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                                 MARŢI . . . 
 
                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

          ......23 aprilie 2013 ! Încă o „marţi” se adaugă 
cuminte la „şirul” infinit ? – am vrea noi – al găselniţii 

denumită enfatic ASOCIAŢIE ! Dar mai poţi să ştii ce şi 
cum va fi cândva ? Lumea noastră se transformă rapid. 
Determinismul, să-i spunem o formă a cunoaşterii, pe  

care omenirea a acceptat-o no comment până pe la 
începutul secolului XX, se „pregăteşte” să  păşească 

definitiv şi irevocabil în trecut!  
Noi, cei care jucăm jocul acesta denumit  „marţi”, ne-
am consumat cea mai mare parte a existenţei în epoca 

determinismului; „combatanţii” de pe linia frontului-
limită al cunoaşterii nu s-au ostenit să ne spună şi 
nouă cu ce se ocupă ! Şi mai ales, ce ne aşteaptă! Vom 

reuşi oare să realizăm că „adevărurile” noastre despre 
materie,univers, legile lor de funcţionare, sunt doar 

iluzii sau presupuneri? Ce impact va avea adevărul „cel 
nou” care acum se lasă, încet-încet descoperit de către 
„armatele” combatanţilor pomeniţi mai sus? Evident 

habar n’am ! Dar pot să încerc să prespun şi, adunând 
câte ceva, să vă ofer şi vouă colegilor „de joacă”, infor-

maţia care s-a „lăsat” prinsă. Desigur, doar dacă vă 
interesează! 
         Cît despre ultimul spectacol, pot să spun că, 

datorită unei sincope în „pricepătoarea” celor de la  

Inter Macedonia, a avut loc – probabil temporar – pe o 
„altă scenă” decât aceasta. Vom trăi şi vom vedea.Dixit ! 

 
 

 
 
 

 
 
Au participat : 

 

 Adelina și Stănel BONE 

 Florin DRĂGĂNESCU 

 Gigi DUMITRESCU și Aurel Oțel 

 Mihaela Tihan și Nae ENESCU 

 Corina FIRUȚĂ 

 Gabi și Vali GHEORGHE 

 Radu GRUIA 

 Costel MARIN 

 Rodica NICOLESCU 

 Nina OLARU 

 Lucica și Adrian POPA 

 Ionel STĂNESCU 

 Maria Apostolescu și Radu STOIAN  

 Anda și Dan ȘTEFĂNESCU 

 Ani și Mirel VANCA 
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Perorație ! Expectație ! 
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O mască râde...... O mască plânge..... 

Introspecție..... 

Extrospecție.... 
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Un cuplu liniștit...... 
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Alt cuplu liniștit.... 
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Publicitate ! 

Lucica ! 

Două fete preocupate de 
imaginea lor ! 
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Fiștecare cu.... ce-l „doare” ! 
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Sfidare cu .....premeditare ! 
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Un cuplu de ....reclamă (comercială) ! 
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 Un cuplu....consolidat ! 
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Mai multe personaje, 

formează un grup ! 
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Studiu de expresie ! 
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La revedere Inter-Macedonia ! 
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      Macchiaioli este denumirea dată, în derâdere de la 

macchia – pată, pictorilor italieni care au acordat o mare 
importanţă redării luminii în operele lor. Au fost adesea 

comparaţi cu impresioniştii francezi. Expoziţia este 
organizată de muzeul Orangerie. 
      Mişcarea, cunoscută în Franţa abia în 1978, apare la 

Florenţa în jurul anilor 1855, unde un mic grup de 
artişti, mai ales toscani, se reunesc în faimoasa cafenea 
Michelangelo. De factură academică, pictura lor este 

influenţată de cea franceză. Contrar colegilor lor de la 
Barbizon, nici o mişcare artistică italiană nu încearcă să 

se rupă de tradiţiile clasice. Primii care au făcut acest 
pas au fost Macchiaioli. 

