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Universitatea din Piteºti - ultimele ºtiri...
“SUNT PE FUGÃ”
Sincer, dinamic ºi brutal, berbecul nu e genul de om care sã se cantoneze în ºabloane. Are, însã, douãtrei fixuri. Unul e legat de timp: trãieºte cu senzaþia cã lucrurile nu merg suficient de repede ºi cã nui ajunge timpul. Alt fix este cel conform cãruia el ºtie întotdeauna ce e mai bine pentru ceilalþi. Poate
deveni enervant cu “directivele”, e orgolios dar trebuie înþeles cã e sincer ºi mânat de cele mai bune
intenþii. Berbecul e spaima tuturor celor ce lucreazã în servicii, fiindcã e obsedat de faptul cã trebuie
sã fie servit pe loc ºi impecabil.

“CE-I AL MEU, E-AL MEU”
Taurul e un semn solid, perseverent ºi de încredere. Dar se ataºeazã atât de tare de lucruri, persoane
ºi idei, încât ajunge, obligatoriu, sã facã fixaþii. Obsedat de stabilitate ºi siguranþã, are impresia cã este
la adãpost doar dacã acumuleazã. De aici vine atât lãcomia lui proverbialã, cât ºi simþul de posesiune
exagerat. Majoritatea taurilor nu gândesc decât în termeni ca bani, case, maºini, haine ºi bijuterii.
Taurul gândeºte practic ºi temeinic, dar cam încet ºi odatã ce ºi-a format o pãrere nimeni nu i-o mai
poate schimba. Taurul poate deveni pe-riculos dacã îºi canalizeazã forþa pe fãgaºul fanatismului.
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“NU TE ENERVA”
Cei mai vioi ºi mai adaptabili copii ai Zodiacului, gemenii, sunt ºi cei mai lipsiþi de obsesii ºi de
manii. ªi încã ceva: se feresc de oamenii proºti, neîndemânatici ºi înceþi. Spirite libere ºi democrate,
li se pare absolut aberant sã le impui celorlalþi gusturile sau ideile tale. Nu merge ceva? Nici o problemã, se reorienteazã cât ai clipi. Bineînþeles cã au ºi ei micile lor ciudãþenii, dar, în general, nu sunt
deranjante. Cu ei, nimic nu e bãtut în cuie. Atrãgãtori ca niºte fluturi ºi la fel de greu de prins, gemenii
deranjeazã adesea tocmai prin lipsa reperelor fixe.

“O REZOLVÃM NOI”
Racul fiind un diplomat, este dificil sã-þi dai seama cât de greu poate fi scos dintr-ale lui. Nevoia de
securitate îi determinã aproape toate acþiunile. Motivaþia e de naturã emoþionalã: îi trebuie parametri
cunoscuþi, verificaþi ºi siguri. Aºa ajunge sã facã fixaþii pentru tradiþii, amintiri sau obiecte vechi. Aºa
ia naºtere obsesia pentru casã, familie ºi copii. Racul face frecvent o fixaþie pentru unul sau altul dintre pãrinþi. Racul are toane ºi schimbãri de dispo-ziþie ºi poate fi superstiþios, sensibil la fazele Lunii,
etc. Dar, fiindcã este discret ºi abil, obsesiile lui sunt rareori supãrãtoare pentru cei din jur.

“NU-S FRUMOS?”
Leul are, într-adevãr, o mare fixaþie: propria-i persoanã. Obsedat sã placã, sã fie remarcat, admirat,
apreciat sau lãudat, leul suferã de “obsesia scenei”. De-aia se ºi comportã atât de teatral, de-acolo vin
gesturile largi ºi dramatice, poziþiile ºi “pozele” lui studiate. În fond, leii sunt niºte oameni deosebiþi,
plini de vitalitate ºi resurse, optimiºti, nobili, loiali ºi generoºi. Analizând lucrurile mai atent, îþi dai
seama cã în adâncul lor sunt terorizaþi de gândul ratãrii, singurãtãþii sau al lipsei de afecþiune.
Reacþioneazã foarte prompt ºi violent când sunt jigniþi, înºelaþi sau subapreciaþi.

“SÃ ANALIZÃM”
La câte manii (mai mici sau mai mari) are, fecioara s-ar mai putea numi ºi “zodia micilor maniaci”.
Totul izvorãºte din atributele semnului: spirit de observaþie (care detecteazã chiar ºi cele mai mãrunte
defecte), simþul amãnuntului, puternice tendinþe critice, gândire analiticã, dragoste pentru ordine,
punctualitate ºi curãþenie, tentaþia de a clasifica ºi cataloga. Expertã în despicatul firului în patru,
fecioara mai suferã de ceea ce am putea numi “obsesia perfecþiunii”, “fixaþia restului” ºi “sindromul
furnicii”. I se iartã însã multe, fiindcã e inteligentã, practicã, harnicã ºi devotatã.

“NU SUNT SIGUR...”
Balanþa e un semn profund relaþional - pentru ea conteazã enorm sã fie plãcutã ºi acceptatã de ceilalþi.
La origine se aflã “mania echitãþii” - încearcã întotdeauna sã analizeze diferitele aspecte ale unei situaþii pentru a fi sigurã cã face alegerea justã. Te mai poate sâcâi cu sintagme de genul “nu e drept”,
“pe de alta parte”, sau “ºtiu cã ai dreptate, dar ºi el (ea)...”. Maniile ei cele mai frecvente þin de
nevoia de armonie: “face urât” dacã îi e tulburatã pacea interioarã, dacã îi strici ambianþa sau dacã o
agresezi cu zgomote disonante, culori þipãtoare ori cu manifestãri de prost-gust.

“MÃ TEM DE TRÃDARE”
La capitolul obsesii ºi frustrãri, scorpionul deþine supremaþia. Este cel mai frãmântat ºi suspicios
semn din zodiac. Veºnic nemulþumit, suferã de obsesia perfecþiunii. Veºnic în gardã, se amorseazã
instantaneu (chiar înainte de a apãrea motivele reale, pe care parcã le presimte) ºi rãmâne amorsat. E
adevãrat cã are mania secretelor, îi place sã manipuleze lumea, e gelos, uºor paranoic, distructiv. Dar
are o personalitate fascinantã ºi plinã de resurse, fiind capabil de performanþe uluitoare. Dacã i-ai
greºit, nu te amãgi crezând cã va uita. Nu uitã niciodatã ºi þi-o plãteºte când þi-e lumea mai dragã.

“CU MINE VORBEªTI?”
Entuziast ºi optimist, sãgetãtorul e un adaptabil care nu prea face fixaþii. Are, totuºi, unele sensibilitãþi care pot duce la supãrãri ºi complicaþii. Mai întâi, e snob ºi oportunist - nu pierde nici o ocazie
sã aminteascã de relaþiile lui cu “lumea bunã” ºi stã cu ochii roatã dupã evenimentele mondene de pe
urma cãrora ar putea profita. Ii e greu sã-ºi recunoascã limitele ºi se bagã în situaþii care-i depãºesc
posibilitãþile. De aici acþiunile iresponsabile, promisiunile neonorate, încurcãturile financiare sau
chiar legale. Dacã-i spui cã e snob, se supãrã, pretinzând cã e doar modern ºi sociabil.

ª TIINÞÃ :
Pentru cã noi, studenþii, avem dreptul de a
fi reprezentaþi în Senatul Universitãþii, am
cules pentru
u voi ultimele noutãþi legate de
Universitatea de Stat din Piteºti. Astfel:
ata anului de studiu
4 Din octombrie 2005 dura
superior s-a redus cu un an
În acest an universitar, au avut loc modificãri importante în ceea ce
priveºte învãþãmântul superior.
Una dintre schimbãrile care au fost propuse ºi aprobate de cãtre Senatul
Universitatii vizeazã durata ºcolarizãrii care s-a redus cu un an. Facultãþile cu
patru ani de studiu vor fii de trei ani, cele de cinci ani vor fi de patru, masteratul va fi între unu ºi doi ani, iar doctoratul va fi de trei ani.

 Admiterea în învãþãmîntul superior nu se
va mai face pe specializãri
Universitatea de Stat din Piteºti a hotãrât ca admiterea pentru anul universitar 2005-2006 nu se mai face pe specializãri, ci pe domenii. Cele câteva sute
de specializãri au fost încadrate în în cele 68 de domenii.
Absolventul primului ciclu universitar va avea scris pe diplomã domeniul
studiilor sale de licenþã, iar pe un supliment, eliberat o datã cu diploma, va fi
înscrisã specializarea.
Preºedinte Consiliului Administrativ al Universitãþii de Stat din Piteºti,
Gheorghe Barbu, susþine cã o specializare serioasã se face numai prin studiul
masterului.

