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Vlad Boeraşu: Domnule director, iată-ne
în pragul anului 2013, centenar pentru
Colegiul Naţional ,,Spiru Haret“. Pentru
început: care este însemnătatea acestui
eveniment?
Alexandru Constantinescu: În primul rând,
as vrea să menţionez faptul că, în octombrie
2012, se împlinesc optzeci şi cinci de ani de
la darea în folosinţă a clădirii vechi din strada Italiană nr. 17, care, din acel moment, a
devenit sediul şcolii. De asemenea, au trecut
douăzeci şi cinci de ani de la moartea lui
Constantin Noica (1909-1987), absolvent al
Colegiului Naţional ,,Spiru Haret“, un intelectual remarcabil din grupul gânditorilor de
dreapta din perioada interbelică. În apropierea zilei de 12 Decembrie, ziua celebrării
patronului spiritual al liceului nostru, Sfântul
Spiridon, comemorăm centenarul morţii lui
Spiru Haret (decedat la data de 17 decembrie 1912), matematician şi om de cultură
important. Colegiul Naţional ,,Spiru Haret“ a
luat naştere prin desprinderea a două clase
divizionare din Liceul ,,Matei Basarab“, în
anul 1913. Ulterior, în 1920, când au absolvit
elevii celor două clase, s-a obţinut denumirea ,,Liceul Spiru Haret“.

V.B.: De ce această denumire?
A.C.: Cum Spiru Haret trecuse în nefiinţă de
puţin timp, a existat dorinţa unor oameni ai
şcolii de a-i aduce un omagiu, cu atât mai
mult cu cât nu mai există nicio unitate de
învăţământ în Bucureşti cu acest nume. Dintre
toate şcolile din ţară, ce poartă numele lui
Spiru Haret, liceul nostru e cel mai bine cotat,
înregistrând o revenire în forţă în ultimii ani.
R.A.: În fiecare an, în luna decembrie,
elevi şi profesori desfăşoară, deopotrivă,
o serie de activităţi în cinstea lui Spiru
Haret. Ce acţiuni vor fi organizate anul
acesta ?
A.C.: Înainte de toate, aş sublinia reluarea
unei acţiuni desfăşurate în 1929 în liceul
nostru: pelerinaj la mormântul marelui om de
cultură. La iniţiativa mea, în dimineaţa zilei
de 12 Decembrie 2012, elevi şi profesori din
Colegiul Naţional ,,Spiru Haret“ vor depune
o coroană de flori la mormântul lui Spiru
Haret din cimitirul Bellu. O altă acţiune pe
care o avem în vedere este repunerea în
valoare a fondului de carte veche, în care
se evidenţiază exemplare din biblioteca lui
Spiru Haret, donate şcolii de Ana Haret (soţia
acestuia). Şi mai e ceva. Intenţionez să reiau
o iniţiativă din anii '30 a Comitetului Şcolar:
aceea de a construi un puţ de utilitate
pentru liceu (sursă autonomă de apă atât
pentru întreţinerea grădinilor cât şi pentru
elevi) care să se finalizeze cu proiectul lui
Constantin Brâncuşi- Fântâna lui Haret: ,,m-am
gândit
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să fac o fântână arhaică, stilizată (...), o
fântână reală cu apă pentru călătorii (elevii)
însetaţi “.
R.A.: Spiru Haret este considerat fondatorul
sistemului modern de învăţământ. Aţi putea
menţiona câteva dintre ideile care atestă
actualitatea gândirii sale reformatoare?
A.C.: Aşa este. Ideile, teoriile şi concepţiile
sale vădesc o surprinzătoare actualitate.
Ca să supunem atenţiei numai un exemplu,
în volumul VII din lucrarea Polemice şi politice
(1887-1900) din Operele lui Spiru Haret (coordonator: Constantin Schifirneţ), Spiru Haret
susţinea ideea inteligenţelor multiple.
În alt context, vorbind despre reforma
şcolară, atrage atenţia că dărâmarea din
temelii a unui sistem legislativ existent nu constituie, neapărat, punctul de plecare pentru
construirea unei reforme eficiente a învăţământului. În viziunea sa, mai importante erau
,,întărirea respectului de lege, a resectului
de adevăr, a convingerii tuturor că nu este
permis ca, pentru satisfacerea poftelor şi a
ambitiilor deşarte ale unora, să se introducă
dezordinea în lucruri şi în conştiinţa oamenilor”. De asemenea, o adevărată problemă
a învăţământului (atât a celui de atunci cât
şi a celui actual) o reprezintă remunerarea
deficitară a cadrelor didactice. Nu poţi pretinde eficienţă, câtă vreme nu investeşti serios.
Dar Spiru Haret indică o soluţie şi în acest
sens: ,,de a concentra catedrele asupra unui
număr de profesori mai mic, dar mai bine
plătiţi“.
V.B.: Ce ne puteţi spune despre proiectele
derulate în liceu în ultima vreme?
A.C.: Iată-ne ajunşi într-un punct în care mă

văd nevoit a sublinia un aspect sensibil. În
ultima perioadă, atenţia noastră s-a focalizat asupra unor ample lucrări de reparaţii,
despre care v-am vorbit şi despre care s-a
scris în numere anterioare ale revistei Vlăstarul.
Am mai spus-o şi o repet: eu am făcut partea
de hard, urmează ca alţii să facă partea de
soft (imagine, comunicare, implicarea şcolii în
diverse proiecte naţionale şi internaţionale).
Proiecte avem şi noi. Este vorba, în primul
rând, despre Concursul Naţional ,,Laurenţiu
Panaitopol“, desfăşurat anual şi ajuns la a
cincea ediţie. Anul acesta am înregistrat 500
de participanţi din douăsprezece judeţe,
plus lotul olimpic. Mai e un proiect în derulare,
intern de această dată, ce are în vedere
accesarea şi valorificarea cât mai eficientă a
fondului de carte din Colegiul Naţional ,,Spiru
Haret“. Amploarea proiectului e uriaşă: pe
lângă activitatea de casare, începută anul
trecut, avem în vedere o reinventariere, inclusiv
virtuală, a tuturor exemplarelor (din 1960 nu
s-a mai făcut niciun inventar).
V.B.: Câteva cuvinte de final?
A.C.: Nu pot să închei fără a transmite mulţumiri, atât din partea mea cât şi din partea
Consiliului de Administraţie al Colegiului
Naţional ,,Spiru Haret“, celor două eleve
din clasa a XII-a G (Iuliana Neagoie şi Irina
Ungureanu) care au reuşit să readucă în
patrimoniul cultural al şcolii două volume ce
conţin numere ale revistei Vlăstarul din anii
1924-1926, respectiv 1929-1931. De asemenea, felicităm echipa de redacţie pentru Locul
I obţinut de Vlăstarul în cadrul Concursului de
Reviste Şcolare, faza pe capitală.

Sfântul Spiridon

În anul 1453, în timp ce zidurile
Constantinopolului piereau în faţa cumplitei
semilune, ultimele două corăbii ale Imperiului
Bizantin părăseau Marea Marmara, îndreptându-se spre Marea Ionică… La bordul
lor erau ascunse unele dintre cele mai de
preţ comori ale Răsăritului: moaştele Sfintei
Teodora, Împărăteasa Bizanţului, şi ale
Sfântului Ierarh Spiridon, ocrotitorii oraşului.
Scăpaseră din calea furtunii otomane
datorită Patriarhului Ecumenic Grigorie şi a
preotului grec Gheorghios Kalothairetis, care
îşi luaseră angajamentul în faţa împăratului
să apere cu preţul vieţii Sfintele Moaşte,
ducându-le departe de orice pericol, în
insula Corfu…
Ajunse în portul Kerkyrei, capitala
insulei, moaştele Sfintei Teodora au fost
aşezate la loc de mare cinste în catedrala
oraşului, cele ale Sfântului Spiridon rămânând, pentru o vreme, departe de ochii
lumii. În anul 1550, Sfântul îşi face simţită
prezenţa printr-o minune, salvând Corfu de
la foamete.
În timpul vizitei mele în Corfu, am
aflat că, în lumina nenumăratelor miracole,
corfioţii l-au perceput pe Sfântul Spiridon
ca pe un ocrotitor al lor, organizând anual
patru procesiuni cu moaştele sale. Prima
procesiune are loc în Duminica Floriilor, pentru amintirea minunii Sfântului din anul 1630,
când insula a fost salvată de o terbilă
plagă.
A doua, şi cea mai veche procesiune,
se organizează în Sâmbăta Mare (sâmbăta
dinaintea Paştilor), în cinstea minunii din 1550.
A avut loc, pentru prima dată, în timpul dominaţiei veneţiene (secolele XVI-XIX), când

