Pachetul de intrebari pregatit pentru optimile Cupei Socrate de echipele 10 lei, Academica si K-19
Intrebarea 1:
[Echipelor se da imaginea data]

Se presupune ca pentru prima data planta a inceput sa se cultive pe teritoriul Mexicului de astazi de catre
tribul Totonac. Astazi printre cei mai importantzi exportatori mondiali se numara: Madagascar, Indonezia,
China si desigur patria – Mexic. Nu va va cerem sa numitzi planta , dar numitzi denumirea filmului aparut in
anul 2001 in care se include aceasta planta.
Raspuns: Vanilla Sky
Comentariu: Vanilia din spaniola se traduce ca “Pastaie Mica” (imagine micsorata)
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Vanilla
Autor: Eugen Zincovschi
Intrebarea 2: Pe teritoriul Boliviei de Sud-Vest este construit un hotel unic. Hotelul a fost construit in anul
1993 de catre o persoana de o anumita profesie si este construit doar dintr-un singur material. Constructzia
este destul de trainica, doar dupa sezonul ploios are nevoie de mici reparatzii. Dar care este materialul
constructziei?
Raspuns: Sare
Comenatriu (NaCl)
Sursa: http://forums.techarena.in/off-topic-chat/426610.htm
Autor: Eugen Zincovschi
Intrebarea 3: Bill Clinton a publicat o cartea despre viatza sa. Republicanii, ironic afirmau ca in denumirea
cartii este prezenta o litera in plus.
Raspuns: F
Comentariu: My Life, My Lie, litera F
Autor: Eugen Zincovschi
Intrebarea 4: Ce denumire de automobil se va obtzine dintr-un ceas elvetzian, o denumire de automobil
german si o arta? Probabil celor mai inteligenti le va fi mai usor sa raspunda la aceasta intrebare.
Raspuns: Smart
Comentariu: Smart = Swatch + Mercedes + Art
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_(automobile)
Autor: Eugen Zincovschi

Întrebarea 5: Compania internaţională „Creators Synetics” a realizat în 2008 un sondaj de amploare, în urma
căruia a realizat un top 100. În el s-au inclus personalităţi precum:
Locul
Personalitatea
Profesia
1
Albert Hoffman
Chimist
3
George Soros
filantropist
25
Garry Kasparov
Jucator de sah
36
Noam Chomsky
Lingvist si filozof
43
Mohamed Ali
Pugilist
44
Osama Bin Laden
Terorist
45
Bill Gates
Businessman
87
J K Rowling
Scriitoare
89
Kalashnikov Mikhail
inventator
Spuneţi despre ce top este vorba, daca despre astfel de persoane se spune ca „n-au moarte, si nici noroc”.
Răspuns: Topul geniilor în viaţă
Autor: echipa Academica

Intrebarea 6. Aceasta companie privata al lui London Rubber
fondata in 1915 are denumirea de la mottoul sau"Durabilitate,
fiabilitate şi de excelenţă". Privind in desenele primite spuneti ce
produce aceasta companie.
Raspuns: prezervative
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Durex
Autor: echipa Academica

Intrebarea 7. Blitz. La fiecare intreabare aveti 20 sec. Stiind ca raspunsurile incep cu aceeasi litera, va rog
raspundeti:
1. Cu cine, conform unui banc este asociata persoana nebarbierita, netunsa si cu “bataturi la fund”?
2. Cine este persoana care se uita la oricine altcineva cand o femeie frumoasa intra in incapere?
3. Cui toti ii spun 'parinte', in afara de copiii lui, care ii spun 'domnule'?
Raspuns:1. Programatorul 2. Psihologul 3. Popa/ parintele
Sursa: http://www.roportal.ro/articole/448.htm
Autor: echipa Academica
Intrebarea 8. Dupa al doilea razboi mondial, cind fotbalul mare a devenit mai popular, s-a interzis un
procedeu in cadrul acestui sport, care putea face economie de timp in folosul echipei invingatoare shi egala
shansele echipelor chiar daca o echipa era cu mult mai slaba decit alta ! Acesta este unul dintre putinele
procedee care a fost interzis ! El putea face economie de aproximativ 6-10 secunde , in dependenta de
strictetea arbitrului , dar accesindul de mai multe ori in timpul jocului el putea economisi o prioada de timp
considerabila shi la fel putea calma jocul ! Dar in ce consta procedeul?
Raspuns: luarea mingii in miini din pasa intentionata
Comentariu: S-a interzis portarilor de a lua mingea de la pasa jucatirlor echipei sale.
Autor: echipa Academica

