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Admirația mea față de Colegiul
Național „Matei Basarab” s-a manifestat
încă din școală generală, iar odată cu
intrarea mea în acest liceu, aceasta s-a
transformat în mândrie.
Sunt mândră că fac parte din acest
colectiv de oameni frumoși, creativi,
talentați, plini de energii pozitive și mereu zâmbăreți. În acest liceu, până și
programul este prietenul nostru, lăsându-ne timp liber și pentru alte activități,
pentru hobby-uri.
Acest liceu întrunește toate atuurile
de care are nevoie o instituție menită să
pregătească tinerii pentru viitor, pentru
propria lor viaţă: se fac ore interactive,
se fac diferite dezbateri pe teme din
toate domeniile, se organizează spectacole de ziua liceului, de Crăciun, de
Dragobete, la care fiecare elev poate
participa cu un număr fie de dans, fie de
teatru, fie de interpretare vocală. Vin diferite personalități din toată lumea să ne
împărtășească puțin din ce au trăit, experimentat și din cunoștințele acumulate
de fiecare dintre ele și se organizează
foarte multe tabere și excursii.
Profesorii noștri sunt foarte implicați
atât în actul educațional, cât și în formarea caracterelor și adaptarea
adolescenților la cerințele și normele

societății. Aceștia își dedică timpul în
scop informativ, având grijă ca fiecare
elev să perceapă informațiile la nivelul
lui de înțelegere. De asemenea, aceștia
se dovedesc a fi foarte buni confidenți
pentru noi, elevii lor, fiind dispuși mereu
să ne ofere un sfat, să ne ridice moralul
sau să ne facă să înțelegem anumite aspecte importante, prezentându-ne astfel
realitatea cotidiană de care trebuie să
fim și noi conștienți.
Colectivul „mateiștilor ”, pe care
l-am întâlnit în acest liceu și cu care am
interacționat, a avut, de asemenea, un
rol important pentru mine și pentru personalitatea mea. Am avut parte atât de
relații bune, cât și de relații conflictuale
care m-au ajutat să mă maturizez. Știu
că de toate acestea voi avea parte și
după ce voi termina liceul și tocmai pe
asta mă bazez, dorind să experimentez
și să învăț din greșeli.
În concluzie, consider că venirea în
acest liceu este cea mai bună alegere
pe care am făcut-o, pe care nu o voi regreta niciodată și este, în același timp, și
locul perfect pentru un adult în devenire.
Ioana Dunca
Clasa a XI-a G
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CONCURS
Bright Speakers 2017
Mi-am propus să vă vorbesc în acest
articol despre Concursul Bright Speakers
din dorinta de a-l populariza şi de a vă
convinge să participaţi la ediţia următoare,
întrucât este o experienţă unică.
Concursul Municipal „Bright Speakers”
este o competiție destinată tinerilor cu idei
și cu dorinţă de afirmare. Acesta constă în
prezentarea unui discurs în fața unui public,
pe parcursul a trei minute, în care elevii trebuie să-și susţină ideile și părerile asupra
unei teme date. Aceștia au posibilitatea de
a opta pentru secțiunea de limbă engleză
sau de limbă romană.
Anul acesta, Colegiul Național „Matei Basarab” a participat la cea de-a IV-a
ediție a concursului, alături de alte douăzeci si unu de licee ale capitalei. Concursul s-a desfășurat sâmbătă, 1 aprilie 2017,
în cadrul Universității Lumina. Tema aleasă
anul acesta a fost „Leadership - capacitatea de a-ți transpune viziunea în realitate”.

surile premiate ale concursului a fost şi cel
cu care am participat eu, având titlul: „Ce
înseamnă un leader?”.
Iată o mică parte din discursul meu în
care am încercat să exprim ce înseamnă
pentru mine un leader: „O trăsătura importantă a unui leader este capacitatea lui
de a relaţiona. O echipă de oameni este
precum membrele unui corp - fiecare îndeplineşte un scop anume: picioarele merg,
aleargă, sar, mâinile apucă, scriu, gesticulează şi toate sunt puse în funcţiune de
creier. Precum acesta, leaderul este creierul
care organizează şi controlează tot, dar
creierul reuşeşte aceste lucruri deoarece
corpul le permite. Deci, corpul este legătura ce uneşte creierul de membre. Aşadar,
un leader trebuie să creeze un corp (o legătură) care să-i unească pe toţi membrii
echipei, iar acest lucru se poate realiza
prin capacităţile leaderului de a înţelege
şi de a interacţiona cu oamenii [...]”.

Elevii care au participat la această competiție mărturisesc că a fost o
experiență frumoasă, o oportunitate de a
afla lucruri noi, de a interacționa cu alți
tineri de vârsta lor, pasionați de aceleași
lucrui și că, fără îndoială, vor dori să partiPentru secțiunea de limbă engle- cipe și la ediția următoare. Prin urmare, vă
ză a concursului, elevii au fost pregătiți și invităm și pe voi să participați la concursul
îndrumați de doamnele profesoare Roxana „Bright Speakers” 2018!
Neaţu şi Liana Tomenscu, iar pentru cea
Florea Ana
de limbă romană de către doamna profeClasa a XII-a B
soară Cristea Florentina. Unul dintre discurElevii participanți ai liceului au dat dovadă de creativitate și de abilități deosebite de oratori, astfel că au reușit să obţină
atât premii și mențiuni, cât și medalii, cărți şi
alte recompense materiale.

În ultimul timp, tehnologia a evoluat foarte mult în comparație cu vremurile în care noi
eram mici. Cu timpul, am reușit să devenim tot
mai dependenți de tot ce înseamnă aparatura electronică.
Fie că vrem să recunoaștem, fie că nu,
aparatura a acaparat lumea, iar beneficiile
pe care aceasta le aduce în viața noastră
sunt mai numeroase decât dezavantajele.
Dacă până acum câteva decenii, pentru a
găsi o informație trebuia să răsfoim sute de
cărți, acum este de ajuns o singură căutare
pe Google și vom găsi tot ce ne interesează.
Până acum câțiva ani, a avea un calculator sau un telefon mobil era o adevărată realizare și un motiv de laudă. Odată cu
trecerea timpului, au apărut meserii care necesită obligatoriu folosirea calculatoarelor,
iar prețurile calculatoarelor sau ale telefoanelor mobile sunt foarte diversificate, astfel
încât fiecare om și le permite. Telefoanele
mobile sunt utilizate încă de la vârste mici
pentru a asigura comunicarea cu părinții și
pentru a juca diverse jocuri, iar de la vârsta
adolescenţei acestea devin un adevărat
prieten pentru tânăr, deoarece îi asigură
acestuia comunicarea cu prietenii. În viața
copiilor, telefoanele pot avea și un rol negativ deoarece acestea pot stârni certuri
și pot face diferența foarte uşor dintre un
copil cu posibilități și unul mai puțin norocos.
Pe lângă beneficiile pe care le aduce

tehnologia în viața adolescenților, apar și
numeroase dezavantaje, iar unul dintre ele
este faptul că tinerii din ziua de astăzi preferă să comunice prin intermediul calculatorului sau al telefonului mobil și ajung să fie
dependenți de jocurile online, preferând să
stea în faţa unui monitor, în loc să iasă în aer
liber. Vina pentru aceste lucruri o au în mare
parte părinții care își lasă copiii în preajma
televizorului de când se nasc, le oferă telefonul mobil de la un an, iar începând cu
vârsta de doi ani, copilul este învățat să folosească calculatorul și tableta. De aceea,
adolescentul ajunge să fie dependent de
calculator sau telefon mobil, fiindu-i foarte
greu să trăiască fără tehnologie, în condițiile
în care aceasta a fost prezentă în viața lui
încă de la vârste fragede.
Cu toate acestea, adolescentul poate
folosi și în mod educativ tehnologia, acesta
căutând informații pe Internet în scop educativ pentru proiecte, referate, prezentări
PowerPoint și filmulețe educative care-l pot
face să înțeleagă mult mai bine materia predată în școală și să reţină mai uşor materia.
De aceea, consider că tehnologia are
un rol important în viața noastră, atât timp
cât nu abuzăm de ea.
Ratcu Andreea-Beatrice
Clasa a XI-a G
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În Societatea Actuală
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E leganța
...înainte de orice