Lucrurile nu s-au limitat doar la acest aspect, dat fiind contextul politic 

în care se afla pe atunci Italia : războiul de independenţă şi unificarea ţării. 
Macchiaioli participă la o reînnoire care nu are loc doar în pictură, ci şi în 

societatea şi istoria contemporană. Este de remarcat la ei faptul că mai toţi 
au luptat pe front, unii pierzându-şi viaţa, alţii fiind grav răniţi, şi, spre 
deosebire de impresioniştii din Franţa, au fost italieni în totalitatea lor. 

In 1855, au ca şef de curent un anume Diego Martelli, critic, cu multe 
contacte în Franţa, unde unii vizitează Expoziţia universală de la Paris. Acolo 
îi întâlnesc pe Courbet, Pissarro, Corot, dezbat idei noi, curente, practici noi. 

De aici, o idee nouă pentru ei : pictura în aer liber, cu tot ce decurge, adică 
formate mai mici, abandonarea subiectelor istorice, religioase sau mitologice 

şi abordarea peisajului cu tot ce este în jur. Şi, bine înţeles, lumina ! 
In afară de criticul şi mecena Diego Martelli, mai fac parte Francesco şi 

Luigi Gioli, Serafino de Tivoli, Odoardo Borrani, Rafaello Semesi, Adriano 

Cecioni, Vito d’Ancona, Giuseppe Abbati, Vincenzo Cabianca, Silvestro Lega, 
Telemaco Signorini, Federico Zandomeneghi şi Giovanni Fattori. 

 

  
 

 
Federico Zandomeneghi 

Portretul lui Diego Martelli cu bonetă 

roşie 

Giovanni Boldini 

Portretul lui Diego Martelli 

Macchiaioli şi Impresioniştii  
Sloveni 

Sursa: MECANICII’61, An 9, # 5/80, mai 2013 EE                                   Scris de Nicu SURUCEANU 
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Antonio Puccinelli 

Plimbare la Muro Tento 

Silvestro Lega 

Dupa masă (Pergola) 

Antonio Puccinelli 

Nerina Badioli 

Telemaco Signorini 

Via Torta 

Giuseppe Abbati 
Pictorul Stanislas 

Pointeau 

Vincenzo Cabianca 

Tinere călugăriţe 
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Giovanni Fattori 

Doamna Martelli la Castiglioncello 

Giovanni Fattori 

Boi înhămaţi la căruţă 

Giovanni Fattori 

Sentinela 

Giovanni Fattori 

Bersaglieri cu prizonieri austrieci 

Telemaco Signorini 

Salonul de agitaţi la 
Bonifacio din Florenţa 

Silvestro Lega 

Vila Batelli pe malul râului Affrico 
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       Le Petit Palais prezintă expoziţia Les impressionnistes slovènes. 
      Din provincia de pe acea vreme a Imperiului Austriac, patru tineri pictori 

pleacă în 1891 la München la Academia (şcoala) deschisă de compatriotul 
lor Anton Ažbe să studieze pictura impresionistă,  cum numeau ei pictura 
în aer liber. Cei patru, ale căror lucrări sunt prezentate în expoziţie, sunt 

Ivan Grohar, Matej Sternen, Matija Jama şi Rihard Jacopič, care, la 
întoarcerea în Slovenia au lucrat în apropiere de capitală, în localitatea 

Škofja Luka – Barbizonul sloven. 
Generaţia realistă este reprezentată de Jurij Šubic, Ivana Kobilka, 

Ferdo Vesel şi Peter Žmitek, dintre care primii au lucrat la Paris şi expus 

la Salon. 