ortodoxilor din Corfu li s-a interzis să organizeze procesiunea cu Sfântul Epitaf din
Vinerea Patimilor, singura permisă fiind cea
cu moaştele Sfântului Spiridon. Descurcăreţi,
corfioţii au mutat procesiunea din Vinerea
Mare în Sâmbăta Mare, ascunzând epitaful
în racla cu moaştele Sfântului…
Cea de-a treia procesiune se desfăşoară
în prima duminică a lunii noiembrie, în amintirea izbăvirii oraşului de o cumplită molimă,
izbucnită în anul 1673.
A patra, şi ultima procesiune ca
vechime, este organizată pe data de 11
august, în cinstea celei mai mari minuni săvârşite de Sfântul Spiridon în Corfu. În anul
1716, Kerkyra a fost atacată de otomani;
după mai bine de o lună de atacuri, zidurile cetăţii erau pe punctul de a ceda, la
fel cum odinioară au căzut înaltele ziduri
ale Constantinopolului în faţa Semilunei…
De data aceasta, pare-se că Sfântul nu a
mai acceptat ca o altă cetate, aflată sub
protecţia lui, să fie închinată turcilor. Aşa
că, în toiul bătăliei, Sfântul Spiridon şi-a
făcut apariţia pe zidurile oraşului, ţinând
în mână o cruce şi o torţă. Cu crucea a
binecuvântat Kerkyra, iar torţa a aruncat-o
asupra corăbiilor otomane, stârnind o
furtună care i-a alungat. Deşi este catolic,
contele veneţian Schulenburg recunoaşte
că Sfântul Spiridon este ocrotitorul insulei,
permiţând organizarea tuturor celor patru
procesiuni pe insulă.În amintirea acestui
eveniment, Antonio Vivaldi, la cererea
Republicii Veneţiene, compune oratroriul
,,Juditha Triumphans”.
Corfioţii cred cu tărie că Sfântul
Spiridon nu încetează să le ofere ajutor

1 (Sfântul) Epitaf= bucată de stofă pe care este pictată sau brodată scena punerii Lui
Hristos în mormânt, folosită în cultul orthodox.
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tuturor celor ce îl cheamă, mai ales că, în
fiecare an, papucii lui se uzează în mod
miraculos… Cu toţii îl consideră părintele
spiritual al insulei. O mulţime de greci din
Corfu poartă numele de Spiros sau Spiridon
şi, de necrezut, numele Sfântului există chiar
şi în variantă feminină: Spiridula…
La câteva străzi de Catedrala
Sfântul Spiridon, în oraşul Kerkyra, se înalţă semeaţă Basilica Sfintei Teodora împărăteasa,
care adăposteşte, de mai bine de cinci secole, moaştele ocrotitoarei Bizanţului. Sfânta
Teodora a fost soţia împăratului Teofil, ultimul bazileu iconoclast. Aceasta a salvat de
la moarte mulţi călugări zugravi de icoane,
printre care şi Sfântul Lazăr Zugravul. Când
soţul acesteia a murit, Teodora a urcat pe
tronul imperiului, ţinând locul tânărului său
fiu, Mihail. Folosindu-şi influenţa, împărăteasa i-a încredinţat scaunul patriarhal al
Constantinopolului lui MetodieI, cu ajutorul
căruia va scăpa, odată pentru totdeauna,
Biserica Răsăriteană de iconoclasm.
Proclamaţia imperială, prin care
cultul icoanelor a putut reveni în Biserică, a
fost citită de Patriarhul Metodie I din amvonul Catedralei Haghia Spophia în anul 843,
pe data de 11 martie, în prima duminică
din Postul Paştelui, care, de atunci, a fost

trecută în calendar ca Duminica Ortodoxiei.
După ce i-a cedat tronul fiului său, Sfânta
Teodora s-a autoexilat la Mănăstirea
Gastrion, unde şi-a dat duhul în anul 867,
trupul său fiind găsit neputrezit după
aproape două secole.
În timpul aceleiaşi vizite în Kerkyra,
am avut ocazia să văd, ba chiar să ating
moaştele Sfintei Teodora… Când eu tocmai
voiam să plec din capela în care sunt păstrate, un bătrân călugăr grec mi-a făcut
semn să rămân… Intonând pios un imn dedicat Sfintei, preotul a început să deschidă
racla de argint. Eu am aşteptat răbdător
până ce a terminat ritualul sacru, apoi
m-am apropiat… Am fost uimit să constat
că moaştele Sfintei s-au păstrat, de aproape un mileniu şi jumătate, intacte… Fiind
îmbrăcată în toate veşmintele imperiale şi
purtând coroana Bizanţului, Sfânta Teodora
părea o bătrână blândă, cu o figură mai
mult decât senină, care tocmai adormise...
După câteva zile, am plecat din
Corfu, convins că spiritul bizantin nu a apus
o dată cu dispariţia imperiului, ci continuă
să existe discret, în diferite alte locuri…

Text şi foto: Andrei Dumitrescu, clasa a IX-a E

O călătorie prin
,,Subteranele României”
Text: Andrei Dumitrescu, clasa a IX-a E
Foto: prof. Corina Buzoianu
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scunsă bine sub şesurile de la periferia Bucureştiului, hibernează, de
câteva decenii, o fiară care, cu o
poftă nestăvilită, a înghiţit, vreme
de ani de zile, mare parte a elitei
româneşti. Această bestie, printr-o cădere
luciferică, s-a transformat într-una dintre cele
mai temute temniţe comuniste din România,
după ce, mai întâi, fusese o fortificaţie
menită să fie o pavăză a capitalei în Primul
Război Mondial, împotriva eventualelor
atacuri venite din Sud. Pe aici au stat, mai
multă sau mai puţină vreme, toate vârfurile
societăţii româneşti de la jumătatea secolului al XX-lea. Suntem la Fortul 13 Jilava.
Astăzi, am fost uimit să constat că,
din teribila fiară, a mai rămas doar scheletul, o ruină, nişte ziduri îndurerate care
plâng, încercând să-şi şoptească poveştile
cutremurătoare ale acestor locuri, pe care
numai ele le cunosc pe de-a întregul, fiind
cele care au avut ocazia să asiste la
toate ororile şi la miracolele petrecute aici.
Cel care m-a călăuzit prin măruntaiele dihaniei Jilava este unul dintre
puţinii supravieţuitori ai cumplitelor încercări,
Marcel Petrişor... S-a născut în anul 1930,
în satul hunedorean Ocişor, din părinţi
învăţători. A început să studieze medicina,
concomitent cu filosofia, când, în anul
1952, a fost întemniţat pentru ,,grave crime
şi uneltiri” împotriva statului comunist. În cei
12 ani de temniţă grea (între anii 1952 şi
1964), a trecut prin pântecele înfometate
ale mai multor temniţe (Jilava, Dej, Gherla
şi Aiud), devenind astfel un membru al
,,Academiei Universale”, înfiinţate, de marii
oameni de cultură întemniţaţi, în timpul
detenţiei. În timpul ,,şederii” sale la Jilava,
Marcel Petrişor şi-a împărţit celula cu părintele Gheorghe Calciu, iar în acea perioadă
s-a legat o strânsă prietenie între cei doi.
După ce a fost graţiat, în anul
1964, Marcel Petrişor a urmat cursurile
Facultăţii de Litere şi Filosofie, secţia Limbi
Romanice, de la Univesitatea din Bucureşti,
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devenind profesor de limba franceză.
Instituţia de învăţământ în care şi-a terminat activitatea didactică, în jurul anului
în care actuala generaţie de boboci se
năştea, a fost chiar liceul nostru: ,,Spiru”.
Cu Marcel Petrişor călăuză, am
pătruns în pântecele fiarei. La intrare,
deasupra porţii mohorâte, stă scris cu nişte
caractere sinistre: ,,Fortul 13 Jilava”. Cât
se poate de senin şi cu puterea de a
observa întotdeauna raza de lumină care
străpunge bezna, domnul Petrişor ne-a
descris sumar locul: ,,Aici este o mănăstire
umanistă, un loc de penitenţă, în care am
avut timp să medităm; un loc de tranzit,
prin care au trecut mare parte din elitele
României acelor timpuri, înainte de a fi trimişi
prin alte închisori: Piteşti, Aiud, Gherla…”.
În prima încăpere în care am intrat,
cândva şi-au dat duhul mulţi nevinovaţi. Pe
acolo se obişnuia ca deţinuţii să fie executaţi într-un mod ,,original”: împuşcaţi în ceafă
cu un revolver.
Din acea cameră a morţii, am dat
într-un coridor ce părea că se întinde la
nesfârşit, pierzându-se în bezna subteranului. Şi de o parte, şi de alta, erau celule
care păreau a fi cavernele unei grote
reci. Înăuntrul lor zăceau risipite fel de fel
de obiecte (paturi, saltele, chiuvete) care,
cândva, au mobilat acele pivniţe ale durerii. Astăzi, fiecare lucruşor are ceva să-ţi
povestească şi nu mai ştii pe care să-l
asculţi mai întâi.