 Subvenþie pentru studenþii care stau cu
chirie
La ora actualã, în cadrul Universitãþii din Piteºti se discutã problema studenþilor care nu stau în cãmine, ci la gazdã, cu chirie.
Studenþii care nu au domiciliul stabil în Piteºti, adicã stau fie în cãmine, fie
în gazdã, beneficiazã de o subvenþie, un ajutor care este de 600.000 lei pe lunã.
S-a hotãrît cã studenþii care nu locuiesc în cãmine, ci în gazdã, vor beneficia de subvenþie pentru cazare numai pe baza unui contract încheiat cu proprietarul locuinþei unde este cazat. S-a precizat cã, înce-pând cu anul universitar
2005-2006 aceastã subvenþie va fi mai mare.

Cei interesaþi de anunþuri publicitare ºi

“ASCULTÃ-MÃ PE MINE”
Introvertit, încãpãþânat ºi suspicios, capricornul are multe complexe, dar le ascunde cu diplomaþie. Obsesia
lui primordialã este aceea de a deþine controlul. Convins cã are mereu dreptate, se considerã dator sã dea
sfaturi ºi îndrumãri. Dacã nu e ascultat, poate recurge la strategii subtile ºi chiar la manipulare pentru a te
aduce acolo unde vrea. Capricornul este extrem de ambiþios ºi de orgolios. Totuºi, alãturi de scorpion, este
una din “piesele de rezistenþã” care miºcã lumea înainte ºi care meritã atenþie ºi consideraþie.Dacã îl
jigneºti sau îi strici planurile nu uitã ºi nu iartã. Nu are simþul umorului ºi nu e maleabil.

“ÎÞI SPUN DREPT...”
“Originalul” zodiacului, vãrsãtorul, e plin de contradicþii ºi paradoxuri. Este vizionar ºi utopic, altruist ºi egoist deopotrivã. Cu toate cã nu ezitã sã spunã exact ce gândeºte, fãrã sã-i pese de consecinþe,
se întâmplã deseori sã facã tocmai pe dos faþã de ceea ce le predicã altora. Se enerveazã instantaneu
când e contrazis sau nu e lãsat sã facã ce vrea. Din fericire, îi trece repede. Iar oamenii îl iubesc, fiindcã e prietenos, sãritor, optimist ºi îi contamineazã cu entuziasmul lui uneori atât de copilãros.

“DEPINDE...”
Enigmatici, evazivi, iraþionali ºi impredictibili, peºtii sunt cei mai derutanþi produºi ai zodiacului.
“Funcþioneazã” numai pe bazã de emoþii, percepþii, impresii ºi intuiþii. . Sunt maeºtri în “arta
aburirii”. Cu toate astea, sunt persoane maleabile, compasive ºi îngãduitoare, care mai degrabã
încearcã sã-i înþeleagã pe ceilalþi, decât sã-i judece. Chiar dacã suferã, sunt gata sã ierte ºi au o imensã capacitate de iubire ºi devotament. Având o viziune global-intuitivã a lucrurilor, se enerveazã sau
se închid în sine când li se cer explicaþii ºi argumente logice.
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ISTORIA FIZICII

Heinrich Rudolf Hertz
ºi...

H

einrich Rudolf Hertz, prin
dãruirea uimitoare de care a
dat dovadã pentru fizicã ºi în
special pentru electromagnetism este cel un bun exemplu al
unui om de ºtiinþã. Hertz a fost
farã îndoialã una din cele mai
strãlucite minþi ºtiinþifice ale
umanitãþii ºi un deschizãtor de
drumuri în domeniul electricitãþii ºi electromagnetismului.
Heinrich Rudolf Hertz s-a nãscut la
Hamburg în 1857, iar la vârsta de 20 de ani
a început sã studieze fizica la Berlin sub
îndrumarea eminentului fizician Hermann
von Helmholtz (1821-1894).
Helmholtz era conºtient cã teoriile lui
Maxwell privind radiaþia electromagneticã
trebuiau testate ºi a propus aceastã problemã ca subiect al unui concurs cu premii.
În 1883, Hertz era conferenþiar neplãtit
la Keil, unde ºi-a dedicat o mare parte din
timp unui studiu detaliat al scrierilor lui
Maxwell. Rezultatul experimentului lui
Maxwell este asemãnãtor cu acela al unei
pietre aruncatã în lac. Piatra rãmâne aco-lo
unde este aruncatã, dar niºte ondulaþii se
extind la suprafaþa apei. Aceste ondulaþii
sunt de fapt unde de forþã care îndepãteazã
energia de sursa sa.
Diferenþa esta aceea cã undele pe care ºi
le-a imaginat Maxwell nu au nevo-ie de nici
un mediu pentru a le transmite dintr-un loc
în altul.
Maxwell a efectuat calcule matema-tice
detaliate ale mecanicii acestor unde. El a
demonstrat cã existã un câmp electric variabil în unghi drept faþã de direcþia în care se
deplaseazã undele si un câmp electric variabil în unghi drept faþã de ambele.
El a continuat demonstrând cã aceste
unde electromagnetice teoretice au proprietãþi similare cu ale luminii. Maxwell ºi-a
publicat teoriile în 1864, dar abia în 1887,
la opt ani de la moartea sa prema-turã
cauzatã de cancer, fizicianul german
Heinrich Rudolf Hertz le-a demonstrat pen-

electromagnetismul

tru prima datã.
În 1885, la vârsta de 28 de ani Hetz a
fost numit profesor de fizicã la Politehnica
din Karlsruhe ºi a început sã facã experimente.
El a construit un emiþãtor dintr-o pereche de tije metalice, având o anumitã distanþã între capete ºi fiind conectate la celelalte capete la cele douã terminale al unei
bobine de inducþie. Astfel se produ-cea o
puternicã scânteie oscilantã între cele douã
capete neconectate. Apoi Hertz a construit
un ”receptor” la o anumitã distanþã, într-o
camerã mare; acesta era fã-cut din douã
sârme având o distanþã micã între capete si,
dupã cum se aºteptase, între ele se producea
o scânteie micã. Câmpul electric oscilant al
emiþãtorului genera unde electromagnetice
ce indu-ceau receptorului un curent
oscilant.
Hertz a demonstrat cã,
câmpul electric al radiaþiei era în unghi
drept faþã de di-recþia radiaþie, dupã cum
prezisese Maxwell; dacã receptorul era pe
verticalã faþã de emiþator, el producea scânteie - însã dacã cele douã erau aliniate pe
orizontalã, nu se genera nici o scânteie.
Pentru a dovedi cã radiaþia se propa-gã
în unde, Hertz a agãþat o placã mare de zinc
pe peretele din fundul camerei.
Dacã radiaþia se comporta ca ºi lumina, ea

ar fi fost reflectatã de zinc ºi undele reflectate ar fi anulat sau ar fi întãrit unde-le care
se apropiau atunci când se întâlneau.
Hertz descoperise undele radio: unde cu
lungime de undã mult mai mare (ºi cu
frecvenþã mult mai lentã) decât undele
lumionase, dar de exact aceeaºi naturã.
Acum ºtim cã existã un spectru electromagnetic continuu foarte vast, ce se întinde
de la undele radio cu lungimi de undã mari,
de frecvenþã redusã, peste lumina
infraroºie, cea vizibilã ºi ultraviolete, pânã
la undele de lungimi de undã foarte mici, de
înaltã frecvenþã, numite raze X.
În anul 1889 Hertz a devenit profesor de
fizicã la Universitatea din Bonn. El a lãsat
altora dezvoltarea emiþãtorului ºi receptorului radio – Gugliemo Marconi (1874-1937)
ºi-a înregistrat primul patent în ”telegrafia
fãrã cablu” în 1896 – ºi ºi-a concentrat
atenþia asupra razelor cato-dice. A arãtat cã
radiaþia catodicã poate sã treacã printr-o
foiþã metalicã subþire, dar a murit la vârsta
de 37 de ani în anul 1894, cu doar un an
înainte ca germanul Wilhem Röntgen
(1845-1923) sã stabilescã existenþa razelor
X.
Numele lui Hertz a fost dat unitãþii SI a
frecvenþei, un ciclu pe secundã fiind un
Hertz (prescurtat Hz).
Alin CIOCÃNEA
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ETERNITATE ºI MORALÃ
Dupã ce Adam a distrus rostul fericirii, Raiul s-a pitulat în ochii Evei.
Totul e posibil din clipa în care ai pierdut frânele timpului. Foloseºtete de raþiune pânã mai e vreme.
În azurul timid al dimineþilor, paloarea atâtor femei, ce le-ai iubit sau
nu, þi se oferã ca un pustiu înflorit gustului mortal de nesfârºire. Sunt
îmbrãþiºãri, în care timpul e mai absent decât într-un astru
mort.
A exista – adicã a colora afectiv fiecare
clipã. Prin nuanþe de sentiment facem
nimicului o concesie de realitate. Fãrã
cheltuielile sufletului, am trãi într-un
univers alb. Cãci „obiectele” nu sunt decât
iluzii materiale ale unor excese
lãuntrice.
Singurãtatea e un afrodiziac al
spiritului, precum conversaþia al
inteligenþei.
Toate lacrimile neplânse mi
s-au vãrsat în sânge. ªi eu nu
m-am nãscut pentru
atâtea mãri ºi nici pentru
atât amar.
Dragostea
sfinþenie