Intrebarea 9. Gregg Miller si “testiculele artificiale pentru cateii castrati”, britanicii din Newcastle si studiul
lor “asupra activitatii cerebrale a unei lacuste in timp ce priveste secvente din filmul Razboiul Stelelor”,
americanii Edward Cussler si Brian Gettelfinger si raspunsul la intrebarea: omul inoata mai repede in apa sau
sirop? Spuneti-mi va rog care-i legatura dintre aceste persoane.
Raspuns: Premiul Ignobel
Comentariu: Astfel se recompenseaza ironic “cercetarile care nu pot si nici nu trebuie reproduse”, facind parte
din “analele crecetari improbabile”
Autor: echipa Academica
Intrebarea 10. Studii speciale ale Universitatii Monash din Australia au confirmat faptul ca cele mai bune si
mai simple moduri intrebuintzate de populatie., sunt cele incrucisate si directe. Va rog sa ne spunetzi ce
anume rezulta din aceste metode, daca majoritatea populatiei globului o face zilnic, posibil chiar de mai
multe ori pe zi.
Raspuns: legarea sireturilor.
Sursa: http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,854019,00.html
Autor: echipa Academica
Intrebarea 11. Atentie in intrebare exista substitutii:
Sistemul cosmic GRACE este alcatuit din 2 sateliti gemeni Cain si Abel care orbiteaza in jurul Pamintului,
astfel incit Cain “se fugareste” dupa Abel, dar fara succes. Acelasi duet are un caracter comic incepind cu anii
1940. Va rog sa mii numitzi pe Cain si Abel in ordinea corecta.
Raspuns: Cain - Tom, Abel - Jerry.
Surse: http://www.adevarul.ro/articole/2002/tom-si-jerry-in-spatiul-cosmic.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tom_%C5%9Fi_Jerry
Autor: echipa Academica
Intrebarea 12. Un banc al economistilor spune:
Sunt doua modalitati prin intermediul carora s-ar putea sa scoatem tara din impas: metoda fantastica si cea
realista.
Meroda Realista: vor veni extraterestii si ne vor ajuta;
Peste 1 minut scrieti care este metoda fantastica ?
Raspuns: “o vom face singuri”
Comentariu: Se accepta variantele dupa sens
Autor: echipa Academica
Intrebarea 13.

[Echipelor li se transmite imaginea din fatza]
Imaginea data reprezinta logotipul companiei aeriene Brussels Airlines. El a fost modificat la insistentza
pasagerilor. Punetiva in locul pasagerilor si numiti deosebirea acest logotip de predecesorul sau?
Raspuns: predecesorul contzinea 13 puncte (in loc de 14)