6

Eleganța este o știință practică, dar
și o problema de gust. Eleganța trebuie
să fie în armonie cu împrejurările, grația să
nu lipsească niciodată, distonanțele să fie
studiate şi excesele controlate.
O ținută de bază este un tip de veșmânt
fundamental al garderobei, pe care îl
putem purta ani întregi, poate chiar o viaţă
întreagă. Putem să-l purtăm fără teamă,
oricare ar fi moda, chiar dacă tendința
momentului este îndepărtată de stilul tău,
acest veșmânt nu te va face niciodată
ridicolă și există toate șansele ca viitoarea
colecție să-l favorizeze. Ținuta de bază
este una clasică, reprezentând un refugiu,
o singuranță și o dovadă de eleganță
atemporală, alegerea sa condiționează
calitatea imaginii fiecărei persoane în parte.
Montesquieu afirma „ Privitor la mode,
oamenii rezonabili trebuie să le schimbe
pe ultimele, însă nu trebuie să se lase mult
așteptați”. Nu este vorba, așadar, de a
deveni nişte „fashion victims”, de a urma
orbește ultimele tendințe și de a vă îmbrăca
ridicol cu toate noutățile modei, fără să știți
cu adevărat dacă acestea vi se potrivesc
sau nu. Nici nu este necesar să fugiți de
modă, pretextând că este superficială
și schimbătoare și să vă refugiați în ținute
pe care le bănuiți a fi în afara modei. Între
aceste două extreme, urmați deci preceptul
celui înțelept: fără să fiți neapărat adeptele
ultimei mode, cercetați noutățile momentului
şi alegeţi ceea ce vi se potrivește cu
adevărat! Și nu așteptați prea mult, sunteți
liberă să ignorați moda și să purtați ceea ce
vă convine, dacă totuși urmați linia modei.
Fiți la curent cu ultimele tendințe și nu etalați

creații din anul anterior. Nu înseamnă totuși
că acestea trebuie aruncate, moda nu este
decât o eternă reîntoarcere, iar lucrurile
considerate astăzi „vechituri” vor cunoaşte,
în curând, o revenire spectaculoasă.
Aveți grijă ca moda să vă servească și
nu invers. Ultima tendință ar urma să impună
în mod obligatoriu negrul? De acord, dacă
însă chipul vostru respiră primăvară și nu
înflorește decât în tonuri pastel, atunci
refuzați acest dictat! Veți fi întotdeauna mai
frumoasă, rămânând consecventă naturii
voastre, decât conformându-vă orbește
sfaturilor din reviste.

reci, saturate. Acest lucru este evident
pentru iarnă, gândindu-ne la brumele din
decembrie, la zăpezile albăstrii din ianuarie,
la orbitoarea limpezime a Alpilor. Pe timpul
verii, soarele distruge culorile, șterge
nuanțele, readucîndu-le la cea mai simplă și
mai dură expresie. Ne gândim la Ciclade în
plină amiază, contrast de case albe, flori de
hibiscus roșii și marea de un albastru intens...

Așadar,învățați, descoperiți, încercați,
testați, selecționați, puneți în practică
tehnicile proaspăt acumulate. Puțin câte
puțin, vă veți forma cele mai bune deprinderi
și vă veți corecta anumite reflexe neplăcute,
Dacă moda unui sezon nu vi se vă veți clădi propriul vostru sistem de
potrivește deloc, consolați-vă si fiți convinsă eleganță. Aveți răbdare, definirea unui stil
că aceasta va dispărea în curând pentru a nu se face într-o zi.
face loc unei tendințe care vă va cuceri.
Învățați să rămâneți simplă! Ceea ce
Amintiți-vă spusele lui Cocteau „ Moda nu înseamnă neapărat sobră sau discretă,
moare tânără, tocmai de aceea frivolitatea departe de noi acest gând. Și deveniți
sa este atât de gravă”.
o maniacă a detaliului, amintiți-vă că
Culoarea înseamnă viaţă, cufundați-vă o pereche de jeanși bine croiți vă va
în curcubeul culorilor! Descoperiți culorile înfrumuseța mai mult decât un taior prost
care vă înfrumusețează, vă fac să străluciți, cusut.
vă luminează fața și vă întineresc! Renunțați
În sfârșit, amintiți-vă mereu că „eleganța
la acele ținute care vă fac să deveniți este ceea ce rămâne, când s-a uitat totul”.
insipide, terne si vă îmbătrânesc. Culoarea
înseamnă tinerețe.
Nanciu Maria- Georgiana
Tendințele „lumină” și „mister ” sunt
Clasa: a XI-a G
asociate verii și respectiv iernii, anotimpuri
mai

„stabile”,

care

cheamă

culorile

“ Elegance is not to be noticed
but to be remembered ”
Giorgio Armani
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Metamorfoza
Noi de ce suntem diferiţi?
Înainte oamenii erau mai uniţi.
Cum generaţiile au fost odată ...
Când prietenii formau îndată.
Cu telefoane şi tehnologie
Cădem direct în anemie,
Suntem în conexiune!
Şi credem că este a opta minune.
Vechile obiceiuri s-au dus,
Iar cele noi nimic n-au adus.
Tinerii nu se dau în vând după citit
Mai interesant e "ce s-a mai vorbit ”.

Generația fulgilor de nea
Pentru ce am fost sortiţi?
Suntem simpli oameni amorţiţi.
Nu ştim direcţia unui destin.
Şi des obişnuim să ne uimim:
Când dăm de întâmplări neaşteptate
Nu ştim cum să trecem la fapte.
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Fata morgana
De când nu te-am mai văzut,
Aşa de mult timp a trecut.
Eşti doar o înşelare a ochilor
Precum apa-morţilor.
Mă tot apropii şi încerc să vin
Însă este numai un chin,
Nu voi ajunge niciodată,
Nici prezenţa ta nu se arată.

Nonsens
Lacrimi, lacrimi, lacrimi.
Sufletul este făcut fărâmi.
Obrajii umezi se-nroşesc,
Când îţi spun că te iubesc.
Tu, parcă nu-nţelegi ce-ţi spun,
Parcă-ar fi ceva comun,
Sau poate nu-mi dai crezare
Şi atunci ce rost mai are?