sexualitate. Nimeni ºi nimic nu poate îmblânzi
paradoxul acesta prãpãstios ºi sublim.
În zadar umbli dupã existenþã ºi adevãr.
Nimic e totul, o horã de închipuiri lipsitã
de ritm. Ceea ce face ca un lucru sã fie
e starea noastrã de febrã, iar
adevãrurile se proiecteazã pe o lume de
absenþe prin voiciunea cãldurilor
noastre. Suflul de substanþã care
transformã nefiinþa lumii în
realitate emanã din intensitãþile
noastre. De-am fi mai reci sau
mai domoi, nimic n-ar fi.
Focurile lãuntrice susþin
soliditatea aparentã a firii,
însufleþesc peisajul de neant
al vieþuirii. Jãraticul interior e
arhitectul vieþii, lumea-i o
prelungire exterioarã
a flãcãrii noastre.
Ochi cereºti – în
faþa cãrora te
întrebi dacã au fost cândva pângãriþi de vederea vreunui obiect.
Învaþã voluptatea de a acorda ideilor spaþiul unei clipe, de a iubi fiinþa
fãrã a-i îngãdui un rost, de a fi tu însuþi fãrã tine.

este
plus

ªi oasele-mi râd din pãmânt:
Pe cât te urãsc,
Pe-atât te iubesc de mult!

***

Laboratorul lui Heinrich Rudolf Hertz

Denis NEGREA

Pe strãzi haine,
În miez de noapte,
Un suflet mult prea greu sã te mai poarte
Cerºeºte colþii fiarelor flãmânde.
Nu pot sã þip,
Nu pot sã tac;
De prea mult dor
Mã mult prea mor;
De prea mult vin
Te uit puþin ... suflet hain, suflet hain!

Natura ne joacã feste!
Luciditatea unei idei ucide
mii de trãiri ce te-ar putea cuprinde.
Arta de a fi conºtient de sine:
- apogeul blestemului verbului “a ºti” Paradoxul umanitãþii:
- incapacitatea de a trãi în prezent Clipa ce este ne cere mai mult decât putem da:
- luciditate ºi emoþii -,
iar noi alegem sã gravitãm
printre cadavrele clipei ce a fost ºi a clipei ce va fi.
Paradoxal - omul nu se poate simþi în prezent,
El vegeteazã!
Mult prea încarcerat de pseudovalorile umane
uitã sã se trãiascã.
Ca niste trupuri decapitate se zbat toate simþurile noastre:
am uitat sã privim seceta norilor
ºi am surzit la curgerea viorilor;
mut este parfumul florilor
ºi rãtãcit degetelor noastre este drumul coapselor ei.
Oare ne mai curge sânge-n vine?

Cu trupul încordat,
aºtept sânul pe care sã pot muri
cinci minute pe zi.

rubricã realizatã de

Sfârtecarea

Voinþã ºi renunþare

Pieptul (greu ºi gol în acelaºi timp)
colapseazã într-un punct
de dorul ultimei iubiri.

AMURGUL GÂNDURILOR

În excesele de luciditate însã,
mintea îmi latrã cã vrea
lascivitãþi de sfântã.

Denis NEGREA
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Mãrul discordiei...!
Când s-a plictisit de Eva, Adam a muºcat din mãr. Istoria se
tot repetã pentru bãrbat de la izgonirea din Paradis încoace.
Nu pot sã nu mã întreb dacã patosul feminin - mult prea tare
ºi mult prea îngust - nu este vinovat de labilitatea afectivã ºi psihicã a bãrbatului?
Se cunoaºte faptul cã, la femei, gama afectelor este mult mai
largã ºi mai tare – probabil ca sã compenseze deficienþa spiritului abstract ºi inovator. Cu toate acestea, sentimentele feminine
sunt puþine la numãr – ca o selecþie în funcþie de primordialitatea
trãirilor organice. Posesivitatea se manifestã aici în plan
emoþional. Femeia îþi impune sã o iubeºti cu aceeaºi intensitate
de care, din pãcate, numai ea are parte prin însãºi natura fiinþei
ei.
La bãrbat vorbim de o posesivitate organicã ºi materialã. El
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vrea întotdeauna ca femeia sã fie a lui, trãdându-ºi din start deficienþa afectivã în favoarea unei stãri tranzitorii spre concret,
abstract ºi obscur.
Deºi diferite ca origini, ambele pãrþi sunt la fel de capabile,
abile ºi (adese ori) complementare. Nici una nu trebuie subestimatã. Sã nu uitãm totuºi cã Adam a muºcat din fructul oprit la
insistenþele Evei.
S-a spus cã femeia este o nulitate simpaticã, dar a spus-o un
bãrbat care ºi-a pierdut naivitatea, ca mai apoi sã recunoascã
„ilogicul feminin” drept „logica inimii”. Cert este cã, fãrã bãrbat, femeia este o contradicþie în sine.
Nu voi continua cu apologia sexelor, ci mã voi opri la o
metodã de a eradica mãrul discordiei. Este evident cã pentru
aceasta, ambele pãrþi trebuie sã-ºi depãºeascã condiþia:
femeia – pe cât de centripetã, va trebui sã devinã pe atât de centrifugã, iar bãrbatul – pe cât de centrifug, pe atât de centripet;
iatã prima ºi ultima mare provocare a omului.

Denis NEGREA

Momente de luciditate
despre conºtiinþã...
Dacã existã fericire în lume ea trebuie
comunicatã. Sau oamenii cu adevãrat
fericiþi n-au conºtiinþa fericirii lor?
Oare tot ceea ce am vãzut îm viaþa
mea sã port în mine? Mã sperie gândul cã
toate peisajele, cãrþile, femeile, vulgaritãþile ºi viziunile sublime s-au condensat
într-un creier ºi cã o parte din trecutul
umanitãþii s-a actualizat într-o biatã
conºtiinþã. Aceste gânduri, vizi-uni,
aspecte ºi obiecte s-au transpus în mine
ca realitãþi; o parte din existenþã apasã în
infinitul meu lãuntric. Interiorizarea duce
la prãbuºire, fiindcã prin ea a intrat oarecum lumea în tine ºi te apasã dincolo de
orice rezistenþã.
Mai este atunci de mirare de ce unii
se servesc de sport, de vulgaritate, de artã

ºi de sexualitate numai pentru a uita?
Pentru ce nu scriu femeile? Fiindcã
ele pot plânge oricând.
Eu nu am idei ci obsesii. Idei poate
avea oricine. Nimeni n-a murit din
cauza ideilor.
Defectul tuturor oamenilor este cã
aºteaptã sã trãiascã, deoarece n-au curajul fiecãrei clipe. De ce n-am pune în
fiecare moment atâta pasiune ºi atâta
ardoare, încât fiecare clipã sã devinã un
absolut, o eternitate?
Toþi învãþãm sã trãim dupã ce nu mai
avem nimic de aºteptat, iar când aºteptãm
nu putem învãþa nimic, fiindcã nu trãim
în prezentul concret ºi viu, ci într-unul
fad ºi îndepãrtat.
Ar trebui sã aºteptãm fãrã a avea
conºtiinþa timpului.

Conºtiinþa a fãcut din animal om ºi
din om demon, dar ea n-a fãcut încã din
nimeni un Dumnezeu, în ciuda lumii care
se mândreºte de a fi omorât unul pe
cruce.
Feriþi-vã de oameni incapabili de
viciu, deoarece prezenþa lor nu poate fi
decât plictisitoare, incolorã ºi fadã. Cãci
despre ce vã poate vorbi un om incapabil
de viciu, decât despre moralã. ªi cine na depãºit morala înseamnã cã n-a adâncit
nimic din experienþele pe care le oferã
viaþa, cã n-a ratat nici un elan ºi n-a
transfigurat nici o prãbuºire.
Orice plãcere nesatisfãcutã este o
ocazie pierdutã pentru viaþã. Numai
oamenii mediocrii vorbesc despre consecinþele plãcerilor. dar consecinþele
durerii nu sunt ºi mai mari? Întreaga
moralã n-ar vrea sã facã din aceastã viaþã
decât o sumã de ocazii pierdute.
Sunt prea orgolios pentru a vedea
rãul din lume în rãul din mine.
r u b r i c ã r e a l i z a t ã d e Denis NEGREA

P Ingineri cu simþul umorului

S: Ãsta le este scopul.

Sã nu ziceþi cã inginerii n-au simþul umorului. Mai jos sunt niºte
probleme notate de piloþii de la Qantas (compania aerianã australianã) ºi soluþiile inginerilor de la service.
(P = Problema semnalatã de pilot, S = rãspunsul inginerilor.)

P: Sistemul IFF inoperabil.
S: Sistemul IFF intotdeauna inoperabil
daca este OFF.