Autor: Eugeniu Zincovschi
Comentariu: Vezi nr intrebarii
Intrebarea 14. La 18 noiembrie 2008 a implinit 80 de ani,fiind unul dintre cele mai îndrăgite personaje de
catre persoanele de o animita virsta. A debutat cu filmul de animaţie Steamboat Willie iar crearea sa, a fost
inspirata de la un animal de casa . Numele sau original pe care l-a avut a fost Mortimer. Dar sub ce denumire
il cunoastem noi ?
Raspuns : Mickey Mouse
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
Autor: echipa Academica
Intrebarea 15. Istoria LOR este legata de imblinzirea cailor, caci evident este imposibil de incalecat altfel. In
Finlanda s-au interzis benzile de desen animat cu prezentsa lui Donald Duck anume din lipsa LOR. Va rog
sami spunetzi ce am inlocuit prin ei daca se shtie ca au fost utlizati si de miscarea sufragetelor pentru a
simboliza lupta lor de recunoastere sociala.
Raspuns: pantaloni
Comentariu: sufragete - femei care cereau dreptul la vot
Sursa: http://www.tabu.ro/articol_508/scandalos__doamnele_poarta_pantaloni.html
Autor: echipa Academica
Intrebarea 16: Urmatoare intrebare de la Petru :
Lucrarea istorica impotriva regelui Iustinian a fost publicata dupa moarte ultimului. Intraducere din limba
greaca inseamna “NEPUBLICAT” si respective nou si interesant. Acest cuvint si-a primit sensul sau actual
incepind cu secolul 17-lea. Numiti exact acest cuvint.
Raspuns: Anecdot
Autor: Eugeniu Zincovschi
Intrebarea 17. Urmeaza o lista: Silent Hill , Calico- California, Silver City – Idaho, Deadwood - South
Dakota, Brecken Ridge- West Virginia, St. Elmo- Colorado; Central City - Colorado; Aspen- Colorado;
Virginia City-Montana; Marysville- Montana etc. Daca o sa va dati seama care este criteriul dupa care am
selectat aceste orase, o sa ne scrieti peste 1 minut denumirea unui orasel care este si denumirea unui desen
animat American daca se stie ca desenul animat a aparut pentru prima data pe ecranele spectatorilor in anul
1997 ?
Raspuns: South Park
Sursa: http://ghosttowns.homestead.com/Index2.html
Autor: Eugeniu Zincovschi
Intrebarea 18. [Se pune accentul pe Petru Sula] Va urma intrebare de la Petru Sula. Aceasta Insula,
cunoscuta deasemenea si sub denumirea de “CELEBES” este pe locul 11 in lume dupa dimensiunea sa . Se
presupune ca numele ei provine din portugheza si s-ar traduce la insula de fier. Numiti insula daca se stie ca
cel mai mare oras este Makassar, iar religia predominanta islamul ?
Raspuns: Sulawesi
Cometariu: Sula – insula, Besi – fier; Vezi autorul Intrebarii 
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Sulawesi

Autor: Eugeniu Zincovschi
Intrebarea 19 . Cele mai vechi dovezi ale lor dateaza de la era Calcolitica in sudul Anatoliei, unde zeitsa
mama Çatalhöyük era acoperita de 2 leoparzi.Aceste Articole din două piese erau purtate de femei pentru
scopuri atletice fiind depuse pe ulcioare grecesti si picturi datând din 1400 î.Hr.. Modelul modern al lor a fost
introdus de inginerul francez Louis Réard şi de designerul de moda Jacques la Paris, în 1946.Ce reprezinta ele
daca stim ca este un substantiv cu nu are forma la singular?
Raspuns : bikini
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bikini
Autor: echipa Academica
Intrebarea 20.

[echipelor li se da imaginea]
Aceasta imagine este o ilustratzie a celebrului joc de calculator Pacman. Jocul deja nu mai este asa de actual
precum cindva, insa o agentie de publicitate a modificat aceasta imagine si a creat un poster pentru un anumit
eveniment. Esenta jocului a ramas aceeasi, s-au modificat doar obiectele pe care le consuma pacman . Peste
1 minut numiti evenimentul prin 4 cuvinte.
Raspuns: Noaptea devoratorilor de publicitate
Comentariu: Vezi imaginea de mai jos.
Sursa: http://www.teamedia.ro/ndp/noapteadevoratorilordepublicitate.html
Autor: Eugeniu Zincovschi