Mezdrea Ioana,
clasa a XII-a G
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Importanța
educației ecologice azi
„Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am
învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu
tot ce are frumos, este mama noastră. Tot
ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge
să li se întâmple şi copiilor acestui pământ.
Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului. Omul
este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i
face pământului îşi face lui însuşi.” (Sieux
Seattle)

rea economică și de explozia demografică.
Se poate afirma că ţările dezvoltate produc
mari cantităţi de deșeuri și poluanți și consumă cantităţi mari de energie și resurse naturale, stabilind o proporționalitate inversă
între nivelul industrializării și starea mediului
înconjurător.
Omul este singură fiinţă ce poluează peste funcția sa biologică. Acumularea deșeurilor, rezultat direct al dezvoltării
tehnologice, depăşeşte capacitatea de
degradare a naturii, iar faptul că energiile
nepoluante au o pondere mică în industrie
plasează lumea la o serioasă răspântie.
Mentalitatea că apa e încă un bun nelimitat
și aproape fără valoare întregește imaginea
crizei ecologice actuale.

Starea mediului înconjurător, pe an ce
trece este din ce în ce mai îngrijorătoare:
gradul de poluare este mai ridicat, solurile
se degradează, deşerturile se extind, pădurile dispar și, astfel, stratul de ozon se subţiază, efectul de seră se accentuează și numeroase specii de plante și animale sunt pe
cale de dispariție. Echilibrul om-natură a fost
Protejarea mediului este fundamentală
rupt de progresul tehnologic, de dezvolta- în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât
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internaționale şi
la dispariţia multor specii de animale şi de plante
sălbatice, incapabile să supravieţuiască la temperaturi mai ridicate. Dacă
nu reducem poluarea, prin exploatarea mai
abundentă a energiilor alternative și prin reciclare, lumea pe care o ştim se va schimba,
făcând ca viaţa să devină mai grea pentru
noi toţi.

la
noi, cât
şi la nevoile
viitoarelor generaţii. În ultimii 20 de ani, Europa trăieşte peste posibilităţile sale reale
şi modul nostru de viaţă pune planeta la înÎn condițiile crizei ecologice mondicercare. Dacă nu schimbăm comportamenale cu care se confruntă omenirea, un rol
tul acum, viitorul nostru va fi mai puţin sigur
important revine conştiinţei ecologice, care
şi tot mai mulţi oameni se vor lupta pentru
trebuie să contribuie la formarea unei culturi
resurse naturale din ce în ce mai reduse.
ecologice a personalităţii umane.
De la începutul secolului al XX-lea şi
Practic, conștiința ecologică reprepână astăzi, temperatura medie a crescut
zintă o formă primară de percepere de căcu o viteză incredibilă. În Europa, numărul
tre om a locului și a rolului său în raport cu
dezastrelor naturale legate de climă s-a dumediul înconjurător. Cultura ecologică presublat în anii ’90 în comparaţie cu deceniul
pune conștientizarea necesităţii de a ocroti
anterior. Nivelul apei şi al mărilor este în connatura, de a folosi rațional și eficient resurtinuă creştere – fapt ce este alarmant pentru
sele ei și de a înțelege că orice intervenție
locuitorii zonelor joase, iar calota glaciară
nefirească asupra naturii poate produce o
s-a redus cu 10% faţă de mijlocul anilor ’60.
reacție, care, în complexul sistemelor vii, este
Pe termen lung, schimbările climatice ar pudeseori imprevizibilă.
tea determina catastrofe majore, cum ar fi
Principalul motiv pentru care trebuie pus
reducerea rezervelor de hrană şi de apă,
ceea ce ar duce la apariţia conflictelor accentul pe educația ecologică este lipsa
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conștientizării riscurilor la care ne supunem
nerespectând mediul înconjurător. Resursele
planetei pe care trăim se împart în două categorii: resurse regenerabile (precum hrană
sau apă potabilă) şi resurse care nu se pot
regenera (limitate la cantitatea aflată întrun zăcământ). Conform unui raport al ONU
publicat în septembrie 2011, în nouă luni
omenirea utilizează mai mult decât poate
produce, așadar resursele alimentare sunt
consumate înainte de regenerarea lor.

activităţi extrașcolare. Având în vedere că
educația privind mediul înconjurător este un
proces complex, de lungă durată, este necesar să înceapă devreme și să se continue
de-a lungul întregului ciclu de învăţământ.
S-a constatat că atunci când sunt mici, copiii au o atitudine pozitivă faţă de mediu,
atitudine care se modifică pe măsură ce
cresc din cauza influenței exercitate de tehnologiile moderne și a modului de consum al
vieții moderne.

Educaţia ecologică este un proces
care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi
împiedica problemele de mediu. Așadar, cu
ajutorul cunoștiințelor necesare, oricine își
poate gospodări rezervele, astfel încât să
mențină un trai decent, atât pentru el însuși,
cât şi pentru cei din jur.

De aceea, respectul pentru mediul înconjurător trebuie să fie o datorie educaţională a familiei și a școlii. Copiilor le trebuie cultivată o atitudine de protecție pentru
animale și plante, de menținere a unui mediu
curat și civilizat. Toate aceste principii morale de comportament vor avea rezonanțe
benefice în viața viitorului adult. Educația
pentru mediu este un mod de viaţă și problemele acestuia nu vor fi rezolvate doar
prin soluții tehnice, ci și prin înțelegerea profundă a legăturii existențe între ființa umană
și natură. Ce este sănătos pentru natură, de
regulă este sănătos și pentru viețuitoarele
sale. Fiecare om trebuie să fie responsabil
pentru impactul pe care viața lui îl are asupra vieții planetei.

Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să se protejeze
şi, unde este necesar, să se refacă structura şi funcţionalitatea sistemelor naturale; să
se oprească pierderea biodiversităţii; să se
protejeze solul împotriva eroziunii şi a poluării etc.
Acţiunile propuse pentru atingerea
obiectivelor sunt: protejarea celor mai preţioase habitate; punerea în practică a diferite planuri pentru a proteja biodiversitatea;
punerea la punct a unei strategii pentru a
proteja mediul marin; extinderea programele
regionale şi naţionale care se referă la administrarea pădurilor.
Educația ecologică are o serie de
funcţii informative și formative, cum ar fi cele
privind transmiterea cunoștiințelor științifice,
în scopul asigurării unei atitudini colective,
menite să modifice comportamentul ecologic precar, uneori chiar reprobabil, favorizând acțiuni care să determine o responsabilizare a majorităţii membrilor societăţii.

Toate disciplinele școlare trebuie să realizeze o activitate sistematică de informare, de orientare și de educație ecologică,
organizând acțiuni practice de implicare a
elevilor în menținerea purităţii mediului ambiental, prin antrenarea lor în plantarea de
copaci, sădirea de flori în grădini plublice,
curăţarea locurilor de joacă etc.
În zilele noastre, datorită boom-ului tehnologic, oamenii sunt bombardați constant
cu informații. Deși este într-o oarecare măsură un lucru negativ, afectând capacitatea
de concentrare şi cultura medie a unui tânăr,
această cascadă de informații poate ajuta
prin mesaje pozitive.

Cu ajutorul internetului, tinerii pot afla
Educația ecologică se poate realiza
prin școli, mass-media, familie, anturaj sau şi participa la o multitudine de evenimente

Pentru a evita dezastrele ecologice, so- rile Copilului, Constituția României;
cietatea este obligată să-și modifice spiri6.
„Economisește
pentru
tine!
tul, intelectul și conștiința. Ea are nevoie de Economisește pentru mâine!”, http://www.ecoo purificare spirituală, de o nouă conştiinţă nomisestepentrutine.ro.
non-negocentristă.
Conștientizarea ecologică a tineretului reprezintă o speranţă a faptului că secolul
al XXI-lea ar putea deveni un secol ecologic, ceea ce ar determina o dezvoltare armonioasă și durabilă a societăţii umane, pe
bază unui echilibru între Om și Natură.

