse cu ani în urmă.  

 Întors din Italia, o întâlneşte pe Christiane Vulpius, o tânără de condiţie modestă, care îi 

va dărui un fiu, dar pe care o va lua de soţie abia în 1806. Perioada cuprinsă între 1794 şi 1805 

este marcată de prietenia şi colaborarea cu Friedrich Schiller: sunt anii de vârf a ceea ce a ajuns 

să fie cunoscut în istoria literaturii drept „clasicismul de la Weimar―. Forma definitivă a 

romanului „Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister‖ (1795/1796), precum şi baladele scrise în 

1797 („anul baladelor‖) stau sub zodia schimbului spiritual cu Schiller. Această prietenie este 

documentată în corespondența publicată în anii 1828-1829. 

 Operele de maturitate ale lui Goethe sunt străbătute de aspirația poetului de a se elibera 

de frământările lăuntrice, de a dobândi armonia interioară și seninătatea clasică. Pe această linie 

se înscriu romanele „Wilhelm Meisters Lehrjahre ‖ („Anii de ucenicie ai lui Wilhelm 

Meister‖, 1796) apărută în opt volume, „Hermann und Dorothea‖  (1797), precum și opera 

autobiografică „Dichtung und Wahrheit‖ („Poezie și Adevăr‖, 1808–1831). 

 După moartea lui Schiller, Goethe reia lucrul la Faust şi, în 1808, publică partea întâi a 

tragediei. În ultimii ani de viaţă, Goethe îşi îngrijeşte ultima ediţie de opere - 40 de volume 

apărute în anii 1827-1830, urmate de alte 20 de volume apărute în perioada 1833-1842. Marea 

ediţie din Weimar, care mai cuprinde şi scrierile ştiinţifice, jurnalele, însemnările şi 

corespondenţa, însumează un total de 133 de volume, mărturie a celei mai prodigioase activităţi 

desfăşurate de vreun scriitor german. 

 S-a stins din viaţă la 22 martie 1832 de pneumonie. Ultimele lui cuvinte au fost se 

pare: Mehr Licht! („Mai multă lumină!‖), acestea fiind relatate de medicul său, Carl Vogel, care 

în momentul decesului însă nu era în camera lui Goethe. În anul morţii, Goethe încheie marea 

operă a vieţii sale, „Faust‖. A lucrat în jur de 60 de ani la desăvârşirea operei, concepută sub 

formă de poem dramatic în două părţi. Cea de-a doua parte a lucrării a apărut postum, chiar în 

anul morţii sale. Goethe a transformat imaginea personajului legendar Doctor Faust într-o 

întruchipare a setei nepotolite a omului de a ajunge la cunoașterea adevărului prin acțiune, 

expusă în trecerea de la frământarea contemplativă din Faust I, la acționismul voluntar din Faust 

II. 

https://www.wikiwand.com/ro/1796
https://www.wikiwand.com/ro/1797
https://www.wikiwand.com/ro/1808
https://www.wikiwand.com/ro/1831
https://www.wikiwand.com/ro/Moarte
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 Protagonist este personajul omonim, un savant ce realizează că oricâte cunoştinţe ar 

asimila, cunoaşterea sa rămâne incompletă. Astfel, viaţa lui nu are sens, căci nu poate cunoaşte 

împlinirea. Faust încheie un pact cu diavolul, învoindu-se să îşi dea sufletul acestuia dacă, în 

schimb, va putea trăi o singură clipă de fericire. Mefisto îi oferă diverse satisfacţii şi plăceri, cei 

doi călătorind atât în istorie, cât şi în mitologie. Într-un final, Faust atinge satisfacţia supremă 

doar atunci când îşi foloseşte inteligenţa şi creativitatea pentru a acționa în folosul umanităţii. În 

acest moment, divinitatea intervine şi salvează sufletul lui Faust, în ciuda pactului făcut de acesta 

cu diavolul. 

 „Faust‖ reprezintă aspiraţia individului spre transcendența și sfidarea limitelor. Goethe s-

a inspirat din legendele germane medievale despre Faust, bazate, la rândul lor, pe viaţa reală a 

alchimistului şi astrologului Johann Georg Faust. 

 T. Vianu afirma: „Faust este poemul experienței omenești. Nicio altă operă literară a 

popoarelor moderne, poate cu excepţia Divinei comedii a lui Dante, n-atinge aceeași varietate, 

aceeași forță de expansiune a genialității poetice în multiplicitatea manifestărilor ei‖.  

 „Este unic în rândul scriitorilor germani pentru modul strâns în care a împletit viaţa cu 

literatura, oglindind în ultima toate etapele și meandrele celei dintâi: atmosfera casei părinteşti, 

natura, excursiile şi călătoriile, episoadele de pasionată dragoste, prieteniile, impresiile procurate 

de arta gotică sau antică,‖ după cum nota Mihai Isbăşescu în ''Istoria literaturii germane'' (Ed. 

Ştiinţifică, 1968). De altfel, complexitatea scriiturii lui Goethe reiese şi din multitudinea de 

forme artistice abordate: poezie, dramaturgie, proză, critică literară. 
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CONSTANTIN  BRÂNCUŞI 

Prof. Costel Pică  

                                                        Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanța 

 

 Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876, Hobiţa, Gorj - d. 16 martie 1957, Paris) a 

fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în 

sculptura contemporană. Constantin Brâncuși a fost ales membru postum al Academiei Române. 

Francezii și americanii îl desemnează, cel mai adesea, doar prin numele de familie, pe care îl 

scriu fără semne diacritice, Brancusi, pronunțându-l după regulile de pronunțare ale limbii 

franceze. 

 Brâncuși a eliberat sculptura de preponderența imitației mecanice a naturii, a refuzat 

reprezentarea figurativă a realității, a preconizat exprimarea esenței lucrurilor, a vitalității formei, 

a creat unitatea dintre sensibil și spiritual. În opera sa el a oglindit felul de a gândi lumea 

al ţăranului român. Prin obârșia sa țărănească și-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în 

tradițiile, miturile și funcția magică a artei populare românești. Brâncuși a relevat lumii 

occidentale dimensiunea sacră a realității. Figură centrală în mișcarea artistică modernă, 

Brâncuși este considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale 

se remarcă prin eleganța formei și utilizarea sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei 

populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene. Verticalitatea, orizontalitatea, 

greutatea, densitatea, cât și importanța acordată luminii și spațiului sunt trăsăturile caracteristice 

ale creației lui Brâncuși. Opera sa a influențat profund conceptul modern de formă în sculptură, 

pictură și desen. 

 Constantin era al șaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuși (1833-1885) și Maria 

Brâncuși (1851-1919). Prima clasă primară a făcut-o la Peştişani, apoi a continuat școala 

la Brădiceni. Copilăria sa a fost marcată de dese plecări de acasă și de ani lungi de ucenicie în 

ateliere de boiangerie, prăvălii și birturi. În Craiova, în timp ce lucra ca ucenic, își face cunoscută 

îndemânarea la lucrul manual prin construirea unei viori din materiale găsite în prăvălie. 

Găsindu-se că ar fi de cuviință să dezvolte aceste abilități, el s-a înscris cu bursă la Școala de 

Arte și Meserii din Craiova. 

 După ce a urmat Școala de Arte și Meserii în Craiova (1894-1898) vine la Bucureşti unde 

absolvă Școala de bellearte în 1902. În timpul studenției, chiar în primul an, în 1898, lucrarea 

sa Bustul lui Vitellius obține „mențiune onorabilă‖, Cap al lui Laocoon din 1900 obține medalia 

de bronz, iar Studiu din 1901 câștigă medalia de argint. Timp de doi ani, între 1900 și 1902, cu 

ajutorul doctorului Dimitrie Gerota, realizează Ecorșeu, un studiu pentru reprezentarea corpului 

omenesc, lucrare căreia i se atribuie o medalie de bronz. Precizia detaliilor acestei lucrări face 

ca Ecorșeul să fie folosit în școlile românești de medicină, după ce s-au făcut câteva 

copii; Marcel Duchamp a inclus fotografia Ecorșeului în expoziția organizată la sfârșitul 

anului 1933 la Galeria Brummer din New York City. 

 În drum spre Paris a trecut mai întâi prin Hobița, unde și-a luat rămas bun de la mama sa. 

Și-a continuat drumul, oprindu-se în Viena pentru o perioadă, timp în care a lucrat la un atelier 

ca decorator de mobilier. În Viena a început să viziteze muzee cu opere de artă inaccesibile în 

România. Aici a făcut cunoștință cu sculpturile egiptene care i-au influențat opera mai târziu în 
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viață. Din Viena a plecat în 1904 spre München, dar după șase luni pornește pe jos 

prin Bavaria și Elveţia și până la Langres, în Franţa. În apropriere de Lunéville, după o ploaie 

torențială în care este prins, Brâncuși capătă o pneumonie infecțioasă și, în stare critică, este 

primit la un spital de maici. După o perioadă de recuperare gândește că nu mai are puterile și nici 

timpul necesar pentru a parcurge drumul spre Paris pe jos, astfel că ultima bucată a drumului o 

parcurge cu trenul. 

 În 1905 reușește la concursul de admitere la prestigioasa École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts, unde lucrează în atelierul lui Antonin Mercié până în 1906, când, atingând limita de 

vârstă, părăsește școala. Refuză să lucreze ca practician în atelierul lui Auguste Rodin, rostind 

cuvintele devenite celebre: „Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres‖ (La umbra marilor 

copaci nu crește nimic). 

 Constantin Brâncuși a expus pentru prima dată la Société Nationale des Beaux-Arts și 

la Salon d'Automne din Paris în 1906. Creează în 1907 prima versiune a Sărutului, temă pe care 

o va relua sub diferite forme până în 1940, culminând cu Poarta Sărutului, parte a Ansamblului 

Monumental din Târgu-Jiu. În anul 1935, Arethia Tătărescu, preşedinta Ligii Femeilor Gorjene, 

îi propune lui Brâncuşi să realizeze la Târgu Jiu un monument în memoria eroilor căzuţi 

în Primul Război Mondial. Brâncuşi a acceptat propunerea şi în 1937 a realizat Poarta 

Sărutului, Aleea Scaunelor şi Masa Tăcerii şi, în 1938, Coloana Infinitului. 

 Până în 1914, participă cu regularitate la expoziții colective din Paris și Bucureşti, 

inaugurând ciclurile Păsări Măiestre, Muza adormită, Domnişoara Pogany. O Pasăre 

Măiastră s-a vândut la o casă de licitaţie din New York cu suma de 27 de milioane de dolari. 

 În 1914, Brâncuși deschide prima expoziție în Statele Unite ale Americii la Photo 

Secession Gallery din New York City, care provoacă o enormă senzație. Colecționarul 

american John Quin îi cumpără mai multe sculpturi, asigurându-i o existență materială prielnică 

creației artistice. În 1915, începe să execute primele lucrări în lemn, printre care 2 

Cariatide și Fiul risipitor. Până în 1940, activitatea creatoare a lui Brâncuși se desfășoară în 

toată amploarea ei. Operele sale de seamă din ciclul Pasărea în văzduh, ciclul Ovoidului, precum 

și sculpturile în lemn datează din această perioadă. În același timp, Brâncuși participă la cele mai 

importante expoziții colective de sculptură din Statele Unite ale Americii, Franța, Elveţia, 

Olanda şi Anglia. 

 În anul 1957 Brâncuși îl cheamă pe arhiepiscopul Teofil, preot la biserica ortodoxă, se 

spovedește și se împărtășește, apoi îi mărturisește că moare „cu inima tristă pentru că nu mă pot 

întoarce în țara mea.‖ 

 La 16 martie 1957 Constantin Brâncuși se stinge din viață la ora 2 dimineața, iar la 19 

martie este înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris. 

 Considerând că misiunea artei este să creeze bucurie şi că sculpturile sale nu trebuie 

respectate, ci trebuie iubite, Constantin Brâncuşi mărturisea: „Eu am vrut să înalţ totul dincolo de 

pământ. Eu am făcut piatra să cânte pentru Omenire. Sculpturile mele sunt chiar şi pentru cei 

orbi. Ceea ce vă dăruiesc eu este bucurie curată‖. 

10 citate celebre spuse de Constantin Brâncuși: 

1) „Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor.”  

2) „Când o societate nu mai cunoaşte sau amestecă binele cu răul, ea se află deja pe 

povârnişul pierzaniei.”  

3) „Simplitatea este partea esenţială a lucrurilor complicate.”  
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4) „Nu am vrut să sculptez pasărea, am vrut să sculptez zborul.”  

5) „Oamenii nu îşi mai dau seama de bucuria de a trăi, pentru că nici nu mai ştiu să 

privească minunile Naturii.”  

6) „Trupul omenesc este frumos doar în măsura în care oglindește sufletul.” 

7) „Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face.” 

8) „Sub umbra unui stejar nu poate creşte decât iarbă.”   

9) „Când ai încetat să mai fii copil, ai murit de mult.”   

10) „Nu putem să-l ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători spre el 

rămâne important.”  
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PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE 

 

Prof. dr. Edvica Popa  

Școala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, jud. Constanța 

 

 Părintele profesor Dumitru Stăniloae, numit de unii ―cel mai mare teolog ortodox al 

secolului XX‖, este fără de îndoială şi ―patriarhul teologiei româneşti‖ din toate timpurile. În 

cazul Pr. D. Stăniloae, calificativul ―teolog‖, nu este nicidecum cu sens peiorativ, aşa cum ne-am 

obişnuit noi să-l înţelegem, ci cu înţelesul de ―om rugător‖, om care ―vorbeşte cu Dumnezeu‖, nu 

doar unul care ―vorbeşte despre Dumnezeu‖. 

 În ceea ce priveşte opera sa, ea e marcată de o vizibilă originalitate şi nu este o simplă 

compilare de texte patristice, cum au criticat-o unii, şi nici o repetare a lor, ci o re-gândire şi o 

readâncire a Teologiei Părinţilor Răsăriteni, în special a Sfinţilor Grigore de Nyssa, Maxim 

Mărturisitorul şi Grigore Palama. 

 Scopul pe care l-a urmărit acest gânditor neopatristic în opera sa este: ―înnoirea tradiţiei 

şi dezvoltarea doctrinei‖, despre care părintele spune astfel: ―înnoirea constă pe de o parte în 

eliminarea unora din excrescenţele neesenţiale sau deviate ale Tradiţiei originare, pe de alta, în 

regăsirea şi aprofundarea sensului ei viu, a potentelor ei spirituale, şi în trăirea lor. Această 

regăsire, aprofundare şi trăire, face ca veşmântul exterior al Tradiţiei să devină transparent... 

înnoirea tradiţiei nu o realizăm prin ţinerea exterioară la textul Scripturii, ci prin înnoirea noastră   

interioară, în conformitate cu împlinirile duhovniceşti cele mai impresionante şi mai autentice 

din cursul istoriei Bisericii, începând cu perioada apostolică, în care avem primele modele.‖ 

 Această revenire la izvoarele ―Tradiţiei originare‖, nu este doar o întoarcere spre operele 

părinţilor, ci şi spre scopul învăţăturii lor: mântuirea omului prin Hristos în Duhul Sfânt. 

Teologia care nu urmăreşte acest scop, este o simplă speculaţie filosofico-teologică şi care 

abordează o ―ideologie utopico-fantastică‖. 

 Acest adevăr, Pr. D. Stăniloae l-a înţeles şi l-a realizat, de aceea mesajul său teologic 

vizează mântuirea omului şi se bazează pe ideea că omul este o fiinţă personală şi nemuritoare 

destinată comunicării infinite cu Dumnezeu, până la măsura îndumnezeirii lui. Tocmai această 

idee vom încerca s-o dezvoltăm în lucrarea de faţă, încadrând-o, aşa cum se cuvine, în vastul 

capitol de antropologie ortodoxă, capitol de la care pornea de fiecare dată Pr. D. Stăniloae, atunci 

când spunea sau scria ceva. 

 La întrebarea ―ce este omul?‖, părintele profesor nu putea răspunde decât dacă raporta 

această fiinţă la Fiinţa Supremă, cum de fapt şi este normal, căci om -av-Qpoitoq, tocmai aceasta 

înseamnă: fiinţă orientată în sus, spre cer. 

 Această raportare a omului la Dumnezeu însă, nu este una de vis-a-vis, ci una de 

comuniune şi are ca scop umanizarea noastră prin conformarea tot mai reală a chipului lui 

Dumnezeu din noi cu Arhetipul. Iar aceasta se realizează ―prin Fiul, în Duhul Sfânt‖. 

 Aceste ―adevăruri‖ ale antropologiei ortodoxe nu sunt specifice numai Pr. D. Stăniloae, 

dar în orizontul de gândire a acestui teolog, ele capătă noi şi profunde valenţe. Pornind de la idei 

ca: iubire, chip (icoană), persoană, înfiere, îndumnezeire ş.a., Pr. D. Stăniloae dezvoltă o 

Teologie nouă (înnoită) sau cel puţin aprofundează nişte note specifice ale Teologiei, 

caracteristice într-o măsură oarecare numai lui. Ele ar fi: 
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•        Sfânta Treime este structura supremei iubiri şi baza mântuirii noastre prin înfierea adusă de 

Fiul în Duhul Sfânt. 

•        Omul  este  o  fiinţă personală  apofatică,  creată  după  chipul  lui Dumnezeu şi destinată 

relaţiei de comuniune cu El. 

•        Omul şi celelalte creaturi au fost făcute din iubire, nu din necesitate, de aceea omul trebuie 

să se întoarcă spre Creator prin eliberarea de sine şi acelaşi lucru trebuie să facă şi cu creaţia, 

adică să o ofere euharistie lui Dumnezeu, ca în felul acesta, lucrurile din lumea aceasta să devină 

nu zid, ci scară spre Dumnezeu. 

 Revenind la opera acestui mare teolog, nu putem trece cu vederea varietatea şi 

complexitatea ei, mai ales în ce priveşte antropologia teologică. Aproape toate cărţile dânsului 

sunt marcate de acest suflu antropologic, dar nu în sensul că toate ar trata aceeaşi problemă, ci în 

sensul că Pr. D. Stăniloae a înţeles modul în care Teologia trebuie să răspundă frământărilor 

omului contemporan, răspunzându-i teologic la întrebarea: Ce sau (mai degrabă) cine este omul? 

într-o lume în care antropologia este tot mai mult ruptă de ontologie, iar ―conceptul de suflet‖ nu 

este acceptat de ştiinţă, folosindu-se tot felul de termeni psihanalitici, credem că un răspuns 

teologic la această întrebare ne-ar ajuta cât de cât. 

 Pr. D. Stăniloae este inconfundabil, iar opera sa frapează prin conţinutul şi stilul ei 

original. Acest teolog nu foloseşte cuvinte complicate, ci asociază cuvinte simple pentru a reda 

idei profunde. Foloseşte de obicei frazele lungi, caracteristice într-un fel marilor gânditori, 

îmbinând armonios gândirea speculativă răsăriteană cu spiritul sistematic şi organizat occidental 

pe care am încercat să-l imităm. 
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DIMITRIE ANGHEL – UN STROP DE VEȘNICIE 

 

Prof. Anne-Marie Răcoare 

Școala CEIP La Esperanza, Spania 

 

 ”Inima omenească crede și îi place să se înșele, să clădească o viață fericită de păreri, 

să ia drept adevăr ceea ce de multe ori nu e decât o minciună a simțurilor.” D. Anghel - ‖Poezii 

și proză‖ 

 ‖Nimic nu se naște fără rădăcini; cea de a doua etapă e întotdeauna cea dintâi‖ (V. Hugo). 

Nu e ușor să rostuiești aducerile-aminte când constați că, într-o veșnică continuitate de ideal și 

tradiție, timpul s-a umplut de semnificații. Dorim să aducem în memoria elevilor noștri din 

diaspora sărbătorirea nașterii poetului Dimitrie Anghel și importanța operei acestuia în literatura 

română. 

 Elevii din diaspora au cunoscut mari nume, precum Badea Cârțan și activitățile 

întreprinse de acesta, poeți stelari ai literaturii române precum Eminescu, Alecsandri, Arghezi, 

Blaga, Bacovia, tradiții și obiceiuri românești ce definesc poporul român și fac cinste peste 

granițe, …cei mici o Ana Blandiana, dar totuși, unde e locul lui Dimitrie Anghel?  

 Acest simbolist cu suflet firav și plin de gingășie, visător, contemplativ, ce a cultivat 

mediul naturii, umanitatea, mediul grădinilor și procedeul sinesteziilor? Acest spirit contemplativ 

ce aduce în poeziile sale tema călătoriilor, motivul boemei și imaginile peisajului marin, un 

simbolist ce îmbină poeziile sale cu note romantice? 

 ―Vreme trece, vreme vine‖. Un cuvânt ca cel de față nu e ușor de conceput. Îți pui din 

capul locului întrebarea: Cum să-l gândești? Cum să-l închei? Cum  să-l prezinți? Și totuși o cale 

trebuie să existe, eventual una directă, fără ocolișuri, fără prea multe fraze introductive 

conștientizând, de pildă, că au trecut 108 ani de când destinul uman și literar al lui Dimitrie 

Anghel s-a frânt. 

 În manualul de clasa a VI a de Limbă și literatură română, manual ce este proprietate a 

Ministerului Educației, aprobat de altfel prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 

3970/15.06.2018 și realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr. 3392/28.02.2017, alături de nume precum Emil Gârleanu, 

Grigore Alexandrescu, Constantin Chiriță, Cezar Petrescu și mulți alții, apare Dimitrie Anghel cu 

‖Balul pomilor‖. Impresionant! Cuvântul perfect! Această poezie rememoreză aspecte din 

grădina conacului de la Cornești, unde și-a petrecut o parte din minunații ani ai copilăriei și în 

care descrie pomii înfloriți, din care se vor culege roadele bogate ale toamnei…Citind aceste 

versuri, copiii diasporei vor rememora aducerile-aminte ale prețiosului timp petrecut în locurile 

natale, peisaje mirifice ce se găsesc doar în țara de origine ce sunt asemenea unui curcubeu ce 

luminează întregul cer. Fiind departe de țară, învățând și vorbind o limbă nouă, integrându-te în 

comunitatea din care automat faci parte, te izbești la orele de română și de poeți ‖uitați‖ voit sau 

nevoit.  

 Introducere succintă: primii ani ai copilăriei, poetul i-a trăit la conacul părintesc din 

Cornești într-un cadru pitoresc, fermecător, înconjurat de o splendidă grădină plină de lumină, în 
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liniștea căreia nu se auzea decât murmurul discret al apei din iazuri. Acest peisaj încântător îl 

sensibilizează, îl predispune la reverie, sădindu-i în suflet o mare dragoste de natură.  

 Dimitrie Anghel, scriitor rafinat, a marcat în literatura română trecerea spre poezia şi 

proza modernă, înțelegerea lui presupunând un gust literar format. Frângându-şi existența 

dureros de devreme, cel ce va fi cunoscut sub denumirea de ―poetul florilor‖ a pătruns anevoie în 

conștiința criticilor și istoricilor literari. Privind îndărăt, lumini și umbre se suprapun, se succed, 

se învălmășesc – poezia celor 108 ani câți au trecut de la trecerea în neființă a poetului – fiind o 

fărâmă din destinul și cultura poporului nostru. A trecut prea repede prin literatura noastră ca și 

una din minunatele flori pe care le-a iubit şi le-a cântat. A murit deodată, dramatic, în plină 

putere de creație. Trupu-i firav, în care se potoliseră pasiunile, fruntea mare sub care au adormit 

pe veci delicate flori ale fanteziei încă neînflorite, toate sunt duse în acest mormânt, unde acum 

108 ani, din cerul de amurg al Iașului cădeau cei dintâi fluturi de nea. Nemărginita poezie a 

poetului, risipită atât de darnic, de la lacrima stelei din infinit și până la stropul de lumină al 

licuriciului ne-a luminat și ne-a încântat sufletul. Opera lui Dimitrie Anghel, în ciuda tuturor 

vicisitudinilor timpului continuă și va continua să încânte și să emoționeze, deoarece e realizată 

cu mijloacele marii arte, transmițând un nobil mesaj de umanitate. 

 Deși departe de țară și de locurile dragi, într-o lume de grăbiți și înfometați de bani și de 

lucruri, scriitorii sunt păsările cerului ce duc dragostea cântecului până la eroism. După o viață 

scurtă și zbuciumată, în care a risipit cu dărnicie luminile și miresmele artei sale, ―poetul 

florilor‖ s-a stins ca una din florile pe care le-a cântat, ruptă prea devreme, în plină splendoare 

din grădina pe care o înnobila cu prezența lui. 
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SIMONE DE BEAUVOIR, O FIGURĂ EMBLEMATICĂ A 

FEMINISMULUI 

Prof. Elena-Ramona Rotaru  

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanța 

 

                La mijlocul secolului al XX-lea, lumea occidentală a cunoscut o revoltă politică, 

socială și ideologică fără precedent. După ce femeile au câștigat dreptul de vot în multe țări, 

bărbații au continuat să domine sexul feminin. Această stare de rău, care a dat naștere ulterior 

celui de-al doilea val al feminismului, a avut unul dintre fructele sale opera filosofului Simone de 

Beauvoir, în care aceasta a încercat să înțeleagă care era natura feminității. 

Simone de Beauvoir a fost o eseistă, filosof și în același timp militantă a mișcării 

împotriva rolurilor sociale discriminante atribuite femeilor, figură importantă a existențialismului 

și a feminismului, o prezență de-a dreptul captivantă a culturii franceze a secolului XX.  

Născută la Paris, în 1908, în capitala Franței, într-o familie burgheză și catolică, adoptă  

ateismul la 14 ani, când își dedică viața scrisului și studiului. Mediul în care s-a născut și a 

crescut a împiedicat-o să se asume ca femeie, atunci alege o cale și o destinație pentru procesul 

ei de emancipare: să scrie despre sine pentru a se elibera, pentru a se accepta  pe sine,  pentru a 

vorbi despre condiția feminină umanității. Această strategie pentru care a optat a fost, fără 

îndoială, un succes, deoarece, până în prezent, Simone de Beauvoir este o figură emblematică a 

emancipării feminine. 

Până la bacalaureat, a studiat în conformista școală catolică Désir. După ce a obținut titlul 

de profesor agregat în filosofie (1929), a predat, până în 1943, la Marsilia, Rouen și Paris. 

 A studiat filosofia la Sorbona, unde îl cunoaște pe Jean-Paul Sartre cu care își va împărți 

viața și va construi proiectul existențialist, filosofic și literar al intelectualului angajat. Povestea 

ei de dragoste alături de celebrul Sartre a fost una dintre cele mai  nonconformiste ale secolului 

XX, presupunând libertăți și relații colaterale. Simone a fost, cum a spus Sartre, iubirea lui 

„necesară―, în contrast cu iubirile „contingente― trăite de amândoi. Nu s-au căsătorit niciodată, 

nu au locuit împreună și nu au avut copii, însă acum împart același mormânt în cimitirul 

Montparnasse. După moartea lui Jean-Paul Sartre și până în ziua morții sale, 14 aprilie 1986, 

Simone de Beauvoir a colaborat cu revista pe care au fondat-o împreună Les Temps Modernes și 

a continuat să-și arate solidaritatea cu mișcarea feministă. 

Romanele sale au expus teme existențiale majore. Primul său roman, scris între 1935 și 

1937, a fost refuzat de Gallimard și Grasset și va apărea mult mai târziu, în 1979, sub titlul 

Quand prime le spirituel, apoi Anne ou quand prime le spirituel, astfel că adevăratul ei debut 

literar este romanul L’Invitée (1943; trad. rom. Invitata, 1994). L’Invitée descrie distrugerea 

subtilă a relației unui cuplu cauzată de șederea îndelungată a unei tinere în locuința lor, tratând 

problema relației prin considerarea conștiinței fiecărui individ drept ―un prădător‖ pentru 

celălalt.  

 Dintre alte lucrări de ficțiune ale lui Simone de Beauvoir, cea mai cunoscută este Les 

Mandarins (1954) pentru care a primit Premiul Goncourt. Romanul este o cronică a încercărilor 

intelectualilor de după cel de-al Doilea Război Mondial de a se implica în activismul politic. 
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„Memoriile unei fete cuminți” (Mémoires d’une jeune fille rangée) este cel mai celebru 

dintre cele 4 volume autobiografice și prezintă povestea vieții autoarei din copilărie până la 21 

ani, când devine studentă la Sorbona și l-a întâlnit pe Sartre. A fost considerată o operă clasică a 

genului și ilustrarea vie a filosofiei existențialiste. Memoriile se află la răscrucea analizei 

sociologice și politice, a narațiunii autobiografice și, într-o oarecare măsură, a tonului romanesc. 

În mod tradițional, se semnează un pact între cititor și autor, ca parte a autobiografiei. Călătoria 

individuală relatată de Simone de Beauvoir dezvăluie obstacolele sociale, culturale și religioase 

care condiționează în mare măsură identitățile feminine în prima jumătate a secolului al XX-lea. 

 Cartea sa din 1949, „Al doilea sex ”(Le deuxième sexe), apare tot în 4 exemplare și 

devine cartea de căpătâi a feminismului, nu fără a provoca însă  numeroase controverse în rândul 

intelectualilor și al presei (scrisori jignitoare, refuzul de a fi vândută în unele librării,  

interzicerea ei  la Vatican). Cartea prezintă problemele femeii în toate etapele dezvoltării sale de-

a lungul istoriei, lupta femeii moderne în încercarea de a-și menține echilibrul între viața 

profesională și vocația sa „sexuală‖. Pledoariile  sale pentru avort, pentru căsătorie au șocat de-a 

dreptul acele vremuri. Indignată să vadă femeia ca un obiect erotic, Simone de Beauvoir nu a 

încetat să lupte pentru eliberarea ei și a descris oprimarea feminină - inegalitățile din lumea 

muncii, discriminări, hărțuiri, violențe, sarcini nedorite - și le îndeamnă pe femei „să-și ia 

destinul în mâini‖.  

 Al doilea sex este o lucrare amplă și densă care trasează coordonatele specificității sexului 

feminin în comparație cu cel masculin pe o bază științifică, filosofică și culturală. Titlul indică cu 

justețe că a fi femeie este a doua natură, este a fi celălalt, este a fi al doilea și nu primul. Bărbatul 

este subiectul absolut, necesar, femeia fiind celălalt/cealaltă, neesențialul. 

Faimosul citat: ―On ne naît pas femme, on le devient” (Nu ne naștem, ci devenim femei)  

este deseori interpretat cu lacune cognitive ca fiind o referire la modul în care devenim femei pe 

parcursul maturizării și eventual după căsătorie, după nașterea copiilor. Rugată să explice celebra 

ei frază într-un interviu televizat din 1975 unde Simone de Beauvoir a apărut pentru prima dată 

la televiziune pentru a vorbi despre teoriile sale, scriitoarea o prezintă ca fiind o simplă formulă 

care rezumă ansamblul teoriilor sale, înțelesul ei fiind foarte simplu: a fi femeie nu este un dar 

natural, este rezultatul trăirilor, nu există un destin biologic, psihologic care să poată defini 

femeia. Adaugă, de asemenea, faptul că povestea vieții ei, a copilăriei creează în femeie ceea ce 

numim eternul feminin - feminitatea. Autoarea explică de fapt că identitatea de gen – femininul – 

este dobândită prin preconcepțiile, așteptările impuse și normele rigide ale societății. Femeile 

sunt împinse să fie feminine de către forțe exterioare și nu ca un rezultat al biologiei. Apoi, face 

o descriere a modului în care fetițele sunt crescute, educate și îmbrăcate ca niște păpușele. Astfel, 

sunt conduse spre a avea ca scop un comportament drăguț, plăcut și obedient – o păpușă nu 

obiectează modul în care te joci cu ea. Viața aceasta de păpușă sau de marionetă este unul dintre 

motivele pentru care femeile devin mai departe în viață obiecte care pot fi manipulate ușor, 

neavând suficiente drepturi legale (vorbim aici despre anii 1940 în Franța, unde o femeie nu avea 

nici drept de vot și nici dreptul de a deschide un cont bancar) și fiind istoric păstrate la o 

veritabilă distanță de instituțiile de educație, fie ele școli sau universități. Rolul femeii este astfel 

văzut prin imaginea unei păpuși menite să atragă estetic un bărbat și ca mai apoi în viața ei 

personală și publică să rămână un accesoriu. 

În același interviu, Simone de Beauvoir vorbește despre diferențele dintre femei și bărbați 

care au existat de-a lungul istoriei, despre normalitatea partajării sarcinilor domestice, despre 
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renunțarea din partea bărbaților la comportamentul tiranic, despre independența financiară pe 

care femeile trebuie să o aibă. Scriitoarea explică, de asemenea, termenul de „sexism‖ care a fost 

creat în analogie cu cel de „rasism‖, desemnând o atitudine discriminatorie între ființe bazate pe 

diferența de sex. 

Deși nu s-a identificat ca feministă decât târziu în viață, abia în anul 1972, Simone de 

Beauvoir a fost prima persoană care a detaliat și analizat condiția femeii pe plan biologic, 

cultural, sociologic, economic, politic și antropologic. A pornit de la ideea că vrea să scrie despre 

sine, dar își dă seama rapid că pentru a vorbi despre sine, trebuie mai întâi să înțeleagă și să 

clarifice ce înseamnă să fii femeie în lumea în care trăia și a devenit un reper, în Franța și în 

întreaga lume, lucrările și pozițiile ei rezonând și astăzi ca simboluri atemporale ale 

angajamentului feminist. 
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CONSTANTIN BRÂNCUȘI – ISTORIA FASCINANTA A MARELUI 

SCULPTOR 

 

Profesor înv. primar Iuliana Rotaru  

Școala Gimnazială Nr. 12 „B.P. Hasdeu” Constanța 

 

Constantin Brâncuși s-a născut pe data de 19 februarie 1876 

în satul Hobița, județul Gorj. A fost un sculptor român cu contribuții 

covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura 

contemporană. 

Părinții lui erau țărani săraci, astfel că micul Constantin a 

trebuit să iasă cu oile la păscut încă de la vârsta de șapte ani. Astfel, 

își petrecea timpul cioplind bucățile de lemn pe care le găsea ici și 

colo.  

Contantin era mai tot timpul necăjit de tatăl și de frații lui. De aceea, fugea deseori de 

acasă, dar se întorcea de fiecare dată. Când a împlinit unsprezece ani, a plecat definitiv.  

Ajuns la Craiova, a muncit pe oriunde găsea ceva de lucru, pentru a supraviețui. A fost 

băcan, ghicitor și cârciumar într-un birt. Totodată, a urmat un curs de sculptură în lemn, pentru a-

și perfecționa abilitățile pe care le deprinsese în copilărie.  

La vârsta de șaptesprezece ani, a făcut o vioară din resturi de lemn – o reușită atât de 

impresionantă, încât o persoană bogată, remarcându-i talentul, i-a plătit studiile. Și pentru că 

avea doar patru clase primare, i-a plătit profesori particulari şi şi-a dat examenele în particular 

pentru echivalarea a încă trei clase. 