Intrebarea 21. China va deveni prima tara unde se va infiinta un oras al X, in cadrul unei initiative de
promovare a turismului din zona Chongqing.
Sloganul „X nu greseste niciodata. Y nu poate sa refuze niciodata cererea unei X” va fi inscris la intrarea in
oras, ce se va ridica in fostul district Shuangqiao. Nu va cer sa-mi scrieti Y, dar sa-mi spuneti al cui era
orasul?
R-s: Femeilor
Comentariu: Biologie, X- Feminin, Y- Masculin
Sursa: http://stiri.haios.ro/listeaza.php?lang=ro&s=stire&id=32&offset=10
Autor: Viorel Chihai
Intrebarea 22. Multi dintre noi l-am citit cind eram mici. Intr-un cintec popular, daca vrem sa nu raminem
mici si sa devenim mari trebuie sa jucam cu El. Daca te vei porni de la izvor, printre zori, vei da sigur de el.
Cine este el?
R-s: Alunelul
Comentarii: Revista Alunelul, Cintecul Alunelul, Parcul Alunel.
Autor: Viorel Chihai
Intrebarea 23. Acest cintec a fost scris pentru musical-ul "Carussell" din 1945. Foarte multi interpreti l-au
cintat, printre care Frank Sinatra, Mario Lanta, Elvis Presley. Il putem auzi spre exemplu pe Azdinomoto,
Maximir, "Drumul lui Portman", sau chiar in "Parcul Celtilor".
Dar in ce oras il putem auzi totusi cel mai des, stiind ca acolo se afla si "Drumul lui Enfield" si pina nu demult
a fost Capitala Europeana a Culturii?
R-s: Liverpool
Autor: Viorel Chihai
Intrebarea 24. Ghicitoare veche egipteana - Ce monstru maninca totul, ce intilneste in cale, si moare de
foame.
R-s: Focul
Autor: Viorel Chihai
Intrebarea 25. Atentie un spot publicitar. Intr-un bar, la masa lunga a barmenului, sta o fata trista. Un barbat,
care se afla in partea dreapta a mesei, ii transmite un pahar cu un lichid. Barbatul, care se afla in partea stinga

a mesei, la fel, transmite un pahar, insa il ajuta si barmenul. Dindu-va seama cum transmit barbatii paharele,
va rugam peste un minut sa ne spuneti ce sport era transmis la televizor in acel moment in bar?
R-s: Curling.
Autor: Viorel Chihai
Intrebarea 26. Atentie o lista: Thomas Edison, Comoara nationala a unei tari din America Latina, Stea in
cosmos, Cauza pacii temporare dintre gruparile rivale implicate in razboiul civil din Nigeria din 1967. Pe 19
noiembrie 1969 toate acestea au fost implicate intr-un eveniment care a bucurat nespus de mult lumea pe glob.
Daca v-ati dat seama ce uneste elementele din lista, spuneti numarul asociat acestui eveniment, sau ce
eveniment s-a intimplat pe 19 noiembrie 1969?
Raspuns : Lista il defineste pe Pele, Edison (Edson) Arantes do Nascimento numit incinstea lui Thomas
Edison, pentru a-l impedica sa paraseasca tara sa natala sis a plece peste ocean, Pele a fost declarat comoara
nationala a Braziliei, din 1975 a jucat in NY Cosmos, si in 1967 [pentr a-l urmari ina ctiune a fost declarata
pace pe 48 de ore in razboiul civil din Nigeria. Pe 19 noiembrie 1969, in meciul Santos – Vasco da Gamo Pele
inscrie al 1000 gol official in cariera sa. Raspunsul este 1000 sau Pele inscri al 1000 gol.
Autor: Guvir Oleg
Intrebarea 27. Închipuiţi-vă următoarea situaţie: Adjunctul lui Batman, iese din apartamentul său din
Chişinău, se aşează la volanul unui bolid de Formula 1 al echipei BMW, porneşte radioul unde pe un post
cîntă piesa „Millenium”, o ascultă cu mare atenţie şi ajunge la ideea că totuşi nu-i ajunge un „n” piesei, şi
porneşte rapid spre cinematograful Patria, deoarece întîrzie la premiera filmului „O noapte la Muzeu” şi
doreşte nespus de mult să-l vadă pe Theodor Roosevelt. Urmînd logica din situaţie , spuneţi cum se numeşte
strada, unde se afla apartamentul adjunctului lui Batman.
R: Adjunctul lui Batman – Robin
F1 BMW – BMW Williams
Piesa „Millenium” – Robbie Williams + „n” = Robin Williams
„O Noapte la muzeu” si Teddy Roosevelt – actorul american Robin Williams
Strada este str. Robin Williams, numita in cinstea actorului american  se afla intre str. Academiei si str.
Docuceaeva, perpendicular cu Asachi.
Autor: Guvir Oleg
Intrebarea 28. Atentie o lista: 10 – Titanic 0,15 X ; 9 – Automobil de transportat petrol si un pod 0,358 X;
8 – 2 trenuri in California 0,5 X; 7 – Avion military de tipul B2 1,4 X; 6 – tancherul petrolier Exxon Valdez
2,5 X; 5 – Platforma petroliera 3,4 X; 4 – Space Shuttle Challenger 5,5 X; 3 – Tancherul petrolier Prestige 12
X; 2 – Space Shuttle Columbia 13 X; 1 – Y 200 X. Peste un minut scrieti ce este X si ce este Y.
R: Lista defineste cele mai scumpe accidente in istoria omenirii, deci X – miliarde $ iar Y Centrala
atomoelectrica de la Cernobil .
Autor: Guvir Oleg
Intrebarea 29 continuati citatul lui Tomas Fuller”Putin probil se va insanatosi pacientul, care la facut pe
medic…”
Raspuns. Mostenitorul sau.
Autor echipa K 19