Paul-Matei Craiu şi Arian Oloumi
Clasa a XII-a B

Ştiaţi că:
Dacă am economisi 20%
din consumul individual de
energie, până în anul 2020,
Europa ar putea economisi circa 60 de miliarde de
Euro, echivalentul a circa
210 mii de miliarde de lei?
*
Un european foloseşte
cam de zece ori mai mult
combustibil şi mai multă energie decât un locuitor dintr-o
ţară în curs de dezvoltare?
Tot noi suntem cei care producem de trei ori mai multe
deşeuri.
*

Marea Nordului s-a încălzit cu 1,1 grade Celsius
în ultimii 30 de ani, fapt care
are un puternic impact asupra speciilor de peşti - 36
de specii de peşti s-au deplasat cu 5 până la 400 km
mai spre nord?

*

Pe uscat, 16 specii de
*
fluturi spanioli s-au mutat în
Până în anul 2100, din zone montane mai înalte, în
cauza încălzirii globale se căutarea unui habitat mai
prevede o creştere a nive- răroros.
lului mărilor şi al oceanelor
de până la 88 cm? Insulele
joase şi zonele de coastă ar
putea fi inundate, iar circa
70 de milioane de persoane
din Europa ar fi în pericol.
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educaționale care se axează pe protecția
Bibliografie:
mediului înconjurător. Prin aspectul social al
1. Viorica Bărnăcine, „Ecologia ecologiacestor inițiative, oamenii pot participa di- că”, Bucureşti, 2002;
rect la protecţia mediului, nefiind constrânși
2. Constantin Gheorghe Marinescu,
de formalitatea educației din școli.
„Educația ecologică- imperativ al lumii conDacă vom încerca, în viața rapidă pe temporane”, http://www.dacoromania-alba.
care o trăim, să acordăm puțină atenție ro;
planetei pe care o locuim, viața noastră și
3. Concluziile Simpozionului de la Mona urmașilor noștri ar putea fi mult mai bună
calitativ. Trebuie să ne obișnuim să reciclăm, treal, consacrat educației adulților;
să gestionăm resursele inteligent și să res4. Rezervația Deltei Dunării, www.ddbra.
pectăm natura, pentru că aceasta este cea ro;
care ne-a dat viață.
5. Art.29, Convenţia cu privire la Dreptu-

13
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FIZICA
din „spatele” avioanelor supersonice
Fiind în clasa a XI-a, studiem un capitol sunetului
în aer la temperatura de 15 °C
important numit Acustica, în care se regăseşte (288,15 K).
o lectie interesantă, ce nu apare în manual,
Categorii de viteze, luate după numărul
numită Numarul MACH. Aici este o scurtă pre- Mach respectiv:
zentare a acesteia.
• Subsonic: Ma < 1
Numărul Mach sau Numărul lui Mach, de• Sonic: Ma = 1
semnează viteza unei deplasări. Se notează
• Transsonic: 0.8 < Ma < 1.2
cu simbolurile Ma sau și M, provenind de la
• Supersonic: 1.2 < Ma < 5
fizicianul austriac Ernst Mach. Este raportul
• Hipersonic: Ma > 5
dintre viteza unui obiect care se deplaseaObservatie: În funcție de temperatură,
ză în aer sau printr-un fluid oarecare și viteza
sunetului în mediul respectiv: Ma=Vs/a, unde viteza sunetului se schimbă.
Ma este numărul Mach al vitezei respective,
Aceasta unitate de măsura este folosită
Vs este viteza sursei (viteza obiectului relativă în aviatie, în special în aviația militară. Iată
la mediu), a este viteza sunetului în același câteva avioane care ating astfel de viteze:
mediu; de exemplu, a = 340,3 m/s este viteza

1.FALCON HTV-2 (cel mai rapid avion supersonic proiectat)
Locul de întâietate în topul avioanelor
supersonice de luptă îl primește Falcon HTV2 care este un vehicul ultrarapid experimental și care nu necesită un pilot. Dezvoltat ca
parte a proiectului Falcon DARPA, acesta
poate atinge viteze impresionante de 20
Mach și reușește să-și învingă toți competitorii în materie de rapiditate. HTV-2 a fost creat
cu scopul de a colecta date și poate parcurge o distanță de 4.ooo de kilometri în mai

puțin de 15 minute.
Curiozităţi:
Cu această viteză:
• poţi călători din New Delhi până în
New York în doar jumătate de oră;
• poţi face înconjurul planetei în doar o
oră si 44 de minute;
• ar dura doar 16 ore si 41 de minute să
ajungi pe Lună;
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2. X-15 Nord American (cel mai rapid avion supersonic produs)
X-15, un avion de luptă care se aseamănă prin construcția sa cu o rachetă, a fost
dezvoltat în 1955 de echipa de aviație nord
americană. Acesta deține recordul pentru
cel mai rapid avion care poate fi condus de

om, atingând o viteză de 6,7 Mach și altitudini de peste 30 de kilometri. X-15 avea capacitatea de a atinge marginea spațiului și
se folosea de propulsii care, în mod normal,
erau integrate în construcția unei rachete.

3. Mikoyan MiG-25
Mikoyan MiG-25, după cum am menționat
anterior, a fost conceput de Uniunea Sovietică pentru a putea contra-ataca ofensiva
nord-americană. Interceptorul supersonic
MiG-25 a fost inaugurat în 1964 și s-a aflat
în serviciu până în 1970. Avionul de luptă
atinge o viteză de 2,83 Mach, dar poate
ajunge până la 3,2 Mach (însă cu riscul de
reducere a duratei de exploatare a motorului).

Acesta a fost un simbol al Războiului
Rece. El a fost produs în 1190 de exemplare
și a avut un serviciu activ atât în forțele armate ale Uniunii Sovietice, cât şi la alți aliați
ai săi.
ANDREI COMĂNESCU,
MIRCEA TOMA
Clasa a XI- a D

Perpetuum Mobile - decembrie 2017

ÎNGERI REBELI
de Pavel Coruț
pre despre divinitate, demonstrând pe baza
ştiinţei că aceasta există, că trebuie să existe, dar că nu se regăseşte în Biblie, în religie,
în biserică sau în glasul preoţilor. Demonstraţia cuprinde citate din Biblie, care ajută la
demontarea miturilor. Următoarele capitole
prezintă moravurile umane, le descrie de pe
poziţia de psiholog şi ne oferă sfaturi pentru
înlăturarea lor din viaţa noastră. De asemenea, autorul dezvăluie potenţe puţin cunoscute ale creierului uman, precum şi metode
impresionant de simple de tratament al trupului şi al sufletului.
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Eu sunt un tip raţional, pragmatic, realist,
astfel că prefer să citesc o carte ştiinţifică,
legată de realitate, decât una cu poveşti.
Prin urmare, am fost entuziasmat să citesc o
carte despre care am auzit că e utilă pentru
tineri şi adolescenţi, o carte care mi-a schimbat viaţa în mod profund.
Cartea despre care vorbesc se numeşte „Îngeri rebeli” de Pavel Corutz. În această carte, precum şi în altele, autorul prezintă
multe sfaturi pentru cizelarea personalităţii,
formarea aspiraţiilor şi cunoaşterea corectă
a realităţii. Demonstrează aproape fiecare
afirmaţie scrisă, prin exemple, comparaţii sau
povestioare scurte.
Cartea conţine zece capitole. Primul
capitol cuprinde câteva sfaturi din toate
domeniile, demontând ideea că „suntem o
generaţie pierdută”. Suntem îndemnaţi să citim cartea până la capăt, dar nu formal, ci
cu un marker în mână, pentru a sublinia ideile
importante. Următorul capitol vorbeşte des-