P: Zborul ok, doar "aterizarea automatã" cam durã.
S: "Aterizarea automatã" nu este instalatã pe acest avion.
P: Cauciucul principal de pe stânga aproape cã trebuie
schimbat.
S: Aproape schimbat cauciucul principal de pe stânga.
P: Avionul merge caraghios.
S: Avertizat avionul sã stea drept, sã zboare cum trebuie, ºi sã
ia lucrurile în serios.
P: Zgomot de sub bord. Sunã ca un pitic care bate ceva cu ciocanul.
S: Confiscat ciocanul de la pitic.
P: Semn de o scurgere la echipament aterizare dreapta.
S: Semn înlãturat.
P: Frânele de frecare blocheazã valvele de vitezã.
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P: Motor 3 lipsã.
S: Gãsit motor 3 pe aripa dreaptã dupã ce
l-am cãutat putin.
P: "Radarul þintã" bazaie.
S: Reprogramat "radarul þintã" sã cânte
cum trebuie.
P: Suspectez crapaturã în parbriz.
S: Suspectez cã ai dreptate.
P: Joacã ceva la bord.
S: Strâns ceva la bord.
P: Gâze moarte pe parbriz.
S: Comandat gâze vii.
P: ªoricel la bord.
S: Instalat pisicã.
Mihai TONEA
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Descoperirea lui KEPLER

ohnatann Kepler (1571J1630),
unul dintre cei
mai celebri astronomi ºi
matematicieni germani, a
scris ºi publicat (în limba
latinã) peste 30 de lu-crãri
ºtiinþifice, cuprinzând rezultatele studiilor sale în
cele douã domenii înrudite
între ele: matematicile ºi
astronomia. În trei dintre
aceste lucrãri a adus la
cunoºtinþa lumii cele trei
descoperiri ale sale, referitoare la mecanica cereascã
– descoperiri cu adevãrat
senzaþionale pentru acea
vreme, rãmase valabile
pânã în zilele noastre ºi
numite legile lui Kepler.
Iatã în ce constã una din cele trei lucrãri.
Kepler începe prin a considera o sferã, de razã
egalã cu raza orbitei lui Saturn, planeta cea
mai îndepãrtatã de Soare, din câte se
cunoºteau atunci. În aceastã sferã, Kepler
înscrie un cub. În cub înscrie apoi o altã sferã
ºi constatã, cu uimire, cã aceastã a doua sferã
corespunde, ca razã, orbitei lui Jupiter, a doua
planetã dupã Saturn, în ceea ce priveºte
depãrtarea de Soare.
Procedând mai departe în acelaºi mod (fig.
dreapta jos), Kepler constatã cã între sferele
corespunzãtoare orbitelor celor 6 planete
cunoscute în vremea sa (în ordine: Saturn,
Jupiter, Marte, Terra, Venus, Mercur) se
înscriu cele 5 poliedre regulate posibile (în
ordinea urmãtoare: cub, tetraedru, dodecaedru, octaedru, icosaedru): “…Orbita
Pãmântului este mãsura pentru toate celelalte
orbite; circumscrie-i un dodecaedru; sfera
circumscrisã acestuia este Marte. Orbitei lui
Marte circumscrie-i un tetraedru; sfera circumscrisã acestuia este Jupiter.
Orbitei lui Jupiter circumscrie-i un cub; sfera

circumscrisã acestuia este Saturn. Acum
înscrie în orbita Pãmântului un icosaedru;
sfera înscrisã acestuia este Venus. În orbita
lui Venus înscrie un octaedru; sfera înscrisã
în acesta este Mercur…”.
ªi îºi încheie
expunerea cu cuvintele: ”Cred cu tãrie cã în
univers este o voinþã di-vinã”.
Cu 13 ani mai târziu, lumea ºtiinþificã a
epocii a luat cunoºtinþã de o nouã descoperire, anume cã orbitele planetelor nu sunt
circulare, cum se crezuse pânã atunci, ci eliptice, Soarele fiind plasat în unul din foca-re.
Aceastã nouã descoperire îi aparþinea … tot lui
Kepler, fiind prima din cele trei legi care-i
poartã numele. Ar pãrea, la prima vedere, cã
forma elipticã a orbitelor planetelor infirmã
descoperirea iniþialã, referitoare la înscrierea
celor cinci poliedre regulate în cele ºase sfere
corespunzãtoare unor orbite circulare ale planetelor. În realitate însã, deoarece excentricitatea orbitelor eliptice este foarte micã, ºi
anume destul de micã pentru ca aproximarea
la care se recurge în operaþia de înscriere a
poliedrelor regulate în sfere ºi a sferelor în
poliedre sã fie practic neglijabilã.
Diferiþi astronomi ºi matematicieni de
dupã Kepler au încercat sã gãseascã o explicaþie a sistemului, adicã sã stabileascã relaþii
matematice între distanþele dintre planete ºi
Soare, pe de-o parte, ºi cauzele lor materiale,
pe de alta. Pânã în prezent, însã, toate aceste
încercãri au rãmas fãrã rezultat: lanþul
descoperit de Kepler, nu a putut fi pus în legãturã nici cu masele plane-telor, nici cu densitãþile lor, nici cu alþi factori concreþi (cum ar fi magnetismul,
cãldura etc.), cu alte cuvinte
nici un element material
sau fizic.
Sistemul, aºa
cum a fost
enunþat
d e

cãtre
Kepler,
pãrea bine
închegat, dar
în anul 1781 a fost
descoperitã o pla-netã
trans-saturnianã, care a fost

de-numitã Uranus, apoi în anul 1864 o planetã
trans-uranianã, cãreia i s-a dat numele de
Neptun, ºi în sfârºit în anul 1930 o planetã
trans-neptunianã, botezatã de astronomi
Pluton. Cum rãmâne atunci cu sistemul de
proporþii geometrice descoperit de Kepler? La
aceastã întrebare se pot da douã rãspunsuri.
Primul rãspuns posibil a fost dat chiar de
cãtre astronomii moderni, care au emis ipoteza
cã planetele trans-saturniene sunt copii adoptivi ai tatãlui nostru Soarele, adicã niºte corpuri cereºti care au fost captivate cândva de
forþa de atracþie a Soarelui ºi au devenit astfel
planete ascultãtoare ºi disciplinate. Ca atare
ele nu sunt þinute sã res-pecte sistemul geometric keplerian. ªi totuºi îl respectã: între
Saturn ºi Uranus se înscrie icosaedrul, între
Uranus ºi Neptun octaedrul, între Neptun ºi
Pluton dodecaedrul – adicã se respectã ordinea
stabilitã la cele ºase planete “clasice”.
Al doilea rãspuns posibil este acela cã
planetele trans-saturniene sunt un fel de
“octave” ale planetelor clasice ºi cã deci ar
mai exista încã trei planete trans-plutoniene.
Prin urmate, este firesc ca cele ºase planete
trans-saturniene sã repete – la altã scarã,
bineînþeles – lanþul de sfere ºi poliedre înscrise
unele în altele ale celor ºase plane-te clasice.
Aºadar lanþul lui Kepler rãmâne valabil.
Este de presupus cã legile proporþiilor, ca
orice alte legi aritmetice sau geometrice, oricât
ar pãrea ele de abstracte, nu sunt întâmplãtoare, gratuite, ci cã ascund anumite legi fizice, necunoscute încã.

Nicoleta ÞIÞIRIGÃ
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O NOUÃ PROVOCARE:

SEDNA,
SEDNA a 10-a planetã de la Soare?!
î
n data de 15 martie 2004, astronomii de la Caltech, Universitatea

Yale ºi Observatorul Gemini au anun
nþat descoperirea celui mai rece

ºi îndepãrtat obiect cunoscut de pe orbita solarã.
Denumirea oficiallã sub care este cunoscut obiectul: 2003 VB 12.
12
Oamenii de ºtiinþã care l-au descoperit l-au numit SEDNA.
SEDNA

Din ce este facutã?
Sedna este cel mai îndepãrtat corp ceresc descoperit vreodatã.
Este de 2 ori mai îndepãrtat de Soare
decât orice alt corp din sistemul solar ºi de 3
ori mai departe decât Pluto sau Neptun. Este
la 3 miliarde km mai departe de soare decât
Neptun ºi la 10 miliarde km de Pãmânt.
Sedna este la 90 UA (1 UA este o unitate
astronomicã, distanþã între Pãmânt ºi Soare,
cam 150 milioane de km) ºi are cam între
1250 - 1800 km în diametru.

Dar... este Sedna planetã?
În lipsa unei definiþii ºtiinþifice precise a
termenului planetã, comunitatea ºtiinþificã
este împãrþitã în a considera sau nu cã Sedna
este planetã.
Adepþii teoriei potrivit cãreia orice corp
ceresc care graviteazã ºi are propria orbitã în
jurul Soarelui este planetã, considerã cã
Sedna este a 10-a planeta a sistemului nostru
solar.
Ceilalþi susþin cã Sedna nu e planetã, aºa
cum nici Pluto nu este, ºi cã în consecinþã,
sistemul nostru solar nu ar avea 9 planete ci
8.