              
 
 

 

Telemaco Signorini 

Scenă de halaj în parcul Cascine din Florenţa 

Ivan Grohar 

Intorsul fânului 

Ivan Grohar 

Semănătorul 
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Ivan Grohar 

Zadă 

Rihard Jakopič 

Sat iarna 

Rihard Jakopič 

Voalul verde 

Matija Jama 
Ljubljana – piaţa 

mare 

Matija Jama 

Pod peste râul Dobra 

Matej Sternen 

Femeie cu corset 

Matija Jama 

Pomi la Laxenburg 

Matej Sternen 

Femeie în roz 
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Matej Sternen 
Femeie în albastru 

Matej Sternen 
Pe divan 

Ivana Kobilka 

Copii în pădure 

Ivana Kobilka 

 

Jurij Šubik 

Inainte de vânătoare 
 Jurij Šubik 

Pictură şi poezie 
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     Cuvânt Înainte 
Iată un titlu, fără nici-un dubiu, incitant ! De ce ? Pentru că promoţia noastră, aşa
cum este şi se manifestă la „vîrsta” ei, reprezintă un grup  subiect ordonat pe
criteriul instruirii sau, dacă vreţi, însuşirii cunoştiinţelor ştiinţifice şi tehnice
considerate, la nivel minimal, obligatorii pentru practicarea avizată a profesiei
de inginer. 
Ei bine, până aici e simplu. Dar apar întrebări la care recunosc că mi-ar fi dificil

să răspund: Sunt inginerii oameni de ştiinţă ? Sunt ei doar cei care trebuie

să „primească”, interpreteze şi realizeze aplicaţiile tehnologice apărute   ca

rezultate ca urmare a  cercetărilor iniţiate în domeniile limită ale cunoaşterii

umane ? Dacă DA, care ar trebui să fie stadiul următor al pregătirii lor

profesionale ? , ş.a.m.d. Desigur există unii care ar putea răspunde prompt

şi competent la aceste întrbări, şi nu numai ! În ceace mă priveşte n-am

făcut decât să formulez asemenea întrebări pentru a „atenua” oarecum şocul

produs de aparenta lipsă de logică a titlului pe care vi-l propun. Nu trebuie

răspund pentru că nu acesta este scopul pentru care mam apucat de scris ! 

Ca să lămuresc lucrurile, mă întorc un pic la „calendele” promoţiei . În
primii ani de studii, am audiat – după cum ştiţi cu toţii – cursuri destinate
creării sau completării bazei de cunoştiinţe necesară formării profesionale
din anii terminali de studiu. Printre cele 16 a figurat şi Fizica, curs
desfăşurat pe trei semestre, cu examene în sem. II ale anilor  1957 şi 1958.
Ei bine, la acest curs, în legătură cu natura luminii, am întâlnit pentru
prima oară, noţiunea de „cuantă”. Era vorba despre controversa – în
perioada respectivă – asupra propagării ondulatorii sau corpusculare (prin
emisia de cuante) a luminii. Cu precizarea că se denumea „cuantă” emisia
unei cantităţi de energie care ar avea loc la saltul unui electron de pe o
orbită pe alta, subiectul a fost epuizat..... 

Astăzi, după numai 55 de ani, se afirmă din ce în ce mai des că imaginea pe
care o percepem despre materie, univers şi legile sale de funcţionare este
greşită, datorită tocmai faptului că în şcoală ne-au fost predate doar efectele
fenomenelor, nu şi cauzele acestora. 

De fapt, încă de pe vremea lui Einstein
, cercetătorii au început să se divizeze

în legătură cu interpretările ştiinţei oficiale asupra multitudinii de enigme,
blocaje şi întrebări neelucidate, fapt  care a creat o derută necunoscută

anterior în lumea ştiinţei. Interpretările distorsionate ale realităţii, încercând
să ofere explicaţii fenomenelor care au loc în univers,  cu referire la
particularităţi sau efecte şi nu cauze, rejectarea experimentelor şi

demonstraţiilor ale căror concluzii contrazic sau infirmă teorii sau opinii
acceptate de-alungul timpului, au condus  la apariţia  unei stiinţe 

               Mecanicii’61 
                                 vs 

   „Provocările” Fizicii Cuantice 

Sursa: MECANICII’61, Anul 9, # 5/80, mai 2013 EE                   Redactat de Radu GRUIA 
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alternative aflată în contradicţie flagrantă cu ştiinţa oficială. Este evident că 
aceasta se află într-o acută criză de credibilitate, aşa cum nu i s-a mai 