La optsprezece ani, s-a înscris la Şcoala de Arte şi Meserii din oraş, clasa de sculptură. A 

absolvit şcoala în patru ani în loc de cinci, cu bustul „Vitellius”, executat din ghips, lucrarea este 

expusă la Muzeul de Artă din Craiova. 

Apoi a urmat Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti şi a avut prima comandă a unui 

monument public, bustul generalului doctor „Carol Davila”, care este în curtea Spitalului 

Militar Central din Bucureşti. 

După aceea, Constantin a plecat pe jos cale de peste două mii de kilometri, până la Paris.  

Iar acolo s-a concentrat pe sculptură. Lucra manual, în lemn, piatră și metal. În 

1907, Brâncuşi a lucrat câteva luni în atelierul lui Auguste Rodin. Acesta i-a observat talentul şi 

i-a propus lui Brâncuşi să rămână şi să lucreze alături de el, plătit. Brâncuşi i-a refuzat 

propunerea, spunându-i: „Maestre, la umbra copacilor falnici nu creşte nimic.” La rândul 

lui, Rodin i-a răspuns: „Brâncuşi, ai dreptate. Ești la fel de încăpăţânat ca şi mine.” 

Urmează perioada de afirmare, 1907 – 1910, când a realizat trei mari opere de tinereţe: în 

1907, „Rugăciunea”, comandă pentru cimitirul din Buzău; în 1908, „Sărutul”, prima variantă, 

ajungând după 30 de ani de căutări să-l stilizeze în „Poarta Sărutului” de la Târgu Jiu; în 

1909 „Cuminţenia Pământului”. 

În anul 1910 a început seria „Domnişoara Pogany”. Aceasta a fost una dintre iubitele 

lui Brâncuşi, care a studiat pictura la Paris. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptor
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În anul 1920 a realizat prima variantă a „Coloanei Infinitului”, din lemn de stejar, înaltă 

de 7 metri şi 17 centimetri. A lucrat-o în 3 zile pentru un prieten din Paris. Lucrarea se găseşte 

în Centrul Pompidou. 

În anul 1927, Brâncuşi merge în America şi prezintă la Galeria Brummer din New 

York „Pasărea Măiastră” care are 27 de variante. 

În anul 1935, Arethia Tătărescu, preşedinta Ligii Femeilor Gorjene, îi propune 

lui Brâncuşi să realizeze la Târgu Jiu un monument în memoria eroilor căzuţi în Primul Război 

Mondial. Brâncuşi a acceptat propunerea şi în 1937 a realizat „Poarta Sărutului”, „Aleea 

Scaunelor” şi „Masa Tăcerii” şi, în 1938, „Coloana Infinitului”. 

Creațiile lui își aveau sursa de inspirație în mituri, basme și în tradițiile culturilor antice. 

Cele mai cunoscute lucrări ale lui înfățișau capete mari, ovale și păsări zvelte. Constantin sculpta 

obiectele așa cum le simțea, nu cum arătau ele.  

Unii critici susțineau că sculpturile lui erau prea abstracte. El nu era de acord. După 

părerea lui, conta cu adevărat ideea sau esența obiectului, nu acuratețea aspectului acestuia. 

După ce în România a fost instaurat comunismul, Constantin Brâncuşi nu s-a mai întors 

în țară, dar a vrut să-și lase operele Guvernului român, care însă l-a refuzat. La șaptezeci de ani, 

după acel refuz, autoritățile din România au încercat să strângă suma de 11 milioane de dolari 

necesară pentru a cumpăra doar una dintre lucrările micului păstor din Hobița. 

Constantin Brâncuși a devenit celebru în lumea întreagă. Brâncuși a eliberat sculptura de 

preponderența imitației mecanice a naturii, a refuzat reprezentarea figurativă a realității, a 

preconizat exprimarea esenței lucrurilor, a vitalității formei, a creat unitatea dintre sensibil și 

spiritual.  

În data de 16 martie 1957, Constantin Brâncuși se stinge din viață și este înmormântat în 

cimitirul Montparnasse din Paris. 

Din 1963 până astăzi, au apărut în toate părțile lumii peste 50 de cărți și monografii și mii 

de articole și studii despre Constantin Brâncuși, determinând în mod decisiv locul lui ca artist 

genial și chiar ca "unul din cei mai mari creatori ai tuturor timpurilor" (Jean Cassou). 
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ION GHICA - PERSONALITATE MARCANTĂ A CELEI DE-A DOUA 

JUMĂTĂȚI A SECOLULUI AL XIX-LEA 

 

Adm. patrimoniu Emilia Stăiculescu 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Ion Ghica (n. 12 august 1816, Bucureşti - d. 22 aprilie 1897, Ghergani, judeţul 

Dâmboviţa) a fost om politic, matematician, diplomat, membru titular şi preşedinte al Academiei 

Române. Eminent matematician şi diplomat, Ion Ghica a fost unul dintre oamenii politici care au 

marcat viaţa politică din România la mijlocul veacului al XIX-lea. Exponent al generaţiei 

paşoptiste, s-a numărat printre liderii de frunte ai mişcării revoluţionare de la 1848. A conlucrat 

cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza la administrarea Principatelor Unite, dar în cele din urmă se 

va alătura „monstruoasei coaliţii‖ în activitatea pentru detronarea sa. 

 Ani la rândul s-a afirmat drept principalul lider al grupării liberale moderate, apoi al 

Partidului Naţional Liberal. Ghica a ocupat funcţii importante în stat, numărând trei mandate în 

funcţia de prim-ministru al României şi numeroase portofolii ministeriale. Pe lângă activitatea 

politică, Ion Ghica s-a impus drept una dintre cele mai avizate voci în cercurile academice 

din România. Personalitate marcantă a culturii române, a fost ales în patru rânduri preşedinte al 

Academiei Române, un record pozitiv pentru cel mai înalt for de ştiinţă şi cultură din ţara 

noastră. 

 Ion Ghica îşi are originile în familia Ghica, părinţii săi fiind logofătul Dimitrie Ghica şi 

Maria Câmpinaru. Această familie era una dintre cele mai vechi din Ţările Române, din rândul 

căreia au făcut parte mulţi domnitori, academicieni şi oameni politici marcanţi. Ghica primeşte o 

educaţie europeană, obţinându-şi bacalaureatul în litere la Universitatea Sorbona din Paris 

în ianuarie 1836. Apoi, urmează studii universitare la Şcoala de arte şi manufacturi (1836-1837), 

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Paris, unde obţine diploma în ştiinţe matematice (1838). 

Mai studiază la Şcoala de mine, la Collège de France (economie politică) şi la Conservatorul de 

Arte şi Meserii. 

 Când revine în ţară în 1842, Ion Ghica îşi începe o carieră universitară la Academia 

Mihăileană din Iaşi. Aici, predă geometrie descriptivă, mineralogie, geologie şi primul curs 

universitar de economie politică. Ghica a fost unul dintre membrii exponenţi ai generaţiei 

paşoptiste, iar împreună cu prietenii de generaţie înfiinţează societatea secretă „Frăţia‖. De 

asemenea, s-a numărat printre cei care au editat publicaţiile „Propăşirea‖, „Foaie ştiinţifică şi 

literară‖ şi au întemeiat Asociaţia Literară a României. Totodată, a fost preşedinte al Societăţii 

Studenţilor Români de la Paris (1845), iar în această perioadă se căsătoreşte cu Alexandrina 

Mavros. Ghica a fost unul dintre participanţii activi ai revoluţiei de la 1848 din Ţara 

Românească. În timpul evenimentelor, este numit membru al Comisiei executive aleasă de 

Comitetul revoluţionar şi agent al Guvernului provizoriu la Constantinopol. 

 După înăbuşirea mişcării revoluţionare, Ion Ghica este exilat, iar Guvernul otoman îl 

numeşte guvernator al Insulei Samos, primind în final titlul de bei (prinţ) de Samos. Din această 

calitate, reuşeşte să stârpească pirateria în floare în acea insulă. Revine în ţară în 1858, dar i se 
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contestă dreptul de a fi ales sau de a alege, astfel că trebuie să-şi susţină cauza pentru 

redobândirea drepturilor politice. 

 După Unirea Principatelor Române, domnitorul Alexandru Ioan Cuza îl numeşte în 

diverse funcţii de stat, conştient de calităţile excepţionale ale omului politic. Între 8 martie - 27 

aprilie 1859, Ghica este numit preşedintele Consiliului de miniştri din Moldova, apoi, între 11 

octombrie 1859 – 28 mai 1860, domnitorul îl desemnează să conducă şi Guvernul din Muntenia. 

În perioada următoare, Ghica ocupă funcţia de director la Ministerul Lucrărilor Publice (1861), 

membru în Consiliul superior al Instrucţiunii Publice (1862) şi al Comisiei pentru înfiinţarea de 

bănci (1863). Ion Ghica este unul dintre artizanii formării „monstruoasei coaliţii‖. 

 După abdicarea lui Cuza din 11 februarie 1866, este desemnat de locotenenţa 

domnească să formeze un Guvern provizoriu care să administreze ţara până la aducerea unui 

prinţ străin pe tronul României. Pe 10 mai, când Carol I depune jurământul de credinţă, cabinetul 

provizoriu îşi depune mandatul, dar noul domnitor îl desemnează iarăşi la conducerea guvernului 

între 15 iulie 1866 – 21 februarie 1867. Ghica rămâne mult timp în prim-planul vieţii politice 

româneşti, unde se afirmă ca un lider important al grupării liberale moderate. Pe 18 decembrie 

1870, Ghica obţine un nou mandat de prim-ministru, poziţie din care susţine mişcarea 

antidinastică pentru înlăturarea lui Carol I şi instaurarea republicii. Convins în ultimul moment 

să nu abdice, domnitorul cere formarea unui guvern puternic pentru susţinerea proiectelor sale 

reformatoare, astfel că Ion Ghica depune mandatul guvernului său pe 11 martie 1871, lăsând 

locul liber formării cabinetului conservator condus de Lascăr Catargiu. 

 Pe parcursul ministeriatelor sale, Ghica s-a remarcat şi în portofoliile Ministerului de 

Externe şi Ministerului de Interne. Din această ultimă funcţie, a adoptat Legea Poliţiei Rurale, un 

adevărat cod rural, care a fost aplicată vreme de 40 de ani, sistemul de pază la sate creat prin 

acest normativ, perpetuându-se prin legile de organizare a comunelor rurale din 1904 şi 1908. 

Spre deosebire de legiuirea din 1831 care evidenţia principiul responsabilităţii colective a satului, 

noua lege prevedea şi crearea de păzitori de noapte şi zi înarmaţi. În lege se preciza că „poliţia 

câmpenească trebuia să fie pusă sub jurisdicţia specială a judecătorilor de plăşi şi toţi cetăţenii 

din mediul rural, între 18 şi 70 de ani, împărţiţi pe căprării de 10 oameni, să păzească 

proprietatea şi recoltele şi să asigure ordinea în comune şi sate‖. 

 În perioada următoare, Ghica devine director şi membru al consiliului de administraţie al 

Creditului Funciar Rural (1872-1875), primul director al Teatrului Naţional (1877) şi membru 

fondator al Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român. Personalitate marcantă a culturii 

române, Ghica este ales membru titular al Societăţii Academice Române pe 13 august 1874, 

fiind în numeroase rânduri preşedinte al Academiei Române (1876-1882, 1884-1887, 1890-

1893, 1894-1895). Ghica desfăşoară şi o importantă activitate diplomatică, fiind trimis 

ambasador extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Londra (august 1881-octombrie 1890). În 

lumea ştiinţifică s-a afirmat cu lucrări, îndeosebi în domeniul economiei, realizând primele studii 

aplicate la realităţile româneşti. Spre sfârşitul vieţii se retrage la moşia sa din Ghergani, unde 

încetează din viaţă pe 2 aprilie 1897, la vârsta de 81 de ani. 
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ZAHARIA STANCU - PERSONALITATE A CUVINTELOR SIMPLE 

 
Secretar-șef Georgeta Toma  

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 

„La început, când eram băieţandru, am avut şi eu conştiinţă. Ca să trăiesc, am aruncat 

într-o zi o halcă de conştiinţă, în altă zi altă halcă, până când, tot hărtănindu-mi conştiinţa şi 

aruncând hălci din ea, ca să trăiesc, m-am pomenit că nu o mai am.― (Din volumul Jocul cu 

moartea). Acesta este teribilul strigăt/ avertisment/ îndemn/ testament-poruncă adresat copilului 

îngrozit de tragedia trăită de ţăranii noştri, ucişi pentru că îndrăzniseră să-şi ceară dreptul la 

viaţă. 

Poet, romancier, prozator, director de teatru, jurnalist și publicist, academician, președinte 

al Uniunii Scriitorilor, laureat al premiului Herder, Zaharia Stancu este monumental prin 

propoziția simplă, abordarea temelor comune vieții sociale, opera profund autobiografică în care 

se decantează succesiv atât aspecte care țin de personalitatea țăranilor din zona de sud a țării, cât 

și aspecte complexe ale vieții interioare proprii personalității sale. 

Zaharia Stancu s-a născut la 5 octombrie 1902, în comuna Salcia, judeţul Teleorman și 

moare la  5 decembrie 1974, la Bucureşti, fiind fiul lui Tudor Stancu Mitroi şi al Mariei (născută 

Delcea Bratu), ţărani. După absolvirea claselor primare (1915), în satul natal, a fost ucenic la o 

tăbăcărie, argat, vânzător de ziare. Peregrinări prin Balcani (1917), povestite în 

romanul Jocul cu moartea, ajutor de arhivar la judecătoria din Turnu Măgurele (1918-1920), 

elev în particular la liceul din Roşiorii de Vede (1920-1922), funcţionar în capitală (1922-1923), 

unde se şi stabileşte. Bacalaureat la Piteşti (1928) şi licenţiat în litere şi filosofie, Bucureşti 

(1933). Debutul publicistic în ziarul „Victoria‖ din Turnu Măgurele (22 mai 1921) şi în poezie, 

la „Foaia tinerimii‖ (15 iunie 1921). 

Și-a început cariera literară ca gazetar și poet liric, a devenit un militant activ de stânga, 

romancier angajat după război, în primii ani ai puterii populare. Ulterior a scris proză realistă, 

naturalistă, marcată însă de un lirism specific. A reînceput să scrie poezie în ultimii ani ai vieții. 

În istoria literaturii române întâlnim personalități diverse. Există scriitori monocorzi, dar 

în același timp geniali, care lasă o amprentă inconfundabilă asupra cititorului. Există și acea 

diversitate tematică, asemenea unui fluviu care inundă orice tip de grădină pe care o întâlnește în 

cale. Sunt și personalități răzvrătite pentru care revolta este singurul mod de a-și ostoi prea plinul 

condeiului... O complexitate de temperamente alcătuite deopotrivă din răzvrătire, gingășie, 

delicatețe și violență care se răsfrâng în torente diferite de la un volum la altul, uimind și 

încântând cititorul...și devenind astfel o piedică împotriva uitării. Zaharia Stancu este un amestec 

din toate aceste elemente, dar care se remarcă prin ceva unic: simplitatea mesajului său. 

Personalitate proeminentă a secolului XX, atât în lumea politică, cât și în cea culturală,  

Stancu se bucura de o popularitate de invidiat. Totuși, opera sa este trecută într-un con de umbră 

după 1989, din cauza formației sale influențată de ideile politicii de ramură stângă, pe care 

autorul le îmbrățișează cu entuziasm, ca o idee salvatoare a eliberării României de sub dominația 

fascistă. 

Harta operei lui Zaharia Stancu fiind diversă și complexă, evoluează de la o vocație de 

publicist, poet și urcă, prin suișuri și coborâșuri, către vocația de prozator și romancier. Cu greu 
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ar fi putut să intuiască cineva în pastelismul grațios și intimismul gingaș al poemelor din geneza 

operei sale ce traseu neașteptat avea să urmeze dacă analizăm pamfletele din presa vremii sau 

rechizitoriul social din romanul Desculț. Erau dificil de prevăzut atunci mutațiile operei lui 

Zaharia Stancu, diversitatea de teme și tonalitate a creației sale. Avea să urmeze stări ascuțite, 

extreme, de îndârjire, pentru că Zaharia Stancu are vocație de războinic. Poate această înrâurire 

temperamentală i se trage din copilăria zbuciumată de neliniștile existențiale: 

 ‖În neuitatul an 1907 aveam cinci ani. Am urmărit răscoalele țărănești cu ochii copilului 

care eram atunci. Flăcări și scrum. Conace aprinse și fum. Sânge și moarte. Cadavre lăsate la 

margine de drum. Jandarmi și soldați. Boieri cruzi și slugi boierești sălbatice. Bătăi și schingiuiri. 

Toate - chiar și culoarea norilor - toate mi s-au imprimat pentru totdeauna pe retină și în minte. 

Atunci și acolo am înțeles că prin naștere fac parte din rândul celor condamnați la moarte și frig, 

că fac parte din rândurile acelora pe care slugile boierului sau ale statului, îi pot batjocori și 

schingiui ba chiar și împușca... Fără îndoială că la vârsta aceea cu totul fragedă nu mi-am propus 

să țin minte tot ceea ce vedeam și tot ceea ce auzeam, dar am ținut minte. Totul. Absolut totul. 

Am înmagazinat astfel fără să știu, un teribil material care mai târziu a devenit o parte din 

materialul meu de viață, din materialul cu care aveam să fac literatură‖.  

Creează poeme în care optează pentru teme generoase, cu program, apte să răspundă 

tumultului interior şi voinţei de obiectivare a eului liric, devenit astfel mai autentic, mai organic. 

Un loc aparte îl ocupă lirica erotică, acut senzuală, la care participă, alături de eul liric, universul 

în totalitatea lui vegetală şi minerală. Creaţia lirică a ultimilor ani se caracterizează printr-o 

tonalitate mai pronunţat elegiacă, deoarece acum se produce o întoarcere în sine, adevărata 

oglindire; rămâne senin în faţa morţii, căci atinsese un înţelept echilibru la capătul unui traseu 

existenţial frământat, asemenea înaintaşilor noştri. 

Nota particulară a poetului se vădeşte în predilecţia pentru simplu şi candid, pentru 

privelişti suave ale naturii. Universul poeziei sale cuprinde viziuni de câmpuri şi păduri 

foşnitoare de viaţă, în care zburdă miei şi căprioare. E o natură bogată şi primitoare, cu „muguri 

verzi şi moi‖, cu lanuri de grâu, fântâni şi izvoare, vii încărcate de struguri şi tufe de zmeură. 

Poezia lui Zaharia Stancu a fost citită/ cunoscută de iubitorii genului liric, în timp ce proza lui a 

fost gustată/ citită/ apreciată de un număr impresionant de cititori. Trăsătura esenţială a prozei lui 

Zaharia Stancu este împletirea dintre epic şi liric. I se recunosc noutatea şi prospeţimea 

limbajului, talentul de „pastelist‖, mesajul limpede, graţios, precum şi contrastul dintre natura sa 

esenţial dinamică şi aplecarea spre miniatural şi decorativ. 

Arta construcţiei şi, în special, tensiunea lirică, temperatura morală a operelor sale 

conturează un profil artistic de o prestigioasă originalitate. 

Ca publicist, Zaharia Stancu s-a manifestat cu violenţă pătimaşă, mai ales în perioada 

interbelică, atunci când atacă fenomenul politic, social, moral, corupţia şi afacerismul şi 

dezvăluie mizeria şi promiscuitatea claselor de jos.  

Creația lui Zaharia Stancu este deosebit de vastă, variată (poezie, proză, publicistică, 

traduceri) și unitară mai ales prin caracterul ei autobiografic. Este cunoscut îndeosebi – grație și 

"colaborării" programei de învățământ - ca prozator, iar poezia lui este pe nedrept neglijată, fiind 

memorabilă. Lirica sa se înscrie la început în linia tradiționalismului, prin contactul permanent 

cu pământul, cu peisajul, cu tradițiile, ca rezultantă spirituală a unei conviețuiri permanente 

natură/ pământ- spirit/ tradiție. Poetul și criticul literar Ștefan Augustin Doinaș observa că poezia 

lui surprinde "atașamentul față de glie", "comuniunea cu străbunii", aducând ca noutate în lirica 
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tradiționaliștilor noștri "confruntarea sentimentală cu timpul și exorcizarea paremiologică". 

Ultimele volume ale poetului adaugă "un romantism bătăios dar nu lipsit de melancolie", 

marcând, în această perioadă, "o trecere discretă spre clasicism". 

Aşa cum se poate observa, teleormăneanul Zaharia Stancu nu este doar o figură 

emblematică a literaturii române din perioada postbelică, dar şi o personalitate sinuoasă, cu 

lumini şi umbre – fiecare dintre noi poate hotărî ce anume predomină – situată, pe plan pur 

profesional, literar, cât şi personal, moral, între evidenţe şi controverse. 

Zaharia Stancu a fost un scriitor de geniu, și cam atât, ne oprim aici. În privința 

compromisurilor, vorba Scripturii, ‖Judecata este a lui Dumnezeu!‖. Literatura română nu poate 

fi scrisă fără Zaharia Stancu și nici istoria jurnalismului românesc. (Ștefan Botoran) 
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DUMITRU STĂNILOAE – TEOLOGUL SECOLULUI XX 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Mirela Turcescu  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș  

 

          Personalitate marcantă a secolului al XX-lea, părintele Dumitru Stăniloae (1903-1993) a 

fost cel mai mare teolog român și gânditor creștin care a dat culturii naționale și universale 

adevărate capodopere de teologie dogmatică. 

          S-a născut în urmă cu 119 ani, la 16 noiembrie 1903, în localitatea Vlădeni, județul 

Brașov. A urmat cursurile școlii primare din satul natal, iar mai apoi pe cele ale liceului 

confesional „Andrei Șaguna‖ din Brașov. Urmează pentru un an cursurile Facultății de Litere din 

București, iar din 1923 se înscrie la Facultatea de Teologie din Cernăuți, devenind licențiat în 

1927 cu teza „Botezul copiilor‖. Între anii 1927 și 1929 tânărul absolvent este trimis de către 

mitropolitul Nicolae Bălan la studii de specializare pentru Dogmatică, Bizantologie și Istorie 

bisericească la Atena, apoi la München și Berlin, Paris și Belgrad, unde va studia cu profesori 

renumiți în teologie. La întoarcerea în țară, va obține doctoratul în teologie la Cernăuți, având ca 

teză „Viața și activitatea Patriarhului Dositei al Ierusalimului și legăturile lui cu Țările Române‖, 

lucrare publicată în anul 1929 în revista „Candela‖. 

          Tot în acest an a fost numit profesor suplinitor la Academia Teologică din Sibiu, unde va 

preda Dogmatica, Istoria bisericească universală, Apologetica, Pastorala și Limba grecă. În anul 

1932 devine profesor provizoriu, iar trei ani mai târziu, profesor titular definitiv la catedra de 

Dogmatică. După alegerea rectorului Nicolae Colan ca episcop al Clujului, Dumitru Stăniloae a 

fost numit rector al Academiei, funcție pe care o va deține până ân anul 1946.  

          După căsătoria sa cu Maria (1930), a fost hirotonit diacon, preot și în anul 1940 este numit 

protopop stavrofor. Este ales membru al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului și consilier 

arhiepiscopal. Între 1934 și 1945 a fost redactor la „Telegraful român‖. În anul 1947 este chemat 

la Facultatea de Teologie din București la catedra de Ascetică și Mistică, iar un an mai târziu, 

când Facultatea a devenit Institut Teologic de grad universitar, a fost încadrat ca profesor titular 

de Teologie, Dogmatică și Simbolică. 

           În anul 1958 când Securitatea își întețește lupta împotriva celor care se opuneau regimului 

comunist, Dumitru Stăniloae a fost reținut și încarcerat la penitenciarul din Aiud împreună cu alți 

membri ai mișcării „Rugul Aprins‖. A fost eliberat în 1963, reușind în scurt timp să își reia 

postul de profesor universitar, activând până în anul 1973. După pensionare va oferi consultanță 

pentru cursurile de doctorat, conducând numeroase teze de doctorat în Teologie, Dogmatică și 

Simbolică, fiind și membru și președinte în comisiile de doctorat. 

          În anul 1990 a devenit membru corespondent al Academiei Române, iar mai apoi membru 

titular. A primit numeroase distincții de la o serie de facultăți și universități: Doctor honoris 

causa al Facultății de Teologie din Tesalonic (1976), al Institutului Teologic „St. Serge‖ din 

Paris (1981), al Facultății de Teologie din Belgrad (1982), al Universității din Atena (1991) și al 

Universității din București (1992). La acestea se adaugă: premiul Dr. Leopold Lucas al Facultății 
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de Teologie evanghelică din Tubingen, Crucea Sfîntului Augustin de Canterbury, din partea 

primatului Angliei (1981). 

          Fiind apreciat pentru munca și caracterul său, Biserica noastră l-a desemnat să facă parte 

din delegațiile acesteia care au vizitat alte Biserici: Germania Federală (1970), Grecia (1971), 

Biserica Coptă din Egipt (1971), Vatican (1971). A participat la al II-lea Congres al profesorilor 

de Teologie ortodoxă de la Atena (1976) și la numeroase consultații și conferințe teologice 

organizate de diferite Comisii ale Consiliului ecumenic al Bisericilor în mai multe țări. A ținut o 

serie de conferințe la Facultățile de Teologie din Atena, Tesalonic, Paris, Strasbourg, Bonn, 

Heidelberg, Tubingen, Freiburg, Geneva, Oxford și la Institutul ecumenic de la Bossey (S.U.A.). 

          De-a lungul vieții sale, părintele Dumitru Stăniloae s-a remarcat prin numeroasele lucrări 

și traduceri publicate atât în țară, cât și în străinătate. Printre acestea se numără: 

 lucrări teologice: „Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama‖, „Iisus Hristos sau 

Restaurarea omului‖, „Teologie Dogmatică și Simbolică‖, „Teologie Morală Ortodoxă‖, „Chipul 

nemuritor al lui Dumnezeu‖, „Sfânta Treime sau La început a fost iubirea‖, „Trăirea lui 

Dumnezeu în Ortodoxie‖, „Iisus Hristos, Lumina lumii‖, „Filocalia sau culegere din scrierile 

Sfinților Părinți care arată cum se poate curăți, lumina și desăvârși‖ etc. 

 lucrări istorice: „O luptă pentru Ortodoxie în Țara Hațegului‖, „Din urmările Edictului de 

toleranță în ținutul Făgărașului‖, „Rolul Ortodoxiei în formarea și păstrarea ființei poporului 

român și a unității naționale‖, „De ce suntem ortodocși‖ etc. 

          O caracteristică esențială a întregii opere a lui Dumitru Stăniloae o reprezintă înțelegerea 

teologiei ca știință a mântuirii, ce pune în centrul ei lucrarea restauratoare a Mântuitorului 

Hristos. Este o întoarcere la teologia patristică, la dialogul permanent despre originea cosmosului 

și a omului: „cea mai importantă problemă a teologiei ortodoxe de mâine va fi să reconcilieze 

viziunea despre cosmos a Părinţilor cu cea care conturează ca rezultat al ştiinţelor naturale… 

Teologia trebuie să rămână deschisă pentru a cuprinde atât umanitatea, cât şi cosmosul; trebuie 

să ia în calcul şi aspiraţiile întregii omeniri, şi rezultatele ştiinţei şi tehnologiei moderne.‖(Pr. 

Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Theology and the Church‖, 1980). 

          Printre preocupările permanente ale părintelui se numără hristologia trinitară și cosmică, 

evidențiată prin comuniunea de gândire ce se regăsește atât la Sfinții Apostoli, cât și la Sfinții 

Părinți ai Bisericii. Astfel, Sfânta Scriptură, întreaga spiritualitate liturgică și învățătură patristică 

ne arată că lumea a fost creată pentru a putea fi mediul de manifestare a Întrupării Fiului lui 

Dumnezeu. 

          Ținând cont de toate aceste lucruri, părintele dezvoltă o teologie de laudă și preamărire a 

lui Dumnezeu, dar și de mulțumire pentru întreaga Sa lucrare creatoare și mântuitoare. Gândirea 

sa este în concordanță cu gândirea bisericii și se află sub aripa protectoare a Sfântului Duh. 

          Prin întreaga sa operă, Dumitru Stăniloae a contribuit la reconstrucția teologiei ortodoxe, a 

spiritualității, misticii și asceticii răsăritene, fiind sursă de inspirație pentru toți trăitorii întru 

Hristos. 

          Părintele a trecut la cele veșnice în anul 1993, trupul său fiind așezat în cimitirul de la 

Mănăstirea Cernica, alături de soția sa, Maria. 
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MAIORESCU ȘI SENINĂTATEA JUDECĂȚII CRITICE 

Prof. dr. Elena-Cremona Țintatu-Comănescu 

Școala Gimnazială “Traian” Pitești, jud. Argeș 

 
Trebuie să recunosc faptul că nu m-am gândit niciodată să asociez termenul seninătate cu 

numele lui Maiorescu. Apoi am avut bucuria de a descoperi această corespondență în Cartea 

întrebărilor de Ioana Pârvulescu. Totul mi s-a părut atât de interesant, iar relațiile interumane din 

epoca aceea atât de actuale... Concluzia este că firea umană nu se poate schimba, nu poate evolua 

odată cu tehnologia, de pildă. Ea rămâne la fel de expusă binelui și răului, iar fericiți sunt cei 

care pot face diferența. 

Autoarea  consideră că Titu Maiorescu este cel care a impus atât în critică, cât și în savoir 

faire-ul vieții noțiunea de seninătate. Până la el, pentru contemporanii lui poeți și critici, senin nu 

era decât cerul. Generația anterioară, pașoptistă, nu cunoștea seninătatea pentru că, înainte de 

Revoluție, era veșnic în primejdie, iar după ce i-a suferit consecințele (exil, închisoare, 

sărăcie...), miza iubirii de țară era prea mare și prea scump plătită ca să poți rămâne senin. Nici în 

critica literară pașoptiștii nu voiau, în ciuda unor declarații frumoase, seninătate, ci sentiment: 

entuziasm sau dezamăgire, oricum implicare.  Pentru un revoluționar adevărat, la fel ca pentru un 

îndrăgostit, seninătatea este un semn rău, al nepăsării. Pentru Maiorescu seninătatea este semnul 

superiorității intelectuale, semnul unor timpuri așezate, semnul dragostei ideale. El însuși pare să 

fie însă, în epocă, singurul ei reprezentant de valoare.  

Ioana Pârvulescu creează niște situații ipotetice, apoi adresează stimaților colegi sau 

prieteni critici niște întrebări care pot genera scenarii de neimaginat. 

Ce s-ar fi întâmplat dacă Maiorescu nu s-ar mai fi întors de la Viena, Berlin sau Paris, 

după studii, sau dacă și-ar fi văzut numai de avocatură (din care trăia), dincolo de orice 

preocupare culturală? Nu s-ar mai fi întâlnit și asociat cu Iacob Negruzzi și ceilalți, în lipsa unei 

personalități coagulante societatea Junimea n-ar fi apărut, Convorbirile literare n-ar fi existat, 

Eminescu ar fi publicat în cine știe ce reviste neînsemnate, dacă ar fi citit în public lucruri mai 

dificile, nimeni nu l-ar fi susținut și înțeles, nimeni nu l-ar fi stimulat și ajutat să meargă la studii 

în străinătate, nu ca să-și dea doctoratul, ci ca să înțeleagă marea filosofie și istoria poeziei. 

Manuscrisele nu ar fi fost publicate, iar el ar fi dispărut fără o carte antumă. Tinerii n-ar fi avut o 

revistă de prestigiu în care să-l citească pe Eminescu și faima lui nu s-ar fi cristalizat. Neexistând  

Junimea și Eminescu, n-ar mai fi debutat nici Creangă, cel care ar fi rămas un geniu oral (cum a 

fost, mult mai târziu și în altă direcție Petre Țuțea). Caragiale ar fi scris piese, dar, cum niciun 

om cu influență nu l-ar fi apărat, e posibil ca atunci când piesele i-au fost fluierate și prost 

înțelese, traiectoria lui să fi fost frântă sau deviată. Academia Română ar fi fost lipsită de o 
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enormă parte a manuscriselor de valoare, uitate pe cine știe unde, arse, rupte, pierdute, pentru că 

nimeni n-ar fi avut grijă să le strângă. Firește că nici direcția nouă, nici spiritul critic nu s-ar fi 

impus cu ușurință în literatura română, nici reforma ortografică și celelalte reguli de unificare a 

limbii, ieșite din nevoia junimiștilor de a comunica în scris unii cu alții n-ar fi existat. Ca 

literatura română să se se sincronizeze și să se occidentalizeze, ea ar fi trebuit să-l aștepte pe 

Lovinescu. Dar cum ar fi arătat Lovinescu în absența terenului pregătit de Maiorescu? 

Implicațiile ar fi fost și mai profunde. 

Toate acestea sunt numai partea vizibilă a aisbergului. Ceea ce nu se știe și nu se vede așa 

de ușor este contribuția zilnică, miniaturală, a lui Maiorescu, la formarea limbii, a fiecărui text 

publicat sau rămas manuscris, contribuția lui la fiecare idee limpezită în apele culturii. Fiindcă el 

nu i-a stimulat, încurajat și ajutat financiar-administrativ doar pe cei mari, dar și pe puzderia de 

literați sau oameni care nu se mai văd astăzi. Aici e cu adevărat mare Maiorescu, pentru că a fost 

neobosit și egal de generos cu toți. A avut răbdare să asculte, la cenaclu, orice producție 

mediocră și s-o îndrepte cu tact și bunăvoință, iar dacă în ea era fie și un vers sau o idee de 

salvat, o salva. Cu răbdare și sacrificându-și opera proprie, a ales grâul de neghina literaturii 

române. A știut să pună omul pe calea cea bună, i-a corectat traiectoria culturală, i-a netezit 

drumul. A făcut critică literară, adică a spus neobosit unde este slăbiciunea textului unui diletant, 

unde sună rău, unde trebuie reparat, cum ar fi de îmbunătățit. Efortul și energia consumate au 

asigurat sănătatea și excelența climatului cultural al vremii.  

Concluzia este că epocile culturale fertile nu există dacă nu se află pe acolo un spirit critic 

dispus să se sacrifice așa cum a făcut-o Maiorescu. Dacă Maiorescu nu e, nu e nici progres și, ca 

influența lui să aibă efect, îi trebuie seninătatea.  

Cum a reușit Maiorescu să atingă seninătatea judecății critice și seninătatea judecății față 

de semenii lui? Este sacrificiul eului propriu în numele lui noi. Maiorescu face din excelența 

proprie un simplu instrument pus la dispoziția celorlalți, iar nu un loc emoțional, cum este eul 

pentru cei mai mulți dintre noi.  

