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Din punctul meu de vedere, acest concept al egalităţii a dispărut în urmă cu ceva
timp de pe suprafaţa pământului. O dovadă este faptul că, deşi avem pretenţia că
am ajuns la o culme a evoluţiei tehnologice, nu toţi beneficiem de servicii medicale
moderne. Totul începe chiar de la naştere,
deoarece naşterea unui copil într-un spital
privat se face în condiţii mult mai bune decât într-un spital de stat. Acest lucru se
întâmplă în funcţie de statutul finaciar al
fiecăruia. Însă unde este egalitatea dacă
o mămică ce poartă în pântecele ei un copil este internată într-un spital de stat, unde
condiţiile sunt mizere şi se poate infecta cu
diferiţi microbi, doar din cauza lipsei banilor, iar cineva, care deţine o sumă suficientă
pentru un spital de renume, are la dispoziţie
tot ce e mai bun? Pentru a fi egali, în special la acest capitol, fiecare spital trebuie
să poată oferi condiţiile necesare pentru

EGALITATE

a-şi putea trata pacienţii cu respect şi grijă. Fiecare colţ din camerele clădirii trebuie
să inspire curăţenie, iar aparatele necesare
fiecărei secţii să fie disponibile, deoarece
mulţi oameni bolnavi, aflaţi în stare critică,
sunt mutaţi de la un spital la altul pentru a
afla ce este în neregulă cu ei. De ce nu putem avea toate acestea asigurate încă de
la început? De ce nu putem fi egali? Banul
face astăzi diferenţa între viaţă şi moarte în
spitalele româneşti!
Nu suntem egali! Veţi descoperi că am
dreptate în clipa în care vă veţi urca într-un
autobuz sau în orice alt mijloc de transport
în comun la o oră de vârf, dimineaţa sau
seara şi veţi simţi că pentru unii civilizaţia
nu înseamnă apă şi săpun, nu înseamnă un
limbaj decent şi un comportament adecvat.
Veţi descoperi femei care au uitat de mult
ce presupune feminitatea, bărbaţi care nu
au aflat niciodată ce înseamnă să fie băr-
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baţi şi copii care nici nu cunosc termenul corect de „părinte”. Copii pe care nu a avut
cine să-i educe şi să-i înveţe că autobuzul nu
este locul în care dai cu pumnii şi picioarele
atunci când ţi se năzare şi nu scuipi seminţe
peste cei care au ghinionul să se aşeze lângă tine. Nu suntem egali şi din cauza faptului
că, atunci când privim pe geamul autobuzului, extenuaţi şi stresaţi de toată aglomeraţia
din jur, observăm cum trece câte o limuzină
de lux, condusă de un tânăr de bani gata,
care nu cunoaşte termenul de responsabilitate.

societate şi cu cât îi vom critica, îi vom discrimina mai mult, cu atât îi vom îndrepta mai mult
spre un comportament deviant.

Nu suntem egali pentru că unii încearcă
să găsească fericirea în bucăţi mici, pe care
le păstrează cu grijă într-un colţ al inimii, iar
alţii calcă totul în picioare, crezând că orice le este permis. Nu suntem egali pentru că
unii muncesc cinstit, iar alţii nu muncesc deloc, dar o duc mult mai bine. Nu suntem egali
pentru că unii dintre oamenii acestei societăţi au prea multe drepturi, în timp ce alţii nu
îl au nici măcar pe acela de a munci.

beneficiem de drepturi egale. De ce să excludem membrii unui grup, când putem să încercăm să interacţionăm cu ei? Comunicând
cu aceştia, îi putem cunoaşte mai bine şi ne
putem da seama că sunt oameni, ca şi noi,
cu defecte, calităţi, dorinţe, eşecuri, aspiraţii... Singura diferenţă dintre ei şi noi o poate
reprezenta doar cultura din care facem parte.

Dincolo de orice etnie, suntem oameni
şi toţi merităm o şansă să ne adaptăm în societate, să ne găsim un loc, un rost pe lume.
Nimeni nu este fericit când este izgonit din
toate părţile, nimeni nu o să crească, nu o să
trăiască liniştit, dorind să se integreze sau să
ajute societatea, atunci când nu este dorit.
Pe zi ce trece, atitudinea noastră faţă de
ceilalţi devine şi mai ostilă, deşi, în aparenţă,
încercam să arătăm că diferenţele culturale,
Suntem oameni şi suntem egali, suntem religioase sau de altă natură nu au nicio
oameni, deci suntem diferiţi. Cred că aces- importanţă pentru noi.
te două lucuri sunt legate unul de celălalt:
Oamenii devin mai falşi, mai periculoşi şi
ceea ce ne face egali ne face şi diferiţi. nu reuşim să conştientizăm faptul că o atituAvem aceleaşi drepturi, deci suntem egali. dine discriminatoare ne dăunează mai mult
Dar când vorbim despre a avea o opinie nouă decât celorlalţi. De ce? Fiindcă ne
proprie şi despre a gândi într-o manieră uni- îndepărtăm mai mult de ceilalţi, de cei pe
că, aici nu mai vorbim despre egalitate, ci care îi considerăm diferiţi şi, în final, rămânem
despre diferenţiere.
singuri. Cu toţii suntem oameni şi trebuie să

Discriminarea este o acţiune care presupune un tratament diferit, nedrept faţă de
persoane din cauza apartenenţei lor la un
anumit grup social. Există comportamente
discriminatorii, dar toate au în comun faptul
că implică o anumită formă de excludere sau
de respingere.
Nu trebuie să discriminăm doarece, în final, oamenii ajung să se comporte conform
etichetelor care li se pun. Este un fapt dovedit, pur omenesc, care ni se întâmplă tuturor.
Oamenii adoptă rolurile în care sunt puşi de

În concluzie, a venit timpul schimbării, timpul de a ne dori să fim egali, de a înceta
să-i mai discriminam pe ceilalţi, a venit timpul
să înţelegem că fiecare cultură, religie trebuie respectată în egală măsură, dacă ne
dorim să trăim în pace alături de semenii noştri. Am ajuns să trăim într-o perioadă destul
de agitată, o perioadă în care trebuie să
demonstrăm că suntem mai uniţi ca niciodată
şi că suntem pregătiţi să transformăm cultura
războiului într-o cultură a păcii.
Briceag Daria-Ioana,
Clasa a XII-a G

Conceptul de „dezvoltare durabilă” este relativ nou,
apărând ca o soluţie la criza
ecologică semnalată în ultimele decenii. Însă, în prezent,
noţiunea s-a extins asupra
calităţii vieţii în complexitatea sa, sub aspect economic
şi social. Dezvoltarea durabilă reprezintă acel proces
de dezvoltare, care permite
satisfacerea necesităţilor actuale, fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de
a răspunde propriilor nevoi.
Obiectivul său este crearea
unei

societăţi
durabile, care promovează
calitatea superioară a vieţii,
integrând stabilitatea economică, sănătatea şi siguranţa
social, ca repere fundamentale lumii actuale şi viitoare.
Raportat la spaţiul românesc, sistemul educaţional
este structurat şi organizat
progresiv, oferta educaţională fiind variată. Implicarea
tuturor entităţilor ce alcătuiesc ansamblul educativ este
direcţionată către performanţă, aprofundare şi afirmarea

competenţelor. Un argument
solid în favoarea afirmaţiei
noastre este reprezentat de
performanţele tuturor elevilor cu rezultate deosebite la
concursurile şi olimpiadele naţionale şi internaţionale, în domenii precum istoria, matematica, informatica, limba maternă
sau limbile străine etc., exemple preluate din mediul nostru
cel mai apropiat - Colegiul
Naţional „Matei Basarab”.
Urmărind ascendent etapele
învăţământului
românesc,
este

recunoscută la nivel internaţional pregătirea profesională
complexă si completă a absolvenţilor români. Excelând în
sfere diverse, de la cea a sănătăţii, la arhitectură, design,
inginerie, sectorul informaţional
digitalizat, absolvenţii români
se impun pe piaţa internaţională. Românii sunt profesionişti
care, prin activitatea lor, promovează imaginea sistemului
de valori şi variabile ale învăţământului românesc în afara

graniţelor. Însă, în vederea
unei dezvoltări durabile a
societăţii româneşti, sistemul
de învăţământ trebuie perfecţionat şi îmbunătăţit.
Din nefericire, se observă în ultima perioadă un
procent tot mai ridicat de
emigrare, precum şi o tendinţă de suprapopulare a unor
sectoare de activitate economică, preponderent serviciile, în detrimentul domeniilor profesionale. Acest fapt
este cauzat de promovarea
exclusivă a liceelor sau a
colegiilor cu filieră teoretică. Meserii precum cea de
croitor, vopsitor,
lăcătuş,
fierar

sau
operator
pe
maşini de desenare sau vopsire a produselor metalice şi
multe altele sunt „pe cale de
dispariţie” în România. Fără
un sector de producţie puternic şi fără personal calificat, periclitarea economiei
este inevitabilă. De aceea,
încurajăm promovarea instituţiilor educaţionale cu filieră profesională şi susţinem
abandonarea prejudecăţilor, necesare pentru schimbarea mentalităţii colective
asupra „meseriilor ”.