Dintr-o curte interioară, aflată cu
mult sub nivelul pământului, am intrat într-un
coridor micuţ, pe al cărui perete erau cinci
cămăruţe. Prima încăpere avea ferestre şi
acolo se adăposteau gardienii veşnic beţi.
Următoarele patru erau nişte celule cufundate în întuneric, în care erau puşi câte
patru dintre deţinuţii ,,cei mai periculoşi”,
care trebuiau exterminaţi încet, dar sigur,
pentru că, totdeauna, unul dintre ei era
ales astfel încât să sufere de tuberculoză.

Atunci am realizat cu adevărat că
cei ce le-au îndurat pe toate în temniţele–
fiare, fără să pună la îndoială vreodată că
toate le sunt rânduite de Dumnezeu, şi-au
însuşit cu adevărat virtuţile fundamentale:
Pistis (credinţa), Elpis (nădejdea) şi Agapis
(iubirea). Avându-le pe ele, au primit-o şi
pe mama lor, Sofia, înţelepciunea cea
nelumească, astfel eliberându-se de prisma
materialului şi devenind trăitori adevăraţi.

Acolo au stat împreună luni de zile
Marcel Petrişor, părintele Gheorghe Calciu,
Iosif V. Iosif şi Constantin Oprişan, cel din
urmă fiind bolnav de T.B.C... Călăuza
noastră a descris în câteva cuvinte viaţa
din celula mititică: ,,Nu aveam voie să
stăm întinşi decât câteva ore pe noapte.
Gardienii veneau tiptil, din când în când,
să ne urmărească prin două găurele din
uşa masivă, să vadă dacă nu cumva stăm
pe paturi. Noi însă, făceam cu rândul şi
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pândeam venirea paznicilor, uitându-ne
prin acele două găuri... Treaba asta ne-a
mers până când s-au prins călăii noştri şi au
pus un chepeng care acoperea cele două
orificii. Norocul nostru a fost că ne dezvoltasem un auz foarte fin şi îi auzeam de fiecare
dată când veneau să ne verifice…”. Când
am intrat în acea celulă şi i-am atins pereţii, pentru o secundă m-am întors în timp,
văzând toate cele petrecute acolo ca pe
nişte umbre care se învârteau în jurul meu. Am
meditat pentru câteva clipe, gândindu-mă
că mă aflu într-un loc sacru… Că acolo
s-au petrecut multe miracole, datorate rugăciunii minţii şi a inimii, rugăciunii sincere
şi neîncetate a deţinutilor-mărturisitori, care
nu şi-au pierdut nădejdea în Dumnezeu,
desprinzându-se de neajunsurile trupului
şi supravieţuind în vecinătatea morţii…

Când erau mutaţi dintr-o celulă în
alta sau duşi în teribilele camere de tortură,
deţinuţii erau obligatoriu legaţi de mâini
şi de picioare cu nişte lanţuri groase de
fier, ,,dresate” să le producă şi mai multă
suferinţă. În timpul vizitei în subterane, am
avut ocazia să văd cumplitele lanţuri,
sinistru agăţate într-un cuier al durerii,
fixat cu piroane de oţel de tristele ziduri
ale unei alte încăperi, parcă aşteptând
ca, alţi oameni vinovaţi că vor să gândească liber, să le ungă cu sângele lor…
Aproape copleşit de toate aceste vedenii
cutremurătoare, am dat cu ochii de o bătrână scară de piatră, care ducea către
un loc luminos. Era o scară ale cărei trepte
au fost urcate de sufletele mărturisitorilor
care s-au despărţit de corpurile lor chinuite, ducându-se către lumina Creatorului…

Interviu cu domnul
Marcel Petrişor

| INTERVIU |

Realizat de Andrei Dumitrescu, clasa a IX-a E
Foto: Carla Mihăiescu, clasa a XII-a G
Marcel
Petrişor,
scriitor român, reprezentant
de
seamă al literaturii
mărturisirilor,
s-a
născut în 1930, în satul hunedorean Ocişor. În
anul 1952, în timp ce urma cursurile Facultăţii
de Filosofie din Cluj, a fost arestat, fiind acuzat
de ,,uneltire şi crimă împotriva securităţii statului
comunist”. În anul 1964 a fost graţiat. A urmat
cursurile Facultăţii de Litere din Bucureşti, specializarea Limbi romanice, între anii 1965-1970.
În perioada anilor ’90 a fost profesor de limba
franceză al Colegiului Naţional ,,Spiru Haret“
din Bucureşti.
Andrei Dumitrescu: Ce părere aveţi despre
alegerea zilei de 12 Decembrie, a Sfântului
Spiridon, ca zi a liceului?
Marcel Petrişor: Îmi aduc aminte că, dintre
toate liceele prin care am trecut, am văzut că
numai la ,,Spiru Haret“ era o zi a liceului ce coincidea cu sărbătoarea unui sfânt… Sfântul
Spiridon. Acesta este un sfânt mare şi foarte important în dogmatica creştină, mai ales pentru
Soluţia pe care a ales-o pentru a le putea intra
în cap dogma Sfintei Treimi pământenilor, şi din
vremea respectivă, şi de acum. Sfântul Spiridon
a introdus noţiunea de ipostază, Dumnezeu fiind Unul ca Fiinţă şi întreit în Ipostaze…sau multiplu chiar…
A.D.: Care este opinia dumneavoastră cu
privire la rolul dascălului, în particular, şi al
şcolii, în general?
M.P: Secretul în şcoală, din punctul de vedere
al profesorului, este următorul: e important conţinutul disciplinei pe care îl prezinţi în procesul
instructiv dar, mai important, asigurând succesul
dezbaterii, este afecţiunea cu care un profesor
sau un om se dăruieşte meseriei sale. Cu alte
cuvinte, în măsura în care profesorul e bine pregătit, el trebuie să fie şi dascăl; şi un dascăl bun
nu reuşeşti să fii dacă nu-ţi iubeşti elevii, astfel