Ioana Pârvulescu amintește că în 1909 toată lumea literară românească îi omagia pe 

Eminescu și pe Creangă, de la a căror moarte se împlineau abia 20 de ani. Un an mai târziu, în 

1910, venise rândul sărbătoririi lui Maiorescu, de la a cărui naștere se împlineau 70 de ani. Ce i-a 

plăcut cel mai mult autoarei a fost discursul aniversar al lui Sextil Pușcariu, publicat în Junimea 

lirerară, care a încercat să spună esența despre Maiorescu într-o singură propoziție. Aceasta ar 

putea fi, afirmă scriitoarea, un motto la tot ce s-a întâmplat ulterior cu discuțiile despre locul sau 

despre rolul lui Maiorescu în cultura română: Lui Maiorescu timpul i-a dat întotdeauna 

dreptate. A fost contestat, răstălmăcit, denigrat, dar a ieșit învingător. Pentru confruntare a avut 

nevoie de tărie de caracter și de încredere în posibilitatea binelui. Și le-a avut.  
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ION CIOCAN (1850-1915) ȘI ROLUL SĂU ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ROMÂNESC TRANSILVĂNEAN 

Prof. Floare Vaida  

Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

 

 Ion Ciocan s-a născut în 19 februarie 1850, în satul Mocod, din Districtul Grăniceresc 

Năsăud și a decedat la 6 septembrie 1915 la Budapesta.  

 Tatăl său, Andrei Ciocan, a fost învățător la școala confesională greco-catolică din 

Mocod unde fiul, Ion, a început studiile, a urmat mai apoi la Zagra clasa I și a II-a, iar clasa a III-

a la Școala Normală din Năsăud.  

 În anul 1863 se inaugurează Gimnaziul Superior Românesc din Năsăud, a patra școală 

românească de acest nivel din Transilvania, după Blaj, Beiuș și Brașov. Tânărul Ion Ciocan 

devine elev de gimnaziu, făcând parte din prima generație a acestei instituții școlare. În anul 

1871 încheie cursurile gimnaziale, fiind clasat pe primul loc și obținând la „testimoniu de 

maturitate‖ calificativul „matures cum praecellentia”, „eminență‖. A devenit astfel primul șef de 

promoție din istoria gimnaziului și singurul absolvent al promoției sale care a obținut acest 

calificativ. 

 Grație acestor rezultate, obține o bursă grănicerească și pleacă să studieze teologia la 

Universitatea din Viena. Renunță la teologie în favoarea filosofiei, trecând la Universitatea din 

Graz și continuând la cea din Budapesta unde obține diploma de absolvire în data de 27 martie 

1874. Rămâne la Budapesta încă patru ani, obținând și diploma de profesor la 10 mai 1878, 

având ca specializări principale româna și geografia, iar specialitate secundară istoria. În tot acest 

timp Ion Ciocan a lucrat la publicația „ Albina‖. 

 În anul 1878 se întoarce la Năsăud, fiind numit profesor la Gimnaziul Superior 

Românesc, iar doi ani mai tărziu devine director provizoriu. În 1882 este numit profesor ordinar 

(titular) și director definitiv. În același an s-a căsătorit cu Amalia Piciu, cu care însă nu a avut 

copii. 

 În perioada în care a fost director al gimnaziului s-a preocupat de finanțarea și publicarea 

neîntreruptă a anuarului școlar numit „Reportulu gimnasiale” 

(1880/1881-1897-1898). 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Ion_Ciocan.jpg
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 Din 1886 devine președinte al Fondurilor școlare năsăudene, funcție din care 

influențează direcționarea fondurilor necesare pentru ridicarea unui nou edificiu al gimnaziului 

năsăudean. De menționat faptul că această clădire a fost ridicată într-un an de zile, piatra de 

temelie a fost pusă în 4 octombrie 1887, iar la 4 octombrie 1888 a fost dată în folosință. Lucrarea 

a costat 119.966 florini şi 93 creițari și i-a avut ca arhitecţi pe austriecii Johann Roschner, Carol 

Kramer şi Moetz Friedrich. În anul 1890 este decorat cu „Crucea de cavaler‖ al ordinului Franz 

Josef, recunoscându-i-se meritele pentru activitatea dusă în fruntea gimnaziului și a fondurilor 

școlare. 

 Noul sediu al gimanziului era mult mai generos, avea 30 de săli pentru spațiile de 

învățământ și administrative, sală de sport și aulă. Ion Ciocan a reușit să crească treptat numărul 

de elevi, ajungând ca în preajma Primului Război Mondial numărul absolvenților să se tripleze. 

 Clădirea gimnaziului a fost admirată și de Nicolae Iorga, în contextul unei vizite prin 

Transilvania, fiind găzduit în sala de oaspeți a acestuia. În lucrarea Neamul românesc din Ardeal 

și Țara Ungurească spune despre clădirea gimnaziului din Năsăud: ―Acesta este cel mai frumos 

dintre câte licee au românii de peste munţi. Clădit după planuri cuminţi şi cumpătate, care nu 

sunt lipsite de frumuseţe, el cuprinde săli de clasă, de desen, de muzică, bibliotecă, de muzeu, de 

experienţe…‖ 

 În 1896 Ion Ciocan candidează și este ales pentru prima dată deputat al 

cercului Năsăud pentru Parlamentul din Budapesta. Obține mai multe mandate de parlamentar 

până în 1915. Devine profesor la Universitatea din Budapesta în anul 1898, pe Catedra de limba 

și literatura română, post pe care îl deține până la pensionare, în anul 1909. În această perioadă 

creează fundația „Amalia Ciocan‖, prin intermediul căreia acordă studenților premii, o dată la 2 

ani, pentru cea mai bună lucrare dedicată istoriei și literaturii române.  

 După o boală grea, Ion Ciocan s-a stins din viață la Budapesta la 6 septembrie 1915, fiind 

transportat cu trenul și înmormântat la Năsăud în cimitirul numit „Comoară‖. 
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                     ROLUL CHIMIȘTILOR ÎN DESCOPERIREA DIAMANTULUI 

                                                            Prof. Marilena-Georgiana Antonie 

                                                            Școala Profesională Daneți, jud. Dolj 

 

 Între bogățiile pe care pământul le ascunde se găsește și diamantul. Această piatră 

prețioasă este mai scumpă decât aurul sau platina. Din 4 tone de rocă diamantiferă se obține abia 

1 gram de diamant. Diamantul era cunoscut în vechea Indie cu două milenii înaintea erei noastre. 

Încă din anul 1675, marele fizician englez I. Newton emite ipoteza că diamantul trebuie să ardă 

ca și cărbunele, dar nu și-a permis luxul să se convingă prin experiență de acest fapt. A trebuit să 

mai treacă vreme până ce alți chimiști mai bogați au făcut astfel de experiențe costisitoare. 

 Studiul științific al carbonului în general și al diamantului, în special, începe târziu. Chiar 

la sfârșitul secolului al XVII-lea unii membrii ai ,,Academiei del Cimento‖ (Academia 

experiențelor) din Franța au constatat că diamantul nu se topește oricât ar fi încălzit, dar că în 

focarul unei oglinzi concave se aprinde și arde. Meritul de a fi cercetat cel dintâi acest element 

revine lui A. L. Lavoisier, care, în neastâmpărul geniului său, trece prin prisma analizei științifice 

toate elementele chimice ce se cunoșteau în epoca sa. Astfel, în 1772 se ocupă de acțiunea 

focului asupra pietrelor prețioase și căutând să verifice și ipoteza lui Newton face următoarea 

constatare: ,,diamantul prezintă o proprietate care lui îi este particulară, aceea de a arde în felul 

compușilor combustibili și de a se risipi complet‖. Dar genialul chimist francez nu se mulțumește 

cu acest rezultat. Constată că prin arderea diamantului rezultă un gaz care tulbură apa de var. 

Evident, era dioxidul de carbon, pe care-l menționase înainte cu un secol și jumătate Van 

Helmont (1577 – 1644) sub denumirea de ,,gaz silvestru‖, pe care J. Black (1726 -1799) îl 

numise ,,aer fix‖, arătând că este unul dintre componenții carbonaților alcalini și căruia, în 1774 

T. Bergman avea să-i găsească proprietățile acide. 

 Experiențele lui Lavoisier fac dovada că diamantul este cel mai curat dintre diferitele 

forme de cărbune (este elementul chimic carbon). 

 În 1797, chimistul englez S. Tennant (1701 – 1815) reia experiențele lui Lavoisier și 

ajunge la aceleași rezultate. În anul 1800, Mackenzi face un nou pas înainte în cunoașterea 

carbonului. El arată că în pământ se mai găsește, în afară de diamant, încă un cărbune în formă 

cristalină, sub numele de grafit, care până atunci era confundat cu sulfura de molibden. Dar 

carbonul se găsește în pământ (antracit, huilă, lignit, turbă), alături de cele două forme cristaline: 

diamantul și grafitul. 

 În 1814 chimistul englez H. Davy (1778–1829) reia experiențele lui Lavoisier asupra 

diamantului și constată că arderea lui în oxigen se face fără a rezulta vapori de apă (ca în 

celelalte arderi) și nici reziduu solid, ci numai dioxid de carbon și conchide că diamantul este 

carbon elementar. 
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 În 1841, Dumas și Stass experimentează cu meticulozitatea ce-i caracterizează arderea 

diamantelor și arată că după combustia acestora rămâne un procent infim de cenușă de 0,05 – 

0,2% care poate fi pus pe socoteala impurităților, și conchid că diamantul poate fi considerat 

carbon curat. 

 Dar diamantul își dezvăluie frumusețea strălucirii sale mai ales prin prelucrarea lui în 

briliant, iar valoarea sa deosebită, mai mare decât a oricărui alt bun material, fascinează ca 

podoabă. În 1870 se descoperă în Africa de sud zăcăminte importante de diamant care dau 

negustorilor și aventurierilor mirajul îmbogățirii rapide. Și așa cum înainte cu 2-3 secole aurul a 

atras pe toți aventurierii spre regiunile aspre ale Americii, de astă dată, diamantul îi atrage spre 

căldurile Africii. Diamantul devine ,,la modă‖. El reprezintă bogăție, lux, prestigiu. 

 Pentru alchimiști însă, diamantul nu era decât o formă pură a unui element chimic, prea 

comun, carbonul și deci teoretic apărea posibilă realizarea acestei pietre scumpe pe cale 

artificială, în laborator, prin înnobilarea cărbunelui comun. Alchimiștii s-au zbătut secole să 

obțină din metale comune aur și nu au reușit. Oare realizarea pe cale artificială a diamantului 

avea să fie o nouă himeră? Aceasta avea să se vadă curând, căci dintre chimiștii care se ocupă să 

rezolve problema apare pe primul plan H. Moissan (1852 – 1907). El nu căuta celebritate prin 

aceste cercetări, căci o avea deja. Reușise în 1886 să izoleze fluorul, operațiune în care numeroși 

chimiști de mare prestigiu ca Gay-Lussac și Davy eșuaseră. Moissan face o serie întreagă de 

experiențe cu diamante și constată că analize chimice de mare exactitate arată întotdeauna și mici 

urme de fier. El mai știa că diamantul, ca, de altfel, toate celelalte forme ale carbonului, nu se 

topește la cald, nu este volatil decât la temperatura arcului electric, nu se dizolvă în niciun fel de 

lichid, dar că este solubil în fier, cu care se combină și-l transformă în fontă. Era, de altfel, 

tocmai perioada când chimiștii și metalurgiștii căutau să rezolve relațiile dintre fier-fontă-oțel. 

 Moissan se gândește că nu ar fi exclus ca diamantul să se formeze prin cristalizarea 

cărbunelui obișnuit, în fier. Începe o serie întreagă de experiențe asupra solubilității cărbunelui în 

fier. Rezultatele nu par încurajatoare. Studiază solubilitatea cărbunelui în crom, nichel, aur, 

argint, siliciu. Într-adevăr, cărbunele se dizolvă puțin la temperaturi ridicate, dar, decepționat, 

constată că prin răcire nu se obține diamantul căutat, ci cealaltă stare alotropică cristalină, 

grafitul. Moissan nu renunță. El consideră că probabil cauza insuccesului s-ar datora faptului că 

lucra la temperaturi prea joase. Folosește flacăra cu suflător de oxigen care realizează o 

temperatură de 2000℃ și fiindcă nici astfel nu ajunge la rezultate, recurge la arcul electric. 

Totuși, nu realizează diamant. Este convins că temperatura trebuie să fie mai ridicată și în acest 

scop inventează cuptorul electric, construcție care avea să dea mai târziu un mare avânt 

cercetărilor chimice de laborator, dar mai ales aplicațiilor industriale. Chiar dacă Moissan s-ar fi 

oprit cu cercetările aici, știința și tehnica ar fi beneficiat suficient de pe urma inventării 

cuptorului electric. Dar Moissan continuă cercetările. 

 Cam în același timp, la Conon Diabolo căzuse un meteorit de mari proporții. Prima 

analiză chimică făcută de Mollard arătase că este un aliaj de fier și nichel. Chimistul francez C. 

Friedel (1832-1899) analizează însă mai atent meteoritul și găsește în el urme de diamant. 

Pământenii au luat astfel cunoștință că diamantul se găsește și în Cosmos. Moissan nu putea să 

nu dea importanța cuvenită acestui fapt și începe să creadă că diamantul din meteorit a luat 

naștere probabil la presiuni foarte mari. Cum să le realizeze în laborator? Trecuseră 4 ani de când 

era absorbit de această problemă și niciun rezultat. Trece din nou în revistă toate datele în 

legătură cu variația volumului diferitelor corpuri, când acestea își schimbă starea de agregare. 
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Aproape toate corpurile când trec din starea lichidă în cea solidă își micșorează volumul, cu 

excepția apei, care, când îngheață, își mărește volumul. Fonta, care este un aliaj din fier cu 

carbon, se comportă ca gheața adică își mărește și ea volumul când trece din stare lichidă în stare 

solidă. Lui Moissan îi vine ideea de a încălzi o cantitate mai mare de cărbune (evident, în absența 

aerului) în fonta topită și apoi prin răcire bruscă fonta ar putea realiza acea puternică mărire de 

presiune în interiorul masei sale și ar face posibilă transformarea cărbunelui în diamant. Aplică 

această metodă folosindu-se de cuptorul electric pe care-l inventase și într-adevăr, în anul 1893, 

realizează diamantul artificial. Anii grei de muncă se încheie cu un succes strălucit, iar vâlva 

produsă printre oamenii de știință a fost la fel de vie ca și panica ce a pătruns între industriași, 

între acționarii de mine din Africa și negustorii de diamante, care toți realizau beneficii 

considerabile. 

 Este adevărat că diamantele obținute de Moissan erau prea mici (de ½ milimetru) pentru a 

avea valoare comercială și erau mai scumpe decât cele naturale. Proprietarii de mine din Africa 

se liniștesc, încă nu este nicio teamă de o eventuală concurență. 

 Cu timpul tehnologia producerii diamantelor artificiale s-a îmbunătățit și au fost produse 

diamante pentru utilizări industriale, în special pentru foraje adânci, în optică și la tăierea 

materialelor foarte dure. 

 Chimia însă, și știința în general, s-a îmbogățit cu o nouă descoperire de mare importanță, 

realizată prin munca unui om de geniu al cărui nume strălucește în chimie ca diamantul. 

 Cărbunele „curat‖ se întrebuințează în domeniile cele mai diverse. Becul electric al lui 

Edison avea filamentul din cărbune, iar în farmaceutica modernă cărbunele absorbant este bine 

cunoscut. Cealaltă varietate de cărbune „curat‖, grafitul, a fost studiat întâi de Scheele, care arată 

că este un cărbune mineral, dar care conține „aer fix‖ (CO2) și conform credinței epocii sale și 

„flogistic‖. 

 Grafitul se întrebuințează la fabricarea minelor de creioane, a electrozilor, iar mai nou în 

reactoarele nucleare ca moderator. 
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IOAN POP DE POPA  ȘI CHIRURGIA CARDIOVASCULARĂ 

 

Prof. Camelia Baic  

Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei, jud. Bihor 

 

Ioan Pop de Popa  s-a născut în 6 octombrie 1927, în Oradea și a 

decedat în 30 aprilie 2021 tot în Oradea.  

 A fost profesor doctor docent, medic cardiolog și specialist 

în chirurgie cardiovasculară.  

 A efectuat prima operaţie pe cord deschis din România, la 5 

aprilie 1973, la Târgu-Mureş.  

 A fost senator în legislatura 2000-2004. 

Activitate organizatorică în chirurgia cardiovasculară: 

 a înființat specialitatea de chirurgie vasculară care nu figurase în nomenclatorul 

ministerului sănătății la acea dată; 

 a scos chirurgia cardiovasculară din chirurgia generală, stabilind-o ca specialitate 

distinctă; 

 a înființat Centrul Național de Boli Cardiovasculare București Fundeni, cu 780 de paturi, 

10 săli de operații, 35 paturi reanimare, 4 săli de cateterism cardiac, diverse laboratoare 

de explorări funcționale, de biochimie, punând la un loc, în aceeași clădire, chirurgia 

cardiacă, cardiologia și hematologia, care fuseseră anterior dispersate prin București. 

Această unitate a fost astfel supranumită atunci nava-amiral a medicinei românești; 

 a înființat școala modernă de chirurgie cardiovasculară din România, specializând circa 

160 de chirurgi cardiovasculari români și unsprezece străini; 

 a inițiat și a contribuit la înființarea celor șapte centre de chirurgie cardiovasculară, 

inclusiv cel al armatei, pe lângă fiecare universitate de medicină și farmacie din România. 

Astfel, pacienții din România se puteau opera acasă, nu era nevoie să plece în străinătate; 

 a inițiat, prin deplasări repetate cu echipa de chirurgi și anesteziști, la spitalul republican 

din Chișinău, instruirea pentru operațiile pe cord deschis. Pacienții din Republica 

Moldova erau anterior tributarii intervențiilor cardiace făcute în alte țări, pe valută;  

 a înființat Societatea română de chirurgie cardiovasculară, a cărei activitate meritorie s-a 

concretizat prin numeroase lucrări științifice și șapte congrese internaționale care au avut 

loc în România; 

 a elaborat atât singur, cât și cu colectivul circa șase sute de lucrări științifice, precum și 

12 monografii de specialitate; 

 ca membru în diverse comisii de concurs, de promovare și în calitate de conducător de 

doctorate (35), a promovat cadre merituoase în munca didactică superioară; 

 a aplicat cu succes "industria medicală în alb" văzută în America, operând la Fundeni 

pacienți proveniți din țări bogate, dar fără medicină de vârf; 

 a înființat în 1991 FOBAC, Fundația pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afecțiuni 

Cardiovasculare, organizație neguvernamentală, care a ajutat cu medicamente mii de 

bolnavi. 

Activitatea de cercetare: 
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Din cauza lipsei de valută pentru importuri de materiale, a fost obligat să recurgă la invenții 

personale aplicate cu succes în clinică cu scopul salvării vieții bolnavilor: 

 A realizat prima inimă și primul plămân artificial din România.  

 A înființat la Clinica Fundeni colectivul de cercetare „Valve cardiace și transplante”, 

având cincisprezece cercetători cu studii superioare și zece personal mediu (1978). 

 A implantat primele artere artificiale tip "Pop de Popa - Dodu", în revascularizare și by 

pass-uri arteriale. Brevet nr. 98854/11 mai 1989 - (1983). 

 A implantat prima valvă biologică de porc mistreț, tip "MIVA Pop de Popa". - 

(1983/decembrie) implantată la 736 pacienți, total 860 piese. Brevet invenţie 78309/83. 

 A realizat valvulotomul Pop de Popa pentru operații de by-pass safen in situ. Efectuarea 

primelor cincizeci de operații. Brevet OSIM nr. 80868/6 noiembrie 1982. 

 Realizarea arterelor artificiale colagenate, extraanatomice și armate, lineare și bifurcate, 

tip Pop De Popa-Bodnar-Trandafir, implantate în această perioadă la peste patru mii de 

bolnavi. - (1983-1991). Brevet 84 694/84. 

 Realizarea protezei valvulare cardiace metalice Pop De Popa-Stănescu. Brevet OSIM nr. 

115176/29 aprilie 1986. Va fi implantată în 1991 la bolnavi. – (1986). 

Monografii realizate: 

 Transplantarea organelor și țesuturilor - 1967 

 Patologia sistemului cav inferior - 1973 

 Inima. Patologie și tratament chirurgical - 1975 

 Patologie chirurgicală - cap. "Patologia cardiovasculară" - 1977 

 Sistemul arterial aortic. Patologie și tratament chirurgical Vol. 1 + 2 - 1982 și 1983 

 Fiziopatologia cardiovasculară - 1989 

 Exigențe ale diagnosticului modern în chirurgia cardiovasculară - 1989 

 Patologie chirurgicală cardiovasculară, vol. 5 - 1991 

 Tumorile cardiace, 1 vol., 101 pag., Editura militară - 1996 

 Curs de tehnici operatorii pentru studenți  

 Curs de patologie chirurgicală pentru studenții anilor IV medicină generală 

 Curs de chirurgie cardiovasculară pentru studenții anilor V medicină generală 

Premii, decorații: 

 Premiul Academiei Române „Gh. Marinescu” pentru realizarea valvei biologice „MIVA 

Pop de Popa”. 

 Ordinul Steaua României în grad de cavaler, 2004 

 Medalia Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 2007 

 Emblema de onoare a armatei române pentru fapte de arme săvârșite pe parcursul celui 

de al Doilea Război Mondial 
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ALEXANDRU CIURCU – INVENTATORUL BĂRCILOR CU MOTOR 

 

Prof. Virginica Barabaş  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Motto: „Răscolim trecutul pentru a inventa viitorul” – Camelia Oprița, scriitoare contemporană 

 Printre românii celebri, mai puţin cunoscuţi de tinerii de azi, se numără şi Alexandru 

Ciurcu, inventatorul „buteliei cu jet―, adică, mai pe înţelesul nostru, al motorului cu reacţie. 

Alexandru Ciurcu s-a născut pe 29 ianuarie 1854 la Şercaia, Comitatul Făgăraş, astăzi judeţul 

Braşov, tatăl său fiind Neculai Ciurcu, participant la Revoluția de la 1848 din Transilvania, iar 

mama, Polixenia. A fost căsătorit cu Speranța (născută Chirilov/Kirilov), dar aceasta a murit la 

numai 21 de ani, imediat după ce familia a fost expulzată din țară (1886). De la aceasta îi rămâne 

însă o fiică, botezată Adela, în memoria surorii sale decedate. Ulterior s-a căsătorit cu Julietta 

Ecaterina. În ceea ce priveşte studiile, a urmat ciclul primar în satul natal, iar liceul la Braşov. A 

fost student al Universităţii din Viena, unde a făcut studii de drept, între anii 1873 şi 1876. În 

acelaşi timp, viitorul inventator a urmat şi câteva cursuri tehnice. 

După terminarea studiilor, în anul 1876, Alexandru Ciurcu se întoarce în ţară şi se 

stabileşte la Bucureşti, unde, datorită faptului că l-a cunoscut pe Mihai Eminescu, începe să 

iubească meseria de publicist şi jurnalist, pe care o îmbrăţişează cu succes. A fost influenţat şi de 

marele Ion Luca Caragiale, care i-a fost alături o bună perioadă şi l-a introdus în tainele 

publicistice. A întemeiat împreună cu Émile Galli ziarul de limbă franceză, L'Orient, care, 

ulterior, a devenit cunoscutul L'Indépendence Roumaine, unde făcea propagandă, în favoarea 

României în cercurile străine de cititori.  

Între 1877 şi 1878, Alexandru Ciurcu a fost corespondent din mijlocul Războiului de 

Independenţă. Pe câmpurile de luptă ale Războiului de Independență, Alexandru Ciurcu face 

cunoștință și se împrietenește cu Nicolae Grigorescu și tot aici leagă o strânsă prietenie cu 

ziaristul francez Just Buisson, care era corespondentul de la Bucureşti al unei agenţii de presă 

franceze şi cu care concepe proiectul unui original motor cu reacţie. 

La expoziția aviatică de la Paris din 1881 fusese prezentat un aerostat propulsat cu 

ajutorul unui motor electric. Alexandru Ciurcu și Just Buisson propun ca în locul motorului 

electric să se utilizeze un motor cu reacție și chiar obțin un prim brevet din Franța prin care se 

prevede posibilitatea zborului cu reacție. Pentru a demonstra viabilitatea propunerii lor, cei doi 

prieteni au proiectat și construit un motor bazat pe forța de propulsie generată de combustia unor 

gaze într-o cameră de combustie de mici proporții. Motorul consta dintr-un recipient de 2 litri, 

care avea un orificiu cu diametrul de 3 mm. Prin combustia gazelor presiunea din interiorul 

recipientului se ridica la 10 – 15 atmosfere. Dovedind, în egală măsură, o mare pasiune pentru 

tehnică, încă din copilărie a fost preocupat de ideea propulsiei, prin reacţie, a unor vehicule 

aeriene mai grele decît aerul. Astfel, aflat la Bucureşti, în anul 1882, a schiţat planurile unui 

propulsor reactiv, destinat, în principal, mijloacelor aeriene de transport. 

 Exilat pentru ideile sale politice, în 1885, Ciurcu s-a stabilit la Paris, în localitatea 

Asniéres, unde a fost primit în cercurile culturale şi aeronautice ale timpului, iar, împreună cu 

francezul Just Buisson, fost corespondent al Agenţiei de ştiri HAVAS la Bucureşti, cu care 

împărtăşea aceeaşi pasiune pentru tehnică, a construit şi a brevetat, în 1886, „butelia cu jet―, 



MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 89 
 

realizată în mai multe variante. Dorind să experimenteze „butelia cu jet― pe un dirijabil, i-a făcut 

această propunere inventatorului Gaston Tissandier. Acesta a refuzat, însă, să participe la proiect, 

considerând că experimentul era periculos. La 12 octombrie 1886, Alexandru Ciurcu şi Just 

Buisson au primit, din partea Ministerului francez al Comerţului şi Industriei, brevetul de 

invenţie nr.179.001, pentru ,,Propulsorul cu reacţie‖ („Propulseur ŕ réaction―). La 3 august 1886, 

cei doi prieteni şi-au testat invenţia, instalând propulsorul pe o barcă şi reuşind, cu ajutorul 

acestuia, să navigheze contra curentului, pe apele Fluviului Sena. Rezultatele obţinute au fost 

remarcate de presa vremii, care a scris elogios despre succesul experimentului. Reacţia din 

butelie se datora unui amestec inflamabil, format din azotat de amoniu (78%) şi petrol (22%), la 

care se mai adăuga cărbune de lemn, fărâmiţat foarte fin (7%). Gazele încălzite îşi ridicau 

presiunea, iar evacuarea lor se făcea printr-o ţeavă cu secţiunea controlată. Motorul era alimentat 

cu combustibil, la un interval de 15 minute, timp în care ambarcaţiunea continua să se deplaseze 

contra curentului, în virtutea inerţiei. La testarea motorului a participat şi un expert al 

Ministerului de Război din Franţa, care a vorbit în termeni elogioşi despre „prima ambarcaţiune 

cu motor reactiv―.  

Alexandru Ciurcu și Just Buisson au construit un al doilea motor mai puternic, cu un 

recipient mai mare, care urma să mărească presiunea din interiorul cilindrului și viteza de ieșire a 

gazelor. Experimentarea acestei noi mașini, la data de 16 decembrie 1886, s-a terminat printr-un 

dezastru: mașina a exploadat omorându-i pe Just Boisson și pe un asistent al inventatorilor, care 

se afla la cârma ambarcațiunii, iar ambarcațiunea s-a scufundat. Alexandru Ciurcu, care a reușit 

să scape înotând până la mal, a fost acuzat de ucidere din culpă, dar a fost achitat. Marele public 

nu a considerat că accidentul se datora faptului că cei doi inventatori se jucau cu explozivi 

puternici. Ciurcu a avut dificultăți în a explica faptul că motorul se baza pe un principiu fizic 

complet diferit, cel al forței de reacțiune provocate de un jet de gaze, nu al unei forțe provocate 

de o explozie. 

Gaston Tissandier, editorul revistei La Nature, și inventator, l-a încurajat pe Ciurcu să-și 

continue experimentările. Tissandier dovedea o înțelegere pentru Ciurcu, deoarece avusese și el 

un accident în timpul unui experiment științific, supraviețuise, dar își pierduse auzul. El aflase 

astfel că progresul științific poate uneori fi plătit cu viața cercetătorilor.  

Alexandru Ciurcu s-a asociat cu Emil Sarrau și Paul Vieille, inventatorul prafului de 

pușcă alb. De data aceasta au montat aparatul pe o drezină de cale ferată. Experiența, efectuată în 

anul 1888 la Sevran-Livry (lângă Paris) a fost reușită. În anul 1889, la Paris, a organizat primul 

pavilion românesc în cadrul unei expoziţii universale. 

În anul 1890, Alexandru Ciurcu a părăsit Parisul şi s-a întors la Bucureşti și a adus cu el 

un motor cu reacţie, care se află expus, în prezent, la Muzeul Tehnic „Dimitrie Leonida―, din 

Bucureşti. Aici şi-a reluat fosta profesie, fiind numit ca director al ziarului ―Timpul‖ (1890-

1900). El şi-a continuat activitatea publicistică şi mai târziu, lucrând pentru diferite ziare. A 

deţinut funcţia de preşedinte al Sindicatului ziariştilor. De tehnică nu s-a mai ocupat niciodată. 

Alexandru Ciurcu a murit la data de 22 ianuarie 1922 în Bucureşti. 
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KONRAD ZUSE - PRIMUL CALCULATOR PERSONAL DIN LUME 

CONSTRUIT DE APPLE 
 

Inform. Gabriela Bargan 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 
 Inginerul german Konrad Zuse e considerat "părintele computerului". 

 Născut la Berlin în 1910, s-a mutat cu familia la Braunsberg, Prusia 

Orientală în 1912, unde tatăl său a lucrat ca funcționar poștal. Zuse a studiat 

la Collegium Hosianum din Braunsberg. În 1923, familia s-a mutat 

la Hoyerswerda unde și-a luat Abitur-ul în 1928. 

 S-a înscris apoi la Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg și a 

studiat o vreme ingineria și arhitectura, trecând apoi la ingineria 

construcțiilor și absolvind în 1935. O vreme, a lucrat la compania Ford, 

folosindu-și talentul artistic pentru compunerea de reclame. A lucrat apoi ca inginer proiectant la 

fabrica de avioane Henschel din Berlin-Schönefeld. Acolo, munca sa implica efectuarea manuală 

a unui volum mare de calcule de rutină, ceea ce el considera a fi extrem de 

plictisitor, și l-a condus la a se gândi la construirea unei mașini care să 

efectueze calculele. 

 Lucrând în apartamentul părinților săi în 1936, prima sa încercare, 

denumită Z1, a fost un calculator mecanic cu unitate binară în virgulă 

mobilă, cu o programabilitate limitată, care își citea instrucțiunile de pe un 

film de 35 mm perforat. În 1937, Zuse a cerut două patente care anticipau 

o arhitectură a calculatoarelor similară celei von Neumann. Z1 a fost 

terminat în 1938 și conținea circa 30.000 de piese metalice; el nu a 

funcționat niciodată corect, din cauza insuficientei precizii a 

componentelor mecanice. Z1 și proiectul său inițial au fost distruse în 

timpul celui de al Doilea Război Mondial. 

 Între 1987 și 1989, Zuse a recreat Z1, proces care a costat 800.000 DM, și a trebuit să fie 

asamblat de trei persoane (inclusiv Zuse). Finanțarea acestui proiect a fost furnizată de Siemens 

și de un consorțiu de cinci companii. 

 Cu toate acestea, până la lansarea 

celui din 1981 de către echipa de specialiști 

condusă de Don Estridge, cu 40 de ani 

înainte și alți oameni de știință și ingineri au 

reușit să lanseze individual această invenție. 

În anii 1940, computerul a devenit realitate. 

Mai mulți ingineri au reușit să îl realizeze 

independent unul de celălalt, în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial. Cu toate 

https://www.inventatori.ro/alexandru-ciurcu-ambarcatiune-cu-reactie-motor-cu-reactie-inventatorul-prafului-de-pusca-alb-early-aviators/
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acestea, inginerul german Konrad Zuse e considerat "părintele computerului". Zuse realizase 

mașini de calcul încă din 1936, iar în 1941 a creat "Z3", primul calculator controlat printr-un 

program. 

 Deși aparatul cu care a reușit marea performanță era de dimensiunea a trei frigidere, 

conținea deja toate componentele computerelor moderne: procesorul de date, memoria și unitatea 

externă. 

 Pionierul computerelor, Steve Wozniak, a construit un computer mic, "Apple I", în 1976. 

Costând peste 20.000 de dolari, avea un preț prea mare pentru cei care voiau să-l folosească 

acasă. "Apple II", care a intrat pe piață în 1977, a fost primul microcomputer comercial de 

succes. 

 Activitatea lui Zuse a fost efectuată întru totul independent de alți oameni de știință și 

matematicieni ai zilelor sale. Între 1936–1945, din cauza regimului politic, a fost practic în 

izolare intelectuală. În 1939, Zuse a fost chemat în serviciul militar, unde a primit resursele 

pentru a construi Z2. Zuse a construit Z2, o versiune revizuită a lui Z1, cu relee telefonice. În 

același an, a înființat o companie Zuse Apparatebau (Zuse Apparatus Engineering), pentru a-și 

fabrica mașinile. 

 Îmbunătățind proiectul mașinii Z2, a construit Z3 în 1941, un proiect secret al guvernului 

german. Acesta era un calculator în virgulă mobilă binar pe 22 de biți, a cărei programabilitate 

era bazată pe bucle, dar fără salturi condiționate și a cărei memorie și unitate de calcul se bazau 

pe relee telefonice. Releele telefonice utilizate în mașini erau în mare parte colectate din stocurile 

date la casat. În pofida absenței salturilor condiționate, Z3 era un calculator Turing complet. 

Turing-completitudinea sa nu a fost însă un obiectiv al lui Zuse (care se gândea doar la aspectele 

practice) și a fost demonstrată abia în 1998. 

 Z3, primul calculator electromecanic complet operațional, a fost finanțat parțial de 

guvernul german prin Deutsche Versuchsanstaltfür Luftfahrt, care avea nevoie de automatizarea 

unui volum mare de calcule. O cerere de finanțare guvernamentală, din partea colegului 

său Helmut Schreyer, care l-a ajutat pe Zuse să construiască prototipul Z3 în 1938, în scopul 

realizării unui succesor al lui Z3 a fost refuzată, deoarece nu avea importanță strategică. 

 În 1937, Schreyer îl sfătuise pe Zuse să folosească tuburile electronice ca elemente de 

comutație; acesta din urmă a considerat ideea una nebunească (Schnapsidee, s-a exprimat el). 

Compania lui Zuse (cu Z1, Z2 și Z3) a fost distrusă în 1945 de un atac aerian al Aliaților. 

Calculatorul pe bază de relee denumit Z4, parțial terminat, început de Zuse în 1942, fusese mutat 

anterior într-un loc mai sigur. Lucrul la Z4 nu putea continua în condițiile privațiunilor extreme 

ale Germaniei postbelice, și abia în 1949 a reușit să reia lucrul. El l-a arătat 

matematicianului Eduard Stiefel de la Institutul Federal Elveţian de Tehnologie 

Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich) care a comandat un exemplar în 

1950. La 8 noiembrie 1949, s-a înființat Zuse KG. Z4 a fost livrat la ETH Zürich la 12 iulie 

1950, și s-a dovedit a fi foarte fiabil. În 1940, guvernul german a început să-l finanțeze 

prin Aerodynamische Versuchsanstalt (AVA, Institutul de Cercetări în Aerodinamică), ce se 

ocupa cu producerea de bombe planoare. Zuse a construit mașinile de calcul S1 și S2, dispozitive 

dedicate pentru calculul corecțiilor aerodinamice ale aripilor bombelor zburătoare controlate prin 

radio. S2 avea un convertor analog-digital integrat aflat sub controlul programului. 