Perpetuum Mobile - Aprilie 2018

DEZVOLTAREA DURABILĂ
în sistemul de învăţământ

5

Perpetuum Mobile - Aprilie 2018

6

Şcolile profesionale trebuie să devină mai populare
şi mai populate, să fie promovate în mediul preuniversitar,
iar accentul din programa
instituţiilor vocaţionale trebuie pus pe consolidarea abilităţilor practice, astfel încât
absolvenţii să fie specializaţi
şi pregătiţi pentru practicarea
meseriei pentru care au fost
instruiţi. Printr-un personal calificat, specializat şi forţă de
muncă autohtonă consolidată, se contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii.
În ultimul timp, programa
școlară a reprezentat un subiect controversat, cei mai mulți
blamând-o şi considerând-o
defectuoasă, supraîncărcată
și nepotrivită cerințelor actuale ale societății. Obiectivul
principal al învățământului
românesc este oferirea bagajului de cunoștințe teoretice, prin care se urmărește
crearea unei culturi generale,
disciplinarea minții, stimularea și antrenarea proceselor
intelectuale și logice. Deși în
urma absolvirii învățământului
preuniversitar, mulți dintre noi
ne putem declara niște enciclopedii ambulante, nu putem ascunde că aplicabilitatea informațiilor pe care le
deținem tinde spre zero, iar,
de cele mai multe ori, ne simțim
neputincioși în fața propriului
destin, suntem dezorientați,
fiindcă înțelegem, cu sufletul
neîmpăcat, că lumea ideilor
și idealurilor noastre nu corespunde cu lumea reală.
Considerăm că această critică dură a programei
nu este îndreptățită, iar noi
îi recunoaștem valoarea și
importanța care, totuși, ar pu-

tea fi sporite prin introducerea unor noi discipline care să
vizeze integrarea în societate
și pregătirea vieții de adult a
adolescenților. În acest sens,
orele de educație sexuală ar
trebui să fie introduse încă din
ciclul superior al gimnaziului,
fiindcă ar ajuta să combată
fenomenul nașterilor la vârste
fragede, o cauză importantă
care conduce la abandonul
școlar. De asemenea, elevii
au nevoie de cursuri de orientare profesională și de
ore de educație financiară,
cu scopul de a-i pregăti să
devină adulți responsabili,
hotărâți, capabili să-și croiască un viitor armonios. Astfel,
cunoașterea pieței muncii, a
domeniilor de activitate profesională și interacțiunea cu
specialiști din domeniile respective ar influența considerabil orientarea şi alegerea
viitoarei cariere, iar căpătarea unor competențe de
gestionare a veniturilor, de
economisire, de contractare
a unui credit etc. ar reprezenta niște abilități practice mai
mult decât utile, care ne-ar
asigura echilibru financiar și
o mai bună perspectivă de
înțelegere a economiei cotidiene.
În România, activitatea
de voluntariat a cunoscut în
ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și
internațional, în domenii extrem
de diferite: social, economic,
civic, cultural și medical. Toate aceste acțiuni întreprinse
benevol conduc la formarea
unui cetățean activ, cu spirit civic, dedicat comunității
de care se îngrijește. Însă,
școlile generale şi liceele nu

promovează îndeajuns valorile voluntariatului printre tineri.
Lipsa de informare în acest
domeniu diminuează sau chiar
răpește șansele elevilor de
a-si perfecționa abilitățile de
comunicare și interacționare
prin contactul cu un mediu extern școlii. Desfășurarea unui
voluntariat alături de frecventarea cursurilor școlare duce
la dobândirea unei game mai
ample de compentențe sociale, necesare unui adult în
devenire, atât pe plan profesional, dar mai ales pe plan
personal.
Considerăm că
voluntariatul este o formă de
învățare prin acțiune practică, încurajarea ei în spațiul
academic reprezentând un
impuls pentru tineri în vederea dezvoltării lor și a investirii în ei inșiși și în comunitate.
Astfel, pentru a se promova
aceasta formă de integrare
în societate, școlile ar trebui
să aibă contracte cu ONGurile prin care să se recruteze tineri în formare, doritori să
facă o schimbare în comunitate. Aceștia trebuie informați
printr-o campanie la nivelul
fiecărui liceu și fiecărei școli
generale, pentru a se putea
plia pe programul de voluntariat care li se potrivește cel
mai bine calităților personale.
Aripile cu care zboară visul oricărui tânăr în dezvoltare sunt într-o strânsă legătură
cu instituțiile de învățământ și
cu educația în sine. Școala
oferă atât conținuturi cognitive, cât și competențe socioemoționale, esențiale pentru
succesul în viață. Pe lângă
bagajul bogat de cunoștințe,
sistemul preuniversitar învață
pe fiecare ce înseamnă prietenie, ajutor reciproc, unita-

pentru a nu periclita profesionalismul actului de educație,
sunt o dovadă a unei implicări
emoționale controlate. Elevii
sunt mijlocitori pentru profesori
în ceea ce privește cariera
lor, rezultatele și satisfacțiile
obținute în urma muncii venind
spre a hrăni spiritul și a motiva
împărtășirea cunoștiințelor și
călăuzirea celorlalte generații.
Mereu ne-am imaginat cât
este de dificil să porți responsabilitatea de a fi îndrumător,
mentor, model. Această asumare necesită obiectivitate,
profesorii urmându-și strategia
de a forma, inspira și informa
elevii, dar și împărtășirea laturii umane, construind o legătură afectivă cu aceștia
prin intermediul căreia să îi
poată motiva, să îi îndemne
să își depășească limitele. În
această direcție, am observat că motivația pozitivă dă
cele mai multe roade. Elevii au
nevoie să primească susținere
de la profesorii lor, să știe că
aceștia cred în ei, că văd
potențial și abilități care să-i
conducă spre succes, indiferent cât de dificil sau întortocheat ar fi drumul spre acesta.
Poziționarea la granița dintre
un profesionist și un om iubitor
de oameni mai mici cred că
descrie cel mai bine profesorul, iar noi, ca elevi, observăm
și admirăm asta. Din punctul
de vedere al dezvoltării durabile, personalitatea profesorului este un aspect care
își lasă profund amprenta
asupra întregii experiențe de
doisprezece ani în care temperamentul se șlefuiește, caracterul se construiește si personalitatea se dezvoltă. La
final, adultul este un rezultat al
muncii de echipă la care au

contribuit toți profesorii într-o
măsură sau alta, imaginea lui
de ansamblu fiind o amintire
încărcată de lecții, exemple
și principii pentru celebrarea
unei vieții conștiente al cărei
stăpân să fie el însuși.
Credem că așa începe
,,dezvoltarea durabilă”: prin
valorificarea anilor de formare a adolecenților care surprind perioada optimă pentru cunoașterea și explorarea
tainelor societății. Astfel, etapa școlarizării preuniversitare
anticipează structura adultului și îl călăuzește spre menirea lui, asta fiind posibil prin
intermediul celor care poartă
lumina cunoașterii, care sperăm că știu că țin tot universul
în mână.
Eseu din cadrul proiectului naţional „Un viitor sustenabil cu și pentru tineri”, organizat de Departamentul pentru
Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al
Guvernului.

Autori:
Bascoveanu Maria-Alexandra,
Budulică Simina Ana-Maria,
David Elena-Valentina,
Dunca Maria, Ruţă Slavia,
clasa a XII a I.
Prof. coordonatori:
Căplescu Iuliana Maria,
Şorop Maria Lidia.
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tea și apartenența la un grup.
Prin munca în echipă, elevii
devin echilibrați, învață să
asculte părerea celor din jur,
să se autoevalueze, să aprecieze și să stimeze valoarea
și utilitatea celuilalt. Școala
constituie un factor de socializare deosebit de însemnat,
fiindcă îndeamnă la integrarea în cadrul unei colectivități,
alcătuite din caractere foarte
diverse pe care le șlefuiește
cu îndemânare, formând un
tot unitar, deschis la nevoile
celuilalt și caracterizat de spiritul de solidaritate. În schimb,
homeschoolingul se dezvoltă
împotriva valorilor promovate
de școala tradițională, fiind
un sistem ineficient, individualist, în care funcțiile normative
și de socializare ale școlii sunt
pierdute. Studiind doar acasă, este aproape imposibil de
dobândit abilități de comunicare, de leadership, de lucru
în echipă. Homeschoolingul
nu poate fi o alternativă la
sistemul de învățământ clasic, deoarece nu îmbină toate procesele necesare unei
dezvoltări optime a copilului. Recomandăm să se lupte
pentru stoparea acestui fenomen, frecventarea cursurilor într-o colectivitate având
o importanță deosebită pentru învățarea comunicării eficiente cu cei din jur, pentru
susținerea muncii în echipă și
pentru exersarea modului de
rezolvare a conflictelor. Astfel
de abilitați nu sunt facilitate
de homeschooling, copilul
fiind izolat de tot ce presupune lumea exterioară.
În relația elev-profesor,
disciplina și autocontrolul de
care dascălii dau dovadă,
adaptându-și latura afectivă
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FOR THE 8 IN ALL OF US
How we keep coming back

8
It

looks just like a window

Pentru a putea progresa, noi, ca oameni suntem dispuşi să renunţăm la ceea ce
ne este familiar şi să o luăm de la zero sau,
cel puţin, asta dorim a fi imaginea din exterior. Dar oare în privinţa creaţiilor cu suflet şi
cu o poveste, putem fi atât de reci?

muzicii anilor
’80, vom
zări o stea
cu adevărat
unică, David
Bowie, un tânăr britanic care a
schimbat industria prin
curaj, machiaj şi un talent rar, capabil de
a extinde cu adevărat perspectiva asupra
lumii prin operele sale, cum ar fi minunata
piesă „Life on Mars?”.

