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1Radu mărculescu, Amintiri din restul vieţii mele, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011

COlEGiul nAŢiOnAl ,,SPiRu  HARET“
centenAr 1913 - 2013

 Acestea erau cuvintele elevului i.Fuhn, 
care, în anul 1932, făcea parte din ,,comitetul de 
elevi“ al revistei ,,Vlăstarul“. un alt elev al liceului, 
Radu mărculescu, publică, la mulţi ani de la 
absolvire, o lucrare cu caracter memorialistic în 
care povesteşte despre ,,un spectacol revuistic 
pus pe scena Teatrului naţional” şi organizat de 
Ziua Sfântului Spiridon (12 decembrie). 
 un motiv de încântare şi de mândrie 
pentru toată suflarea Colegiului naţional ,,Spiru 
Haret“ este că, acum, la 100 de ani de la înfiinţare, 
constatăm că tradiţia s-a păstrat. Şi nu numai atât. 
În anul 2013, sărbătoarea  patronului spiritual al 
liceului nostru, Sfântul Spiridon, a fost dublată nu 
numai de celebrarea existenţei centenare a acestei 
şcoli de tradiţie (1913-2013), ci şi de împlinirea a 
90 de ani de la apariţia primului număr al revistei 
liceului - ,,Vlăstarul“ (1923). Ca şi în ceilalţi ani, 
şcoala a îmbrăcat straie de sărbătoare, însă 
unicitatea momentului a determinat organizarea 
unor activităţi deosebite, pe parcursul a trei zile: 
12, 13, respectiv 25 decembrie. nu trebuie însă 
trecute cu vederea activităţi dedicate acestui 
moment deosebit, desfăşurate anterior zilelor 
amintite. 
 Este vorba, în primul rând, despre lansarea 
unei variante pentru un nou imn al liceului. Elevi din 
clasele a Xi-a B şi a Xi-a A, sub coordonarea 

doamnei profesoare Codruţa missbach, au 

compus coloana sonoră şi textul unui cântec 
difuzat în pauze, prin staţia şcolii, câteva zile 
la rând. De asemenea, tot sub coordonarea 
doamnei profesoare, s-a realizat un scurt metraj 
aniversar, intitulat ,,Eu, spirist“, despre care am scris 
în numărul anterior al ,,Vlăstarului“ şi care poate fi 
vizionat accesând:
ht tp : //www .you tube .com /re su l t s ?sea rch _
query=eu%2C%20spirist&sm=3

*

12 DECEmBRIE
 Dimineaţa, între orele 10.00 - 11.00, elevi 
şi profesori ai Colegiului naţional ,,Spiru Haret” 
au participat la oficierea unei slujbe religioase 
de către Preacucernicii Părinţi George Pretorian 
şi mircea Goreţchi, în memoria eroilor martiri 
(Andrei Parcanschi-absolvent 1989, Cosmin 
Oprea-absolvent 1989, Andrei Frumuşanu-
absolvent 1986, Daniel licu-absolvent 1988). 
A fost depusă apoi o coroană de flori la 
mormântul lui Spiru Haret din cimitirul Bellu. 
 Întorşi la liceu, privirile tuturor s-au 
îndreptat spre minunatele creaţii ale elevilor 
din Bucureşti şi din ţară, expuse în cadrul 
concursului de creaţie şi interpretare artistică 
SPIR ART (proiect iniţiat, în 2004, de prof. Gabriel 

Liceul nostru obişnuieşte ca, în fiecare an, cu ocazia sărbătoririi patronului său, Spiru Haret, să dea 
o serbare, la care participă elevii din toate clasele. Acest festival, totdeauna cu un bogat şi variat 

program, e un fel de oglindă a activităţii liceului şi în special a silinţei şi bunăvoinţei elevilor, deoarece 
reuşita serbării e în funcţie de modul cum au înţeles să-şi facă datoria. Pe lângă aceasta, tradiţionala 

noastră serbare mai are şi un alt rol: consolidarea legăturii sufleteşti dintre şcoală şi părinţi, elevi şi 
absolvenţi.
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Vrînceanu, inspector de specialitate –matematică, 
şi Arh. matei Stoean, absolvent C.n.S.H.B.). Tema 
ediţiei (a X-a) a fost Arta în timp şi timpul în artă, 
iar doamnele profesoare Sanda Amarandei şi 
mariana Comăniţă au vegheat asupra bunei 
organizări a competiţiei. Concursul din acest an 
a fost dedicat aniversării centenarului C.n.S.H.B. 
şi inclus în Calendarul Activităţilor Educative 
Regionale şi interjudeţene pentru anul şcolar 
2013-2014.
 Din juriu au făcut parte:
- pentru secţiunile: Grafică, Pictură, Colaj şi 
Fotografie - următorii artişti plastici: prof. Alexa 
Angelica, prof. Simina Sanda (de la Clubul 
Copiilor, sector 2), prof. Petre mariana (de la un 
club particular) şi dl. Cătălin Rădulescu, de la 
Facultatea de Arhitectură;
- pentru secţiunea Interpretare muzicală: conf. 
univ. dr. Crinuţa Popescu – prof. Teorie şi Solfegii, 
univ. ,,Spiru Haret”; manuella Popescu – realizator, 
Radio România; prof. Cristina măgureanu – 
Profesor Canto, C.n. de Artă ,,Dinu lipatti”; prof. 
Valentina Gavrilă – prof. metodist, Educaţie 
muzicală, iSmB.
Elevii talentaţi au fost premiaţi, astfel: 
-  secţiunea Grafică: Premiul i: Carstea Petronela- 
C. n. ,,Gh. lazăr“; Premiul ii: Corcotoi  marta- l.Gr.C. 
,,Timotei Cipariu“; Premiul iii: Vasile Alexandru -  
C.n. ,,Spiru Haret“;
- secţiunea Pictură: Premiul de Excelenţă: 
Andrei Dumitrescu- C.n. ,,Spiru Haret“; Premiul 
i: Patricia Parfeni- C.n. ,,Gh. lazăr“; Premiul ii: 
maria Drinceanu-C.n. ,,Gh. lazăr“; Premiul iii: Ana 
Rădulescu – C.n. ,,Cantemir Vodă“;
- secţiunea Colaj: Premiul i: Diana Diaconescu- 
C.n. ,,Spiru Haret“; Premiul ii: Antonia Stoenescu- 
C.n. ,,Elena Cuza“;
- secţiunea Fotografie: Premiul i: Clara Oprescu- 
C.n. ,,i.l.Caragiale“; Premiul ii: Andreea Palajanos- 
l.T. ,,ion Barbu“;  Premiul iii: Alexandra Galer- 
C.n.,,Gheorghe lazăr“;
- secţiunea Interpretare muzicală: Premiul de 
Excelenţă: formaţia Five O'Clock- C.n. ,,Spiru 
Haret“; Premiul i: grupul ,,Discovery“- l.T. ,,Ştefan 
Odobleja“; Premiul ii: duetul matei nicolae şi Ana 
maria Braşoveanu- l.T. ,,C.A. Rosetti“; Premiul iii: 
corul mixt- C.n. ,,ion Creangă“.

  Tot în ziua de 12 decembrie a avut loc 
lansarea cărţii Viitorul trecutului. Elevii de ieri, 
elevii de astăzi (Bucureşti, Editura RAWEXCOmS, 
2013). iniţiativa a aparţinut doamnei profesoare 
Cristina Ştefan- catedra de ştiinţe socio-umane-, 
care, alături de domnul Adrian Pascu, director al 
C.n.S.H.B. în perioada 1992-2006, şi Constantin 
Hostiuc, autorul unor eseuri ce reflectă aspecte 
ale societăţii actuale, a coordonat activitatea 
unor elevi din clasele a iX-a şi a X-a. Scopul 
a fost acela de a prezenta un profil al elevului 
spirist de altădată, comparativ cu cel din prezent, 
şi de a constata cât de multe schimbări au avut 
loc în ultimii ani. Volumul cuprinde păreri şi impresii 
referitoare la personalităţi ce au absolvit ,,Spiru“. 
Cartea s-a bucurat de aprecierea domnului 
George Şovu, care a publicat, în Tribuna 
învăţământului (28 octombrie-3 noiembrie 2013), 
articolul intitulat ,,Viitorul trecutului – liceenii de 
ieri şi de astăzi“.
 Ziua Absolventului a fost sărbătorită şi 
prin alte activităţi organizate la nivelul comisiilor 
metodice. 
 În jurul orei 9.00, sub coordonarea prof. 
luminiţa Stoian (catedra de limbi germanice), 
elevii din clasele a Vi-a şi a X-a E au susţinut 
un miniconcert de muzică clasică germană, 
interpretând, instrumental  (pian) şi vocal, opere 
ale unor compozitori consacraţi (spre exemplu, 
Piano Sonata nr. 11A Major K331 de W. A. mozart). 
În acelaşi timp, în laboratorul de biologie, spiriştii 
de la Ştiinţele naturii au avut ocazia de a purta 
un dialog constructiv cu absolvenţi ai liceului, 
actuali studenţi ai Facultăţii de medicină, 
activitate ce a prins contur prin implicarea prof. 
Călin Veronica, prof. Claudia moga şi prof. Siţa 
Oaie (catedra de biologie).
 Elevii clasei a iX-a E, sub coordonarea 
prof. Victoriţa mihalcea (catedra de limba 
română), au participat la o activitate ale 
cărei secvenţe principale au fost: intervievarea 
unor absolvenţi spirişti şi vizionarea unui film de 
prezentare a liceului, a elevilor de altădată 
comparativ cu cei de acum, realizat de Andrei 
Ţintoiu şi ioana Badea (sala 1). 
 Aşa cum ne-a obişnuit în ultimii ani, 
doamna ioana Dumitru a iniţiat un concurs ce a 
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implicat elevi din clasele a iX-a C, a Xi-a A şi a 
Xi-a G, organizat după modelul competiţiei din 
cadrul Proiectului naţional ,,Humanitas în licee“. 
Activitatea s-a desfăşurat în Sala 1 şi, pentru 
aspecte ce au vizat ştiinţele exacte, elevii au 
avut în ajutor explicaţiile prof. Cristina militaru. 
De la ora 12.00, doamna ioana Dumitru a iniţiat 
o dezbatere ce a avut în vedere abordarea 
interdisciplinară a expresionismului în poezie şi în 
artele plastice, urmată de o activitate dramatică: 
secvenţe de teatru modern pe tema ,,condiţia 
umană“ (au participat elevi din clasele a Xii-a F, 
a Xi-a A şi a Xii-a G, dar şi absolvenţi C.n.S.H.B., 
promoţia 2010). 
 Concomitent, o activitate demonstrativă 
asistată de consultanţii de la Junior Achievement 
Romania (Spre o educaţie economică realistă 
şi practică prin utilizarea simulării pe calculator) 
s-a desfăşurat într-unul din laboratoarele de 
informatică, avându-i protagonişti pe elevii 
claselor a X-a şi a Xi-a, sub îndrumarea prof. 
Georgeta Georgescu (catedra disciplinelor 
socio-umane).
 În jurul aceleiaşi ore, în sala 10, elevii 
clasei a Xi-a A au participat la un concurs de 
creaţie literar-artistică în limba engleză (,,inspiraţia 
divină a muzicii“), sub supravegherea prof. Dorina 
Enciu, iar prof. Diana Tivdă a implicat elevii clasei 
a V-a într-o serie de jocuri şi activităţi interactive 
– ”Spelling Spiru“.
 un alt concurs, ce a presupus 
confruntarea pe teme de informatică, organizat 
de domnii profesori: nicolae Stănescu, Antonica 
mocanu, Daniela Soare, Dragoş Drăgan şi ioana 
Cosma, şi desfăşurat în laboratorul de informatică 
3, a implicat elevi din clasele a Xi-a D şi a Xi-a A.
 În jurul orei 14.00, de data aceasta în 
laboratorul de chimie... altă surpriză! Elevii claselor 
a iX-a D, a X-a D şi a X-a E au pregătit o scenetă 
despre consecinţele poluării mediului, îndrumaţi 
fiind de prof. monica muşat şi de prof. mariana 
moga.
 la ora 16.30 s-a dat startul unei alte 
activităţi extrem de interesante, coordonată de 
prof. luiza Popescu (catedra de limba română). 
Bobocii spirişti talentaţi din clasele a iX-a D şi 
a iX-a G şi-au prezentat creaţiile în faţa unor 

invitaţi de onoare, absolvenţii: Alis Zaharia, lector 
universitar, monica Tarău, redactor, şi Bogdan 
Bărbulescu, regizor. 
 nu în ultimul rând, au fost expuse, lângă 
cancelarie, fotografii ale elevilor implicaţi în Cercul 
de fotografie, sub coordonarea prof. Corina 
Buzoianu. 
 Sintetizând, ziua de 12 decembrie a 
fost una extrem de interesantă şi de variată sub 
aspectul activităţilor desfăşurate, iar implicarea, 
deopotrivă, a profesorilor şi a elevilor, a subliniat, 
încă o dată, că în Colegiul naţional ,,Spiru Haret” 
din Bucureşti personalitatea tinerilor se dezvoltă 
armonios prin îmbinarea tuturor tipurilor de influenţe 
educative: formale, nonformale şi informale.
                                 *  

13 DECEmBRIE
 Zorii zilei de 13 decembrie au surprins 
liceul în fierbere: ultimele pregătiri erau în toi 
pentru ca totul să fie fără cusur: verificarea 
accesului în locul de parcare special amenajat 
(curtea şcolii dinspre strada V.lascăr), a prezenţei 
elevilor implicaţi în diferitele activităţi, a recuzitei 
pentru spectacol. Printre oaspeţii de seamă, care 
au confirmat prezenţa la notabilul eveniment, 
s-au numărat: domnul preşedinte iOn iliESCu, 
absolvent al liceului, promoţia 1948, domnul 
REmuS PRiCOPiE, ministrul Educaţiei naţionale, 
domnul miHnEA COSTOiu, ministru delegat 
pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică, doamna DAniElA RADu, 
inspector i.S.m.B., domnul mARCEl PETRiŞOR, 
profesor de limba franceză al liceului în perioada 
1984-2000, absolvenţi ai liceului precum:  
• domnul DAn BERinDEi, istoric, vicepreşedinte al 
Academiei Române; 
• domnul AnDREi PlEŞu, scriitor şi eseist român, 
membru al multor instituţii academice din ţară şi 
din străinătate;
• domnul niCOlAE-FlORin COnSTAnTinESCu, 
diplomat şi doctor al Facultăţii de medicină 
Generală, membru al Academiei de medicină şi al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă;  
• domnul RADu miRCEA DAmiAn, cadru didactic 
universitar, fost Secretar de Stat la ministerul Educaţiei; 
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• doamna iOAnA DiACOnESCu, poetă, membră a 
uniunii Scriitorilor; 
• domnul BEDROS HORASAnGiAn, prozator premiat 
de Academia Română şi de uniunea Scriitorilor; 
• domnul COnSTAnTin niCOlAE RĂDulESCu 
(Dinu RĂDulESCu), sculptor, membru al uniunii 
Artiştilor Plastici din România, cadru didactic la 
universitatea de Arte din Bucureşti;
•  domnul BRunO GHEORGHiEViCi, om de afaceri 
şi un susţinător de nădejde al liceului;
• domnul miHAi VASilESCu, inginer, fizician, jurnalist 
(pseudonim: Eugen Şelaru); 
• domnul ADRiAn PAul iliESCu, absolvent al 
gimnaziului de la liceul ,,Spiru Haret“, filozof, 
politolog, profesor universitar;
• domnul AnDi SEGAl, iT & System integration 
manager;
• domnul CRiSTiAn niŢĂ, doctor în ştiinţe militare, 
istoric, politolog;
• doamna iOAnA RuXAnDRA POPA, doctorat în 
sociologie obţinut în Franţa, cu o teză privind 
semnificaţiile traducerii literaturilor est-europene 
din vremea Războiului Rece;
• doamna ROXAnA ElEnA DOnCiu, poetă;
• domnul VASilE CRiSTiAn iFTODE, cadru didactic 
universitar, doctor în filozofie;
• domnul VlAD COPil, doctor în ştiinţe matematice, 
cadru didactic universitar;
• domnul FiliP luCiAn iORGA, doctor în istorie, 
universitatea Bucureşti, director- Departamentul 
memoria Exilului Românesc;
• domnul AlEXAnDRu Al. COnSTAnTinESCu, 
doctor în Ştiinţe Economice;
• domnul COSEi iuliAn, medic cardiolog, spitalul 
Fundeni;
• doamna ClAuDiA CHiRiŢĂ, doctor.
 nu au lipsit profesori din ,,garda veche“ 
a liceului, precum: Adrian Pascu, Georgeta 

Bărbulescu, Rodica mareş şi mircea Ghiordunescu.
 Programul a inclus următoarele secvenţe: 
Ora 10.00 - sosirea invitaţilor;
Ora 10.30 - dezvelirea şi sfeştania plăcii 
comemorative;
Ora 11.00 - spectacol artistic la ArCuB, precedat 
de discursul domnilor miniştri Remus Pricopie şi 
mihnea Costoiu şi urmat de acordarea diplomelor 
jubiliare  şi a medaliilor centenare invitaţilor de 
onoare;
Ora 14.00 – recepţie organizată în incinta liceului;
Ora 20.00 - plecarea invitaţilor.

 Oaspeţii au fost întâmpinaţi de domnii 
directori şi de elevi, fiind apoi conduşi spre 
cancelarie. la ora 10.30, în aplauzele tuturor 
participanţilor, a avut loc dezvelirea plăcii 
aniversare. În ciuda frigului pătrunzător şi a 
vântului puternic, invitaţi, profesori şi elevi au 
admirat un basorelief din bronz, impecabil realizat, 
întruchipând bustul lui Spiru Haret, montat pe 
placa de marmură - operă a sculptorului iosif 
Amarandei. A urmat apoi o slujbă de sfinţire a 
plăcii, oficiată de Preacucernicii Părinţi George 
Pretorian, mircea Goreţchi şi Bogdan Goreţchi (de 
la parohia comunităţii locale de care aparţine 
liceul nostru: Parohia Sfinţii Voievozi - Oţetari).
 Cum ora începerii spectacolului se 
apropia, domnul director Alexandru Constantinescu 
a lansat invitaţia ca toată lumea să se îndrepte 
spre clădirea ce urma a găzdui reprezentaţia: 
centrul cultural al Primăriei Capitalei, ArCuB, aflat 
la câteva străzi depărtare (str. Batiştei). 
 Odată ajunşi, oaspeţii au avut 
posibilitatea de a achiziţiona numărul festiv al 
revistei ,,Vlăstarul”, de la standul special amenajat 
în foaierul incintei. Rând pe rând, fiecare a 
ocupat un loc în sala de spectacol, în vreme 
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ce, pe scenă, formaţia liceului, Five O'Clock, 
interpreta instrumental diverse melodii, pentru a 
crea o atmosferă plăcută. 
 la ora 11.15, domnul director a anunţat 
numele domnilor miniştri prezenţi la eveniment, 
care au adresat câte un mesaj absolvenţilor, 
profesorilor şi elevilor liceului. Domnul REmUS 
PRICOPIE, ministrul Educaţiei naţionale, a 
subliniat importanţa momentului şi a precizat că 
,,liceul trebuie aşezat în contextul istoric (...), fiind 
înfiinţat la aproape un an de la moartea lui Spiru 
Haret”, ale cărui reforme în învăţământ se văd 
în continuare. Distinsul invitat a oferit un cadou 
deosebit liceului: Operele lui Spiru Haret, ediţie 
completă (12 volume), adăugând: ,,această 
colecţie va sta foarte bine în biblioteca liceului”. 
De asemenea, domnul ministru a evidenţiat faptul 
că liceul nostru a produs un preşedinte de ţară 
într-un moment extrem de complicat şi a transmis 
un mesaj către tineri: ,,va trebui să vă gândiţi 
cum veţi defini şcoala (...) prin ceea ce veţi face, 
păstrând ştacheta Colegiului naţional ,,Spiru 
Haret" cât mai sus. Aşteptăm următorul preşedinte 
de ţară de la Spiru Haret”. Punctul culminant l-a 
constituit acordarea, de către domnul ministru, a 
,,Distincţiei Spiru Haret” şcolii noastre.   
           ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, 
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, 
domnul mIHNEA COSTOIU, a evidenţiat contribuţia 

liceului nostru la dezvoltarea culturii româneşti prin 
,,pleiada de absolvenţi, oameni de cultură (...) care 
au reuşit să aducă un spirit în România şi să-l lase 
generaţiilor”, dar şi prin ,,profesorii extraordinari” pe 
care i-a avut Colegiul naţional ,,Spiru Haret” de-a 
lungul timpului. De asemenea, domnul ministru s-a 
adresat actualilor spirişti, îndrumându-i să adopte 
modelul absolvenţilor de notorietate ,,pentru a-şi 
croi drumul”, adăugând: ,,să nu uitaţi acest moment, 
deoarece sunteţi Generaţia 100”.
 În aplauzele celor din sală, domnul 
director a înmânat celor doi invitaţi de onoare 
medalii centenare, însoţite de brevet. 
 Înainde de a începe spectacolul, 
doamna inspector Radu Daniela a oferit o Diplomă 
de Excelenţă liceului din partea preşedintei 
Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport 
a Senatului României, Ecaterina Andronescu, ,,ca 
semn al preţuirii generaţiilor de profesori şi elevi 
care, timp de un secol, au contribuit la prestigiul 
învăţământului românesc”. 
 momentul artistic, intitulat ,,100 de ani 
de tinereţe” a fost unul deosebit, atât ca viziune, 
cât şi ca montare scenică. Pentru reuşita acestui 
spectacol a fost nevoie de o asiduă muncă în 
echipă, ce a implicat profesori şi elevi. 
 Cum a început totul? Încă din vacanţa 
de vară, doamna profesoară mihaela Zoicaş 

