
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DESCHISĂ 

Către:  
D-na Ecaterina Andronescu,   
ministru/ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

Stimată Doamnă,  

Prin prezenta vă solicit câteva informaţii referitoare la motivele care au stat la 
baza deciziei în urma căreia în manualele elevilor din clasa a VIII-a din zilele noastre 
nu se (mai) regăsesc POLIEDRELE PERFECTE (PLATONICE). Cine a decis aşa? 
Când s-a decis aşa? Pe baza căror argumente s-a decis aşa? 

Subsemnatul am decis să vă pun la dispoziţie cât mai multe informaţii legate de 
GEOMETRIA EUCLIDIANĂ (în general) şi POLIEDRELE PERFECTE (în special).  

Prima descriere publică a celor 5 (cinci) poliedre perfecte îi aparţine lui Platon. În 
dialogul TIMAIOS cele 5 solide sunt descrise în analogie cu ELEMENTELE (foc, 
pământ, aer, apă, Univers). După căderea Constantinopolului Marsilio Ficino a tradus 
toate operele lui Platon (1462-1468), Luca Paccioli şi Leonardo da Vinci fiind printre 
cei care au excelat în GEOMETRIA EUCLIDIANĂ prin „De divina proportione” şi nu 
numai. 

În România TIMAIOS a apărut o singură dată, vol. VII OPERE, Platon, Editura 
Ştiinţifică.  

Cum în propagarea informaţiilor ştim din publicitate că unitatea de măsură e MIA 
DE PERECHI DE OCHI, voi da în continuare nişte numere: 

1) OPERE, vol. VII, Platon, Editura Ştiinţifică – TIRAJ NESPECIFICAT – 
1993 (cca. 10.000) 

2) OPERE (3 volume), Platon, Editura Europa, Budapesta -  1984 (20.000 
exemplare) 

Comparând tirajele de la punctele 1 şi 2 nu-s necesare formidabile cunoştinţe de 
psihosociologie pentru a trage concluzii. 

Faţă de tirajele amintite mai sus avem valori mult mai mari în cazul manualelor 
şcolare:  

3) MATEMATICĂ, manual pentru clasa a VIII-a, anul 1974, tiraj: 289.100 
exemplare, (partea de geometrie a fost elaborată în 1967, A. Hollinger şi Carina 
Pârvulescu); 

4) GEOMETRIE, manual pentru clasa a VIII-a, anul 1976,  317.665 exemplare. 
Carevasăzică, o medie de cca. 300.000/an între anii 1967 – 1976. În manualele 
precizate la punctele 3 şi 4 POLIEDRELE PERFECTE sunt prezentate sumar, alături 
apar şi imaginile.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anii ’70 Editura Albatros: 
5) DE LA TALES LA EINSTEIN, Eugen Rusu, 1971 – „Poliedre regulate”, pag. 

33-37; 
6) A DOUA CARTE CU PROBLEME CELEBRE, Florica T. Câmpan;  „Depsre 

poliedrele regulate şi semiregulate” pag. 197 – 253; tiraj neprecizat; 
7) VARIA MATHEMATICA, George Şt. Andonie, 1977 -  „Poliedre regulate”, 

pag. 60-64, (73.500 exemplare) 
Cert este că elevul de astăzi din clasa a VIII-a din România nu găseşte în 

manualul plătit din bani publici POLIEDRELE PERFECTE. Putem spune că este chiar 
DISCRIMINAT fără să-şi dea măcar seama … 

Despre importanţa geometriei euclidiene aminteşte Platon şi în REPUBLICA”, 
scrie Alain (Emile Chartier), René Thom, Michael Atiyah şi Ramesh Kapadia în 
Provocarea ştiinţei”/Solomon Marcus (Editura politică, 1988) – v. ANEXA. 

Dacă geometria euclidiană începe cu PUNCTUL, POLIEDRELE PERFECTE 
(apoi cele arhimedice şi catalane!) sunt un POEM, iar POLIEDRELE KEPLER – 
POINSOT sunt o SIMFONIE. 

Nu puţini au fost artiştii plastici care s-au inspirat din solidele platonice: Leonardo 
da Vinci, Jacopo de Barbari, Albrecht Dürer, Salvador Dali, Victor Vasarely, 
Constantin Brâncuşi, Maurice Escher şi mulţi alţii. Omul care nu cunoaşte 
POLIEDRELE PERFECTE şi NUMĂRUL DE AUR nu va putea să-nţeleagă arta celor 
amintiţi.  

Doamnă ministru, 
Prin eliminarea din manuale a POLIEDRELOR PERFECTE se masacrează 

GEOMETRIA EUCLIDIANĂ. 
Vă mai ofer un amănunt: Cum în Şcoala lui Pitagora poliedrele perfecte au fost 

considerate secrete (ţinute sub jurământ) s-a consemnat că Hipassos a fost condamnat 
la moarte pentru divulgarea secretului. După ce Platon le-a publicat în TIMAIOS nu 
mai putem vorbi despre secrete. Putem, în schimb, observa că masoneria insinuează că 
deţine secrete (multişoare) legate de GEOMETRIE. Poveştile şi legendele n-au ce 
căuta printre aceste rânduri, dar trebuie să menţionez că în revista „Q Magazine” (oct. 
2010) Remus Borza (actualmente parlamentar) afirmă că „România e stat masonic” … 
Doar observ că prin eliminarea POLIEDRELOR PERFECTE din manualul de-a VIII-a 
s-a realizat scoaterea din mentalul colectiv a unor informaţii care fac parte din 
patrimoniul cultural al omenirii. Întrebarea-i dacă asta s-a făcut conştient sau a fost un 
„accident” datorat NEŞTIINŢEI? 

Potrivit Art. 33 din Constituţia României statul are obligaţii faţă de cetăţean în 
privinţa culturii. Obiectele de care s-au ocupat Pitagora, Platou, Descartes, Leibniz, 
Kepler şi alţii sunt valori culturale de primă mărime … Poate găsiţi şi soluţii pentru a 
corecta eroarea de decizie potrivit jurământului Dvs. de ministru. 

  
Cu mulţumiri 

Oradea, 12.02.2019        György Tőzser 
 



 