încât ei să nu te uite peste ani. E o idee de la
Sfântul Augustin. Iubeşte-ţi copiii şi pe urmă poţi
să le spui ce vrei. Dar şi aici există o limită, în
funcţie de înzestrarea profesorului respectiv.
Aşadar, rolul profesorului e acela de a fi, înainte de toate, dascăl, iar al şcolii- de a oferi educaţie (nu numai de a furniza informaţie),
de a crea, aşa cum se urmărea încă din Evul
Mediu, conturul de personalitate a celui care
trece prin şcoală.
A.D.: Ce amintiri ne puteţi împărtăşi din perioada petrecută în Colegiului Naţional
,,Spiru Haret“?
M.P.: Nu pot să uit o serie de scene pline de
haz. În ceea ce mă priveşte pe mine, chiar
apreciam ideea de a putea copia sau înşela fără să te prindă. E şi asta o virtute! Eu le
spuneam copiilor aşa: ,,Vă place şcoala? Sau...
la şcoală?“, pentru că una e să-ţi placă şcoala, care nu-i ceva plăcut (pentru mine n-a fost
niciodată) dar care, din păcate, trebuie făcut.
De ce? Pentru că: dacă n-ai diplomă, toţi te
întreabă de ea şi toţi ţi-o iau înainte; dacă o
ai, nu trebuie nimănui şi începe competiţia pe
alte planuri. Şi pe voi vă trimit părinţii la şcoală
cu gândul că ,,fără carte, n-ai parte“.
Eu îi întrebam pe copii: ,,Disciplina mea vă interesează? Nu vă interesează, eu nu vă pun
absenţi. Nu vă deranjez, dar nici voi să nu
mă deranjaţi pe mine. Că dacă nu, trecem la
represalii.“ Şi încă ceva pentru ăştia mai mici:
,,Pentru un răspuns prost sau pentru neştiinţă, să
vă dau doi sau să vă ciupesc?“. Majoritatea
răspundea: ,,Să ne ciupiţi!“
A.D.: Apropo de virtuţi creştine, ştiu că aţi
fost bun prieten cu unul dintre cei mai de
seamă gânditori români, Petre Ţuţea. În lucrarea Lumea ca teatru, acesta era de părere că, indiferent dacă suntem ,,oameni de
carton“ sau nu, cu toţii funcţionăm ca instrumente ale destinului. Împărtăşiţi acest punct
de vedere?
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M.P.: Eee… Într-o oarecare măsură- da, într-o
oarecare măsură- nu.
Pentru că şi nea Petrache uneori zicea că
oamenii sunt supuşi destinului, dar tot el spunea,
în anumite momente, că destinul e şi cum şi-l face
omul. Mă rog… interveneau apoi nişte discuţii în
care îi spuneam: ,,Dar, nea Petrache, eu am vrut
mereu să-mi fac bun destinul, dar nu am reuşit.
Ce facem atunci?" Controversa există de când
există întrebarea şi nu e un răspuns o dată definit… Dumnezeu ştie ce e cu destinul şi cu soarta.
Evident e că în lume se vorbeşte despre soartă
şi despre destin, întrebarea e cum ni-l facem sau,
mai degrabă, cum ni-l ameliorăm. Cine poate
interveni la rădăcina lui şi... de unde porneşte?
E ca şi cum te-ai întreba despre cauzalitate şi,
într-un final, tot cu o întrebare trebuie să începi.
A.D.: Pe 5 decembrie s-au împlinit douăzeci
şi cinci de ani de la moartea lui Constantin
Noica (absolvent al Colegiului Naţional ,,Spiru
Haret“). Cu ocazia acestui eveniment, în presă
a fost publicat un articol cu titlul: Noica- un
gânditor creştin? Cum l-aţi comenta?
M.P.: Aşa e, săracul, că a fost un gânditor
creştin şi, uneori, mai puţin creştin, în sensul că
mai mult de factură elină, adică grecească.
Mi-aduc aminte de o discuţie, cu ani în urmă,
pe vremea când trăiau şi Noica, şi nea Petrache
Ţuţea. Ne-am întâlnit pe stradă cu Noica. La
un moment dat, zice: ,,Bă, Petrică, am auzit că
vor să dărâme Mănăstirea Văcăreşti.“ Nea
Petrache confirmă: ,,Şi eu am auzit chestia
asta… Mă, dar ăsta este un monument de
cultură, de ce să-l dărâme?“. Noica îi răspunde:
,,Da, într-adevăr, aici, se zice, e un centru de
cultură şi de spiritualitate şi toate interesele
merg spre dărâmarea ei, aşa oficial vorbind“.
La care Ţuţea- nedumerit: ,,Da, măi, aşa este,
dar cum mai putem noi să o salvăm?“. Noica îi
răspunde înfipt: ,,Mă, o salvăm, aşa cum e ea!“.
,,Dar cum?“. ,,Păi... printr-un decret!“. ,,Da, dar noi
nu putem da decret!“, zice Ţuţea. La care Noica
zice: ,,Mă, eu am găsit o soluţie, să ştii! Putem
transforma Mănăstirea Văcăreşti într-un centru
cultural de păstrare şi documentare, într-un
mediu academic improvizat al şcolii elenistice,
în filosofie.“La asta se gândea Noica… Iar nea
Petrache, rădicând din sprâncene, a adăugat:
,,Mă, ai dreptate! Aşa să facem! Dar cu o
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condiţie: elenistă, elenistă... dar la poarta eu aş
pune un pandur.“
Acum... ce voia să spună prin asta? Era el creştin,
apropo de titlul din ziar, dar trăgea spuza pe
partea elenismului; nu păgân, dar laic, în orice
caz. Iar nea Petrache Ţuţea, ca să-i răspundă
la acelaşi nivel teoretic şi speculativ, ştiind că
Noica are rădăcini greceşti, zice: ,,La poartă
eu aş pune un pandur!“. (Ştiţi, din istorie, că
pandurii erau nişte inşi care s-au cam luat de
piept cu grecoteii din perioada respectivă.)
Bietul Noica: ,,Mă Petrache, totdeauna mă
sancţionezi… deşi tu ştii că te-am susţinut pe
tine în toate chestiile, aşa că ar trebui să mă
susţii într-un fel oarecare.“
De ce am dat exemplul cu Văcăreşti? Noica era
impresionat că un edificiu creştin e ameninţat...
Aici era creştin. Dar când găsea soluţii eleniste,
era cu… hai să salvăm şi ce a fost după ce
a trecut Sfântul Pavel prin Atena, adică libera
cugetare în care se poate permite orice.
A.D.: Credeţi că, în societatea de astăzi,
virtuţi precum nădejdea, credinţa şi iubirea
mai pot constitui puncte cardinale în existenţa omului?
M.P.: Cum să nu…Fără acestea am fi pierduţi!
Sunt virtuţile creştine cardinale (credinţa, nădejdea şi iubirea), iar între ele există o ierarhie. Poţi
să ai credinţă, poţi să ai nădejde, zice Sfântul
Apostol Pavel dar, dacă n-ai iubire, nimic nu
ai…
A.D.: Ce mesaj aţi vrea să transmiteţi elevilor
din Colegiului Naţional ,,Spiru Haret“?
M.P.: Ce-aş zice... să scape cât mai repede
de şcoală, adică: să facă tot posibilul ca să
promoveze. E perioada în care se leagă prieteniile. Relaţiile cele mai durabile dintre oameni
se stabilesc pe anumite premise pornind de la
şcoală, din liceu. Dovada cea mai grăitoare
sunt întâlnirile, după zeci de ani, ale celor care
au terminat liceul. Întâlnirile absolvenţilor de
liceu sunt mai frecvente decât ale celor care
termină facultatea. Eu mă bucur când văd că, şi
la ,,Spiru Haret“, ulterior perioadei atee a şcolii,
în ultima vreme, întâlnirile sunt tot mai dese. Şi vin
cu tot mai multă plăcere şi pentru a-mi întâlni
vechii colegi şi pentru a-i vedea pe noii elevi
pe care-i mai întreb despre una-alta. Să fiţi
sănătoşi şi frumoşi!

PROIECTUL

,,BIBLIOTECA
C.N.S.H.B.”

Proiectul Biblioteca CNSHB a prins
contur ca urmare a iniţiativei domnului director Alexandru Constantinescu de a găsi
o modalitate prin care fondul de carte
să poată fi accesat şi valorificat cât mai
eficient.
În cadrul proiectului Colocviile
Haretiana (aprilie 2012), a avut loc vernisajul unei Expoziţii de carte rară din fondul
bibliotecii Colegiului Naţional ,,Spiru Haret”,
organizat de domnii profesori Alexandru
Constantinescu şi Adrian Pascu (actualul, respectiv fostul director al liceului). Concomitent,
s-a desfăşurat şi o activitate în bibliotecă, în
cadrul Cercului de lectură, coordonată de
prof. Corina Buzoianu, în care au fost implicaţi elevi din clasele a IX-a F şi a XII-a B, dar
şi elevi şi profesori din alte şcoli (spre exemplu, Şcoala Superioară Comercială ,,Nicolae
Kretzulescu”, prof. Cuatu Georgeta). În urma
acestor evenimente, precum şi a aplicării
unui chestionar privind interesele de lectură
ale elevilor, s-a ajuns la concluzia că biblioteca CNSHB trebuie să devina funcţională
(în condiţiile în care, din anul 2011, nu mai
există bibliotecar).
Proiectul implică un numar de 7 cadre didactice şi 30 de elevi din clasele a
XII-a F (promoţia 2012, diriginte Claudia
Moga), a XII-a B (promoţia 2011, diriginte Valentin Croitoru), a IX-a E (diriginte
Corina Buzoianu) şi a X-a F (diriginte Nicole

Text: prof. Corina Buzoianu

Stănescu). Beneficiarii direcţi sunt, în primul
rând, cadrele didactice şi elevii care, astfel,
vor putea accesa mult mai uşor fondul de
carte din Colegiul Naţional ,,Spiru Haret“. De
asemenea, prin organizarea secţiunii ,,Fond
de carte veche”, se va avea în vedere colaborarea cu Biblioteca Naţională a României
(beneficiar indirect).
Activităţile propuse în cadrul acestui proiect
sunt (în ordinea desfăşurării lor):
1. Casare;
2. Reinventariere (nou număr de inventar şi
inventariere virtuală);
3. Distribuirea cărţilor: o parte - spre cabinetele metodice (engleză, franceză, istorie,
geografie, matematică), majoritatea - în spaţiul destinat bibliotecii şi, pentru exemplarele
ce datează dinainte de 1940 - amenajarea
unui spaţiu pentru Fondul de carte veche;
4. Ordonarea lor (în funcţie de anumite domenii şi alfabetic);
5. Elaborarea unei proceduri de accesare
eficientă a fondului de carte din C.N.S.H.B.
În final, accesul elevilor şi al profesorilor la fondul de carte din biblioteca CNSHB
va fi asigurat prin aplicarea unei proceduri
de către şefii de catedră (în cazul exemplarelor distribuite la cabinetele de specialitate)
şi de către membrii Catedrei de limba şi literatura română (în acest sens, se va întocmi
un program de funcţionare a bibliotecii).