Domnul miHnEA COSTOiu

Domnul REmuS PRiCOPiE
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(catedra de limba franceză) şi-a exprimat intenţia 
de a organiza o manifestare artistică dedicată 
acestui eveniment unic. În luna octombrie, 
viziunea era închegată: un spectacol care să 
surprindă aspecte din existenţa centenară a 
şcolii, structurat în trei mari secvenţe: perioada 
interbelică, perioada comunismului şi perioada 
postdecembristă. mesajul, sugerat încă din titlu, a 
subliniat neputinţa scurgerii timpului de a altera, 
de a acoperi spiritul viu, mereu tânăr şi creativ al 
spiristului. 
 S-a format apoi echipa regizorală: prof. 
mihaela Zoicaş, prof. Sanda Amarandei (educaţie 
plastică), prof. mariana Comăniţă (educaţie 
muzicală), prof. Angela Turculeţ şi prof. Corina 
Buzoianu (limba şi literatura română). 
           Cum s-a lucrat?
 În echipe, în afara orelor de curs 
(câteodată chiar sâmbăta şi duminica), însă, în 
fiecare vineri, toţi cei implicaţi se întâlneau pentru 
a pune la punct coerenţa şi coeziunea momentelor 
din spectacol. 
 Prima parte a debutat cu recitarea unor 
creaţii aparţinând lui J. l. Borges (,,Semperitate“), 
Krzysztof Karwat (,,Prea bine ştim“), George meniuc 
(,,Fântânile trecutului“), de către elevii Andreas 
Vârticuş (X F), mara Albescu şi Elena Petrovici 
(iX D), urmată de proiectarea unor imagini din 
Bucureştiul interbelic şi a unor figuri de absolvenţi 
din perioada 1923-1945 (coordonator: prof. 
Zoicaş mihaela).  
 Secvenţa dramatică, în regia prof. 
Angela Turculeţ, a presupus valorificarea unor 
texte aparţinând lui mircea Eliade (,,memorii“), 

Barbu Brezianu (,,interviu“) şi Alexandru Ciorănescu 
(,,Amintiri fără memorie“). invitaţii au fost purtaţi în 
timp, în sălile de clasă ale liceului ,,Spiru Haret“ 
din perioada interbelică, având posibilitatea de 
a asista la diverse ore de curs (franceză, istorie, 
limba română etc.). Jocul scenic al elevilor din 
trupa de teatru ,,Alphα“, costumele, fundalul sonor, 
alternanţa de lumini scenice - toate au contribuit 
la realizarea unei atmosfere autentice a şcolii 
interbelice. iată distribuţia:
prof. iosif Frollo........................ Radu nicolof (X G);
prof. nicolae moisescu.......Ciprian Băcescu (X D);
prof. Ştefan V. nanul................Delia Constanda (X G);
prof. ioaniţescu............................ioana Budu (Xi D);
prof. Dan Barbilian (ion Barbu).....maria Drăgulschi (X G);
mircea Eliade........................Andrei Dumitrescu (X E);
Constantin Axentie................ ioana iancu (X D);
Dinu Sighireanu........................laura Ene (iX A);
Constantin noica...................Teodora Radu (X D);
Alexandru Ciorănescu.........nicole Şuteu (X H);
Barbu Brezianu........................Teodora Roşu (X G);
Berlescu.......................................Toma Dragomir (iX D);
Radu Bossie/monitorul.........Ştefan Ciucă (X E);
Fata/Elevul.................................Daniela Pascu (X G).

 momentul final al primei secvenţe i-a 
aparţinut mariei Hoştiuc-Horătău (Xi G), care a 
recitat ,,Adolescenţi pe mare“ de nichita Stănescu.
 Partea a doua (perioada comunismului) 
a avut un pronunţat caracter liric, îmbinând 
proiecţia unor imagini din Bucureştiul ,,Epocii 
de Aur“ cu un moment coral organizat de prof. 
mariana Comăniţă şi cu texte poetice (,,Viitorul“ 
de nicolae labiş, ,,Tinereţe“ de Andrée Chedid) 
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recitate de elevii Andrei iove (V) şi Oana Dina 
(Xi G). Corul şcolii noastre, interpretând melodia 
,,Anul 2000“ (Horia moculescu), a fost compus din 
elevi ai claselor a V-a, a Vi-a şi a Vii-a, după cum 
urmează: Avădănei Diana, iove Andrei, Sandu 
mihai, niţă Diana, Petre monica, Tache Silvia, 
Cambei David, Ardeleanu ioana, Drang Teodora, 
Tudor Georgiana, Ghiaţă Andreea, Dumitraşcu 
maria, muşat maya, Cepoi Raluca şi Turcu irina. De 
multe aplauze din partea oaspeţilor s-a bucurat 
interpretarea plină de sensibilitate a piesei ,,Şi totuşi 
există iubire“ de către Jacqueline Jansen (X E), 
acompaniată de chitaristul mihai năsui (X F) şi 
de mihai Bosnyak (Xi D) în ipostaza de recitator 
(imitându-l extraordinar pe Adrian Păunescu).
 Partea a treia a surprins prin dinamismul 
scenic şi prin umor, secvenţele lirice subliniind, încă o 
dată, mesajul întregului spectacol. un material realizat 
în PowerPoint a adus în atenţia publicului portrete 
de absolvenţi ai anilor 1992-2009, fundalul sonor 
valorificând două piese: ,,Ani de liceu” şi imnul 
liceului (în interpretarea celor de la Holograf). 
Trecerea spre următorul moment, povestea 
recentă a revistei ,,Vlăstarul”, a fost precedată 
de un monolog al Timpului, personaj interpretat 
cu multă sensibilitate de Preda Vladimir, X E 
(text: prof. Corina Buzoianu). momentul ,,Vlăstarul” 
a îmbinat jocul scenic cu secvenţe muzicale 
susţinute de grupul de la Cercul de chitară din 
liceu, culminând cu interpretarea imnului revistei, 
al cărui text a fost reprodus în numărul anterior 
(coordonator: prof. Corina Buzoianu). Sceneta a 
fost regizată de Axinte Roxana (Xi F), iar distribuţia 
a fost următoarea:
Director.......................................Culcea Alexandru (Xi B)
Profesoara................................Gheţea Teodora (Xi F)
Eleva 1..................... .................Anghel Teodora (Xi F)
Eleva 2..................... .................mureşan Teodora (Xi F)
V.V. Haneş.................................Bădoi Bianca (Xi F)
Elevi din perioada interbelică..........Oprea 
Antoaneta, Teodoreanu Andra (Xi F).
 Grupul de chitarişti a fost alcătuit din 
elevi ai claselor a V-a, a iX-a A, a iX-a E, a iX-a 
F, a X-a A, a X-a E, a Xi-a B, a Xi-a F, astfel: Doia 
Vlad, Ene laura, Vasile Alma, Paraschiv Andrei, 
Dragomir maria, niţu livia, Crăciunescu Andreea, 
Sima maria, Chirigiu Delia, Răileanu Andra, 
Tudor Andreea, Jansen Jacqueline, Rădulescu 
Alesia, Roca Teodora, Velicu Andreea, Dunda 
irena, Gălbenuşă Simona, Cucu Radu, Culcea 
Alexandru, Jercan Victor. 
 la sugestia prof. Buzoianu, a fost inclus 
în spectacol un moment inspirat din relatările 
lui Radu mărculescu (în scrierea memorialistică 

Amintiri din restul vieţii mele) referitoare la anii 
de liceu - ,,Saturnaliile”: ,,era ca la saturnaliile 
Antichităţii romane, când, de ziua lui Saturn, li 
se permitea sclavilor să spună orice glumă pe 
socoteala stăpânilor”. urmând exemplul colegilor 
din perioada interbelică, elevii noştri au imitat 
comportamentul unor dascăli, stârnind voia bună, 
după cum urmează:
Prof. Constantinescu Alexandru (matematică)....... 
Preda Vladimir (X E);
Prof. Enciu Dorina (engleză).....manafu Andreea (X E);
Prof. Bilcea Valentina (istorie)..........Ţicău iulia (X E);
Prof. Turculeţ Angela (română)..........Ene laura (iX A);
Prof. Buzoianu Corina (română).....Panea Antonia (X E).

 În încheiere, scena a fost invadată de 
elevi care au dansat pe ritmul melodiei Lazy 
Song (a lui Bruno mars), interpretată de  trupa 
liceului, Five O'Clock (sub îndrumarea prof. 
mariana Comăniţă), din componenţa căreia fac 
parte: iorga Paul- clape, voce (Xi D), marzavan 
iani – chitară (Xi A), Bosnyak Andrei – bass (Xi D) 
şi Tomescu Andrei – percuţie (absolvent). 
De realizarea tuturor proiecţiilor s-au ocupat 
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doamnele profesoare mihaela Zoicaş, Sanda 
Amarandei şi mariana Comăniţă. Regia 
momentelor lirice - recitări – a  aparţinut prof. 
mihaela Zoicaş. Spectacolul poate fi vizionat 
accesând site-ul www.cnshb.ro (pagina dedicată 
centenarului liceului) - www.youtube.com/
watch?v=fYKoSRsnOj8

*
 În continuare, absolvenţi de notorietate ai 
Colegiului naţional ,,Spiru Haret” au luat cuvântul, 
fiindu-le înmânate, de către directorul liceului, 
Alexandru Constantinescu, medalii centenare 
însoţite de brevete.  
 Domnul iOn iliESCu a subliniat că 
viaţa de elev este cea mai frumoasă etapă 
din existenţa unui om. A mărturisit că a venit ca 
elev la liceul ,,Spiru Haret“ în anul 1944, când 
bombardamentele au distrus o mare parte a 
oraşului. 
  ,,- A venit apoi momentul 23 august – 
a adăugat domnul iliescu -, când toată lumea 
aştepta pacea, dar aceasta a venit mai târziu. 
S-au produs multe schimbări, unele benefice, altele 
cu tot felul de complicaţii ale proceselor care au 
urmat. Dar în anii aceia, '44-'48, începeam să ne 
afirmăm ca generaţie. la 14 ani, ne gândeam şi noi ce înseamnă democraţie pentru elevi. ne-a 

venit ideea, inspirată de ziarul România liberă, a 
unei forme democratice de existenţă a şcolarilor: 
alegerea de către aceştia a Comitetului de clasă 
(până atunci, era un elev numit de diriginte). Şi 
noi (eram atunci în clasa a iV-a la ,,Spiru Haret“), 
am lucrat la un Statut al unui asemenea comitet. 
Vorbim de septembrie, 1945. Din acest comitet 
făceau parte: Horia ionescu, dramaturgul Teodor 
mănescu, apoi Jean Constantin (care lipseşte 
astăzi, deoarece este bolnav). 
  noi eram liceu de Băieţi la vremea 
aceea. nu departe era liceul Regina Maria - de 
fete (acum, acolo se află Facultatea de Farmacie), 
şi mai era un liceu (de fete) - Carmen Silva, lângă 
Cişmigiu (unde e Conservatorul). Acestea au fost 
lichidate: la Regina Maria a fost înfiinţat institutul 
de Petrol şi Gaze, iar la Carmen Silva – un institut 
de mine. Acestea s-au mutat, unul la Ploieşti, altul 
la Petroşani. În aceste condiţii, liceul nostru s-a 
transformat în liceu de Fete, în 1948. Astfel se 
explică faptul că unii dintre noi au terminat la alte 
licee. (...) 
  Am multe alte amintiri... Am avut poate cel 
mai bun profesor de matematică, Hollinger, care 
avea două manuale: de calcul diferenţiat şi integral. 
Am urmat apoi Politehnica, unde nu aveam manual. 
În schimb, la liceul ,,Spiru Haret“, aveam manuale. (...)
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  mai aveam un coleg, Emanuel Reicher, care 
era cel mai bun şahist – la 17 ani a devenit campion 
al Capitalei la Seniori. Clasa noastră a devenit una 
de şahişti datorită lui. În ciuda unor ciocniri, relaţiile 
noastre cu personalul didactic au rămas peste 
timp. Doresc liceului Spiru Haret, cu ocazia împlinirii 
centenarului, prosperitate şi dezvoltare.“
 Domnul academician DAN BERINDEI 
a dezvăluit că îşi aminteşte cu multă nostalgie 
de perioada excepţională a anilor petrecuţi la 
liceul ,,Spiru Haret“, de profesorii extraordinari 
precum: Constantin moisil, tatăl matematicianului, 
Anton Dimitriu, profesor de filozofie... 
  ,, - Era o echipă ce ne făcea să simţim 
încă ecourile generaţiei de aur din 1920. Se 
vorbea mai ales de Eliade. Aşa că vreau să urez 
liceului ,,Spiru Haret“, elevilor actuali şi viitori, 
numai fapte măreţe, în aşa fel încât prestigiul 
acestei şcoli nu numai să rămână neştirbit, dar să 
fie accentuat în anii care urmează şi, de ce nu, în 
secolele viitoare“.
 Doamna IOANA DIACONESCU, poetă, 
a evidenţiat pregătirea deosebită de care 
beneficiau elevii în trecut, precizând că cei mai 
mulţi intrau la facultate fără prea mult efort în plus. 
De asemenea, s-a adresat tuturor: ,,Să fiţi fericiţi în 
vieţile dumneavoastră de după şcoală“. Domnul 
director a menţionat faptul că, deşi doamna 
ioana Diaconescu nu s-a putut bucura de 
prezenţa, ca elevă, în paginile revistei ,,Vlăstarul“, 
după 1968, când se reia publicarea ei, distinsa 
doamnă a fost o colaboratoare constantă.
 Domnul ADRiAn PAul iliESCu, filozof, a 
afirmat că face parte din generaţia care a trăit 
momentul frustrant al părăsirii liceului, când băieţii 
au fost nevoiţi să plece (1968), dar a subliniat, 
asemenea antevorbitorilor, pleiada de profesori 
ai acestei şcoli care nu pot fi uitaţi: ,,doamna 
directoare Aurelia Teodorescu, doamna Georgeta 
Atanasiu, profesoara de română care a relansat 
Vlăstarul în 1968, sau profesorul de istorie ionescu, 
care avea neuitata poreclă Hiroshima – fusese 
pilot în război şi era încă ars pe faţă, desfigurat -, 
un profesor memorabil, sau profesoara de ştiinţe 
ale naturii, care avea neobişnuita poreclă de 
Celesta. Am să închei spunând că, cine-a fost 
odată spirist, aşa rămâne pentru totdeauna“.  

 Domnul niCOlAE COnSTAnTinESCu, 
doctor, a insistat să vorbească despre profesorii 
domniei sale, adăugând răspicat: ,,Se spune că 
noi suntem ceea ce suntem datorită şcolii care 
ne-a format. Punct.“
 De la sediul Centrului Cultural ArCuB, 
invitaţi, profesori şi elevi s-au întors la liceu unde, 
într-o atmosferă destinsă, s-au bucurat de recepţia 
organizată cu prilejul acestui eveniment. A fost o 
zi de neuitat, o zi în care absolvenţii au depănat 
amintiri, iar elevii actuali au avut şansa unică de 
a conştientiza, mai mult ca niciodată, moştenirea 
nobilă pe care trebuie să o păstreze cu sfinţenie: 
aceea de a  duce mai departe, prin realizările 
lor viitoare, bunul renume al Colegiului naţional 
,,Spiru Haret“, adevărat lăcaş de efervescenţă 
spirituală şi culturală. 
 

*

25  DECEmBRIE
                                    

prof. Corina Buzoianu

 
 Anunţată în Consiliul Profesoral din data 
de 18 decembrie 2013, întâlnirea ce a avut ca 
scop sărbătorirea a 90 de ani de la editarea 
primului număr al revistei liceului nostru, ,,Vlăstarul“, 
a fost extrem de interesantă. Au participat patru 
profesori, absolvenţi şi elevi. Prof. Alexandru 
Constantinescu (directorul C.n.S.H.B.) a insistat 
asupra publicării revistei cu o frecvenţă de 4 
numere pe an, cel puţin 10 ani de acum înainte; 
prof. Adrian Pascu (fost director al liceului şi 
prezenţă activă în paginile revistei în perioada 
1992-2000) a sintetizat activitatea ,,Vlăstarului“ 
de-a lungul vremii. Prof. Petronia Dumitrescu 
(director adjunct) a subliniat că revista trebuie să 
apară în continuare, iar subsemnata a reamintit 
faptul că Vlăstarul trebuie să reflecte activitatea 
din liceu dar, în acelaşi timp, să promoveze elevii 
talentaţi atât din şcoală, cât şi din afara ei. 
momentul a fost urmat de acordarea diplomelor 
jubiliare, a medaliilor aniversare şi a brevetelor 
tuturor celor care au fost alături de echipa 
redacţională, facând posibilă apariţia constantă  
a revistei în ultimii trei ani.
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*
 manifestările dedicate celebrării a 100 
de ani de la întemeierea liceului nu se opresc aici. 
Despre Colegiul naţional ,,Spiru Haret“ se va scrie 
şi în Volumul V (2014) al ACC (Alianţa Colegiilor 
Centenare), cu titlul ,,Educaţia pentru valori 
(Adevărul, Binele, Frumosul în şcoala de azi)“. De 
redactarea unui material privind istoricul instituţiei 
şi al revistei se ocupă încă de pe acum spirişti 
implicaţi în ,,Proiectul SEnS – Cenaclu şi Revista 
literară a elevilor din colegiile centenare“, sub 
coordonarea prof. Angela Turculeţ. 
 Volumul este structurat în şase părţi. 
Supun atenţiei partea a treia a volumului, 
intitulată ,,Educaţia pentru valori“, ce va conţine 
materiale care să dezbată aspecte precum: locul 
disciplinelor menite a transmite direct aceste valori 
specifice în planurile-cadru: literatură, muzică, 
desen, filozofie, religie etc; unde se află şcoala 
în raport cu aceste standarde axiologice şi ce 
modalităţi didactice există pentru realizarea 
acestor conţinuturi; importanţa orei de dirigenţie 
în promovarea valorilor menţionate; modul în care 
proiectul „Să ştii mai multe, să fii mai bun”  reuşeşte 
să răspundă cerinţelor unei educaţii pentru valori 

dar şi opinii privind actualitatea unor asemenea 
valori. 
 Contribuţia profesorilor  C.n. ,,Spiru Haret“ 
este aşteptată şi în partea a patra, cu titlul: ,,Studii 
de specialitate (fragmente din lucrări de grad, 
doctorat etc)“, iar în capitolul V- ,,Evenimente“-, 
elevi şi profesori pot trimite materiale cu privire 
la activităţi foarte importante (semnificative) din 
colegiul nostru.
 imPORTAnT: materialele vor fi trimise până 
cel târziu 1 martie 2014, pe adresa electronică a 
colegiilor centenare (liceecentenare@yahoo.com). 
mai multe informaţii despre proiectele derulate 
în cadrul ACC puteţi obţine accesând www.
liceecentenare.ro.
 Vom încheia amintind că aceste 
manifestări de Sfântul Spiridon ale spiriştilor 
constituie o componentă esenţială a spiritului 
Colegiului naţional ,,Spiru Haret”. În perioada 
interbelică, ziarele vremii scriau despre aşa numitul 
Festival al liceului ,,Spiru C. Haret”, găzduit fie de 
Teatrul naţional, fie de Ateneul Român. Acum, 
mediatizarea evenimentului a fost realizată de 
diferite segmente mass-media, precum: Digi24, 
TVR1, Realitatea TV, Radio România Cultural.
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| ABSOlVEnT CnSHB |

„ASOCIAŢIA SPIRU HARET 
2001“

 n acest an, Asociaţia 
     Spiru Haret 2001 

împlineşte 13 ani de 
existenţă. În tot acest timp, 

Asociaţia a înmânat elevilor cu 
rezultate academice excepţionale 
numeroase premii. Vă prezentăm, 
în câteva cuvinte, istoricul ASH 
2001:
 ideea Asociaţiei a 
apărut între foşti absolvenţi ai 
liceului, cu ocazia reuniunii comune 
organizate la Bucureşti, în vara 
anului 2000, de promoţiile ‘65 şi 
’66. O absolventă a promoţiei ’66 
a propus formarea unei Asociaţii 
permanente care să încurajeze 
elevii Colegiului de astăzi în 
atingerea excelenţei academice.
Discuţiile şi pregătirea documentelor 
de înfiinţare, stabilirea modului de 
participare, strângerea fondurilor 
şi distribuirea premiilor, au 
fost concretizate la sfârşitul 
anului 2001 prin constituirea 
,,Asociaţiei Spiru Haret 2001“, ai 
cărei membri fondatori locuiau 
în nu mai puţin de opt ţări. 
Asociaţia are sediul pe internet 

şi îşi face publice documentele 
şi activităţile prin pagina de 
WEB : www.spiru2000.ro şi pagina 
de grup a membrilor http://
ca.groups .yahoo.com/grup/
membrii2001/, deschise tuturor 
celor interesaţi.
 În fiecare an, Asociaţia 
solicită Colegiului naţional ,,Spiru 
Haret“ şi elevilor săi propunerile 
pentru Premiul Anual ASH 2001. 
Elevii interesaţi prezintă un 
portofoliu care include, pe lângă 
rezultatul academic excepţional 
specific anului, şi alte preocupări 
şi interese care contribuie 
la descrierea candidatului. 
Profesori  ai candidaţilor transmit, 
de asemenea, caracterizările lor. 
Consiliul Asociaţiei alege pentru 
premiere cazul care corespunde 
cel mai bine criteriilor noastre. 
Înmânarea premiului are loc în 
cadrul festivităţii de sfârşit de 
an şcolar. În afara anului şcolar 
2009-2010, când nu am avut 
candidaţi, ASH 2001 a avut de 
fiecare dată unul sau mai mulţi 
premiaţi.

 Stabilirea valorii premiilor 
se face pe baza unei grile 
ajustate periodic în funcţie de 
valoarea rezultatului academic 
recompensat, salariul mediu 
din România şi capacitatea 
financiară a Asociaţiei. Periodic, 
Asociaţia a acordat, în afara 
premiului anual obişnuit, premii 
extraordinare pentru rezultate 
deosebite sau în amintirea unor 
membri care ne-au părăsit.
 ,,Asociaţia Spiru 
Haret 2001“ este deschisă 
tuturor doritorilor şi sprijinitorilor. 
Absolvenţii Colegiului Spiru Haret 
sunt încurajaţi călduros să se 
înscrie şi să participe la activităţi 
pentru a asigura perpetuarea 
acestei organizaţii. legătura 
cât mai strânsă între Asociaţie 
şi Colegiu este unul dintre 
ţelurile noaste majore. Căutăm 
înţelegerea cât mai bună a 
dorinţelor şi nevoilor Colegiului 
şi integrarea Asociaţiei în 
programul său de încurajare 
a excelenţei academice a 
elevilor.