Intrebarea 30. Denumirea acestei tarii inseamna tara lemnului si a apei, nume ce i-a fost dat de triburile
bastinase Arawak sau Taino din America de Sud, care se stabilisera acolo in jurul anilor 1000-400 i.C. In
primii 200 de ani sub regim britanic a devenit cel mai mare exportator de zahar din lume, producand anual
peste 77.000 de tone de zahar intre 1820-1824, reusita datorata utilizarii pe scara larga a muncii sclavilor
africani importati. Stiind ca exploratorul sau a fost Columb despre ce Tara este vorba?
Raspuns: Jamaica
Sursa: http://www.roportal.ro/articole/342.htm
Autor: Academica
Intrebarea 31: Jose Saramago spuse odata sarcastic intr-una din cartile sale: - Una din cele doua intrebari pa
care sotii cel mai des le pun sotiilor sale este “Unde te duci?” Dar care este dupa parerea sa, cealalta intrebare
din acele doua?
Raspuns: Unde ai fost?
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 32: Teologul medieval Aurelian Augustin le spunea crestinilor: “Sa stati departe de EI, intrucat
acestia au legat intelegere cu Diavolul sa intunece spiritul si sa inchida omul in catusele Iadului.” Insa cum
erau numiti acestia in Roma Antica, daca denumirea lor astazi o poarta un dispozitiv ale carui schite au aparut
inca din secolul XVII?
Raspuns: Calculator.
Comentariu: Acestia sunt oamenii care stiu sa calculeze.
Intrebarea 33: In filmul “Mrs. Doubtfire”, protagonistul interpretat de Robin Williams face urmatoarea
remarca ironica: “De ce sa cumperi vaca daca laptele e pe gratis?” Dar ce tip de persoane a ironizat astfel
personajul principal?
Raspuns: Femeile usuratice.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 34: Un personaj din romanul “Cartea neagra” de Orhan Pamuk critica romanele politiste, spunand
ca sant o lume artificiala, in care englezii erau cat se poate de englezi, francezii cat se poate de francezi, iar
restul, vinovati si victime, nu aveau nimic propriu lor, intrucat sau aduc niste indicii, sau sant obligati de autor
sa simuleze niste indicii. Personajul obiecta ca un roman politist ar merita sa fie citit doar daca ar respecta
aceasta conditie care l-ar aduce mai aproape de realitate. Insa lui I s-a argumentat ca daca ar respecta aceasta
conditie, nimic nu ar mai opri abundenta detaliilor, fiindca in mod obisnuit, ele au un scop bine definit. Dar
care este aceasta conditie?
Raspuns: Autorul sa nu stie cine e criminalul.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 35: Lucian Blaga in poezia sa “Legenda” isi expune teoria sa conform careia crucea pe care a fost
rastignit Iisus, a fost cioplita de farisei din lemnul acestui pom legat intr-un fel special de destinul omenirii.