Nu se poate ºti precis din ce este alcãtuitã Sedna dar se presupune cã din gheaþã ºi
rocã.

Are Sedna vreo lunã?
Nici o lunã nu este vizibilã în jurul ei,
ceea ce i-a surprins pe cercetãtori. Aceºtia
ajunseserã la concluzia cã în jurul Sednei se
aflã o lunã, pornind de la faptul cã la fiecare
20 de zile, strãlucirea ei era mai slabã.
Dupã ce au privit-o cu ajutorul unui telescop mai performant ºi au descoperit cã nu
are nici o lunã, au emis ipoteza cã stralucirea
ei pãleºte datoritã miºcãrii de rotaþie care
devine completã o datã la 20 de zile, iar
paloarea se datoreazã zonelor întunecate.
Pãmântul se roteºte în 24 de ore, Jupiter
ºi Saturn în 10 ore. Pluto - 6 zile explicaþia:
are o lunã mare Charon care face o rotaþie
completã în jurul lui Pluto în 6 zile. Prin
urmare, deºi iniþial Pluto se rotea mult mai
repede, în prezent se roteºte la fel de încet ca
ºi luna lui.
Prin analogie, se presupune cã Sedna ar avea
o lunã, dar ea nu ar fi vizibilã.

de circa 200 de grade sub zero, ceea ce
înseamnã cã este cea mai rece planetã din
sistemul solar.
De pe Sedna imaginea soarelui nostru
poate fi acoperitã cu varful unui ac, dupã
cum ne spune Dr. Mike Brown - Caltech
(California).
Sedna are nevoie de 10.500 de ani pentru
a se roti o datã în jurul Soarelui. În jurul propriei axa, Sedna are o miºcare lentã de 20 de
zile.
În punctul sãu extrem, orbita pe care este
înscrisã planeta ajunge pînã la 135 de miliarde de kilometri departare de Soare, adicã
de 900 de ori distanþa dintre Pãmânt ºi astrul
sãu.
Sedna este cel mai mare obiect cosmic
descoperit dupã 1930, când a fost identificatã planeta Pluto, a cãrei orbitã elipticã
merge pâna la 7,5 miliarde km de Soare.

Georgiana BÃLAN

Verificª SEDNA
simetria lui Kepler?
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CELE MAI STRÃLUCITE DESCOPERIRI ÎN FIZICÃ
Supraconductibilitatea se
extinde în aria metalelor
radioactive
Douã metale, litiul ºi plutoniul, pot trece, ca
ºi multe alte conductoare, în stare supraconductoare. S-a stabilit cã litiul trece în starea de
supraconductibilitate la presiuni înalte.
Cea mai fascinantã însã este desco-perirea
fenomenului de supraconductibilitate în aliajul
de plutoniu cu cobalt ºi galiu, la temperaturi în
jur de 18K. Este prima demonstrare a
“supravieþuirii” supraconductibilitãþii cu parametri performanþi în condiþii de radioactivitate.

Condensarea Bose-Einstein a
atomilor ultrareci pune în
evidenþã noi efecte
Condensarea Bose-Einstein este o nouã
stare a materiei, caracterizatã prin aceea cã toþi
atomii colapseazã în una ºi aceiaºi stare cuanticã. Pentru prima datã, în aceastã nouã formã a
materiei au fost observate tranziþii de fazã cuantice, care sunt un atribut al materiei obiºnuite.
Cercetãrile din 2002 au arãtat cã fenomenul de condensare Bose-Einstein are loc ºi

într-un sistem de atomi ce se supune statisticii
Fermi-Dirac, adicã se condenseazã nu numai
gazul de tip Bose, ci ºi gazul degenerat de tip
Fermi.
Fizicienii au demonstrat cã prezenþa unui
condensat Bose-Einstein declanºeazã colapsul
unui gaz Fermi ºi astfel sporeºte ºansele
observãrii fenomenului de superfluiditate întrun gaz Fermi. Lista atomilor condensaþi BoseEinstein s-a completat în 2002 cu atomii de
cesiu.

Neutronii mãsoarã efectele
gravitaþionale cuantice
Sunt bine cunoscute proprietãþile cuantice
ale forþelor electromagnetice care se manifestã,
de exemplu, în orbitele electro-nice din atomi ºi
în structura nucleului.
În cazul cîmpurilor gravitaþionale, proprietãþi similare sunt extrem de dificil de descoperit, întrucît efectele gravitaþiei sunt neglijabile la
scarã atomicã. Dar ºi în acest domeniu al
mãsurãtorilor ultrasofisticate s-a fãcut un pas
important în 2002.
Folosind neutronii ultrareci, fizicienii de la
Institutul Laue-Langevin au depistat, pentru
prima datã, stãrile cuantificate ale miºcãrii sub
influenþa gravitaþiei.
PLOAIE DE STELE

Cum este pe Sedna?
Pe Sedna temperatura este

Provocarea pe care o lansez eu
pentru to i cei pasiona i de astronomie ”i pentru to i cei care pot face
fa ª unei astfel de provocªri este de
a infirma sau confirma simetria lui
Kepler pe Sedna. Folosindu-vª de
datele pe care vi le-am prezentat mai
sus ”i nu numai, pute i face fa ª
acestei provocªri?!
Denis NEGREA

ACTUALITÃÞI ªTIINÞIFICE

Pe data de 19 noiembrie 2002 a avut loc un
eveniment astromonic
foarte
spectaculos,
apariþia unor meteoriþi,
pro-veniþi
din
Constelaþia Leo, care au
trimis în atmosferã sute
sau mii de mingii de foc
pe orã. Aceastã ploa-ie
de stele se produce
anual în luna noiembrie, atunci când traiectoria Pãmântul se
intersecteazã cu ur-ma
lasatã de Cometa
Temple-Tuttle, care
efectueazã o rotaþie
completã în jurul
Soarelui în 33 de ani. În
acest an, în noap-tea de
18 spre 19 noiembrie,
planeta noastrã a traversat doi nori de resturi lãsate în urmã de cometã la un interval de 6 ore.
Evenimentul a fost cel mai bine observat din Europa ºi America de
Nord, de unde s-au putut vedea câteva sute de meteoriþi pe orã. Din
pacãte, pentru mulþi observatori, vederea a fost diminuatã de luna plinã ºi
de nori.
Numãrul meteoriþilor variazã de la an la an, în funcþie de traiectoria
Pãmântului, dacã se intersecteazã cu un nor mai concentrat sau mai puþin
concentrat. Fragmentele sunt adesea cât un fir de nisip ºi în contact cu
atmosfera se încalzesc ºi se vaporizeazã.

“Tetra-neutronii”: un cvartet de 4 neutroni legaþi
Nu este necesar sã se mai sublinieze o datã
importanþa “descifrãrii” pînã la capãt a interacþiunii dintre nucleoni pentru înþelege-rea
mecanismelor formãrii nucleelor atomi-ce. În
structura acestora tot mai pregnant se manifestã
rolul compuºilor din nucleoni.
Recent, a fost pusã cu certitudine în evidenþã existenþa “moleculei” (clusterului) de doi
neutroni sau a perechii legate de doi neutroni
din nucleu. ªi dacã se formeazã perechi, de ce
nu ar exista ºi compuºi cu un numãr mai mare
de neutroni?
Rãspunsul a fost dat în 2002 de cercetãtorii
de la Acceleratorul GANIL din Franþa care au
identificat “cvartetul” de 4 neutroni, un cluster
nuclear format numai din 4 neutroni, fãrã nici
un proton.
Cu toate dificultãþile mãsurãtorilor legate
de faptul cã neutronii sau clusterii lor nu au
sarcinã electricã, fizicienii francezi au identificat ºase nuclee-candidaþi pentru posibilele
structuri “tetra-neutronice”, printre care fragmentele îmbogãþite cu neutroni ale nucleelor de
beriliu.