Anul şcolar 2001-2002
Premii ASH                    
RAluCA ElEnA POPESCu – Premiul III la Olimpiada de limba Engleză;
mARiuCA SimiOn- menţiune la Olimpiada de Geografie;
diAnA leonte - menţiune la Olimpiada de Geografie;
veronicA pietreAnu - menţiune la Olimpiada de limba Română;
mATEi POPESCu – BARAn şi Colectivul – Revista Vlăstarul, Premiul 1 la Concursul de Reviste Şcolare

Anul şcolar 2002-2003
Premii ASH  
VlAD miHAi BiCHiŞ - Premiul II la Olimpiada de limba italiană;
CRiSTiAn luHOVSCHi -  menţiune Specială la Olimpiada de Chimie;
DAniEl GHEORGHE – menţiune la Olimpiada de istorie;

  Î

16

Anul şcolar 2003-2004
Premii ASH   
iRinA FAnCA – Premiul III la Olimpiada de limba Engleză;
DAniEl GHEORGHE – Premiul III la Olimpiada de istorie;
CRiSTiAn luHOVSCHi – menţiune la Olimpiada de Chimie;
iuliA iOnESCu – menţiune la Olimpiada de Geografie.

Anul şcolar 2004-2005
Premii ASH   
RAluCA  - ilEAnA EnESCu – Premiul I la Olimpiada de Ştiinţe;
SiliVA DumiTRAŞCu – Premiul III la Olimpiada de limba italiană;
VlAD miHAi BiCHiŞ - menţiune la Olimpiada de limba italiană;
TEODORA POPESCu –SuSTREAnu – menţiune la Olimpiada de limba Spaniolă;                                                                                
Premiu special  
iuliAn COŞEi – Premiu Special la Olimpiada de Fizică.

Anul şcolar 2005-2006  
Premiu ASH  
mATEi EuGEn STOEAn – Premiu acordat pentru numeroasele premii obţiune la Concursuri şi Olimpiade 
de artă ‘’SpirArt’’ şi istorie.
Premiu special 
DAnA nAGHi – Premiul iii obţinut la Olimpiada de Sociologie.

Anul şcolar 2006-2007
Premiu ASH  
RAluCA–ilEAnA EnESCu – Premiul i la Olimpiada naţională de Sociologie.

Anul şcolar 2007-2008
Premiu ASH  
OCTAViA mARiA PETRu – Premiul Special la Olimpiada naţională de limba Germană

Anul şcolar 2008-2009
Premiul ASH  
ClAuDiA CHiRiŢĂ – Premiu acordat pentru rezultatele obţinute la Concursuri şi Olimpiade de artă şi 
literatură precum şi pentru crearea paginii de web dedicată colegiului Spiru Haret.

Anul şcolar 2010-2011
Premiul ASH  
mARiA VASilESCu – Premiu acordat pentru obţinerea titlului de Campioană naţională de Şah la 
categoria de vârstă 18 ani
Premiu Special 
iOnuŢ GABROVEAnu – Premiu Special ,,Cristian Floru’’ din partea Asociaţiei, pentru Premiul i obţinut 
la Olimpiada de limba Engleză, faza pe municipiu (Bucureşti)

Anul şcolar 2012-2013
Premiul ASH 
miHAi miHnEA luCiAn – Premiul III obţinut la Olimpiada naţională de limba Germană modernă şi 
Premiul i pe Sector obţinut la Olimpiada de informatică.
Premiu Special 
iOnESCu ilinCA SimOnA – Premiu Special ,,Tatiana Florescu’’ din partea Asociaţiei, pentru Premiul i la 
Concursul Cangurul lingvistic, proba naţională de baraj, şi Premiul Special (probe orale) la Olimpiada 
de limba Engleză.
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CASA mEmORIALĂ A LUI 
SPIRU HARET… RASĂ DE 
PE FAŢA PĂmÂNTULUI !!!                          

 nu credeam că o să scriem vreodată 
despre aşa ceva, însă iată că a venit momentul 
să ne crucim de-a binelea, nu datorită realizărilor 
cu care se mândreşte liceul nostru, ci din cauza 
totalei inconştienţe şi a lipsei de respect a celor 
care ar trebui să apere şi să pună în valoare 
obiecte aparţinând patrimoniului nostru cultural.
 Cum ştim că vorba lungă-i moartea 
curiozităţii oricărui cititor de ştiri de acest gen, să 
prezentăm ce am aflat noi în legătură cu lăcaşul 
în care a trăit patronul şcolii: Spiru Haret.
 Am primit la redacţie, într-o zi a lunii 
noiembrie, un material despre Casa memorială 
a celebrului matematician, aflată într-o stare 
deplorabilă: ceea ce fusese odată o construcţie 

cu o arhitectură deosebită, a ajuns spaţiu de 
refugiu pentru oamenii străzii. nu am mai stat 
mult pe gânduri. O echipă alcătuită din patru 
spirişti, prezenţi constant la Cercul de fotografie 
al CnSHB, s-a deplasat, pe data de 9 noiembrie 
2013, în strada George manu nr. 7, spre a se 
convinge de exactitatea informaţiilor cuprinse în 
materialul respectiv. 
 Ajunşi pe strada cu pricina, după minute 
în şir de căutări, ne oprim în faţa unei vile în 
construcţie. nu, nu era Casa memorială a lui Spiru. 
Convinşi fiind că am greşit din nou adresa, întrebăm 
oamenii care lucrau de zor dacă ne aflăm pe str. 
G. manu nr. 7.
         Răspunsul a fost prompt şi lipsit de echivoc:

     Echipa de redacţie

de
 ne

cre
zu
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- Da, aici este!
- Dar... unde este Casa memorială a lui Spiru 
Haret? întreabă unul dintre noi.
- Care casă? nu ştiu nimic... 
- Cine coordonează lucrările aici? Am putea 
vorbi cu şeful dumneavoastră?
- Da, staţi numai puţin.
 Omul se făcu nevăzut într-o gheretă 
improvizată la stradă pentru paznicul lucrărilor. 
Vorbeşte, pe un ton scăzut, cu cineva la telefon, 
apoi se întoarce:
- nu aveţi noroc. Şeful tocmai a plecat.
- Şi când se întoarce?
- nu ştiu...
- Dar poze putem să facem?
- nu, e proprietate privată şi nu aveţi voie să 
faceţi poze.

 Şi omul, aprinzându-şi o ţigară, se 
îndreaptă spre alţi doi care stăteau de vorbă la 
intrarea în curte. Se uită ţintă la noi toţi trei. ne 

îndepărtăm, nu înainte ca Philip (clasa a Vii-a)
să să fotografieze placa conţinând informaţiile 
despre  proprietar şi despre constructori. 
 Pentru a avea o idee cu privire la ce s-a 
distrus, priviţi câteva imagini ale celei care a fost 
odată Casa memorială a lui Spiru Haret.
 mai departe... poate judeca fiecare 
gravitatea situaţiei, nu înainte de a vă face cu-
noscut cum s-a ajuns aici:
 ,,Pe strada Gheorghe manu la numărul 
7, se află casa memorială a lui Spiru Haret, bine 
ascunsă de un bloc de birouri. Clădirea a fost 
construită în 1885 şi vândută de rude institutului 
naţional al Cooperaţiei, după ce au murit cei 

doi soţi. Patru ani, până la începerea celui de-al 
Doilea Război mondial, casa a fost muzeu, după 
care a trecut în proprietatea Sfatului Popular al 
Capitalei, iar până la Revoluţie s-a plimbat  ori 
prin administraţia ministerului Culturii, ori prin cea 
a Educaţiei. După '89 clădirea a intrat iar sub 
tutela institutului naţional al Cooperaţiei, care a 
vândut-o unei persoane private pentru 610 000 
de dolari, care la rândul ei a vândut-o mai târziu 
firmei invest lux Construct cu 1 140 000 de euro. 
Firma deţine şi în prezent clădirea care a fost 
declarată în 2005 monument istoric şi vrea să 
ridice un bloc de sticlă de şapte etaje care să 
încalece casa lui Spiru. multe dintre aprobările şi 
avizele necesare au fost luate, dar firma continuă 
să lase casa în paragină.“ (sursa: http://www.vice.
com/ro/read/casa-memoriala-spiru-haret)
 Articolul acesta a fost scris în octombrie, 
2012. Se pare că lucrurile s-au rezolvat între 
timp…
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,,VlĂSTARii" mERiTuOŞi
(lista elevilor care s-au implicat in diverse activităţi, contribuind la formarea unei imagini active a 

CnSHB în comunitatea locală, va continua în numerele următoare)

NUmE ŞI PRENUmE ClASA PREmII  OBŢINUTE COORDONATORI

GodeAnu AlexAndru a xi-a e
PREmiul i, faza pe municipiu

Olimpiada de matematică Aplicată
CALIFICAT LA FAZA NAŢIONALĂ

prof. Şerban Steliana

prof. Şerban StelianaRiEBER mARA inGRiD a xi-a e
PREmiul iii, faza pe municipiu, 

Olimpiada de matematică Aplicată 
CALIFICATĂ LA FAZA NAŢIONALĂ

CHiRPEREAn SOniA 
cristinA

a xii-a e
PREmiul iii, faza pe municipiu, 

Concursul naţional de matematică 
Aplicată ,,Adolf Haimovici“

prof. Şerban Steliana

miTROi  ADinA a ix-a G
PREmiul iii, Olimpiada de limba şi 

literatura română, 
CALIFICATĂ LA FAZA NAŢIONALĂ

prof. Buzoianu Corina
prof. luiza Popescu

DumiTRESCu AnDREi a x-a e
PREmiul i, faza pe municipiu, 

Olimpiada de Religie, 
CALIFICAT LA FAZA NAŢIONALĂ

prof. Achim Cristiana

ionescu ilincA 
SimOnA

a X-a H
PREmiul i, faza pe municipiu, 
Olimpiada de limba engleză, 

CALIFICATĂ LA FAZA NAŢIONALĂ
prof. Durac Ana

pAnAitescu rovAnA a ix-a d
PREmiul i, faza pe municipiu, 
Olimpiada de limba germană, 

CALIFICATĂ LA FAZA NAŢIONALĂ
prof. Stoian luminiţa

AnGHEl TEODORA 
mARiA

a Xi-a F PREmiul i, faza pe municipiu, 
Olimpiada de limba germană, 

CALIFICATĂ LA FAZA NAŢIONALĂ
prof. Stoian luminiţa

sAvA pAtricK a x-a B
prof. marian Bogdan
prof. mocanu Antonica

miHAlACHE mARiA 
dAnielA a iX-a H prof. Zoicaş mihaela

PREmiul ii, faza pe municipiu, 
Olimpiada de limba franceză, 

CALIFICATĂ LA FAZA 
NAŢIONALĂ

locul 10, faza pe municipiu, 
Olimpiada de informatică, 

CALIFICAT LA FAZA NAŢIONALĂ

| VlĂSTARii mERiTuOŞi |

20 

 Spre sfârşitul anului trecut, chiar în ajunul 
zilei de moş nicolae, elevii spirişti, împreună cu 
doamna director adjunct, Petronia Dumitrescu, şi 
cu domnii profesori de religie, Cornel Comănescu 
şi Cristiana Achim, au făcut o excursie mai puţin 
obişnuită, într-un loc aproape rupt de lumea 
în care mulţi dintre noi trăim, un loc sfinţit prin 
dăruirea unor oameni: Valea Plopului.
 Acesta este o mică aşezare situată mai 
sus de Vălenii de munte, ce a devenit cunoscută 
drept un cămin pentru copiii abandonaţi care nu 
pot fi instituţionalizaţi. Povestea a început acum 
mai bine de 20 de ani, când părintele nicolae 
Tănase a decis să militeze activ pentru dreptul 
la viaţă al copiilor născuţi şi nenăscuţi. iniţial, 
un singur copil, salvat de la avort, a fost adus 
la Valea Plopului, iar, în timp, numărul a început 

să crească, ajungând în ziua de astăzi la peste 
300 de copii, dar şi adulţi sau vârstinici fără 
posibilitatea de a se întreţine sau de a fi întreţinuţi.
 Ajunşi acolo, am fost întâmpinaţi de fiica 
părintelui, care ne-a povestit în câteva cuvinte 
istoria aşezământului. impresionantă a fost însă 
atitudinea copiiilor: se bucurau numai atunci 
când ne vedeau, chiar ne-au aşezat  la masă cu 
ei. Cred că aceste mici fiinţe reprezintă pentru noi 
o adevărată pildă. Chiar dacă au fost respinşi  
de societate, de regulile demne de un ,,pat al lui 
Procust“ prin care suntem guvernaţi, ei nu şi-au 
pierdut puritatea, omenia, sau surâsul inocent de 
pe chip. nu cu mult timp înainte de a pleca, chiar 
părintele Tănase, „tatăl ” acestor peste 250 de 
copii, ne-a oferit, prin intermediul micii sale predici, 
câteva poveţe pentru viitor. 
 Am plecat din Bucureşti încărcaţi cu 
daruri, în ideea de a-i ajuta pe acei copii. În 
realitate, cred că noi am fost cei ajutaţi. Pentru 
cei care au avut curiozitatea să privească în jur şi 
să înţeleagă,  cu alte cuvinte să aibă tupeul de 
a ieşi din tiparele penibile care ne sunt impuse de 
sistem, acestă excursie a constituit o mare lecţie 
de viaţă din partea copiilor, a părintelui şi chiar 
a locului în sine. Sperăm ca acestă prietenie cu 
locatarii aşezământului de la Valea Plopului să-i 
determine pe toţi elevii din Spiru să treacă, măcar 
o dată, pe acolo.

Pe la Valea Plopului...
Text şi foto: Andrei Dumitrescu, clasa a X-a E
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interviu cu 

Andrei Dumitrescu: Am observat că de multe ori 
folosiţi lemnul ca materie primă pentru sculpturi. 
Ce reprezintă acest material în viziunea 
dumneavoastră?
mircea Roman: Am început să lucrez în lemn de 
foarte mult timp şi, atunci când am început, am 
făcut-o mai mult din motive  de natură fizică. 
Am vrut să fie un material uşor pe care să îl pot 
manevra în atelier, iar în acelaşi timp să pot face 
lucrări de mari dimensiuni.  Cum nu mă vedeam în 
stare să târăsc buşteni, am preferat să construiesc 
personajele din bucăţele. Apoi am observat că 
mi se potriveşte această tehnică şi am menţinut-o, 
am dezvoltat-o şi încă nu m-am plictisit de ea. 
Consider că lemnul, la fel ca ceramica, este un 
material mai cald faţă de marmură sau de bronz. 
Acest tip de materiale m-au atras încă de pe 
vremea când eram licean. Colegii mei îşi turnau 
lucrările în aluminiu, dar eu preferam ceramica.  În 
orice caz, când am ajuns la lucrările mari din lemn 
şi am văzut că merge, am continuat pe acest drum 
al meu.  n-am încercat să schimb nimic… poate 
doar din interior.  Fiecare satisfacţie te face să 
evoluezi. Este greu. unii reuşesc, alţii nu. important 
este să fii tu.

A.D.: Unii artişti încearcă să introducă în 
lucrările lor a patra dimensiune, nu fizică, ci 
spirituală sau filosofică. Împărtăşiţi această 
viziune?
m.R.: Este o întrebare un pic mai complicată… 
deci şi răspunsul va fi la fel. Acum… făcând  

figurative… o sculptură cumva de factură clasică, 
latura ascunsă a realităţii continuă să existe. Eu 
caut un figurativ spiritualizat. Sigur că există 
şi această faţetă a lucrurilor. Dar, într-o artă 
conceptuală (care, în ziua de astăzi, se arată a 
fi foarte la modă)  nu are cum să existe, partea 
spirituală fiind complet exclusă.

A.D.: Cum aţi plasa arta românească 
contemporană, şi nu numai, în arta universală?
m.R.: Eu cred în diversitatea artelor. Dacă arta 
românească ar fi promovată, şi-ar avea locul ei, 
binemeritat de altfel, în arta universală. Cum la noi 
nu se prea investeşte în artişti, ea rămâne o artă de 
nişă, ascunsă, necunoscută. Dacă ar fi promovată 
la adevărata ei valoare, arta românească ar fi în 
rând cu celelate arte, europene şi nu numai.

A.D.: Ce ne puteţi spune despre viaţa de artist? 
Ce înseamnă să fii artist şi, mai ales, cum poţi 
deveni ?
m.R.: În primul rând, trebuie să vrei să fii, dup-aia 
cred că trebuie să ai pasiune. Dacă nu ai pasiune, 
nu poti răzbate, pentru că acest drum nu este unul 
uşor. De multe ori apar obstacole pe care, dacă 
nu eşti cu adevarat pasionat, nu le poţi trece. 
Având aceasta, cu siguranţă că undeva o să 
găseşti afirmarea.

A.D.: Într-o societate în care arta şi-a pierdut 
din semnificaţii, de multe ori tinzând să fie 
transformată într-o simplă tehnică, în care 

MIRCEA ROMAN este unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai sculpturii contemporane 
româneşti. El este singurul artist român care a 
câştigat Premiul pentru Sculptură la Trienala de la 
Osaka, cel mai mare premiu de acest fel din lume, 
la ediţia din 1992. Personajele sale ne amintesc, 
într-un fel, de nişte uriaşi  de basm ce par a proveni 
din nişte hieroglife egiptene tridimensionale.

mIRCEA ROmAN
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suntem asaltaţi de kitsch, ce sfat le-aţi putea 
oferi celor care vor să urmeze această cale?
m.R.: Care cale? Spre kitsch sau spre adevărata 
artă?... Totuşi, atunci când o iei pe drumul adevăratei 
arte, trebuie sa gândeşti liber. Fiecare trebuie să-şi 
găsească propriul drum… Căutându-şi drumul, eu 
nu ştiu unde vei putea ajunge… unii s-ar putea sa 
ajungă şi la arta conceptuală. Eu sunt de părere că 
nu ar trebui să ajungi direct acolo. Ai nevoie de un 
studiu temeinic şi riguros care să-ţi dea posibilitatea 
să înţelegi ce se întâmplă în jurul tău. Eu,  personal, 
nu sunt de acord cu arta conceptuală… cel puţin 
cu modul în care este înţeleasă în ziua de astăzi. Cei 
care se folosesc de ea vor să ne afirme nouă o idee 
cu orice preţ, dar uită că acestea sunt lucruri de mult 
consumate. un portret bine făcut este mai nou decât 
un concept expus a patra oară.

iulia Zorzoliu: Aţi afirmat mai devreme că trebuie 
să îţi găseşti calea. Dumneavoastră cum aţi 
găsit-o?
m.R.: Ooo, foarte greu! Eu am făcut liceul de Artă 
şi am vrut să dau la Pictură, unde eram foarte slab. 
Atunci, profesorul mi-a zis să merg la Sculptură. Acolo, 
profesorul a zis că, de fapt, nu-s bun nici la sculptură. 
Totuşi, a fost un dascăl bun care m-a susţinut, m-a 
pregătit şi, până la urmă, am intrat la facultate. A treia 
oara am intrat… destul de repede pentru perioada 
aceea când se intra după şapte-opt ani.  Am lucrat 
şi am avut un profesor cu care m-am înţeles. n-a fost 
profesorul anului meu, cu care am avut dispute… mă 
rog, mi se părea că nu îl interesează ceea ce fac 
eu, aşa că mi-am discutat toate proiectele cu un 
alt profesor… cu care mi-a fost foarte bine. După 
absolvire, am avut norocul să vin în Bucureşti. Am 
avut colegi mulţi, foarte buni. Încet, încet, am început 
să mă adaptez la viaţa de aici. m-am folosit de 
ceea ce învăţasem la facultate, la Cluj, iar mai târziu 
am ajuns pe calea mea.

mulţumiri doamnei profesor  Sanda Amarandei, 
fără de care acest interviu nu ar fi putut fi realizat. 
menţionez că doamna profesor face parte din 
echipa proiectului Comenius ”Show the Artist in You”, 
ce se desfăşoară în liceul nostru încă din 2013 şi 
până în 2015, având ca parteneri şcoli din Spania, 
Germania, Polonia şi Turcia.

Text: Andrei Dumitrescu, clasa a X-a E
-cu contribuţia Iuliei Zorzoliu, clasa a X-a H
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ezvoltarea unor noi 
forme de ezoterism a 
dus la interpretarea 
multor aspecte legate 

de Solomon şi templul său. una 
dintre cele mai vechi îl asociază 
pe Solomon cu magia. Începând 
cu secolul i î.Hr., tradiţiile iudaice 
au adăugat cunoştinţelor sale 
despre natură informaţii despre 
supranatural, puterea spiritelor şi 
înţelepciunea secretă. utilizarea 
demonilor pentru a construi templul 
este regăsită în aşa numitul său 
testament. Pentru a putea duce 
la bun sfârşit templul, Solomon a 
primit de la arhanghelul mihail 
,,un inel cu o pecete gravată în 
piatră preţioasă“, prin intermediul 
căruia putea controla demonii. 
Aceştia au fost astfel obligaţi să 
lucreze pentru Solomon, demonii 
rebeli fiind înlănţuiţi, închişi în vase 
şi îngropaţi sub templu. Puterea lui 
Solomon de a controla demonii 
era cunoscută de către toţi 
contemporanii săi, iar povestea 
despre închiderea demonilor în 
vase a supravieţuit de-a lungul 
timpului, devenind chiar sursă de 
inspiraţie pentru ,,O mie şi una de 
nopţi“. 