 Aceste mașini au contribuit la dezvoltarea de către armata germană a rachetelor ghidate 

Henschel Werke Hs 293 şi Hs 294 între 1941 și 1945, precursoarele rachetelor de 
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croazieră moderne. Designul circuitelor calculatorului S1 a fost predecesorul celor ale 

calculatorului Z11. 

 Zuse bănuia mai târziu că aceste mașini au căzut în mâinile sovieticilor în 1945.
 

În timp ce lucra la calculatorul Z4, Zuse și-a dat seama că 

programarea în cod maşină este prea complicată, astfel încât a 

proiectat un limbaj de nivel înalt, denumit de el Plankalkül, în 

1945/6, publicându-l parțial în 1948 și integral în 1972. 

Contribuția sa a fost una pur teoretică, deoarece limbajul nu a 

fost implementat în timpul vieții lui și nu a influențat direct 

limbajele ce i-au urmat. Unul din inventatorii limbajului ALGOL (Heinz Rutishauser) scria: 

„Prima tentativă de a gândi un limbaj algoritmic a fost efectuată în 1948 de K. Zuse. Notația sa 

era una destul de generală, dar propunerea sa nu a beneficiat de considerația pe care o merita.‖ 

Abia în 2000, o echipă de la Universitatea Liberă Berlin a scris un compilator de Plankalkül. 

 

În 1946 Zuse a înființat una dintre primele 

companii de calculatoare din lume, Zuse-

Ingenieurbüro Hopferau. Capitalul a fost 

obținut prin ETH Zürich și din achiziția de 

către IBM a drepturilor de implementare a 

unuia din patentele sale lui Zuse. 

 În 1967 Zuse a sugerat 

că universul însuși rulează pe un grid de 

calculatoare; în 1969, a publicat cartea Rechnender Raum, iar ideile sale au atras atenția altor 

autori, între care Edward Fredkin (anii 1980), Juergen Schmidhuber (anii 1990), Stephen 

Wolfram (A New Kind of Science) și alții. 

 După pensionare, Zuse s-a concentrat pe hobby-ul său, pictura. A murit la 18 decembrie 

1995 la Hünfeld, Germania, lângă Fulda. 

 Zuse a mai înființat o firmă, Zuse KG în Haunetal-Neukirchen în 1949; în 1957, sediul ei 

s-a mutat la Bad Hersfeld. Z4 a fost terminat și livrat la ETH Zürich, Elveţia, în septembrie 1950. 

La acea vreme, era singurul calculator funcțional din Europa continentală și al doilea calculator 

din lume care a fost vândut, după BINAC, care nu a funcționat niciodată corect după livrare. 

Zuse și firma sa au construit și alte calculatoare, toate denumite cu Z urmat de cifre, până la 

Z43. Între acestea, se remarcă Z11, vândut în industria optică și în universități, și Z22, primul 

calculator cu memorii pe bază de dispozitive magnetice. 

 În 1967, Zuse KG ajunsese la cifra de 251 de calculatoare construite. Din cauza 

problemelor financiare însă, compania a fost vândută către Siemens. 
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CÉLESTIN FREINET 

 

Prof. înv. preșcolar Teodora Boghean 

Grădinița cu Program Prelungit „Tedi” Galați 

 

 Viața și activitatea lui Célestin Freinet 

 Célestin Freinet este unul dintre cei mai mari pedagogi ai secolului XX. Acesta s-a născut 

pe 15 Octombrie 1896 în micul oraș Gars din Provence, Franța. Acea zonă era foarte frumoasă, 

dar defavorizată, așa că încă din copilărie, el își ajuta părinții, mergând cu oile. 

 După ce termină clasele primare, în 1912-1914, Freinet merge la Nisa pentru a urma 

colegiul de formare a cadrelor didactice primare, permițându-i, astfel, să lucreze ca învățător. 

Activitatea pedagogică, dar și viața personală îi sunt afectate de Primul Război Mondial, fiind 

mobilizat pe front (1914). După un an, adică la vârsta de 19 ani, acesta a fost grav rănit la 

plămâni. Această problemă de sănătate a reprezentat un motiv pentru atitudinea sa inovativă.  

 Mai târziu, în 1920, Freinet lucra ca învățător la școala elementară din Bar-sur-loup, o 

regiune săracă, unde își dezvoltă teoria pedagogică și aplică tehnicile și instrumentele create. În 

1923 își cumpără o tipografie după ce își dă seama că din cauza problemelor respiratorii nu poate 

folosi creta și implicit nu poate comunica cu elevii. 

 În 1928 este transferat la Saint-Paul-de-Vence, fiind apreciat și iubit atât de pătinți, cât și 

de elevi. Cu toate acestea, el nu este apreciat de autorități, care nu îi acceptă modul de predare. În 

cele din urmă, demisionează și se dedică Sindicatului Cadrelor Didactice pentru a putea schimba 

educația. În 1935 înființează o școală experimentală gratuită, unde frecventau copiii din mediile 

defavorizate și cazurile sociale. Totodată, copiii ai căror părinți aveau o situație financiară bună, 

frecventează această școală datorită încrederii în metodele folosite de Freinet. 

 În al Doilea Război Mondial este internat într-un lagăr de concentrare, deoarece este 

considerat periculos, iar aici își scrie o parte din lucrări. Într-un final este eliberat, moare în 

Vence în 1966, dar după moartea lui, Elise Freinet, soția sa, a depus eforturi foarte mari pentru 

ca mișcarea lui să fie apreciată mai departe și utilizată de pedagogi. 

 Principiile și scopul pedagogiei Freinet 

 Fundamentele pedagogiei Freinet își au originile din copilăria acestuia, vizând viața 

satului și observarea mediului. Acesta a pornit de la ideea că orice copil poate deveni cel mai bun 

într-un anumit moment al vieții sale. 

 Scopul este reprezentat de dezvoltarea unui individ prin satisfacerea nevoilor, sprijinirea 

lui, dezvoltarea personalității, libertatea acestuia, libertate presupusă de viața reală și de muncă.  

 Valorile de bază ale pedagogiei Freinet sunt: cooperarea, responsabilitatea, autonomia și 

stabilitatea. Cele patru principii ale sale sunt: 

 Pedagogie centrată pe copil 

 Pedagogie a muncii motivate 

 Pedagogie personalizată 

 Pedagogie a comunicării și cooperării 

 În ceea ce privește primul principiu, acesta se referă la faptul că profesorul trebuie să se 

adapteze necesităților copiilor, nu aceștia să se adapteze cerințelor școlii și ale profesorului. 
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Rolul principal al profesorului este acela de a ajuta școlarii prin coborârea de la catedră și 

prezența lui lângă aceștia.  

 Al doilea principiu se referă la pregătirea pentru muncă a elevilor, școala devenind un loc 

în care ei lucrează, investighează, creează și se formează pentru lumea muncii ce va veni. Munca 

implică concentrare, efort, fiind benefică pentru menținerea sănătății și a unei vieți active. 

 Cel de-al treilea principiu are în vedere respectarea achizițiilor elevului, a înclinațiilor, a 

abilităților sale și punerea lor în valoare prin organizarea de lecții ce ajută dezvoltarea lor. 

Această adaptare reprezintă o idee de bază în pedagogia Freinet. 

 Comunicarea reprezintă mijlocul de bază în construirea și menținerea unor relații. 

Aceasta este sugestia lui Freinet legată de comunicare în cel de-al patrulea principiu, ca mijloc 

principal de autoevaluare și cooperare. Aceasta presupune exprimare liberă, dar și respectarea 

celor din jur.  

 Tehnicile și instrumentele Freinet 

 Pentru a ajuta elevii în procesul de formare, Freinet a stabilit un ansamblu de instrumente 

materiale și procedee didactice în urma experimentării sale în procesul didactic. Formele de 

organizare a colectivului sunt: munca în echipă, trăiește-ți proiectul și clasa cooperativă. Unele 

tehnici implementate sunt: textul liber (care promovează ideea libertății de exprimare), 

corespondența școlară (ce constituie o premisă pentru socializare și cunoaștere), jurmalul școlar 

(care este un mijloc de autoexprimare, de comunicare, de cunoaștere), munca individualizată 

(fiind pe principiul că elevul lucrează după un plan personal și în ritm propriu), exprimarea 

artistică (ce presupune satisfacerea nevoilor prin mijloace artistice) și ziarul școlar (crearea de 

reportaje, povești, poezii din viața clasei). 

 Toate mijloacele și materialele care se utlizează în activitatea didactică reprezintă 

instrumentele. Freinet a creat o tipologie a instrumentelor: 

INSTRUMENTE PENTRU ELEVI PENTRU PROFESORI 

de învățare 
fișe 

manuale 

reviste 

cărți 

de cercetare documentară 

dicționare 

enciclopedii 

reviste 

reviste pedagogice 

enciclopedii 

bibliografii 

de gestiune 

orar  

planificări 

plan de muncă 

planificare 

plan de muncă colectiv 

orar  

de evaluare 

bilanțul 

teste  

brevetul  

cărticica elevului  

teste etalonate național 

carte pentru munca educativă 

de comunicare 

scrisori 

cutia cu întrebări 

internet 

buletin oficial isj sau mec 

scrisori 

internet 

telefon  
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de declanșare a activității instrumente de învățare 

cărți 

reviste 

casete  

de reglare 
afiș cu regulile clasei 

regulamentul școlii 

regulamentul de ordine 

interioară 

regulile clasei 

pentru crearea autonomiei 

fișe 

ghid 

plan de muncă 

 

 

 Pedagogia Freinet este o „pedagogie populară și generală‖ (Pettini, 1992), care servește 

oricărui profesor. Prin aceasta, elevul conștientizează care îi sunt nevoile, își dezvoltă 

personalitatea la capacitate maximă, își descoperă propriile limite, propriul potențial, pregătindu-

se pentru o societate armonioasă și echilibrată, pentru o comunitate rațională. Așadar, atingându-

se aceste obiective, pedagogia Freinet se dovedește a fi o alternativă educațională de succes. 
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GHEORGHE IONESCU ȘIȘEȘTI, PERSONALITATE IMPORTANTĂ A 

AGRONOMIEI ROMÂNEȘTI 

 

Prof. Doina Boitor 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, jud. Maramureş 

                                                                            

 Gheorghe Ionescu-Şişeşti s-a născut pe 16 octombrie 1885 în 

comuna Şişeşti, situată pe valea pârâului Coşuştea din judeţul 

Mehedinţi, Oltenia. Provine dintr-o familie săracă cu opt copii, 

crescuți cu greu de părinți din cauza nevoilor și sărăciei. A învățat la 

școala din localitatea natală, iar studiile liceale le-a absolvit la Liceului 

„Traian‖ din Turnu Severin.  

 Între anii 1906-1909, ca urmare a  bursei de studiu obținute, a 

studiat la Şcoala superioară de ştiinţe agricole din Hohenheim-

Stuttgart. În anul 1911 a obţinut titlul de doctor în agronomie, botanică 

şi economie politică al Universităţii din Jena, cu teza de doctorat  

,,Agricultura ţărănească a României‖, colaborând încă din acea perioadă la diferite reviste de 

specialitate, precum ―Jurnalul Societăţii centrale Agricole‖ şi „Economia naţională‖. 

 La întoarcerea în România a ocupat mai întâi un post de inginer agronom la ferma de stat 

Clinciu-Spanţov. Sprijinit de Anghel Saligny, în anii următori pune în aplicare proiectele de 

modernizare a agriculturii românești. Între anii 1914-1919 a devenit director al Şcolii Superioare 

de Agricultură de la Herăstrău, unde a dezvoltat studii de specialitate despre loturile 

experimentale, apoi între anii 1919-1921 devine director general al Centralei obştiilor săteşti şi al 

exploatărilor agricole din Casa Centrală a Cooperaţiei. Ulterior, la recomandarea profesorului 

Nicolae Iorga, devine ministru al agriculturii și domeniilor. 

 Timp de peste cinci decenii și-a dedicat întreaga activitate de cercetare în agricultură, 

devenind fondatorul Institulului de Cercetări Agronomice, dezvoltând studii științifice de 

cercetare în domeniul fertilizării solului, conservarea solurilor supuse eroziunii, crearea de noi 

soiuri de plante de cultură, modalități de punere în valorificare a Luncii Dunării. 

 În 1937, Gheorghe Ionescu-Şişeşti a fost primit la Academia Română, unde a susținut 

necesitatea rezolvării problemei irigaţiilor în regiunile secetoase ale ţării, ca urnare a dezastrelor 

pe care seceta le pricinuieşte periodic, problema distrugerii solului prin despădurire, păşunat 

neraţional şi alte măsuri nesocotite. Gheorghe Ionescu-Şişeşti a precizat  importanța măsurilor ce 

trebuiesc luate pentru conservarea și restaurarea solului acolo unde este distrus. De asemeni, a 

pus bazele unui mare program de replantare a nucului, considerat arbore național. 

 În același an, Gheorghe Ionescu-Şişeşti a fost instalat în funcția de ministru al 

Agriculturii, fiind recomandat de către profesorul Nicolae Iorga, care considera că, în acestă ţară, 

fiecare om trebuie să fie pus la locul unde poate fi de folos, că destinele fiecărei ramuri de 

activitate trebuie încredinţate specialiştilor capabili și dornici să rezolve problemele agriculturii 

românești. 

 A fost, de asemenea, membru al mai multor academii de științe agricole: membru și 

vicepreședinte (1949) al Academiei de Agricultură din România, membru corespondent (1926) și 

 



MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 97 
 

ulterior membru de onoare (1938) al Academiei Cehoslovace de Agricultură, membru 

corespondent al Academiei Unionale de Științe Agricole „V.I. Lenin‖ din Moscova (1957). 

 Noul ministru al agriculturii, savantul în tehnica plugăriei, cunoscător al tuturor 

problemelor agricole, agronomice şi social-agrare, omul muncii şi al muncitorului, om al gliei 

dar şi cu un întreg trecut de muncă, de cinste, de probitate şi de devotament faţă de plugărie, faţă 

de plugari şi faţă de pământ, ajutat de o armată de treizeci de mii de specialiști, Gh. Ionescu-

Șișeşti, însuflețit de un puternic devotament și-a indeplinit misiunea, făcând din agricultura țării, 

o agricultură prosperă, bogata sa activitate științifică fiind concretizată în numeroase tratate de 

specialitate, monografii și studii apreciate în țară și străinătate.  

 

 

Bibliografie: 

Manolea, Gheorghe - File din istoria științei și tehnicii 

 

 

 

AUGUSTIN LOUIS CAUCHY – GENIU AL MATEMATICII 

Prof. Ioana-Maria Boroș  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lumina, jud. Constanța 
 

 

1. CONTEXT - PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 

O caracteristică a matematicii secolului XIX este accentul pus pe rigoare, cercetându-se 

cu deosebit spirit de discernâmant, subtilele noţiuni fundamentale.  

În continuare sunt prezentate cateva dintre rezultatele reprezentative: 

 În teoria numerelor au fost introduse congruenţele, formele pătratice întregi şi s-a 

cercetat teoria distribuţiei numerelor prime şi marea teorema a lui Fermat. 

 În algebră s-a rezolvat problema posibilităţii rezolvării ecuaţiilor în radicali, s-a iniţiat 

teoria grupurilor, teoria matricilor, calculul vectorial şi mai general algebra liniară şi teoria 

formelor pătratice. S-a elaborat teoria numerelor complexe şi s-au introdus algebre noi, pe baza 

unor reguli abstracte de calcul. 

 În analiză au fost fundamentate noţiunile de bază: funcţie, continuitate, derivabilitate, 

integrare. S-au cercetat condiţiile de existenţă ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale şi cu derivate 

parţiale. S-au dat criterii de convergenţă a seriilor. Au fost elaborate teoria funcţiilor de variabilă 

complexă şi teoria funcţiilor eliptice. 

 În geometrie s-a creat geometria proiectivă, s-a inaugurat utilizarea numerelor complexe 

în geometrie, s-a definitivat teoria curbelor în spatiu şi a suprafeţelor. S-a creat geometria 

neeuclidiană. 

 În teoria probabilităţilor s-au adus contribuţii importante în teoria distribuţiilor, teoria 

erorilor. 

 În mecanică s-a iniţiat studiul mediilor continue (fluide şi elastice), s-a formalizat 

mecanica analitică. 
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 În astronomie s-a descoperit prin calcul planeta Neptun şi asteroizii. S-au calculat 

orbitele corpurilor din sistemul solar. 

 În sectoarele fizicii matematice: optică, acustică, magnetism, termodinamică şi 

electricitate s-a folosit un aparat teoretic foarte specializat, axat pe noţiuni matematice de cel mai 

înalt nivel. 

În concluzie, în prima jumatate a secolului al XIX-lea s-a definitivat teoria matematicilor 

clasice şi s-a inaugurat linia modernă, la un potenţial mai acut de abstractizare, dezvoltată 

ulterior. 

2. DATE BIOGRAFICE 

 Augustin Louis Cauchy (n. 21 august 1789, Paris - d. 23 mai 1857, Sceaux, Hauts-de-

Seine) renumit matematician, mecanician, astronom, fizician şi inginer francez. 

În 1805, intră la Ecole Polytechnique, al doilea din 293 de candidati. Aici are ca profesori 

pe Poisson, Hachette, Prony. În 1807 termină studiile la Politehnica şi intră la Ecole nationale 

des ponts et chaussees. 

La finalizarea studiilor, în 1810, se angajează ca inginer al căilor de comunicaţie din 

Cherbourg. Din motive de sănătate, a fost nevoit să părăsească funcţia de inginer şi se dedică 

studiului şi predării matematicii. 

Influenţat de Lagrange şi Laplace, ia hotarârea definitivă de a intra în învăţământ. 

Începând cu 1813, ţine prelegeri la Ecole Polytechnique şi College de France, iar în 1815 devine 

profesor la Şcoala Politehnică, la Sorbona şi la College de France. 

În 1816 devine membru al Academiei Franceze. Abdicarea, în 1830, a lui Carol al X-lea 

şi transformările politice din ţară îl determină pe Cauchy să se retragă la Praga, apoi în Elveţia şi 

în final la Torino, unde ocupă Catedra de Fizică-Matematică. 

În 1838, Cauchy se reîntoarce în Franţa, reluându-şi toate funcţiile deţinute anterior, dar 

refuzul de a adera la guvernul lui Ludovic-Filip I va constitui un nou obstacol în cariera sa. 

În 1848, refuză să depună jurământ pentru Napoleon III şi astfel este nevoit să 

demisioneze din toate funcţiile deţinute în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Paris, rămănând doar 

membru al Academiei şi al Royal Society, precum şi al altor instituţii străine. 

3. CONTRIBUŢII ÎN MATEMATICĂ 

 TEORIA NUMERELOR  

 În 1818, Cauchy demonstrează următoarea teoremă dată de Pierre Fermat: un număr 

natural este decompozabil în cel mult n numere n-gonale. 

 ALGEBRĂ 

 În prima jumătate a secolului al XIX-lea au fost extinse proprietăţile cunoscute ale 

determinanţilor de ordinul al treilea (datorate mai ales lui Lagrange – secolul XVIII) la 

determinanţii de ordinul n, continuându-se cercetările iniţiate de Laplace în secolul al XVIII-lea. 

Denumirea de determinant este datorată lui Carl Gauss (1801). 

 În 1815, Cauchy a realizat o expunere dezvoltată a proprietăţilor fundamentale ale 

determinanţilor de ordin oarecare. Acesta a utilizat curent denumirea de determinant ca şi pe 

acelea de ordin, elemente, linii, coloane, diagonala principală şi secundară. 

 Cauchy a arătat că orice determinant este egal cu suma produselor elementelor unei linii 

cu complementele algebrice ale lor şi că dacă luăm complementele elementelor altor linii, suma 

este zero. 
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 În 1841, Cauchy a generalizat determinantul Vandermonde. Cauchy a dat regula de 

înmulţire a determinanţilor astfel: se înmulţesc pe linii două matrici cu m linii şi n coloane 

fiecare. 

 În 1815, Cauchy a creat teoria grupurilor de substituţii: fiind date n elemente diferite de 

natură oarecare, numim substituţie relativ la aceste elemente, operaţia prin care trecem de la o 

permutare la alta. Numărul de elemente se numeşte gradul substituţiei. 

 Cărţi fundamentale: 

 Augustin Cauchy: Analyse algebrique, Paris, 1821. 

 ANALIZĂ MATEMATICĂ 

Secolul al XIX-lea este caracterizat printr-o preocupare de rigoare a demonstraţiilor şi o 

reconsiderare mai logică a noţiunilor de bază. 

Reformarea analizei matematice sub aspect critic începe mai ales prin lucrările lui 

Augustin Cauchy, impresionante sub aspectul cantităţii, în număr şi întindere, dar mai ales 

calitativ. 

Cauchy, a pus, în 1821, la baza analizei, notiunea de limită. Prescurtarea lim pentru 

limită este datorată lui Lhuilier (sec XVIII-XIX), dar s-a impus prin lucrările lui Cauchy.  

De asemenea, defineşte convergenţa seriilor. În 1821, Cauchy a introdus noţiunea de 

continuitate sub forma devenită clasică. Cauchy a introdus în 1823, noţiunea de integrală. 

 Rezultatele cele mai importante din teoria seriilor sunt datorate lui Augustin Cauchy, 

publicate în 1821. 

 Cărţi fundamentale: 

 Augustin Cauchy: Cours d'analyse de l'ecole polytechnique, vol I, Analyse algebrique, 

Paris, 1821; 

 Augustin Cauchy: Exercises d'analyse et de physique mathematique, 4 volume, Paris, 

1840-1847. 

 GEOMETRIE 

În 1813, Cauchy a studiat condiţiile de egalitate a două poliedre convexe. Din 1826, lui 

Cauchy i se datorează ecuaţia normală a planului. De asemenea, a scris ecuaţiile dreptei în 

spaţiu. 

În 1826, a scris prin asimilare cu teoria formelor pătratice, ecuaţiile conicelor şi 

cuadricelor sub forma actuală. 

 Cărţi fundamentale: 

 Augustin Cauchy: Lecons sur les applications du calcul infinitesimal a la geometrie, 2 

volume, Paris, 1826-1828. 

 

 

Bibliografie:  

N. Mihăileanu - Istoria matematicii, volumele I, II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1981 
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NIKOLA TESLA - FONDATORUL INDUSTRIEI ELECTRICE 

 

Prof. Claudia Mihaela Cojocărel  

Școala Gimnazială „Regina Maria” Curtea de Argeș, jud. Argeş 

 

 „Dacă vrei să cunoști secretul Universului, gândește în termenii energiei, frecvenței și 

vibrației.‖ Nikola Tesla 

 Nikola Tesla (1856-1943) a fost un inventator, fizician, inginer mecanic, inginer 

electrician și unul dintre promotorii cei mai importanți ai electricității comerciale. Tesla este 

considerat ca fiind un important om de știință al sfârșitului de secol al XIX-lea și începutului de 

secol XX. Invențiile și munca teoretică ale lui Tesla au pus bazele cunoștințelor moderne despre 

curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele 

polifazice, sistemele de distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care au determinat 

cea de-a doua Revoluţie Industrială. 

 Tesla provenea dintr-o familie de origine sârbă. Tatăl său a fost preot ortodox; mama lui 

era neșcolarizată, dar foarte inteligentă. Pe măsură ce s-a maturizat, a dat dovadă de o imaginație 

și creativitate remarcabile, precum și de o notă poetică. 

 Antrenându-se pentru o carieră în inginerie, a urmat cursurile Universității Tehnice din 

Graz, Austria și ale Universității din Praga. Tesla își petrecea mult timp citind cărți, pe care le 

memora în întregime, având o memorie fotografică. Tesla a relatat în autobiografia sa că în 

numeroase ocazii a experimentat momente detaliate de inspirație. Avea o afecțiune foarte 

ciudată, care se manifesta prin apariția unor fascicule de lumină orbitoare în fața ochilor, adesea 

însoțite de halucinații. Aceste halucinații erau asociate unui cuvânt sau unei idei care îl urmărea. 

Uneori aceste halucinații îi dădeau soluția problemei care îl preocupa. 

 Putea vizualiza în formă reală orice obiect al cărui nume îl auzea. În prezent, afecțiunea 

numită sinestezie prezintă simptome similare. Tesla putea vizualiza o invenție cu o precizie 

incredibilă, incluzând toate dimensiunile, înainte de a începe să o construiască, tehnică pe care 

azi o cunoaștem ca gândire vizuală. Nu obișnuia să deseneze schițe ale invențiilor, concepea 

totul din minte. De asemenea, avea premoniții ale evenimentelor care aveau să se întâmple, 

premoniții care au început încă din timpul copilăriei. 

 În 1880 s-a mutat la Budapesta pentru a munci în Compania Națională de Telegrafie, 

devenită ulterior Compania Națională de Telefonie. Acolo l-a cunoscut pe Nebojša Petrovič, un 

tânăr inventator sârb care trăia în Austria. Au lucrat împreună la un proiect care folosea turbine 

gemene pentru a genera energie continuă. În momentul în care s-a deschis centrala telefonică în 

1881 în Budapesta, Tesla devenise șeful electricienilor din companie și a fost mai târziu inginer 

pentru primul sistem telefonic al țării. A inovat un dispozitiv care, conform unora, era un 

amplificator telefonic, însă pentru alții ar fi fost primă boxă de amplificare a sunetului. 

 În 1882 Tesla s-a mutat la Paris, Franţa, pentru a lucra ca inginer în Continental Edison 

Company (una din companiile lui Thomas Edison), proiectând îmbunătățiri pentru echipamentele 

electrice aduse de pe celălalt mal al oceanului, datorită ideilor lui Edison. Conform biografiei 

sale, în același an, a inventat motorul de inducție și a început să lucreze la mai multe dispozitive 

care foloseau câmpul magnetic rotativ, pentru care a primit patentele în 1888. 

https://www.britannica.com/technology/engineering
https://www.britannica.com/place/Graz
https://www.britannica.com/place/Austria
https://www.britannica.com/topic/Charles-University
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 El a emigrat în Statele Unite în 1884 și a vândut drepturile de brevet pentru sistemul său 

de dinamuri, transformatoare și motoare cu curent alternativ lui George Westinghouse. În 1891 a 

inventat bobina Tesla, o bobină de inducție utilizată pe scară largă în tehnologia radio. Acel an a 

marcat, de asemenea, data cetățeniei americane a lui Tesla. 

 În 1886, Tesla și-a deschis propria firmă, Tesla Electric Light & Manufacturing, însă 

investitorii din firma sa nu au fost de acord cu planurile sale de fabricare a unui motor de curent 

alternativ și în final l-au scos afară din companie. A muncit ca muncitor în ew York, ajungând să 

sape șanțuri pentru a se întreține și a-și putea continua cercetarea în sistemele polifazice de 

curent alternativ. În 1887, a construit primul motor pe inducție, fără perii, alimentat cu curent 

alternativ, pe care l-a prezentat la American Institute of Electrical Engineers (Institutul American 

al Inginerilor Electricieni, azi IEEE, Institutul de Inginerie Electrică și Electronică) în 1888. În 

același an, a prezentat principiul bobinei Tesla și a început să lucreze cu George Westinghouse la 

Westinghouse Electric & Manufacturing Company's, în laboratoarele din Pittsburgh 

Pennsylvania. Westinghouse a fost captivat de ideile lui Tesla legate de sistemele polifazice, cele 

care puteau transmite curent alternativ la distanțe mari. 

 Hotărârea lui Tesla în a demonstra superioritatea curentului alternativ asupra curentului 

continuu al lui Edison a generat "războiul curenților". În 1893 s-a organizat în Chicago o 

expoziție publică a curentului alternativ, demonstrându-se superioritatea acestuia asupra 

curentului continuu al lui Edison. În același an, Tesla a reușit să transmită energie 

electromagnetică fără cabluri, construind primul radio-transmițător. 

 La Cascada Niagara s-a construit primă centrală hidroelectrică datorită descoperirilor lui 

Tesla în 1893, reușind în 1896 să transmită electricitate orașului Buffalo, New York. Cu sprijinul 

financiar al lui George Westinghouse, curentul alternativ l-a înlocuit pe cel continuu. Tesla a fost 

considerat de atunci înainte fondatorul industriei electrice. 

 În Colorado Springs, unde a stat din mai 1899 până la începutul anului 1900, Tesla a 

făcut ceea ce el considera a fi cea mai importantă descoperire a sa - undele staționare terestre. 

Prin această descoperire, el a demonstrat că Pământul poate fi folosit ca conductor și făcut să 

rezoneze la o anumită frecvență electrică. De asemenea, el a aprins 200 de lămpi fără fire de la o 

distanță de 40 km (25 mile) și a creat fulgere artificiale, producând flash-uri de 41 de metri (135 

de picioare). 

 Tesla a inventat transmisia de energie fără fir la începutul anului 1891. Efectul Tesla 

(numit așa în onoarea lui) este un concept pentru aplicațiile acestui tip de transport de 

electricitate. Cel mai ambiţios proiect al său a fost acela de a electrifica gratis întreaga lume, 

transmiţând energia electrică fără fire, pe distanţe lungi. Transportul wireless al energiei este 

foarte util, deoarece firele interconectate sunt scumpe, periculoase sau imposibil de instalat în 

anumite locuri. 

 Tesla a primit Medalia Edison în 1917, cea mai înaltă onoare pe care Institutul American 

de Ingineri Electricieni a putut să o acorde. 

 Amprenta lui Tesla poate fi observată în civilizaţia modernă oriunde este folosită 

electricitatea. Pe lângă descoperirile sale despre electromagnetism și inginerie, Tesla este 

considerat un pionier în domeniile roboticii, balisticii, ştiinţei calculatoarelor, fizicii nucleare şi 

fizicii teoretice. Nikola Tesla considera cercetarea diferitelor întrebări ridicate de către știință 

drept cea mai nobilă metodă de îmbunătățire a condiției umane cu ajutorul principiilor științei și 

https://www.britannica.com/place/United-States
https://www.britannica.com/topic/patent
https://www.britannica.com/technology/transformer-electronics
https://www.britannica.com/biography/George-Westinghouse
https://www.britannica.com/technology/coil
https://www.britannica.com/technology/induction-coil
https://www.britannica.com/technology/radio-technology
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progresului industrial și una care să fie compatibilă cu natura. Cu numele său este denumită 

unitatea de măsură a inducţiei magnetice din Sistemul Internaţional (1 Tesla = 1T). 
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PETER CARL FABERGÉ - BIJUTIERUL ȚARILOR 

 

Prof. Claudia Mihaela Cojocărel  

Școala Gimnazială „Regina Maria” Curtea de Argeș, jud. Argeş 

 

 Cele mai faimoase și mai prețioase ouă de Paști împodobite sunt cele create de bijutierul 

Peter Carl Fabergé (1846-1920), lucrate pentru ultimii țari ai Rusiei imperiale. Între 1885 și 

1916, din atelierul meșterului aurar Fabergé au ieșit circa 56 de ouă decorate, lucrate din aur, 

argint, pietre prețioase și rafinate smalțuri, adevărate opere de artă, podoabe-unicat, a căror 

valoare și faimă, mai ales după dispersarea colecției, au sporit considerabil. 

 În 1882, Peter Carl Fabergé prelua conducerea atelierului de bijuterii fondat de tatăl său, 

Gustav Fabergé; împreună cu fratele său, Agathon, avea să-l transforme într-un fenomen de 

anvergură mondială: cei doi reînvie arta uitată a emailării, își colorează creațiile cu smaralde, 

rubine și safire și își seduc clientela cu bijuterii originale. 

 Născut în 1846, Peter Carl Fabergé a studiat la Sankt Petersburg, apoi la Școala de Arte și 

Meserii din Dresda și a făcut un curs la Școala comercială Schloss din Paris. Unul dintre locurile 

pe care îl frecventa în Dresda era muzeul Grünes Gewölbe (Seiful verde, fondat de regele 

Augustus cel Puternic în 1723), care adăpostește peste 3.000 de bijuterii extrem de valoroase din 

întreaga Europă. 

 Întors la Sankt Petersburg, se căsătorește, în 1866, cu Augusta Jacobs și, în perioada 

următoare, se ocupă cu restaurarea capodoperelor de la Ermitaj (muzeul fondat de țarina 

Ecaterina cea Mare), slujbă care îi permite să analizeze vechile tehnici folosite de aurarii și 

bijutierii antichității. 

 În 1882, țarul Alexandru al III-lea admiră creațiile Fabergé la Expoziția Pan-Rusă și 

solicită expunerea acestora la Ermitaj, ca o dovadă a măiestriei meșteșugarilor ruși 

contemporani. În 1885, țarul îi solicită lui Peter Carl o bijuterie sub forma unui ou de Paști cu 

surpriză, pe care să i-l dea cadou soției. Peter Carl concepe atunci ceea ce avea să devină primul 

ou de Paști Fabergé creat pentru Casa Imperială a Rusiei. Primul ou era executat dintr-un smalț 

transparent, cu reflexe sidefii, cu încrustații din aur, argint și pietre prețioase. Cadoul este foarte 

apreciat, iar Fabergé devine bijutierul Curții Imperiale a Rusiei, țarul comandând în fiecare an 

câte un ou de Paști pentru țarină. Fabergé va născoci, în fiecare an, câte un ou împodobit în alt 

fel sau amplasat altfel, pe care țarul îl va oferi soției, timp de 11 ani, ca simbol de viață și 

renaștere, în ziua de Paști. 

 După moartea țarului Alexandru al III-lea, în 1896, țarul Nicolae al II-lea și fiul său 

Alexandru vor perpetua tradiția ouălor Fabergé. Oul trebuia să conțină, de fiecare dată, o altă 

https://www.britannica.com/biography/Nikola-Tesla
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surpriză, care avea să rămână secretă, chiar și pentru membrii familiei imperiale, până în ziua de 

Paști. Unele dintre ouăle ce se vor adăuga an de an la colecție vor comemora date sau 

evenimente mai importante din istoria casei regale sau a Rusiei imperiale (încoronarea țarului 

Nicolae al II-lea sau momentul în care calea ferată va ajunge până în Siberia); altele vor pune în 

scenă iahtul imperial, catedrala Uspenski, iar ceva mai târziu, în timpul războiului, ouăle vor 

reprezenta Crucea Roșie și pe soldații combatanți. 

 Pentru Casa Fabergé, începe epoca de aur. În 1887, este deschisă o reprezentanță la 

Moscova. Atelierul din Sankt Petersburg se extinde, iar măiestria artizanilor casei Fabergé este 

recompensată cu numeroase premii la diverse expoziții. Fabergé devine furnizor al caselor regale 

ale Suediei și Norvegiei. 