În scopul cunoaşterii corecte a realităţii, autorul prezintă, de asemenea, unele informaţii „istorice”, pe care le demontează şi
le înlocuieşte cu alte variante, mai credibile,
susţinute de unii istorici şi care constituie o
versiune mult mai interesantă şi mai complexă a Antichităţii. Acestea sunt: o tehnologie
avansată, distrusă sau ascunsă de către sediul Bisericii Catolice, o intervenţie extraterestră în evoluţia oamenilor şi demontarea
majorităţii miturilor biblice.
Ultimul capitol este încă un îndemn către o viaţă curată şi sănătoasă. Fiind o carte specială pentru mine, am luat o decizie
inedită: să nu citesc ultimul capitol, urmând
să fac asta peste mai mulţi ani, alături de
copiii mei.
În opinia mea, cartea „Îngeri rebeli” de
Pavel Corutz este o carte foarte utilă pentru
dezvoltarea şi cizelarea personalităţii tinerilor şi adolescenţilor, motiv pentru care aş
recomanda-o oricui, întrucât, pe mine m-a
schimbat ca om.
Ilie Andrei
Clasa a XI-a D

la Londra și a venit în România, să-şi continue studiile la liceul ,,Mihai Bravu" din Craiova. În acest oraș se stabilește la o gazdă,
Dona Bianca, a cărei fiică se numea Lotte.
Dima o descrie pe ea ca fiind ,, o mofturoasă", însă pe parcurs cei doi se împrietenesc
și chiar ajung să se iubească.
În internat își face mulți prieteni de diferite tipuri, chiar trăiește o dramă, văzând
că unul dintre prieteni, despre care nu știa
foarte multe, s-a sinucis. Află despre el, postmortem, multe lucruri de la ceilalți tovarăși;
spre exemplu, că era cu un an mai mare decât credea el, însă a rămas repetent un an
N-aș putea spune că activitatea mea pentru că a fost bolnav.
favorită este de a citi sau că este un adeGrig Dima trăiește o perioadă de devărat chin pentru mine să citesc o carte. Mă presie și, rămânând singur cu Lotte prin
feresc și mă îngrozesc de cărțile groase, cu București, într-o toamnă, se pun de acord să
scris mititel, monotone, copertate în culori se sinucidă într-un hotel din capitală. Însă,
sumbre și imagini abstracte, iar cărțile de din fericire, cineva îi găsește intoxicați, atârdimensiuni cât mai mici, cu scris care să imi- nând de un fir de ață, între viață și moarte,
te scrisul unui om normal și prietenoase ca fiind în final salvați.
aspect, chiar mă intrigă în a le da o șansă.
Sfârşitul romanului îi prezintă la maturiO asemenea carte mi-a dăruit-o ca- tate, Grig Dima fiind inginer și o persoană
dou mama, întrucât aveam ca temă de lec- stabilă, iar Lotte este și ea bine, alături de
tură romanul ,,Elevul Dima dintr-a șaptea”, soțul ei.
scris de Mihail Drumeș.
În concluzie, această carte mi-a oferit
Aceasta carte m-a inițiat pe mine în lu- o experiență inedită de lectură, din care
mea lecturii, deoarece era prima carte seri- am învăţat că viaţa merită trăită, oricât de
oasă, citită cu scopul de a învăța ceva din grea ar părea la un moment dat.
ea. Înainte citisem câteva ediții din ,,Jurnalul
unui puști" de Jeff Kinney, care m-au amuzat
Pandrea Petre Gabriel
cu întâmplările personajului principal.
Clasa a XI-a D
Întorcându-ne la subiect, în romanul lui
Mihail Drumeș ne este prezentat personajul
principal, Grig Dima, un tânăr care a studiat
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ELEVUL DIMA DINTR-A
ȘAPTEA
de Mihail Drumeș
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„TRIUNGHIUL MORȚII”
bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz
1917 – 2017,
centenarul marilor victorii ale armatei române din Primul Război Mondial

18

S oldaţi

ai

A rmatei R omâne

se îndreaptă către front însoţiţi de un violonist

La 4 august 1916, prin semnarea alianței
cu Antanta, România decidea să participe
la bătăliile Primului Război Mondial. Obiectivul acesteia era unul nobil, împlinirea visurilor de veacuri pentru români – recuperarea
provinciilor românești aflate sub stăpânirea
monarhiei austro-ungare – Transilvania, Banatul și frumoasa Bucovină.
Intrată în război entuziastă, dar fără
experiență și pregătire, armata română suferă și primele înfrângeri în campania militară din toamna anului 1916 – bătăliile de la
Turtucaia, de pe Jiu, de pe Argeș-Neajlov
și, de asemenea, pierde Bucureștiul (ocupat de armatele bulgaro-germane aflate
sub comanda feldmareșalului August von

Mackensen). În aceste condiții, casa regală, autoritățile, armata română și o parte
a populației civile, se refugiază în Moldova, frontul stabilizându-se pe linia FocșaniNămoloasa-Galați, iar capitala la Iași.
Începea un nou drum pentru încercata
armată română…drum care se va dovedi
calea spre îndeplinirea intrării sale în război. Pe frontul din Moldova, armata română
va beneficia de suportul logistic al misiunii militare franceze condusă de generalul
Henri Berthelot, generalul francez care se
va îndrăgosti de România și de români (în
semn de recunoștință pentru meritele sale
deosebite, generalul Henri Berthelot a fost
decorat cu cele mai înalte distincții ale