întâmplat niciodată pînă în prezent.  
Cred că a sosit vremea să „aflăm” şi noi câte ceva despre ultimele descoperiri 
care răstoarnă pur şi simplu ceace este oficial acceptat ca fiind adevărat; în 

vederea creării unui nou model de explicare a realităţilor pe care le 
percepem, unei noi teorii „imună” la  enigme şi paradoxuri, cu  deschideri şi 

posibilităţi nelimitate de cunoaştere ale trecutului şi viitorului omenirii.    
Să începem, corect şi tradiţional, cu... începuturile:  
 

     Fizica Newtoniană 
 Isaac Newton, considerat fondatorul ştiinţei moderne, a încercat să explice 
realitatea pornind de la premisa determinismului cauzal. Inspirat de Rene 

Descartes, care a împărţit lumea  în domenii - spiritual şi material – Newton 
şi-a conceput teoria considerând că lumea fizică poate fi asemănată cu un 

mecanism; studierea fiecărei părţi componente a acestuia, va permite în 
final, înţelegerea funcţionarii întregului. 
Atomul era considerat ca fiind un punct limitat, particular în spaţiu. Dacă 

vrem să-i înţelegem structura trebuie să-l despărţim în părţile componente şi 
să le studiem în parte. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă 

existentă în natură, vom înţelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom.  
Ştiinţa a urmat apoi cu fidelitate această premiză. S-au construit 
acceleratoare imense de particule cu ajutorul cărora atomul a fost „spart” în 

părţile sale componente – particule şi subparticule – care au fost catalogate. 
Au fost puse în evidenţă aproximativ 300 de particule subcuantice, iar 

fizicienii continuă să descopere altele noi. Conform acestei fizici, lumea 
exterioară este strict obiectivă, adică experimentele ştiinţifice nu sunt 
dependente de observatorul care efectuează experimentul. De aceea, ştiinţa a 

formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat, trebuie 
să fie mai întâi verificat printr-un experiment, iar acesta să fie capabil de a fi 

reprodus în orice alt laborator de pe planetă, cu aceleaşi rezultate. Newton a 
presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză 
materială, forţe măsurabile, sau câmpuri de energie interacţionând cu 

obiectele fizice. 
Conştiinţa a fost, de asemenea considerată ca având o cauză materială, ea 

fiind efectul reacţiilor chimice ce au loc în creer.  
 
     Teoria Relativităţii 

În 1905 Albert Einstein a schimbat  viziunea fizicii, prin introducerea Teoriei 
Relativităţii, urmată în 1915, de Teoria Generalizată a Relativităţii. El a 

demonstrat că legile newtoniene sunt statice şi sunt relative, în funcţie de 
observator şi obiectul observat, în funcţie de vitezele relative ale acestora. 
Stricta obiectivitate a realităţii fizice se menţine numai dacă luăm în 

considerare efectele relativiste, dintre observator şi obiectul observat. 
Einstein a concluzionat că spaţiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două 
lucruri separate, ci ca unul singur, pe care l-a denumit “spaţiu-timp 

continuum”. 
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Teoria Relativităţii susţine  că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-
un timp şi spaţiu limitat. Acţiunilor la distanţă le trebuie un timp, necesar 
pentru a se deplasa, iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii.  

Acesta este nivelul general de cunoştiinţe al omului obişnuit şi de aici 
rezultă felul în care ne desfăşurăm activitatea şi viaţa zilnică. Pe această 

bază ne-am clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. Oare să nu 
existe nimic mai mult în acest univers infinit, decât nişte mişcări şi reguli 
strict mecanice şi materialiste?  

 
     Fizica Cuantică 
Fondatorul fizicii cuantice este Max Planck. În 1900, el a studiat liniile 

spectrale emise de un corp negru. Acesta, după ce  absoarbe complet 
radiaţiile calorice, atinge temperatura de echilibru şi apoi iradiază. Plank a 

descoperit că, iradierea căldurii acestui corp nu se făce în flux continuu, ci 
este transmisă în cantităţi (unităţi) egale, având o frecvenţă fixă. El a 
presupus că vibraţia atomilor era sursa acestei radiaţii.  