Un merit deosebit revine elevelor Ana Francesca Livadariu şi Andreea Velicu
(clasa a IX-a E) şi elevilor din clasa a X-a F (Teodora Gheţea, Bianca Bădoi, Teodora
Mureşan, Roxana Axinte, Alexandru Ştefănescu) care, prin implicarea lor, au făcut posibil ca
proiectul să se desfăşoare în bune condiţii.
Decembrie
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C.N.S.H.B. şi
CONCURSUL NAŢIONAL HUMANITAS
Text: Andreea Gabriela Grigore, clasa a XI-a G
În luna octombrie a început a doua ediţie a Concursului Naţional Humanitas în
licee. Pentru prima etapă, denumită ,,I.L. Caragiale”, elevii au avut de parcurs două cărţi:
prima fiind intitulată Caragialiana de Şerban Cioculescu şi Caragiale şi caligrafia plăcerii
de Dan C. Mihăilescu. Echipa Colegiului Naţional ,,Spiru Haret” a fost formată din elevele:
Enescu Alexandra - clasa a X-a A, Grigore Andreea Gabriela - clasa a XI-a G şi Jipa
Cristina - clasa a XI-a G, coordonatoarea proiectului fiind doamna profesoară de limba
şi literatura română, Ioana Dumitru.				
În acest an, echipa noastră concurează alături de echipa Colegiului German
,,Goethe”. În urma primei confruntări, liceul nostru a obţinut 18 puncte, respectiv LOCUL 4
PE ŢARĂ. Următoarea etapă va fi în februarie şi va avea ca temă ,,Fizica”. 			
					
Vă aşteptăm să participaţi la acest proiect de lectură şi de cultură generală,
deoarece următoarea etapă va avea loc în incinta Colegiul Naţional ,,Spiru Haret”.

B.Ş.: ,,Primul meu interviu
luat cu Iphone-ul”
Interviu realizat de Rareş Antemir, clasa a X-a F
De această dată, drumurile Vlăstarului ne-au îndreptat spre studioul Radio Guerrilla şi
spre Bogdan Şerban, unul dintre fondatori.
Imediat ce am primit aprobarea coordonatorilor revistei de a-i lua interviu, împreună cu
Maria Popa, fotograf, am pornit spre sediul radioului. Totuşi, uitaserăm ceva: reportofonul !!!
Norocul a fost însă de partea noastră când, în drum spre Casa Presei Libere, ne-am întâlnit
cu Bădoi Bianca, colaborator al revistei, care avea Iphone-ul la ea!
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După ce Bogdan ne-a primit la el în ,,templu“ şi ne-a servit cu o cafea, am început:
Rareş Antemir: În primul rând, îţi mulţumim
de găzduire. Aş vrea, pentru început, să
te întreb dacă acest interviu poate genera pentru Bogdan Şerban un moment
de introspecţie?
Bogdan Şerban: Orice interviu provoacă aşa ceva. Brâncuşi avea teoria aceea
conform căreia un artist, în momentul în care
creează, se mântuie. Este dincolo de spovedanie. Eh… aşa e cu orice interviu: îţi oferă
şansa de a te uita înăuntrul tău şi... cred
că e dincolo de introspecţie; cred că, mai
degrabă, este mântuire .

de şcoală cu cei care ştiau, aşa că ne-am
iniţiat şcoala de radio cu Grigoriu, cu Megan şi cu Ghiţolescu (trei nume importante
ale radioului românesc). Primul lucru pe care
l-am făcut, după ce am ajuns să vedem ce
înseamnă radioul acela, a fost să contestăm
tot ce am învăţat (altfel nu poţi evolua). Şiam procedat plecând de la bază, am învăţat abc-ul în acest scop. Apoi… am făcut
radio în felul nostru. Apropo, există o replică
din A fost sau n-a fost, e genială: ,,Am făcut
şi noi revoluţie cum am putut, dom’le”.
Nu ştiu cum să-ţi răspund la întrebare,
habar n-am dacă radioul m-a înfiat sau,
pur şi simplu, noi suntem cei care au înfiat
radioul, de fapt.

R.A.: Consideri că te-ai născut pentru radio sau radioul te-a înfiat?
B.S.: Noi suntem o generaţie care a prins
(şi nimeni nu o să mai prindă aşa ceva),
perioada boemă a radioului, când nimeni
nu ştia cu ce se mănâncă felia asta, existând doar cel de stat. Cei care au iniţiat un
radio, din care am făcut parte la început,
s-au gândit că ar fi bine să facem un fel

R.A.: Ai condus radioul din Târgovişte şi
ai fost numit ,,provincial“ când ai venit
în Bucureşti. Dacă Târgovişte ar fi rămas
capitala României, i-ai fi considerat pe
ceilalţi nişte... provinciali?
B.S: Aceasta e frustrare de-a voastră. În mod
cert- nu!. Cred că e mult mai corectă viziunea lui Eugene Hutz de la Gogol Bordello:
el se consideră, de fapt, cetăţean global.

R.A: Ce ai recomanda colegilor mei: teatru sau stand-up comedy?
B.S: Ambele, dar ar trebui să existe un fel de
complementaritate şi nişte reguli; în orice ar
trebui mai întâi să-i vezi abc-ul că să poţi
ulterior să te bucuri de ceea ce vezi şi ar
trebui să începi să faci research. Apropo de
stand up pe net: ai o grămadă de stand
up clasic că să ajungi să consumi stand
up românesc. Dar trebui să începi cu teatrul
şi, mai întâi, cu teatrul instituţionalizat, ajungând ulterior la cel underground sau, într-o
variantă incipientă, şi la cel de club care e
mult mai facil.
R.A: Eliberezi radioul de ani buni. Această luptă de Guerilla a lăsat urme pe omul
Bogdan Şerban?
B.S.: Nu, cred că funcţionează invers, eu ar
trebui să las urme în cel care ascultă.
R.A: Dacă idolul meu ar fi Bogdan Şerban
şi mi-aş dori să fiu exact ca el, ar fi potrivit să fiu hedonist şi concupiscent?
B.S: Eu nu cred în idoli. Primul lucru pe care
trebuie să îl faci în momentul în care con-
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ştientizezi că ai un idol ar fi să îl omori, ca
să poţi evolua, sau să îl conteşti. Demitizarea nu e ceva nou, nu am inventat-o eu se
practică şi, după mine, e una dintre cheile
evolutive ale bipedului.
R.A.: Crezi ca poti dobândi dragostea
pentru cultură sau te naşti cu ea?
B.S.: Cred că e insuflată, în primul rând, obligatoriu, de un amestec de influenţe la care
trebui să fii expus de mic…am înţeles că există teste de când eşti în burta mamei, dacă
eşti expus la muzică clasică şi se dezvoltă nu
stiu ce capacitate şi asa mai departe.
R.A.: Câteva cuvinte pentru elevii din
Spiru Haret şi din toate celelalte licee?
B.S.: În primul rând, ar trebui fiecare să-şi
susţină colegii dacă sunt în momentul ăsta,
dacă şi-au făcut trupă sau există trupe
chiar în fază incipientă, ei ar trebui să fie
primii care consumă trupele din licee, ar
trebui să fie publicul ăla care dă brânci
respectivei trupe pentru pasul următor şi automat, tot ei ar trebui să fie şi critica şi îngeri
şi demoni.

www.radioguerrilla.ro
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Cronică teatrală

se perindă în spaţiul scenic sunt numeroase, revelatoare pentru construirea mesajului simbolic
fiind: Ologul, Poliţistul, Soţia sa, Dictatorul, Îngerul.
Dacă prezenţa îngerului e doar sugerată, la început, prin jocul privirilor, apariţia sa
provoacă emoţii puternice prin combinarea unor elemente-surpriză: fum, lumină de contur, amplasarea unei cuşti suspendate, îngerul în sine (interpretat de un actor uşor durduliu, îmbrăcat
într-o robă albă şi având montate nişte aripi... ,,enorme“).
,,Este un înger!“ e singura replică ce poate fi auzită pe tot parcursul desfăşurării spectacolului dramatic. Restul... zgomot, emoţie, expresie, dragoste, furie, speranţă, dezamăgire,
dominare sau supunere. Poate... prea mult zgomot, aş conchide. Nu ştiu dacă lectura anterioară
a nuvelei lui Marquez m-a influenţat în receptarea piesei, însă consider că, în cazul de faţă, supralicitatea limbajului nonverbal nu a constituit un avantaj. Muzica de fundal a avut în vedere
exclusiv ritmuri latine; au existat momente de maximă tensiune dramatică, în care aş fi aşteptat
să aud tonuri grave. Dar... poate ca aceasta a fost şi intenşia regizorală: aceea de a înşela
orizontul de aşteptare a spectatorului.
Restul e societatea, noroiul şi sentimentele în care ne bălăcim cu toţii sperând că, în
cele din urmă, îngerul ne va salva.
Deşi acţiunea se petrece în America Latină, se înţelege foarte bine că poate fi vorba,
totodată, de spaţiul unei comunităţi oarecare, chiar şi al României, loc în care ai uneori senzaţia că nicio armată de Îngeri nu ar face faţă… Avem de toate: taxă la atins Îngerul, pâinea
şi circul, speranţa că am putea deveni noi înşine îngeri, speranţa că am putea să ne vindecăm
miraculos…
Mihai Mălaimare, directorul Teatrului Masca, sintetizează mesajul piesei: ,,Omul este
dator să lupte, să-şi învingă pornirile primare (...), să admită că trebuie să trăiască alături şi
împreună cu semenii săi, să înveţe să iubească şi să ierte. Îngerul va veni acolo unde acest
efort va fi făcut în mod constant (...)“.
1 Manolescu, Nicolae- Arca lui Noe (Bucureşti, Editura Gramar, 2006, p.552).