Nu va intreb care este acest pom, nici denumirea lui initiala. Spuneti-mi cetatea care a fost distrusa din cauza
la unul din fructele sale.
Raspuns: Troia.
Comentariu: Pomul e marul. Pomul cunoasterii binelui si raului. Troia a fost distrusa in urma razboiului
provocat de Marul Discordiei.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 36: In cartea unui jurnalist turc “Sfaturi catre tanarul gazetar”, autorul spunea: - Nu uita ca
intemeietoarea si maestra noastra, a ziaristilor este EA. La fel casi EA, noi nu facem decat sa spunem povesti
si ne straduim ca publicul nostru sa doreasca sa le asculte si mai departe. Cine este EA?
Raspuns: Seherezada.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 37: Michael Crichton, parintele tehno-thrillerului, in cartea sa “Frica” aparuta in 2004, spune ca
dupa sfarsitul Razboiului Rece amenintarea terorismului global nu mai provoaca suficienta frica. Si respectiv,
guvernul cenusiu are nevoie de alta sperietoare in masa, pentru a putea controla cetatenii statului global.
Astfel, “negustorii de frica” au inventat acest fenomen. Desi la conferintele internationale de cercetare acest
fenomen a fost declarat drept speculatii fara nici un argument stiintific real, in ultimii ani, fenomenul respectiv
e aproape omniprezent in stirile mass-media. In 2005 a avut loc o catastrofa sumbra, pe care autorul practic a
prezis-o cuvant cu cuvant, care s-a spus ca e una din consecintele acestui fenomen. Dar unde a avut loc
aceeasta catastrofa?
Raspuns: Asia de Sud-Est.
Comentariu: Fenomenul e incalzirea globala.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 38: Dupa o piesa a formatiei Vama, EL nu a participat cu nici una din trupele sale la razboiul din
Irak, nu a cauzat in nici un fel topirea ghetarilor, nu are nici un fel de proiect nuclear si niciodata nu a aparut
la stiri. Un mare critic francez l-a declarat cea mai prostituata din toate fiintele umane care au existat vreodata.
Koestler a spus ca el nu mai raspunde la telefon, deoarece si l-a socs din priza. Iar Blaga a spus ca el nu e un
romantic, ci un clasic. Nu va intreb cine este EL. Spuneti-mi statul care poarta numele celui care s-a luptat cu
el.
Raspuns: Israel.
Comentariu: EL este Dumnezeu. Israel in traducere inseamna “Cel care se lupta cu Dumnezeu” (ebr. isra – a
lupta; el – Dumnezeu), acesta fiind numele unui enigmatic personaj din Vechiul Testament. Piesa la care se
face referinta e “Dumnezeu nu apare la stiri” de Vama.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 39: In romanul “Cartea neagra” de Orhan Pamuk, trei ziaristi cei mai respectati si mai temuti in
Turcia toata viata s-au certat aprig intre ei, atacandu-se reciproc in ziarele lor. Insa, odata ei au fost vazuti la
aceeasi masa intr-o cafenea, discutand amabili unul cu altul, fara nici o urma din vechea lor ura intre ei.

Autorul le-a dat o denumire adecvata referindu-se la un celebru trio. Stiind cine este cel care a facut celebru
acest trio, spuneti-mi ce specie de floare l-a facut vestit pe fiul lui.
Raspuns: cameliile.
Comentariu: Autorul i-a numit cei trei muschetari. Iar dupa ce a aparut romanul “Dama cu camelii” scris de
Dumas-fiul, peste tot in Europa au inceput sa fie la moda cameliile.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 40: In 1870, un personaj controversat turc si anume doctorul Ferit Kemal a publicat in franceza, o
nuvela “Le Grand Pacha” cu un subiect exploziv. Si anume: intr-o noapte, pe strazile Istanbulului apare
Mahdi, echivalentul lui Mesia in lumea islamica, cel care a fost asteptat de ani de zile sa aduca salvarea si
judecata de pe urma. A doua zi, in oras el este recunoscut de toti si toti il urmeaza. Insa auzind de el, Marele
Pasa, conducatorul orasului il arunca in inchisoare, iar apoi noaptea, se duce la el in celula si vorbind cu el, ii
demonstreaza ca a venit degeaba. Acum atentie: tinand cont de ce s-a intamplat 10 ani mai tarziu, spuneti-mi
cine si de ce anume ar trebui sa fie acuzat.
Raspuns: Dostoevski, de plagiat.
Comentariu: 10 ani mai tarziu, in 1880, a aparut ultimul roman al lui F.M.Dostoievski “Fratii Karamazov”
care continea o nuvela “Marele inchizitor” ce nu era nimic altceva decat adaptarea la lumea crestina a nuvelei
“Le Grand Pacha” de Dr.Ferit Kemal.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 41: In romanul “La capatul lumii si in tara aspra a minunilor” de Haruki Murakami sunt prezente
aceste creaturi speciale. Ei sant un fel de specie alternativa oamenilor, pot trai doar in intuneric si in spatii
umezi, locuinta lor preferata fiind tunelurile de metro. Ei amintesc foarte mult de morlocii din viitor descrisi
de H.G.Wells in “Masina timpului”. Denumirea lor in romana e compusa din doua cuvinte: primul e o
senzatie creata de absenta luminii, iar al doilea e felul in care au fost numiti candva un anumit tip de persoane
care acum sant foarte fericiti. Spuneti cum erau anumite aceste creaturi printr-un singur cuvant.
Raspuns: întunegri.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 42: Intr-un volum stiintific dedicat studiului acestui fenomen aparut in Romania in timpul
regimului comunist, se spune ca valorile EI il inalta pe cel slab (din punct de vedere spiritual), il sustine pe cel
mediocru si nu-l pot zdruncina pe cel puternic. Intr-un articol de pe blog-ul unui critic roman, acest fenomen a
fost descris drept ultima treapta evolutiva atinsa de umanitate. Iar existenta sa a dus la construirea unor
mituri. Astfel daca in antichitate erau zeii, astazi sunt vedetele; daca un secol in urma erau apreciati Kant,
Hegel si altii, astazi mai multa atentie au Dan Brown, Paulo Coelho si J.K.Rowling. Si dupa parerea sa, acest
fenomen e acelasi lucru cu selectia naturala. Dar care este acest fenomen, daca el este criticat fervent si aspru
indeosebi de intelectuali?
Raspuns: Cultura de masa.
Autor: Cornel Rosca