 Conform izvoarelor 
biblice, Templul lui Solomon a 
existat pe dealul moriah în anii 
22-29, fiind complet diferit de 
cele edificate anterior în istoria 
iudaică. Teritoriul sacru al templului 

era alcătuit din 2 părţi: curtea şi 
templul propriu-zis. Curtea vastă 
era, la rândul ei, alcătuită dintr-o 
zonă interioară şi una exterioară, 
cea exterioară fiind destinată 
mulţimii. În curtea interioară se 
afla o tribună specială, de unde 
se adresau regii mulţimii, în altar 
tronând ,,marea de aramă’’- o 
cupă uriaşă de cupru, al cărei 

suport era făcut din siluetele unor 
figuri din bronz. Vasul era destinat 
preoţilor, iar Cortul Sfânt era 
format din 2 încăperi: Sfânta şi 
Sfânta Sfintelor. În Sfânta, camera 
principală, se aflau jertfelnicul 
de aur, 10 mese pentru pâinile 
punerii înainte şi 10 sfeşnice de 
aur. Fastuosul locaş a devenit, 
în scurt timp, locul principal 
de pelerinaj al israelului. 
Subjugarea babiloniană a dus 
la distrugerea templului, iar în 
timpul dominaţiei persane, regele 
Cirus a acceptat reclădirea 
templului, clădire cunoscută 
drept ,,cel de- al Doilea Templu’’. 
Al Doilea Templu a fost 
distrus, la rândul său, în timpul 
represiunii revoltei evreilor 
din anii 66-73 d.Hr. ,contra 
stăpânirii romane. 
  niciun alt templu de 
pe Pământ nu s-a bucurat 
de o slavă mai mare şi, cu 
toate că israelul trăia în 
pace şi avea un împărat 
măreţ, evreii nu abadonaseră 
idealul teocraţiei. Altfel spus, 
împăratul lor era Dumnezeu, 
iar acest templu era locuinţa 
lui, în ierusalim. 

TEmPlul  lui  SOlOmOn
Ana Radu, clasa a IX-a G    
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,,Din momentul 

în care vei dori 

să faci ceva, 

te vei ridica 

şi o să începi 

să prosperi ca 

om.''

ANDREEA IBACkA



 ANDREEA IBACKA s-a născut pe 18 august 

1985 la Bucureşti, a urmat cursurile liceului „Spiru 

Haret“ din Bucureşti. A luat cursuri de vioara timp de 
8 ani de zile, iar de pian patru ani. Înainte de a juca 
în telenovele a lucrat într-o bancă, unde era consilier 
de credite la persoane fizice.
 A ajuns în televiziune în urma unui casting 
realizat de postul Acasă TV, care căuta o fată 
blondă cu ochii albaştri, pentru noua telenovelă. 
Pe baza voturilor utilizatorilor site-ului televiziunii, 
Andreea Pătraşcu a fost aleasă să o întruchipeze 
pe irina Dumbravă, personajul principal feminin din 
telenovela ,,inimă de ţigan", care a fost difuzată în 
anul 2007.

De vorbă cu

Andreea Ibacka

 n luna februarie, am avut bucuria să-i cunoaştem pe realizatorii de televiziune Andreea 
(absolventă CnSHB) şi Cabral ibacka. i-am aşteptat cu mare interes în sala de festivităţi a 
liceului. Eram cu toţii curioşi şi dornici să-i vedem ,,live" şi să aflăm cât mai multe aspecte din 

viaţa lor.
  Odată intraţi în Sala noica, sentimentul de bucurie s-a manifestat zgomotos. În faţa noastră 
aveam doi oameni extrem de sociabili, foarte simpatici şi cu mult umor. 

  Î

absolvent
CnSHB 
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Text: Jacqueline Jansen, clasa a X-a E
Foto: Jacqueline Jansen, clasa a X-a E 
şi Andrei Turcu, clasa a X-a A

 Am avut surpriza să aflăm câteva aspecte necunoscute nouă până atunci: Andreea a pornit 
la drum ca studentă la A.S.E., iar Cabral ne-a destăinuit că de-abia la sfârşitul anilor de liceu a 
conştientizat cât de important este studiul, îndemnându-ne şi pe noi să învăţăm temeinic pentru a ne 
crea o bază solidă pentru viitor. 
 Dialogul spirişti-Andreea/Cabral s-a transformat într-o adevărată lecţie interactivă, de 
comunicare.  mesajul lor adresat spiriştilor a subliniat ideea ieşirii din anonimat şi punerea în valoare a 
talentului/pasiunii, pentru că numai în felul acesta sunt şanse să reuşim în competiţia vieţii.
 Totul a culminat cu un moment muzical susţinut de elevii de la Cercul de chitară din Spiru.

Cabral: Am venit să stăm puţin de vorbă. O să 
vorbim noi puţin la început. Şi după aceea, dacă 
aveţi voi întrebări, le aşteptăm cu mare drag. 
Andreea:  mie mi-e uşor ciudat că revin aici, în 
aceeaşi locaţie în care am petrecut opt ani, şi să 
fiu în postura de a sta în faţă şi de a vorbi aşa, 
deschis, pentru că, nu ştiu dacă ştiţi, dar şi eu 
am terminat Spiru Haret, acum ceva ani. În sala 
aceasta (Sala noica, n.r.) am dat bacul. Chiar am 
primit zilele astea un mesaj pe Facebook că avem 
reuniunea de zece ani şi mi se părea incredibil cât 
de repede a trecut timpul...
Cabral: Jacqueline, atunci când ne-a rugat 
să venim, ne-a zis să vorbim cu voi despre ce 
înseamnă viaţa de după liceu şi ce variante aveţi 
voi. Cred că variantele pentru care veţi opta nu 
o să aibă mare legătură cu ce vă povestim noi 
acum, dar ar putea avea o legătură la nivel de 
intenţie şi la nivel de decizie. Eu n-o să încep acum 
să vă scriu pe tablă ,,să nu faci aia, să nu faci 
ailaltă“, pentru că de aceea aveţi părinţi, aveţi 
un grup de prieteni care ar trebui să fie bine 
ales, care să vă împingă în zona în care să fiţi 
constructivi, nu să ajungeţi, în zece ani, în colţul 
liceului sau al oraşului. Până la urmă, cred că cel 
mai mult depinde de voi să faceţi ceva la nivel 
de intenţie. 

 Acum e perioada aceea cu party-urile, 
cu distracţiile, cu Centrul Vechi, cu ce mai e acum 
în trend, perioadă în care, pe lângă învăţat, 
cunoaşteţi oameni noi, vă faceţi prietenii care vor 
ţine mulţi ani. Veţi vedea că se destramă la 80-85 
de ani când... Acum e foarte greu să vă spun cum să 
vă poziţionaţi faţă de carierele voastre, pentru că 
voi încă sunteţi la zona de prospecţie. Contează 
foarte mult cât de decişi veţi fi de acum încolo să 
faceţi ceva. Contează cât de determinaţi veţi fi 
să mergeţi pe o cărare. Veţi urma o facultate, vă 
veţi găsi un loc de muncă. Ţine foarte mult de voi 
să construiţi. 
Andreea: Toate lucrurile vi le doriţi a fi într-un 
anume fel, însă, în viaţa care vă aşteaptă în afara 
porţilor liceului, lucrurile nu stau chiar aşa. unii au 
nişte aşteptări care nu au legătură cu realitatea. 
Ceea ce vedem în ziare, în reviste, pare perfect, 
dar...
 Eu, la vârsta voastră, am trecut prin mai 
multe schimbări. mi-am dorit foarte tare să devin 
avocat prin clasa a noua, după care a fost la 
mare căutare să dai la ASE şi, atunci, am zis: ,,Wow, 
asta e soluţia pentru mine!“. 
 Am învăţat foarte mult, am avut anumite 
perioade ale liceului în care am exagerat. Trebuie 
să recunosc faptul că am fost o tocilară în mare 
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parte a vieţii mele, 
dar lucrul ăsta 
m-a ajutat pentru 
că exact aşa cum 
m-am format în anii 
de şcoală, la fel am 
rămas după aceea, 
la serviciu. Îmi plac 
oamenii serioşi, 
punctuali şi corecţi 
cu mine. 
 nu insist că 
trebuia deja să vă 
fi ales un drum în 
viaţă, pentru că 
este greu ca, la 15-
16 ani, cum cred că 
aveţi, să le cerneţi 

pe toate, dar cred că ar trebui să nu vă temeţi 
să vă urmaţi vocaţiile, indiferent că este vorba de 
meserii pe care, probabil, părinţii voştri nu şi le-ar 
dori pentru voi. 
Cabral: Ce spune şi Andreea şi ce încerc să vă 
povestesc şi eu este faptul că ţine de voi. Ştiu 
că de foarte multe ori ţine de altceva. Ţine de 
câte locuri de muncă sunt disponibile, ţine de 
noroc, ţine de familie, ţine de banii familiei, ţine 
de prieteni, dar, de cele mai multe ori, să ştiţi că 
ţine de voi. Avem, din păcate, boala asta de 
a da vina pe altcineva. E de vină conjunctura 
economică, este de vină conjunctura socială. Şi 
eu aveam aceeaşi tendinţă, de a da vina pe 
toată lumea. 
Andreea: Poate că ar trebui să vorbeşti mai mult 
despre experienţa ta mai recentă şi despre cărţile 
pe care le citeşti. 
Cabral: Da... până în momentul în care eu nu mi-
am zis: ,,Băi, stai un pic, eu vreau mai mult de la ce 
mi se întâmplă“, toate erau pe dos. Şi după acel 
moment am început să fac. Practicând sport de 
performanţă, m-am apucat să antrenez şi oamenii, 
făceam tae-boo cu ei şi kick-boxing. 
 După aceea, m-am angajat în asigurări. 
Când aveam astea patru joburi, aveam 19 ani. 
 Aici am vrut să ajung. Ţine foarte mult de 
voi, de cât vreţi să faceţi. Dacă îţi spui: ,,n-am 
chef să fac nimic.“, ai o garanţie că nu vei face 
nimic, nu vei primi nimic şi nu ţi se va întoarce nimic, 
pentru că, în momentul în care stai şi mucegăieşti, 
tot ce vei primi va fi mucegai. Din momentul în care 
vei dori să faci ceva, te vei ridica şi o să începi 
să prosperi ca om. 
Andreea: Eu trebuie să recunosc că invidiez 
un pic vremurile astea pe care voi le-aţi trăit în 
adolescenţă, pentru că mi se pare că sunt foarte 

multe posibilităţi, mult mai multe decât erau înainte; 
s-a mişcat economia către nişte zone la care noi 
nu visam în 2000, când eram eu în liceu. 
 De exemplu, zona de online s-a dezvoltat 
foarte rapid. Şi cred că sunt şi printre voi 
adolescenţi care învaţă să comunice, să-şi facă 
un colectiv, o gaşcă de prieteni cu care discută 
şi cu care, într-un final, ajung să câştige bani, 
chiar şi înainte de bacalaureat. Este, într-adevăr, 
o şansă să deprinzi, înainte de primul job, nişte 
abilităţi, tehnici de comunicare. 
Cabral: Câţi de aici aveti blog?  un singur  blog 
în toată sala asta? 
Andreea: Dar toată lumea are Facebook.  
Alex Culcea: De scris, unii din şcoală scriu pentru 
revista liceului. 
Cabral: Ok! Cât scrieţi pe lună? 
Elevi: O pagină, două. 
Andreea: E un început. 
Cabral: Aveţi în faţă şansa unui venit, muncind 
maxim, în fiecare zi, 55 de minute. Şi venitul acesta, 
dacă vă faceţi treaba cum trebuie, din 18-19 
februarie, până la 1 ianuarie 2015, să zicem, se 
poate măsura în mii de euro. Dar mulţi dorm în 
şoşoni, îşi dau like-uri pe facebook şi atât. Cei 
care scrieţi la revistă, înseamnă că deja puteţi.
Andreea:  E foarte trist că, pe lângă oportunitatea 
de a câştiga bani, sunt multe deprinderi cu 
care ar trebui să vă obişnuiţi mult mai rapid. 
De exemplu, eu intru în contact cu colegi de-ai 
mei mult mai tineri, care nu ştiu să scrie un mail, 
efectiv nu ştiu să se exprime. Am văzut că mulţi 
dintre voi sunt pasionaţi de fotografie şi că au 
telefoane cu camere foarte performante, ceea ce 
noi nu aveam. iar blogul pe care îl aveţi poate 
valorifica acest domeniu. Puteţi să vă exprimaţi 
pe larg orice pasiune pe un blog personal. 
Cabral: Orice pasiune vă poate asigura o 
anumită notorietate. iar notorietatea asta, dacă 
ştiţi să o construiţi cum trebuie, va însemna o carte 
de vizită pentru voi. 
 Ceea ce încercăm să vă spunem este că 
voi aveţi la dispoziţie foarte multe mijloace de a 
face lucruri. Ştiu că, „teoretic, sunt prea mic ca 
sa fac ceva; teoretic, eu am altceva de făcut.” 
Practic, însă, voi aveţi deja la dispoziţie foarte 
multe lucruri prin care puteţi crea. Contează 
foarte mult să vreţi. 
Andreea: ideea asta cu: jobul meu este să vin la 
şcoală şi să îmi fac temele, rămâne primordial, dar 
nu e suficient. Îmi pare rău că, la vremurile astea, 
sunt foarte puţini cei care se trezesc şi  îşi dau 
seama ce şanse au înainte să termine liceul. Să 
vă dau un exemplu: avem un prieten, care are un 
blog de fotografie şi are 19 ani. Obţine venit din 
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asta şi are shooting-uri peste tot de 
vreo 2-3 ani. la vârsta lui e căutat 
de agenţi de publicitate pentru a 
participa la diverse campanii. Plus 
că el nu vine dintr-o familie care să-i 
pună la dispoziţie o trusă foto. nici 
măcar nu este din Bucureşti, este 
din Târgul Secuiesc şi şi-a luat un 
aparat bunicel acum 3 luni. 
Cabral: Concluzia: contează foarte 
mult să faceţi, să încercaţi. Poate 
nu vă iese din prima, dar să nu vă 
descurajaţi. 
Andreea: Până la urmă, eşecurile 
sunt inevitabile în viaţă şi trebuie 
să vedeţi ca pe un avantaj faptul 
că  aveţi acces la toate informaţiile 
astea şi, de ce nu, că sunteţi din 
Bucureşti. Aveţi un avantaj faţă de 
cei care sunt din provincie. Toate agenţiile mari 
sunt aici, lângă voi: la un e-mail distanţă, la o oră 
la cafea. 
Cabral: Există posibilitatea ca voi să credeţi că 
nu vă pricepeţi îndeajuns de mult la un anume 
proiect. Dacă aş putea aş sta de vorbă cu fiecare 
dintre voi, i-aş arăta că este bun la cel puţin trei 
lucruri. Dar trebuie să aveţi încredere în voi şi să 
vă apucaţi să faceţi. 
Andreea: Sunt foarte multe exemple negative din 
care ar trebui să învăţăm. nu înţeleg de ce nu 
putem învăţa din eşecurile altora? Sau de ce nu 
ne ajunge succesul altuia ca să ne motiveze şi pe 
noi pentru a ajunge acolo.

Alesia Rădulescu: Cum aţi ajuns la mediaPro?
Andreea: Eu am o poveste care pare incredibilă. 
Eram în anul iii de facultate (A.S.E.). lucram la 
bancă, mergeam şi la facultate. Am auzit de un 
casting şi nu am bănuit ce înseamnă. Am crezut 
că este vorba despre o reclamă sau un videoclip 
şi, cum nu mă descurcam prea bine cu banii, am 
zis că este o şansă extraordinară să am o sursă 
de venit în plus. 
 Am ajuns în Buftea, convinsă fiind că 
o să particip la preselecţia pentru reclamă. 
mă gândeam că am ceva şanse, deoarece 
corespundeam criteriilor de selecţie, dar nu am 
luat niciodată în calcul că aş putea să îmi schimb 
meseria la 180 de grade, să fac actorie. Când 
am ajuns şi  am aflat despre ce era vorba, primul 
gând a fost: Fugi! Dar mi-am dat seama  că nu am 
nimic de pierdut. Îmi luasem jumătate de zi liber de 

la bancă – teoretic, eu eram la dentist, deoarece 
nu le puteam spune că mă duc să mă fac actriţă. 
Cabral: Şase luni a muncit pe brânci. A trebuit să 
înveţe foarte mult, mai ales în zona de disciplină, 
pentru că era cu nasul cam pe sus, a fost pusă 
inclusiv  să spele pe jos cu mopul.
Andreea: Sunt foarte multe lecţii care m-au ajutat. 
la douăzeci de ani ai senzaţia că le cam ştii pe 
toate, mai ales când ai şi note mari la şcoală, 
câştigi şi singur banii. Şi, da, am făcut cursuri şase 
luni cu doi regizori din Buftea şi câţiva actori 
geniali, pe care am avut norocul să îi am alături 
şi să îmi fie colegi. 

Andreea Velicu: Cum ţi s-a părut în Spiru?  Ţi-a 
plăcut?
Andreea: nu ştiu dacă acum este la fel, dar pe 
vremea mea, echipa de baschet era numărul 1. 
Şi mi se părea foarte tare că lipseam de la ore 
ca să mergem cu ei la campionate. mie mi-a 
plăcut, foarte mult. Pentru mine au fost nişte ani 
foarte frumoşi, liberi, îi văd cu mintea de acum. 
Era o gaşcă de treabă pe care am păstrat-o 
şi în prezent. Ar trebui să apreciaţi foarte mult 
prieteniile de acum, chiar dacă drumurile voastre 
o să se despartă. 
 Ce îmi place foarte mult, şi chiar mă 
mândresc cu asta, chiar dacă nu sunt numai 
meritele mele, este că mă  uit la toţi colegii mei din 
Spiru şi constat că sunt oameni realizaţi. Foarte 
mulţi sunt plecaţi din ţară, dar au  cariere de 
succes, sunt politicieni, medici, actori. E foarte 
important colectivul din care faci parte şi oamenii 
care te înconjoară.

n.R. mulţumim elevei Jacqueline Jansen din clasa a X-a E, care a făcut posibilă această întâlnire.
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TEODORA ROSU,

,,Viaţa e o melodie... una fără sfârşit, ce o cântăm pe valurile 
unei drumeţii de nedescris''

„Plănuiesc o călătorie, alta decât cea în care mă 

aflu acum, vrei să vii? Plecarea se face din Haos şi 

destinaţia este Fericirea, vom circula cu viteza iubirii. 

Te aştept.”

DESPRE FEmEI
 
 Femeile, într-adevăr, 
fascinează. Încă nu am putut 
să-mi răspund dacă femeia este 
cea mai complicată creatură 
sau cea mai simplistă în esenţă. 
Sau poate că e complicată 
prin simplitate.
 mircea Cărtărescu ne 
explică de ce iubim femeile. De 
ce? Pentru că ăsta e rolul lor. nu 
poţi să îi faci altceva unei femei 
decât să o iubeşti. nu urăşti o 
femeie decât dacă o iubeşti 
până la punctul nebuniei. iubim 
femeile pentru că nu sunt din 
lumea asta, pentru gesturile lor 
celeste.
 iubim femeile pentru că 
inspiră. Că au gust de lapte şi 
miros a lalele când ies din duş. 
Că au buze roz şi le rănesc 
când sunt agitate. Că fac câte 
zece lucruri de-odată în scurt 

timp şi arată impecabil dacă le 
suni să le spui că în 5 minute 
eşti jos. Că te fac să tremuri de 
frică atunci când te ameninţă 
că pleacă, dar te iarta de 
fiecare dată şi te iau în braţe 
să-ţi împaci tot tu conştiinţa. 
Că au grijă de tine. Că deşi le 
respingi, luptă cu o nebunie-n 
priviri şi tot te ajung. Că sunt 
mai multe persoane într-una. Că 
sunt şi iubite, şi amante, şi copii, 
şi bărbaţi.
 iubim femeile pentru 
că te lasă să le salvezi viaţa 
de fiecare dată când văd un 
gândac şi te pun să le prinzi 
fluturi şi gărgăriţe. Pentru că 
ştiu ele foarte bine că există, 
de fapt, cel puţin zece culori 
pentru albastru. Pentru că 
trebuie să le ţii strâns în braţe 
când plâng ca nişte copii la 
filme de dragoste. Pentru că, 
după o despărţire din seriale, 
te sună şi te ceartă ca să fii tu 
un regizor mai bun pentru filmul 

vostru. Pentru că sunt nervoase 
când le deranjează vântul 
părul, dar tu nu ştii pentru că îşi 
dau delicat şuviţele de pe faţă. 
Pentru că le e frig, dar nu îţi iau 
geaca, doar ca să-ţi arate că 
şi ele sunt independente. Pentru 
că râd la glumele tale, chiar 
dacă nu le plac, doar pentru 
că te iubesc. Pentru că ştiu cum 
să iubească. Pentru că îşi pun 
flori în păr şi nu prea înţelegi de 
ce, dar ştii că le stă bine. Pentru 
că miros cărţile înainte să le 
citească. Pentru că îşi iau zeci 
de lucruri inutile când pleacă 
undeva pentru că ,,niciodată 
nu poţi să ştii”. Pentru că merg 
pe tocuri la operă şi apoi beau 
bere cu tine acasă. Pentru că îţi 
fac cadouri nesemnificative cu 
valoare sentimentală şi te fac 
să vezi lumea altfel. Pentru că 
te fac să te simţi mândru când 
merg la braţul tău pe stradă.
 iubim femeile pentru că 
sunt muze.

http://teodoragilbert.wordpress.com/

ABOUT

clasa a X-a G
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Răzvan Rădulescu: ,,Cred că asta e 
frumos la o melodie pe care o asculţi, 
fiecare îşi imaginează povestea lui.''

C O m A



 COmA, în muzică, nu înseamnă nicidecum 
o stare de letargie, ci energie pură de metal 
alternativ, adusă pe scenă de cei 6 membri: Cătălin 
Chelemen (voce principală), Răzvan Albu (tobe), 
Dan Costea (voce, chitară), Sorin Petrescu (bas), 
Răzvan Rădulescu (aka Hefe, DJ), Călin Marcu 
(chitară). Trupa longevivă a fost înfiinţată în '99 şi 
a lansat până în 2006 două albume, ultimul dintre 
ele fiind intitulat nerostitele şi avându-l invitat pe 
legendarul basist Bill Gould (Faith No More). Sursa: 
www.metalhead.ro

WHAT THE ROCk?! 
alături de

. 
Odată cu sosirea primăverii, ne-am decis să vă 
aducem interviuri noi. 
      După prima ediţie a festivalului “What the 
rock?!”, unde am avut ocazia să ascultăm trupe 
româneşti de muzică precum H8, Perfect zero for 
infinity, Pistol cu capse, E.m.I.L., Coma şi OCS, 
am decis să ne încercăm norocul luând un interviu 
formaţiei Coma. 
        Şansa a fost de partea noastră când am 
luat legătura cu Dj Hefe, care a fost de acord să ne 
întâlnim pentru a afla poveştile din spatele trupei. Am 
avut ocazia să discutăm cu Dan Costea şi Răzvan 
Rădulescu (Dj Hefe), care s-au dovedit a fi nişte 
persoane foarte deschise publicului şi prietenoase. 
Roca Teodora: Ştim că, înainte de anii 2000, 
aţi făcut parte dintr-o trupă numită SKABURGER. 
Cum s-a ajuns de acolo la Coma? 
Dan: Eu aveam o formaţie cu Piticul, toboşarul nostru 
de acum, care se numea, iniţial, lazy Bones. După 
aceea, ne-am întâlnit cu Călin, care cânta la o altă 
formaţie înainte, şi cu Barbu, de la E.m.i.l., şi ne-am 
făcut formaţia Skaburger. Ei voiau să cânte  punk 
rock, iar eu cu Piticul cântam ceva gen nirvana. 