Ţara unde Îngerii vin degeaba. - Teatrul Masca

Text: Andra Teodoreanu, clasa a X-a F
Foto: Teatrul Masca
,,Istoria este un exerciţiu al uitării şi libertatea, un cuvânt golit de sens“.
(Mihai Mălaimare)
ntr-o zi a lunii octombrie 2012, în cadrul Cercului de lectură de sâmbătă, am intrat pe tărâmul realismului magic al lui Gabriel Garcia Marquez. Fantasticul nu presupune aici crearea
de noi dimensiuni, păstrându-şi rădăcinile într-o lume fizică. Nuvela Un domn foarte bătrân
cu nişte aripi enorme a captat interesul pe tot parcursul actului lecturii. Au urmat discuţii cu
privire la mesajul operei, întrebându-ne ce a fost real şi ce nu. ,,Fantasticul nu este altceva
decât armistiţiul fragil între forţele logicii şi forţele imaginaţiei“- a fost primul meu gând. M-am
surprins într-un labirint al elementelor reale şi ireale, la graniţa dintre a crede şi a nu crede.
O săptămână mai târziu, am aflat că cei de la Teatrul Masca au montat o piesă în
care comunicarea nonverbală substituie aproape în totalitate textul nuvelei lui Marquez. Este
vorba despre spectacolul Ţara unde Îngerii vin degeaba.
Acţiunea este plasată în America Latină, într-un sat în care un Înger îşi face simţită
prezenţa. Spun simţită deoarece privirile actorilor se îndreaptă, în anumite momente, ca la un
semn nevăzut, spre un punct fix, însă dificil de identificat spaţial. Acest topos este guvernat
de un Dictator, figură ignorantă şi autoritară, ce încearcă să se se substituie Divinităţii. Regăsim, în acest personaj, un alt aspect ce diferenţiază piesa de textul lui Marquez. Figurile care
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a. Berlin.
b. Paris.
c. Geneva.

4. În 1878, Spiru Haret devine primul român
care obţine titlul de ……… în matematici, cu
lucrarea Sur l'invariabilité des grands axes 5. Din 1878 până în 1910, Spiru Haret este
des orbites planétaires:
profesor la:
a. master.
b. licenţiat.
c. doctor.

6. În 1897, Spiru Haret este numit:
a. Ministru de Externe.
b. Ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor.
c. Ministru al Lucrărilor Publice.
7. În lucrarea ……………… , publicată în
1910, a utilizat pentru prima oară
matematica în explicarea şi înţelegerea
fenomenelor sociale:

.

a. Matematica socială.
b. Sociologia matematică.
c. Mecanica socială.

ultatea de
a. Universitatea din Bucureşti - Fac
ştiinţe.
a Paris Sorbonne.
tate
ersi
Univ
b.
in.
c. Universitatea Humboldt din Berl

8. De numele său sunt legate trei legi de
referinţă:
a. ,,Legea repausului dominical".
b. ,,Legea învătământului secundar şi
superior" din 1898.
c. ,,Legea meseriilor".
d. ,,Legea învăţământului profesional" din
1899.
e. Legea care a reglementat problemele
instrucţiei şi ale educatiei pentru copiii de
vârstă preşcolară din anul 1909.

ţei
, Haret vorbeşte despre pericolul dependen
9. În această lucrare, publicată în 1906
aţionale:
statului român de organizaţii financiare intern
să ia în mână administraţia
care
i,
străin
heri
,,Controlul european! Adică o comisie de banc
supravegheze urmărirea impozitelor şi să mărfinanţelor noastre, să reguleze veniturile, să
ţa lor. Cu alte cuvinte, robia ţării, impusă nu
ginească cheltuielile în felul şi după convenien
t
ruşinos, ca robia risipitorului fără minte, căzu
cu armele, după luptă vitejească , ci în chip
şi-şi bat şi joc de dânsul".
pe mâna cămătarilor, care-i storc averea
a. Pagini de istorie.
b. Ce istorie scriem.
c. Neam fără noroc sau blestemul lui Zamolxe.
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12. Spiru Haret a instituit certificatul de
absolvire a claselor:

13. La numai 61 de ani, Spiru Haret s-a
stins din viaţă la:
a.12 decembrie 1912.
b.17 decembrie 1917.
c. 17 decembrie 1912.

a. primare.
b. gimnaziale.
c. liceale (bacalaureatul).

14. Solicitat să facă o machetă pentru statuia
15. Uniunea astronomică
lui Spiru Haret, acest sculptor prezintă o
ele
Internaţională a acceptat ca num
simplă fântână, justificându-şi ideea în felul
:
dat
fie
să
et
lui Spiru Har
următor:
Haret fusese un izvor de apă vie pentru
a. unui crater de pe Lună.
ţărănimea şi luminatorii ei – învăţătorii. M-am
b. unui crater de pe Mercur.
gândit să fac o fântână arhaică, stilizată pentru
c. unui crater de pe Venus.
una din pieţele Bucureştiului. O fântână reală, cu
apă pentru călătorii însetaţi. Şi am scris pe ea
,,Fântâna lui Haret".
a. Dimitrie Anghel.
b. Constantin Brâncuşi.
c. Iftimie Bârlădeanu.

Text: prof. Mihaela Zoicaş

c
c
c
b
a

a. Şcoala Normală.
b. Colegiul ,,Sfântul Sava”.
c. Şcoala de Arte şi Meserii.

3. În 1874, în urma unui concurs iniţiat de Titu Maiorescu,
Spiru Haret pleacă să
studieze matematica la:

11.
12.
13.
14.
15.

a.15 decembrie 1850.
b.15 martie 1851.
c.15 februarie 1851.

2. În 1862, Spiru Haret devine
elev la:

6. b
7. c
8. b, d, e
9. a
10. a, b, c, e, g

1. Spiru Haret s-a născut la:

11. Ca ministru al Instru
cţiunii Publice,
între anii 1897-1899,
19
01-1904 şi
a. colecţia Biblioteca pentru toţi.
1907-1910, Spiru Ha
ret
s-a
preocub. activitatea Casei Şcoalelor.
pat de:
c. editarea unor reviste culturale: Albina, Semănătorul.
d. înfiinţarea Casei de credit viticol.
a. ridicarea conştiinţei
profesionale a
e. organizarea Universităţii Populare Bucureşti.
învăţătorilor şi profesori
lor.
f. înfiinţarea Casei Rurale.
b. ameliorarea condiţie
i lor morale şi
g. înfiinţarea Seminarului Pedagogic Universitar.
materiale.
c. ambele.

RĂSPUNSURI

c
b
b
c
a

Crezi că ştii totul despre Spiru Haret?

QUIZ

10. Spiru Haret a sprijinit:

1.
2.
3.
4.
5.

QUIZ
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Egoismul inter

A

avea la un moment dat o anume
vârstă
creează
echivalenţe,
continuităţi, dar şi inegalităţi, discontinuităţi. Vorbim despre dreptul
cetăţeanului major de a vota sau
a conduce automobilul, de vârsta la care se
poate încheia legitim o căsătorie, ne referim
la discriminarea din piaţa muncii a celor
prea tineri, fără experienţă profesională, dar
şi a celor trecuţi de o anumită vârstă, pe
care nu se implică nimeni să-i mai angajeze,
poate şi despre discriminarea privind vârsta
de pensionare. Vârsta deschide un unghi de
vedere social, care produce nenumărate
consecinţe în plan personal, individual.
M-am confruntat într-un seminar,
unde discutam despre ieşirea la pensie, cu
o atitudine a studenţilor care m-a surprins
şi m-a îngrijorat totodată. Pornisem de la
faptul că 2012 este declarat Anul european
al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între
generaţii, prilej bun de a conştientiza
necesitatea pentru societate de a valorifica
potenţialul restant al persoanelor vârstnice,
de a le permite acestora să rămână active, să
beneficieze de participarea la viaţa socială.
Cum în întreaga Europă tendinţa

este de a prelungi vârsta la care oamenii
se pensionează, pentru că îmbătrânirea
demografică a populaţiei o impune,
raportul dintre populaţia activă şi cea care
nu e funcţională în piaţa muncii fiind unul
problematic etc. Urmăream să dezbatem
ideea după care şi în România e oportun
ca vârsta de pensionare să crească.
Replicile studenţilor se construiau însă
într-un registru centrat pe anii lor: libertate
de alegere, o viaţă de muncă, vremea
care trece pentru fiecare într-un proces
natural de schimbare. Apoi, raportarea
directă, brutală la generaţiile tinere, la
dificultăţile lor de integrare profesională, la
necesitatea de a înlocui vârstnicul cu tânărul.
Mi se părea o înţelegere simplificată, cumva fizică, la fel ca în autobuz,
un pasager coboară şi altul îi ia locul
confortabil pe scaun. Încercam să desluşesc
ce îi determina pe interlocutori să se complacă în aşa o abordare, ce rol explicativ
îndeplinea în concepţia lor despre viaţă
înverşunarea împotriva celor de o altă
vârstă. Poate că era un reflex de apărare;
se temeau de ce îi aştepta ca proaspeţi
absolvenţi, nu luau în seamă cum piramida