Liniile spectrale puteau fi explicate doar prin creşterea energiei atomice 
datorată absobţiei căldurii, revenirea la starea iniţială făcându-se prin 

emisia de radiaţii electromagnetice. 
Planck a denumit aceste unităţi de energie cuante. 
Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria 

clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia 
electromagnetică se mişcă în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în 

nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în 
experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. 
Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a 

denumit fotoni.  
În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a 
propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în 

care electronii orbitează în jurul nucleului, pe niveluri (straturi) de energie. 
Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom 

poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti 
în jurul nucleului numai pe anumite straturi (niveluri) şi pot sări de pe un 
strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se 

emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează 
în spaţiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt!  

Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin 
faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit  şi astfel, ştiinţa 
s-a resemnat, dând aceste explicaţii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii 
cuantice!  
 

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai 
particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite 
cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde  şi a introdus noţiunea de 

dualismul undă-particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un 
model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă 

a da vreo altă explicaţie. Oricum, toate încercările de a determina 
dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are 
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dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă 
minusculă.  

 
Fizica cuantică este cea mai mare ciudăţenie cu care s-a confruntat vreodată 
ştiinţa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele 

ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică newtoniană. Se pare 
că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenţă la nivel macroscopic, îşi 

încetează acţiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu 
exactitate starea şi proprietăţile unei particule ; pot fi calculate doar sub 
formă de probabilităţi, aşa zisele unde de probabilităţi. Acesta a fost denumit 

“Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”.  
Trebuie precizat că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată 

lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a 
naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, 
fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel 

microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinţă, care erau convinşi că 
natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui 
Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice 

fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă.  
Dar mai era oare ceva ce scăpa atenţiei şi înţelegerilor fizicienilor ? 

Erwin Schrodinger a formulat ecuaţia pentru a determina fie momentul 
(viteza), fie locaţia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, 
determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziţia unui electron, 

atunci viteza nu mai este sigură, sau invers.  
 

Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că 
particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziţie a tuturor 
posibilităţilor, cu o distribuţie asemănătoare unei unde, atunci când nu este 
observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, 
starea cuantică a ei, adică superpoziţia tuturor probabilităţilor, se spune că 

colapsează într-una din stările (realităţile) fizice. Altfel spus, particula nu 
există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există 

doar într-un tărâm transcendental de posibilităţi. Când este observată, pur 
şi simplu se “materializează” într-una din posibilităţi. Aceasta a devenit 
cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de 

Niels Bohr. Ea spune că actul observaţiei conştiente a observatorului, 
cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este 

subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel 
cuantic noi suntem co-creatori ai propriei noastre realităţi!!!  
În sprijinul acestei afirmaţii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În 

principiu, este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-
un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt 

vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printr-o singură fantă, se 
observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul 
s-a comportat ca o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni 

prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca 
şi când ar fi urmele de interferenţă a două unde! Dacă se pune un 

instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă 
electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se 
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comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiţiile 
experimentului, s-a introdus numai un instrument de observare, adică un 
observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat,   

schimbându-şi comportamentul pentru a răspunde aşteptărilor observa-
torului!!! A rămas celebră fraza lui Einstein « Nu mai sunt sigur că Luna este 
încă acolo, atunci când îmi întorc acpul de la ea ! » 
Adică materia se întoarce la energie ( starea de undă pură) atunci când 
nu este observată. 

 
Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităţii, 

Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă 
de aproximaţie, numai la fenomenele macroscopice.  
O altă “ciudăţenie” descoperită în fenomenele cuantice, este a a zisul efect al 

nonlocalităţii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice 
separate în spaţiu, care indiferent la ce distanţă s-ar afla, nu prezintă 
decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care 

spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, 
Podolsky şi Rosen au propus o corelaţie pentru particulele interconectate şi 

anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt 
cuplate. Aceste particule acţionează ca una singură, ca şi când nu ar fi 
separate, indiferent ce distanţă le-ar separa. Fiecare reacţionează la fel cu 

cealaltă, instantaneu. Nu este vorba despre comunicaţie cu viteză 
superluminică, ci de fenomenul denumit nonlocalitate, adică unitarism. 