În acest context, se vor desfășura bătăliile din „triunghiul morții”, bătăliile de la
Mărăști, Mărășești și Oituz. Mărăşti… Oituz…Mărăşești, Triunghiul Morţii şi al vitejiei,
al eroismului si al jertfei supreme…
Bătălia de la Mărăști a fost una dintre
principalele bătălii desfășurate pe teritoriul
României în timpul Primului Război Mondial.
S-a desfășurat între 11 iulie și 19 iulie 1917
și a fost o operațiune ofensivă a armatei române și ruse cu scopul de a încercui și a
distruge Armata a 9-a Germană. Bătălia de
la Mărăști a reprezentat un important punct
de cotitură în desfășurarea operațiunilor militare pe frontul românesc, dar a contribuit
și la ridicarea moralului ostașilor români. Reorganizate și temeinic instruite, dar având
și experiența campaniei din 1916, trupele
române s-au dovedit a fi un adversar capabil a pune probleme și chiar a învinge
redutabilele armate germane și austro-ungare. Rezultatul acestei bătălii s-a datorat
atât abilităților tactice ale ofițerilor români
(conduși de generalul Alexandru Averescu),
eficacității artileriei române și excelentei
colaborări a acesteia cu trupele terestre,
determinării și tenacității în luptă a ostașilor
români, cât și prețiosului ajutor dat de localnici, prin furnizarea de informații despre
inamic și prin călăuzirea trupelor române pe
poteci de munte spre flancurile şi chiar în
spatele trupelor inamice.
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statului român, a fost declarat cetățean de
onoare al României și a fost ales membru de
onoare al Academiei Române). De asemenea, pentru ridicarea moralului trupelor sale,
regele Ferdinand I, comandantul suprem al
armatei române, dă citire unei proclamații
în care promite înfăptuirea a două reforme
vitale pentru țară – reforma electorală, prin
care urma să se treacă la votul universal și
reforma agrară, prin care se dorea o împroprietărire consistentă a țăranilor români, cei
care formau armata română.
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O buzierul K rupp
Bătălia de la Mărășești (6-16 august 1917) a fost cea mai importantă
operațiune militară desfășurată de Armata
Română în timpul Primului Război Mondial. A
fost o operațiune complexă, de apărare și
menținere a liniei frontului, punctată cu numeroase riposte ofensive din partea românilor,
în condițiile în care armata rusă era în plină disoluție revoluționară. În inima românilor,
această bătălie are un loc special datorită
eroismului de care au dat dovadă ostașii
români și faptelor de arme ale sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, căpitanului
Grigore Ignat, generalului Eremia Grigorescu,
dar mai ales datorită legendarei expresii „Pe
aci nu se trece!” Cotidianul „Times” scria că
„Apărarea frontului la Mărășești a fost cea
mai strălucită faptă de arme săvârșită vreodată de români ...”.
Concomitent cu bătălia de la Mărășești,
s-a desfășurat bătălia de la Oituz. Ea a fost
declanșată pe 26 iulie/8 august 1917, cu
două zile după primele lupte de la Mărășești.
Inamicul dispunea de forțe net superioare și
plănuia să atragă forțele de la Mărășești și
să execute o lovitură principală pe direcția
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Onești. După eforturi succesive, cu mari
pierderi, trupele germane au izbutit să pătrundă în sectorul central al frontului doar
circa 6 km. În bătălia de la Oituz, s-a remarcat caporalul Constantin Mușat care,
deși își pierduse un braț în timpul luptelor, a
refuzat să fie lăsat la vatră. A argumentat
că atâta timp cât mai avea un braț putea
să arunce grenade. Pe 13 august 1917,
în timpul unui atac german, când liniile
românești erau în grav pericol, eroul nostru
a rămas pe poziții, continuând să apere
frontul. Ultimele sale cuvinte, înainte de a fi
ucis de un glonte, au fost: „Grenade băieți,
grenade”. Generalul german Erwin Rommel,
supranumit „Vulpea Deșertului” în cel de al
Doilea Război Mondial, a fost și el rănit
grav la mână în august 1917, în luptele
pentru cucerirea Muntelui Coșna de la Oituz. Acesta este motivul pentru care deseori se spune că Rommel a învățat ce este
războiul pe pământ românesc.
Pe 12/25 august 1917 regele Ferdinand le comunica ostașilor: „Cu piepturile
voastre ați ridicat un zid mai tare decât
granitul. Cu mândrie mă uit la voi și aduc
mulțumirile mele călduroase și recunoștința
mea ofițerilor și trupei, celor care v-ați purtat atât de bravi. Onoare acelora care șiau lăsat viața pentru apărarea patriei lor ”.
Victoriile obținute de soldații și ofițerii
români la Mărăști, Mărășești și Oituz au
permis înfăptuirea idealului național, unirea
tuturor românilor într-un singur stat național,
unitar și inalienabil. Aceste victorii au făcut
posibilă crearea României Mari, a „României dodoloațe”, a României de la 1918 pe

care ne pregătim să o aniversăm la 100
de ani de la crearea ei…ea nu mai există
ca frontiere, dar sacrificiul eroilor neamului
din Primul Război Mondial nu ne dă voie să
uităm că românii au trăit clipe neprețuite,
într-o vreme în care eram egalii Europei…
„cu Mărăștii și Mărășeștii luam iarăși loc, cu
fruntea sus, în rândul prietenilor și aliaților
noștri”, scria Constantin Kirițescu în „Istoria
războiului pentru întregirea României”.
Cu ocazia Unirii de la 1 decembrie
1918, Generalul Henri Mathias Berthelot
a spus următoarele cuvinte: „Sângele eroilor căzuți în luptele Marelui Război să fie
pentru tine, o, frumoasă Românie, sămânța
de noi virtuți, în așa fel încât copiii tăi să
fie mereu demni de părinții lor și gata să-ți
apere pământul sacru, atât de des invadat, dar în cele din urmă întregit prin efortul
ultimelor generații”.
În anul 2016, am omagiat centenarul
intrării României în Primul Război Mondial, în
anul 2017 comemorăm o sută de ani de la
sacrificiul eroilor din victoriile de la Mărăști,
Mărășești și Oituz…. pentru anul 2018 să
ne pregătim de marea sărbătoare a centenarului Unirii, o sută de ani de la îndeplinirea visului unor întregi generații care au
crezut în proiectul de țară, care au crezut
că se poate…
Prof. Iuliana Maria Căplescu
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COROANA DE AUR A REGINEI MARIA
poartă amprenta „Roşia Montană”!
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Subiect fierbinte al zilelor noastre, „Roşia
Montană” a fost şi este prezentă mai mereu în
sursele media, fie că e vorba de presa scrisă sau de ştirile TV, vorbindu-se adesea de
proteste la adresa proiectelor de exploatare minieră şi de măsuri de protejare a patrimoniului naţional. Dincolo de actualitatea ei,
despre „Roşia Montană” trebuie să ştim faptul
că este unul dintre „brand-urile” naţionale şi
se încadrează perfect în istoria noastră milenară. Localitatea este amintită de Herodot,
și este una din cele mai vechi localități cu
tradiție în exploatarea metalelor prețioase
din Europa. După cucerirea Daciei de către
romani, aici au fost aduşi colonişti din provin-

cia Iliria pentru exploatarea minereurilor, iar
localitatea purta denumirea de Alburnus Maior. La Roşia Montană s-au descoperit peste
100 de kilometri de galerii romane şi galerii
medievale, unice în lume. Cele mai spectaculoase descoperiri au avut loc între 1786 şi
1855, în galeriile romane, unde au fost găsite 25 tăbliţe cerate. Exploatarea minieră a
continuat în timpul administraţiei habsburgice,
apoi austro-ungare. Denumirea în maghiară
a localităţii este Verespatak, care înseamnă
în traducere Pârâul Roşu(însângerat) ce provine de la albia râului care străbate comuna
şi care are o culoare roşiatică, fiind bogată
în minerale, în special fier.
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Roşia Montană a cunoscut şi trăit mai
multe evenimente ale istoriei românilor. În
anul 1784, casele exploratorilor au fost distruse de către revoluţionarii lui Cloşca, iar în
timpul Revoluţiei din 1848, Avram Iancu l-a
avut aici pe Simion Balint (1810 – 1880),
unul dintre cei mai devotaţi revoluţionari din
armata sa. Puţini sunt cei care ştiu faptul că,
la încoronarea din 15 octombrie 1922, regina Maria a purtat o coroană confecţionată
din aur românesc extras direct de la Roşia
Montană. Asupra acestui ultim eveniment ne
vom opri în acest material şi vom încerca să-i
desluşim tainele.
În primul rând, simbolistica legată de încoronarea de la Alba-Iulia, la 15 octombrie
1922, trebuie văzută în contextul actului
care a consfinţit unitatea tuturor românilor
şi anume Marea Unire din 1918. Deşi cuplul
regal Ferdinand-Maria beneficiase de încoronarea oficială în 1914, după moartea
regelui Carol I, necesitatea „reîncoronării”
venea ca un act absolut obligatoriu, legal şi
moral, ca o extindere a legitimităţii monarhice şi asupra locuitorilor din teritoriile unite cu
România. Ideea s-a cimentat în 1921, când
a început ridicarea catedralei din Alba Iulia
– ce avea să fie ulterior denumită „a Reîntregirii” sau „a Încoronării” – loc ales special
pentru simbolistica sa de oraş al primei Uniri
cu Transilvania, înfăptuită în 1599 de Mihai
Viteazul. Evenimentul a marcat, prin toată
complexitatea organizării sale, ideea unirii
tuturor românilor sub un singur sceptru, cel al
regelui Ferdinand, supranumit şi Întregitorul şi
al reginei iubite de români, Maria.
Coroana Reginei Maria se încadrează
perfect în imaginea Monarhiei române - ca
instituţie de prestigiu a statului român. După
cum se ştie, regalitatea română avea 5 însemne oficiale: coroana regală, buzduganul, mantia regală, pavilionul regal și cifra
regală. Coroana regală, primul dintre însemne, merită o atenţie deosebită pentru că era