Skaburger a durat doar doi ani, pentru că Barbu 
şi Călin erau mai demenţi, se certau încontinuu. Am 
decis să renunţăm la Skaburger şi am cântat cu 
Cătălin, care făcea parte din trupa Daft Allison.  
ne-am gândit să facem împreună o trupă cu băieţii 
cu care eram atunci şi cu Hefe, dar aveam nevoie 
de un nume. nu ştiu dacă ştiţi clubul Fire din Centrul 
Vechi, care s-a format în aceeaşi perioadă cu trupa 
Coma. 
 Într-o zi, Hefe a venit foarte dezamăgit şi a 
zis:  ,,ăştia fac un club în centru şi nu vor să-i pună 
numele Coma, că e nu ştiu cum, ci Fire", iar eu i-am 
spus: ,,Coma? Foarte tare! Hai să ne numim noi aşa!”. 
Şi astfel s-a format Coma.
Velicu Andreea: Cum a fost să-i cunoaşteţi pe 
cei de la Linkin Park? 
Dan: Treaba e veche. Eu cu Hefe ne-am întâlnit cu 
băieţii de la Linkin Park când am fost la un concert 
Deftones, în 2001. Atunci ei lansaseră primul album 
şi cântau în deschidere la alte trupe mari, nefiind 
cunoscuţi. Era al doilea lor concert în Europa, iar noi 
stăteam şi mâncam cu ei pizza pe stradă. 
R.T.: Există vreo poveste în melodia ,,Cântă-mi 
povestea”? 
Dan: Aici, cu siguranţă, trebuie să-şi găsească 
fiecare povestea lui, în versurile unei poezii scrise de 
poeţi celebri sau de Cătălin. 
Hefe: Cred că asta e şi frumos la o melodie pe 
care o asculţi, fiecare îşi imaginează povestea lui. 
Dacă ţie ţi s-a întâmplat ceva vreodată şi ai în 
cap o melodie, cred că, la un moment dat asociezi 
perioada aceea din viaţa ta cu melodia respectivă. 
A.V.: Legat de rock, ce viitor vedeţi pentru 
rock-ul românesc şi ce părere aveţi de 
campaniile de susţinere a noilor trupe? 
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Hefe: Înainte de a vă răspunde, aş avea o 
întrebare pentru voi, având în vedere că sunteţi la 
liceu: ce muzică ascultă lumea în liceu? 
R.T.: Există tot felul de grupuri în care se ascultă 
diferite genuri de muzică. 
Hefe: În liceu ar trebui să apară pentru prima oară 
o trupă. mie mi se pare ciudat că nu există aşa 
multe trupe de rock. Eu, unul, nu ştiu formaţii de 
liceeni care să strângă oameni, ca cele din alte 
ţări, mai ales că acum există internet. Ţin minte că 
mă trezeam dimineaţa la 7 ca să ascult o anumită 
melodie care era difuzată la mTV. Acum, fiind mult 
mai uşor de căutat trupe, lumea nu mai are interes. 
Eu vorbesc din prisma mea: când nu aveam, îmi 
venea să caut, iar acum, că avem posibilităţi, nu 
mai stăm să căutăm. Ce ţi se dă, aia e. 
R.T.: Ce părere aţi avut de prima ediţie a 
evenimenului “What the rock?!”? 
Dan: ne-am bucurat că a fost multă lume, au fost 
multe formaţii care s-au implicat, printre care şi noi. 
A fost frumos. 
Hefe: Au fost formaţii foarte bune, cu membrii cărora 
suntem foarte buni prieteni. uneori, ne mai sunăm să 
vorbim şi despre altceva în afară de muzică. Cum 
ies oamenii la câmp să facă foc, aşa vorbim şi noi, 
doar că noi ne mai întâlnim şi prin Colectiv. 
A.V: Ce efect credeţi că au melodiile voastre 
asupra publicului? 
Dan: Feedback-ul e bun. Cred că melodiile sunt 
plăcute de oameni, unele mai mult, altele mai puţin. 

nu cred că suntem o formaţie trendy , dar  ne place 
ceea ce facem din 2000, de când ne-am înfiinţat. 
A.V: Ce simţiţi în momentul în care urcaţi pe scenă 
şi vedeţi cum publicul vă aclamă? 
Hefe: Oare ăştia toţi au plătit? (n.r. ne bufneşte 
râsul) 
Dan: E bestial să ştii că, după atâta muncă,  
primeşti răsplata asta. E superb ca mulţimea să 
stea în faţa ta. Înseamnă că a meritat. 
A.V.: Un mesaj pentru fani? 
Dan: Să ne asculte în continuare, să stea de 
vorbă cu noi pe facebook, să ne povestească 
ce e bine şi ce e rău. Să interacţionăm mai mult. 

interviu realizat de: Teodora Roca şi Andreea Velicu
Foto: Teodora Roca
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grup de dezvoltare 
personală

 Dragi adolescenţi şi adolescente, vă invităm să 
aruncaţi o privire în lumea voastră interioară şi să descoperiţi 
ce întrebări vă frământă... Cine sunt eu? Cine sunt ceilalţi? 
Ce-mi doresc de la viaţă, de la prieteni, de la familie, de 
la iubit(ă)? Şi oare ce-şi doresc ei de la mine? Ce gânduri, 
sentimente, emoţii am şi cum să fiu cel mai bun prieten al meu? 
 În cadrul grupului nostru de dezvoltare personală, 
veţi avea ocazia să găsiţi soluţii şi răspunsuri la întrebările, 
frământările şi curiozităţile voastre.

 Ce este un grup de dezvoltare personală?
 Este un spaţiu de interacţiune confortabil, în care 
tinerii se întâlnesc pentru a se cunoaşte şi a discuta despre 
tot ceea ce gândesc, trăiesc, visează sau plănuiesc, despre 
tot ceea este trist, vesel, despre tot ceea ce este banal 
sau fascinant. Este un loc în care putem descoperi lumea, 
pe ceilalţi şi, în primul rând, pe noi înşine, prin metode 
creative, precum: desen, plastilină, dans, mişcare corporală, 
improvizaţie dramatică, discuţii libere şi multe alte lucruri 
interesante pe care le vom explora pe parcurs!

 Cine suntem noi?
 Suntem două consiliere tinere, Alexandra şi Claudia, 
cu o mare dorinţă să facă cunoştinţă cu voi, să vă fie prietene 
şi să vă însoţească în această călătorie de autocunoaştere... 
pentru că, la consiliere psihologică, nu vii doar atunci când 
te simţi rău, ca să te simţi bine – ci şi atunci când te simţi 
bine... pentru a te simţi şi mai bine!

 

 ClAuDiA SOARE: s-a 
născut în Bucureşti, 1987, a urmat 
cursurile Colegiului Naţional ,,Spiru 
Haret“, pe care l-a absolvit în 
anul 2006. Studiază psihologia 
în cadrul Facultăţii de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei a universităţii 
Bucureşti, iar apoi urmează cursul 
de master ,,Psihoterapia copilului, 
cuplului şi a familiei“. Obţine 
atestatul de liberă practică 
(consilier autonom) în cadrul Şcolii 
de Formare S.P.E.R. Cu experienţă 
în terapia ocupaţională şi în art-
terapie, Claudia e persoana 
potrivită în cadrul unui proiect 
a cărui ţintă este dezvoltarea 
personală a adolescenţilor.

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne 
contactaţi la următoarele numere 
de telefon:
Alexandra Ciucu – 0728860507
Claudia Soare – 0723373105 
Sau pe adresa de e-mail: 
constiinta.sinelui@gmail.com
Durata: un modul este format din 
10 întâlniri săptămânale; durata 
unei şedinţe este de 2 ore.
Tarif: 20 de lei/ şedintă.
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De la nistru pân' la Tisa
Tot românul plânsu-mi-s-a
Ca nu mai poate strabate
De-atâta strainatate.
Din Hotin si pân la mare
Vin muscalii de-a călare,
De la mare la Hotin
mereu calea ne-o aţin;
Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii,
Şi străinul te tot paşte
De nu te mai poţi cunoaşte.
Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut dusşmanii cale,
Din Satmar pân' în Săcele
numai vaduri ca acele.
Vai de biet român saracul!
Îndărăt tot dă ca racul,
nici îi merge, nici se 'ndeamnă,
nici îi este toamna, toamnă,
nici e vara vara lui,
Şi-i străin în ţara lui.
De la Turnu 'n Dorohoi
Curg duşmanii în puhoi
Şi s'aşază pe la noi;
Toate cântecele pier,
Sboară paserile toate
De neagra străinătate;
numai umbra spinului
la usa creştinului.
Îsi desbracă ţara sînul,
Codrul - frate cu românul -
De secure se tot pleacă
Şi isvoarele îi seacă -
Sărac în ţara săracă!

Doina
Mihai Eminescu 

- fragment -

Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece. 

multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte?...
Tu aşază-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deşarte
Vreme trece, vreme vine.

nici încline a ei limbă
Recea cumpăna-a gândirii
Înspre clipa ce se schimbă
Purtând masca fericirii,
Ce din moartea ei se naşte
Şi o clipă ţine poate;
Pentru cine o cunoaşte
Toate-s vechi şi nouă toate.

Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul şi pe patru,
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci în tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce e rău şi ce e bine.

Glossă
 Mihai Eminescu 

- fragment -
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 Pe data de 15 ianuarie 2014, s-au 
împlinit 164 de ani de la naşterea poetului 
nostru de suflet, miHAi EminESCu. Reproducem 
fragmente din două creaţii eminesciene 
reprezentative.

Claudia Coţovanu,  clasa a XI-a B, 
Colegiul Naţional ,,Octavian Goga“, Sibiu

Despre oameni şi 
porţelanuri

Când sunt pierdută, scriu. 
 Când sunt măcinată de gânduri negre, scriu.

 Când plâng, scriu. 
 Când simt că întreg cerul urmează să se prăbuşească peste sufletul meu, scriu. 

Când scriu, scriu despre oameni, dar oamenii nu scriu niciodată despre mine.
Şi totuşi, încă scriu.

 Capricii, dorinţe, vicii, fantezii, idei, vise, 
speranţe, doruri, neplăceri, dureri, tragedii, drame, 
prejudecăţi. 
     Suntem oameni. 
   Suntem complicaţi, încâlciţi, indescifrabili, 
zeloşi, orgolioşi şi exageraţi. Vrem prea mult din ceea 
ce nu ni s-ar putea vreodată oferi şi tânjim după 
atingerea imposibilului. Suntem buimaci, neînţeleşi, 
grăbiţi, temători şi buni atleţi doar când vine vorba 
de prinsul autobuzului. 
     Suntem actori. 
     Reci, distanţi, rezervaţi, gânditori... actori. 
Privim înainte cu încredere şi ne ascundem după 
unghiile tocite de la atâta ros. ne jucăm rolul cu 
o sfinţenie trainică, respectând limitele impuse în 
propriile scenarii nescrise. Jucăm după cum ne 
cântăm noi înşine. nu şoptim, nu închidem ochii. 
     Privim cu repulsie lumea ce ne înconjoară, 
considerându-ne superiori faţă de plebea ce 
roieşte pe străzile oraşului încercând să se lupte cu 
greutăţile cotidiene, fără să realizăm că, în fapt, nu 
suntem cu mult diferiţi de ei. Trăim în aceeaşi piesă, 
ascultăm aceleaşi note, dar auzim tonalităţi diferite. 
     Suntem orbii fără cârjă şi adormiţii fără 
cafea. 
     nu vedem nimic peste vălul ce ne acoperă 
retina şi nu gândim mai mult decât ne este permis de 
lege. Suntem atraşi de necunoscut, dar ajungem să-l 
privim în ochi, confuzi,  fără a înţelege ceva din ceea 
ce încearcă să ne înveţe. ne încălzesc doar hainele 
de firmă şi gândurile de mâna a doua. Suntem 
controlaţi de impulsuri demonice, croşetate de 
minţi rătăcite în bezna orei trei şi un sfert dimineaţa. 
Pretindem că suntem pierduţi când noi înşine refuzăm 

să ne găsim. luptăm constant cu morile de vânt şi 
cerşim porţelanuri la colţ de stradă. 
       Suntem oameni, dar nu stăpânim arta de a 
fi om.
       Printre miliardele de măşti ce domină 
nestingherite fiecare centimetru al Pământului, 
căutând veşnic întrebări fără răspuns, eu sunt 
un nimeni. Dorinţele mi le gravez pe aripile cenuşii 
ale fluturilor muribunzi, iar viaţa o rescriu zilnic cu 
pete de cerneală uscată, neschimbând mai mult 
decât semnele de punctuaţie. nu zâmbesc, nu 
alerg, nu clipesc. Îi văd, sunt acolo, peste tot. un 
el, o ea...ei. Dame care mai de care mai fandosite, 
pierdute în dârele de parfum ieftin cumpărat de la 
magazinele nemţeşti care îşi etalează voluptatea 
încleştată în haine ţipătoare, spre nespusa bucurie 
a ,,gentlemanilor” ce le întâmpină cu bine-meritatele 
fluierături şi obscenităţi; imitaţii patetice ale unor 
domni sofisticaţi, mereu gata să înhaţe inima unei 
tinere fecioare prin pieptul dezgolit, crucile de plastic 
si coafurile lucioase de cocostârci, inundate în gel, 
utile doar în timpul unei pene de curent. În lumea lor 
perfectă, nu există loc de compromisuri. Ei fac parte 
din total, pe când restul sunt reduşi la tăcere. 
        În parcul Tineretului, pavajul încins plânge 
după fiecare atingere a tocurilor, frunzele evită 
perdeaua deasa a fumului de ţigară, iar eu petrec 
după-amiază plantată în solitudine, ascultând 
Depeche mode şi studiind mişcările generaţiei de 
aur a secolului nostru. În jurul meu, roiesc zeci de 
chipuri chinuite de vreme, cu ochi obosiţi ascunşi 
în spatele marginilor negre ale ochelarilor şi buze 
doritoare de strigăte pătimaşe, cusute cu fir subţire 
de pânză de păianjen. Trăiesc într-o lume delirantă 
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şi demnă de milă. O străină printre semeni, o statuie 
printre oameni traşi la indigo. Sunt dezolată şi lipsită 
de viaţă. Sunt Carmina, 27 de ani, scriitoare cu 
probleme de integrare în societate. Sunt cea mai 
pesimistă dintre optimişti şi cea mai oprimată dintre 
pacifişti. nu dansez, nu scriu din inimă şi mint. Despre 
ce? Tot. De ce? nu ştiu încă. Am spus, nu mă pot 
integra. 
        În adolescenţă, aveam prostul obicei de 
a ieşi în evidenţă. Eram înaltă, palidă, deşteaptă 
şi mult prea slabă. Dezbăteam singură probleme 
majore ale umanităţii, în timp ce foştii colegi dansau 
pe catedră înaintea orei de română şi defilam în 
uniforma peticită cu zdrenţe viu colorate, trântindu-
mi ideile filozofice pe pereţii din baia fetelor. nu eram 
adorată, nici nu-mi doream să fiu. Acum, am rămas 
la fel: înaltă, palidă, deşteaptă şi slabă. Tot ce s-a 
schimbat e pânza pe care îmi mâzgălesc ideile. 
        locuiesc în Sibiu, într-un apartament 
deloc spectaculos, împreună cu o fostă colegă 
de facultate şi, în fiecare dimineaţă, mă cocoţ pe 
geamul etajului cinci, cu o cană de cafea amară, 
de proastă calitate. Îmi place să studiez oamenii. 
Studiez oamenii mai mult decât vorbesc cu ei. Tac, 
ascult şi mă prefac păsătoare. Anul trecut pe vremea 
asta, eram tot aici, tot confuză, tot rătăcită, tot 
singură. Sunt un cântec de jale ascuns după doi 
ochi de safir. nu-mi place să-mi plâng de milă sau să 
mă pitesc în spatele zidurilor infinite ale infernului. Dar 
cum am spus, mint. nu-mi place să mint…
        Schimb melodia, o iau de la capăt. Îmi 
ridic încet privirea pentru o nouă rundă de critici 
emoţionale, dar o lumină din depărtare îmi şopteşte 
grabnic… Ai ÎnTÂRZiAT! la naiba… e unu şi un 
sfert. Îmi culeg catrafusele aruncate pe bancă şi 
cu eleganţa unui hipopotam alerg spre sala de 
judecată. ,,Drăguţo, e târziu!” , mă sâcâie conştiinţa. 
nu ar fi prima dată şi sunt sigură că nu va fi ultima, 
dar după trei ani de terapie săptămânală, ai crede 
că măcar punctualitatea mi s-ar regla. Aparent, 
mai am de lucru, având în vedere faptul că am stat 
ţeapănă pe o bancă inconfortabilă timp de patru 
ore neîntrerupte. Precum atotputernicul moise, îmi 
croiesc drum prin aglomeraţia cotidiană, fără să las 
prea multe victime. Alerg, alerg, alerg şi mă rog să-mi 
rămână picioarele întregi… sau nu, măcar aşa aş 
avea o scuză. După zece minute agonizante în care 
în orice moment aş fi depăşit recordul jamaicanilor, 
am ajuns la locul cu pricina. O clădire dramatic de 
spectaculoasă, în care mişună fiinţe bipede prinse 
în taioare incomode şi forţate să zâmbească la 
comandă. Privesc tristeţea din jur, îmi trag sufletul şi 
mă îndrept cât mai serioasă spre etajul trei. Acolo, în 
capătul coridorului se poare distinge o uşă din lemn 
masiv, gravată cu următoarele : ,,V. Aaron, Psiholog”. 

Am traversat culoarul de sute de ori, dar niciodată 
nu mă aşteptam la o întâmpinare mai călduroasă 
decât ceea ce îmi era oferit:
           - Ai întârziat, Carmina. 
           - Te miră? 
 Schiţează o jumătate de zâmbet, încercând 
să păstreze o aparenţă profesională… nu-i reuşeşte.
           - De fiecare dată. ia loc. 
 Victor Aaron, 29 de ani, geniu cu un succes 
nemaiîntâlnit printre cei de vârsta lui. Înalt, brunet, 
ochi albaştri. A terminat facultatea pe când eu 
cântăream opţiunile pentru viitor… exemplu prost, 
cântăresc încă. Îl cunosc de la primele mele episoade 
de depresie severă. nu ştiu dacă ne agreăm atât de 
mult compania, sau dacă mintea mea e mai distrusă 
decât credeam, dar şedinţele au loc in aceleaşi zile, 
la aceeaşi ora – relativ -, de aproape trei ani şi patru 
luni. Biroul său e la limita dintre vintage şi modern. 
Două biblioteci interminabile domină peretele lateral, 
fiind încărcate până la refuz de cărţi învelite în piei 
de colecţie. Paralel cu acestea, se află o canapea 
neagră cu accente roşii şi un fotoliu la fel de elegant. 
Deasupra, stau agăţate trei tablouri, ale unui pictor 
necunoscut, ilustrând un peisaj însufleţit al unui cuib 
de păsări ţesător, fiecare pânză continuând-o pe 
cealaltă. Întreaga cameră este luminată de cele 
doua geamuri care ating tavanul, cu vedere spre 
traficul agitat al intersecţiei. Într-un mod straniu, locul 
acesta mi-a devenit a doua casă… sau poate 
prima.
       Când am ajuns aici, eram o relicvă, fără 
aspiraţii, fără viitor, fără speranţe. Schimbările 
au fost lente, nimic drastic, nimic incomod… m-a 
lăsat să acţionez după propriul ritm. nu ştiam 
prea multe despre mine, nici acum nu ştiu, dar 
ştiu destule încât să pot învăţa totul despre alţii. 
Prima şedinţă a decurs ca la carte: ,,Cum te 
numeşti? Câţi ani ai? Cu ce te ocupi? bla bla… 
după care m-a pus să-mi povestesc întâmplările 
copilăriei. l-am respins, înjurat, blestemat în mii de 
moduri posibile, am tras toţi sfinţii după mine în 
deşert pentru o simplă întrebare a cărui răspuns 
l-am dat abia după doua săptămâni… „Ce ţi 
s-a întâmplat?”. 
,,Tot ce crezi că nu ţi s-ar întâmpla vreodată.”, am 
zis şi m-am închis în propria-mi tăcere… Astăzi, 
e diferit, cred. Oricât de subtile ar fi, gesturile 
îl trădează aproape constant. E demnă de o 
comedie tragică situaţia în care pacientul îşi 
citeşte psihologul cu mai multă exactitate decât 
vice-versa.
        Am copilărit într-un mediu în care minţile scânteietoare 
nu-şi găseau locul sau odihna. Familia mea era la fel de 
monotonă ca oricare alta din suburbie: trei copii, dintre 
care un băiat, doua fete, şi părinţii sub acelaşi 
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acoperiş al casei. Fiindcă ne plasam pe o scară înaltă 
a societăţii, am copilărit într-o ambianţă destul de 
ostilă şi închisă la noi idei. Eu şi fraţii mei eram obligaţi 
să ne purtăm într-un anumit fel, să citim doar ceea 
ce era aprobat de părinţi, să vorbim într-o manieră 
acceptată de aceştia, scurt, la obiect, fără prea 
multe detalii sau figuri de stil. Prieteni, nu aveam şi nu 
exagerez când spun că niciun copil întreg la cap nu 
s-ar fi apropiat de faimoşii plozi ai familiei Bucurenciu. 
Eram izolaţi în propriul conac, prizonieri ai propriilor 
rude şi îndoctrinaţi într-o manieră mai mult sau mai 
puţin comunistă. Ajunsesem să fim modelaţi după 
bunul plac al societăţii, simple figurine de lut nears, 
oferite câtor mai mulţi sculptori pentru crearea omului 
perfect; fără idei, fără sentimente, fără scrupule, fără 
imaginaţie. un sclav ideal al colectivităţii distinse, 
strânse în fiecare duminică pentru mesele festive 
închinate marilor magnaţi ai afacerilor, care, spre 
surprinderea nimănui, au reuşit să distrugă alte mici 
afaceri de familie pentru a-şi extinde spaţiul de 
parcare. Sora mea a ajuns să moştenească ticăloşia 
şi veninul din sângele maladiv al părinţilor, la fel 
de uşor pe cât a moştenit lanţul de corporaţii al 
acestora. numele ei, nu e important… nici pentru 
mine, nici pentru restul. nu e nimic mai mult decât un 
ecou spart, auzit de câinii comunitari ce păşesc în 
Peştera muierii.  
         nu mai ţin minte mângâierile mamei. După 
mulţi ani, am ajuns la concluzia că şi acelea au fost 
doar făcături ale minţii mele mult prea fragede pentru 
a înţelege ceva din ce se întâmpla în infern. Precum 
orice alt copil, nu doream nimic mai mult decât să 
mă bucur de leagănele ruginite din parcul de pe 
lângă şcoala privată… dar eu nu eram orice alt 
copil. maturizarea a început din momentul în care 
am învăţat să vorbesc. mi se reproşau zilnic lucrurile 
ce altor părinţi li s-ar părea absolut fireşti. Ştiam că 
tot e făceam nu era îndeajuns, era mereu loc de 
mai bine, mai mult, mai repede, mai clar, mai concis, 
mai la subiect, mai serios, mai puternic. mergeam 
dreaptă, nu priveam în jos, nu zâmbeam dacă nu 
era necesar şi eram politicoasă cu persoanele care 
nu meritau nimic din ceea ce le-a dăruit viaţa… 
sau, mai exact, din tot ceea ce au furat din vieţile 
altora. Eram înconjurată de falsitate şi, într-un final, 
ajunsesem şi eu marioneta lor perfectă, controlată 
de sârme ghimpate şi forţată să alerge pe bucăţi 
de vitralii sparte. De-a lungul timpului, nu ştiu ce s-a 
schimbat, poate totul, poate nimic. Am respins orice 
încercare patetică a familiei de a relua contactul 
cu mine prin tot felul de mijloace care mai de care 
mai inventive. Viaţa de subjugat pur şi simplu nu mai 
pare atât de ,,ademenitoare” pe cât aveau impresia 
acele statui de bronz, cu nasturi în loc de ochi şi 
pietre în loc de inimă. nu poţi face prea multe lucruri 