generaţional
populaţiei îşi schimbă treptat configuraţia
şi, asemenea unei clepsidre, se va răsturna
şi va rămâne suspendată pentru mult timp
cu vârful în jos, sau pur şi simplu reluau o
temă din cotidianul banalizat: lupta dintre
generaţii. Intuiam că atitudinea de solidaritate în cadrul generaţiei declanşează
un sentiment de siguranţă atât de necesar
într-o lume care îşi schimbă aşa de repede
configuraţia. Trăisem şi eu o astfel de
stare, observând de multe ori la şedinţele
cu părinţii cum, din mers, pe nebăgate de
seamă, diferenţele între diriginte, profesorii
clasei, invitaţi şi părinţi se şterg, cu toţii
considerându-ne adulţi responsabili faţă
de copiii pe care îi creştem împreună. Cu
cât problemele cu care ne confruntam erau
mai complicate, presupuneau tact şi chiar
strategii desfăşurate pe etape, cu atât
identificam mai creativ căi de colaborare,
de susţinere reciprocă, într-o complementaritate colegială. Faptul că aveam vârste
apropiate, iar adolescenţa era aşa de
provocatoare pentru copiii noştri, ne făcea
să ne plasăm într-o îngrijorare solidară.
Există multe pârghii care îi apropie
pe cei aflaţi întâmplător ca vârstă în interiorul

unei generaţii. Unele dintre acestea sunt rezultatul experienţei de viaţă asemănătoare,
al confruntărilor cu unele constrângeri sociale, educaţia, dificulţăţile şi oportunităţile
similare. Altele decurg din frământările
vârstei, cu elanurile şi încercările specifice.
De ce însă toate acestea îi îndepărtează
de cei de alte vârste, din alte generaţii?
Îmi aduc aminte un articol a lui Solomon
Marcus Despre frumuseţea timpului care
trece. Printre altele, domnul academician se
referea la o dilemă filosofică: dacă evenimentele au loc în timp sau dacă timpul este
pur şi simplu desfăşurătorul evenimentelor.
Altfel spus: trece timpul sau noi trecem?
Din perspectiva solidarităţii între generaţii
o posibilă interpretare ar fi aceea că,
deşi timpul trece, noi oamenii rămânem în
măsura în care devenim semnificativi pentru
ceilalţi, ne înscriem în desfăşurarea vieţii lor.
Egoismul intergeneraţional ne conduce însă la o situaţie irecuperabilă: pur şi
simplu ne-a trecut timpul, iar noi, odată cu
el, nu mai suntem decât cei care suportăm
ceea ce oricum va avea loc într-un determinism de nedepăşit.

Text: prof. Cristina Ştefan
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PROIECTUL
,,5 TEATRE, 5 LICEE“
TRUPA DE
TEATRU αLPHA

Î

n perioada octombrie- decembrie 2012, Fundatia ECDL ROMÂNIA, împreună cu Centrul
de Informare ONU pentru România, Primăria Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar
al Municipiului Bucureşti şi UNITER au coordonat desfăşurarea celei de-a doua ediţii a
programului educaţional pentru implicarea elevilor de liceu în activităţi culturale, intitulat
,,5 LICEE-5 TEATRE”. Au fost implicate, aşadar, 5 licee, fiecare colaborând cu câte un
teatru din capitală, astfel:
Colegiul Naţional ,,Spiru Haret”			
Teatrul ,,Ion Creangă”
Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul'' 			
Teatrul Evreiesc de Stat
Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava” 			
Teatrul de Comedie
Colegiul Naţional ,,Gheorghe Lazăr”			
Teatrul Mic
Colegiul Naţional ,,Victor Babeş”			
Teatrul Nottara
Elevii Colegiului Naţional ,,Spiru Haret” implicaţi în proiect (în număr total de 30)
au format două echipe: trupa de teatru ALPHA şi echipa de susţinători, sub coordonarea
doamnelor profesoare Angela Turculeţ şi Mariana Comăniţă. Pe parcurs, ei au vizionat
diferite spectacole la fiecare din cele cinci teatre incluse în program şi au participat la
diverse activităţi interactive.
Totul a culminat cu un spectacol de zile mari, în seara zilei de 10 decembrie 2012,
când fiecare trupă de teatru din cele cinci licee a trebuit să pregătească o piesă de
teatru cu o tematică indicată de la început: ,,DREPTURILE OMULUI''.
Trupa αLPHA a susţinut spectacolul intitulat The Shape of Things, al cărui text a fost
semnat de Neil la Bute. Din distribuţie au făcut parte :
Decembrie
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ADAM
EVELYN1
EVELYIN2
EVELYIN3
PRIETENUL
FATA CU CHITARA
FATA CU PIŞCOTURI
FATA CU PIŞCOTURI

DUMITRESCU ANDREI (clasa a IX-a E).
MEMELIS ILINCA (clasa a IX-a D).
PASCU DANIELA (clasa a IX-a G).
NEGREA GABRIELA (clasa a IX-a D).
BĂCESCU CIPRIAN (clasa a IX-a D).
CONSTANDA DELIA (clasa a IX-a G).
RADU TEODORA (clasa a IX-a D).
DRAGOMIR ADELA (clasa a IX-a G).

Concurs

Piesa, fără a fi o dramă, implică subtextual existenţa tragicului în cotidian: într-o
cultură a imaginii, încurajând reflectarea de tip narcisist, efectele puternice, travestirea,
trucajul, oamenii devin victime ale unui imaginar social şi monden care se prefigurează
ca o certitudine şi o asigurare a fericirii şi a succesului-o mitologie comtemporană acut
resimţită azi, tragic manipulatorie deseori. Încărcată ontologic, imaginea se poate substitui
vieţii reale a individului şi, în numele ei, omul îşi pierde libertatea, îşi asumă o identitate
falsă, renunţă la valori, renunţă la demnitatea sa şi la o comunicare autentică. Îi sunt
încălcate drepturile şi le încalcă fără milă pe ale celorlalţi.
Aşadar, în seara de 10 decembrie (orele 17.00), elevi, profesori, părinţi au asistat
cu emoţie la prestaţia trupei ALFA. Încă o dată, Spiru şi-a aratat valoarea. După ore
întregi de pregătire şi emoţii puternice, colegii- actori ne-au transmis, cu ajutorul Doamnei
Turculeţ Angela, al cărui merit nu poate fi exprimat prin cuvinte, dragostea şi pasiunea
pentru această artă. Protagonistul (Andrei Dumitrescu) m-a cucerit prin jocul său scenic,
însă piesa, per total, nu ar fi fost reuşită fără actori precum: Delia, Ciprian, Ilinca, Gabriela,
Daniela, Teodora şi Adela. Cele două din urmă au interacţionat cu publicul, ceea ce mi-a
reamintit spectacolele de la Teatrul Masca.
În sfârşit, mândria mea a atins cote neaşteptate! Am trăit cu emoţie reprezentarea lor
şi mi-am dat seama de potenţialul artistic viu
al elevilor din liceul ,,Spiru Haret”!
Felicitări, ALPHA!
Felicităm toţi elevii participanţi în cadrul
proiectului, le dorim multă dăruire şi inspiraţie
în continuare. Mulţumim domnului director
Alexandru Constantinescu pentru sprijinul
şi susţinerea acordate, colegilor care au
încurajat şi au fost alături de colegi, atât în
timpul pregătirilor cât şi la spectacol.