Efectul a fost demonstrat definitiv ca fiind real  de către John Bell în 1964. 
Dar cel care a dovedit  principiul nonlocalităţii , utilizând doi fotoni gemeni 

trimişi în direcţii diferite,a fost Alan Aspect în 1982. 
 
Inginerii de la IBM, în 1993, au lucrat la o “teleportare cuantică”, folosind 

acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au reuşit să teleporteze decât 
particule, au concluzionat că aceasta, în anumite condiţii, asistată de 

programe complexe pe calculator, ar putea fi realizată şi pentru organisme 
vii. În aprilie 2004, radio BBC a anunţat că cercetători din Austria au 
realizat teleportarea unor fotoni înrudiţi, pe o distanţă de 800 m, peste 

fluviul Dunărea. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară 
teleportarea cuantică în afara laboratorului.  
O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. 

Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari, astfel 
încât s-a convenit că ele nu ar fi reale, însă în adevăr, sunt la fel de “reale” 

sau “nereale” ca şi celelalte particule.  
Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că, fie există alte hiperspaţii, 
altele decât cel fizic, unde are loc o comunicaţie instantanee, unde timpul şi 

spaţiul nu există, fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este 
cea a luminii, este falsă.  
 

În 1946 fizcianul englez David Bohm a efectuat experimente pe plasmă.   
Plasma este un gaz ce conţine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. 

Spre surprinderea sa, a constatat că odată intraţi în plasmă, electronii şi-au 
încetat comportamentul individual şi au început să se comporte ca şi cum 
făceau parte dintr-un întreg, interconectat. Plasma se comporta ca  un 
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organism biologic, adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice
substanţă străină, învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste

sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinţe
vii, decât cu aceea a unui sistem mecanic”.  
Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o

iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi, totul fiind un singur sistem
diferenţiat pe diverse grade de conştiinţă, conştiinţa fiind deci o proprietate

intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!!

În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un

microscop electronic, în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi
pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 

Ceea ce vedem, în figura de mai sus, sunt obiecte sferice, neclare, în ceaţă,
ce par să aibă calităţi nonsferice şi care sunt într-o organizare geometrică.

Când au fost studiaţi electronii, s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci
“nori”, în formă de picături, iar cea mai îngustă terminaţie a picăturii

converge într-un mic punct central.  
Iată un extras din cartea Dr. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu
există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul

nucleului ca planetele, a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăţat aşa ceva,
uită imediat! Sunt doar formaţiuni de unde staţionare”.  

Şi o ultimă “bombă”. Spre stupefacţia fizicienilor s-a găsit că fiecare
centimetru cub din aşa zisul spaţiu gol (vid), conţine mai multă energie
decât toată materia (stele, planete, etc.) din univers!!!  

(Va continua în nr. viitoare!) 

*
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Pe 28 aprilie 2013, am fost cu soţul 
meu Mirel la Operă, ca să vedem 
Tannhäuser în concert (nu cu decoruri 
şi costume ci cu solişti, cor şi orchestră). 
Deşi Mirel nu este amator de operă, l-am 
convins să vină mai ales pentru a vedea 
foaierul Operei care arată foarte 
occidental, de acum o lună de când a 
fost gala aniversară Wagner-Verdi- 
200de ani de la naştere. 

De câteva luni, Opera are director 
pe regizorul Ioan Răzvan Dincă , fost 
timp de cinci ani director la Opereta din 
Bucureşti şi care, beneficiind de nişte 
fonduri substanţiale, a adus multe 
îmbunătăţiri localului Operei, pe care vă 
invit să le vedeţi. 