Sorin MOGA

GÃURILE NEGRE
Gãurile negre absorb materia în spaþiu ºi au o aºa de mare atracþie
gravitaþionalã, încât nimic nu le scapã, nici mãcar lumina. Din aceastã
cauzã, ele nu pot fi vãzute, dar pot fi detectate dupã vãrtejul caracteristic
în care absoarbe materia din jur.
Gãurile negre au mãrimi diferite, ºi majoritatea galaxiilor, inclusiv
Calea Lactee gãzduieºt gãuri negre super-masive în inimile lor.
De curând, Observatorul NASA Chandra a descoperit co-existenþa în
aceeaºi galaxie a douã gãuri negre super-masive, ambele active (masa
fiecãreia este de cel puþin un milion de ori masa Soarelui) . Aceasta este
prima dovadã cã douã gãuri negre de dimensi-uni foarte mari pot co-exista
în aceeaºi galaxie, ambele active, absorbind materia din jur. Ele oferã
imaginea unei galaxii în formã de fluture, ºi în decursul a câtorva sute de
milioane de ani, vor forma o gaurã neagrã ºi mai mare, unindu-se într-un
eveniment catastrofal, care va genera unde gravitaþionale ºi unde de radiaþii intense.
CUM PUTEM CONSTRUI UN MICROFON
Materiale necesare: douã lame de ras, o minã de creion, o cutie de
carton sau lemn moale, 2 fire de legaturã.
Materiale auxiliare: cablu, difuzor, baterie.
Se fac douã crestãturi paralele în cutie, cam la trei centimetri
depãrtare una de alta. Se înfig lamele de ras în crestãturi, ºi se lipesc,
eventual, cu cearã pentru a sta mai bine. Se leagã un fir la o lama ºi
celãlalt la cealaltã lamã. Astfel microfonul este gata. Pentru a-l folosi,
se poate lega fie la o mufã de microfon, fie, prin intermediul cablului, la difuzor, între acesta ºi baterie.
Explicatie: undele sonore din aer fac bara de cãrbune sã vibreze.
Vibraþiile produc întreruperea circuitului electric. Circuitul este astfel
întrerupt ºi apoi închis cu frecvenþa sunetului care este receptat.
Astfel un curent intermitent de acestã frecvanþã trece prin difuzor,
care vibreazã la aceeaºi frecvenþã, frecvenþa iniþialã a sunetului.

Mihai TONEA
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P

entru rubrica de interviuri a revistei, am stat de vorbã cu domnul conf.
univ. dr. Constantin Stãnescu. Am încercat sã aflãm câte ceva din viaþa sa

profesionalã ºi personalã.

“Nu rata niciodatã ocazia care þi se iveºte,
nu se ºtie dacã o vei mai avea a doua oarã!”

Nu vreau sã vorbesc aici de orientarea
politicã a tinerimii sau de ten-dinþele particulare într-un domeniu determinat, ci mã
intereseazã spiritul de viaþã care o strãbate,
sentimentul intim de viaþã, ca perspective
generale.
Este în tinerimea de astãzi, un foc
nebun ºi chinuitor, a cãrui cãldurã ºi
flãcãri ard ºi consumã tot ce viaþa prezenta
altãdatã consistenþã sau elemente permanente, nimicind, ca într-o vãpaie absurdã,
însãºi rãdãcinile naive ale vitalitãþii.
Metamorfoza lãuntricã eliminã orice stil
precis de viaþã, astfel cã se poate vorbi fãrã
paradox, cã stilul de viaþã al tinerilor este
negaþia oricãrui stil.
Într-un anumit fel, nici nu se poate vorbi
de o orientare determinatã într-un anumit
domeniu, deoarece caracteristica esenþialã a
tinerilor de astãzi este o excesivã mobilitate,
care face imposibilã o ataºare durabilã de un
conþinut sau de o formã, eliminând în scurt
timp o concepþie, pentru a o înlocui cu alta
de duratã tot atât de efemerã. Nu din superficialitate sau diletantism se realizeazã
aceastã continuã
transcendere, ci
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dintr-o prea încordatã trãire lãuntricã. În
acest caz, unui conþinut i se epuizeazã prea
repede posibilitãþile, devenind implicit o
schemã vidã ºi elimi-nabilã. Epocile clasice
ale umanitãþii au cunoscut numai procesul
treptat, fãrã tensiune, discontinuitate sau
transfigurare, omul, într-o existenþã
întreagã, de-abia realizând interior elementele unui stil limitat de viaþã.
Mobilitatea excesivã în care trãieºte
tinerimea ºi care ºi-a gãsit în planul teoretic un echivalent în apologia ca-racterului
dinamic ºi iraþional al vieþii, nu trebuie conceputã ca rezultând dintro purã încântare sau beatitudine.
În tineretul de formaþia cea mai
recentã,
perspectiva
dinamismului
vieþii,
apologia iraþiona-litãþii
ºi mobilitãþii acesteia sunt îmbinate cu
cea mai intensã disperare ºi cu cea mai
chinuitoare
anxietate. Incertitudinea
pre-zentului amestecatã cu teama de
viitor; sentimentul
dureros al surprizelor penibile pe
care le poate provoca imprevizibilul
direcþiei temporale;
angoasa în faþa unei
lumi demonice combinatã cu o voluptoasã afirma-re a
acestui demo-nism;
o senzaþie a nimicului, care îm-binã
într-o perversã satis-

facþie experienþa vieþii cu cea a neantului,
iatã atâtea elemente care împrumutã tinerilor
caracterul unor fiinþe de un cinism disperat
ºi de o dureroasã exaltare. Sursa acestei
stãri impresionante rezidã în falimentul
culturii moderne. Aceastã crizã epocalã de
caracter tragic a afectat în special pe tineri
prin încordarea produsã în conºtiinþele lor.
Din pãcate pentru tinerii de azi, omul
este viu nu numai în entuziasm sau în elan,
ci ºi prin disperare sau în ceea ce lumea
numeºte stãri negative. Tinerii sunt vii prin
pasiunea demonicã pe care o risipesc în
vieþuirea la o atitudine periculoasã, unde orientarea pozitivã devine iluzorie ºi unde orice
simþ pentru o naivitate creatoare dispare.
O conºtiinþã anxioasã a luat locul unui
elan don-quijotesc, conºtiinþã care eliminã
orice voluptate de abandonare în farmecul
eventual al inutilului ºi gratuitului.
Sunt convins cã haosul în care se zbate
lumea de astãzi este incapabil de o receptivitate pentru un stil sau o formã, cã tinerimea
pentru mult timp nu-ºi va putea gãsi nici un
sens, neavând altã posibilitate decât rezistenþa eroicã în a-ºi suporta cu o crudã ºi
demonicã voluptate propria prãbuºire –
crearea unui nou ethos fiind deocamdatã
problematicã.
Nouã, tinerilor, ni se impune în mod
fatal o lichidare generalã. Sã ne bucurãm de
acest destin amar pe care l-au avut doar câteva generaþii în istoria lumii.
Dacã este aºa, atunci trãim în mod evident într-o epocã ale cãrei afinitãþi cu spiritul clasic sunt nule.
Ceasul tinerilor a bãtut. Dar nu într-un
ritm clasic ºi normal, ci într-unul prevestitor
ºi apocaliptic.

Denis NEGREA

< Care este gradul dumneavoastrã universitar?
Sunt conf. univ. dr. în cadrul Facultãþii
de ªtiinþe a Universitãþii din Piteºti.
< Unde aþi fãcut liceul, facultatea ºi dacã
aveþi alte studii postuniversitare?
Am urmat Liceul „Al. Odobescu” din
Piteºti, iar apoi Facultatea de Fizicã a
Universitãþii din Bucureºti. Ca studii postuniversitare, evident, doctoratul (în domeniul Inginerie Electricã, specialitatea
Electronicã).
< Cum a fost viaþa dumneavoastrã de
student?
Frumoasã, aventuroasã ºi, uneori, dezamãgitoare.
Am plecat „la studenþie” cu mari speranþe, pentru a lucra în cercetare ºi începutul a fost bun. Mi-am fãcut studenþia pe
cea mai modernã platformã studen-þeascã ºi
de cercetare din acea vreme, care putea sta
alãturi de cele din vest, atât prin baza materialã ºi organizare dar ºi prin cadrele didactice deosebite, mulþi dintre profesorii pe
care i-am avut fiind oameni de ºtiinþã cu
recunoaºtere internaþionalã: ªerban Þiþeica,
Ioan
Ioviþ
Popescu,
Cristian
Constantinescu, Valeriu Novacu, Gheorghe
Brãtescu ºi mulþi alþii. Dar, pe când eram
student, a venit o lege stupidã, potrivit
cãreia, absolvenþii puteau lucra în cercetare
sau învã-þãmântul superior numai dupã un
stagiu în producþie de minim 3 ani. Ca
urmare, am ajuns profesor de liceu ºi abia în
1990 am „avansat” în învãþãmântul superior. Între timp, a început sã-mi placã meseria
de profesor, deºi la un moment dat am fãcut
vreo trei ani de Ciberneticã Economicã, în
ideea sã-mi schimb meseria. Fantezia n-a
durat mult, pentru cã m-am plictisit ºi am
rãmas la fizicã ºi la profesorat.
< Puteþi face o paralelã între studenþii
de atunci ºi cei de azi?
Evident, studenþii de atunci ºi cei de
acum se aseamãnã ºi se deosebesc, totodatã.
Se aseamãnã prin spiritul tine-resc, rebel ºi
neconvenþional. Se deose-besc, datoritã
condiþiilor diferite. Studenþii de atunci erau
mai sociabili, în prezent ei sunt mai egoiºti
ºi mai puþin uniþi. Cred, totuºi, cã ºi cei de
acum au capacitatea de a reacþiona, aºa încât
sunt convins cã, dacã s-ar întoarce vremurile de-atunci (doamne fereºte!), studenþii de azi ar fi ºi ei capabili de aceeaºi
mobilizare precum cea din timpul
miºcãrilor studenþeºti din iarna lui 1968 (de
care am aflat din povestirile celor mai