Muzica ne-a arătat că, deşi suntem
diferiţi unii de ceilalţi, aşa cum ar şi trebui,
rămânem totuşi conectaţi de acelaşi lucru,
viaţa, clipele ei fericite sau mai puţin fericite energizându-ne prin amprentele lăsate
În ziua de 6 Februarie a anului 2018,
asupra persoanei, amprente pe care artiştii
ştiu a le nuanţa spre a da viaţă unor creaţii compania lui Elon Musk, SpaceX, a lansat
pentru cei din jurul lor, creaţii care sfidează cea mai puternică rachetă din lume, Falcon
Heavy, însă aceasta nu a fost o simplă lantimpul.
sare, racheta având drept încărcătură chiar
În 2018, muzica este pretutindeni, întru- maşina sport a lui Elon, o Tesla Roadster.
cât serviciile de streaming ne oferă secole Elementul surpriză a fost faptul că maşina va
întregi de muzică, având posibilitatea de a reda opera lui Bowie, „Space Oddity ”, până
le accesa la o simplă atingere a unui ecran. când bateria se va descărca sau maşina va
Dar, cum pe lume există un număr limitat de lovi un asteroid. Prin urmare, David Bowie o
idei explorabile sau de sunete pe care ure- să fie primul artist ascultat de marţieni.
chea noastră să le poată diferenţia, nu vom
Fiind un artist a cărui perspectivă este
ajunge oare la o saturare în această induscu totul unică, acest aspect are o influenţă
trie?
puternic resimţită în colaborările sale. AlbuO simplă privire asupra pieselor ascul- mul cu numărul zece al formaţiei Queen, „Hot
tate de adolescenţi în prezent ne-ar da im- Space”, ne-a lăsat drept moştenire una dinpresia unei industrii a cărei versiune actuală tre cele mai incredibile colaborări ale timnu seamănă deloc cu cea a anilor ’80, dar pului, cu nimeni altul decât David Bowie.
oare acesta să fie cazul? Uitându-ne înapoi
„Under Pressure” este o melodie care
la unele dintre cele mai mari simboluri ale
cel mai sigur te va surprinde cu energia sa

Uitându-ne mai amănunţit la această
trupă britanică, vom începe să observăm
remarcabila mentalitate din spatele a tot,
pornind de la nume, Queen, un cuvânt
care defineşte puritatea şi nobleţea, dar
în acelaşi timp este învelit într-o simplitate
înţeleasă de toţi,
dându-ne puterea
de a aspira la măreția sa. Cel care a ales
numele Queen a fost Freddie Mercury, un
individ înfocat, care a ajuns pe pereţii a
nenumăraţi adolescenţi în anii ’80 şi ar fi
continuat să facă asta şi în prezent, dacă
nu s-ar fi stins la vârsta de 45 de ani.
The

show must go on

Aducând simbolismul lui Freddie în discuţie, trebuie să includem în ecuaţie rolul
pur al artistului din anii ’80 şi aura care îl
înconjoară, responsabilă pentru impactul
asupra societăţii viitoare. Un astfel de artist
nu avea un cont de Twitter şi nici nu i se
putea asculta muzică la o simplă apăsare
a unui buton. Acesta capătă imaginea unei
creaturi mitice, ocupate cu realizarea de
artă sub formă de album, artă ce poate fi
apreciată rar, făcând-o astfel specială.
Aruncarea unei priviri asupra calendarului te-ar face să crezi că imaginea artistului anilor ’80 este o specie dispărută de
mult timp, dar nu ai putea fi mai departe de
adevăr, întrucât criticii par a fi găsit un nou
Bowie prin vastul ocean de artişti ai acestui
mileniu.
„St. Vincent” a fost titlul albumului care
în 2014 i-a adus un Grammy pentru cel mai
bun album alternativ cântăreţei cu acelaşi

nume de scenă, pe numele său real Annie Clark. Ca un adevărat artist care continuă să creeze şi să evolueze, după ce
a atins ceea ce mulți nou-veniţi în lumea
muzicală percep drept apogeul carierei,
în 2017, Annie Clark s-a ferit de lumina reflectoarelor pentru a da naştere celui de
al cincilea album al său, MASSEDUCTION,
un album care îndrăzneşte a aborda haosul şi tabuurile societăţii noastre prin piese
precum „Pills” sau „Los Ageless”, în timp ce
piese ca „Hang on me” ne fac să reflectăm
asupra celor mai personale memorii cu o
subtilă candoare. Albumul se prezintă ca
o fereastră în viaţa personală a lui Clarke,
stabilind o rară conexiune între artist şi fan,
o conexiune care poate nu ne va dezvălui
adevărul despre artist, dar cu siguranţă va
oferi un sentiment de fragilitate, o trăsătură
devenită insolită pentru albumele produse
în masă, specifice anilor în care trăim.
John Murphy, un critic al publicației muzicale OMH a lăudat MASSEDUCTION, văzându-l drept un pas important pentru arta
muzicală. Murphy consideră că trebuie să
fim recunoscători pentru existența unui succesor spiritual al geniilor creative precum
David Bowie sau Prince.
Cum începem să ne săturăm de similaritatea şi de caracterul plictisitor al creaţiilor actuale, poate că 2018 va reprezenta
întoarcerea conceptului de artist al anilor
’80, dar oricum nu trebuie să ne fie frică de
viitor.
Constantin Cristian
clasa a XI-a B
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de necrezut atunci când o auzi în trailer-ul
unui film, rămânându-ţi dorinţa de a schimba lumea din jurul tău, dar şi de a vedea
filmul respectiv.

9

It ends
with
us
Colleen H oover
„Cincisprezece secunde. De atât este nevoie să schimbi în totalitate o persoană. Cincisprezece secunde pe care nu le vom primi niciodată înapoi.”
Voi începe prin a spune că „It ends with us”
este una dintre cărţile mele favorite, dacă nu
chiar preferata mea. De ce? Pentru că este un
roller-coaster al emoţiilor, care te va face să
râzi, să plângi şi care te va purta prin tragica,
totuşi minunata călătorie a protagonistei, Lilly
Bloom. Romanul de succes oferă o perspectivă dublă, atât a trecutului, cât şi a prezentului, cele două lumi ale lui Lilly ajungând să se
unească la un moment dat.

Atlas Corrigan. Atlas este un băiat sărac, fugit
de acasă, dar în acelaşi timp un om minunat,
cu nişte ochi albaştri superbi. Povestea celor
doi începe când Lilly avea 15 ani, iar Atlas
18, fata oferindu-se să îl ajute şi să aibă grijă
de el, până ce vor găsi o soluţie în privinţa
condiţiei băiatului. Adolescenţii se îndrăgostesc şi trăiesc o poveste de iubire frumoasă,
dar şi tragică, ea terminându-se dur. Atlas se
înrolează în armată şi îşi ia la revedere de la
Lilly, cu promisiunea că atunci când va considera că este îndeajuns de bun pentru ea, o
va căuta.
Opt ani mai târziu, întorcându-ne în prezent, Lilly este foarte fericită alături de Ryle, pe
care l-a iertat în urma unui incident trist şi dureros, cauzat de furie. (Recunosc că, în unele
momente când citeam, nu am înţeles-o, poate
chiar am învinovăţit-o în privinţa deciziei de a-l
ierta, dar ştiu şi înteleg ce înseamnă să ierţi o
persoană din dragoste). Totul pare perfect,
până când tânăra se reîntâlneşte cu prima ei
dragoste şi este cuprinsă de un val de emoţii,
confuzia făcându-şi loc în inima şi în creierul ei.

Din acest punct, lucrurile nu fac decât să
devină din ce în ce mai confuze. Aceasta este
marea putere a lui Colleen Hoover: creează
personaje minunate, de care ajungi, fără să îţi
dai seama, să te îndrăgosteşti. Nu ştii pe cine
Lilly Bloom este o tânără de 24 de ani din să iubeşti. Nu ştii pe cine să urăşti. Parcă ai
Plethora, Maine, mutată de curând în frumosul fi în locul protagonistei, fiind forţat să iei şi tu
oraş, Boston. Aici, după o zi „de coşmar ” îl decizia pe care o are ea de luat.
întâlneşte, pe acoperişul unei cladiri, pe Ryle
Aşa cum explică autoarea la finalul cărţii,
Kincaid. Ryle este un neurochirurg de succes subiectul principal nu este dragostea sau triundin Boston, un bărbat chipeş si un burlac con- ghiul amoros dintre personaje, ci sacrificiile pe
vins, care susţine că nu se va însura şi nu va care o femeie trebuie să le facă de dragul coface copii în viaţa lui, munca sa fiind pe primul piilor ei, acest roman fiind inspirat dintr-un caz
loc. Deşi relaţia dintre cei doi „scârţâie” puţin real, al mamei sale. Deşi nu am ajuns în acel
la început, dorindu-şi lucruri diferite, ei ajung punct, de a lua o astfel de decizie, consider
să realizeze că se iubesc şi au nevoie unul de că cel mai greu lucru este să alegi între iubire
celălalt.
şi binele copiilor tăi. Motivul principal pentru
Între timp, este prezentat şi trecutul fetei
prin intermediul „jurnalului” scris pentru Ellen Degeneres, pe care, Lilly o considera o sursă de
inspiraţie şi euforie. Şi în trecutul protagonistei
avem de-a face cu un băiat, numele lui fiind
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care acest roman m-a impresionat până la lacrimi nu a fost faptul că am fost copleşită de
sentimente (deşi s-a întâmplat şi acest lucru),
ci faptul că modul în care autoarea a punctat
şi subliniat suişurile şi coborâşurile emoţionale

prin care trece o femeie, în cazul acesta, Lilly, în momentele
de conflict între gândire şi suflet, este de-a dreptul genial.
Cred că singura metodă prin
care poţi transmite cititorului
astfel de sentimente şi emoţii şi
să îl pui în poziţia de a a se
strădui să înţeleagă momentele de chin la care este supusă protagonista, este să te
implici emoţional, trup şi suflet,
în conceperea personajelor şi
a acţiunii. Colleen Hoover este
una dintre puţinele autoare
contemporane care reuşeşte,
din punctul meu de vedere,
cu brio, să facă acest lucru,
să sucească şi să răsucească
personajele şi acţiunea, în aşa
fel încât scoate la suprafaţă
unele probleme care ar trebui
luate serios în considerare şi
rezolvate, măcar prin abţinerea de la critica inutilă a unei
asemenea situaţii.
Ştiu că noi, dacă nu toţi,
măcar majoritatea, în momentul în care citim undeva sau
vedem la televizor un reportaj
despre o femeie abuzată de
partenerul ei, tindem să judecăm femeia, să ne întrebăm de
ce nu l-a părăsit după prima
palmă, în loc să ne gândim puţin mai mult la subiectul acesta
şi să ne dăm seama că nu este
atât de uşor precum pare şi că
noi putem doar să ne exprimăm
părerea, asta până când vom
fi puşi în faţa aceleiaşi situaţii.
Exact acelaşi lucru l-a făcut şi
Lilly cu mama ei, învinovăţind-o
că nu îl părăseşte pe tatăl ei
şi criticând-o aspru, spunând
că ei nu i se va întâmpla acest
lucru, că îşi va părăsi imediat
11