cel mai înalt semn al suveranităţii naţionale.
Coroana, ca simbol al puterii, este des
întâlnită în spaţiul românesc, începând cu
domnitorii români, fiind imaginea principală
a puterii supreme. Coroanele descrise în diferitele reprezentări, păstrate până în zilele
noastre (picturi, portrete domneşti, sculpturi)
nu sunt întotdeauna reproduceri ale coroanelor reale, acesta fiind şi motivul pentru care
formele coroanelor sunt atât de variate. Din
cele mai vechi scrieri istorice, simbolismul coroanei îi conferă o semnificaţie aparte: ea
include nu numai valorile „capului”, culme a
trupului omenesc, ci şi valorile a ceea ce
se află mai presus de cap, un dar venit de
sus, din cer. Se marchează astfel caracterul
transcendent al unei împliniri, a unei uniuni între pământ şi cer, între lumesc şi celest. Forma
circulară indică perfecţiunea şi participarea
la natura cerească, al cărei simbol este cercul. Ea uneşte ceea ce este dedesubt cu
ceea ce este deasupra şi separă terestrul
de ceresc, umanul de divin. Coroana exprimă întotdeauna ideea de înălţare, de putere, de iluminare. Este, pe lângă semnul puterii
şi un semn al luminii. Este sensul simbolic al

Materia coroanei, în toate cazurile, precum şi în cazul exemplului nostru, precizează natura actului eroic săvârşit şi pe cea a
recompensei divine atribuite. Aurul transilvănean de la Roşia Montană, materialul principal folosit la confecţionarea coroanei reginei Maria, venea ca o recompensă pentru
actele eroice săvârşite de regină pe câmpul
de luptă, pentru realizarea obiectivului naţional încheiat în 1918 cu unirea Transilvaniei.
Oare era ceva mai preţios, ca formă materială, în istoria acestei provincii şi care să simbolizeze recunostinţa românilor din Transilvania pentru eforturile Monarhiei române de
a realiza unitatea tuturor românilor? Fireşte,
e o întrebare retorică, iar răspunsul poate
fi intuit. De o frumuseţe artistică deosebită,
coroana reginei este încărcată de simboluri.
Omagiu, demnitate, putere, suveranitate absolută…sunt câteva dintre sensurile cuprinse
în imaginea coroanei reginei Maria, pe care
o să le vedem în descrierea acestei „bijuterii”
regale.
Sursa de inspiraţie, atât ca formă, cât şi
ca simbolistică, a fost oferită reginei de istoria naţională. În picturile realizate pe pereţii
lăcaşelor de cult, pe unele monede sau pietre funerare, suveranii munteni şi moldoveni ai
perioadei medievale sunt prezentaţi aproape întotdeauna având pe cap o coroană
de aur. Această coroană, în general coroană princiară deschisă, este formată din 3 sau

5 ornamente sculptate cu forme de flori sau
frunze stilizate (fleuroane). În secolele al XIVlea şi al XV-lea, coroanele domnitorilor români sunt mici, asemănătoare cu coroanele
heraldice, dar din secolele următoare devin
din ce în ce mai mari şi mai împodobite. În
perioada fanariotă, domnitorii sunt rar reprezentaţi cu coroane pe cap, purtând la ceremonia înscăunării cuca ienicerilor sau işlicul
pe cap, un semn important în diminuarea sau
chiar pierderea suveranităţii conducătorilor.
În reprezentările din secolul al XIX-lea coroana este aşezată pe o pernă sau masă,
în apropierea imaginii domneşti, fapt ce simboliza ideea de recăpătare a suveranităţii
naţionale.
Coroana regală a devenit, după aducerea lui Carol I şi transformarea României în
regat, cel mai important simbol al autorităţii
supreme. Din acest motiv, realizării sale i s-a
acordat o atenţie specială. S-a căutat ca
acest însemn să marcheze tot ce este eroic,
sacru şi special în istoria noastră. Coroana
primului rege al României, Carol I, fost făurită din oţelul unui tun turcesc, luat pradă de
război de ostaşii români în timpul luptelor din
Războiului pentru Independenţă (1877). Nu
era confecţionată din aur, pentru că materialul preţios era surclasat în simbolistica sa
de oţelul tunului turcesc, „umplut de sângele
românesc”. Coroana Reginei Elisebeta este
într-adevăr din aur, pentru că acesta strălucea altfel pe capul unei regine implicate mai
mult în viaţa culturală a României antebelice,
decât în problemele legate de război. Forma
coroanei reginei Elisabeta este inspirată din
iconografia bisericească ortodoxă română,
fiind foarte asemănătoare cu coroanele purtate de soţiile domnitorilor români, munteni şi
moldoveni, în Evul Mediu, ea exprimând în
fapt continuitatea istorică. Se făcea astfel o
simbioză perfectă între continuitatea istorică
(coroana reginei Elisabeta) şi marcarea momentului istoric (coroana primului rege, Carol).
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coroanei christice. Atît coroana purtată pe
cap în 1922, cât şi întregul mod de viaţă al
reginei Maria poartă amprenta concepţiei
sale despre regalitate. Punctul nodal în definirea regalităţii a fost, pentru Maria, caracterul sacru al acestei instituţii. Vechiul concept
anglo – saxon se identifica cu cel ortodox al
Domnului, ca ,,uns” al lui Dumnezeu. Suveranul
trebuia să fie, conform acestei teorii, un model de întelepciune, răbdare şi bunăvoinţă.
El întruchipa măreţia, puterea şi solemnitatea
instituției regale.
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Momentul 15 octombrie 1922 semnifică,
în simbolistică oficială, reîntoarcerea la valorile şi aspiraţiile românilor: în timp ce Ferdinand a preferat să folosească coroana unchiului său, pentru Maria a fost comandată
o coroană nouă, specială, la o casă de bijuterii celebră din Paris, iar aurul a fost donat
de un proprietar de mină din Munţii Apuseni,
mai exact 1,8 kg. Nevoia de a marca momentul istoric cu un element ce reprezintă „un
bun material” transilvănean, românesc, vine
ca un apel la istoria noastră milenară şi la
simbolurile ei. După cum bine se ştie, din perioada Antichităţii, aurul de la Roşia Montană
a reprezentat o atracţie deosebită pentru
cei care au ajuns pe teritoriul nostru. Romanii
au exploatat celebrele mine de la Alburnus
Maior, iar mai târziu habsburgii au continuat
expolatarea zăcămintelor. Astăzi, aurul de la
Roşia Montană este un bun naţional, extrem
de disputat, pentru că, aşa cum au existat
de-a lungul timpului interese, acestea nu pot
fi lipsite prezentului nostru.
Proiectul coroanei reginei a fost făcut
de pictorul Costin Petrescu, dar un rol important în designul coroanei l-a avut chiar Regina Maria, care a dorit să aibă o coroană
cu totul specială, deosebită faţă de ce se
purtase până atunci în spaţiul european. Se
cunoaşte faptul că bijuteriile reprezentau o
pasiune deosebită pentru cea de-a doua
regină a României şi este de înţeles implicarea sa în proiect. Ea a dorit să aibă o coroană care să aducă aminte de coroanele
din epoca medievală, practic un alt element
simbolic ce marchează legătura cu istoria
naţională .
Realizarea efectivă a coroanei a avut
loc la Paris, la Casa de bijuterii Falize, din aur
de la Roşia Montană, cel mai bun şi pur aur
transilvănean, a cărui „amprentă” a fost găsită şi pe mai multe bijuterii antice descoperite pe teritoriul României, inclusiv în celebrele
„brăţări dacice”. Proiectată de pictorul care