mari), din timpul evenimentelor din decembrie 1989, sau din timpul evenimentelor
cunoscute sub numele „fenomenul Piaþa
Universitãþii”.
< Aveþi vreo strategie pedagogicã pentru a þine studenþii „în frâu”?
Studenþii nu trebuie þinuþi „în frâu”, precum elevii claselor mici, pentru cã ei au
capacitatea de concentrare ºi de efort intelectual prelungit a omului matur. Este
drept, ei au, totuºi, nevoie de o motivaþie
suficient de puternicã ºi, uneori, trebuie sã li
se ofere o astfel de motivaþie, dacã nu ºi-au
gãsit-o singuri. Vorbind la modul general,
asta se poate obþine printr-o relaþie permanentã ºi prin exemplul personal.
< Care este cea mai mare satisfacþie a
dumneavoastrã?
Satisfacþia ca profesor este cea pe care
mi-o dau absolvenþii care au reuºit în viaþã
ºi la a cãror reuºitã sunt convins cã am contribuit ºi eu, mãcar un pic.
Ca „om de rând”, satisfacþia cea mai
mare mi-o dau cei doi bãieþi ai mei, care, cel
puþin pânã în prezent, nu m-au dezamãgit.
< Aþi avut mari probleme cu studenþii...
sau insatisfacþii?
Probleme adevãrate, nu. Insatisfacþii,
destule.
< Cum copiazã studenþii de azi?
Trebuie sã recunosc cã, prin modalitatea
de examinare pe care am adoptat-o, nu prea
mai sunt la curent cu noile metode. S u n t
însã conºtient cã inventivitatea unora dintre
studenþi nu are margini. Totuºi, în evaluarea
pe care o fac, nu mã bazez numai pe rãspunsul scris de la examen, ci iau în calcul
întreaga prestaþie a studentului, pe parcursul
semestrului. Am avantajul cã activitãþile de
laborator la disciplinele pe care le predau le
desfãºor tot eu ºi, ca atare, intru în relaþie
didacticã directã cu toþi studenþii.
< Mai sunt azi studenþi atraºi de fizicã?
Dacã DA, de care domenii ale fizicii.
Da, mai sunt, dar numãrul lor este din ce
în ce mai mic, pentru cã fizica este o ºtiinþã
nu neapãrat dificilã, dar care cere sacrificii.
Este mult mai uºor sã obþii rezultate convenabile în alte domenii (evident, tot cu
muncã). Domeniul fizicii spre care sunt studenþii atraºi se stabileºte, de regulã, mai
târziu ºi într-un mod subiectiv, de exemplu,
datoritã simpatiei faþã de un anumit profesor, datoritã impactului unei anumite lecturi, sau datoritã unor activitãþi specifice.
< Cum vã înþelegeþi cu ceilalþi profesori
universitari?

În general, foarte bine.
< Aveþi vreo teorie la care lucraþi în
momentul actual?
Nu. Nu am fost niciodatã un „teoretician”, ci, mai degrabã, un experimentator.
Este drept însã cã deseori cele douã aspecte
se întrepãtrund, astfel cã am fost pus în situaþia de a dezvolta unele teorii (de exemplu,
în interpretarea rezultatelor experimentale
din unele experimente pe care le-am
desfãºurat, mai ales în domeniul acþiunii
radiaþiei laser de micã putere asupra mediului biologic) dar nu mã pot considera totuºi
un teoretician în adevãratul sens al cuvântului.
< Care este opinia dumneavoastrã în
legãturã cu paradoxul Einstein-PodolskyRosen (EPR)? (ce perspective întrezãriþi
aici, puteþi argumenta!?) Poate informaþia sã cãlãtoreascã mai repede decât
lumina?
Paradoxul Einstein-Podolsky-Rosen
este, practic, lãmurit, odatã cu demonstrarea
teoremei Bell, prin experienþele lui Alain
Aspect.
Cât priveºte a doua întrebare, probabil
cã este posibil, dacã tahionii, sau alte particule mai rapide decât fotonii vor putea fi
produºi ºi controlaþi, pentru cã informaþia,
pentru a fi transmisã, are ne-voie de un
suport, de un agent de transmisie ºi dacã
acesta poate cãlãtori mai repede decât lumina, atunci lucrul este realizabil.
< Câteva sfaturi didactice ºi profesionale pentru viitorii absolvenþi.
Viitorii absolvenþi au mai puþinã nevoie
de sfaturi, cât mai ales de înþelegere,
susþinere ºi încurajare.
Singurul sfat pe care li l-aº da este acesta: „Nu rata niciodatã ocazia care þi se
iveºte, nu se ºtie dacã o vei mai avea a doua
oarã!”.
< Alte adãugãri din partea d-vostrã?
Mulþumesc pentru invitaþia de a-mi
expune unele pãreri ºi opinii. Felicitãri pentru iniþiativã.

Denis NEGREA
Alin CIOCÃNEA

IF ?! - NOIEMBRIE 2005

6/12

PAGINA

DE

ªTIINÞÃ

IF ?! - NOIEMBRIE 2005

7/12

PAGINA

DE

ªTIINÞÃ

CELE 7 MINUNI ALE LUMII (I):

Cine þine frâiele ªTIINÞEI?!
ªTIINÞEI

Grãdinile suspendate din Babilon ºi Templul Dianei din Efes

Am cãutat rãspunsul în filozofie ºi ceea ce am gãsit a fost înfricoºãtor
de compatibil cu propriile-mi previziuni:

P

rima descriere a celor 7 minuni ale lumii antice este cuprinsã într-un mic tratat scris în

limba greacã ºi tradus în latinã sub titlul „De
De septem orbis miraculis”.
miraculis Lucrarea origi-

ªi vãd nãscându-se o epocã în care se vor sfãrâma toate liniile, se vor sfãrâma de
prea mult tremur, ºi formule, de prea multã ondulaþie, îºi vor pierde conturul.
Nu numai în artã, dar ºi în naturã sunt epoci clasice. ªi acestea vor deveni simple
amintiri, în primenirea naturii, care îºi va schimba legile din groaza de permanenþã.
Exasperat de banalitatea cosmicã, omul va saluta haosul ca o apropiere a transfigurãrii cosmice.

nalã a fost atribuitã lui Filon din Bizanþ, de origine grec, care a trãit în secolul II î.e.n. si a studiat arhitectura la Rodos ºi mecanica la Alexandria. Tratatul original a fost distrus, fiind pãstratã doar traducerea în latinã realizatã de Leon Allatius în 1640.

Când se vor arãta semne de primenire a naturii?

Dintre cele 7 minuni ale lumii, 6 nu mai existã astãzi. Ele au fost distru-se nu numai de

Când omul, îmbãtat de o altã ordine, de una divinã sau de una diabolicã, va
cãlca peste legile naturii fãrã sã sufere nici o înfrângere ºi nici o cãdere.

catastrofe naturale, ci ºi de nebunia oamenilor, dar, înain-te de orice, au pierit din cauza
acelui factor necruþãtor care este timpul.
Cea mai impunãtoare piramidã din Egipt a fost construitã din ordinul faraonului Keops,

Superdependenþa de maºini
Pentru a prezenta ºi faþa umbritã a
lucrurilor, nu credeþi cã ar trebui sã fim mai
atenþi în raporturile noastre cu maºinile? Mã
refer aici la pericolul dezvoltãrii interfeþelor
performante om-maºinã.
Oamenii sunt avari cu capacitãþile lor
cognitive ºi încearcã sã ia calea spre
cunoaºtere care necesitã cel mai mic efort, în
loc sã analizeze sistematic fiecare decizie; de
aceea, ajutorul automat în luarea deciziilor,
destinat sã reducã erorile omeneºti, ar putea
de fapt sã-i facã pe oameni sã comitã alt tip de
erori.

Superdependenþa de maºini ar
p u t e a
conduce

omeni-rea spre dezastru.
Va trebui nu sã þinem pasul cu maºinile,
ci sã fim continuu cu un pas înaintea lor.
Amintiþi-vã de Matrix...