 La Expoziția Universală din 1900 de la Paris, Peter Carl Fabergé devine Cavaler al 

Legiunii de Onoare, iar breasla bijutierilor parizieni îi acordă titlul de Maestru. Fabergé primește 

acum comenzi din toată lumea, numărul angajaților săi ajunge la 500 (designeri și bijutieri), fiind 

cel mai mare atelier de bijuterii din Rusia. Se deschid filiale la Kiev și Londra – de aceasta din 

urmă ocupându-se cel mai mic dintre cei patru fii (Eugène, Alexander, Agathon și Nicholas) ai 

lui Peter Carl. 

 Odată cu începerea Primului Război Mondial, Casa Fabergé încearcă să se adapteze, 

producând articole din cupru, dar și seringi sau grenade, necesare efortului de război. În 1917, 

Revoluția din Octombrie aduce la conducerea Casei Fabergé un comitet al angajaților. Un an mai 

târziu, în noiembrie, după ce atelierul este naționalizat, o parte din familia Fabergé părăsește 

Rusia cu ultimul tren diplomatic către Riga și apoi spre Germania. În decembrie, Eugène și 

mama sa traversează granița, pe jos și cu sania, în Finlanda. În Rusia bolșevică, frații săi, 

Agathon și Alexander, sunt arestați. 

 În iunie 1920, Eugène merge în Germania pentru a-și aduce tatăl în Elveția, unde s-a 

refugiat restul familiei Fabergé. Peter Carl, care nu reușește să-și revină după șocul din 1917, se 

stinge într-o localitate din apropiere de Lausanne, pe 24 septembrie 1920. Alexander Fabergé 

reușește să evadeze din închisoare împreună cu un prieten, după ce îi mituiesc pe gardieni. Se 

întâlnește cu Eugène la Paris și înființează compania Fabergé&Cie, care restaurează și face 

comerț cu bijuterii. 

 A urmat o perioadă dificilă în cultura și identitatea acestui brand de prestigiu. În 2007 

Fabergé Limited a obținut drepturile și licența Fabergé (cu consimțământul strănepoatelor lui 

Peter Carl Fabergé), relansând spectaculoasele bijuterii împreună cu istoria lor valoroasă. Din 

2017 Casa de Bijuterii Fabergé aparține de compania Gemfields, specializată în pietre prețioase, 

fiind un important furnizor mondial în acest sens. 

 

 

Bibliografie: 

1. Revista Terra Magazin nr.5, Editura CD Press, București, 2002 

2. https://www.cellini.ro/blog/povestea-oualor-faberge.html 

3.https://www.forbes.ro/100-de-ani-de-la-moartea-lui-peter-carl-faberge-bijutierul-tarilor-

184335 

 

 

 

https://www.forbes.ro/100-de-ani-de-la-moartea-lui-peter-carl-faberge-bijutierul-tarilor-184335
https://www.forbes.ro/100-de-ani-de-la-moartea-lui-peter-carl-faberge-bijutierul-tarilor-184335


MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 104 
 

 

CONTRIBUȚIA INGINERULUI IOAN ANTON LA DEZVOLTAREA 

ȘTIINȚEI 

 

Prof. Simona Dragomir 

Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei, jud. Bihor 

 

 1. Cine a fost Ioan Anton? (a nu se confunda cu Ion Anton) 

 Ioan Anton s-a născut în data de  18 iulie 1924,  în localitatea 

Vintere, comuna Holod, judeţul Bihor și a decedat în 12 aprilie 2011, la 

Timişoara. 

 a fost un inginer electromecanic român, academician. 

 a fost dezvoltatorul școlii românești de maşini hidraulice, inițiate de 

profesorul Aurel Bărglăzan.  

 în urma activității de cercetare, a obținut rezultate valoroase în mai 

multe domenii: hidrodinamica turbomașinilor, turbine, pompe, mașini 

hidraulice reversibile, cuplaje hidraulice, ventilatoare, turbine de foraj și 

vânt, hidrodinamica profilelor și rețelelor de profil, fenomenul de cavitaţie, 

efecte de scară.  

 a fost tatăl lui Anton Anton, fost ministru al Educației din partea PNL (în toamna 

anului 2008). 

 2. Activitatea profesională 

 Ioan Anton și-a început cariera de cadru didactic al Facultăţii de Mecanică din 

cadrul Institutului Politehnic Timişoara în 1949, parcurgând de-a lungul anilor toate gradele 

didactice și îndeplinind diverse funcții specifice: asistent suplinitor, șef lucrări, conferențiar 

suplinitor, atestat conferențiar, profesor titular provizoriu, atestat profesor, șef al Catedrei de 

Mașini hidraulice. 

 începând cu anul 1964 a fost și conducător de doctorat; în această calitate sub directa sa 

îndrumare 40 de cadre didactice și de cercetare au obținut titlul de doctor inginer. 

 devine membru corespondent al Academiei în 21 martie 1963 și titular în 1 martie 1974.  

 a fost vicepreședinte al Academiei Române în perioada 1 martie 1974-2 februarie 1990 și 

președinte ad-interim al ei între 25 decembrie 1981-13 noiembrie 1984. 

 a avut o serie de funcții administrative în învățământ: Prodecan la Facultatea de 

Mecanică, Institutul Politehnic Timișoara (1951–1953), Secretar științific la Facultatea de 

Mecanică, Institutul Politehnic Timișoara (1953–1961), decan – Facultatea de Mecanică, 

Institutul Politehnic Timișoara (1961–1963), prorector – Institutul Politehnic Timișoara (1963–

1966), rector – Institutul Politehnic Timișoara (1971–1981), rector – Institutul Politehnic 

Timișoara, (1989), membru în Comisia Superioară de Diplome MEI, (1969–1990), membru în 

Consiliul Învățământului Superior (1968–1972), membru în Consiliul de conducere MSI (1972–

1976). 

 în 1951 a contribuit substanțial la înființarea Bazei de Cercetări Științifice din Timișoara 

a Academiei RSR, care avea să devină Filiala Timișoara a Academiei. 
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 între 1951-1963 a fost cercetător științific al acestei baze, la început cu o jumătate de 

normă, apoi cercetător științific principal. Pentru o perioadă de timp a fost directorul acestui 

centru de cercetări. 

 a fost membru al mai multor asociații profesionale: Societatea Română de Materiale 

Magnetice (1990), Asociația Internațională Hydromag (1996), președinte de onoare al Asociației 

Române pentru Promovarea Fluidelor Magnetice (1998), membru de onoare al Asociaţiei 

Generale a Inginerilor din România, membru de onoare al Asociației Române de Robotică, 

președinte de onoare al Fundației „Samuil Vulcan‖ din Beiuș, Filiala din Timișoara. 

 3. Titluri științifice 

 Doctor în științe tehnice (1961) 

 Doctor docent în științe (1972) 

 Membru corespondent al Academiei Române (1963) 

 Membru titular al Academiei Române (1974) 

 Socii Ordinarii în Academia Scientiarum et Artium Europaea (1995) 

 Membru activ al New York Academy of Sciences (1997) 

 Doctor Honoris Causa, Universitatea Tehnică de Construcții București (1998) 

 Doctor Honoris Causa, Universitatea „Politehnica‖ din Timișoara (1999) 

 4. Lucrări 

 Activitatea de cercetare s-a concretizat și într-un număr mare de lucrări publicate: 270 de 

lucrări științifice, 8 tratate și monografii, editor a 18 cărți și volume ale unor conferințe și 

simpozioane științifice organizate. 

 5. Tratate, monografii, cursuri 

 Turbine hidraulice și turbotransmisii, Curs (turbine) 

 Încercarea mașinilor hidraulice și pneumatice (împreună cu Aurel Bărglăzan, Viorica 

Anton și Iosif Preda), 1959 

 Technologia Naval, Rio de Janeiro, 1968 

 Turbine hidraulice, Timișoara, Ed. Facla, 1979 

 Cavitația, vol. I, II, București, Ed. Academiei, 1984, 1985 

 Hidrodinamica turbinelor bulb și a turbinelor-pompe bulb, (împreună cu Viorel 

Câmpian, Iuliu Carte) București, Editura Tehnică, 1988 

 Turbine hidraulice și turbotransmisii, 1991 

 Academia Română, Filiala Timișoara, (împreună cu Gheorghe Silaş) Timișoara, Ed. 

Orizonturi Universitare, 1999 

 Energetic and cavitational scale-up effects in hydraulic turbines, Timișoara, Ed. 

Orizonturi Universitare, 2002 

 6. Lucrări semnificative publicate la conferințe 

 Contribution au recherches sur la cavitation dans les machines hydraulique (Turbines et 

Pompes hydrauliques), Aix-en-Provence, 1958 

 Die Kavitationskennlinien der Wasserkraftmaschinen (Mitteilungen der Konferenz fur 

Wasserkraftmaschinen, Timișoara 1964) 

 Determination of the sensitivity to cavitation of cascade of hydrofoils of arbitrary 

shape (Hovering Craft & Hydrofoil, London, 1967) 

 7. Volume ale conferințelor, apărute sub coordonarea sa 

 Conferința de Mașini Hidraulice și Hidrodinamică (Timișoara, 1989, 1990) 
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 Conferința Internațională de Mașini Hidraulice și Hidrodinamică dedicată memoriei 

prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan membru al Academiei Române (Timișoara, 2000) 

 Numerical Simulation for Fluid Mechanics and Magnetic Liquids, (împreună cu Victor 

Ancușa, Romeo Resiga) Timișoara, Orizonturi Universitare, 2001 

 Workshop on Numerical Methods in Fluid Mechanics and FLUENT Applications, 

(împreună cu Romeo Resiga, Victor Sofonea) Timișoara, Orizonturi Universitare, 2003 

 

Bibliografie: 

1. Ladislau Vékás, Sebastian Muntean (coord.) - Academician Ioan ANTON, Prof. universitar dr. 

ing. Viorica ANTON: Remember,  Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2009 

 

 

HENRI COANDĂ, 

OM DE ŞTIINŢĂ, INVENTATOR ŞI PIONIER AL AVIAŢIEI 

 

Prof. Cătălin Marian Fotescu  

Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești, jud. Argeș 

 

 Henri Coandă a fost Doctor Honoris Causa al 

Institutului Politehnic din Bucureşti (1967), membru al 

Academiei Române (1971), membru de onoare al 

Academiei Aeronautice Regale Britanice (1971). 

 Henri Coandă este autorul a peste 250 de invenţii, 

pentru care a obţinut 700 de brevete de proprietate 

intelectuală în numeroase ţări ale lumii. La Muzeul 

Aviaţiei se află aproape 700 de kg de documente ce i-au aparţinut lui Coandă, care conţin 

informaţii viabile chiar şi pentru nivelul tehnologic actual. 

 A învăţat la şcoala înfiinţată de Petrache Poenaru, sfătuitorul lui Tudor Vladimirescu, cu 

care era înrudită familia Coandă. A fost elev al Liceului „Sf. Sava‖ din Bucureşti, apoi al 

Liceului Militar din Iaşi, pe care îl termină, în 1902, ca şef de promoţie (şi tatăl lui, Constantin 

Coandă, a terminat acest liceu ca şef de promoţie, în 1874). În 1905 a absolvit Şcoala de 

Artilerie, Geniu şi Marină din Bucureşti ca ofiţer de artilerie. 

 Una din ocupaţiile sale preferate, afară de ştiinţă, era sculptura, celebrul Rodin fiindu-i 

profesor. Analizând cu prietenul său Brâncuşi „esenţa zborului‖, Coandă a transpus-o în formă 

tehnică. La 19 ani construieşte o primă machetă de avion propulsat de un motor-rachetă cu 

combustibil solid. 

 A urmat cursuri de specializare la trei universităţi europene: Şcoala Politehnică din 

Charlottenburg (1906), Universitatea de Ştiinţe din Liege (1908) şi Şcoala Superioară de 

Aeronautică şi Construcţii Mecanice din Paris (1909). La 22 de ani era deja inginer diplomat, 

licenţiat în ştiinţe, inginer în aeronautică, inginer frigotehnist. La Şcoala superioară de 

electricitate din Montefiore construieşte un planor cu care zboară, iar în 1907, la Salonul 

expoziţiei organizat în Palatul Sporturilor din Berlin, a expus, pentru prima oară în lume, 

macheta unui avion fără elice, viitorul avion cu reacţie. 
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 A revoluţionat lumea aviatică, inventând o platformă mobilă pentru experimente 

aerodinamice, montată pe un tren în mişcare, asupra căreia făcea determinări cantitative 

aeronautice folosind un tunel de vânt cu fum, o balanţă aerodinamică şi o cameră fotografică 

specială, concepută de el. 

 Coandă obţine la 9 august 1910, în Franţa, brevetul de invenţie pentru motorul „turbo-

propulsor‖. La 15 octombrie 1910, la cel de-al doilea Salon Aeronautic din Paris, a prezentat 

primul avion cu reacţie din lume, precursorul turboreactoarelor de astăzi. Coandă a testat motorul 

pe 16 decembrie 1910, la aeroportul Issy-les Moulineaux, în apropiere de Paris, dar în timpul 

zborului de aproape un minut avionul a luat foc şi a ars complet. Coandă a scăpat numai cu 

leziuni uşoare şi cu o fractură la antebraţ. Incidentul va fi punctul de pornire pentru o serie de 

studii aprofundate, care vor pune la punct principiul folosit şi astăzi de constructorii de motoare 

de avion.În 1911 a iniţiat construcţia primului avion bimotor.La 24 de ani era director al 

Uzinelor „Bristol Aeroplain Companie‖ din Marea Britanie, unde proiectează, între 1912-1914, 

mai multe aparate de zbor care s-au evidenţiat prin calităţile lor. El şi-a pus amprenta asupra 

firmei, făcând din Bristol una dintre cele mai importante întreprinderi aeronautice. 

 A descoperit în 1930 „efectul Coandă‖ (constă în principiul de a crea o zonă de 

depresiune în plin aer de-a lungul unui perete, această zonă permiţând fluidelor să vină şi să ia 

direcţia peretelui unde s-a făcut depresiunea), pe care l-a brevetat în 1934 sub denumirea de 

„procedeu şi dispozitiv pentru devierea unui fluid într-un alt fluid‖. Pornind de la acest fenomen, 

a proiectat în 1935 o „aerodină lenticulară‖, aparat de zbor în formă de „farfurie zburătoare‖, fără 

piese mecanice, care decola şi ateriza pe verticală, se menţinea în aer într-un punct fix şi se 

deplara cu viteze mari (800 de Km pe oră) şi avea o rază de acţiune de 5000 km. Printre alte 

aplicaţii ale „efectului Coandă‖ se numără: poşta pneumatică, turbinele cu gaze, propulsia 

vehiculelor aeriene, frâna de recul pentru arme de foc (a creat primul tun fără recul pentru 

avioane); de o mare importanţă este utilizarea sa la sistemele logice cu acţionare fluidă, aplicate 

în automatică. Cu ajutorul „efectului Coandă‖ au fost construite aparate medicale folosite pentru 

respiraţia artificială. Tot pe baza acestui efect, Coandă a gândit un mijloc de transport în tuburi 

pentru corpurile solide, cu viteze de 500-600 km pe oră (sub egida Institutului Naţional de 

Creaţie Ştiinţifică, înfiinţat de H. Coandă, s-au făcut testări la această invenţie, dar treptat, după 

moartea savantului, experimentul a fost abandonat). 

 Este mai puţin cunoscut faptul că savantul H. Coandă a studiat timp de peste 60 de ani 

structura şi calitatea apei potabile. Călătorind în toată lumea, el a descoperit şi testat calităţile 

apei din locuri izolate (printre care ţinutul Hunza, din nordul Pakistanului), unde oamenii trăiesc 

plini de vitalitate, fără boli sau carii dentare, mult peste 100 de ani. Având în vedere că 

organismul omenesc conţine peste 70% apă, iar creierul 90% apă, Coandă era convins că apa 

protejează sănătatea omului şi întârzie procesul de îmbătrânire mai mult decât oricare alt 

nutrient. Ajunsese să prezică longevitatea locuitorilor dintr-o zonă geografică, testând calitatea 

apei potabile. Avea 1500 de fotografii cu fulgi (spunea că niciun fulg nu seamănă unul cu altul). 

„Am fotografiat în diverse locuri zăpada, căci noi suntem 70% apă, şi pentru a determina 

existenţa fizică a individului, trebuie să cunoaştem apa pe care o consumăm. Vroiam să-mi dau 

seama dacă zăpada, care reprezintă cristalizarea apei dintr-un loc, e la fel. Ei, nu e deloc la fel. 

Zăpada din Asia sau din America e cu totul diferită de a noastră de aici. Stând mult într-o ţară, 

hrănindu-ne acolo, tot ce mâncăm e tot apă, sub altă formă – ajungem încetul cu încetul să ne 
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modificăm. Or eu ţin cât mai mult să păstrez caracteristicile pământului unde m-am născut‖, 

afirma savantul român într-un interviu realizat în 1969 pentru Televiziunea Română. 

 Realizările de unanim prestigiu internaţional ale savantului român Henri Coandă l-au 

consacrat printre personalităţile proeminente ale secolului XX, în panteonul ştiinţei universale. 
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DAN BARBILIAN – ION BARBU 

MATEMATICIAN ŞI POET, ÎN EGALĂ MĂSURĂ 

 

Prof. Mioara Georgescu 

Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

 

 Ion Barbu, pe numele adevărat Dan Barbilian, se naşte la 19 martie 1895 în Câmpulung 

Muscel, ca fiu al judecătorului de pace din Rucăr, Constantin Barbilian şi al Smarandei 

Barbilian, născută Şoiculescu, fiică de procuror. El se va înscrie astfel prin durata vieţii în 

generaţia de creaţie ce a dat naştere celui de-al doilea clasicism românesc (Lucian Blaga, Camil 

Petrescu, Liviu Rebreanu, George Călinescu, Tudor Vianu, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi). 

 Clasele primare le face la Câmpulung, Dămieneşti (Roman) şi Stâlpeni (Muscel). Viitorul 

matematician şi poet are revelaţia universului înconjurător asemeni copilului din poemul ―După 

melci‖ şi ―Selim‖. În 1906 se înscrie la liceul din Piteşti, terminând clasele inferioare tot la 

Câmpulung. Peregrinările dintr-un loc în altul au o importanţă formativă pentru forjarea 

personalităţii poetului. Această stare de lucruri iniţială va contribui la apetitul pentru culoare şi 

pitoresc al omului şi poetului Ion Barbu. Continuă liceul la Bucureşti, unde va sta în gazdă şi 

unde îl va întâlni pentru prima oară pe Tudor Vianu. 

           În anul 1912, Dan Barbilian reuşeşte să câştige un concurs al ―Gazetei matematice‖. 

Matematica rămâne singurul obiect la care liceanul n-are emuli, astfel că Al. Rosetti, coleg de 

clasă în a cincea, va spune: ‖Barbilian ne uimea prin cunoştinţele sale matematice. Când ieşea la 

tablă, era în stare să dea două sau trei soluţii la problema în faţa căreia stăteam muţi‖ (Al. Rosetti 

- Carte Alba, E.P.L., 1968). Aptitudinile pentru matematici sunt provocate permanent de un 

profesor dotat (în sensul heliadesc) venit din Ardeal, şi anume Ion Banciu - ―Banciu a fost omul 

providenţial al adolescenţei mele‖ (Sub constelaţiile numerelor, Ramuri, II, 4, 15 aprilie). 

Împrietenindu-se cu Simion Bayer, cu care era coleg de cameră, începe să se intereseze şi de 

literatură. 

  Îşi ia bacalaureatul în anul 1914 şi începe să frecventeze cursurile secţiei de matematici 

de la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, dar întrerupe studiile din cauza războiului. Alternând 

vocaţia matematicianului cu a poetului se întoarce la sfârşitul verii lui 1918 în Bucureşti şi îşi 

face debutul poetic în ―Literatorul‖ lui  Al. Macedonski, cu poezia ―Fiinţa‖, probabil prin 
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intermediul lui Tudor Vianu şi devine Ion Barbu, ‖rebotezat‖ de acesta întru poezie. 

Terminându-şi studiile şi luându-şi licenţa în matematici, Dan Barbilian este trimis cu o bursă în 

Germania, în urma recomandării lui G. Ţiţeica. Ajuns la Göttingen, tânărul renunţă la studiile 

matematice şi ―se lasă cu totul în voia demoniei literare‖, călătorind. 

   În mai 1921 îi apare în ―Viaţa românească‖, poemul ―După melci‖, retipărit apoi în 

decembrie al aceluiaşi an. Publică în revista ―Selim‖ şi ―Nastratin Hogea la Isarlîk‖ în revista 

―Viaţa românească‖, întreţinând o corespondenţă foarte personală cu G. Topîrceanu. În 1924 se 

întoarce în ţară fără a-şi lua doctoratul în matematici, dar câştigat definitiv pentru poezie. În acest 

an publică în mai multe reviste majoritatea poemelor din Joc secund (―Riga Crypto şi Lapona 

Enigel‖, ‖Păunul‖, ‖Uvedenrode‖ etc.). 

 În anul următor se căsătoreşte la Giurgiu cu Gerda Hossenfelder, fiica unui medic din 

Cottbuz. În 1926 devine asistentul lui G. Ţiţeica la catedra de geometrie analitică a Facultăţii de 

Ştiinţe din Bucureşti. Îi apare poezia ―Oul dogmatic‖ în revista ―Cetatea literară‖. Anul următor 

se mută la Bucureşti, fiind numit profesor suplinitor la liceul ―Spiru Haret‖, apoi la ―Cantemir‖. 

În 1929 îşi trece doctoratul în matematică cu o teză despre ―Reprezentarea canonică a adunării 

funcţiunilor ipereliptice‖. Publică eseul ―Răsăritul Crailor‖, afirmându-şi afinitatea de spirit cu 

Mateiu Caragiale. În anul 1930 îi apare la editura ―Cultura Naţională‖ volumul ―Joc secund‖ 

primit elogios de criticii literari. Practic, activitatea sa literară ia sfârşit în acest moment. Se 

consacră acum activităţii ştiinţifice, publicării de lucrări şi studii de specialitate. 

 În ceea ce priveşte domeniul matematicii, este de reţinut, aşadar, că Dan Barbilian şi-a 

făcut studiile la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti (obţinând doctoratul în 1929) şi la Göttingen, 

a fost profesor la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti (din 1938) şi membru al asociaţiei Deutsche 

Mathematische Vereinigung. 

 S-a afirmat prin valoroase cercetări privind fundarea axiomatică a geometriei, iar studiile 

sale asupra metrizării anumitor mulţimi au dus la considerarea unor spaţii care îi poartă numele. 

 A publicat lucrări de algebră modernă (teoria grupurilor şi structurilor, teoria lui Galois), 

remarcabile prin originalitatea lor, precum şi lucrări de teoria numerelor. 

 S-a ocupat cu axiomatizarea mecanicii clasice şi are contribuţii preţioase în domeniul 

geometriei elementare. 

 Principalele sale opere în matematică au fost: 

 Teoria aritmetică a idealelor (în inele necomutative), publicată în 1956 

 Grupuri cu operatori (Teoremele de descompunere ale algebrei), publicată în 1960 

 În literatura, știința și filosofia românească, Ion Barbu (Dan Barbilian) este un inovator 

prin arhitectonica și deschiderile oferite de opera sa de poet, matematician și gânditor auster. 

Insolitul formulei de sinteză a domeniilor abordate, bogăția și profunzimea conținutului, 

diversitatea și monumentalitatea construcției au ridicat, în jurul creației sale, mitul ermetismului, 

împărțind pe lectori în două categorii antagoniste: admiratori și detractori, deopotrivă de fanatici, 

fiecare dintre ei tratând însă unilateral opera (și nu, rareori, subiectiv ori superficial), neîncercând 

niciunul cuprinderea critică, într-un singur tom, a contribuției plurivalente barbian-barbiliene.    

 Ca poet, Ion Barbu se numără printre marii scriitori dăruiți cu har din perioada 

interbelică, alături de Tudor Arghezi, George Bacovia și Lucian Blaga. 

 Ca matematician, Dan Barbilian se află, de asemenea, printre primii. Cu excepția unui 

capitol echilibrat dedicat creației sale de George Șt. Andonie, celelalte contribuții de acest fel 

sunt lapidare, dar nu mai puțin profunde, deși ocazionale, cum sunt cele datorate, de pildă, lui 



MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 110 
 

Gh. Vrănceanu („Dan Barbilian a fost fără îndoială unul din cei mai de seamă matematicieni ai 

țării noastre și socotim că publicarea volumelor va contribui la cunoașterea uneia din cele mai 

originale contribuții românești la progresul științelor matematice‖) și lui Gh. Mihoc („Dan 

Barbilian a fost unul dintre cei mai mari matematicieni ai țării noastre‖). 

 Ca gânditor auster, Ion Barbu este un adept convins al determinismului pozitivist și al 

esteticii realiste, creația lui eseistică cu asemenea tematică nefiind încă valorificată în totalitate, 

până în prezent. 

 Discipol al lui Gh. Țițeica și, în mai mică măsură, al lui D. Pompeiu și Traian Lalescu – 

corifeii necontestați ai științei matematice naționale –, sorbind din izvorul nesecat al creației 

clasicilor literaturii române și universale, din înțelepciunea filosofilor și a învățaților lumii, Ion 

Barbu a fost contemporan cu deosebiți creatori ai spiritualității românești, cu mulți dintre ei 

emulând personal (Lucian Blaga, Oscar Han, Octav Onicescu, Camil Petrescu, Ion Pillat, Mihai 

Ralea, Al. Rosetti, Tudor Vianu ș.a.) ori prin opera lor, dar, în permanență, efervescent și non-

conformist. 

 Modul interior de tratare a cunoașterii a fost la Ion Barbu identic, atât în lumea 

matematicii, cât și în cea a poeziei și a eseisticii sale, o metamorfoză a mirificului ființei în 

durată pură, dar fiecare cu alte mijloace de expresie. „Colaborația dintre poet și lector – scria, în 

1930, Pompiliu Constantinescu – devine o cursă de ingeniozități. Intuiția lui e obligată să lucreze 

arbitrar, fiindcă arbitrară este însăși logica interioară a metamorfozei‖. Dar arbitrariul, la care se 

referea direct criticul literar, se anulează de la sine, când lectorul de poezie are un minimum de 

bagaj de cunoștințe de cultură generală din universul științelor exacte. 

 Cine încearcă să delimiteze fruntariile creației matematice de cele poetice și filosofice ale 

lui Ion Barbu – Dan Barbilian, ori modelul lor de interferență, poate greși. Sfera preocupărilor 

sale în „imaginarea de lumi probabile‖, revelarea circumscrierii semnificației epistemologice și 

semantice a „nebuniei apollinice‖ în contextul cunoașterii umane, cu concursul conceptelor de 

probabilitate și certitudine ale științei moderne, sunt esențiale. La reconstrucția axiomatică a 

teoriilor științifice, bazată pe principiile de echivalență și izomorfism, se rafinează domeniul 

realului într-o structură generică comprehensivă, care primește o pluralitate de interpretări 

(„modele‖, „aplicări‖, „realizări‖). Contribuțiile lui Dan Barbilian, în acest sens, sunt, păstrând 

proporțiile, pe măsura înaintașilor săi: Galois, Felix Klein, David Hilbert. În asemenea context, 

axiomatica a fost aplicată ca model abstract al unor teorii concrete, fiind, „o matematică la 

puterea a doua‖, după cum singur a numit-o într-un sens indubitabil. 

 Academia Română i-a acordat post-mortem, în mai 1991, titlul de membru pentru creația 

sa exemplară de poet, matematician și gânditor auster, recunoscându-i-se astfel valențele 

spirituale, intrarea definitivă în patrimoniul cultural românesc și universal. 
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CONSTANTIN BĂLĂCEANU STOLNICI – PERSONALITATE 

CULTURAL-ȘTIINȚIFICĂ 

 

Prof. Florina Claudia Ghițulescu  

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Pitești, jud. Argeș 

 

 Constantin Bălăceanu-Stolnici, născut pe 6 

iulie 1923 la Bucureşti, este cel mai cunoscut dintre Bălăceni 

şi cel care a contribuit  la cunoaşterea familiei, păstrând, 

adunând şi făcând cunoscute nenumărate documente şi 

istorii despre boierii Bălăceni. Se consideră ultimul mare 

boier al României, al 11-lea Constantin din familia 

Bălăceanu, e ultima ramură din arborele bătrân al acestui 

neam. Nu este poate ultimul din neamul Bălăcenilor, dar este 

cert unicul care cultivă acel spirit şi stil de viaţă boieresc, care încă "trădează" originile sale prin 

gesturile şi ţinuta sa. Inelul său, gravat cu stema familiei pe care-l poartă de la vârsta de 10 ani, 

ceasul cu lanţ din aur, moştenit de la bunicul său, o eleganţă şi o ţinută nobilă care au devenit atât 

de rare în zilele noastre. 

 „Am locuit în Bucureşti, până în 1931, când ne-am mutat, toată familia, la ţară, la conacul 

Bălăcenilor de la Stolnici, județul Argeș, pentru că tata se temea de efectele crizei din America. 

A fost foarte bine aşa, pentru că în felul acesta am dus o viaţă aproape de natură şi am avut acces 

şi la un alt tip de cunoaştere decât cea dată de sistemul de învăţământ de atunci. Chiar dacă 

trăiam la ţară, eram conectat la viaţa culturală a oraşului şi, în acelaşi timp, eram la curent cu 

ştirile politice, economice, sociale. Mă bucuram de toate acestea, dar şi de traiul în aer liber, de 

jocurile copilăriei, de sporturile pe care le-am practicat din copilărie şi până aproape de vârsta 

senectuţii, cum a fost călăria.‖ 

 Om de ştiinţă român, medic neurolog, pioner în domeniul neurociberneticii, profesor de 

neuropsihologie şi anatomie a sistemului nervos, membru de onoare al Academiei 

Române,    Bălăceanu-Stolnici a urmat Liceul "I.C. Brătianu" din Piteşti, unde a dat 

bacalaureatul în 1941. Între anii 1941-1947 urmează cursurile Facultăţii de Medicină din 

Bucureşti, obţinând în 1948 titlul de Doctor în Medicină şi Chirurgie, cu teza Consideraţii 

asupra complexului cerebelo-dento-olivar, realizată sub conducerea profesorului Ion T. 

Niculescu. În 1967 a fost confirmat Doctor în Ştiinţe Medicale de către IMF-Bucureşti şi 

Ministerul Învăţământului. 

      Este medic primar geriatru şi a fost şef de secţie la Institutul Naţional de Gerontologie 

(1974-1993), iar 1991 director general al Institutului „Ana Aslan―. A realizat cercetări în 

domeniul neurofiziologiei, neuropsihiatriei, geriatriei, fiind unul din fondatorii neuro şi  

psihociberneticii, precum şi în domeniul istoriei medicinei, istoriei Ţărilor Române şi 

antropologiei fizice şi culturale. La Universitatea Ecologică predă cursuri de neuropsihologie, 

genetica comportamentului şi de antropologie şi conduce Centrul Internaţional Anti Drog şi 

pentru Drepturile Omului. 

      A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice şi 28 de cărţi şi monografii, nouă dintre ele de 

antropologie culturală, opt din diferite domenii medicale, opt de cibernetică şi trei de istorie.  
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 Deține numeroase titluri şi funcții onorifice: Efor testamentar al Așezămintelor 

Brâncovenești (Biserica Domniţa Bălaşa); Membru al Adunării Naționale și al Consiliului 

Național al Bisericii Ortodoxe Române; Președinte al Societăţii Ateneul Român; Director 

onorific al Institutului de Antropologie al Academiei Române; Președinte de onoare al 

Universității Ecologice din Bucureşti; Președinte al familiarilor Ordinului de Malta din România; 

Președinte al Centrului Internațional Antidrog și al Drepturilor Omului, format din 14 organizații 

europene. 

 În plus de publicaţiile din domeniul medical, este autorul mai multor cărţi cu subiecte 

istorice sau care explorează, din punctul de vedere al omului de ştiinţă, nevoia de supranatural, 

de magic în viaţa noastră, fenomenele care se petrec în planul mental şi neurologic ale fiinţei 

umane: 

 Cele Trei Săgeți - studiu de istorie națională, 1995 

 Saga baronilor du Mont. 900 de ani de istorie politică și militară a Europei, 1995 

 Introducere în studiul kabbalei iudaice și creștine, 1996 

 Cunoaștere și știință, 1998 

 Saga Bălăcenilor, 2001 

 Kabbala, între gnoză și magie, 2004 

 Antropogeneza și geneza culturii (în colab. cu Ligia Apăvăloae), 2006 

 Incursiune în antropogeneză (în colaborare cu Cristiana Glavce, Florina Raicu, Ligia 

Apăvăloae), 2006 

 Gândirea magică, geneză și evoluție (în colaborare cu Magdalena Berescu), 2009 

Memorialistică: 

 „O viață de poveste în Bucureștiul interbelic‖  

 „Viața la țară - Stolniciul interbelic‖ 

 „Vacanțele mele în vremuri bune de altădată‖ 

 „Studenția, războiul și bolșevizarea României‖ 

 „Lumea bună de altădată‖ 

 

 

Webografie: 

Constantin Bălăceanu Stolnici | Balaceanu (balacenii.com) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_B%C4%83l%C4%83ceanu-Stolnici 

Fotografii: 

https://www.google.com/search?q=constantin+balaceanu+stolnici+BIOGRAFIE&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibncbp5PL8AhWXDRAIHfGdDv8Q_AUoAXoECAIQAw&b

iw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=Nr0I64L9ajLXmMhttp://www.instparhon.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1995
https://ro.wikipedia.org/wiki/1995
https://ro.wikipedia.org/wiki/1996
https://ro.wikipedia.org/wiki/1998
https://ro.wikipedia.org/wiki/2001
https://ro.wikipedia.org/wiki/2004
https://ro.wikipedia.org/wiki/2006
https://ro.wikipedia.org/wiki/2006
https://www.balacenii.com/constantin-balaceanu-stolnici
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_B%C4%83l%C4%83ceanu-Stolnici


MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 11, ianuarie 2023 

 

 113 
 

 

TIM BERNERS-LEE - INVENTATORUL WORLD WIDE WEB-ULUI 

 

Prof. Iuliana-Antoaneta Grasu  

Școala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanța 

 

 Sir Timothy John „Tim‖ Berners-Lee (născut pe 8 iunie 1955, cunoscut și sub numele de 

„TimBL‖) a studiat la Colegiul Reginei (Queen‘s College) al Universității din Oxford între 1973 

și 1976, pe care l-a absolvit cu diplomă de merit în fizică, urmând pe parcurs să se dedice 

profesional noii evoluții a omenirii - Informatica. 

 Este un informatician britanic, cunoscut ca inventatorul World Wide Web-ului, primind, 

în 2004, titlul de cavaler din partea Reginei Elisabeta a II-a pentru munca sa de pionier. 

 Web-ul a fost inițial conceput și dezvoltat pentru a răspunde cererii de schimb automat de 

informații între oamenii de știință din universități și instituții din întreaga lume. 

 Berners-Lee a lucrat în calitate de contractor independent la CERN (Organizația 

Europeană pentru Cercetare Nucleară), între iunie și decembrie 1980, unde a propus un proiect 

bazat pe conceptul de hypertext, pentru a facilita partajarea și actualizarea informațiilor între 

cercetători. 