bărbatul, dacă acesta o va
lovi, însă, trăind experienţa, ea
realizează cât de greu este să
iei o astfel de decizie.
Aşa cum a spus Anna
Todd, autoarea seriei „After ”,
„It ends with us” este „un roman
curajos şi sfâşietor, care îşi înfige ghearele în tine şi nu îţi dă
drumul... Nimeni nu poate oferi
o scriere atât de emoţionantă
precum Colleen Hoover ”, Deşi
mi-a fost frică la început să o
citesc, deoarece auzisem că
nu îmi voi putea stăpâni emoţiile, odată ce am pus mâna pe
carte, nu am putut să o las jos,
dorindu-mi să aflu din ce în ce
mai mult denodământul şi ce
se va întâmpla cu personajele
mult îndrăgite.
Furie, fericire, tristeţe, durere, extaz, iubire... nici măcar nu
există cuvinte pentru a explica
prin ce am trecut şi ce am simţit citind acest roman. De abia
aştept să apară versiunea tradusă a cărţii pentru a o reciti şi
recomand cu încredere „It ends
with us” tuturor persoanelor care
îşi doresc o călătorie superbă
şi înduioşătoare prin lumea lui
Colleen Hoover. De asemena,
să încercăm, de acum încolo,
să îi ascultăm sfatul: să nu ne
mai grăbim să judecăm situaţiile din afară! Nimeni nu ştie ce e
în sufletul altei persoane!

Dumitru Ioana Miruna
Clasa a X-a H
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ALBA IULIA,
cetatea care aşteaptă
sărbătoarea Centenarului

12

1 decembrie 1918 – 1 decembrie 2018...un arc peste
timp ce va uni ţara... cel puţin aceasta este speranţa
multora, să reînvie atmosfera
de sărbătoare a timpului de
acum 100 de ani...de acum
un CENTENAR, primul CENTENAR al României Mari, al
„României dodoloaţe”, cum
se exprimau în epocă ţaranii
români, aceiaşi care înfăptuiseră Marea Unire.
1 decembrie 1918 şi-a
lăsat amprenta asupra identităţii naţionale româneşti
într-o cetate care nu întâm-

plător a fost aleasă ca să
rămână în istorie... Alba Iulia,
cetatea moţilor din Apuseni,
cetatea în care Mihail Voievod Viteazul intra triumfător,
cetatea lui Horea, Cloşca
şi Crişan, cetatea lui Avram
Iancu din vremea Revoluţiei
paşoptiste, cetatea Marii
Uniri...
Despre Alba Iulia şi momentele ei de glorie vreau
să vă povestesc în rândurile de mai jos, cetatea care
este pregătită să ne găzduiască la marea sărbătoare
a CENTENARULUI, cetatea

care îi aşteaptă pe români
să îi inunde străzile tot anul
2018 dar, mai ales, în ziua
sărbătorii ei şi a întregii Românii...1 decembrie 2018.
La 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul intra călare în
Cetatea de scaun a Crailor
ardeleni, capitala principatului autonom al Transilvaniei, Alba Iulia. După victoria
de la Şelimbăr din 28 noiembrie, Mihai Viteazul era întâmpinat la Sebeş, unde era
aşezată tabăra, de către
Demetrius Napragy, episcopul romano-catolic al cetăţii
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M ihai V iteazul
Alba Iulia şi de către nobilii
din Transilvania care
l-au
rugat să primească cheia
Cetăţii de scaun a Ardealului.
Istoricul Nicolae Bălcescu, în „Românii supt MihaiVoievod Viteazul” ne descrie
în cuvinte alese acest eveniment: „Într-aceea, MihaiVodă, ridicându-și tabăra
de la Sibiu, înaintă cu încetul spre Alba-Iulia. Prin toate orașele pe unde trecu în
cale, locuitorii alerga înainte-i cu daruri, slobozind puști
în semn de veselie și primindu-l cu mare dragoste și entuziasm. Apropiindu-se de
Alba, locuitorii orașului și ai
județului îl întâmpinară cale
de o leugă (2200 de metri)
înainte cu multă cinste și daruri. În capul lor era episcopul catolic Dimitrie Naprasdi,
încunjurat de tot clerul său.
El felicită în numele poporului pe domn de sosirea sa,
urându-i tot felul de fericiri, o

domnie vecinică asupra țării
Ardealului, ce el dobândise
cu sabia, o viață îndelungată și izbânzi multe, care să
se adaoge unile peste altele. În aceeași zi, luni 1 noiemvrie, Mihai-Vodă intră cu
mare pompă în capitala Ardealului… Întrarea s-a făcut
prin poarta Sf. George. De
la această poartă până la
palatul domnesc, sta înșirați
ostașii de ambe părțile uliței
în mai multe rânduri, în dosul
cărora se grămădise mii de
mii de popor. Înainte venea
episcopul și clerul său, isnafurile (corporațiile) orașului,
apoi o bandă de muzică
ce se compunea de opt
trâmbițe, care cu multă armonie modula sonurile lor,
de atâtea tobe de oțel pre
obiceiul turcesc, de un bun
număr de flaute și flașnete.
În urma acestei orchestre, venea Mihai, călare pe
un măreț cal alb. Opt paji
învestiți cu mare eleganță
încunjura calul domnului. Înaintea lui opt seizi duceau de
frâu opt cai acoperiți cu șele
prețioase, lucrate cu aur și
argint, și împodobiți cu pene
mari. Mihai purta pe cap un
calpac unguresc, împodobit cu o egretă neagră de
pene de erodiu legate cu
aur; o manta lungă albă de
mătase țesută cu fir, având
pe de lături țesuți vulturi de
fir; tunică albă de aceeași
materie, lungi ciorapi de mătase albi, garnisiți cu pietre
scumpe și botine de saftian
galben; de brâu atârna o
pală de Taban împodobi-

tă cu aur și rubine. O ceată
de zece lăutari țigani urma
îndată după domn, cântând
imnuri naționale. Apoi venea
o mulțime de boieri și ofițeri
străluciți, toți călări, și o numeroasă trupă de soldați.
Lângă domn se ducea steagurile lui Andrei Bathori luate
în bătălie. Ele era desfăcute 13
și plecate spre pământ, spre
semn că Ardealul e supus.
Astfel, în mijlocul concertului
trâmbițelor, tobelor și altor
instrumente, la sunetul clopotelor și vuietul tunurilor, la
care se unea strigările de
bucurie ale poporului, intră
Mihai în capitala Ardealului și trase la palatul domnesc…”
Peste câteva zile, Mihai
Viteazul se intitula Domn al
Ţării Româneşti şi al Ardealului. A fost primul pas spre
prima unire politică a Ţărilor Române, unire care se
înfăptuieşte peste un an, în
27 mai 1600, când Mihai Viteazul, după ce ocupase şi
Moldova, se intitulează întrun document aflat la Muzeul Naţional al Unirii din Alba
Iulia: „Io Mihail Voievod, din
mila lui Dumnezeu, domn al
Ţării Româneşti, al Ardealului
şi a toată Ţara Moldovei”.
Răscoala de la 1784 a
fost una dintre cele mai mari
mișcări sociale de la sfârșitul
veacului al XVIII-lea din Europa. Referindu-ne strict la
Transilvania, răscoala condusă de Horea, Cloșca și
Crișan a fost cea mai importantă ridicare la luptă a
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H orea , Closca
populației românești din Evul
Mediu.
Cauzele care au generat răscoala au fost de ordin economic și social: robota excesivă, dările în bani
către stăpânii de pământ,
către stat, taxele pentru
plata funcționarilor, pentru
întreținerea armatei sporiseră și ele. O cauză imediată
o constituie anularea decretului imperial din 31 ianuarie 1784, prin care se
dispunea conscrierea unor
sate din ținuturile de graniță
și extinderea regimentelor
de graniță. Țăranii care se
înscriau în regimentele de
graniță scăpau de iobăgie
și primeau casa și pământul
în schimbul serviciului militar.
Sate întregi pornesc spre
Alba Iulia. Măsura de anulare a conscripției stârnește un
val de nemulțumire.
Răscoala izbucnită la 2
noiembrie 1784, în Zarand,
cuprinde repede Munții Apuseni, comitatele Hunedoa-

si

Crisan

ra și Alba, trecând și în comitatele Turda, Cluj, Sibiu
și amenințând să cuprindă
toată Transilvania. Pe lângă
țăranii români, la răscoală
participă și țărani maghiari
din Arad și Trascău, în timp
ce țăranii sași din numeroase
localități rurale situate între
cele două Târnave refuză să
mai muncească pentru dijmă.
Programul răscoalei prevedea: nobilimea să nu mai fie
pe viitor, ci fiecare să trăiască
din slujba îndeplinită, nobilii
să-și părăsească pentru totdeauna moșiile, desființarea
iobăgiei și împroprietărirea
lor cu pământ, impunerea
tuturor în mod egal la dări,
liberarea țăranilor arestați,
eliberarea națională și organizarea, după planurile lui
Horea, a unei „republici populare”.
Era cel mai înaintat program al vremii formulat în
Transilvania, care, aplicat,
însemna distrugerea temeliilor
relațiilor feudale. În fața ra-