Intrebarea 43: Intr-una din cartile lui Fazlallah, mistic si profet islamic se spuna ca linia despartitoare dintre
existenta materiala si cea astrala este sunetul. Intrucat la trecerea din lumea invizibila in cea vizibila, orice
lucru tangibil poate isca un sunet si pentru a te convinge e suficient sa lovesti unul de altul chiar si cele mai
“tacute” obiecte. Conform aceluiasi mistic islamic, cea mai evoluata forma a sunetului este X, care este
compus din elemente care sunt prezente pe chipurile oamenilor chiar si daca majoritatea din ei nu stiu asta. Iar
daca ai fi capabil sa le vezi pe propira fata ai putea sa-ti afli destinul. Ce este X, daca se spune conform unei
teorii, ca de la X s-a inceput lumea?
Raspuns: Cuvantul
Comentariu: “La inceput a fost Cuvantul si Cuvantul era Dumnezeu” – asa se incepe Evanghelia dupa Ioan.
Iar cuvintele sunt compuse din litere, care se spune ca sunt prezente pe chipurile oamenilor, scriindu-le
destinul.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 44: Aceasta e o intrebare celebra, pusa in latina de unul din cei 12 unui vestit invatator. Intrebarea
a fost premiata cu Premiul Nobel in 1905 si ea e destul de des folosita de catre oameni, atunci cand se
intalnesc intamplator pe strada doi cunoscuti. Si astazi asa este numit un centru de invatarea a limbilor straine
in Chisinau. Raspunsul la aceasta intrebare e un oras cu o istorie de 27 de secole. Spuneti care este intrebarea.
Raspuns: Unde mergi / Quo vadis?
Comentariu: Pentru romanul omonim, lui H.Siekiewycx (Sinchievici) i-a fost decernat Premiul Nobel ptu
literatura. Orasul respectiv e Roma.
Autor: Cornel Rosca
Intrebarea 45: Un vestit maestru confectionar de manechine din Istanbul, de la inceputul secolului XX a
primit o porunca de la sultanul Abdulhammit sa creeze o colectie de manechine pentru un muzeu, care sa
infatiseze poporul turc asa cum e el. Cu o mare iscusinta artistica, el a indeplinit dorinta sultanului,
reprezentand in manechinele sale categoriile sociale din Turcia, cu o exactitate care te infricosa. Vizitand
muzeul, şeihul islamic de atunci, un om ingust la minte si indoctrinat in traditii religioase, a fost coplesit de
manie si a ordonat ca manechinele sa fie imediat scoase din muzeu, interzicandu-se sa mai fie aratate undeva.
Din ce cauza?
Raspuns: a considerat ca prin aceasta actiune, maestrul s-a egalat cu Dumnezeu.
Autor: Cornel Rosca