pentru a-ti şterge definitiv ranchiuna din inimă, exact 
aşa cum nu poţi schimba mentalitatea unui grup de 
bătrâni, educaţi într-o manieră rasistă şi urâcioasă. 
Atâta timp cât ei rămân stafii, eu îmi pot continua 
drumul prefăcându-mă că sunt doar invenţii fără 
noimă ale celui mai întunecat colţ al minţii…
       
                                  *
        - Carmima, mai eşti aici?
Vocea caldă a lui Victor mă deşteaptă din starea 
bolnăvicioasă de visare.
       - Ce?
       - unde erai?
       - Departe. Prea departe, şoptesc eu.
       - mai exact?
un nod cât o minge de golf îmi staţionează în mijlocul 
gâtului.
       - la conac… 
Victor scrijeleşte cu rapiditate ceva de neînţeles în 
carneţelul său, după care îmi spune cu o oarecare 
ezitare:
        - Povesteşte-mi despre fratele tău. 
... nodul a coborât şi mi-a perforat peretele protector 
al inimii. 
       - El era...era... el. Singurul om care a avut curajul 
de a se împotrivi părinţilor chiar şi în momentul în 
care a rămas fără nimic. A fugit de acasă la 17 ani 
cu promisiunea că mă va salva din lanţurile ce mă 
ţineau neajuturată în confortul temniţei. Timp de doi 
ani am aşteptat, fără să ajung vreodată în pragul 
disperării, fără să mă îndoiesc de el, fără să renunţ 
la sperantă. Am suportat şi am aşteptat... iar el şi-a 
respectat cuvântul. 
 Am o pasiune pentru zilele cu iz tomnatic 
şi cu aspect cărămiziu. Zilele în care eşti într-o 
constantă luptă cu tine daca să îţi iei sau nu umbrela 
la plimbare, dacă să începi să te îmbraci mai gros 
sau dacă mai are rost să-ţi refaci cuafura ştiind că 
vântul oricum o va duce oriunde îi este pe plac. 
Îmi plac zilele cu aromă de toamnă tocmai pentru 
că îmi amintesc de Sebastian. Pe 20 octombrie a 
venit şi m-a salvat din ghearele demonilor. În ziua 
aceea viaţa mea a luat întorsătura neaşteptată din 
momentul în care m-a ,,răpit” după şcoală. Fratele 
meu a fost cavalerul în armură strălucitoare. m-a dus 
departe, într-o lume care credeam că este imposibilă, 
de neatins, splendida prin simplitatea aproape 
copleşitoare. nu aveam multe, ne aveam unul pe 
celălalt şi ne era de ajuns. m-a învăţat să fiu copil 
când alţii se grăbeau să se maturizeze. Am călătorit 
prin locuri uitate de lume şi cu fiecare kilometru 
depăşit, un an din viaţă se pierdea în negura timpului 
efemer, încet, aproape insesizabil. Pentru prima dată 
în viaţă, nu visam la fericire, ci o trăiam...nu, nu era 
fericire, era însăşi desăvârşirea fericirii.  Îmbătrâneam
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ŞAHIŞTII  
DIN  

SPIRU !

 Continuând o tradiţie mai veche în revista ,,Vlăstarul”, 
campioana noastră la şah, mădălina Dumitrescu din clasa a 
Xi-a B, vă propune două poziţii, selectate din lucrarea 5334 
Problems, Combinations and Games, scrisă de  lászló 
Polgár.  Primul care trimite rezolvările la redacţia revistei, va 
propune o problemă în numărul viitor. Succes!

ALBUL mUTĂ ŞI DĂ mAT ÎN 2 mUTĂRI ALBUL mUTĂ ŞI DĂ mAT ÎN 2 mUTĂRI

CONCURS
PENTRU  

pe zi ce trece şi totuşi rămîneam veşnic prunc. Eu 
începusem deja facultatea pe când el s-a înrolat în 
Forţele Terestre. Oricât de ieftin ar suna, îmi amintesc 
acea zi ca şi cum ar fi fost ieri. Găteam supă de pui, 
singurul lucru pe care sunt în stare să-l fac până 
în zilele noastre, iar Sebi se foia în bucătărie cu 
un zâmbet aproape tâmp pe faţă, fluturându-mi 
dintr-o dată în faţă o scrisoare pe care scria 
cu majuscule ,,ADmiS”. ne-am zbenguit amândoi 
ca doi dobitoci care şi-au pierdut pastilele timp 
de, nu ştiu, câteva ore?... nu am să uit niciodată 
zâmbetul acela radiant. nu conta brutalitatea 
antrenamentelor sau starea deplorabilă a vremii, 
el îl purta mereu mândru, alăturându-i cuvinte 
ce nu credeai că ar fi ieşit din gura unui soldat 
,,mai mult de atât nu poţi?”. Obrăznicia lui era 
de tot râsul. Ajungea acasa murdar, obosit, cu 
păru-i vâlvoi şi cearcăne până pe mijlocul feţei, 
dar nimeni nu-l auzise vreodată plângându-se. 
nu ştiu dacă de vină era caracterul puţin cam 
macho, sau faptul că ura când oamenii îşi făceau 
griji pentru siguranţa lui; ştiu doar că fratelui 
meu îi plăcea ceea ce făcea şi o făcea bine. 
Într-un final, s-a petrecut şi inevitabilul: a fost 
deportat împreună cu întreg plutonul la o bază 
din Kazahstan. ultima seară am petrecut-o într-o 
linişte morbidă, uitându-ne pentru a nu ştiu câta 
oară la serialul ,,Friends”. Privind acum înapoi, aş 

fi preferat să-i ascult vocea toată noaptea. E trist. 
Peste aproape un an, aerul tomnatic învăluia din nou 
oraşul, iau eu petreceam dimineaţa ştergând praful 
dintr-un mic anticariat în care lucram. Aşteptam cu 
sufletul la gură un telefon de la Sebastian, prin care 
să mă anunţe că venea acasă. A sunat telefonul. 
Am răspuns. nu era el. Viaţa mea ajunsese la fel de 
pleşuvă pe cât începuse. Totul era într-o ceaţă densă 
de praf şi lacrimi amare. Cârpa îmbrăţişa podeaua, 
genunchii mei odată cu ea. 
       Fratele meu murise. 
       - Carmina…
        - Tot ce mi-a rămas de la el, au fost banii pentru 
studii şi ultimele cuvinte de rămas bun.
       - Carmina!
Fără să realizez, rămăsesem prinsă într-o transă 
fantomatică. lacrimile traversau obrajii de minute 
bune, iar ochii ajunsese aproape sângerii de 
durere… ,,Ai grijă surioară!” 
      - Cred că ajunge pentru azi. Am tot ce îmi 
trebuie momentan.
Victor îşi închide carneţelul, aşezându-l laolaltă cu 
alte studii în sertarul său.
       - Ok.
       - Ai grijă Carmina, ne vedem marţi.
       - O să încerc. 

 (continuarea - în numărul următor)
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Definiţii
prof. Gabriel Vrînceanu, inspector 

Şcolar de Specialitate- matematică

e
un
cer

cald
peste
mările
triste-n
liniştea

dinaintea
întinderii

orizontului

Trilaterul

R eţetă

se ia un punct de vedere

şi se pune punctul pe i
după care se răstoarnă!

un pahar de vorbă
se încălzeşte până la punctul de fierbere

si se punctează după gust
  şi de la capăt.

observaţie : 

reţete mai noi folosesc
ca_condiment

punctele de loialitate

de gustibus...

Prima lege a sufletelor

dragostea adevărată
o află

numai sufletele bijective

atunci
dragostea perfectă

se împlineşte 
numai prin suflete

involutive?

Corolar:

deci
sufletele sunt prietene

prin relaţii
şi pereche
prin funcţii

Strada educaţiei

să nu râdeţi, este sus,
pusă-n colţ de hartă.

este scurtă
patru clase îs

de priveşti în stânga
case mari cât zece

de priveşti în dreapta
doctoranzi la metru

are şi trotuare
şi laboratoare
şi trei felinare

deci are valoare
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Cu  frunza-n vânt...
http://revistacnshb.wix.com/vlastarul 

 Este binecunoscut faptul că, în  ,,Spiru ”, atât profesorii, cât şi spiriştii talentaţi,  încearcă a 
descoperi şi a promova tinere vlăstare  cu meşteşug într-ale scrisului, atât de la noi cât şi din alte licee 
bucureştene sau din ţară. În secţiunea ,,Cu frunza în vânt“ de pe site-ul revistei (deocamdată  http://
revistacnshb.wix.com/vlastarul), sunteţi aşteptaţi să ne scrieţi, pe o temă dată, texte scurte, în proză sau 
în versuri. Tema se stabileşte săptămânal, la Cercul de lectură de sâmbătă, dar puteţi veni şi voi cu 
propuneri. Cele mai reuşite creaţii vor apărea în paginile revistei Vlăstarul. Puteţi trimite creaţiile voastre 
la adresa: raducucu07@yahoo.com, sau le puteţi posta pe pagina de Facebook a revistei: facebook.
com/vlastarul .

,,luci, nu mai alerga! O să cazi''
,,Dar, Tată, vreau să văd vlăstarul pe care l-am plantat pentru oameni."
,,Ce-i aşa important la mărul ăla?"
,,O să le dea cunoaşterea. Şi liberul arbitru."
,,Voi, copiii, cu drăcoveniile voastre. Treci în camera ta!" (Radu Cucu, XI B)

 n-aş vrea să-mi pierd mintea. Tot ce vreau e să depăşesc graniţele monotoniei, să ac-
ced într-o plutire ireversibilă de fantezii care mai de care mai răsunătoare decât amăgitoare. 
Să-mpiedic legătura care mă strânge de lume. Să acced în neant. Să fiu una cu timpul, care nu 
există... ca un vlăstar care, luat de vânt, parcă fuge din faţa eternităţii. (Maria Dragomir, IX F)

TEmA 2: OGlinDA
 Confuz, în lumina difuză a lămpii, nu reuşeşte să definească numărul de pe bacnotă. Spera la 
zece. Zece neajutorat în timp ce grija zilei de mâine îi apasă violent pleoapele şi se lasă înfrânt. la-
tente frici privind singurătatea îl bântuie pe cel ce deţine averea; Ea acoperă superficial temerile, inutil, 
căci ele stau să explodeze. Încearcă să nu cedeze; degeaba, somnul îl nimiceşte. Vid între ei, prezenţi 
în acelaşi vis. Totuşi, au impresia că privesc în oglindă, căci fiecare se regăseşte în celălalt. nu există 
deosebiri. (Alma Vasile, IX A)

 ,,m-am săturat de tine şi de greşelile tale, de modul în care te comporţi cu prietenii mei şi de 
toanele tale! m-am săturat de lenea şi de delăsarea de care dai dovadă m-am săturat să te aud 
cum te plângi. Am trecut peste toate până acum deoarece credeam că te cunosc, dar nu-i adevărat. 
Eşti un străin pentru mine şi străin îmi vei rămâne toată viaţa şi cred că, dacă aş ajunge să te ştiu pe 
deplin, te-aş urî şi mai tare." Furios, ridic pumnul şi lovesc. E a treia oglindă pe care o sparg anul ăsta. 
(Radu Cucu, XI B).

TEmA 1: VlĂSTAR
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Se aude lumina 
Care bate în ochii mei sticloşi
Îmi sparge vederea 
Îmi orbeşte simţurile.
Cu ritmuri adiacente 
muzica întunericului
Parcurge timpul. 
Cu ochii ţintuiţi de durere
Oglindesc întunecări
Şi visele se reflectă în ele
Şi-n singurătate. 
Tăceri. 
Oglinzi şi amintiri. (Maria Dragomir, IX F)

 Bărbatul trânti uşa, luă paharul de pe 
masă şi-l aruncă în oglindă. Vasul de cristal s-a 
spart odată cu cel ce se află blocat în etern. 
Cioburile au căzut cu un zgomot ascuţit pe co-
vorul din mătase. Din covor, soldaţii de teracotă 
ţesuţi manual sângerau. După aceea… liniştea 
apăsătoare. Bărbatul rămăsese singur. (Teodora 
Gheţea, XI F)

 un om, sătul de lume, a traversat mările şi oceanele, căutând o scăpare în fiecare dintre 
colţuri. un zeu păzea cel de-al 8-lea colţ. Când omul a ajuns acolo, zeul nu l-a lăsat să descopere 
uşa către cunoaştere. A transformat întreaga lume într-o oglindă sferică. nu mai era scăpare. (Teodora 
Gheţea, XI F)

 Te privesc... mă privesc... eşti tot eu... sunt tot tu... În fiecare zi văd acelaşi eu, dar totuşi mereu 
altul. mă uit confuz şi încerc să înţeleg care este diferenţa dintre noi. Încerc să-mi explic de ce mă 
priveşti întotdeauna atât de profund. mă simt fără putere şi privesc fix. În faţa mea e o simplă imagine; 
fadă, nimic mai mult. mă cufund în gândurile mele, iar imaginea ta rămâne încet, încet, în urmă. Cad, 
alunec tot mai departe de tine. Te privesc micşorându-te. Încerc să mă agăţ de ultimele raze de lumină 
pentru a mă aduce înapoi. mă trezesc din delirul meu, inima îmi bate puternic. Te privesc iar, sunt tot eu. 
Îmi adun gândurile, apoi realizez! Deosebirile dintre noi sunt că eu trăiesc, simt, iubesc, urăsc, sunt fericit 
sau trist, iar tu, draga mea, eşti doar o imagine, o oglindă... (Giuşcă Alexandru, XI B)

Am lăsat jurnal vânăt în carnea ta şi dincolo,
Am mângâiat cu partea nedetă a spinului.
Rana-ţi cerea cer, te-am deschis febril, frivold,
Ţi-ai făcut drog din anesteziantul delirului.
Dependentă de dependenţă, durerea în singularitate
 Apă amară ţi-a fost deşartă din deşertul clepsidrei tale
ne naştem din plăcere, ne naştem cu durere.
nu zori zorii de zi,
la altă scară murim treptat pe trepte cu toate că învii. 
Acum am înţeles cum viii-s cu viii când îmi vii cu zâmbete vii.
 zâmbete ferme
Sub masca ta e cancerul pe care-l porţi.
moartea-i doar o altă latură din sabia lui Damocles, o altă muchie de cuţit,
Cealaltă trebuie ascuţită să poţi

Diseca în infinit.

jurnal în jurnal
Alexandru  Culcea, clasa a XI-a B
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Simfonia a treia pentru suflet:
 Cei ce scriu singurătăţi

Gogoaşă Alexandru, clasa a X-a D

| STORY |

 1939. 1 septembrie. Hitler invadează 
Polonia sub un pretext fals. Sute de tancuri negre 
şi reci, sute de mii de soldaţi înarmaţi, milioane 
de gloanţe şi bombe vor forma un peisaj sălbatic 
şi demonic. Deasupra, păsările de fier înnegresc 
oglinda sufletului nostru, iar pământul ars va fi o 
imensă pânză a lacrimilor chinuitoare. Câtă durere 
respiră cei ce duc războiul în spate, ce răsuflare 
grea le apasă inima încleştată de dor şi teamă. 
Aceşti soldaţi sunt asemeni unui surd ce cântă la 
o vioară de cleştar poleită cu adevăr, iar cei ce 
vor să-l asculte nu pot, pentru că nu simt nimic. 
 la tot pasul se zăresc tranşee lungi 
şi sinuoase, constelaţii stinse ale războiului 
pustiitor. Dar, într-unul din acestea, stăteau trei 
soldaţi: Anacreon, Aeschylus şi Archias.  Fiecare 
urcă sau coboară pe trei scări înalte de lemn. 
Puştile sunt aruncate undeva, într-un colţ, în 
timp ce ei pictează cu o pană albă, gravată 
cu mister, câteva versuri, alinare a sufletului. 
luna le luminează o parte a chipurilor visătoare 
şi fascinante. nici măcar nu aud concertul 
bombelor ce zgârie pământul şi nici tancurile ce 
scârţâie mai rău ca inima unui general. 
          - În zilele noastre, timpul încă lucrează 
la mozaicul său, adăugând mereu câte un vis 
pierdut! oftează  Anacreon. Îl acoperă cu o 
nuanţă de uitare ca să strălucească în viitor. ne 
gândim mereu la ce va fi, dar uităm ce a fost. Şi 
acum port diadema unei dureri amare.
                  În vremea aceea trecută, mă cunoşteau 
şi mă îndrăgeau mulţi oameni, mai ales cei de 
seamă. Versurile mele alungau supărarea celor 
necăjiţi, mângâiau inimile frânte şi îmbogăţeau 
imaginaţia stăpânilor. În fiecare noapte, însă, mă 
aşezam singur pe o stâncă sculptată de fulgere 
şi contemplam marea pictată cu raze de fine de 
lumină. Această regină, cu a ei trenă de stele, 
era inspiraţia mea, mă făcea să gândesc diferit 
şi de aceea reuşeam să mă joc cu gândurile 
cititorilor. Deţineam o glorie înşelătoare, care 
oricând putea apune. 
 Pentru mine, literatura înseamnă 
viaţă,să-mi arăt adevărata faţă a sufletului 
pentru că datorită lui practic această nobilă 
artă eternă. Dar, într-o seară, pe când admiram 
marea, o nenorocire s-a abătut peste mine. Eram 
ca o statuie. Gândurile mele parcă au îngheţat, 

sufletul devenise o epavă, iar inima mi s-a oprit, 
la fel cum timpul se opreşte pentru visători. Cerul 
era îngropat de nori negri şi groşi, marea era 
sculptată în talazuri, iar vântul urla din ce în ce 
mai tare.
            A doua zi eram un alt om. Simţeam că sunt o 
marionetă a destinului, iar conştiinţa mi-a devenit 
duşman. umblam pe drumul adormit şi întunecos, 
fără să ştiu încotro mă îndrept sau ce fac. Eram 
nefericit de fericirea celorlalţi. Îi priveam pe cei 
din jur şi zăream, în ochii lor, goliciunea sufletului 
meu. Dar lângă cetate se află şi acum o pădure 
a cărei poartă este formată din cele şapte stele 
ale ursei mari. niciodată întunericul nu pătrunde 
în acest lăcaş al gândurilor. m-am aşezat în 
mijlocul acestui izvor de viaţă, înconjurat de o 
pâclă de lumină, şi am închis ochii. Stăteam între 
eden şi infern, iar Apollo, cu a lui liră creatoare, 
cânta sentimentele mele de pe un portativ de 
argint. Am deschis dintr-o dată ochii, dar nu mai 
auzeam acea muzică divină. În sfârşit, găsisem 
inspiraţia de care aveam atâta nevoie: moartea 
însemna un nou început. 
 Am decis atunci să scriu despre moartea 
unui om important, eu fiind actorul principal în 
această tragedie. Dar nu am mai fost om, pentru 
că sufletul meu a pierit după ce am realizat 
fapta.  Am fost din nou acoperit de glorie, acest 
abis al vieţii.
 O ploaie de pământ cădea peste cei 
trei soldaţi în zgomotul asurzitor al mitrarielelor. 
Cei doi au rămas gânditori. 
 - Pe când iarba încolţea pe pământul 
proaspăt format, pe când minţiile oamenilor nu 
erau afectate de boala războiului, teatrul a 
devenit un lucru nobil! spune cu sfială în glas 
Aeschylus.
 Teatrul impunător din piatră are 
poarta croită din arcade de luceferi. De-o 
parte şi de alta se află statuile timpului şi ale 
destinului, strălucind în lumina eternităţii. Când 
este linişte, se poate auzi glasul mării înstelate, 
purtat de un vânt fugarnic. Teatrul, această 
umbră a adevărului, insulă a cunoaşterii, m-a 
ademenit ca o ispită bună. Cu un condei şi o 
pană, dădeam sufletului coroană. Am reuşit să 
creez piese care să fie pe placul oamenilor. 
(continuarea - în numrul următor)

44 

,,Am mai 
avut nişte 

încercări de a 
scrie romane, 
încă din clasa 

a şaptea.'' 