Despre opera lui Wagner o să vă 
povestesc  ce am aflat şi eu din 
programul foarte documentat pe care am 
dat 12 lei, dar merita mai mult, pentru 
hârtia de calitate pe care a fost tipărit, 
pentru grafică şi pentru conţinut. La 
Operă se dă gratuit şi distribuţia, care 
nu mai este multiplicată la xerox ca  

 înainte, ci este tipărită pe hârtie bună, 
 având în antet stema operei, lansată şi ea 
 cu prilejul galei aniversare Wagner-Verdi    

şi expusă în foaierul de la intrare. 

Libretul Operei l-a scris chiar Wagner, în 1842, inspirat din două legende 
populare germane: prima era povestea unui cavaler medieval  care a petrecut şapte 
ani ca soţ al zeiţei păgâne Venus, a doua era despre Sfânta Elisabeta a Ungariei. 
Din cele două legende el a făcut o sinteză şi a compus o baladă. A terminat de 
compus opera în 1845. În 1861 a fost reprezentată la Paris, dezlănţuind un mare 
scandal. Unii compozitori, printre care Brahms,     n-au apreciat opera, în timp ce 
alţii, printre care Liszt şi Gounod, au apreciat-o. 

La Bucureşti a fost reprezentată în 1900, 1929 (dirijor Ionel Perlea) şi în 1970, 
în rolul lui Tannhäuser fiind Cornel Stavru. 
Personajul Tannhäuser, poet, cavaler şi pelerin pe la curţile princiare germane, a 
trăit în realitate, în secolul XIII. A luat parte la o cruciadă, a călătorit în Franţa şi 
Italia. Viaţa sa uşuratică se reflectă în poeziile rămase de la el. La două secole după 
moarte, a devenit eroul unei legende. În operă, Tannhäuser este iubit platonic de 

TANNHÄUSER 
de Richard Wagner 

Sursa: MECANICII’61, Anul 9, # 5/80, mai 2013 EE                            Scris de Ana VANCA  

Tannhäuser şi Venus, 
pictură de John Collier, 1901 
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prinţesa Elisabeta, o place şi el şi 
după şapte ani  petrecuţi în oraşul 
subteran a lui Venus, unde a 
cunoscut dragostea carnală, se 
întoarce la ea comparând-o, cu un 
izvor de al cărei apă omul nu trebuie 
să se atingă niciodată, mulţumindu-se 
doar al privi cu adoraţie. Tannhäuser 
îl combate, spunându-i că rostul 
izvorului este să astâmpere setea şi de 

aceea când îl întâlneşte îşi înmoaie 
buzele în apa lui. El este dezaprobat 
de ceilalţi, spunându-i-se că după 
cum fântâna nu e făcută ca omul să 
bea în neştire, nici dragostea nu 
înseamnă desfătarea simţurilor, ci a 
sufletului. Tannhäuser susţine 
superioritatea dragostei trupeşti. Când 
mărturiseşte că a fost soţul Venerei, 
toţi ceilalţi îl condamnă şi se reped la 
el să-l ucidă, considerând că a făptuit 
un păcat cumplit. Elisabeta îl apără  
şi îl determină să meargă la Roma să 
primească iertarea papei. 

Papa nu-l iartă pe Tannhäuser, 
Elisabeta suferă din cauza asta , se 
roagă pentru el şi îl înduplecă pe 
Dumnezeu să-l ierte, după care 
moare. Tannhäuser, înţelegând ce 
mare a fost dragostea prinţesei  
pentru el, îngenunchează în faţa 
sicriului ei şi îşi dă sufletul. 

Părerea mea şi a lui Mirel este că, 
dacă ne-am lua după ce spuneau 
poeţii care-l condamnau pe Tann-
häuser, ar însemna să fim de acord că 
pe vremea aceea dragostea carnală 
fiind considerată un păcat,  se 
practica dragostea platonică , iar 
copiii erau aduşi de berze. E curios că 
Wagner, care a avut o viaţă sentimen-
tală aventuroasă şi a gustat din plin 
plăcerile dragostei, a tratat o aseme-
nea temă! Ce-o fi fost în capul    lui?                                                                                                                                       
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