 În primăvara anului 1989, în timp ce lucra ca inginer de software la CERN, cel mai mare 

nod de Internet din Europa, Tim Berners-Lee a înțeles necesitatea schimburilor de date și 

rezultate dintre oamenii de știință și potențialul nerealizat de milioane de calculatoare conectate 

împreună prin intermediul Internetului. Astfel a văzut o oportunitate de a uni hypertextul cu 

Internetul, creând World Wide Web. Tim Berners-Lee a spus „Trebuia doar să iau ideea de 

hipertext și să o conectez la ideile TCP și DNS și — iată —World Wide Web. Crearea web-ului 

a fost într-adevăr un act de disperare, pentru că în lipsa acestuia, situația era foarte dificilă când 

lucram la CERN. Cea mai mare parte a tehnologiei implicate în web, cum ar fi hipertextul, 

precum Internetul, obiectele - text cu mai multe fonturi, fuseseră deja proiectate. Trebuia doar să 

le adun împreună. A fost un pas spre generalizare, de trecere la un nivel mai înalt de 

abstractizare, de gândire la toate sistemele de documentare - părți dintr-un sistem de 

documentare imaginar mai mare.‖ 

 Tot în 1989, în noiembrie, a implementat prima comunicare de succes dintre un client 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) și un server prin Internet. 

 Primul website a fost creat la CERN, la granița cu Franta, și a fost introdus online prima 

dată pe 6 august 1991: info.cern.ch a fost adresa primului website și web server din lume, rulând 

pe un calculator NeXT de la CERN (calculatorul d-nului Berners-Lee).  

 Prima adresă web a fost http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html, care s-a 

concentrat pe informații despre proiectul WWW. Vizitatorii puteau să învețe despre hypertext, 

plus alte detalii tehnice, care să-i ajute să-și creeze propriile pagini web, ba chiar și o explicație 

despre cum să cauți informații pe Web. Nu existau capturi de ecran ale acestei pagini originale 

și, în orice caz, zilnic se aduceau schimbări informațiilor disponibile pe pagină, pe măsură ce 

proiectul WWW se dezvolta. O copie de mai târziu (1992) se poate găsi pe website-ul 

Consorțiului World Wide Web. 
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 La 30 aprilie 1993, CERN a pus software-ul World Wide Web în domeniul public. Mai 

târziu, CERN a pus la dispoziție o versiune cu o licență deschisă, o modalitate mai sigură de a-și 

mări difuzarea.  

 Munca lui Tim Berners-Lee a fost și este recunoscută în forurile academice, numeroasele 

distincții și premii obținute vorbind despre impactul inovațiilor sale. 

 În aprilie 2009 a fost ales ca asociat extern al Academiei Naționale Americane de Știinte. 

A fost onorat ca „Inventatorul World Wide Web-ului‖ în timpul ceremoniei de deschidere a 

Jocurilor Olimpice de Vară din 2012, la care a apărut în persoană, lucrând cu un vechi calculator 

NeXT la Stadionul Olimpic din Londra - a postat pe Tweeter „Aceasta este pentru toată lumea‖, 

mesaj ce a fost imediat scris pe corpurile de iluminat LCD atașate scaunelor celor 80.000 de 

persoane din public. 

 Berners-Lee este directorul Consorțiului World Wide Web (W3C), care supraveghează 

dezvoltarea continuă a Web-ului. Este fondatorul Fundației World Wide Web și un important 

cercetător și titular Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Catedra Fondatorilor la 

Laboratorul MIT de Informatică și Inteligență Artificială (CSAIL). Este unul dintre directorii 

Inițiativei de Cercetare în Știința Web-ului (WSRI) și un membru al comisiei de experți a 

Centrului MIT de Inteligență Colectivă. 

 Berners-Lee este una dintre vocile inițiatoare în favoarea neutralității Internetului și și-a 

exprimat opinia că ISP-urile (Internet Service Provider) ar trebui să furnizeze „conectivitate fără 

a cere ceva în schimb‖ și nu ar trebui să controleze sau să monitorizeze activitățile de browsing 

fără consimțământul lor expres. El pledează în favoarea ideii că neutralitatea Internetului este 

într-o anumită măsură un drept al rețelelor umane: „Amenințări la adresa Internetului, cum ar fi 

companiile sau guvernele care se amestecă în sau își vâră nasul în traficul pe Internet, compromit 

drepturi fundamentale ale rețelelor umane‖. 
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ACADEMICIAN CRISTOFOR SIMIONESCU – PERSONALITATE A 

CHIMIEI ROMÂNEŞTI 

 

Prof. Cezar Daniel Humelnicu  

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 

 

 La Iași, începând din noiembrie 2013 și până în prezent, se desfășoară Concursul 

Academician Cristofor Simionescu - concurs pentru viitori ingineri. Numeroși tineri din diverse 

județe ale țării participă cu entuziasm la acest concurs care, an de an, adună tot mai mulți 

competitori, dornici să descifreze tainele științelor chimice. Ca organizator, Facultatea de 

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ‖Cristofor Simionescu‖, oferă o atmosferă competitivă, 

care permite descoperirea și promovarea tinerilor elevi pasionați de chimie aplicată în inginerie 

chimică și în protecția mediului. Numele facultății  și concursul organizat de aceasta poartă 

numele celebrului savant Cristofor Simionescu.  

 Academicianul profesor dr. doc. ing. Cristofor I. Simionescu  a fost 

fiu de învățători și s-a născut în Dumbrăveni – Suceava (fostul județ 

Botoșani) la 17 iulie 1920. Studiile și le-a făcut mai întâi la şcoala primară în 

comuna natală, apoi timp de doi ani la Liceul "Ştefan cel Mare" din Suceava, 

după care ajunge la Liceul Naţional din Iaşi, unde susține și examenul de 

bacalaureat. Din anul 1939 urmează cursurile Facultăţii de Chimie 

Industrială din Iaşi pe care a absolvit-o în 1944 cu distincţia "Magna cum 

laude". După absolvirea facultății ajunge asistent al prof. dr. ing. Gh. Alexa, 

sub conducerea căruia își susține și teza de doctorat în anul 1948,  având 

drept temă de cercetare autooxidarea uleiurilor vegetale. Din 1953 este doctor docent. 

 Membru corespondent (2 iulie 1955) și membru titular (21 martie 1963) al Academiei 

Române; vicepreședinte al Academiei Române (1 martie 1974 - 2 februarie 1990) și 

vicepreședinte cu delegație de președinte al Academiei Române (3 iunie 1977 - 19 martie 1980); 

președinte al Filialei Iași a Academiei Române (1963 - 1974 și 1989 - 2001). 

 Între 1948-1951 a fost director de studii, apoi prorector cu delegaţie de conducere (1951-

1952) şi rector (1952-1976) al Institutului Politehnic Iaşi. Timp de doi ani a fost membru al 

Comitetului pentru învăţământ superior (1951-1953) şi director general în Ministerul 

Învăţământului (1953-1954). La inițiativa acestuia, din anul 1949, la Facultatea de Chimie 

Industrială, se înființează specializarea de celuloză şi hârtie. Academicianul a excelat în acest 

domeniu, aducând contribuţii originale în domeniul chimiei lemnului, a valorificării stufului, a 

fibrelor proteo-celulozice, a cancerului vegetal, a chimiei hârtiei etc. Toată activitatea și 

cercetările sale au fost recunoscute și de către Academia Română, care care-l primeşte ca 

membru corespondent la  vârsta de 35 de ani şi membru titular în 1963. Gurile rele spun că 

înlăturarea sa din funcția de rector al Institutului Politehnic din Iași, în anul 1976, s-ar datora 

înregistrării de către fosta Securitate a unei discuții cu Erwin Wickert (ambasadorul  RFG) în 

care ar fi făcut referiri negative la adresa Elenei Ceaușescu... 

 Cristofor Simionescu este autorul unor studii privitoare la speciile de lemn ce cresc pe 

teritoriul României, mai ales speciile cu dezvoltare rapidă (plop, salcie), în vederea valorificării 
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materiilor prime, și al unor cercetări privind tehnologia hârtiei (procedeul alcalin de încleiere a 

hârtiei), obținerea hârtiilor sintetice și semisintetice și a hârtiei cu proprietăți speciale. De numele 

său se leagă contribuțiile aduse la sinteza mecano-chimică a compușilor macromoleculari 

(poliamide-poliesteri), complexarea cu metale pentru obținerea polimerilor semiconductori, 

grefarea compușilor macromoleculari pe cale mecano-chimică. A dezvoltat chimia de sinteză a 

unor compuși macromoleculari proveniți din acetilenă și derivați cu proprietăți semi- și 

fotoconductoare. A elaborat teoria conducției în compuși organici. De mare însemnătate sunt 

cercetările în domeniul copolimerizării și al obținerii copolimerilor secventați. A inițiat cercetări 

într-un nou domeniu: sinteza polimerilor prin metode ionice pe cale electrochimică. Este autorul 

unor studii privitoare la structura fizică a compușilor macromoleculari naturali și sintetici, 

efectuate pe calea degradării menajate a polimerilor: hidroliză, degradare termică. Prin 

activitatea sa în domeniului compuşilor macromoleculari sintetici, a contribuit la înfiinţarea la 

Iaşi a specializării chimia şi tehnologia compuşilor macromoleculari şi la organizarea şi 

dezvoltarea Institutului de chimie macromoleculară "Petru Poni". 

 În întreaga sa carieră, prof. Cristofor I. Simionescu s-a remarcat și prin publicarea în ţară 

şi străinătate a peste 700 de articole ştiinţifice, a 31 de cărţi și timp de 28 de ani, fără întrerupere, 

a fost la conducerea Institutului Politehnic din Iaşi. 

 Personalitatea științifică a profesorului Simionescu, a fost recunoscută și pe plan 

internațional, fiind ales membru a numeroase organizaţii ştiinţifice internaţionale, cum ar fi: 

Societatea americană de Chimie (1965), Societatea de chimie din Franţa (1971), Academia 

internaţională de Ştiinţa Lemnului (1971), Academia de ştiinţe din RDG (1982), Academia 

Ungară de Ştiinţe (1986), Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova (1991), Societatea de 

Chimie Insudtrială din Paris (1970), Membru al Comitetului internaţional al Centrului Aharon 

Kotzer - Katchalsky (1991), Doctor Honoris Causa al Institutului Superior de Chimie din Sofia. 

În anul 1969 primește titlul de Om de ştiinţă emerit, iar în 1973 de Profesor universitar emerit, ca 

recunoaștere a meritelor sale academice și științifice. A fost distins cu numeroase ordine şi 

medalii româneşti şi străine: Medalia de aur a Societăţii Americane de Chimie), Diploma de 

onoare a Academiei de Ştiinţe din Cuba, Diploma de onoare a Şcolii Tehnice Superioare din 

Slovacia, Diploma de onoare a Societăţii de Chimie Industrială din Paris, Diploma de onoare a 

Asociaţiei bulgare a Oamenilor de ştiinţă. A organizat numeroase manifestări ştiinţifice cu 

participare naţională şi internaţională (seminarii, simpozioane și congrese) și a promovat în mod 

constant ştiinţa, în calitate de redactor responsabil al unor reviste de prestigiu sau ca membru în 

comitetele de redacţie ale multor alte reviste. 

 Profesorul Simionescu și-a dedicat peste 50 de ani din viață activității științifice și de 

cercetare, a  construit cu pasiune punți între colaboratori, oameni, colegi și studenți,  promovând 

cu succes valorile școlii românești de chimie. 
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VITALIE BELOUSOV 

 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Vitalie Belousov a fost una dintre marile personalităţi ştiinţifico-tehnice româneşti, 

recunoscută şi apreciată atât pe plan naţional, cât şi internaţional. S-a născut la 2 mai 1930, în 

oraşul Bălţi, Basarabia, şi a decedat la 4 august 2015, la Iaşi.  

 A început cursurile primare în localitatea natală, continuându-le la Liceul de băieţi „Ion 

Creangă‖ din Bălţi, unde nu urmează decât primele două clase, în 1944, din cauza condiţiilor 

politice, fiind nevoit să se refugieze peste Prut şi să continue studiile la Liceul ―Tudor 

Vladimirescu‖ din Tg. Jiu, Liceul ―Şt. O Iosif‖ din Odorhei şi Liceul „Roman-Vodă‖ din Roman. 

Devine mai apoi student la Institutul Politehnic din Iaşi, Facultatea de Mecanică, pe care o 

termină cu succes, obţinând diploma de inginer mecanic şi, mai târziu, şi doctoratul în domeniul 

Tehnologiei metalelor. 

 Şi-a început cariera didactică prin funcţia de asistent la Institutul Politehnic Iaşi, fiind mai 

apoi şef de lucrări, conferenţiar, profesor universitar. Şi-a asumat, pe parcursul anilor, mai multe 

funcţii: prodecan al Facultăţii de Mecanică, şef al catedrei de maşini-unelte şi scule, rector al 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi‖ din Iaşi, director general al Institutului Naţional de 

Inventică Iaşi, preşedinte al Comisiei de inventică a Academiei Române, preşedinte de onoare al 

Societăţii Inventatorilor din România, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. 

 Pasiunea pentru inventică a moştenit-o de la tatăl său, după cum mărturiseşte:  „Inventam 

singur jocuri. În felul acesta, îmi câştigam respectul. La şapte ani, conduceam «armata» din 

cartier, formată de băieţi de 12-13 ani. Acasă, tata avea un atelier în care inventa tot felul de 

lucruri – aparate de zbor, zmee -, dar făcea şi lucruri serioase. Una dintre invenţiile sale este 

calculatorul mecanic cu roţi dinţate pe care l-a făcut cu mâna lui, în zeci de exemplare. L-am 

imitat pe tata şi în domeniul pregătirii şcolare. El n-a cunoscut o altă notă decât 5, nota maximă. 

Astfel, din 14 clase, câte am urmat, 12 le-am absolvit ca şef de promoţie‖. 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică a început-o la Catedra de Termotehnică, în cadrul 

căreia a elaborat în 1954 prima lucrare experimentală legată de studiul conductivităţii termice a 

materialelor indigene. În următorii patru ani, a efectuat în special cercetări teoretice în domeniul 

maşinilor de ridicat şi transportat, cea mai importantă realizare din acest domeniu fiind stabilirea 

unei legi generale a frecării organelor flexibile grele în ghidajele curbilinii.  

 În cadrul catedrei de maşini-unelte şi scule întreprinde la început cercetări experimentale 

referitoare la dinamica aşchierii oţelurilor româneşti standardizate, lucrările de sinteză publicate 

găsindu-şi aplicaţii, atât în proiectarea utilajelor, cât şi a proceselor tehnologice. Studiind 

aspectele fundamentale ale procesului de aşchiere, ajunge la unele concluzii generale referitoare 

la valoarea coeficienţilor şi exponenţilor din expresiile experimentale ale forţelor şi momentelor 

de aşchiere, la influenţa geometriei părţii aşchietoare asupra dinamicii burghierii, precum şi la 

influenţa unghiului de degajare asupra forţei principale de aşchiere. În paralel, legat de 

colaborarea stabilită cu Fabrica de scule din Râşnov, şi-a dirijat cercetările şi spre perfecţionarea 

procedeelor de execuţie şi a maşinilor-unelte specifice producţiei de scule. Noul procedeu, 
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variantele sale îmbunătăţite, precum şi maşinile-unelte în conformitate cu acestea au constituit 

obiectul a 12 invenţii, obţinând pentru toate, brevete şi certificate de inventator corespunzătoare.  

 Numărându-se printre cei mai mari inventatori ai lumii, Vitalie Belousov are peste 120 de 

invenţii, numeroase lucrări ştiinţifice şi manuale de inventică. Printre cele mai apreciate invenţii 

şi medaliate cu aur se află: Frână centrifugală autoreglabilă; Procedeu de ascuțire a burghielor 

elicoidale; Aparat de zbor fără motor; Freză frontală cu plăcuțe metalo-ceramice; Turbină 

eoliană; Mașină de ascuțit freze cu dantură curbilinie; Cuțit armat cu răcire internă; Freza 

frontală cu dinți demontabili, cu ascuțire continuă, cunoscută sub denumirea freză ROMASCON. 

 Două invenţii au fost brevetate şi în SUA, Franţa, Germania, Elveţia, Italia şi au obţinut 

la Salonul Internaţional de la Viena din martie 1970, medalia de aur şi menţiunea specială a 

juriului pentru nivelul ştiinţific.  

 A realizat în colaborare cu industria, 6 prototipuri de maşini de ascuţit, dintre care, două 

aplicate la Fabrica de scule din Râşnov, două la Uzina mecanică Nicolina, iar un prototip, predat 

pe bază de contract Uzinei mecanice Suceava în vederea omologării şi producţiei de serie în 

l972, se produce curent pentru acoperirea necesarului intern, pentru eliminarea importului şi 

pentru export. Mai multe firme occidentale au solicitat licenţe de fabricaţie, sau reprezentante 

(firma „Varvel‖ Italia) pentru noile tipuri de maşini. 

 Din anul 1968 abordează şi dezvoltă un nou domeniu de cercetare, cel al Sculelor 

aşchietoare cu ascuţire continuă, obţinând 45 brevete de invenţie şi publicând 25 lucrări în 

special referitoare la noile tipuri de freze armate cu ascuţire continuă.  

 Împreună cu academicianul Vasile Pavelcu şi cu prof. Andrei Cosmovici, deschide 

primele cursuri postuniversitare de creativitate, care treptat, s-au transformat în cursuri 

postuniversitare de inventică, care au fost absolvite de peste 2000 de ingineri dintre care, mai 

mult de jumătate au devenit inventatori, situând Iaşiul pe locul II în România în ceea ce priveşte 

densitatea invenţiilor. Cursul special de inventică pentru studenţii Facultăţii de Tehnologia 

Construcţiilor de Maşini a fost generalizat la toate secţiile Institutului Politehnic Iaşi şi la unele 

facultăţi din Bucureşti, Timişoara, Galaţi, Braşov, Craiova şi Suceava.  

 Vitalie Belousov a obținut numeroase medalii de aur, ordine europene și de stat și  titluri 

internaționale activitatea sa în domeniul inventicii, pentru diferite invenţii, multe brevetate, la 

Târgurile Internaţionale şi la Saloanele Mondiale ale Invenţiilor la Bruxelles, Viena, Barcelona, 

Geneva, Varna, Zagreb, Pittsburg etc.: Pilă; ―Freză disc cu trei tăişuri‖; ―Freză frontală cu 

plăcuţe fixate mecanic‖; ―Cuţit de strung răcit interior‖;  ―Cască pentru ciclism‖; ―Mecanism de 

acţionare fără motor‖; ―Frână pentru biciclete‖; ―Ventil pentru pneuri‖; ―Echipament pentru 

ciclismul de performanţă‖; ―Mecanism de propulsie în apă, fără motor‖; ―Procedeu, sculă şi 

dispozitiv pentru decofrarea bateriilor uzate‖; ―Maşină pentru decofrarea bateriilor uzate‖; 

„Procedeu de îmbinare a ţevilor cu pereţi subţiri‖; ―Cuţit de strung răcit interior‖; ―Freză melc 

modul detalonată în arc de cerc‖; ―Freză pentru uzinarea arborilor grei‖; ―Broşă‖; ―Freză frontală 

cu plăcuţe fixate mecanic pentru prelucrare tangenţială a arborilor‖; ―Alezor reglabil‖; ―Freză cu 

ascuţire continuă‖; ―Procedeu şi dispozitiv pentru strunjire‖; ―Sculă pentru strunjire‖; ―Freză 

frontală pentru prelucrarea melcilor‖; ―Ansamblu pedală şi încălţăminte adaptate pentru 

ciclism‖; ―Freză disc cu ascuţire continuă‖; ―Freză dublă‖ etc.  

 A primit: Crucea de Cavaler al ordinului „Meritul Inventiv‖ la Bruxelles, Crucea de 

Ofițer al Ordinului „Meritul Inventiv‖ al Belgiei, Crucea de Ofițer al Ordinului „Meritul Belgo-
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Spaniol‖, Ordinul „Meritul European‖, Ordinul „Curtoazie Europeană‖, Crucea de Comandor al 

Ordinului „Meritul Inventiv‖, Ordinul Naţional „Steaua României‖ în grad de cavaler. 

 A fost apreciat cu titlul Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Chişinău, 

Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi, Universităţii de Stat Vinniţa din Ucraina. A fost 

membru de onoare al Academiei Europene de Arte din Belgia, membru al Academiei 

Internaţionale pentru Comerţ şi Industrie din Palermo, Doctor of Philosophy in Inventics al 

Academiei Culturale Internaţionale MADRAS, India. 

 Totodată, a primit diverse medalii, plachete, cupe, premii speciale pentru invenţiile sale: 

Medalia Parlamentului Mondial pentru Securitate şi Pace; Marele premiu OSCAR la Salonul 

Internaţional de Invenţii Iaşi, 1994, pentru ansamblul invenţiilor prezentate; Medalia de aur 

pentru grupul de invenţii de freze la Salonul Internaţional Varna; Cupa ministrului de finanţe al 

Belgiei pentru grupul de invenţii de freze la ―EUREKA ‗94‖ Bruxelles; Premiul special al 

delegaţiei Chinei ―Dragonul‖ (Ken-Hua) pentru grupul de invenţii prezentate la ―EUREKA-94‖ 

– Bruxelles; Premiul Special al delegaţiei Iugoslave la Salonul ―EUREKA ‗95‖ pentru invenţia 

―Procedeu şi dispozitiv pentru strunjit‖; Cupa şi Premiul Preşedintelui Fondator Abdelati Habec, 

la Salonul Mondial Casablanca - Maroc, 1996; Medalia de aur şi diploma specială a juriului la 

Salonul Internaţional Sofia; Premiul şi Cupa de cristal a Societăţii Inventatorilor din România la 

Salonul Internaţional Iaşi 1996; Premiul special şi Cupa Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse 

la Salonul ―EUREKA ‗96‖; Premiul I şi Cupa de cristal pentru filmul ştiinţific ―Şcoala de 

inventatori‖ (în calitate de consultant ştiinţific).  

 Profesorul universitar doctor Vitalie Belousov, fondatorul şcolii de inventică, rămâne 

unul dintre cei mai prolifici şi mai importanţi inventatori ai României, recunoscut atât în ţară, cât 

şi peste hotare. 
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VIRGIL TRAIAN MADGEARU - ECONOMIST, PROFESOR 

UNIVERSITAR, SOCIOLOG 

 

Adm. financiar Mariana-Luminiţa Nebunu 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 „Am nutrit continuu convingerea nestrămutată că practica nu poate 

duce la rezultate pozitive dacă nu e întemeiată pe o cercetare metodică a 

realităţii naţionale, după cum știinţa rămâne sterilă dacă nu confruntă 

enunţurile teoretice cu faptele, prin cercetarea sistematică a realităţii.” 

 Personalitate notabilă a României interbelice, Virgil Madgearu s-a 

născut la Galați, în familia unui negustor și politician de seamă al orașului, 

Nică N. Madgearu, și a Mariei Condocuri, familie care a avut în total nouă 

copii, cinci fete care „vorbeau cu ușurință mai multe limbi străine și cântau 

bine la pian‖ și patru băieți, toţi cu „studii superioare în Germania‖. 

Încă din tinereţe a manifestat interes pentru studiu, fiind unul dintre absolvenții de frunte 

ai Liceului „Vasile Alecsandri‖ din Galaţi. Situaţia financiară foarte bună a familiei i-a permis 

accesul la studii în străinătate, la Universitatea din Leipzig, printre profesorii care i-au influenţat 

concepţiile economice numărându-se şi Karl Bücher, „genialul economist și creator al științei 

jurnalistice‖. Ulterior, un stagiu de pregătire la Londra i-a facilitat cunoașterea principalelor 

curente de gândire economică și socială. 

 Răscoala din 1907 a avut o profundă influenţă asupra tânărului Virgil Madgearu, 

determinându-i viitoarea orientare politică, care s-a abătut de la cea a tatălui său, astfel că în anul 

1919 s-a înscris în Partidul Naţional Ţărănesc, devenind în scurt timp principalul teoretician al 

sociologiei ţărăniste, doctrinarul şi ideologul acestei mişcări politice. 

 La vârsta de 29 de ani a devenit profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi 

Industriale din Bucureşti, slujind această reputată instituţie de învăţământ vreme de aproape un 

sfert de secol. Deşi era un personaj important al scenei politice a acelor vremuri, activitatea 

didactică nu interfera cu cea a politicianului, lucru remarcat şi de Ion Mihalache: „Când se suia 

la catedră şi preda o materie aşa de întreţesută cu politica, cum este economia politică, uita că el 

are un crez şi o doctrină, a lui şi a partidului. Cea mai desăvârşită obiectivitate îl stăpânea. Era 

profesorul‖. 

 Institutul Social Român, dezvoltat din Asociaţia pentru Studiul şi Reforma Socială, 

reprezintă una dintre importantele realizări ale sociologului Madgearu, instituţia fiind secondată 

de revista Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială, publicaţie despre care afirma, la aniversarea a 

zece ani de existență, că „a izbutit să fie cunoscută drept cea mai importantă revistă sociologică 

din ţară, iar ciclurile de prelegeri organizate an de an au însemnat tot atâtea cercetări asupra 

problemelor vieţii noastre sociale şi a vieţii noastre de Stat, care au constituit cea dintâi 

contribuţie la crearea culturii politice româneşti‖. 

 Specialiştii mai au multe de spus despre opera sa, fapt demonstrat şi de apariţia de noi 

lucrări dedicate acestuia, printre cele mai recente numărându-se lucrarea semnată de cadrele 

universitare gălăţene Maria Nicolai şi Edit Lukács şi seria de studii adunate în volumul apărut în 

https://www.bvau.ro/infoghid/index.php?title=Liceului_%E2%80%9EVasile_Alecsandri%E2%80%9D_din_Gala%C5%A3i&action=edit&redlink=1
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colecţia „Mari personalităţi ale ASE‖, în care se afirmă, pe bună dreptate: „Moştenirea ştiinţifică 

lăsată merită din plin eforturile noastre de studiu, cercetare şi evocare a operei şi activităţii lui 

Virgil Madgearu, pentru a o repune în circuitul ştiinţei româneşti şi internaţionale. Lucrările 

privind viaţa, activitatea şi opera sa nu sunt suficiente pentru a prezenta tot ce ne-a lăsat valoros 

marele savant. Este nevoie de mult efort pentru republicarea operei sale şi elaborarea de lucrări 

care să o pună în adevărata valoare‖. 

 Biografie: 

 Data şi locul naşterii: 14 decembrie 1887, Galați 

 Data şi locul decesului: 27 noiembrie 1940, Snagov 

 Studii: 

 Cursuri primare și liceale la Liceul „Vasile Alecsandri‖ din Galați (bacalaureat, 1907); 

 Studii universitare la Leipzig, Germania (absolvite în 1910); 

 Stagiu de specializare la o bancă din Anglia (1911). 

 Titluri științifice: doctor în științe economice cu teza „Zur industriellen Entwicklung 

Rumäniens: die Vorstufen des Fabrik systems in der Walachei‖ (Cu privire la dezvoltarea 

industrială a României) (1911). 

 Activitate socio-profesională: 

 în timpul stagiului de specializare de la Londra, a lucrat la Biblioteca „British Museum‖; 

 șef de serviciu în cadrul Casei Centrale a Meseriilor și Asigurărilor Muncitorești din 

București, unde a organizat un Birou de studii, devenit ulterior Oficiu de studii (1912-1916); 

 redactor-șef al revistei Monitorul asigurărilor muncitoreşti, editată de Casa Centrală a 

Meseriilor, Creditului și Asigurărilor Muncitorești (din aug. 1912); 

 a militat pentru convocarea unui Congres al economiştilor, în cadrul căruia să se 

elaboreze proiectul unei Asociaţii a Economiştilor Români, iniţiativă care nu a avut finalitate 

(1913); 

 profesor la catedra nou înființată, de Studiul Întreprinderilor și Transporturilor, la 

Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București (ian. 1916), transferat la 

Catedra de Economie naţională, titular (1938) al Catedrei de Economie Politică (1916-1940); 

 ministru al industriei și comerțului în guvernul condus de Iuliu Maniu, fiind însărcinat la 

26 oct. 1929 cu interimatul Departamentului Finanțelor (10 nov. 1928 - 7 iun. 1930; 12 iun. - 10 

oct. 1930); 

 ministru al agriculturii și domeniilor în guvernul condus de Gheorghe Gh. Mironescu (10 

oct. 1930 - 18 apr. 1931); 

 ministru al industriei și comerțului în guvernul condus de Alexandru Vaida-Voevod (11 

aug. - 19 oct. 1932); 

 a participat la Conferința Agricolă de la Stresa, unde a fost ales preşedinte al statelor din 

„blocul agrar‖ (sept. 1932); 

 ministru de finanțe în guvernul condus de Iuliu Maniu (20 oct. 1932 - 13 ian. 1933); 

 ministru de finanțe în guvernul condus de Alexandru Vaida-Voevod (14 ian. - 13 nov. 

1933); 

 a susţinut prelegeri la Universitatea din Berlin (1934); 

 a înfiinţat, în comuna Fierbinţi, jud. Ilfov, o şcoală ţărănească superioară (1935); 

a înfiinţat Institutul Român pentru Studiul Conjuncturii Economice, al cărei preşedinte a fost 

(1936); 

https://www.bvau.ro/infoghid/index.php?title=Gala%C8%9Bi&action=edit&redlink=1
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 a fost reținut de organele Siguranţei, din cauza opiniilor sale antifasciste, şi i s-a stabilit 

domiciliu forţat la Mănăstirea Bistriţa (22 mart. - 20 apr. 1940); 

 asasinat de membri ai grupării legionare în Pădurea Snagov de lângă Bucureşti (27 nov. 

1940). 

 Afiliere: 

 membru al Asociaţiei pentru Studiul și Reforma Socială (1918); 

 membru al Partidului Țărănesc și Muncitor (1919), devenit ulterior Partidul Național 

Țărănesc 48; secretar general al Partidului Naţional Ţărănesc, șef al Organizației Ilfov; 

 membru activ al Institutului Regal de Științe Administrative al României; 

 membru al Societăţii Române de Statistică; 

 membru post-mortem al Academiei Române (13 nov. 1990). 

 Premii - Distincţii – Decoraţii: 

 Ordinul „Coroana României‖ în grad de Mare Cruce; 

 Ordinul „Steaua României‖ în grad de Mare Cruce; 

 Ordinul „Meritul agricol‖. 

 Colaborări la publicații: Almanahul cooperatorului, Argus, Arhiva pentru ştiinţa şi 

reforma socială, Convorbiri literare, Cronica financiară, Dreptatea, Economia națională, 

Excelsior, Flacăra, Flamura verde, Independenţa Economică, Monitorul asigurărilor 

muncitoreşti, Neamul Românesc, Plutus, Prezentul, Transilvania, Viața Românească. 
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1. Toporaş, Camelia; Irimia, Rocsana; Badea, Otilia; Bezman, Tena - Oameni în memoria 

Galaţiului: aniversări 2017, Axis Libri, Galaţi, 2018 
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TRANDISCIPLINARITATEA ȘI BASARAB NICOLESCU 

 

Prof. Angela Pestrițu 

Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel, jud. Argeş 

 

 Basarab Nicolescu este una dintre cele mai importante personalități contemporane ale 

României. Fizician, filosof și membru de bază al Academiei Române, Basarab Nicolescu este cel 

mai bine cunoscut pentru Odderon, un concept inventat de român în 1973. Teoria sa a fost 

confirmată abia după 45 de ani de către cercetătorii de la CERN (Organizația Europeană pentru 

Cercetare Nucleară). Pe 23 noiembrie 2018, domnia sa va primi titlul de Doctor Honoris Causa 

din partea Universității Naționale de Arte Iași, un moment excelent pentru a-l cunoaște mai bine 

pe Basarab Nicolescu. 

 Basarab Nicolescu s-a născut pe 25 martie 1942 la Ploieşti, oraș unde urmează cursurile 

primare, gimnaziale şi liceale. Are șansa ca profesorii săi să fie buni creatori de oameni valoroși. 

Cum tatăl său a ajuns prizonier de război, educația de acasă îi este formată de către Părintele 

Galeriu și străbunicul patern, învățător premiat al Academiei Române. Cu asemenea formatori, 

pasiunea pentru carte și pentru cunoaștere a apărut la o vârstă fragedă în viața sa. 

 Către finalul liceului, în 1959, Basarab Nicolescu obține locul 1 la Olimpiada Naţională 

de Literatură. Este, de asemenea, medaliat cu aur al Olimpiadei Internaţionale de Matematică 

la prima sa ediție, organizată în același an la Brașov. Din 1960 îl regăsim în capitală, mai întâi ca 

student, apoi doctor și asistent universitar al Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti. 

Anul 1968 aduce marea schimbare în viața lui Basarab Nicolescu. Bursa obținută din partea 

guvernului francez îl aduce la Paris, la puțin timp după ce publicase în țară volumul ‖Ion Barbu – 

Cosmologia Jocului Secund‖. De atunci au urmat 50 ani dedicați fizicii cuantice, o carieră 

recunoscută și apreciată la nivel mondial. Nu voi insista asupra biografiei sale, descrisă foarte 

bine pe Wikipedia sau pe pagina dedicată din site-ul Colegiului Național ‖Moise Nicoară‖ din 

Arad. O mențiune însă trebuie făcută referitor la contribuția sa majoră în domeniul științific. 

Cu toate că termenul de transdisciplinaritate a realității a fost conceput de Jean Piaget, bazele 

teoriei au fost puse de către academicianul profesor universitar doctor Basarab Nicolescu. 

 Preocupările sale complementare în domeniul filosofiei au condus la formularea 

axiomelor care conturează modelul transdisciplinar al Realității. Domnia sa coordonează de ani 

buni colecţii transdisciplinare de cărţi în Franţa şi în România. A înfiinţat la Paris Centrul 

Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (CIRET), ajutând la crearea de centre şi 

grupuri de cercetare transdisciplinare peste tot în lume. Printre altele, Centrul de Intervenţie 

Psihologică şi Transdisciplinară al Universității de Vest „Vasile Goldiş‖ din Arad sau primul 

program de studii doctorale în transdisciplinaritate, la Universitatea „Babeş-Bolyai‖ din Cluj-

Napoca (2006). 

 În colaborare cu fizicianul polonez Leszek Łukaszuk (1938-2007), Basarab Nicolescu a 

dezvoltat o teorie concepută pe teoreme asimptotice, revoluționară pentru anul 1973. Denumit 

Odderon, conceptul cu consecințe experimentale impresionante era considerat eretic de către 

mediul academic. Acesta demonta numeroase lucrări ale unor fizicieni importanți ai vremii. 

 Într-un interviu pentru Cotidianul, Basarab Nicolescu explică cum Odderon este un 

concept de fizică fundamental ce ajută în înțelegerea mecanismului detaliat al interacțiunilor tari. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Matematic%C4%83
https://www.libris.ro/ion-barbu-cosmologia-jocului-secund-basarab-aiu978-606-562-362-0.html
https://www.libris.ro/ion-barbu-cosmologia-jocului-secund-basarab-aiu978-606-562-362-0.html
https://www.moisenicoara.ro/cine-este-basarab-nicolescu/
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Cu toate că nu are aplicații în aspectul tehnologic, datorită lui pot fi create numeroase modele 

pentru studiul datelor experimentale. 