CĂTĂLIN APĂTEAN, 
SCRIITOR LA 15 ANI



mOARTE  În  EXCES
                        de CĂTĂLIN APĂTEAN

 Moarte în exces este titlul unui roman poliţist, apărut la Editura Curtea Veche în acest an,  
scris de un spirist din clasa a iX-a C: CĂTĂlin APĂTEAn. Despre ideea apariţiei acestei cărţi, Cătălin 
ne-a mărturisit: 
 Am mai avut nişte încercări de a scrie romane, încă din clasa a şaptea, dar programul încărcat 
nu mi-a permis să progresez. Apoi, după ce am absolvit clasa a VIII-a, m-am hotărât să abordez acest 
gen, cu atât mai mult cu cât am citit foarte multe cărţi în domeniu. Am început să scriu în vară. Fratele 
meu îmi spunea: ,,Deschide calculatorul şi scrie, scrie, scrie”. În toamnă, înainte de a începe şcoala, a 
fost gata.
- Ai fost în Ungaria?
- Da, în vară. Răzvan (fratele, n.r.) făcuse multe poze monumentelor de acolo, după care m-am ghidat. 
 momentan, Cătălin lucrează la un alt roman. Felicitări, Cătălin! şi... la cât mai multe şi valoroase 
creaţii!

  Fără îndoială, apariţia unui volum de 
intrigă poliţistă, ieşit din unealta de scris a unui 
elev de clasa a IX-a, şi care a văzut lumina 
tiparului în sânul unei edituri renumite, Curtea 
Veche (2014), nu poate decât să stârnească 
interesul. 
 O primă lectură permite câteva 
observaţii cu privire la modalităţile de realizare 
a suspansului, ingredient indispensabil al literaturii 
de gen. ,,Prologul” şi primul capitol fixează un 
cronotop în stilul telegrafic al serialelor poliţiste mai 
recente: ,,Budapesta, Ungaria. Marţi, ora 13:07”, 
respectiv ,,Washington, D.C., S.U.A, Ora 16:25”. De 
fiecare dată, lectorul are ocazia de a constata 
importanţa precizării orei, mereu nepotrivită pentru 
un anume eveniment, aspect semnalat mult prea 
explicit: ,,nu prea ştia cine ar putea fi la ora aceea 
în casă”. 
 Există cazuri când detalii semnificative 
sunt oferite în ultim moment, lasând impresia 
(voită?) a unor improvizaţii, oferite ca soluţii în 
planul diegezei pe ultima sută de metri (şalul 
purtat de Timeea care o fereşte de o posibilă 
recunoaştere din partea surorii ei, Ania, 
pansamentul  aflat la îndemâna  ,,Lunganului”). 
 Sistemul anticipaţiilor nu reuşeşte, uneori, 
să întreţină o anumită tensiune psihologică a 
aşteptării, deoarece apare ca redundant: ,,X 
nu îşi putea da seama ce ar fi putut provoca 
acel comportament al femeii. Dar de un lucru era 
sigur. Orice ar fi fost, nu era deloc bine”.
 Interesantă rămâne, totuşi, rapiditatea 

 Moarte în exces este un roman poliţist 
care ţese şi o intrigantă poveste de iubire între sora 
persoanei ucise şi un scriitor renumit de romane 
poliţiste, acuzat, la rându-i, de moartea unui prieten. 
 Proza lui Cătălin Apătean propune un 
subiect interesant: Ania, o tânără din Budapesta, 
se logodeşte cu Remus Nowak, un fost poliţist, 
dezagreat de familia fetei, şi moare în condiţii 
suspecte. Evenimentul care ar fi trebuit să fie cel 
mai fericit moment din viaţa ei se dovedeşte a fi 
cel mai tragic - în urma unor stângăcii ale iubitului, 
Ania este rănită cu inelul de diamant şi moare, în 
plină stradă, în braţele surorii ei, Timeea. Familia 
apelează la un detectiv renumit din SUA pentru 
a afla cine este vinovatul de moartea fiicei lor. 
Misterul nu se lasă uşor de descifrat: mama fetei 
fusese spion în Rusia, iar Ania avea şi un iubit rus. 
Să fie  logodnicul  vinovat de crimă? Ori iubitul 
secret? Sau poate vreun ex-agent rus  care vrea să 
se răzbune pe mama acestora? 
 Cititorului i se prezintă, la început, datele 
cazului necesare unei înţelegeri preliminare, însă pe 
parcursul romanului firul narativ se complică, ieşind 
la iveală trecutul foarte bine ascuns al personajelor. 
Lectorul nu are momente de pauză, atenţia acestuia 
fiindu-i întreţinută de detectivul american care se 
dovedeşte mai ager decât oficialităţile maghiare. 

prof. Ştefania Ciobanu

| deBut literAr |
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 pĂRERi DESPRE ROmAn

năucitoare cu care se modifică perspectiva narativă: 
dacă, la început, avem senzaţia că naratorul adoptă 
punctul de vedere al Timeei (,,deşi nu îi vedea faţa, 
ştia că nu îl cunoaşte pe bărbatul care stătea proptit 
de uşa camerei...”), brusc ne trezim în faţa unui detaliu 
fizionomic pe care sora Aniei nu avea cum/ de ce 
să-l observe: ,,Ania surâse, dezvăluind un şir de dinţi 
perfecţi, de o albeaţă aproape neobişnuită” (e puţin 
probabil ca Timeea să fi fost absorbită de acest 
amănunt, atâta vreme cât locuia în aceeaşi casă cu 
sora ei mai mică).
 Dincolo de orice agasare hermeneutică a 
textului, romanul lui Cătălin poate surprinde cititorul 
prin indicaţiile toponimice exacte din mai multe ţări, 
prin dinamismul discursului, prin menţinerea trează  
a atenţiei în permanenţă (orice abandonare va 
,,pedepsi” lectorul visător cu reluarea unor pasaje 
din capitolele anterioare).

 prof. Corina Buzoianu

 Vă reproducem un fragment din cartea lui Cătălin, Moarte în exces:
 
 ,,Pentru a nu da de bănuit că ar urmări pe cineva, făcuse cu mâna unui chelner şi comandă 
o supă de fructe. Sora ei şi cu logodnicul său comandară fiecare câte un gulash şi două limonade. 
uitându-se la Ania, Timeea văzu cât îl iubeşte ea pe bărbatul de la capătul opus al mesei.
 Însă nici Timeea, nici mama ei nu îl vedeau cu ochi buni pe tip. Credeau că sora ei se 
aruncase prea repede în braţele lui şi îi tot spuneau că nici nu ştie prea multe despre el. Însă toate 
predicile şi toată morala Timeei nu îii schimbase decizia astfel că, în scurt timp, ajunseseră logodiţi. 
iar acum, iat-o acolo, împreună cu el.
 Timeea primise în scurt timp comanda, dar nici nu încercă să se apropie măcar de mâncare. 
Îi era de ajuns să privească cum decurgea întâlnirea Aniei. Până atunci nu îi auzi vorbind decât 
de lucruri obişnuite: ce îi plăcea ei, ce îi plăcea lui, pe unde se vor mai plimba. Sora Timeei îşi duse 
ceva la gură şi sorbi, dar Timeea nu văzu ce era acel ceva, aşa că presupuse că era o lingură cu 
gulash. Într-un final, Ania se ridicase de la masă. logodnicul, în schimb, rămase în genunchi.
 ,,Aşa ceva nu se poate’’ gândi Timeea în sinea ei.
 lunganul scoase de la piept un pacheţel pe care îl deschide în faţa surorii Timeei. Fata 
rămase înmărmurită. Întinse mâna să primească inelul care se apropia cu fiecare secundă de inelarul 
ei. În schimb, într-un mod stângaci, logodnicul ei se împiedică şi o zgârie cu diamantul de la inel. În 
palma dreaptă a viitoarei mirese se vedea o zgârietură din care curgeau picături de sânge.
 lunganul se grăbi să îi pună un pansament şi să îţi ceară mii de scuze ca, în final, să îi 
aşeze cum trebuie inelul pe deget.
 De parcă nici nu s-ar fi întâmplat, cei doi ieşiseră din restaurant şi o luară înspre Piaţă. 
Timeea lăsă banii pentru supă şi ieşise şi ea la scurt timp după aceea. nu îşi imagina ce umilinţă ar 
fi putut să suporte în acel moment surioara ei.
 Îi urmări pe cei doi până în Piaţa Eroilor. Acolo o văzu pe sora ei vărsând şi ţinându-se 
strâns de stomac. Parcă nu se mai oprea. lumea se strânse în jurul celor doi îndrăgostiţi. la scurt timp 
după, Ania căzu parcă lovită de trăsnet pe asfalt.
 Îngrozită fiind, Timeea fugi până ajunse la sora ei întinsă pe asfaltul tare.
  -Ce s-a întâmplat? strigă aceasta în timp ce încerca să o ridice pe Ania. 
niciun răspuns.
  -Ce ai păţit? strigă din nou înspre Ania, simţind că lacrimile se ivesc în spatele ochilor.
Tăcere.
  -Răspunde-mi, Ania, răspunde-mi! Te rog! Răspunde! strigă Timeea ca din gură de şarpe.
Dar Ania nu va mai vorbi niciodată.”

| deBut literAr |
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 De-a lungul timpului, cuvintele lui Gabriel 
liiceanu privind omul ca fiinţă cu vocaţia tragicului 
(Dacă-ţi depăşeşti limitele, eşti pedepsit; dacă nu ţi 
le depăşeşti, nu eşti om) au plutit anevoios şi nu s-au 
înfiripat în conştiinţa mea prea curând. Paradoxal însă, 
evoluţia fiinţei umane îmi confirmă ceea ce, odată, 
era îmbrăcat în specticism şi decorat cu frică. Dorinţa 
acerbă de a-mi depăşi o anumită limită interioară a 
apărut după contactul brutal, chiar dureros, cu opera 
lui Andrei Pleşu. Experienţa lecturii operei Parabolele 
lui Isus a impulsionat spasmele puternice ale minţii, 
sunetul asurzitor al sufletului implorând, asemeni unui 
cerşetor flămând, biruirea plafonării spirituale. Prin 
urmare, a apărut ideea de a vă prezenta opera lui 
mircea Eliade, ,,Tratat de istorie a religilor“.
 Dificultăţile pe care le-a întâmpinat 
autorul sunt evidente şi de înţeles, iar importanţa 
lor nu poate fi trecută cu vederea, întrucât trebuie 
observat modul în care Eliade prezintă conceptele 
filozofico-religioase: ,,iată, în fond, documentaţia de 
care dispune un istoric al religiilor: câteva fragmente 
dintr-o vastă literatură sacerdotală orală (creaţie 
exclusiv a unei anumite clase sociale), câteva aluzii 
găsite în note ale unor călători, materiale culese 
de misionarii străini, cugetări extrase din literatura 
profană, câteva monumente, câteva inscripţii şi 
amintirile păstrate în tradiţiile populare“. istoricul 
religiilor trebuie nu numai ,,să refacă istoria unei 
anumite hierofanii (rit, mit, zeitate sau cult), dar, în 
primul rând, să înţeleagă şi să facă inteligibilă 
modalitatea sacrului revelat prin această hierofanie“.
 Fără îndoială, opera primeşte conotaţii 
existenţiale şi se îndepărtează de tărâmul propriu-
zis religios, tinzând spre o abordare filozofică 
a misterelor universului şi ajungând, într-un final, 
la cunoaşterea spirituală a fiinţei umane. Sacrul 
şi profanul, cei doi termeni larg dezbătuţi şi pe 
îndelete explicaţi, şi-au pus amprenta semnificativ 
asupra interiorităţii noastre şi ne dictează mişcările, 
precum un păpuşar indecis de propriile convingeri. 
,,Se observă, pe de altă parte, o tendinţă contrară, 
aceea a rezistenţei faţă de sacru, rezistenţă care 
apare în chiar inima experienţei religioase. Atitudinea 
ambivalentă a omului în faţa unui sacru, totodată 
atrăgător şi respingător, binefăcător şi primejdios, îşi 
găseşte explicaţia nu numai în structura ambivalentă 

a sacrului însuşi, ci şi în reacţiile natural manifestate 
de om faţă de această realitate transcendentă, 
care-l atrage şi-l înspăimântă cu o egală violenţă“. 
Sacrul şi profanul stau la baza oricărei religii şi 
credinţe, iar importanţa lor reiese din însăşi relaţia 
directă dintre om şi cele două, umanitatea ,,cerşind 
după atingerea planului divin“. Cu cât omul este mai 
religios, cu atât este mai real, cu atât se desprinde 
de irealitatea unei deveniri lipsite de semnificaţie. De 
aici tendinţa fiinţei umane ,,de a-şi << consacra>> 
întreaga viaţă’’.
 Pe de altă parte, complexitatea operei lui 
mircea Eliade constituie şi un dezavantaj pentru 
cei care nu se încadrează în tiparul ,,lectorului 
model“, decodarea mesajului necesitând o cultură 
vastă, gravată pe fondul unei spiritualităţi pure. 
Astfel, asistăm la o înşiruire de termeni, perspective, 
concepţii, precum: Structura şi morfologia sacrului, 
Zeii Uraniei, rituri şi simboluri cereşti, Soarele şi cultele 
solare, Luna şi mistica lunară, Epifanii, Fecunditatea, 
Spaţiul sacru, Morfologia şi funcţia miturilor, Structura 
simbolurilor etc., ce cuprind şi explică pluritatea 
religiilor primitive sau civilizate. istoria se îmbină cu 
sacrul, tot astfel precum ,,soarele (reprezentând 
bărbatul) şi luna (femeia) îşi completează atribuţiile 
uraniene fecundatoare“. Din simplul fapt că omul 
are acces la o revelaţie a sacrului, această 
revelaţie, pe orice plan s-ar împlini, devine istorică. 
istoria intervine de îndată ce omul experimentează 
sacrul. manipularea şi transmiterea hierofaniilor le 
accentuează încă mai mult <<istoricizarea>>. Cu 
toate acestea, structura lor rămâne identică cu 
ea însăşi, şi tocmai permanenţa acestei structuri 
permite ca ele să fie cunoscute.“
 ,,Trataul de istorie a religiilor“ nu trebuie 
privit ca o lucrare ştiinţifică, ci, mai degrabă, ca 
un mecanism revelator de ipostaze sufleteşti. Prin 
acesta, se evidenţiază atât sacrul religiilor cât 
şi profanul nevoilor, îmbinându-se delicat într-o 
analiză critică a spiritualităţii şi mentalităţii umane, 
ce au rămas impregnate de-a lungul coroziunii 
istorice. Într-o oarecare măsură, Eliade reuşeşte, 
cu o impunătoare degajare spirituală, deprinsă 
în cursul şederii sale în india, să aducă la lumină 
principala preocupare a fiinţei umane, ascunsă în 
negura ignoranţei.

mircea Eliade: 

Alex Ştefănescu, clasa a XI-a F

Tratat de istorie a religiilor

| eseu critic |
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C.n. ,,Spiru Haret"

Andreea Guşatu, clasa a XI-a B

Mitroi Adina, clasa a IX-a G
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#dailylumpan

Andreea Crăciunescu: Cum a apărut dorinţa de 
a fotografia?
A.L.: De la tatăl meu, care este fotograf.
A.C.: Spre ce eşti atras în fotografie?
A.L.: Fotografia de stradă.
A.C.: Ai participat la concursuri ? unde şi ce premii 
ai obţinut?
A.L.: Câteva în şcoală, dar chiar nu mai ştiu. Ştiu 
că tot ce am câştigat e pe site-ul meu, în partea 
de Exhibitions. Aaa, un singur premiu, pe care mi-l  
aduc aminte, e Premiul ii la revista  Zeppelin, care 
e de arhitectură.
A.C.: Ai spus că tatăl tău ţi-a insuflat pasiunea 
pentru fotografie.
A.L.: da.
Daniela Călin.: Consideri că fotografia poate fi o 
meserie de viitor pentru tine?
A.L.: În altă ţară, da. 
D.C..: Ce calităţi trebuie să aibă o imagine pentru 
a fi reuşită?
A.L.: e mai complicat aici. O fotografie reuşită 
este o fotografie reuşită  pentru fiecare om în 
parte, e relativ. În funcţie de ce şi cum vede 
fiecare om, deoarece fiecare percepe altfel o 
imagine despre care se spune că este perfectă 
sau reuşită. Există, totuşi, câteva aspecte: să 
fie încadrată bine, să aibă timpul de expunere 
potrivit, un subiect bun, care chiar să intereseze 
pe cineva, nu doar  o persoană, nu doar pe 
fotograf. Spre exemplu, Daily lumpan mi se pare 
că intră la chestia asta de interes general, pentru 
că e pentru toată lumea: multă lume trece pe la 
Dristor şi vede muncitorii mâncând, cu spatele la 
un pericol public.
D.C.: Trei lucruri de care ţii cont când faci o 
fotografie.

A.L.: le-am menţionat în răspunsul anterior: subiect, 
încadrare şi setări de lumină şi...
A.C.: Şi trei lucruri pe care le eviţi când faci o 
fotografie?
A.L.: Evit să tai părţile din oameni, să le fac 
subexpuse sau supraexpuse.
D.C.: Ce mesaj le transmiţi spiriştilor pasionaţi de 
fotografie?
A.L: Să continue ce fac, poate ajung undeva cu 

asta, dar să se uite şi la ce fac cei din jur, la ce 
fac fotografii din alte ţări care au multe expoziţii, 
care au foarte multă experienţă în spatele lor. 

 În  seara zilei de 13 februarie, 2014, în 
incinta localului Saint ink din str. Doamnei nr.3, a 
avut loc vernisajul expoziţiei de fotografie a lui 
Andrei lumpan, elev în clasa a X-a H. 

|FOTO-
gRAFIE| ExPOZIŢIE FOTO

ANDREI LUmPAN

interviu realizat de: Andreea Crăciunescu şi 
Daniela Călin, clasa a IX-a F
Foto: Maria Leila Popa, clasa a XI-a B

| FOTOgRAFIE |
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 interviu realizat de Andreea Crăciunescu şi 
Daniela Călin, clasa a IX-a F
Foto: Maria Leila Popa, clasa a XI-a B
Text: Alexandra Damian, clasa a IX-a F

CERCUL DE   
FOTOgRAFIE 
C.N.S.H.B.

| FOTOgRAFIE |

 În fiecare sâmbătă, începând cu orele 
14:30, spirişti pasionaţi de fotografie se întâlnesc 
spre a împărtaşi câteva din tainele acestei arte. 
Astfel a luat naştere ,,Cercul de fotografie" din 
C.n.S.H.B. Când vremea permite, echipa iese pe 
teren pentru a surprinde în imagini şi a încărca de 
semnificaţie aspecte din existenţa noastră cotidiană. 
Alteori, şedinţele se desfăşoară în liceu, fiind axate 
pe analiza fotografiilor realizate recent dar şi pe 
modificarea digitală, folosind diverse programe de 
editare (Photoimpact, Photoshop).
 O încununare a activităţii fotografice din 
C.n.S.H.B. a reprezentat-o expoziţia de fotografie 
realizată în luna decembrie, 2013, sub coordonarea 
prof. Corina Buzoianu. Tematica nu a fost una 
anume, au fost expuse fotografii-portret, peisaje, 
macro, arhitectură.
 În luna martie, 2014, urmează o altă 
expoziţie care, spre deosebire de prima, va include 
imagini respectând următoarele criterii tematice: 
metafora cosmogenezei în imagini (Andrei Turcu, X A), 
peisaje montane şi marine (prof. Corina Buzoianu şi 
Diana Sturzu, iX G), macro (Filip mihailescu, a Vii-a) şi 
portrete (mădălina Pîndaru, iX F).
 ne propunem ca, în timpul vacanţei de 
vară, să realizăm o excursie a cărei ţintă o constituie 
imortalizarea unor decoruri pitoreşti din ţară.
 nu în ultimul rând, mulţumim domnului 
director, Alexandru Constantinescu, pentru sprijinul 
acordat în vederea concretizării aspiraţiilor noastre.
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BACUL… BATE LA UŞĂ !!!

 Eşti stresat la gândul că mai e puţin timp până la examenul de bacalaureat şi încă nu te-ai 
apucat serios de învăţat? Ţi-ai spus mereu în ultima vreme: ,,de mâine mă apuc de învăţat”, dar acest 
,,mâine”” se încăpăţânează, pur şi simplu, să devină un ,,azi”? Trăieşti senzaţia că, teoretic, mai e ceva timp 
dar, când consulţi programele de bacalaureat, îţi dai seama că  materia e multă şi că, orice programare 
ţi-ai face, nu o să te poţi ţine de ea?
 Încerc, în cele ce urmează, să vă spun că nu e târziu să vă apucaţi de studiu. Trebuie doar 
să lăsaţi orice angoase în urmă şi să luaţi o atitudine. lamentările de orice fel nu ajută, dimpotrivă.
Acum, că simularea examenului a trecut, se impun nişte constatări şi nişte sugestii privind proba scrisă 
la limba şi literatura română. O să insist asupra rezolvării subiectelor ii (text argumentativ) şi iii (eseul 
structurat).

 TEXTul ARGumEnTATiV
 Totul porneşte, în acest caz, de la formularea corectă a ipotezei. Ce înseamnă aceasta? 
 Înainte de toate, ipoteza trebuie să conţină punctul tău de vedere cu privire la problematica 
propusă. În cazul unei cerinţe de tipul: ,,scrie un text argumentativ de 15-30 de rânduri despre 
importanţa practicării unui sport pentru sănătatea tinerilor“, am constatat următoarele variante:

IPOTEZĂ FORmULATĂ CORECT IPOTEZĂ INCORECT FORmULATĂ

 În opinia mea, importanţa practicării 
unui sport este justă, deoarece sportul este foarte 
important pentru noi.