dicalizării și extinderii mișcării
țărănești, autoritățile și nobilimea iau măsuri pentru potolirea răscoalei: se numește
un comisar pentru cercetarea cauzelor, sunt trimiși episcopii și se publică patente
pentru liniștirea răsculaților;
se hotărăsc pedepse pentru
„ațâțători”; se încep tratative în vederea încheierii de
armistiții. Lupte grele se dau
între răsculați și trupele nobiliare și imperiale. Pentru a
câștiga timp, autoritățile încheie mai multe armistiții cu
țăranii răsculați. În decembrie
1784, țăranii răsculați suferă
o grea înfrângere la Mihăileni, ceea ce îl determină pe
Horea, la 14 decembrie, să
înceteze lupta. Nobilimea și
armata imperială condamnă
la moarte sute de țărani. Horea și Cloșca sunt prinși la 27
decembrie 1784, iar Crișan
la 31 ianuarie 1785.
La 28 februarie 1785, Horea și Cloșca, conducători
ai răscoalei din Transilvania,
erau executați prin frângerea
pe roată pe platoul „La furci”
din Alba Iulia; Crișan se spânzurase în închisoare.
După izbucnirea Revoluţiei paşoptiste în Transilvania,
în primăvara anului 1848, împăratul austriac Franz Joseph
a avut o atitudine şovăitoare, dată de situaţia militară
precară de pe tot cuprinsul
Imperiului Austriac, în care izbucniseră revoluţii în mai multe locuri: Italia, Ungaria, Transilvania, Viena şi altele.
La început, împăratul a
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încuviinţat mişcarea revoluţionară maghiară din Ungaria şi Transilvania, iar trupele imperiale au sprijinit-o
cu armament şi prin inactivitate până în toamna anului
1848. Începând aproximativ
cu luna septembrie, atitudinea împăratului a devenit
din ce în ce mai fermă faţă
de revoluţionari, iar din luna
octombrie 1848, armata imperială, sprijinită de miliţiile
româneşti transilvănene, numite şi Landsturm, au pornit
ofensiva împotriva revoluţionarilor maghiari din Transilvania. Au fost dezarmate toate
oraşele din Transilvania care,
fiind locuite preponderent
de maghiari, au înarmat gărzi
naţionale maghiare. Până în
luna decembrie 1848, toată Transilvania se găsea sub
controlul trupelor austriece. În
această lună începe ofensiva armatei maghiare în Transilvania, din direcţia CiuceaHuedin, iar până în primăvara
anului 1849, tot Ardealul se
găsea în stăpânirea acesteia, cu excepţia cetăţii Alba
Iulia, cetăţii Deva şi a centrului Munţilor Apuseni.
În luna martie, comandantul armatei maghiare din
Transilvania, generalul polonez Joseph Bem, decide instituirea asediului cetăţii Alba
Iulia, pentru a-şi asigura completa libertate de mişcare.
Garnizoana cetăţii Alba Iulia
era formată din 1.500 până
la 2.500 soldaţi din armata austriacă. Cifra diferă în
funcţie de sursa de informare, dar ea nu a depăşit ma-
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Adunarea

de la

Alba Iulia 1

ximul de 2.500 combatanţi.
Aceştia făceau parte din mai
multe regimente şi erau majoritatea de origine română,
recrutaţi din Transilvania. Unităţile militare cărora le aparţineau apărătorii cetăţii erau
Regimentele I şi II grăniceri
valahi, Regimentul „Carl Ferdinand”, Regimentul contele
Leiningen, Regimentul baron
Bianchi, Regimentul de grăniceri bănăţeni, nou formatul
Batalion de vânători transilvăneni (toate de infanterie)
şi Regimentul Ferdinand Max,
cavalerie uşoară. Lor li s-a
adăugat un număr de combatanţi din garda naţională
a oraşului Orăştie şi un număr
de civili români care au cerut să fie înrolaţi în armată.
Temporar, în timpul asediului
se va adăuga pentru scurt
timp batalionul de Landsturm
condus de prefectul Axente
Sever. Cetatea era apărată de 70 până la 100 piese
de artilerie (tunuri de cetate,
tunuri de câmp şi mortiere) şi

decembrie

1918

câteva baterii de rachete,
absolut insuficiente ca număr.
Garnizoana era, de asemenea, inferioară numeric faţă
de nevoile reale de apărare.
Militarii austrieci erau
echipaţi cu uniformele specifice fiecărui regiment. Oamenii din miliţii erau îmbrăcaţi
în hainele proprii. Aprovizionarea cu hrană şi muniţie era
corespunzătoare şi exista un
sistem sanitar organizat. Ca
armament de infanterie, soldaţii erau înarmaţi cu puşti
militare cu baionetă, iar cei
din cavalerie cu armamentul
corespunzător specialităţii
lor. Tunurile erau deservite de
artilerişti profesionişti.
Comandantul cetăţii a
fost colonelul August, numit
în locul fostului comandant
care se îmbolnăvise aproape imediat după începerea
asediului. Corpul de asediu
maghiar era format din cca
8.000 combatanţi, dar cifra a oscilat mult pe durata
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asediului. Era format atât din
militari profesionişti din armata maghiară, cât şi din miliţii
maghiare recrutate din diverse părţi ale Ungariei sau
Transilvaniei. Avea în dotare
artilerie de asediu, de câmp,
mortiere şi baterii de rachete incendiare. Comandanţii
corpului maghiar de asediu
au fost succesiv generalul
Bem, baronul colonel Kemeny
Farkas şi colonelul Stein.
Cetatea Alba Iulia şi-a închis porţile în vederea apărării la 25 martie 1849, când
a fost somată pentru prima
oară să se predea. Trupe din
garnizoană au adus imediat
în cetate toate alimentele pe
care le-au putut rechiziţiona
din împrejurimi, în vederea
depozitării lor pentru asediul
care va urma. Fortificaţiile exterioare au fost abandonate
pentru că micimea garnizoanei nu permitea apărarea lor.
Au fost îmbunătăţite măsurile
de apărare ale fortificaţiilor interioare, pe bastioane
au fost amplasate tunuri în
număr mai mare şi s-au pus
străji permanente la piesele
de artilerie. Porţile principale
au fost astupate cu bălegar
în lipsa pământului, iar porţile mai mici au fost întărite cu
uşi din lemn solid. Asediul a
durat timp de mai multe luni,
fiind ridicat la 26 iulie 1849,
în urma intrării în Transilvania
a trupelor austro-ruse dinspre
Muntenia şi Moldova.
Întregul asediu s-a caracterizat prin hărţuieli reciproce
şi bombardamente de artilerie, fără ca asediatorii să

dea vreodată asaltul general asupra cetăţii. Pierderile
garnizoanei austriece pe durata asediului au fost de 354
soldaţi morţi de scorbut, tifos
şi holeră, 18 morţi în luptă şi
40 răniţi.
Primul Război Mondial
aduce după sine prăbuşirea Imperiului Austro-Ungar.
În aceste momente cruciale, forţele politice ale naţiunii române din Transilvania,
sprijinite de întreaga suflare
românească, au trecut la înfăptuirea idealului de veacuri, unirea Transilvaniei cu
România.
Oraşului Alba Iulia i-a revenit marea şi nobila misiune
de a găzdui desfăşurarea
acestui măreţ act din viaţa
României moderne. Evocând
atmosfera creată cu ocazia
evenimentului, amintim că în
dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918 spre Alba Iulia se
revărsau adevarate torente
populare, care veneau să
pecetluiască de astă dată
unirea începută, cu trei veacuri în urmă, tot în acest loc,
de Mihai Viteazul.
Prin cuvântul lor aduceau
mesajul poporului care i-a
ales şi i-a însărcinat să hotărască în numele său unirea.
În zorii zilei de 1 decembrie,
mulţimea adunată în straie de
sărbătoare, care reprezentau costume din toate părţile
României, sub fâlfâirile sutelor
de steaguri tricolore, înconjoară clădirea în care se va
ţine marele sfat naţional. Delegaţii oficiali, cei 1228, se
înghesuiră în această clădi-

re, a cărei sală mare poartă
azi numele de Sala Unirii.
Către ora 10 dimineaţa,
sosesc fruntaşii politici români,
primiţi cu urale. Pe platoul din
spatele cetăţii – câmpul lui
Horea, ca o forţă de nebiruit
s-au revărsat peste 100.000
de oameni din toate colţurile Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului, cu
flamuri şi inimile pline de un
singur gând: „vrem unirea tuturor romanilor ”. Când Vasile
Goldiş citeşte moţiunea istorică, adunarea aprobă furtunos şi voinţa de integrare a
naţiunii se împlineşte categoric. După votarea unirii, de la
tribune improvizate, deputaţii
au adus la cunoştinţa poporului marele act al unirii Transilvaniei cu România.
În anul 1922, se ridica
Catedrala Reîntregirii Neamului, unde, în ziua de 15 octombrie, are loc încoronarea
regelui Ferdinand şi a reginei
Maria, ca regi ai României
Mari.
Ca o recunoaştere a rolului pe care l-a avut Alba Iulia
în istoria neamului românesc,
în fiecare an la 1 decembrie
se sărbătoreşte aici Ziua Naţională a României, municipiul
Alba Iulia fiind declarat de
către Parlamentul României în
anul 1994 , CETATE SIMBOL
AL MARII UNIRI A ROMÂNILOR.
prof. Iuliana Maria
Căplescu

Fiind al meu pământ curat și sfânt,
Cruț astăzi cu sufletul și mintea
Pe oricine trage în mormânt
O lume doar a mea, asemenea
mie și alor mei frați de viață
Pe care, cu litera i-am luminat,
Iar prin abisul înecat de existență,
În numele căruia m-am refugiat
Să găsesc o tânără esență
Divină-n înțelesul ei variat.
Nu caut să adaug lumii de acum
Nici o stea cu șapte colțuri,
Nici o umbră de lumină în eternul paradox,
Ci doar o nouă literă în lanțuri
Prinsă de un nor de fum
În a cărei simplă și ciudată formă,
Printr-un gând ne pierdem toți.