Cui îi e teamã de geneticã?
Lansat în 1991, proiectul descifrãrii genomului uman, îºi propunea sã alcãtuiascã o
hartã completã a celor 3 miliarde de gene a
patrimoniului genetic al omenirii. Scopul
acestei cercetãri era sã diagnosticheze toate
maladiile genetice înainte chiar de apariþia
lor, ceea ce le va permite medicilor, dupã caz,
sã le eradicheze, sã le trateze, sã le previnã.
Acum harta genomului unam este completã. Informaþiile genetice pot fi obþinute
încã înainte de naºtere, prin prelevarea ADNului dintr-o celulã foetalã. Toate caracteristicile genetice ale copilului pe cale sã se nascã
vor putea fi cunoscute de acum înainte, de la
culoarea ochilor pânã la înãlþime sau tendinþa
spre îngrãºare, mergând pânã la predispoziþiile genetice la diverse maladii.
Dar, de fapt, cine va decide dacã aceste
predispoziþii sunt sau nu cu adevãrat periculoase pentru viaþa copilului? Cine va trasa
frontiera între normal ºi anormal?
Este foarte posibil ca, în viitor, încã de la
naºtere, fiecare individ sã fie echipat cu o
carte de identitate geneticã. Lumea de mâine
va fi o lume a discriminãrii genetice.
În Danemarca, între asociaþii firmelor se
poate încheia un acord care autorizeazã
testele genetice la angajare pentru a vedea
dacã lucrãtorul poate fi atins de o malºadie ce
ar putea pune în pericol viaþa sa ºi a colegilor
sãi. Germania, de exemplu, autorizeazã

la Gizeh, localitate situatã în apropiere de Cairo. Ea a fost consideratã prima minune a lumii,
lumii
fiind singura dintre cele ºapte care încã mai existã.

testele genetice dupã angajare, pentru o eventualã reprofilare a angajatului.

Programarea geneticã va
deveni realitate?
Testele de depistare geneticã asupra
fetuºilor, pe de o parte, ºi diagnosticul preimplantoriu al embrionilor proveniþi din
fecundarea in vitro, pe de altã parte, permit
pãrinþilor sã evite naºterea unui copil atins de
o maladie geneticã gravã. Totul este perfect
legitim, câtã vreme existã reglementãri care
limiteazã aceste teste la aplicaþii legate de
sãnãtatea fetuºilor. Copii ar putea ajunge sã
fie fabricaþi dupã fantasmele de perfecþiune
ale pãrinþilor, conform unei înclinaþii spre
eugenie care contrazice profund natura ºi
legile ei.
În loc sã se limiteze la a citi greºeli de
construcþie ale organismului unui fetus,
oamenii de ºtiinþã ar putea fi foarte tentaþi de
ideea de a modifica în mod corespunzãtor
conþinutul genetic al celulelor germinale pentru a crea o nouã seminþie de bãrbaþi ºi de
femei transgenici. Dar trebuie sã trecem în
revistã toate posibilele implicaþii sociale: costul unor asemenea tratamente fiind prohibitiv,
omenirea se va scinda între indivizi perfecþi ºi
restul lumii, care n-a avut acces la binefacerile geneticii. Efortul de ameliolare al speciei
nu va fi, oare începutul autodistrugerii sale?
Ingineria geneticã îi face pe oameni mai
frumoºi, mai inteligenþi, mai rezistenþi. Dar
care va fi preþul pe care-l plãtim pentru aceasta?

Denis NEGREA

Ane c dote despre oameni celebrii
Filosoful grec Aristip (435-360 î.Hr.), auzindu-l pe unul cã se lauda cã a reuºit sã cunoascã foarte multe, i-a replicat:
- La concursuri nu câºtigã cel care mãnâncã cel mai mult, ci numai cel care mãnâncã doar ceea ce trebuie. Aºa e
ºi cu oamenii de ºtiinþã: se impun nu cei care citesc foarte mult, ci aceia care citesc lucruri necesare.
***
Simon, un curtean al lui Dionysos din Siracuza, i s-a lãudat lui Aristip cu locuinþa sa deosebitã ºi în special cu mozaicurile ei. La care Aristip l-a scuipat ºi i-a spus:
- Prietene, mozaicurile ºi locuinþa ta sunt aºa de frumoase încât singurul loc unde pot scuipa e obrazul tãu.
***

Conform legendelor, cu mii de ani în urmã,
în Babilon a domnit regele Ninus. Acesta s-a
cãsãtorit cu Semiramida, o prinþesã strãinã care
era foarte tristã pentru cã îºi pãrãsise patria.
Pentru ca Semiramida sã se acomodeze mai
bine cu noul þinut în care urma sã locuiascã,
suveranul a ordonat supuºilor sã amenajeze
“Grãdinile suspendate din Babilon”,
care sunt cunoscute în istorie drept a
doua mi-nune a lumii antice. În realitate,
grãdinile nu erau suspendate, ci erau dispuse în terase supraînãlþate, sprijinite de
coloane, care formau o scarã uriaºã.
Opera de artã se întindea pe o
suprafaþã care depãºea 15.000 mp.
Printr-un sistem de irigaþii, apa
Eufratului ajungea pânã la cea mai
înaltã gradinã, udând plantele.
Arheologii au descoperit diferite
urme care, probabil, au legaturã cu
aceste gradini, dar nu exista nici un
fel de certitudine în acest sens. În
prezent, se ºtie de existenþa acestor

grãdini datoritã unor scrieri datând din acele
timpuri, care le-au imortalizat frumuseþea ºi
splendoarea. Conform unor autori greci ºi
romani, grãdinile suspendate au fost create în
jurul anului 600 î.Hr., la ordinul regelui
Babilonului, Nabucodonosor al II-lea, posteritatea consemnându-le drept grãdinile suspendate ale Semiramidei, marele oraº Babilon
fiind aºezat pe malul fluviului Eufrat, la sud de
Bagdad,
capitala
Irakului
modern.
Nabucodonosor a ordonat ca pe aceste terase
sã fie plantaþi arbori ºi flori din toate soiurile
posibile. Astfel, la Babilon au fost transportate
cu carele cu boi ºi cu ºlepurile plante din toate
colþurile imperiului. Probabil cã în aceste grãdini se gãseau smochini, migdali, nuci, rodii,
dar ºi diferite specii de trandafiri, nuferi ºi
arbori de tãmâie. Pe terasa situatã cel mai sus,
apa ajungea cu ajutorul unor mori manuale sau
era cãratã cu gãleþi de cãtre sclavi. De acolo, de
sus, apa curgea în ºiroaie formând mici cascade sau râuleþe, menþinând umed solul grãdinilor.

Templul Dianei a fost cunoscut ºi sub
numele de Artemison este considerat a treia
minune a lumii. A fost început în 620 î.Hr. de
Chersiphron, refãcut de Paeonis din Efes (550
î.Hr.) ºi complet reconstruit de Deinocrates,
între 350 ºi 323 î.Hr. Edificiul era construit în
stil ionic ºi avea 127 de coloane decorate cu
reliefuri, la care au contribuit sculptori celebri,
precum Praxiteles ºi Scopas. Partea principalã
a templului era susþinutã de aproximativ 120
de coloane din marmurã, fiecare coloanã având
o înãlþime de 20 m., blocurile imense de piatrã
care formau coloanele au fost ridicate cu ajutorul scripeþilor, fiind fixate unele de altele prin
scoabe de metal. Dupã finalizarea acoperisului,
templul a fost împodobit cu superbe decoraþii
ºi statui, în mijlocul acestuia fiind ridicatã statuia zeiþei Artemis. Acesta a fost unul dintre
cele mai mari temple care a aparþinut lumii
antice, mult mai mare decât Parthenonul, care
a fost ridicat ulterior, la Atena. Douã sute de
ani mai târziu, în anul 356 î.Hr., templul a ars
pînã la temelii. Incendiul a fost provocat de
Herostrat, care în felul acesta a dorit sã devina
celebru. Într-un mod ciudat, templul a fost distrus exact în ziua în care se nãºtea Alexandru
cel Mare (Alexandru Macedon). Ciþiva ani mai
târziu, Alexandru cel Mare a vizitat Efesul ºi a
dat ordin ca templul sã fie reconstruit pe locul
iniþial. Templul lui Alexandru cel Mare a rezistat pâna în sec. al III-lea d.Hr. Goþii au de-vastat templul, apoi inundaþiile au continuat distrugerea. În prezent, din acest templu au rãmas
doar câteva blocuri din piatrã, care formaserã
odinioarã temelia, o singurã coloanã fiind
repusã la locul unde stãtuse iniþial.

Victor POPESCU
Omul politic roman Cato cel Bãtrân (234-149 î.Hr.) avea o placere deosebitã de a-ºi bate joc de proºti. Odatã, a arãtat spre o persoanã care-ºi vânduse pãmânturile moºtenite de la pãrinþi, pãmânturi aflate pe malul mãrii.
- Acest om este mai puternic decât marea! - a spus el.
Respectivul s-a îndreptat de spate, mîndru, sã-l vadã lumea la aceastã laudã. Dar Cato a continuat:
- Asta deoarece a înghiþit ceea ce valurile mãrii au putut numai sã lingã.
***
Poetul francez Charles Baudelaire (1821-1867) era veºnic dator. Într-o zi, croitorul cãruia poetul nu-i plãtise o datorie destul de mare, îi spuse:
- Vreti sã-mi spuneþi când îmi veþi plãti banii pe care mi-i datoraþi, ca sã pot dormi liniºtit?
- Dragul meu, îi rãspunse Baudelaire, mã tem cã dacã-þi voi spune când se va întâmpla acest lucru, îþi vei pierde
complet somnul!

Mihai TONEA