 În 1983, la 10 ani după apariția teoriei cercetătorului român, Cromodinamica Cuantică 

redescoperea acest concept, validând teoria interacțiunilor tari. Odderon este un termen creat de 

Basarab Nicolescu ce are la bază ambiguitatea cuvântului ‖odd― din limba engleză – impar şi 

straniu. Cu toate acestea, teoria Odderon-ului a fost confirmată oficial abia după 45 de ani, în 

septembrie 2017, la Centrul European de Cercetări Nucleare (CERN) de la Geneva. Veridicitatea 

teoriei cercetătorului român s-a descoperit în cadrul experimentului TOTEM realizat la 

acceleratorul Large Hadron Collider (LHC). Basarab Nicolescu a fost invitat să susțină un 

seminar la CERN despre Odderon. Aici se află cel mai mare accelerator de particule din lume și 

cel care atinge cele mai mari energii. Următorul pas a fost publicarea în martie 2018 a studiului 

„Did TOTEM experiment discover the Odderon?―, în prestigioasa revistă internațională Physics 

Letters B. Acest material a fost conceput în colaborare cu fizicianul ucrainean Evgenij Martynov, 

director al laboratorului de calcul în rețele în fizică de la Institutul Bogolyubov de Fizică 

Teoretică din Kiev al Academiei de Științe a Ucrainei. 

 Cu toate că are o viață academică prodigioasă în Franța, cercetătorul român își găsește 

timp să revină în țara natală cât de des poate. Eu am avut șansa să-l cunosc în cadrul Școlii de 

Vară de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet, în 2010. Mai 

puțin cunoscut în România, domnul Nicolescu este totuși membru al Academiei Române din 

2001, de asemenea cetățean de onoare al orașelor Ploiești, Iași și Cluj-Napoca. Următoarea vizită 

în România va avea loc pe 23 noiembrie 2018, când domnia sa va primi titlul de Doctor Honoris 

Causa din partea Universității Naționale de Arte Iași. Aici va susține o conferință despre ‖Exilul 

românesc şi reunificarea culturii române‖. Cum în acest an se împlinesc 50 de ani de la stabilirea 

domniei sale în Franța, distinsul academician va vorbi celor prezenți despre sfertul de secol 

petrecut în țara mamă și despre jumătatea de secol petrecută pe teritoriu francez. 

 Stabilit în Franța, este înconjurat de prieteni care formau elita românească din diaspora. 

Emil Cioran, Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, Lucian Blaga și Ștefan Lupașcu 

sunt doar câteva dintre personalitățile cu care se întâlnea frevent în Paris. Unul dintre puţinii 

supravieţuitori ai exilului românesc din Paris, Basarab Nicolescu este cel mai în măsură să 

vorbească despre acest subiect, despre exil în general. Domnia sa consideră că existau doi poli ai 

exilului: unul religios reprezentat de Biserica Ortodoxă, şi unul intelectual constituit de celebrul 

cenaclu de la Neuilly. Este important de menţionat că personalitățile exilului românesc au marcat 

viața culturală și științifică a țărilor Europei. Cele mai multe dintre aceste elite au trăit în Franța, 

epicentrul culturii mondiale, contribuind în mod semnificativ la construirea științei și culturii 

franceze și la construirea Europei. Cu toate acestea, românii nu au format niciodată o etnie 

distinctă, deoarece ei erau pe deplin francezi, spune Basarab Nicolescu. 

 Despre istoria Cenaclului de la Neuilly, academicianul Basarab Nicolescu va dezvălui 

numeroase detalii puțin cunoscute în cadrul conferinței de la Iași din 23.11.2018. E important să 

se știe că primul pas spre acest cenaclu românesc din Franța a fost rue Ribera, creat în jurul lui 

Mircea Eliade în 1953. Din acesta făcea parte, alături de alți 15 români, Leonid Mămăligă. După 

ce majoritatea membrilor pleacă din Franța și cenaclul se desființează, în 1958 Leonid Mămăligă 

ia inițiativa organizării unor noi reuniuni literare în apartamentul său din Neuilly. Leonid 

Mămăligă a avut inteligența, capacitatea şi talentul de a reuni toate aceste mari spirite timp de 

trei decenii. Dorinţa sa era de a regăsi limba română şi de a fonda o revistă unde toţi autorii ar fi 
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trebuit să semneze cu pseudonime. Ședința fondatoare a Cenaclului de la Neuilly este 

considerată a fi cea din mai 1963. Timp de un deceniu au loc 30 de întâlniri sporadice, cu 

participare aleatorie. Acest embrion al Cenaclului de la Neuilly a fost un veritabil laborator de 

experimentare a unei forme stabile de întâlniri, în ciuda vicisitudinilor inevitabile ale exilului. 

Cadrul stabil a fost găsit şi structurat în jurul a două axe: căutarea de noi forme de expresie 

literară şi editarea de cărţi. Cu toate că mulți își doreau să facă parte din acest cenaclu, foarte 

puțini erau aleși de către Leonid Mămăligă. Dintre membrii fideli făceau parte, alături de 

Basarab Nicolescu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca („Papa‖ şi „Papesa‖ exilului românesc 

dinainte de 1989), Sanda Stolojan, Theodor Cazaban și alte câteva personalități. Lor li se 

alăturau periodic Mircea Eliade, Stéphane Lupasco, Vintilă Horia, Horia Stamatu, Horia 

Damian. 

 Discuţiile cu Ioan Petru Culianu erau întotdeauna interesante, dar nu se putea detaşa de 

impresia unui jucător ezoteric, ceea ce este normal pentru cel care socotea că ezoterismul este un 

joc, mărturisește Basarab Nicolescu despre urmașul lui Eliade. Despre tânărul profesor spune că 

a cunoscut atât de bine regulile jocului, încât şi-a prezis propria sa moarte. În mod clar spera cu 

disperare că există ceva dincolo de joc şi a crezut că Eliade îi va oferi iniţierea. A fost până la 

urmă dezamăgit văzând că Eliade nu era „decât‖ un profesor. În cei mai bine de 30 de ani de 

existență ai Cenaclului, membrii săi și-au dorit să scoată exilul românesc din ghetoul său, 

punându-l în comunicare cu spiritualitatea şi cultura ţării în care se aflau. Basarab Nicolescu a 

scris numeroase cărți, multe dintre ele publicate la edituri din România după anul 1990. Una 

dintre acestea este Roumains de Paris (Românii din Paris), scrisă în colaborare cu celebrul 

fotograf francez Louis Monier. Puțini știu cine este acest fotograf, însă foarte mulți au văzut 

celebra sa fotografie realizată în 1977 în Piața Fürstenberg, care îi cuprinde pe Eliade, Cioran, 

Ionesco împreună. O altă contribuție remarcabilă a distinsului academician român este donația 

către viitorul Muzeu al Exilului Românesc din Craiova, extrem de necesar culturii române. Un 

muzeu viu, o încarnare a imortalităţii prin arhive, în care se va simţi pulsaţia României eterne şi a 

creatorilor de ştiinţă şi cultură. Acest muzeu are ca sediu casa Dianu din centrul Craiovei şi va 

deveni funcţional în doi-trei ani. În octombrie 2016, «Biblioteca Exilului Românesc din Paris – 

Basarab Nicolescu» a fost inaugurată la Biblioteca Aman din Craiova, într-o sală special 

amenajată pentru a primi donaţia academicianului român. Finalitatea acestui Muzeu al Exilului 

este imensă. Reunificarea culturii române poate avea consecinţe extrem de benefice pentru 

evoluţia României în următorii ani, mărturisește Basarab Nicolescu. 

 Basarab Nicolescu reprezintă unul dintre cele mai importante nume ale elitei românești 

contemporane. Ne onorează profund acceptul domniei sale pentru apariția în Elita României. 

Astfel de personalități ar trebui cunoscute mai bine de către români și transformate în modele de 

viață. 
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DESPRE DIJKSTRA 

 

Prof. Carmen Mădălina Popa 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

 

 Edsger Dijkstra este una dintre cele mai influente personalități în domeniul informaticii, 

punând întrebări și propunând soluții în multiple sfere ale acestei științe. Într-o lume în care un 

algoritm de 2 ani este considerat învechit, Dijkstra înaintează în anii ‗70-‘80 o mulțime de 

problematici ale programării care încă sunt de actualitate, fiind folosite în continuare activ în 

practică. 

 Dijsktra își începe drumul prin a studia fizică teoretică la Universitatea Leiden. 

Întâlnindu-l accidental pe matematicianul Adriaan van Wijngaarden, Dijskstra primește o slujbă 

la Centrul Matematic din Amsterdam şi devine în 1952 primul programator olandez. Prin 

contribuția sa ulterioară, este considerat un pionier al informaticii, aducând perspective practice,  

teoretice și modelând domeniul ca foarte puţini oameni din vremea sa. 

 Un punct important de reper în cariera programatorului a fost unul din algoritmii care îi 

poarta numele, prin care se poate calcula distanţa minimă de la un nod la toate celelalte dintr-un 

graf dat. Dijkstra declară într-un interviu cu Philip L. Frana în Communications of the ACM, 

2001 că algoritmul a fost proiectat în 20 de minute într-o cafenea, fără nicio foaie sau pix. 

Menționează, de asemenea, că ―unul din avantajele proiectării fără stilou sau foaie este acela că 

ești aproape forțat să eviți toate complexitățile ce pot fi omise‖. Algoritmul este publicat 3 ani 

mai târziu, în 1959, astfel devenind unul din cele mai mari puncte de reper în programarea 

actuală. Este folosit, în continuare, în majoritatea aplicațiilor moderne de hârtii, cum ar fi chiar 

Google Maps (unde se mai utilizează și un algoritm A*), aplicații de socializare sau în diferite 

protocoale de rutare, precum OSPF şi IS-IS. Algoritmul aduce o complexitate foarte bună în 

funcție de implementarea sa, fiind studiat în toată lumea de către inginerii de software. 

 Încă o realizare notabilă a lui Dijsktra este cunoscută astăzi drept programare structurată, 

punând bazele acesteia prin articolele sale, care încă sunt printate după peste 50 de ani. 

Programarea structurată presupune scrierea unui cod cu un flux ierarhic, putând fi citit de sus în 

jos, propunând un model mai clar, mai ușor de citit, mai rapid şi mai logic. Limbajul de 

programare elaborat de el este ALGOL-60, primul limbaj de programare care traduce din limbaj 

uman în instrucțiuni pentru calculator. Ulterior, această tehnică este transpusă în cunoscutele 

limbaje Pascal, C, C++, Go, etc. În această instanță, Dijsktra a fost complet împotriva folosirii 

instrucțiunii GOTO, considerând-o ―dăunătoare‖ programării de la acel moment. Aceasta nu dă 

codului un aspect clar și oferă o ambiguitate care nu este neapărat necesară programării ―high-

level‖. De altfel, programatorii respectă, în continuare, cele zise de Dijsktra, fiind rar utilizată în 

aplicațiile ―high-level‖ această sintagmă. 

 Algoritmul lui Dijkstra este un algoritm foarte popular în Teoria Grafurilor. Acesta 

determină lungimea cea mai scurtă de la un nod de start „N‖ la toate celelalte noduri ale grafului. 

O mică precizare foarte importantă este faptul că algoritmul lui Dijkstra funcționează numai pe 

grafurile orientate (adică cele „cu un singur sens‖). De asemenea, fiecare muchie a grafului 

trebuie să aibă atașat un cost. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adriaan_van_Wijngaarden
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 Dacă dorești să determini drumul minim de la un nod X la un nod Y, și te interesează 

doar ca numărul de noduri să fie minim, poți atașa fiecărei muchii costul „1‖. Drumul de cost 

minim între două noduri obținut în urma aplicării algoritmului lui Dijkstra va avea și număr 

minim de arce din moment ce toate arcele au același cost. 

 Așadar, având o mare influență asupra programării cum o știm noi în ziua de azi, aducând 

importante tehnici în programare paralelă prin punerea bazelor unor termeni frecvent folosiți 

excluziune mutuală, mutex-uri, semafoare etc. şi prezentând mari îmbunătățiri asupra 

programării funcționale, utile şi folosite până în ziua de azi, Dijkstra a fost şi este considerat un 

geniu al științei în calculatoare. 

 

Bibliografie: 

1. https://grafuriorientate12.weebly.com 

2.https://biblioteca.regielive.ro/referate/automatica/algoritmul-lui-dijkstra-pentru-calculul-

tuturor-drumurilor-de-cost-minim-240515.html 

 

 

FRIEDRICH AUGUST KEKULE,  

CHIMISTUL CARE A DESCOPERIT FORMULA BENZENULUI … ÎN 

VIS! 

 
Prof. Rodica Rășinar  

Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanța 

 

 Fascinante sunt scrierile despre marii înțelepți ai lumii de odinioară 

atunci când descoperim că geniul lor a fost, nu de puține ori, dublat de 

premoniții, prin vise! Poate părea ireal, dar e perfect demonstrabil. Unul 

dintre titanii chimiei organice, Friedrich August Kekule, este un exemplu 

care are o poveste incredibil de interesantă. 

 În secolul al XIX-lea, teoria structurii interne a compuşilor chimici a 

întâmpinat opoziţie chiar şi în cazul substanţelor care fuseseră descoperite şi 

caracterizate. O teorie încerca să explice cum au loc reacţiile chimice, dar pentru o vreme a fost 

neclar dacă într-adevăr compuşii de bază puteau fi identificaţi cu exactitate. 

 Germanul Kekule este considerat fondatorul chimiei organice deoarece, prin explicarea 

rolului central al moleculei de carbon în reacţiile chimice organice, el a arătat cum combinarea 

acesteia cu alte elemente are ca rezultat formarea unui număr enorm de substanţe. Mai mult, 

identificarea structurii benzenului, realizată de Kekule în 1865, a marcat începutul unei noi ere în 

istoria chimiei! 

 Friedrich August Kekule s-a născut la Darmstadt, în Hessa, la 7 septembrie 1829. 

Descendent al unei familii nobiliare din Boemia, el a fost fiul lui Ludwig Carl Emil Kekule, 

primul consilier al Marelui Ducat de Hessa. La dorinţa tatălui său, August a studiat mai întâi 

arhitectura la Universitatea din Giessen în 1847, unde s-a distins ca desenator. 

https://grafuriorientate12.weebly.com/
https://biblioteca.regielive.ro/referate/automatica/algoritmul-lui-dijkstra-pentru-calculul-tuturor-drumurilor-de-cost-minim-240515.html
https://biblioteca.regielive.ro/referate/automatica/algoritmul-lui-dijkstra-pentru-calculul-tuturor-drumurilor-de-cost-minim-240515.html
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 Visul 

 Kekule a descoperit structura circulară a benzenului într-o noapte de iarnă, când, în vis, i-

a apărut un … șarpe care se zvârcolea înfricoșat. În furie, șarpele și-a mușcat coada. Șarpele s-a 

transformat imediat într-un inel… viitorul inel de benzen! În forma sa modernă, vorbim despre 

un hexagon care conţine şase atomi de carbon cu legături duble alternante, înconjuraţi de atomi 

de hidrogen. Această structură îndeplineşte cerinţele de valenţă ale ambelor tipuri de atomi. 

Fiecare atom de carbon are patru legături, fiecare atom de hidrogen, una. Structura, ca şi multe 

dintre proprietăţile care rezultă din ea au fost confirmate în scurt timp. 

 Indiferent dacă povestea şerpilor care îşi prind coada – imagine care este şi un simbol în 

alchimie cunoscut sub numele de Ouroboros – este relatată fidel, în timp, importanţa structurii 

benzenului pentru dezvoltarea ulterioară a chimiei nu poate fi pusă la îndoială. Odată cu 

benzenul, ca şi cu alţi compuşi, formulele structurale au permis chimiştilor să reprezinte 

compuşii şi să prevadă formele şi variaţiile acestora. 

 Numele de hidrocarburi aromatice este determinat de faptul că primele substanțe 

cunoscute cu nucleu benzenic în moleculă au fost compuși naturali cu caracteristici 

organoleptice plăcute (miros parfumat și/sau gust aromat). Hidrocarburile aromatice se găsesc în 

unele zăcăminte petroliere. Nucleul benzenic este prezent în compuși naturali mononucleari sau 

polinucleari care conțin diferite grupe funcționale. De asemenea, mulți compuși organici 

funcționali de sinteză au în moleculă nucleul benzenic. 

 Benzenul este obținut din compușii bogați în carbon care suferă o ardere incompletă. Se 

obține în mod natural din vulcani și din incendiile forestiere, fiind prezent și în multe alte 

produse de ardere inclusiv în fumul de țigară.  

 În prezent, benzenul se obține mai ales în industria petrochimică, producerea compusului 

din cărbune fiind foarte puțin utilizată. Principala sa întrebuințare este cea de reactiv intermediar 

pentru sinteza altor compuși chimici.  

 Derivații benzenului care se produc în cantități importante sunt stirenul, utilizat în 

fabricarea polimerilor și a materialelor plastice, fenol, din care se prepară rășini și adezivi, 

ciclohexanul, folosit pentru prepararea nylonului.  

 Cantități mai mici de benzen sunt utilizate la fabricarea pneurilor, lubrifianților, 

coloranților, detergenților, medicamentelor, explozibililor sau pesticidelor. În anii 1980, 

principalii compuși obținuți din benzen erau etilbenzenul, în proces folosindu-se 48% benzen, 

cumenul 18%, ciclohexan 15% și nitrobenzen 7%. Ca aditiv al benzinei, benzenul îi mărește 

cifra octanică și reduce detonația. În consecință, aceasta conținea adesea benzen în cantități 

importante înainte de anii 1950, când s-a introdus tetraetilul de plumb ca antidetonator. În ultimii 

ani, ca urmare a scăderii producției de benzină cu plumb, s-a reintrodus benzenul ca aditiv. În 

Statele Unite, din cauza efectului negativ asupra sănătății și pentru diminuarea riscului poluării 
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pânzei freatice cu această substanță, s-a impus o emisie maxim admisibilă de aproximativ 1% de 

benzen.  

 Rol în organism  

 Benzenul este toxic, în sânge este transportat de lipoproteine și se acumulează în țesuturi 

bogate în grăsimi, în special în măduva hematoformatoare și SNC, suprarenale. În organism 

suferă transformări metabolice și se transformă în fenoli, pirocatechini, hidrochinon (Nomyama) 

și se degradează chiar până la bioxid de carbon.  
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GRIGORE ANTIPA – SAVANTUL  REGILOR 

 

Prof. Fănica Săceleanu 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

 

 Grigore Antipa, născut la 27 noiembrie 1867, în Botoşani, a fost un naturalist, biolog 

darwinist, zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog şi profesor universitar român. Este savantul care a 

reorganizat Muzeul Naţional de Istorie Naturală în noua clădire care astăzi îi poartă numele, 

proiectată de arhitectul Grigore Cerchez, edificată în anul 1906 și inaugurată de Carol I în anul 

1908.  

 Și-a petrecut copilăria la Botoșani, într-un cartier locuit de mulți armeni şi evrei, care l-au 

deprins cu limbile străine. Tatăl său era avocat, dar și-a pierdut devreme părinții și a fost crescut 

de mătuși, într-un mediu modest. Mulțumită fratelui său mai mare, Nicolae, care era parazitolog, 

a obținut o bursă regală și a făcut studii universitare la Jena (Germania), cu celebrul naturalist 

Ernst Haeckel (1834-1919), inventatorul ecologiei. Și-a continuat cercetările științifice în Franţa 

și Italia. Din această perioadă datează un studiu al său asupra evoluției timusului la peşti. 

     În apropierea insulei Capri (Italia), Antipa a descoperit o nouă specie de meduză fixă, 

Capria sturdzii. El s-a consacrat studierii Dunării şi Mării Negre, participând în 1893 la o 

expediție în jurul acestei mări, expediție organizată de țările riverane și care a durat nouă luni. 

Regele Carol I i-a pus la dispoziție, pentru această expediție, crucişătorul Elisabeta. Cu această 

ocazie a întreprins primele cercetări de biologie marină. Cele mai semnificative rezultate au fost 

obținute în domeniul hidrobiologiei, el fiind considerat ca un precursor, în acest domeniu, atât în 

știința românească, cât și în cea mondială.  

       Un lucru mai puţin cunoscut este faptul că savantul Grigore Antipa a fost declarat inapt 

din punct de vedere al serviciului militar. În primul rând, era prea mic de statură şi, pe deasupra, 

obez, spuneau cei însărcinaţi cu recrutarea. Când s-a dus să-şi rezolve situaţia militară, fiindcă nu 

efectuase niciun fel de stagiu militar, Grigore Antipa avea 25 de ani. Inspecţia fizică a lui Antipa 

a avut loc pe data de 1 decembrie 1892 în faţa Consiliului de Recrutare din Iaşi. Din certificatul 

eliberat reiese că „Grigore Antipa, de profesiune doctor în ştiinţe naturale, are numai 1,53 metri 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Avocat
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înălţime, păr şi sprâncene castanii, ochii negri, fruntea şi nasul şi gura potrivite şi fără niciun 

semn particular―. Hotărârea comisiei militare a fost categorică: „Impropriu pentru serviciu 

militar activ, fiind atins de infirmitatea polipi naso-faringieni şi obesitate―. De altfel, rezultatul l-

a făcut pe Antipa să răsufle uşurat. Avea răgaz să cerceteze.  

        După terminarea Institutului Academic de la Iaşi, unchiul Şendrea hotărâse destinul celor 

doi băieţi: Nicu urma să devină medic, iar Grigore – avocat. În realitate, însă, Nicolae Leon va 

deveni un renumit parazitolog, cel mai bun pe care l-a avut România, iar Grigore Antipa, renumit 

om de ştiinţă. Moş Panaite nu s-a supărat însă când băieţii pe care-i întreţinea şi-au ales singuri 

drumul în viaţă. Viitorul lui Grigore Antipa, pasionat iremediabil de biologie, va fi influenţat 

decisiv de fratele său mai mare, Nicolae Leon. Acesta, deja căsătorit la 20 de ani, plecase în 

Germania la renumita Universitate de la Jena. Când s-a întors pentru o scurtă perioadă în ţară, l-a 

găsit pe Grigore Antipa, fratele său mai mic, student la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi. L-a convins 

însă că trebuie să-l urmeze la Jena, acolo unde va găsi condiţii propice pentru a studia ceea ce-l 

pasiona.  

         Grigore Antipa şi fratele său Nicolae Leon au impresionat prin seriozitate la Universitatea 

din Jena. Profesorul lor, Ernst Haeckel, i-a lăudat pentru modul în care studiază în faţa unui 

intelectual român ajuns la Jena. Este vorba despre Constantin Meissner, un intelectual de vază al 

Iaşiului, de la finele secolului al XIX-lea. Acesta venise la Jena şi s-a întâlnit cu renumitul 

profesor Haeckel. Neamţul l-a lăudat pe Leon, dar mai ales pe Grigore Antipa: „Micuţul şi 

îndesatul Antipa este un băiat extrem de înzestrat şi de drăguţ―. Antipa încearcă în această 

perioadă a vieţii să-şi găsească cu adevărat calea în lumea ştiinţelor naturale. Haeckel este cel 

care îi va deschide drumul. Mai precis, în iarna lui 1888-1889 îi recomandă să viziteze Staţiunea 

Zoologică Villefranche-sur-Mer, din Franţa. Antipa va mărturisi mai târziu că această excursie a 

fost hotărâtoare pentru alegerea unui domeniu de specializare. La Villefranche-sur-Mer stă şase 

luni alături de savanţi renumiţi, printre care şi Karl Vogt şi Du Plessis. Aici, Grigore Antipa 

descoperă ceea ce învăţase în teorie despre lumea marină şi mai ales despre universul oceanelor. 

„Desele excursii făcute cu barca pentru a procura şi studia exemplare din fauna marină, 

observarea zilnică a mării, cu fenomenele ei atât de interesante, îi deschid noi orizonturi de 

cercetare pentru viitor―, se arată în lucrarea „Grigore Antipa―, scrisă de Gheorghe Bârcă şi Mihai 

Băncescu. 

      Studiul oceanelor şi al mărilor l-a făcut pe Grigore Antipa să-şi poarte paşii către un nou 

domeniu de cercetare, inexistent la acea vreme în România. Propriu-zis, Antipa a fost primul 

ihtiolog român. Sau, mai bine zis, singurul din ţară care a început să cerceteze din punct de 

vedere ştiinţific peştii. Singurele cunoştinţe din România secolului al XIX-lea referitoare la peşti 

erau, de fapt, doar cutumele şi învăţăturile bătrânilor pescari. Această pasiune pentru cercetarea 

peştilor o datorează unui alt specialist de top la acea vreme, neamţul Anton Dohrn. „După 

finalizarea doctoratului, Grigore Antipa îşi îndreaptă paşii spre Staţiunea Zoologică din Napoli, 

considerată pe atunci «loc sfânt de pelerinaj al fiecărui biolog». Acesta este locul în care şi-a 

consolidat pasiunea pentru studiul mării, abordând o temă de cercetare din lumea peştilor: studiul 

asupra evoluţiei timusului la peşti. 

     Antipa a înființat în 1932 Institutul Biooceanografic din Constanţa, cu cele două 

rezervații și stațiuni de cercetări, cea de la Agigea (creată de Ioan Borcea) și cea de la Capul 

Caliacra (prima este azi departe de mare, iar rezervația a fost distrusă, a doua este în ruine, dar 

rezervația mai există).  
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    A fost director al Muzeului Naţional de Istorie Naturală (1892-1944), membru al 

Academiei Române și al mai multor academii din străinătate. A întemeiat școala românească de 

hidrobiologie și ihtiologie. L-a recomandat ca șef de secție pe oceanologul și biologul Mihai C. 

Băcescu.  

     Principala problemă a pescuitului pe Razim – Sinoie, la sfârşitul secolului al XIX-lea a 

fost distrugerea faunei piscicole din cauza lipsei oxigenului din apă, ca urmare a colmatării 

canalului Dunavăţ. O altă problemă a comunităţii pescarilor din Jurilovca o constituia, la 

momentul respectiv, drumul de acces între sat şi cherhanale – o râpă foarte abruptă, de 200-300 

m lungime, care făcea mari probleme atunci când căruţele încărcate cu peşte trebuiau s-o 

străbată. Pe atunci, într-o căruţă se încărca o cantitate de 1.000 kg de peşte. Grigore Antipa a 

prezentat această problemă Regelui Carol I şi a intermediat o întâlnire între rege şi primarul din 

Jurilovca. „În memoria satului s-a păstrat o parte a dialogului cu regele. El a considerat problema 

justă şi şi-a afirmat sprijinul, dar a arătat că este nevoie de forţă de muncă importantă pentru 

transportul unei mari cantităţi de piatră necesare construirii unei rampe.  

      Pe 9 martie 1944, Grigore Antipa, care avea 77 de ani, a suferit un atac de cord. S-a trezit 

lac de sudoare în miezul nopţii şi a trimis de urgenţă un servitor după medic. Ajuns la locuinţa 

savantului, medicul nu a mai avut ce face. A constatat doar decesul. Soţia lui, Alina, a decedat şi 

ea aproape imediat. Şi-a luat rămas bun de la partenerul ei de viaţă şi pur şi simplu a sucombat. Îi 

lega o căsnicie de peste 44 de ani. „În data de 12 martie a avut loc o ceremonie funebră oficiată 

în holul Muzeului, la care au participat familia, prietenii şi oficialităţi ale vremii. Urnele cu 

cenuşa soţilor Antipa au fost depuse în muzeu, în holul principal―, ne spune Ana Maria Petrescu, 

cercetător în cadrul Muzeului „Grigore Antipa―.  

 Lucrările lui Grigore Antipa 

 Despre necesitatea introducerii unei pisciculturi sistematice în apele României (1892) 

 Studii asupra pescăriilor din România (1895) 

 Proiect de lege a pescuitului (1896) 

 Die Fischerei-Verlaltnisse Rumaniens (1899) 

 Fauna ihtiologică a României (1909) 

 Pescăriile și regiunea inundabilă a Dunării în cadrul economiei naționale și mondiale 

(1932) 

 Iconographie des Sturions et Clupeides de la Mer Noire (1934) 

 Marea Neagră și ihtiologia ei (1941) 
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CHARLES DARWIN – „DESIGNERUL TEORIEI EVOLUȚIONISTE” 

 

Prof. Iuliana Sprîncenea 

Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, jud. Argeș 

 

 Charles Darwin s-a născut la 12 februarie 1809 într-un orășel din Anglia. Problemele de 

biologie îl pasionau încă din copilărie. A studiat medicina la Universitatea din Edinburgh (1825-

1827), dar a renunțat și împreună cu familia a decis să urmeze studii teologice. Când avea vârsta 

de 22 de ani, Darwin a primit invitația de a călători ca naturalist la bordul navei HMS Beagle, ce 

aparținea Marinei Regale Britanice. Expediția a  început în  1831 și timp de cinci ani a colectat 

numeroase informații despre fauna și flora de pe coasta de Sud a Americii și din Insulele 

Galapagos și a trimis în Anglia peste 1500 de plante și animale. Observațiile făcute pe parcursul 

expediției au stat la baza dezvoltării teoriei despre evoluția speciilor. La întoarcerea din 

expediție, în 1836, Darwin a sistematizat toate observațiile, datele și ideile în diverse lucrări și 

rapoarte științifice publicate pe parcursul vieții sale. Apogeul cercetărilor sale l-a constituit 

lucrarea ―Originea speciilor‖, publicată la 24 ianuarie 1859. A trăit lângă Londra până la 19 

aprilie 1882. 

 Interesul timpuriu al lui Darwin pentru natură l-a făcut să-și neglijeze educația medicală 

la Universitatea din Edinburgh. În schimb, el a ajutat la investigarea nevertebratelor marine. 

Studiile sale la Colegiul Christ's al Universității din Cambridge din 1828 până în 1831 i-au 

încurajat pasiunea pentru științele naturii.  

 Contrariat de distribuția geografică a faunei sălbatice și a fosilelor pe care le-a colectat în 

timpul călătoriei, Darwin a început investigații detaliate și, în 1838, și-a conceput teoria selecției 

naturale. Deși a discutat ideile sale cu mai mulți naturaliști, el a avut nevoie de timp pentru 

cercetări ample, iar munca sa geologică a avut prioritate.   

 Darwin și-a publicat teoria evoluției cu dovezi convingătoare în cartea sa din 1859  

‖Despre originea speciilor‖. Până în anii 1870, comunitatea științifică și majoritatea publicului 

educat au acceptat evoluția ca fapt. Cu toate acestea, mulți erau adepții explicațiilor creaționiste 

și au dat doar un rol minor selecției natural. Abia după apariția sintezei evolutive moderne din 

anii 1930 până în anii 1950 s-a dezvoltat un consens larg în care selecția naturală a fost 

mecanismul de bază al evoluției. Descoperirea științifică a lui Darwin este teoria unificatoare a 

științelor vieții, explicând diversitatea vieții. 
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 Teoria revoluționară a lui Darwin a fost că noile specii apar în mod natural, printr-un 

proces de evoluție, mai degrabă decât să fi fost create de Dumnezeu. Conform teoriei creaționiste 

bine consacrate a zilelor lui Darwin, adaptările rafinate ale multor specii - cum ar fi balamalele 

cochiliei bivalve și aripile și penele de pe semințe dispersate de aer - au fost dovezi 

convingătoare că un "designer" a creat fiecare specie pentru locul său dorit în economia naturii. 

Darwin a acceptat din toată inima această teorie, care a fost susținută de relatarea biblică din 

Geneza, până când experiențele sale din Insulele Galápagos au început să submineze acest mod 

de a gândi despre lumea biologică. 

 Cea mai mare contribuție a lui Darwin la știință este că a finalizat Revoluția Copernicană 

prin desenarea pentru biologie a noțiunii de natură ca sistem de materie în mișcare guvernat de 

legi naturale. Odată cu descoperirea selecției naturale de către Darwin, originea și adaptările 

organismelor au fost aduse pe tărâmul științei. Caracteristicile adaptive ale organismelor ar putea 

fi explicate acum, cum ar fi fenomenele lumii neînsuflețite, ca urmare a proceselor naturale, fără 

a recurge la un Designer Inteligent. Revoluțiile copernicane și darwiniste pot fi văzute ca cele 

două etape ale revoluției științifice unice. Ei au inaugurat împreună începutul științei în sensul 

modern al cuvântului: explicație prin legi naturale.  
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PORTRET DE CERCETĂTOR: GREGOR MENDEL 

Prof. Iuliana Sprîncenea 

Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, jud. Argeș 

 

 Gregor Johann Mendel, botanist, profesor și prelat augustinian ceh, s-a născut la 22 iulie 

1822 într-o familie de țărani. Fiind singurul fiu al tatălui său, Mendel era așteptat să preia mica 

fermă familială, dar el a preferat o soluție diferită față de situația sa dificilă, alegând să intre în 

mănăstirea Altbrünn ca noviciat al ordinului augustinian, unde i s-a dat numele de Grigore.Ca 

preot, Mendel și-a găsit datoria parohială de a-i vizita pe cei bolnavi și muribunzi încât s-a 

îmbolnăvit. Starețul Cyril Napp l-a găsit un post de profesor suplinitor la Znaim (Znojmo, 

Cehia), unde s-a dovedit a fi foarte potrivit. Cu toate acestea, în 1850 Mendel nu a reușit un 

examen pentru certificarea profesorilor - și a fost trimis la Universitatea din Viena timp de doi 

ani pentru a beneficia de un nou program de instruire științifică. Ca și la Olmütz, Mendel și-a 

dedicat timpul la Viena fizicii și matematicii, lucrând sub îndrumarea fizicianului austriac 

Christian Doppler și a fizicianului matematic Andreas von Ettinghausen. De asemenea, a studiat 

anatomia și fiziologia plantelor și utilizarea microscopului împreună cu botanistul Franz Unger, 

un entuziast al teoriei celulare și un susținător al viziunii developmentaliste (pre-darwiniste) 

asupra evoluției vieții. 

 În vara anului 1853, Mendel s-a întors la mănăstirea din Brünn, iar în anul următor a 

primit din nou un post de profesor, de data aceasta la Brünn Realschule (școala secundară), unde 

a rămas până când a fost ales stareț 14 ani mai târziu. El a încercat din nou examenul de profesor 

în 1856, soldat cu un al doilea eșec. Odată stareț, îndatoririle sale administrative au ajuns să-i 
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ocupe cea mai mare parte a timpului. Mai mult, refuzul lui Mendel de a permite mănăstirii să 

plătească noile taxe ale statului pentru un fond religios a dus la implicarea sa într-o lungă dispută 

cu autoritățile. Convins că această taxă este neconstituțională, el și-a continuat opoziția, refuzând 

să se conformeze chiar și atunci când statul a preluat administrarea unora dintre moșiile 

mănăstirii și a direcționat profiturile către fondul religios. 