Sau:

 În opinia mea, este foarte important ca 
tinerii să practice un sport, încă de la vârsta cea 
mai fragedă.

| EXAmEnE nAŢiOnAlE |

prof. Corina Buzoianu
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         Juvenal  a sintetizat, într-un aforism, relaţia de 
interdependenţă dintre sănătatea trupului şi cea 
a minţii: ,,mens sana in corpore sano“. Sănătatea 
fizică este, prin urmare, o condiţie a celei spirituale, 
iar sportul, practicat cu regularitate, reprezintă 
o modalitate prin care individul asigură buna 
funcţionare a organismului. Se poate vorbi de 
o perspectivă duală  a avantajelor practicării 
sportului: pe de-o parte, asigură dezvoltarea 
armonioasă a organismului şi, pe de alta, 
favorizează funcţionarea la parametri maximi 
a tuturor sistemelor care compun corpul uman: 
muscular, osos, sangvin etc.

 Apoi, trebuie ca ipoteza pe care o construieşti să conţină germenii viitorei argumentări 
deoarece, dacă priveşti cu atenţie baremul de evaluare şi de notare, vei constata că 
punctajul acordat argumentării se face în funcţie de raportarea argumentaţiei la ipoteza 
formulată (3 puncte pentru fiecare argument ADECVAT iPOTEZEi şi alte 3 pentru exemplificarea 
lui corespunzătoare). Cu alte cuvinte, dacă în ipoteză afirmi ceva, iar argumentarea vine şi 
susţine altceva, evident că nici concluzia nu va fi pertinentă iar punctajul va scădea drastic. 
mulţi elevi nu înţeleg de ce iau note sub 7, deşi au scris suficient de mult. Explicaţia este 
destul de simplă: structura textului argumentativ 
e tratată cu superficialitate. Faptul că scrii: 
, , în primul rând”, , , în al doilea rând” şi , ,de/spre 
exemplu” nu înseamnă, neapărat, că ai şi scris un 
text argumentativ. Totul trebuie să aibă o logică, o 
coerenţă. Şi. . . nu uita! Trebuie să convingi. Scopul 
unui astfel de text e acela de a persuada. 
Or, când textul e încâlcit, cu numeroase 
stângăcii în exprimare, când spui ceva în 
ipoteză şi demonstrezi altceva, nu trebuie să 
te aştepţi la un punctaj mai mare de 17-20 
de puncte.
 Deşi pe site-ul ministerului Educaţiei 
naţionale există, încă din toamna lui 2013, 
modele de subiecte însoţite de bareme de 
evaluare şi de notare, se pare că elevii nu 
sunt interesaţi în a le consulta. 
 

 

BAREm DE EVALUARE ŞI DE NOTARE A UNUI TExT ARgUmENTATIV 
STRuCTuRA DiSCuRSului DE TiP ARGumEnTATiV:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, 
enunţarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4p/formulare parţial adecvată 2p           4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/
locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu 
rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori 
argumentativi) 4p/utilizare parţial adecvată 2p      4 puncte
COnŢinuTul ARGumEnTĂRii:
− formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă   2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente [pro şi/sau contra] AdecvAte ipotezei 
                                                               2x3p=6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea CORESPunZĂTOARE a fiecăruia dintre argumentele enunţate 
                                                               2x3p=6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente                  2 puncte
RESPECTAREA nORmElOR limBii liTERARE Si A limiTEi DE SPAŢiu inDiCATE:
− registrul stilistic adecvat cerinţei                             1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2p; 2 greseli – 1p; 3 sau 
mai multe greşeli – 0 p)                                         2 puncte
− respectarea normelor de ortografie si de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2p; 2 
greseli – 1p; 3 sau mai multe greseli – 0 p)                                                  2 puncte
− respectarea limitei de spaţiu indicate                  1 punct
      

       
Vă propun următorul exerciţiu: scrieţi un text 
argumentativ, de 15-30 de rânduri, despre 
imPORTAnŢA ACŢiunilOR DE PROTEJARE A mE-
Diului. Consultând baremul de evaluare şi de 
notare de mai jos, calculaţi-vă punctajul. Trimiteţi 
apoi textul la adresa: inacoman75@yahoo.com, 
pentru a fi corectat de un profesor. Se va com-
para, apoi, punctajul calculat de elev cu cel al 
profesorului, evidenţiindu-se atât punctele tari, cât 
şi cele slabe. Termenul limită de trimitere a lucrării: 
10 aprilie 2014. Vor fi luate în discuţie primele 
două texte argumentative care ajung la adresa 
menţionată (dacă aveţi eventuale întrebări, 
includeţi-le în mail).
 

 În numărul următor: ESEul STRuCTuRAT 
(subiectul iii)

| EXAmEnE nAŢiOnAlE |
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Badea Ioana Alexandra, clasa a IX-a E

 ,,This is a very sad story 
of the death of a man named 
Stanley“1. Hai să fim serioşi: cum 
poţi să nu îţi pui un semn de 
întrebare asupra sănătăţii mintale 
atât a ta, jucătorul, cât şi a 
scenaristului, când un joc începe 
cu o asemenea introducere? 
Apropo, tu eşti Stanley...
 Acest Stanley este un 
lucrător simpatic, numărul 427, 
care toată ziua apasă pe 
butoanele ce îi sunt indicate 
pe un monitor. Întâmplarea 
face ca, într-o zi, Stanley să nu 
mai primească nicio comandă. 
Bineînţeles, acesta caută cauza 
groaznicului fapt şi aşa începe 
povestea. Tot jocul este bazat pe 
alegerile pe care le faci -  eşti 
omuleţul drăguţ care ascultă de 
vocea din căşti sau te răzvrăteşti 
şi... şi sfârşeşti prost. Apropo, ca să 
aflaţi încă ceva despre personaj: 
încă de la început ţi se spune că 
Stanley este mort din momentul în 
care ai apăsat Start. Încurajator.

 ,,The Stanley Parable“ 
m-a lăsat cu gura căscată. 
nu poţi să înţelegi în totalitate 
profunzimea fiecărui cuvinţel pe 
care naratorul (este întenţionată 
scrierea cu majusculă) îl rosteşte, 
îndrumându-te obsesiv în tot ceea 
ce faci, dacă nu reîncepi măcar 
de vreo şase ori jocul, încercând 
să schimbi cursul istorisirii (are în jur 
de 18 sfârşituri, care mai de care 
mai surprinzător şi neaşteptat). 
unul din cele mai bune finaluri 
este cel în care urmeză să 
explodeze clădirea de birouri, iar 
lui Stanley i se spune că mai are 
două minute până la detonare. 
natural, Stanley-ul din mine 
caută disperat o cale de ieşire, 
aşa cum m-am obişnuit în toate 
jocurile (cred că vă spune ceva 
uncharted2), ca să aflu că, de 
fapt, fiecare acţiune mi se dictase 
(fireşte, în imaginaţia mea, eu 
luam deciziile). Totuşi, am avut o 
senzaţie înfiorătoare de déja-vu 
la auzul replicilor sarcastice ale 

naratorului dinaintea morţii subite 
a protagonistului. Dacă aţi jucat 
primul Bioshock, cu siguranţă vă 
aduceţi aminte oribila formulă de 
politeţe a lui Atlas, ”Would you 
kindly?“3, şi sunt convinsă că am 
punctat totul.
 m-am îndrăgostit din 
primul moment de această 
iniţiativă indie. nu pot să numesc 
proiectul ,,joc”, ci mai mult moment 
de cugetare. Vocea plăcută 
a naratorului, cu inflexiuni 
variate, de la sarcasm la ironie, 
compătimire şi dezgust, toate 
îmbinate cu măiestrie, creează o 
atmosferă înfiorătoare, care te 
lipeşte cu ochii de monitor. merită 
fiecare minut petrecut în aplicaţie 
(fiecare sesiune poate dura de 
la 2 până la 30 de minute, doar 
dacă nu încerci să ajungi la finalul 
cu bebeluşul  - adică vreo 4 ore!). 
A, şi era să uit – am o bănuială 
că naratorul este şeful de care se 
vorbeşte... mă întreb ce va bănui 
cititorul...

1în funcţie de ce faci, ai şanse să ajungi la această sintagmă;
2 serie adventure în care explorările tale ca şi căutător de comori se termină cu imaginea ta alergând cu genunchii la gură şi cu o clădire mai mare 
decât Burj Khalifa dărâmându-se în urmă;
3 replică marcantă a seriei Bioshock, spusă de principalul antagonist, dar pe care până la final îl crezi a-ţi fi mentor şi sprijin. merită văzute cutscene-urile 
demascării planului machiavelic.
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    Heaven or hell! Duel 1! Lets 
fight!

    
 Subiectul articolului din 
numărul acesta nu a venit, ca de 
obicei, după o şedinţă lungă de 
brainstorming ci de pe laptopul 
în care se produce magia 
înfăptuirii revistei. După ore de 
muncă asiduă, Andreea, maestra 
noastră într-ale design-ului, şi-a 
luat o pauză binemeritată şi a 
deschis primul joc pe care l-a 
găsit la îndemână. Am rămas 
înmărmurit, căci jocul cu pricina 
era chiar GGX2, jocul care 
îmi umplea camera de copii în 
fiecare weekend.
    Jocul pe care vi-l 
supun atenţiei  este un fighter 
apărut în 2002, fiind al treilea 
joc  al seriei guilty gear - şi cel 
mai de succes. Deşi nu e la fel 
de faimos ca alte programe 
de acest gen (mortal Kombat, 
Street Fighter sau Tekken), Guilty 
Gear X2 mi se pare cel mai bun 
joc al genului.
    Personajele sunt, în 
umila mea opinie, ingredientul  
care face jocul să fie aşa 
de savuros. niciodată nu am 

mai văzut aşa varietate de 
ciudăţenii într-un singur loc. 
De la travestiţi cu yoyo-uri la 
doctori gigantici, cu palton, o 
pungă de hârtie pe cap şi un 
bisturiu uriaş pe post de armă. 
Variaţia dubioasă de personaje 
aduce cu sine o variaţie şi mai 
înfloritoare de mişcări şi stiluri de 
luptă, ceea ce face jocul mai 
interesant în complexitatea lui, 
descoperirea diferitelor puteri 
fiind extrem de captivantă.
 Deşi există multe 
moduri de a aborda jocul de 
unul singur, eu propun să îl 
consumaţi împreună cu prietenii. 
Ciudăţeniile personajelor, jocul 
alert şi fainoşagul puterilor 
îl recomandă numai bun de 
jucat cu o persoană (sau 5) 
alături. Dar, totuşi, încercaţi să 
nu îl jucaţi cu surioarele mai 
mici întrucât, din experienţă vă 
zic, jocul le oftică foarte tare 
dacă iau bătaie… şi nu vreţi să 
vedeţi părinţii revoltaţi că v-aţi 
făcut consanguina să plângă.
   Singurul îndemn pe care-l 
pot formula în final este simplu: 
JuCAŢi-l! luaţi-vă cel mai bun 
prieten de mână, faceţi rost 

de un gamepad, cumpăraţi o 
sticlă de ceva şi o pungă de 
altceva, aşezaţi-vă în faţa unui 
calculator şi… bateţi-vă!

SLASSHHH!!!

Radu Cucu, clasa a XI-a B

| it & GAminG BY RADu CuCu |
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horoscop
-martie-Berbec

 Nicolae CIORĂNESCU 
(absolvent 1922), 
matematician, autorul 

lucrării Tratat de 
matematici speciale             

 
 Având în vedere că 
sunteţi o zodie de foc, ar 
trebui să vă concentraţi 

mai mult pe viaţa de cuplu, deoarece urmează 
o perioadă complexă- marte e retrograd!!! nu 
e exclus să începeţi o relaţie nouă. la şcoală, 
lucrurile încep să se clarifice. 

Taur
       Ioan-Victor 

BRUCkNER (absolvent 
1961), medic, fost ministru

  
 Pentru voi, astrele îşi 
focalizează energiile în 
direcţia relaţiilor cu noi 
persoane. Poate că, în luna 
aceasta, veţi cunoaşte 

persoane pe care o să le aveţi lângă voi pentru o 
bună perioadă de timp. la şcoală s-ar putea să 
apară ceva probleme din cauza lipsei de energie 
şi a motivaţiei. Evită impulsivitatea în relaţiile cu 
profesorii şi cu colegii.gemeni

mihai-Dan 
CARAmIHAI 

(absolvent 1978), 
profesor universitar

    Ştiind că sunteţi 
o persoană mai 
norocoasă, nu ar trebui 
să va culcaţi pe o 
ureche. Cu şcoala merge 

bine. În această perioadă vă veţi da seama cine vă 
sunt prietenii care vă ajută la greu. Cu dragostea e 
mai bine ca niciodată deoarece, în sfârşit, planeta 
Venus e poziţionată favorabil.

Rac
     Constantin NOICA 

(absolvent 1928), filozof, 
membru post-mortem al 

Academiei Române, autorul 
lucrării Spiritul românesc la 

cumpătul vremii. Şase maladii 
ale spiritului contemporan

 
 Viaţa amoroasă este pe primul plan pentru 
voi, trebuie să daţi dovadă de mai multă înţelegere 
faţă de persoana iubită. la şcoală… prudenţă. În 
curând veţi afla ce vă doriţi pe plan profesional în 
viitor. Totul va decurge conform planului vostru.leu

 
 
 Buna dispoziţie de 
care daţi dovadă vă va 
ajuta să treceţi prin multe 
situaţii solicitante în această 
lună. Continuaţi tot aşa şi 
veţi ajunge acolo unde 

v-aţi dorit. Cât despre iubire… cu Venus în casa 
cuplului, nu aveţi de ce să vă faceţi griji.

Fecioară
Arşavir ACTERIAN 

(absolvent 1928), jurist 
si publicist, autorul cărţii 
Jurnal în căutarea lui 

Dumnezeu
 
 În prima parte a lunii 
veţi da dovadă de multă 
înţelegere la şcoală şi cu cei 

din jur. Ar trebui să faceţi ceva pentru a vă simţi cu 
adevărat fericiţi. Soarele e în casa cuplului, aşa că 
va fi o lună importantă în plan sentimental. la şcoală 
e bine, atenţie însă la bani. Cheltuieşte cumpătat! 

Călătorie în timp via
| EnTERTAinmEnT |

 Andrei PLEŞU      
(absolvent 1966), scriitor 
şi eseist român, estetician şi 

istoric al artei
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Text: Roca Teodora, clasa a X-a E  

Balanţa
Nicolae-Şerban 

TANAŞOCA (absolvent 
1959), fi lolog şi istoric 
român, autorul lucrării 
Bizanţul şi românii

 
 În ultimul timp, sunteţi 
puţin cam posomorâţi. Ar 
trebui să va gândiţi mai mult 

la voi decât la cei din jur şi să vă luaţi o mică 
vacanţă într-un weekend. Cu marte  retrograd 
în zodia voastră, relaţiile cu ceilalţi pot fi extrem 
de complicate. Încercaţi să nu faceţi din ţânţar 
armăsar.

Scorpion

Dan BERINDEI (absolvent 
1941), istoric, autorul lucrării 

Românii şi Europa în 
perioadele premodernă şi 

modernă
 
 S-ar putea să trăieşti o 
nouă poveste de dragoste, 

având în vedere că Soarele traversează 
casa cuplului. la şcoală vei avea ocazia să-ţi 
demonstrezi creativitatea şi aptitudinile. Atenţie la 
sănătate! Fereşte-te de accidentări!Săgetător

  Dinu PILLAT 
(absolvent 1940), scriitor, 
critic şi istoric literar român, 

fiul poetului Ion Pillat, 
autorul lucrării Dostoievski 
în conştiinţa românească

  
    Se anunţă multe 

concerte în această lună, 
de la care nu puteţi lipsi.nu vă faceţi griji însă, la 
şcoală nu se întrevăd situaţii neplăcute. Relaţia 
cu persoana iubită intră, în sfîrşit, pe un făgaş 
normal, după o perioadă de bâlbâieli.

Capricorn
grigore mOIS IL 
(absolvent 1923), 

matematician, membru al 
Academiei Române, autorul 
lucrării Teoria algebrică a 
mecanismelor automate 

 
 Dacă sunteţi singuri, 
se întrevede şansa unei 

relaţii, iar dacă sunteţi deja cu cineva, relaţia va 
merge bine. Totul e să nu fiţi voi prea exigenţi. Cu 
prietenii vă înţelegeţi de minune, însă aveţi grijă 
cu şcoala, acolo mai aveţi de recuperat. 

Vărsător

  Petru CREŢIA (absolvent 
1945), profesor de limba 

greacă, editor al lui Platon, 
autor, eminescolog, filosof, 
eseist şi traducător român, 
autor al lucrării Epos şi 

logos
 

 Pur şi simplu, în această lună sunteţi 
în elementul vostru, atrăgând complimente din 
partea celor din jur. Ocazia de a întâlni pe 
cineva nu va întârzia să apară. S-ar putea să 
faceţi o călătorie în viitorul apropiat, într-un loc 
nemaivăzut, fie că e altă ţară sau, poate, doar 
o nouă cafenea. În orice caz, evitaţi excesele de 
orice fel. 

Peşti
 
 
 
 

 
  Sunteţi pregătiţi pentru 

examenele/ testele care se 
întrevăd. Prietenii vă vor fi 

alături în următoarea perioadă, care poate aduce 
tensiuni minore în plan relaţional. Cu dragostea… 
nimic spectaculos, cel puţin în prima parte a lunii 
martie.

mircea  ELIADE (absolvent 
1925), filozof, scriitor, autorul 
lucrării Tratat de istorie a 

religiilor

| EnTERTAinmEnT |
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• Metal All Stars este, probabil, cel mai 
important eveniment rock al anului în 
România. Conceput sub forma unui mini-
festival, care durează mai bine de 4 ore, 
metal All Stars întruchipează visul suprem 
al fanului rock, oferind într-un singur 
pachet o varietate de staruri care şi-au 
lăsat amprenta adânc în istoria muzicii: 
Phil Anselmo, Zakk Wylde, max Cavalera. 
metal All Stars - 24 martie, ora 19.30, 
Romexpo, Pavilion Central! Spectacol 
şi stare de spirit, un show exploziv, muzică 
înscrisă deja în istorie.

mENTE

• Profesor: Vă rog 
să lucraţi proiectul 
individual pe grupe.

• Profesor: Să îmi 
aduceţi 

dosarul cu portofoliile.

• Profesor: Nu ştiţi să 
conjugaţi verburi.

• Profesor: Ce e cu y-ul 
ăla? Zici că e o vacă 

mulsă.

• Elev: Ion pică în 
patima pământului.

• Prof: Ai o frunte, zici 
că e talon de pensie. 
Parcă a fost dată de 

pomană.

• Profesor: Să nu  mai 
spui că a fost violata, 
spune şi tu că a intrat 
în posesia unui embrion 

nelegitim.

Perle ...
din 

Spiru

EVENI

• nu avem nevoie de curent 
electric pentru a face artă! 
Ora Pământului urmând să fie 
marcată în acest an în 29 martie, 
în intervalul orar 20.30 - 21.30, 
în Rock'n Regie prin stingerea 
luminilor şi diverse activităţi. noi vă 
propunem o seară între prieteni, 
100% acustică. Vă asteptăm la 
,,foc de lumânare", veniţi inarmaţi 
cu chitare, fluiere, tamburine, 
instrumente muzicale acustice.

• A doua ediţie a East European Comic 
Con se va desfăăura la Romexpo în 
perioada 9-11 mai 2014. Pe parcursul 
acestor trei zile, vizitatorii vor putea 
participa la  numeroase activităţi precum 
sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu actorii 
invitaţi, sesiuni de autografe şi fotografii 
cu aceştia, diverse concursuri, cum ar fi 
concursul de Quiz, concursul de costume, 
dar nu numai.

| EVEnimEnTE |
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Responsabilitatea pentru autenticitatea conţinutului articolelor publicate revine exclusiv autorilor.

APEl
  Rugăm, prin intermediul revistei ,,Vlăstarul", ca oricine se află în posesia unor materiale referitoare 
la CnSHB sau la personalitatea lui Spiru Haret (reviste, imagini, documente de arhivă, referinţe etc.) să 
se adreseze direcţiunii CnSHB.

Colegiul national ,,Spiru Haret”
Adresa: Strada italiană nr.17, 

Sector 2, Bucureşti
Telefon: 021 313 64 62

E-mail: haretiana2012@hotmail.com

Vrei să faci parte din echipa 
Vlastarul? Trimite-ne un e-mail

 la adresa:
revistavlastarul@yahoo.com

CENTRUL DE ExCELENŢĂ ÎN mATEmATICĂ...
DIN NOU LA SPIRU

AnunŢ

 În iarna acestui an, liceul nostru 
continuă să fie părtaş la un proiect ce 
germinează de ani buni (zeci chiar), care 
are o susţinere legislativă: un act votat în 
Parlament, dar cu o mică ,,hibă” esenţială 
- lipsa cîtorva articole care ar fi trebuit să 
precizeze cum şi cu ce resurse s-ar putea 
aplica. 
 Important că, la iniţiativa şi prin 
voinţa Inspectorului general Adjunct, Liliana 
Toderiuc, prin profesionalismul inspectorilor 
de matematică: gabriel Vrînceanu şi Daiana 
Azamfirei, şi prin aportul material al Primăriei 

Capitalei, reprezentată de domnul 
profesor Florin Diaconescu, proiectul 
Centrul de Excelenţă în matematică pentru 
clasele IV-VIII a prins rădăcini la noi în 
colegiu, ca un , ,vlăstar”, din gîndirea 
constructivă şi vizionară a lui Haret. 
 În fiecare sâmbătă şi/sau 
duminică a săptămânii, cei mai buni 
copii cu aptitudini matematice reale 
se întâlnesc la CNSHB unde, îndrumaţi 
de profesori motivaţi, îşi cizelează şi 
aprofundează cunoştinşele, competenţele 
şi creativitatea în matematică.



Colegiul naţional 
,,Spiru Haret", Bucureşti