Înălțare
Pe un drum pătat de lacrimi colorate
Privesc cum flori crispate-așteaptă
Ca timpul lor să vină, să le înalțe,
Urcând cu greu o nouă treaptă
Pe a cărei înălțime nu o poate depăși
Nici gigantul arbore încovoiat,
Dar nici a lumii preasfântă cugetare,
Lăsând pe o parte cu-n fir înnodat
A omului nepătrunsă frământare.

Aripi strânse
privesc crengile moarte
Și abisul se-adâncește,
Iar frigul nu se abate
Mă sfărâmă, cucerește
al meu suflet plin
de repulsie care crește,
Crește mișelește,
Iar trupul mi-l slăbește.
Găsesc în tine o oază,
Te ador scump declin,
Dar mi-e groază
Ai în tine mult venin.
Acum știu de ce pe tine
Te-am căutat neîncetat.
Ai luat parte din mine,
M-ai lăsat, ai rezistat
tot timpul, iar acum
Regăsesc în tine,
Înecat în fum
O parte din mine
Ce tu ai furat,
Lăsându-mă pradă vieții,
Pradă urmelor săgeții.
Boțogan Daniela
clasa a XII-a H
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Suferinţele tânărului Werther
J ohann W olfgang

Această carte este o capodoperă literară ce te face să reflectezi adânc încă de
la primele pagini. Cartea a fost publicată în
anul 1774, având un impact major asupra
societăţii, ţinând cont de subiectul controversat pe care l-a abordat Goethe la vremea aceea.

von

Goethe

tot ce simte. El
o descrie
ca un
î n ger,
o
fi-

Romanul este alcătuit dintr-o serie de
scrisori pe care Werther, personajul principal,
le trimite unui bun prieten, Wilhelm.
Werther pleacă într-un sat din Germania,
numit Wahleihm, pentru a primi o moştenire.
Odată ajuns aici, el se îndrăgosteşte de peisajele paradisiace, aşa cum le descrie el, şi
se simte legat de acele meleaguri ce par a
fi conturate după sufletul lui: „Singurătatea e
pentru sufletul meu un balsam delicios în ţinutul acesta paradisiac, şi anotimpul tinereţii încălzeşte din belşug inima mea, ades înfiorată
de frig”. Werther este un om iubitor de natură
şi de lectură, scriindu-i în fiecare zi lui Wilhelm
despre frumuseţea ţinuturilor ce-l înconjoară.
Scrisorile sunt învăluite de sensibilitate şi pasiune, scoţând în evidenţă puritatea personajului la începutul călătoriei sale.

inţ ă
d e săvârşită
care i-a cuprins tot sufletul.
Dragostea pentru minunata
Lotte este surprinsă prin folosirea
limbajului poetic, Werther ajungând să
trăiască prin ea, centrul a tot ce înseamnă
divin pentru el. Pierdut în propriile gânduri,
acesta află într-o zi că Lotte este logodită
cu un bărbat, pe nume Albert. În acel moment, totul se schimbă pentru Werther, tot ce
era frumos şi pur capătă nuanţe întunecate
în ochii lui. Acesta ajunge să-l cunoască pe
Albert, venind în fiecare zi la cei doi pentru a
o vedea pe marea lui iubire, Lotte.

În scurt timp o întâlneşte pe Lotte, îndrăgostindu-se de ea la prima vedere. Prin urmare scrisorile au fost întrerupte în perioada
30 mai - 16 iunie, timp în care se gândeşte
la femeia ce nu-i dă pace gândurilor. Pe 16
iunie, îi scrie lui Wilheim tot ce s-a întâmplat,
Îi transmite toate acestea şi lui Wilheim,
povestindu-i ca un copil entuziasmat, găsin- Werther fiind paralizat de durere. În mintea
du-şi greu cuvintele potrivite pentru a exprima lui se strecoară două ipoteze ce îl aduc în

,,Suferinţele tânărului Werther ” este una
dintre cărţile ce l-a făcut cunoscut pe Goethe, aducându-i şi multe critici de-a lungul
timpului. Mulţi tinerii s-au regăsit în ipostaza
personajului Werther, aceştia dând naştere
fenomenului ce îi poartă numele. Impactul
psihologic din spatele acestei cărţi a marcat
la vremea aceea populaţia Europei. Clericii au fost foarte revoltaţi de această operă
literară, autorul fiind aspru criticat chiar şi de
anumiţi poeţi.
Astăzi, cartea se bucură de un succes
extraordinar, Goethe fiind unul dintre autorii
ce a avut o contribuţie uriaşă în literatura
pentru universală.
o femeie
logodită
şi legea
morală. Ar
Dragomir Maria Isabela
fi făcut orice pentru a o
Clasa a IX-a E
avea pe Lotte, dar toată iubirea lui este
constant îngrădită de propria lui conştiinţă.
El afirmă: ,,Am atât de mult, şi sentimentul faţă
de ea înghite tot: atât de mult am, şi fără
ea totul mi se pare nimic“. Werther îşi pierde
minţile, spunând că se simte ca nenorociţii
despre care se credea că ar fi stăpâniţi de
un duh rău. Totul îşi pierde sensul atunci când
pasiunea nebunească pentru Lotte nu se
stinge şi continuă să-l exaspereze pe bietul
Werther.
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pragul nebuniei şi al disÎnceputul poveştii şi evoluţia ei pe parperării: dra- cursul firului narativ sunt puse în contradicţie,
g o s - Werther, sufletul liber şi lipsit de orice fel de
t e a regret, cum era odată, ajunge un om distrus
de propria pasiune.
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Fiecare om are un
COPAC
,,Ce poate fi mai frumos ca o ploaie de toamnă? Orice altceva ar spune
unii, însă eu mă refugiez în ploaie, în abisul picăturilor dantelate și al zilelor întunecoase; mă face să mă simt comod,
acasă, chiar dacă sunt la cursuri, chiar
dacă gândul mi-e în altă parte. Sunt naivă, ambițioasă, curajoasă când e cazul,
însă nu am tărie, tăria de a refuza în cele
mai dificile situații. Cu toate astea, am
învățat să spun nu, chiar săptămâna trecută, respingând să efectuez un alt proiect care mi-ar fi ocupat timpul mai mult
decât e deja. Nu simțeam că mai pot și a
fost pentru prima dată în optsprezece ani
când am reușit să spun cele două litere:
,,NU”. Până la vârsta 8 ani nici n-am știut
ce e cititul, însă am avut o curiozitate,
o ambiție, tu știi…Că tot veni vorba, a
trecut foarte mult timp de când nu ne-am
mai văzut și trebuie să-ți mărturisesc că...”
– Dina!
– Da, mamă!
– Nu vii la masă? Te strig de 10 minute, hai odată!
–Vin acum...
,,Vorbim mai încolo, câteodată până
și eu cred că mă pierd în jurnalele mele...”
Cu patru luni înainte de a împlini
optsprezece ani, a terminat un curs de
arta povestirii, însă nu i se păruse mare
lucru. Ceea ce alții se străduiau de zor
să facă, ea deja stăpânea impecabil,