a decorat Ateneul şi care era pictorul oficial
al Casei Regale, coroana reginei Maria era
realizată în stil bizantin şi decorată cu motive
vegetale şi simboluri cosmice străvechi. Sursa inspiraţiei artistului a constituit-o coroana
doamnei Despina Miliţa, soţia lui Neagoe
Basarab, aflată pe fresca Mănăstirii Curtea
de Argeş. Se ţinea cont, astfel, de dorinţa
reginei Maria de a-i da o aură medievală
înfăţişării sale. Baza coroanei este ovală, nu
circulară, cum se obișnuia. Are motive florale,
printre care spicul de grâu, care simbolizează fertilitatea, bogăția. Deasupra coroanei
este o cruce gamată, pe care Maria o prezintă și sub formă de medalii sau broșe, considerându-l un simbol al său. Crucea gamată
stilizată reprezintă simboluri religioase cosmice străvechi, care se regăsesc adesea şi
în arta populară românească, seminificând
soare, fertilitate, viață. Un accesoriu neobişnuit pentru coroană sunt pandantivele laterale „prependoulia”, specifice diademelor
imperiale bizantine. Cele două pandantive
au fiecare câte un scut heraldic: unul reprezintă stema Regatului României, iar celălalt -

care a influențat-o. Regina Maria este recunoscută ca fiind „ultima romantică” a României și „prima femeie modernă”. Din cercetările istoricilor ce s-au aplecat asupra casei
regale din România reiese faptul că plăcerile nevinovate ale reginei erau bijuteriile:
prețioase şi fastuoase, extrem de scumpe.
Încheiem prin a considera că simbolistica unuia dintre cele mai fastuoase momente din istoria naţională – încoronarea de la
Alba-Iulia din 15 octombrie 1922 - aduce
în prin plan importanţa unui bun naţional,
aurul de la „Roşia Montană”. Exemplul oferit în istorie de momentul 1922 ne conduce
la concluzia că avem o datorie sacră în a
nu înstrăina simboluri importante ale istoriei
noastre.
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pentru ametiste, pentru opale, pietre care nu
sunt foarte preţioase, dar care sunt extrem
de de expresive prin modul lor de îmbinare. Regina a vrut influențe medievale pentru
Prof. NICOLAE I. DIŢĂ
coroana ei, nu voia să fie o regină modernă
la un ceremonial al încoronării, ci să aibă
o alură medievală. Stilul bizantin a fost cel
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însemnele ce arată ascendenţa reginei Maria, Casa de Edinburgh. Coroana prezintă o
alăturare unică de simboluri regale, fiind o
exprimare a noii identităţi naţionale române dobândite de nepoata reginei Victoria.
De cele două medalioane sunt prinse câte
trei lanţuri, iar la capătul fiecărui lanţ se afla
o cruce gamată, similară celei din partea
superioară a coroanei. Alegerea pietrelor
semipreţioase sau preţioase care împodobesc coroana a fost în acord cu viziunea
reginei despre romantism, fiind o coroană
realizată într-un stil foarte la modă în aceea
perioadă, una dintre ultimele creaţii în stilul
„Art nouveau” . Comanda coroanei reginei
Maria, conform documentelor din arhiva Falize, a fost înregistrată la 5 august 1921, fiind
făcută de Parlamentul României, prin preşedintele Senatului, generalul Coandă, şi de
colonelul Drosso, din partea regelui Ferdinand. „Bijuteria” regală cântăreşte 1.854 de
grame, are diametrul la bază de 17,5 cm şi
înălţimea de 18 cm. Coroana reginei Maria
a fost finalizată în luna septembrie 1922, iar
costul execuţiei a fost de 64.820 de franci.
După o lună, comanda era gata, iar regina României avea să poarte la încoronarea
de la Alba-Iulia această „bijuterie” impresionantă.
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OLIMPIADA NAŢIONALĂ
A SPORTULUI ŞCOLAR
În semestrul I al acestui an şcolar, Colegiul Naţional „Matei Basarab” a participat,
sub îndrumarea profesorilor de educaţie fizică, Petrescu Irina şi Dumitrescu Elena, la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, unde a
înregistrat primele rezultate deosebite. Elevele Ostapovici Bianca (11 G) şi Iancu Diana (9 C) au ocupat locul al II-lea, respectiv locul al III-lea la cros, etapa municipală.
Eleva Şulea Andreea (9 F) a obţinut locul al
II-lea la tenis de masă, etapa pe sector, calificându-se pe municipiu. De asemenea, eleva Marica Ruxandra (11 C) a obținut locul I,
fiind urmată de eleva Gogoaşă Iulia (12 E),
care a obţinut locul al III-lea, etapa pe sector, ambele calificându-se şi pe municipiu.
Rezultate deosebite au avut şi echipele
reprezentative fotbal şi baschet. Astfel, echipa de fotbal, formată din Domenteanu Adrian (12 D), Manole Alexandru (11 C), Dinu
Cătălin (12 B), Rotar Eusebiu (12 D), Stanciu

Eduard (11 D), Mocanu Radu (9 A), Blagu
Cătălin (11 B), Dumitrescu Cezar (9 B), Grigorescu Sebastian (12 A) şi Popa Luca (10
B), s-a clasat pe locul al IV-lea.

lepcu Andrei (9 B), Coman Lucian (10 C),
Catană-Negreanu Andrei (9 B), Sotir Antonio (9 E) şi Ivanov Vlad (9 E), a ocupat locul
al III-lea.
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Echipa de baschet-băieţi, formată din
Visinoschi Radu (12 E), Cuniţa Bogdan (12
E), Oloumi Arian (12 B), Tudor Mircea (11 A),
Manoli Calin (11 A), Stan Andrei (9 E), Ne-
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De asemenea, echipa de baschet fete,
formată din Simionescu Bianca (12 F), Florea
Ana (12 B), Badea Cătălina (10 D), Spătaru
Irina (10 E), Andrei Teodora (10 E), Stănescu
Ioana (10 B), Vlad Claudia (12 G), Cata-

na-Negreanu Ana (10 C), a ocupat locul al
III-lea în cadrul aceleiaşi olimpiade. În luna
ianuarie va participa la olimpiadă şi echipa
reprezentativă de volei băieţi, care speram
să înregistreze performanţa de anul trecut.

Felicităm elevii implicaţi şi le urăm mult succes în următoarele competiţii!
Prof. Irina Petrescu
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“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”