 În 1854 starețul Chiril Napp i-a permis lui Mendel să planifice un program experimental 

major de hibridizare la mănăstire. Scopul acestui program a fost de a urmări transmiterea 

caracterelor ereditare în generațiile succesive de descendenți hibrizi. Autoritățile anterioare au 

observat că descendenții hibrizilor fertili tindeau să revină la speciile originare și, prin urmare, au 

ajuns la concluzia că hibridizarea nu poate fi un mecanism folosit de natură pentru a multiplica 

speciile  deși, în cazuri excepționale, unii hibrizi fertili păreau să nu revină (așa-numiții "hibrizi 

constanți"). Pe de altă parte, crescătorii de plante și animale au arătat de mult timp că 

încrucișarea ar putea produce într-adevăr o multitudine de forme noi. Acest din urmă punct a fost 

de interes deosebit pentru proprietarii de terenuri, inclusiv starețul mănăstirii, care era preocupat 

de profiturile viitoare ale mănăstirii din lâna oilor sale Merino, datorită faptului că lâna 

concurentă era furnizată din Australia. 

  În anul 1865 a început cunoscutele experimente de hibridare la mazăre pe un teren de 35 

x 7 m. Mendel a colectat și analizat datele obținute din hibridări într-un mod sistematic. Astfel, el 

a ținut cont de genealogia fiecărei plante, a analizat transmiterea în descendență a câte unei 

perechi de caractere, a numărat tipurile de plante obținute după fiecare încrucișare și a interpretat 

datele matematic fiind prima persoană care a pus bazele matematice ale științei geneticii, în ceea 

ce a ajuns să se numească mendelism . La 8 februarie 1865, Mendel a făcut cunoscute rezultatele 

cercetărilor sale la Societatea Naturaliștilor din Brunn (astăzi Brno, Cehia). Rezultatele 

cercetărilor lui Mendel au fost apreciate cu 35 de ani mai târziu. 
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PREVIZIUNILE LUI MENDELEEV, IDA NODDACK ȘI PREMIUL 

NOBEL 

Prof. Marius Sprîncenea  

Școala Gimnazială  „Ion Minulescu” Pitești, jud. Argeș 

 

 După numeroase încercări, în anul 1869, Dimitri Mendeleev avea în sfârșit să facă o 

sistematizare extrem de necesară în lumea elementelor chimice prin tabelul periodic al 

elementelor chimice. Un an mai târziu, în 1870, Julius Lothar Meyer publica un tabel care 

semăna cu cel al lui Mendeleev. 

 Mendeleev publicase tabelul periodic al elementelor cu câteva luni înaintea celui german. 

Apoi, chiar dacă ambii așezaseră elementele chimice în coloane, în funcție de masa atomică, 

deschizând coloane noi atunci când caracteristicile elementelor se repetau, Dimitri Mendeleev 

avusese geniul de a lăsa spații goale. Aceste spații goale erau rezervate elementelor chimice încă 

nedescoperite, așa cum ar fi galiul sau germaniul, anticipând descoperirea lor și a altora. 

 Căutarea elementelor lipsă, care au fost prezise de Dmitri Mendeleev în Tabelul său 

periodic, a fost intensă după anul 1869. Descoperirile galiului, scandiului și germaniului au fost 

ușurate, deoarece Mendeleev a fost capabil să descrie proprietățile acestor elemente cu un grad 

destul de mare de precizie. 

 Ida Noddack, născută Ida Eva Tacke, a fost o chimistă germană, printre primele femei 

care a studiat chimia și a obținut un doctorat, a participat la descoperirea elementul chimic reniu 

și a propus ideea fisiunii nucleare. În 1925 a devenit cercetător la Agenția de Cercetare Fizico-

Tehnică din Berlin, unde a început să colaboreze cu chimiștii Walter Noddack și Otto Carl Berg. 

 În tabelul periodic al elementelor chimice, propus de Dimitri Mendeleev erau lăsate 

goluri în locuri în care se credea că elemente necunoscute își vor găsi locul. Două astfel de goluri 

se aflau sub mangan. Tacke, Noddack și Berg și-au propus să descopere aceste două elemente, 

iar în 1925 au bombardat anumite minereuri cu electroni. Electronii care s-au ciocnit cu nucleele 

atomice determinau emiterea de raze X. Numărul atomic al unui element ar putea fi astfel dedus 

din spectrul de raze X pe care le-au emis nucleele. Savanții germani au anunțat detectarea 

elementului chimic cu numărul atomic 75, pe care l-au numit reniu, după numele latin al râului 

Rin. 

 Prezis de chimistul rus Dimitri Ivanovici Mendeleev (1869) ca fiind înrudit chimic cu 

manganul, reniul a fost descoperit (1925) de chimiștii germani Ida și Walter Noddack și Otto 

Carl Berg. Reniu (Re), element chimic, un metal foarte rar din Grupa 7 (VII B) a tabelului 

periodic și unul dintre cele mai dense elemente și-a găsit aplicații în paletele de turbină ale 

motoarelor cu reacție de luptă, puncte pentru stilou, termocupluri de temperatură înaltă (cu 

platină), catalizatori, puncte de contact electrice și în filamente de bec în aliaj cu wolframul. 

 În 1933, fizicianul Enrico Fermi și-a început activitatea studiind produsele reactoarelor 

nucleare. Fermi a teoretizat că unul dintre produsele secundare ar fi un element trans-uraniu, 

numărul 93, care va fi plasat vertical sub reniu pe Tabelul Periodic. Deși această teorie era larg 

acceptată la acea vreme, dr. Noddack era sceptic. În acel moment, teoria ei, respectiv lucrarea  

„On Element 93‖ a fost ignorată.  
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 Astfel, Ida Noddack apreciase, înaintea oricui altcineva, ideea fisiunii nucleare. Ea a 

susținut că atunci când atomii sunt bombardați de protoni sau particule α, reacțiile nucleare care 

au loc implică emisia unui electron, a unui proton sau a unui nucleu de heliu, iar masa atomului 

bombardat suferă puține modificări. Când, totuși, neutronii, care nu poartă nicio sarcină electrică, 

sunt folosiți pentru a bombarda atomii, ar avea loc diferite tipuri de reacție nucleară față de cele 

cunoscute anterior. 

 Pentru cea mai mare parte a carierei sale, dr. Noddack a făcut descoperiri importante și a 

elaborat teorii științifice fără a fi plătită - singura ei funcție salariată a fost timp de doi ani la 

Universitatea din Strasbourg. În apogeul carierei sale, în anii 1930, a fost nominalizată de trei ori 

la Premiul Nobel pentru Chimie, dar nu a câștigat niciodată. Mendeleev a fost nominalizat pentru 

Premiul Nobel, dar propunerea a fost respinsă de către comisia de chimie pe motiv că 

descoperirea sa nu este suficient de nouă. 

 În octombrie 1969, Ida Noddack a fost invitată de fosta Academie de Științe a URSS la 

sărbătorirea centenarului Tabelului periodic al lui Mendeleev la Leningrad (acum Sankt 

Petersburg). Ea era atunci singurul chimist viu care descoperise un element natural, deși 

Noddack nu a putut participa din cauza unei boli, lucrarea ei „The periodic system and the search 

for the eka-manganeses” a fost tradusă în rusă și citită la conferință.  
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POVESTEA LUI WILHELM OSTWALD  

Prof. Marius Sprîncenea  

Școala Gimnazială  „Ion Minulescu” Pitești, jud. Argeș 

 

 Friedrich Wilhelm Ostwald, (născut în 2 septembrie 1853, Riga, Letonia, - mort 4 aprilie 

1932, lângă Leipzig), chimist și filozof ruso-german, a jucat un rol esențial în stabilirea ca 

ramură recunoscută a chimiei pentru chimia-fizică. 

 El a primit Premiul Nobel pentru Chimie în 1909 pentru munca sa asupra catalizei, 

echilibrului chimic și a vitezei de desfășurare a reacțiilor chimice. 

 În prezent, întreaga cantitate de acid azotic se obține prin oxidarea amoniacului gazos. 

Prima instalație de obținere a acidului azotic prin oxidarea amoniacului a fost creată în 

Germania, de către chimistul Wilhelm Ostwald. 

 În 1881, Ostwald a fost numit profesor titular de chimie la Institutul Politehnic din Riga. 

În 1887 a acceptat catedra de chimie-fizică de la Universitatea din Leipzig, de la care s-a 

pensionat în 1906.  

  Electroliții slabi pot fi caracterizati printr-o constantă de echilibru și printr-un grad de 

disociere. Prin legea lui Ostwald se arată dependența constantei de disociație de gradul de 

disociere și de concentrație 

 În 1884, Ostwald a primit teza de doctorat a chimistului suedez Svante Arrhenius 

referitoare la conductivitatea electrică a soluțiilor, care conținea afirmația că „sărurile, acizii și 

bazele se disociază în ioni încărcați electric atunci când sunt dizolvați în apă”. Teoria disocierii 

a devenit fundamentul noii școli de chimie-fizică, care îl cuprindea și pe Arrhenius printre 

membrii ei.  

 Ostwald a observat, prin măsurarea conductivităților electrice a mai mult de 200 de acizi 

organici, că dacă s-ar aplica legea acțiunii masei, reacției de disociere, i s-ar putea asocia o 

relație matematică simplă între gradul de disociere (α), concentrația acidului (c) și o constantă de 

echilibru specifică fiecărui acid (k ): 

 C* α 
2
 /(1 − α) = k 

 Aceasta este legea diluției a lui Ostwald (1888), pe care a testat-o  fundamentând astfel 

teoria disocierii. 

 În același timp, chimistul olandez, Jacobus Henricus van't Hoff, care s-a alăturat lui 

Ostwald și Arrhenius, a sugerat teoria osmozei, conform căreia „presiunea osmotică a soluțiilor 

depinde de concentrația ionilor disociați”. Van't Hoff a afirmat că: „adăugarea unei substanțe 

dizolvate la un lichid scade punctul de îngheț și crește punctul de fierbere din cauza unei 

reduceri a presiunii de vapori a soluției”. Astfel, apa de mare are un punct de îngheț mai mic și 

un punct de fierbere mai mare decât apa dulce. 

 Ostwald a avut succes în special în sistematizarea ramurii chimiei numită chimie-fizică, 

respectiv aplicarea ei în alte domenii și organizarea unei școli de chimie-fizică. 

 În diverse manuale de chimie generală, anorganică și analitică, Ostwald a prezentat noile 

idei nu numai într-o formă cuprinzătoare ca o nouă ramură a chimiei, ci și ca o abordare extrem 

de fructuoasă a problemelor clasice. El a revoluționat în special chimia analitică prin teoria 

soluțiilor.  
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 Publicația Revista pentru chimie-fizică, fondată în 1887, s-a impus rapid ca jurnalul 

standard în domeniu. Mai mult, Institutul de Chimie-Fizică din Leipzig a atras studenți și 

cercetători din întreaga lume. Mulți dintre studenții lui Ostwald au devenit mai târziu profesori 

de chimie-fizică în multe țări. 

 Ostwald a avut contribuții importante în cataliză, procesul de creștere a vitezei de reacție 

a unei reacții chimice, ceea ce i-a permis să măsoare activitățile catalitice. El a intuit importanța 

catalizei pentru sistemele biologice.  

 Contribuția sa cea mai importantă la chimia aplicată a fost oxidarea catalitică a 

amoniacului pentru obținerea acidului azotic, proces care se foloseşte în producția industrială a 

îngrășămintelor. 

 În 1889 a început să republice lucrări celebre de știință istorică: Clasici ai științelor 

exacte, Istoria chimiei. 

 A publicat numeroase cărți și manuale din motive educaționale. A publicat, de asemenea, 

un volum despre filosofia naturală, derivat dintr-o serie de prelegeri pe care le susținuse ca 

profesor la Universitatea Harvard din Statele Unite.  

 A fost interesat în special de legile generale ale progresului științific, de caracteristicile 

psihologice ale marilor oameni de știință și de condițiile creativității științifice. 

 Cu cât Ostwald devenea mai convins că termodinamica este teoria fundamentală a 

științei, cu atât s-a angajat mai mult în filosofia naturală. Două aspecte pot caracteriza, în 

general, filosofia lui. În primul rând, el a afirmat întâietatea energiei asupra materiei (materia 

fiind doar o manifestare a energiei) în opoziție cu materialismul științific larg răspândit. 

 Ostwald a respins atomismul și a fost puternic implicat în dezbateri filozofice cu colegii 

săi atomiști, cum ar fi fizicianul austriac Ludwig Boltzmann, înainte de a recunoaște dovezile 

experimentale tot mai mari pentru ipoteza atomică în 1909. 

 Ostwald și-a extins interesul academic la sociologie, psihologie și etică. Dincolo de 

interesul academic, el a transformat „imperativul energetic‖ în propria sa viață: „Nu risipi 

energia, folosește-o!”. 

 Deoarece Ostwald avea convingeri puternice referitoare la știință, el considera orice 

obstacol în calea progresului științei ca o risipă de „energie socială”. Astfel, după pensionarea 

sa anticipată în 1906 de la Universitatea din Leipzig, a devenit un reformator entuziast în 

problemele educaționale și organizaționale ale științei la nivel național și internațional.  

 Ostwald a fost activ în numeroase academii, societăți învățate și mișcări internaționale, 

cum ar fi standardizarea documentației științifice și stabilirea unui limbaj artificial „universal‖.  

 Mai mult, a considerat că atât războiul, cât și religia tradițională risipeau energie. 
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PETRE ȚUȚEA 
 

Prof. Aureliana Vasile 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești,  jud. Argeş 

 

Petre Ţuţea s-a născut în comuna Boteni, în ţinutul Muscelului, astăzi judeţul Argeş, la 14 

km sud de Câmpulung – vechea capitală a Ţării Româneşti. 

Şcolaritatea lui Petre Ţuţea se desfăşoară în satul natal (şcoala primară), la Câmpulung 

(gimnaziul) şi Cluj (liceul, 1923; licenţă în drept, 1927; doctorat în drept administrativ, 1929).  

După decembrie 1989, i se face o presă favorabilă, personalitatea lui devenind de 

notorietate publică. Decedează, la 3 decembrie 1991, pe un pat de spital din Bucureşti. 

Petre Ţuţea reprezintă intelectualul român intransigent care nu a cedat spiritual şi etic 

presiunilor totalitarismului, iar opera sa constituie o contribuţie originală pentru cultura 

românească. 

Filosofia lui Petre Ţuţea desprinsă dintr-o conştiinţă naţională originală se întemeiază pe 

viziunea religioasă creştină asupra naturii şi societăţii umane, fixând locul şi rolul omului în 

cosmos într-o dimensiune axiologică dominată de o ierarhie proprie de valori şi sensuri 

universale. Gândirea sa filosofică constă dintr-un ansamblu de propoziţii ontologice şi 

gnoseologice necesare fundamentării filosofiei nuanţelor, de esenţă creştină, care, prin 

problematica complexă a acestui sfârşit de mileniu, consacră un spaţiu dens teoriei cunoaşterii, 

eticii şi esteticii finalităţii creaţiei divine, respectiv Naturii şi Omului. 

Filosofia nuanţelor este metateoria lui Petre Ţuţea asupra ansamblului de teorii 

fundamentale de acelaşi ordin reunite: teoria determinării, teoria interdeterminării, teoria 

haosului, teoria impasului, teoria încremenirii, precum şi alte teorii (numite de el filosofii). 

În enunţarea teoriilor enumerate, Petre Ţuţea are în vedere dispunerea claselor de 

propoziţii/judecăţi într-o anume organizare logică, gnoseologică, chiar pragmatică, încât 

definirea metateoriei se confundă, uneori, cu studiul teoriei propriu-zise. Dar de fiecare dată face 

precizarea asupra naturii speciale a sistemului prin denumirea însuşirilor şi relaţiilor ca 

determinări inconfundabile, deşi există o posibilă unificare a acestor mulţimi în structura 

sistemului respectiv de entităţi/obiecte.  

Astfel, se poate constata că, la Petre Ţuţea, teoriile nu sunt doar simple ansambluri de 

propoziţii/judecăţi ori sisteme informaţionale, tratate concentric într-o erudită dezvoltare de 

cantităţi de informaţii esenţiale pentru a servi scopurilor particulare/secundare, ci o dezvoltare 

arhitecturală, de la teorie la metodă, şi, în final, la acţiune practică/intelectuală.  

Ceea ce trebuie consemnat cu precădere sunt criteriile lui Petre Ţuţea în aprecierea 

personalităţilor şi a operelor acestora, care au fost ordonate într-o ierarhie proprie de distingere a 

judecăţilor de valoare în raport de găsirea adevărului semn/entitate caracteristică fiecăruia în 

parte.  

Cert este că, majoritatea reflecţiilor sale asupra problematicii dreptului, sunt de o mare 

actualitate şi în prezent. Deşi nu a edificat o ontologie juridică sistematică, Ţuţea aduce 

argumente profunde, bazate pe raţionamente imbatabile privind democraţia.  

Petre Ţuţea nu poate fi înţeles şi redat lumii căreia îi aparţine, în întrega sa măreţie şi 

strălucire, decât dezvăluind nu numai registrul filosofic şi economic, cât şi cel juridic; pentru că 
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el însuşi a fost, în unele demersuri teoretice şi practice, jurist de profesie. Adevărata sa vocaţie, 

cu care îşi identifica destinul, era „aceea de om de stat de creator de legi, care să guverneze 

poporul‖. „Am vrut să devin legiuitor; de ce? „pentru a face oamenilor bine cu carul‖. Să fii 

absolvent de drept, şi să faci specializări în străinătate, cu intenţia de a deveni conducător 

economic şi politic, să te dedici, o bună parte din viaţă, meseriei de jurnalist, să accepţi, voit şi 

nu fortuit, calitatea de demnitar, şi să nu scrii decât ocazional şi nu pe măsura posibilităţilor, deci 

să nu ai o operă teoretică în adevăratul sens al cuvântului, şi totuşi să te numeri printre cei mai 

proeminenţi filosofi ai timpului este, cu adevărat, un caz nepereche, un paradox fără precedent. 

A optat pentru un stat de drept în care înfăptuirea justiţiei şi a binelui public să fie mai presus de 

orice interese. Pe acest filon de gândire s-a format şi s-a situat Petre Ţuţea, gândirea sa a fost 

puternic influenţată şi marcată de marii gânditori români şi străini, a căpătat trăsături multiple şi, 

prin urmare şi-a croit un loc propriu, aparte în cartea minţii şi înţelepciunii româneşti. 

 Din perspectiva filosofiei juridice, Ţuţea acordă cea mai mare atenţie problemei 

dreptului şi problemei statului, în perspectiva doctrinei organiciste, având ca nucleu gândul că 

dreptul este creat de spiritul colectiv al poporului. În perimetrul „fenomenologiei dreptului‖, 

gânditorul a subliniat, cu insistenţă, asupra necesităţii de asigurare a legitimităţii tuturor 

normelor de drept, astfel încât acestea să aibă nu numai juridicitate, ci şi justeţe, respectiv să fie 

fundamentate pe validitate socială şi pe încărcătura lor morală.  

Puternica sa conştiinţă justiţiară, l-a determinat să mediteze îndelung, asupra tuturor 

temelor legate de viaţa social-politică. A făcut-o, însă, într-un mod temeinic şi coerent. Ca 

gânditor, el a fost socotit, de mulţi, un Socrate, deşi de regulă, el nu a folosit metoda cunoscută a 

dialecticianului antic. Am putea, totuşi, apropia frământarea dramatică a lui Petre Ţuţea în 

această ordine, de aceea a lui Socrate, care şi el ţintea colaborarea cu zeul, sfinţenia, fără însă a 

ajunge s-o realizeze vreodată. Ca şi Socrate, Ţuţea, ţăranul din Muscel e un om exclusiv al cetăţii 

și aceasta o va spune de mai multe ori că nu dă doi bani pe natură, nu o vede, nu are ochi şi nici 

alte simţuri pentru ea. 

Petre Țuțea a fost foarte iubit după 1990, când întreaga Românie l-a putut vedea și auzi 

vorbind. O vreme, părea că un adevărat cult se naște în jurul său. Era carismatic, extrem de 

inteligent, și spunea ceea ce românii traumatizați ai acelor timpuri voiau să audă: că sunt un 

popor măreț. El a sedus pe toată lumea, cu un fel de radicalism șugubăț. Vorbele lui erau tăioase 

ca diamantul, mergeau direct la țintă. În același timp, era ceva simpatic, ceva ce punea surdină 

cuvintelor care, doar citite astăzi de cineva care nu are habar cum vorbea Țuțea, pot părea foarte 

tari.  

În fine, contactul cu documentaţia unde este analizat raportul statului cu dreptul, 

constituie un argument încurajator, întrucât poate fi descoperită profunzimea şi rafinamentul 

gândirii cu care filosoful abordează conceptele juridice. Dar, asemenea descoperire poate fi 

făcută şi consultând publicistica altora despre Petre Ţuţea. Ba, chiar opera sa economică face 

trimitere la filozofie, morală şi drept. Mai ales că, dreptul pur nu oferă decât certitudini ideale, şi 

de aceea oamenii cred în valoarea principiilor şi normelor de drept, singurele în măsură să 

legitimize forţa. 

Scrierile lui Petre Ţuţea la anii senectuţii, la vârsta la care puţini europeni au reuşit 

asemenea performanţe, relevă puterea de invenţie genetică indubitabilă a romanităţii, el nefiind 

unicul român în acest sens. 
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VILFREDO PARETO 

 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești,  jud. Argeş 

 

S-a născut la 15 iunie 1848 la Paris, a făcut studii politehnice, în 1893 devine profesor de 

economie politică la Universitatea din Lausanne. Se va depărta definitiv de economia politică în 

favoarea studiilor de sociologie începând cu 1912.  

Ca reprezentant al unei multimilenare tradiții ale gândirii sociale italiene, orientată 

preponderent spre descifrarea naturii umane, Vilfredo Pareto este întemeietorul primei orientări 

sociologice italiene centrate pe problematica naturii socialului, a societății. 

Deplasarea de accent este datorată atât formației sale științifice, cercetărilor în domeniul 

economic, cât și convingerilor sale privind posibilitatea construirii unei teorii globale a 

sistemului social pe baza rigorii conceptuale a aparatului matematic. Metodologic, Vilfredo 

Pareto a intenționat să elaboreze un sistem conceptual și o proiecție praxiologică a sociologiei 

compatibile cu statutul epistemologic al știintelor naturii. 

Diversitatea societăților umane și caracterul concret al acțiunii sociale face 

dificilă descrierea proprietăților generale ale fenomenelor sociale. Din această cauză, sociologul 

trebuie mai întâi să descompună acțiunile umane și să clasifice elementele componente ale lor. 

Vilfredo Pareto propune următoarea structură a acțiunii sociale: 

a) acțiuni logice - caracterizate printr-o înaltă eficiență determinată de adecvarea dintre 

mijloace și scop; 

b) acțiuni non-logice - celelalte, ale căror rezultate n-au fost inițial prevăzute de către 

agent, dar care au apărut ca efecte secundare antrenate de evenimentele exterioare cu efect 

perturbator; 

c) acțiuni cu semnificații multiple: care fac posibilă diferențierea dintre 

mijloace/operații/scop/rezultat; 

d) acțiuni cu scopuri simbolice, imaginare, a căror evaluare logico-empirică nu este 

posibilă. 

Dezvoltarea socială este un proces de succesiune al combinațiilor între elemente de 

natură tehnico-economică, socio-culturală, spirituală, combinații pe care le face atât omul 

obișnuit, cât și omul de știință și omul politic. Spre deosebire de omul de știință care acționează 

asupra unor elemente stabile, cele asupra cărora acționează omul politic sunt dinamice, au o 

existență dinamică. De aceea, combinațiile nu trebuie evaluate numai după atributul logicității 

lor, ci după funcția lor socială.  
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Structura generală a acțiunii sociale este determinată, în fiecare moment, de distribuirea 

celor șase categorii de derivații; o distribuire condiționată de foarte mulți alți factori. Cel 

economic este mai important, dar nu cauzal; deoarece toți factorii fiind de aceeasi importanță 

axiologică, ei diferă ca prioritate funcțională. 

Societatea fiind un sistem complex de acțiuni sociale, iar individul fiind în același timp 

home: economicus, socialis, ludens, religiosus și eticus, acțiunea socială este întotdeauna o 

acțiune concretă, care necesită "construirea unui model al interdependențelor mutuale", dintre 

toate elementele sale. Prin evaluarea cantitativă a acestora la nivelul unor indici și 

indicatori, societatea poate fi reprezentată ca un sistem de ecuații în măsură să reflecte echilibrul 

dinamic real al spațiului social global. Principala caracteristică a acestui echilibru o 

reprezintă ciclicitatea sa generată de redistribuirea periodică a reziduurilor între elite și mase. 

Termenul de elită este folosit în două sensuri:  

a) în sens larg: îi înglobează pe cei mai dotați în domeniul lor de activitate;  

b) în sens restrâns: definește clasa guvernantă, pe cei care, indiferent de performanțele lor 

profesionale, dețin puterea și-și exercită dominația asupra masei.  

Scopul sociologiei este: descoperirea unui optim social prin care adecvarea logică a 

mijloacelor la scopurile acțiunii, raționalitatea paretiană a acțiunii sociale fiind una 

instrumentală. Evoluția socială este una ondulatorie și se realizează prin permanenta redistribuire 

a celor șase tipuri de reziduuri care fac posibilă circulația elitelor. 

Prin întreaga sa operă, Vilfredo Pareto poate fi considerat un precursor al 

funcționalismului matematic, care, alături de funcționalismul organicist, stă la baza 

funcționalismului sociologic contemporan. Cea mai importantă contribuție la dezvoltarea 

sociologiei ca stiință rămâne formalizarea matematică a fenomenelor sociale. În acest sens, 

amintim "curba lui Pareto", determinarea poziției sociale după un singur indicator: venitul supus 

impozitului. Distribuția cvasipiramidala a veniturilor a constituit multă vreme un instrument 

valoros de analiză socială și de trecere la cercetarea concretă, de teren, ca sens de evoluție și 

emancipare științifică a sociologiei. 

Aspirația sa de a construi sociologia pe principiile unei știinte logico-experimentale pe 

cale inductiv-deductivă, respectiv prin inducție se descoperă faptele și fenomenele simple, se 

construiesc concepte clare, iar prin deducție se reconstruiește imaginea globală a societății, 

relevă faptul că sociologia paretiană s-a afirmat, mai întâi, ca o sociologie a cunoașterii. 

Metodologia sa este rezultatul confluenței a doua dimensiuni: o dimensiune analitică și o 

dimensiune sintetică.  

Deși a scris numeroase lucrări, Pareto a rămas în memoria colectivă datorită principiului 

care îi poartă numele, cunoscut și ca regula 80/20. 

Analizând situația economică a țării sale, acesta a constatat că 80% din terenul Italiei era 

deținut de doar 20% din populație. Pornind de la principiul distribuției Pareto, s-a constatat rapid 

că regula este valabilă și în multe alte domenii precum vânzările, unde 80%  dintre produse sunt 

cumpărate de 20% dintre clienți. 

Principiul Pareto poate fi folosit cu succes și în luarea deciziilor sau setarea priorităților. 

Probabil că 20% dintre activitățile pe care le întreprinde un tânăr îi vor aduce 80% dintre 

beneficii. Poate că televiziunea, jocurile sau rețelele de socializare îi pot ocupa mult timp însă îi 

vor aduce puține beneficii pe termen lung. Educația în schimb se încadrează în acești primii 
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20%, tânărul obținând posibilitatea unei cariere ce îi va oferi o viață mai bună și îi va deschide 

noi orizonturi. 
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AUREL PERȘU – INVENTATORUL MAȘINII AERODINAMICE 

Prof. Adrian Zvorişteanu 

 Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iaşi 

 

 S-a născut în 26 decembrie 1890. 

Părinții săi au fost Ion Perșu, agronom și 

proprietar de ferma în județul Buzău, și 

Zoe Perșu, fiica fostului asistent al 

domnitorului Alexandru loan Cuza, 

colonelul Ștefan Stoika (a cărui familie 

provenea din Făgăraș și era înrudit cu 

familia lui Lucrețiu Pătrășcanu). 

 Aurel Ștefan Nicolae s-a născut 

în casa părintească din București, Calea 

Victoriei 183. Casa fusese construită de 

tatăl său pe o proprietate primită de la prietenii săi apropiați, Alexandru și Zoe Filipescu. 

 Aurel Perșu a urmat cursurile primare la Școala „Spiru Haret‖ București. Apoi a urmat 

cursurile de gramatică ale internatului privat Chewitz-Thierin și ale Liceului „Gheorghe Lazăr‖, 

unde a intrat în compania lui Costin Nenițescu, Alexandru Rosetti și Alfred Alessandrescu, iar 

ulterior s-a mutat la Liceul „Mihai Viteazul‖. În 1909 a plecat la Berlin pentru a studia ingineria 

mecanică. 

 Tema lucrării sale de absolvire a fost din domeniul mecanicii teoretice. Cu această 

lucrare, realizată sub supravegherea celebrului profesor Eugen Meyer, a obținut diploma de 

absolvire cu onoruri în 1913. 

 Întors acasă, chiar înainte de declanșarea Primului Război Mondial, a fost numit cititor la 

Universitatea din București. A slujit în armată în 1914 și a fost înaintat la gradul de locotenent și, 

după intrarea României în război, a fost chemat în regimentul de tracțiune auto pentru instruirea 

trupelor motorizate. A fost distins cu Coroana Ordinului României. După război, pe lângă 

activitatea didactică, a devenit directorul tehnic al atelierului de reparații al lui Constantin 

Leonida. S-a căsătorit cu Ioana Cantacuzino, din familia domnitoare Cantacuzino, iar ei au plecat 

ulterior la Berlin pentru a-și actualiza informațiile despre tehnologia automobilelor și 

aeronavelor. 
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 În 1922, pe când se afla în Germania, inginerului Aurel Perșu i s-a acordat brevetul nr. 

402683 din 14 noiembrie 1922, pentru ideea unui automobil cu formă aerodinamică cu toate cele 

patru roți încorporate în caroserie și fără nicio piesă exterioară. Caroseria lui Perșu este prima 

propunere corectă pentru un automobil aerodinamic. 

 Iată cum și-a descris profesorul Perșu automobilul aerodinamic: 

Forma caroseriei seamănă cu jumătatea superioară a corpului 

unei păsări (să zicem un porumbel), având un volum unificat, de 

secțiune transversală oarecum semicirculară cu baza în jos, mai 

înaltă și mai lată în față, aproximativ o treime din lungimea 

vehiculului, după care secțiunile se diminuează treptat, spre 

spate, pentru a evita depresiuni în timpul croazierei, care ar 

încetini automobilul, trăgându-l înapoi. 

 Având în vedere forma caroseriei, șasiul unui astfel de automobil aerodinamic este 

implicit: scaunele pasagerilor vor fi amplasate în partea din față mai spațioasă, motorul va fi 

amplasat în spatele mai subțire, împreună cu toate organele de transmisie și propulsie, care de 

asemenea permite o distribuție egală a greutății totale pe ambele punți ale mașinii; toate roțile 

trebuie să se afle în suprafața exterioară a caroseriei fără suprastructuri, umflături, faruri offline, 

trepte sau aripi; distanța dintre roțile din spate va fi astfel redusă în funcție de capătul de 

caroserie subțiat, făcând astfel posibil ca diferențialul să fie îndepărtat. Această ultimă 

recomandare ar trebui subliniată în mod deosebit în opinia sa, deoarece părea să diminueze 

stabilitatea vehiculului la curbe. Testele efectuate pe automobilul său aerodinamic experimental 

(peste 150000 km) au arătat că îngustarea distanței dintre roțile din spate nu diminuează 

stabilitatea vehiculului la curbe. 

 Ecartamentul roților din față directoare este mai mare decât al celor activate de motor din 

spate, toate roțile sunt în carcasa aerodinamică, roțile de rezervă sunt plasate vertical între 

cadrele longitudinale ale șasiului, mai retractate decât roțile din spate, motorul este așezat 

orizontal și antrenează roțile din față cu ajutorul unui sistem de transmisie fără diferențial, 

radiatorul este amplasat în spate, iar rezervorul de benzină este tot în spate. 

 Perșu și-a materializat ideea cu mijloacele tehnice de care dispunea atunci. În noiembrie 

1923, în timp ce se afla la Berlin, a început să-și construiască automobilul aerodinamic. El a 

așezat un vagon din lemn placat cu aluminiu pe un șasiu metalic (tehnică împrumutată de la 

aeronave). 

 Distanța dintre axele față și spate ale mașinii a fost de 3,20 m, ecartamentul față dintre 

roți de 1,20 m, ecartamentul din spate 0,70 m, lungimea totală a mașinii a fost de 4,60 m, lățimea 

maximă 1,40 m și înălțimea maximă 1,60 m. 

 Vederile din față, din spate, din jumătate de profil și de sus ale mașinii oferă o imagine 

completă a acestei forme cu adevărat 

originale. Această formă a fost o 

aproximare tehnologică a modelului 

brevetat. 

 Mașina avea un motor de 40 CP, 

fabricat de firma AGA-Werke din 

Berlin, cu 4 cilindri răciți cu apă. 

Automobilul aerodinamic al lui Perșu a 
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stârnit interesul celor mai mari producători americani, dar inventatorul a refuzat să le acorde 

brevetul pentru că nu garantau fabricarea vehiculului.   

 Un precursor remarcabil în dinamica automobilelor, inventatorul a demonstrat avantajul 

unui profil de caroserie convenabil și efectul acestuia asupra puterii necesare a motorului și 

consumului de combustibil. La momentul în care Perșu și-a patentat și construit prototipul, 

majoritatea mașinilor aveau un coeficient de rezistență la tracțiunea înainte Cx = 0,8 - 1,0, în timp 

ce forme precum cea concepută de Perșu s-au dovedit, la dezvoltarea tehnicilor de măsurare, a 

avea un coeficient aerodinamic Cx = 0,20. Aceasta înseamnă că la o viteză de 100 km/h, 

caroseria aerodinamică ar putea reduce puterea de propulsie necesară la doar o cincime din 

valoarea cerută de alte caroserii contemporane. 

 Odată cu evoluțiile teoretice și experimentale ale aerodinamicii și cu creșterea continuă a 

vitezei de croazieră pe drumuri sau autostrăzi, domeniul cercetării aerodinamicii s-a extins în 

consecință, variind de la reducerea 

rezistenței la avans până la variația sarcinii 

pe roată și comportamentul vehiculului sub 

vânt lateral. 

 Motivația pentru un compromis între 

habitaclu și designul exterior, seria lungă și 

costisitoare de experimente pe modele și 

prototipuri de caroserie, sunt tot atâtea 

motive care explică întârzierea unui 

automobil corect aerodinamic. 

 Aurel Perșu și-a dedicat o bună parte din îndelungata sa perioadă de activitate promovării 

curselor de mașini în cadrul Clubului Auto Regal Român între cele două războaie mondiale. 

 În calitate de președinte activ al Motor Sporting Group, al cărui președinte de onoare a 

fost Alteța Sa Regală Principele Nicolae al României, Perșu a adus o contribuție importantă la 

cursele de mașini din România. 
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"Ceea ce este minunat în literatura mare este 

că transformă omul care o citeşte, înălţându-l 

către condiţia celui care a scris-o."  
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