iar asta numai datorită tatălui său. Tatăl
Dinei, mare profesor universitar cu câțiva
ani înainte să-l macine boala nesuferită,
obișnuia să-i strecoare bilețele cu noțiuni
de sintaxă, morfologie, lexic, ba chiar
reușea să ,,fure” cărți și manuale din arhiva universității, fără să mai spun că biblioteca sa era ceva nemaipomenit sute,
poate mii de cărți enciclopedice și despre istoria artei-rococo, baroc, neoclasic
încă îmi răsună în minte. Deși nu veneam
des pe la ea, însă ocazional îmi împrumuta cărți. Domnul Voicu, tatăl Dinei, a fost
mereu predispus la boală, eu știind asta
de curând de la mama Dinei, care încă
trăiește... biata femeie, singură, doar cu
pozele îngălbenite de vreme care par să
țină locul unor ființe eterne. De fapt, asta
e fotografia, nu-i așa? O veșnică amintire
a efemerității. Așa gândea și Dina, mereu
noi fiind aproape una de cealaltă, deși
mi se părea uneori prea visătoare. Am
acceptat-o. Ea a împrumutat firea tatălui, bolnăvicioasă și retrasă. Cu mine însă
parcă se bucura, mie așa mi se părea,
chiar și mama ei spunându-mi și eu citind
mai târziu în jurnalele ei îi eram complice în lumea asta prea mare să poată fi
înțeleasă pe de-a-ntregul. Nu mai vreau
să lungesc totuși amintirile acestea, care,
pentru mine, pot fi cu dus și întors fie mă
fac nostalgică sau melancolică, fie mă
exasperează, mă întunecă, mă sufocă. În
ciuda plăcutei sale prezențe, Dina era,
cum am mai spus, singuratică, iar aceasta
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Țin minte că într-o seară începuse o
puternică furtună. A fost oribil. Fulgerele
păreau că intră chiar în casă, la un moment
dat auzindu-se o bubuitură puternică. Copacul în a cărui scorbură noi ne făcuserăm
locul de joacă, abandonat, ce-i drept, de
ceva timp, fusese țintuit la pământ de un
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fulger. Era un arbore bătrân, poate chiar mai bătrân decât noi toți
la un loc, aș fi zis că era acolo de
la începutul lumii. Ne-am speriat, însă
chiar a doua zi tatăl Dinei a curățat
locul, de parcă nu ar fi fost nimic înainte pe acel pământ, gol acum.
Cu timpul ne-am îndepărtat și mai mult,
până când nu am mai venit deloc la ea
acasă, facultatea împiedicându-mă, ce-i
drept, să mai frecventez casa și biblioteca ei. De curând, când m-am întâlnit cu
mama ei, aceasta mi-a spus că a suferit
enorm, însă nu vorbea niciodată despre
asta cu ea, își făcuse chiar un prieten, un
băiat inteligent și tare cumsecade, dar
care nici el nu i-a putut umple golul rămas
după moartea tatălui. Tot mama ei mi-a
spus că a început să plece des cu băiatul
ăsta în excursii, fie la munte, fie la mare, ea
având deja 18 ani, iar el 22. De fiecare
dată se întorceau foarte binedispuși, spre
marea bucurie a mamei, care era foarte
de mândră că acest băiat reușea să o
facă fericită pe fiica ei, chiar cu prețul de
a călători mult, departe de ea.
Într-o zi de toamnă foarte frumoasă,
rece, dar senină, au plecat în afara țării
de data aceasta, la Viena. Dina mai fusese o dată acolo, împreună cu mama și
cu tatăl său, locul unde acesta îşi făcuse
studiile. Era o oază de relaxare și plăcere copilărească pentru aceasta. Au stat
destul de mult timp acolo, cam două luni,
mama Dinei primind cam o dată pe săptămână câte o telegramă, însă după patru
săptămâni, acestea s-au oprit. Nu era nimic ciudat, ea știa că cei doi se distreză
și ea e ultimul gând pe care cei doi l-ar
putea avea. La sfârșitul celor două luni, îmi
povestea mama Dinei, l-a văzut, uitându-
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implică și un motiv simplu tatăl, stâlpul ei pe
lumea aceasta, chiar și înaintea mamei ei,
era imobil, incapabil să o scoată din mijlocul lupilor umanității noastre ciudate. Eu
m-am îndepărtat de ea, de asemenea, dar
nu fiindcă aș fi vrut, ci pentru că ea părea
să mă respingă. Nu ne mai întâlneam nici
în locul de joacă pe care noi îl făcuserăm în scorbura unui stejar imens, cel puțin
așa cum ni se părea la momentul acela, al
giganților lumii. Eu am început ușor să o las
în pace, însă mama ei mă invita mereu să
citesc cât de multe cărți voiam, lucru pe
care tatăl ei nu mă lăsa să-l fac, fiind mai
protector cu ele și foarte intim cu lucrurile
acestea care pot părea o nimica toată
în opinia majorității oamenilor. Nu refuzam,
acasă neavând o bibliotecă așa de mare
și nici atât de multă liniște, mai ales că
atunci nu eram decât eu și mama Dinei. Ea
era mereu în camera ei, nu citea, nu prea
vorbea, doar venea să mănânce și atât.
Cu toate astea, nu era confuză sau naivă
în vreun fel, era atât de inteligentă, încât
mă uimea. Nu a citit dintotdeauna. Tot ce
făcea până pe la 7-8 ani era să se joace
și să stea pe lângă tatăl ei în biroul acela
mare, fără să aibă măcar curiozitatea să
întrebe ceva. Mă chema pe la ea și mă
trăgea de mână în birou, unde petreceam
ore întregi, privindu-l pe domnul Voicu cum
corecta lucrări și eseuri de zeci de pagini,
fără a spune, nici el, o vorbă. Așa erau
zilele noastre banale, curgând fără șir și,
privindu-le acum parcă le-aș visa, nu trăi.
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se pe geam, pe Mihai, prietenul ei, sosind.
Mergea greoi și cu capul în pământ, parcă
încercând să-și caute gândurile, atât de risipit părea, dar cel mai îngrijorător era faptul
că era singur. Intrat în casă, acesta nu s-a
mai putut stăpâni și a izbucnit într-un plâns
cumplit. Dina murise într-un accident din care
Mihai ieșise doar ușor rănit, motiv pentru care
nu i-a mai putut trimite telegrame în
tot timpul ăsta. Doamna Voicu părea că
trăiește
aceste
momente
de
mărturisire
chiar atunci
când mi le
spunea. A
reușit să se
adune...
Au trecut 10
ani de la acest incident, fără ca eu să
știu măcar un amănunt,
fără să am intenția de a
vizita măcar o dată casa
în care, în mare parte, am copilărit. Plângând amândouă, am
rugat-o să continue să-mi dea amănunte. Mihai îi povestise totul: închiriaseră o
mașină, la cererea Dinei care avea permisul
deja de 6 luni. Dintr-o neatenție, aceasta a
încercat să evite o altă mașină de pe banda opusă, intrând într-un copac de pe marginea drumului. După ce s-a întâmplat totul,
Mihai îi spuse că, fiind pe locul pasagerului,
s-a uitat spre Dina care era deja moartă,
intrând direct în copac, pe când el era pe
partea opusă, teafăr, cu doar o zgârietură,
pe care încă o are pe față, ca un semn distinctiv, parcă.
Am inserat la începutul poveștii mele triste un fragment din jurnalul Dinei. Mama ei mi
le-a dăruit când am vizitat-o. Așa i-a spus,

că, dacă mă voi întoarce, să mi le dea, însă
eu am păstrat doar unul. Ea își intitula jurnalele ca pe niște romane, totuși unul mi se
păruse foarte interesat. Acesta se numea
„Fiecare om are un copac”. Era plin cu lucrurile pe care le făcea după plecarea mea:
excursiile cu Mihai, povești ale tatălui ei. Tot
din acest jurnal am aflat că ea mi-a urmărit
timp îndelungat activitatea,
citindu-mi și răscitindu-mi
toate cărțile, chiar cu
notații despre pasajele ei preferate. Ea
m-a apreciat atât
de mult, iar eu nu
am aflat decât
după mulți ani
că ea, cea
mai apropiată
ființă din prima
parte a vieții
mele și pentru tot
restul vieții mele
de-acum înainte, a
murit.
,,...trebuie să-ți mărturisesc că visez deseori că sunt
doar cu tine, cu Mihai și cu tata, deși
o iubesc și pe mama, însă oameni ca voi îmi
sunteți sufletul etern. De tine îmi este cel mai
dor și, deși îți citesc permanent cărțile, nu
pot înlocui sentimentul de lipsă... Îmi e dor
să ne jucăm în vechiul arbore bătrân, mi-e
dor de tata; tare aș vrea să merg înapoi la
Viena. Da, asta o să fac! Mihai o să-mi fie
alături. Pe curând, Ioana!”
Boțogan Daniela
Clasa a XII-a H

În ultimii ani, în Colegiul Naţional „Matei
Basarab” a câştigat teren un sport destul
de întâlnit în sălile de fitness, dar din păcate foarte puţin practicat în şcoli şi licee:
step aerobic. Sala de sport din liceul nostru are în dotare un număr considerabil de
steppere, ceea ce face posibilă practicarea unui stil de dans aerobic care a început
să fie îndrăgit şi să înregistreze din ce în ce
mai mulţi practicanţi, atât în rândul fetelor,
cât şi al băieţilor.

scăpa de stresul şi încărcătura emoţională,
fiind foarte apreciat la noi în liceu. Orele
de educaţie fizică devin mult mai interactive, ritmul muzicii ne antrenează şi trezeşte în
noi dorinţa de afirmare a abilităţilor artistice, cele 50 de minute trecând extrem de repede. Am constatat că ajută la antrenarea
mai multor grupe de muşchi, fiind, în acelaşi
timp, şi o activitate cardio. Stepul aerobic a
trezit în mine o pasiune pentru acest tip de
sport şi nerăbdarea de a învăţa o coregraStepul aerobic reprezintă unul dintre fie nouă de fiecare dată, pe care o aştept
cele mai practicate stiluri de dans aerobic, cu drag şi entuziasm.”
datorită multiplelor avantaje pe care le ofeO astfel de părere îmi confirmă faptul că
ră. Deşi a apărut în anul 1989, încă repre- stepul aerobic este apreciat în liceul nostru.
zintă una dintre cele mai atractive modali- De aceea consider necesar să vin cu infortăţi de tonifiere musculară. Se deosebeşte maţii în plus, care pot completa exeperienţa
de alte forme de activităţi de tip aerob prin deja acumulată în orele de educaţie fizică.
utilizarea unui stepper pe care se execută
Pentru a practica stepul aerobic atât
urcări şi coborâri, fie efectuate în serii, fie în sălile special amenajate, cât şi acasă,
incluse în combinaţii de paşi de dans, ce este nevoie să respectaţi o serie de reguli
angrenează atât trenul inferior, cât şi trenul importante:
superior al corpului. Prin creşterea gradului
• începeţi cu încălzirea, deoarece rede complexitate a coregrafiilor, dar şi prin
execuţia pe fond muzical, stepul aerobic prezintă o parte deosebit de importantă,
devine o activitate cu multiple efecte atât pregătind organismul pentru efortul ulterior;
în plan motric, cât şi în plan psihic, condu- o încălzire efectuată corect reduce riscul
când şi la dezvoltarea memoriei motrice, eli- accidentării şi măreşte amplitudinea actelor
minarea stresului şi crearea bunei dispoziţii. motrice;
• încălzirea trebuie să aibă o durată
Una dintre elevele liceului nostru, Cătălina Tiță, din clasa a XI-a C, consideră că de 8-10 minute şi se realizează prin mers pe
practicarea acestui tip de dans în orele de loc, paşi simpli de dans şi exerciţii de mobieducaţie fizică: „este o alternativă prin care litate la nivelul tuturor segmentelor;
poţi face mişcare, în care poţi îmbina uti• intensitatea şi durata efortului se
lul cu plăcutul, o modalitate prin care poţi adaptează la nivelul de pregătire, crescân-
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STEP AEROBIC,
O activitate fizică atractivă
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du-se treptat de la o lecţie la alta;
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aerobic fiind contraindicat persoanelor cu
• este important să menţineţi o postură probleme grave de sănătate: cardiace, arcorectă pe toată durata antrenamentului, ticulare, respiratorii;
urcarea pe stepper făcându-se în mod na• antrenamentul de step aerobic nu
tural;
este indicat a fi practicat zilnic, excesul
• revenirea organismului după efort tre- ducând la suprasolicitarea articulaţiilor gebuie să conţină exerciţii de relaxare articu- nunchilor şi a coloanei vertebrale;
lară şi musculară;
• echipamentul indicat este cel din
bumbac sau din bumbac cu elastan pentru
a evita saupraîncălzirea, iar încălţămintea
sport să fie cât mai comodă şi cu talpa flexibilă;

• dacă sunteţi începător, participaţi
mai întâi la o grupă condusă de un instructor specializat, pentru a vă însuşi mişcările
de bază, terminologia de specialitate şi regulile de dozare a efortului;

• nu renunţaţi dacă la început paşii
• antrenamentul poate părea dificil la sau combinaţiile de paşi vi se par dificile
început, dar, odată însuşiţi paşii de bază, sau greu de memorat;
dispar greşelile de execuţie şi încordările
• stepul aerobic poate fi practicat şi
inutile;
la domiciliu, după familiarizarea cu mişcările
• controlul medical este necesar, stepul de bază, fie urmărind un material video, fie
apelând la propria imaginaţie, însă o co-
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regrafie de grup va fi întotdeauna mult mai şi menţinerea greutăţii;
distractivă
• creşterea dorinţei de practicare inPrin diversificarea mijloacelor folosite, dependentă şi constantă a exerciţiilor fizidar şi prin capacitatea de creaţie a profe- ce, atitudine pozitivă şi încredere în forţele
sorului, se poate ajunge la o serie de bene- proprii;
• stabilirea unor relaţii sociale, ca urficii cum ar fi:
mare a activităţii de grup.
• îmbunătăţirea aspectului general al
Un factor important în practicarea stecorpului şi a stării de sănătate, cu efecte
pului aerobic, ca de altfel a oricărui tip de
pozitive asupra tuturor sistemelor: circulator,
sport, este motivaţia care, însoţită de voinţă
respirator, neuro-muscular;
şi pasiune, dar şi de o bună organizare a
• creşterea capacităţii de adaptare la
timpului liber, conduce la un stil de viaţă săefort;
nătos şi echilibrat.
• dezvoltarea calităţilor motrice: coordonare, echilibru, rezistenţă, forţă, mobilitate, viteză de execuţie, orientare spaţio-temporală;
Prof. IRINA PETRESCU
• dezvoltarea simţului artistic şi estetic;
• îmbunătăţirea memoriei motrice;
• arderea caloriilor într-un ritm acelerat
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Imprimantele 3D
TEHNOLOGIA VIITORULUI
Imprimantele uzuale, folosite la nivel mondial, sunt
dispozitive periferice care
permit transpunerea anumitor
tipuri de informaţie din calculator pe foaie de hârtie sau
pe alt material cu proprietăţi
asemănătoare. Procesul de
imprimare în acest fel se face
în două dimensiuni, lungime şi
lăţime. Tocmai pentru că imprimarea în două dimensiuni
a fost punctul de la care s-a
plecat - şi probabil că nici nu
se preconiza imprimarea în mai
multe dimensiuni - dispozitivele
care redau informaţia digitală
în format bidimensional s-au
numit pur şi simplu imprimante.
Producătorii au folosit în
secret tehnologia de imprimare 3D, cunoscută sub numele
de fabricaţie aditivă, pentru a
construi modele şi prototipuri
de produse încă de acum 30
de ani. Charles Hull a inventat
prima imprimantă 3D comercială şi a oferit-o pentru vânzare prin intermediul companiei
sale, 3D Systems, în anul 1986.
Maşina de stereolitografie Hull
a folosit o tehnică care se bazează pe un laser pentru a
solidifica un polimer sensibil la
ultraviolete, folosind „atingeri”
cu lumina ultravioletă degajată de laser.
O imprimantă 3D permite crearea de obiecte fizice compuse, fie dintr-un singur
material, fie dintr-o varietate
de materiale precum plastic,

metal, sticlă, ceramică, răşină,
ş.a., obiectele având o formă
geometrică
tridimensională
definită digital - după o schiţă
virtuală de modelare 3D.

lui de pulbere ce urmează a fi
depus. Odată cu adezivul pot
fi pulverizate şi culori (în sistemul CYM) astfel încât obiectele realizate să fie colorate.
Aplicaţii ale
Altfel spus, o imprimantă 3D este un robot industrial,
imprimantelor 3D
capabil a crea obiecte fizice
Crearea de obiecte 3D
sub control computerizat. Imprimanta 3D este un dispozitiv, prin printare este folosită sau
ce realizează obiecte fizice, ar putea fi folosită în foarte
folosind ca intrare fişiere elec- multe domenii. Mai mult decât
tronice, create cu ajutorul pa- atât, aceasta pune bazele
chetelor software de grafică unui nou salt tehnologic, cu
tridimensională – 3D. Aceasta implicaţii în toate aspectele
depune pe o suprafaţă de vieţii personale, comerciale şi
lucru straturi succesive de pul- industriale de zi cu zi - cu spebere. Fiecare strat are o grosi- cificaţia că există o diferenţă
me de aproximativ 0,1 mm. Un majoră între imprimantele 3D,
cap de imprimantă pulverizea- destinate uzului personal şi
ză după fiecare depunere un cele întrebuinţate în alte scojet fin de adeziv, care solidifi- puri. Domenii sau situaţii în care
că punctual pulberea, astfel se foloseşte în prezent printaîncât să fie respectat contu- rea 3D sunt:
• arhitectură - crearea în
rul tridimensional al obiectului.
După fiecare ciclu de depu- miniatură a unui model arhitecnere a pulberii şi de pulveriza- tural sau machete;
re a adezivului, suprafaţa de
• industrie - crearea de
lucru este coborâtă cu 0,1 mm obiecte mici şi cu o formă sau
– corespunzător grosimii stratu- structură complexă, prototipi-

Printarea 3D în domeniul
sau de o compoziţie superioară faţă de cele obţinute în stomatologiei poate fi realizată la o rezoluţie foarte fină,
sectorul industrial;
• gastronomie - pentru cu înălţimea stratului depus de
prepararea de elemente culi- 0.15 mm, pentru orice mandinare cu o structură sau formă bulă sau maxilar scanate 3D,
acestea fiind gata chiar şi în
complexă;
aceeaşi zi.
• cinematografie - creaÎn cazul printării 3D a gherea de măşti sau costume pertelor ortopedice s-a realizat
sonalizate;
un real progres datorită faptu• domeniul artizanatelor - lui că acum se pot executa, cu
crearea de obiecte decorati- ajutorul ei, tălpi foarte rezistenve;
te, din plastic dintr-o singură
• domeniul imobiliar - bucată sau cu mici găuri pentru a evita transpiraţia picioconstrucţia de locuinţe;
rului. Cu ajutorul scanării 3D,
• domeniul personal sau
combinată cu modelarea 3D,
casnic - crearea de obiecte
se pot executa exact tălpile
de uz personal sau de menaj
ortopedice necesare picioruce conţin elemente personalilui pacientului, eliminându-se
zate;
disconfortul unor tălpi, care nu
• medicină - crearea de mai ţin cont de mărimea picioţesuturi (de exemplu organe, rului sau de tipul de afecţiune.
vase sangvine, ş.a.) care să fie Protezele pentru mâini sau picompatibile cu o anumită per- cioare pot fi create mai uşor
soană, construcţia de implan- acum cu ajutorul printării 3D,
turi după o anumită formă - de deoarece apare avantajul de
exemplu implanturi dentare sau a găsi o proteză, care se pode os.
triveşte exact cu nevoile pacientului.
R evoluţia 3D în medicină
Un chirurg specializat în
Noua tehnologie a printă- medicină regenerativă a reuşit
rii 3D poate fi folosită ca pro- să „tipărească” un rinichi uman,

folosind un aparat specializat,
eliminând astfel nevoia de donatori umani pentru transplantele de organe. Evenimentul a
avut loc pe scena TED, o conferinţă dedicată ideilor inovatoare, ce are loc în California.
Mai întâi, un scanner creează
o imagine 3D a rinichiului ce
trebuie înlocuit, iar apoi este
extras un ţesut de mici dimensiuni (cât jumătate dintr-un
timbru), pentru a-l folosi drept
matriţă. După aceşti paşi, „imprimanta de organe” începe
să construiască succesiv, strat
cu strat, organul uman, reproducând ţesutul pacientului.
Unul dintre pacienţii trataţi prin
această metodă este Luke
Massella, care a primit un rinichi
„tipărit” acum 10 ani, când terapia era experimentală. „Mi-a
salvat viaţa şi m-a făcut ceea
ce sunt astăzi”, declară el.
Anthony Atala, chirurgul
care a conceput rinichiul pe
scena TED, spune că 90%
din pacienţii aflaţi pe lista de
aşteptare pentru organe au
nevoie de rinichi, iar cererea
depăşeşte cu mult numărul de
organe disponibile. „Numărul
insuficient de organe constituie o criză majoră în domeniul
sănătăţii”, susţine Atala, argumentând în favoarea „tipăririi
organelor”.
Prin urmare, avantajele folosirii tehnologiei 3D sunt nenumărate, aşa că aşteptăm cu
nerăbdare momentul în care
vom avea cu toţii în casele
noastre această tehnologie.
MATEI DIANA
Clasa a XI a D
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zarea rapidă a unor modele totipare rapidă în medicină,
de obiecte ;
atât în cea veterinară, cât şi în
• paleontologie - recon- cea umană, în stomatogie, oftalmologie, construcţia diverstrucţia fosilelor;
selor proteze pentru membre,
• arheologie - recon- ghetelor ortopedice, reprodustrucţia de artefacte;
cerea unor elemente compo• criminalistică - recrea- nente ale corpului etc. Pentru
rea de obiecte fizice deterio- a putea fi folosită cu succes,
printarea 3D în medicină se forate sau incomplete;
• aeronautică - produc- loseşte de un model scanat triţia de structuri metalice sau dimensional cu un echipament
plastice cu o formă complexă performant.
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“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”