Text: Alex Ştefănescu, clasa a X-a F
Coordonator: prof. Angela Turculeţ
Foto: Maria Drăgulschi, clasa a IX-a G
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Dezolare

| Story |

Mă aflu pe un drum. Cum de am ajuns aici sau ce s-a întâmplat înainte, nu ştiu.
De fapt, nu-mi amintesc nimic, n-am nicio idee dacă măcar a existat vreun „înainte“, oricum
nu mai contează; prezentul mă devorează în aştep ă, poate, reuşesc să disting ceva prin
bezna groasă. Degeaba. Totul e învăluit în noapte şi încep să cred că nimic altceva în afară
de pâcla asta întunecată nu mai umple spaţiul din jur - poate doar liniştea. Continui să merg
fără să ştiu dacă voi ajunge undeva, dacă poteca asta are vreun sens. Liniştea devine tot
mai greu de suportat; întunericul nu e aşa de rău, dar liniştea, acalmia asta, parcă eternă,
e nimicitoare. Încep să strig, vreau să aflu dacă mai este cineva prin preajmă: ,,Hei“, dar
imediat tac. Pentru prima dată, îmi aud glasul. Uimit peste măsură, nu mă pot dumiri ce se
petrece şi, parcă, pentru prima dată, începe să mă frământe neliniştea, un soi de dorinţă
se înfiripă în mine: dorinţa de cunoaştere. Calmul ăsta pletoric îmi amorţeşte simţurile, liniştea
mă surzeşte, iar întunericul mă orbeşte. Treptat, îmi dau seama de ce se întâmplă cu mine:
,,Devin uman! “.
Încep să vorbesc şi mă obişnuiesc cu glasul meu când, dintr-odată, îmi vine în minte
un soi de cântec, o incantaţie sacerdotală teribilă: ,,Din cer ai făcut să se audă judecată;
pământul s-a temut şi s-a liniştit¹“; nu l-am mai auzit niciodată, dar continui să-l rostesc, de
parcă altcineva este dornic să-l audă. Şi îl cânt şi iată că zarea se umple de lumină, iar
întunericul coboară în străfunduri, lăsând la vedere drumul pe care merg. Privesc în urmă,
privesc înainte şi îmi dau seama că poteca pe care stau nu e mai lată de trei palme, sub ea
aflându-se toată întunecarea de mai devreme. Umblu în continuare („pământul s-a temut“),
încă nu văd vreun capăt şi cred că asta e tot ce pot face, să mă plimb pentru totdeauna
pe un drum unde nimic nu se întâmplă, nimic nu are sens.
Spre marea mea surprindere, desluşesc în depărtare o siluetă umană şi, cu toată fiinţa,
mă îndrept spre ea. Cu fiecare pas muşc din drumul infinit, vreau să-i dau un scop precis,
vreau să-l definesc; cu o raţiune satanică încerc să pătrund misterul ce mă înconjoară.
Asemenea omenirii limitate, nu accept să fiu limitat, acced către absolut, iar absolutul meu
prezent este umbra imperceptibilă conturată în zare. O strig cu toată puterea, urlu, dar
glasul meu nu răzbate până în depărtare; nu mai suport, gonesc... dar distanţa nu se
micşorează, rămâne mereu aceeaşi şi-mi pare că sunt torturat spre a vedea dezlegarea,
dar a nu o stăpâni!
Dar eu alerg şi fug şi mă sfârşesc şi cad şi mă ridic şi iar pornesc degrabă, dar
nimic nu se întâmplă. Sfârşit de oboseală, încep să plâng şi blestem pământul, blestem
adâncurile şi cerul, blestem întreaga stare şi fiinţă omenească, mă prăbuşesc în ţărână şi
stau în genunchi, adus de spate şi bătrân, iar lacrimile mele răcoresc, scaldă drumul al cărui
prizonier sunt.

| Story |
Rămân aşa câtva timp şi reuşesc să mă adun, apoi mă ridic cu gândul de a-mi relua
fuga, dar un vânt puternic se stârneşte şi mătură tot în calea lui, iar eu nu pot sta în picioare
şi cad în genunchi. Vântul e din ce în ce mai puternic, nici măcar nu pot privi înainte, însă
peste câteva momente se opreşte la fel de brusc cum a început. Reuşesc să mă ridic, dar
ceva îmi atrage atenţia, privesc în jos şi, pe locul unde am şezut, desluşesc nişte semne, nişte
forme pe care nu le-am mai văzut niciodată: „Lucrurile trebuie să se întâmple, atunci când
trebuie să se întâmple“. Pământul crăpat mă acaparează, scrierea necunoscută, cuvintele
nemaivăzute, dar pe care totuşi le înţeleg, mă hipnotizează şi mă supun. Sunt stăpânit de
forţe covârşitoare, imposibil de manevrat; mi-e absolut imposibil să mă ridic şi să plec, sunt
slab şi limitat, nu pot înţelege că sunt o unealtă secundă într-un joc prim. Un soi de râs isteric,
de alienare psihică mă apucă şi, fără de veste, cad într-un somn nervos, un somn spasmodic,
extenuant, din care mă trezesc târziu, în noaptea din adâncuri.
Aş vrea să mă ridic şi să plec, dar nu pot; devin tot mai slab şi teama devine noul meu
suflet, noaptea mă contaminează, mă îmbolnăveşte de linişte; totul în jurul meu este acorporal, iar metafizicul necunoscut mă învăluie prin muţenia omniprezentă îmbibată de neant. Nu
mă ridic, aştept lumina, „trebuie să se întâmple atunci când trebuie să se întâmple“, nu acum,
ce-i drept, dar se va întâmpla. Fragmente din acelaşi cântec lugubru îmi apar în minte: „Când
s-a ridicat la judecată ca să mântuiască pe toţi blânzii pământului²“ şi mă macină psihic,
încerc să-mi dau seama de unde le ştiu şi nu pot... nimic nu e mai crâncen decât neputinţa,
dar se va întâmpla, ştiu sigur asta, nimeni n-o mai ştie, dar sunt sigur.
Sunt singur şi, în cele din urmă, reuşesc să adorm. Frământările mă părăsesc pentru un
timp; mă despart de liniştea distructivă şi mă afund în cea odihnitoare, în liniştea guvernată
de mine, unde eu sunt demiurgul. Iţele viselor ţes o lume după chipul şi asemănarea mea,
după chipul şi asemănarea dorinţelor mele, o lume fără secrete, condusă de legi exacte...
un echilibru perfect.
Şi am puterea absolută, împletesc puritatea cu raţiunea, inocenţa cu cerebralul, evlavia cu pacea şi clădesc un templu puternic în care să le pot închide, un templu în care să
poată creşte armonios iar, mai la urmă, pun viaţa. Viaţa care e mai presus de toate, viaţa
dătătoare de viaţă. Şi îl trimit să cutremure întreg infinitul, să umple necunoscutul cu temple
pline cu viaţă, iar eu am grijă ca nimic rău să nu se întâmple; strâng toate relele, chinurile
cele mai aprige, bolile, ciumele, pestele, toate nenorocirile şi le zăvorăsc în inima pământului
unde nimeni nu poate ajunge.
Dar templul mă vede şi mă întreabă:
- Ce-ai ascuns acolo?
- Nu-ţi pot spune, zic eu. Să nu cumva să umbli vreodată; acolo se află cel mai teribil dintre
lucruri, du-te, deci, şi-ţi împlineşte ce ţi-a fost hărăzit!
Dar nu mă ascultă şi deschide pământul, îl spintecă până în adâncuri şi, într-o clipă,
totul se năruie sub ochii mei şi nu mai pot face nimic....
Va urma...
1. Psalmul 75, versetul 8
2. Psalmul 75, versetul 9

Text: Răvan Avădanei, clasa a XII-a D
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CU BURTA PE CARTE
„De-atâta vreme-mi merge rău... că am senzaţia că mi-e bine.” (Salman Rushdie).
Salman Rushdie, scriitor britanic de origine indiană, autor al operelor
Versetele Satanice, Copiii din miez de noapte, Harun şi Marea de Poveşti, Shalimar
Clovnul, Orient, Occident, Pământul de sub tălpile ei, Joseph Anton: memorii; editura
Polirom, Seria de autor “Salman Rushdie”.
A spune că trăim într-o lume saturată
de imagine este deja un clişeu ameninţat în
esenţa sa de primejdia ridicolului, a truismului
cu pretenţie de judecată originală. A trăi
însă în această lume confecţionată, care
se oglindeşte în propriile reprezentări până
la paroxismul de a nu-şi mai recunoaşte
o identitate, nu este niciodată îndeajuns
mărturisit, date fiind complicaţiile, dramele
şi, nu de multe ori, finalul tragic.
Pământul de sub tălpile ei, de
Salman Rushdie, este o carte surprinzătoare
în care discursul, articulându-se prin
mecanismul digresiunii, oferă prilejul unei
caleidoscopice reflectări a lumii. Pe acest
fond, omul este apariţia care aminteşte că
exemplarul, dar şi abjecţia, plictiseala dar şi
măreţia creatoare sunt componente implicite
ale naturii sale. Aparent, cartea prezintă
povestea de iubire dintre cântăreaţa
Vina Apsara şi compozitorul Ormus
Cama, prezenţe care seduc, desprinse
parcă din zona ezoterică a existenţei.
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Fascinaţia exercitată este programatic
construită şi întreţinută de scriitor printr-o
dozare atentă a efectului de lumină care
dezvăluie ascuzând, ocultând constant
atât înţelegerea, dar mai ales privirea.
Într-o carte a imaginilor care copleşesc
tiranic existenţa umană, despre ei aflăm,
dar nu-i putem privi, exercitând o seducţie
aproape cultică a imaginii intuite care se
refuză permanent, un clarobscur susţinut prin
exploatarea resurselor expresive ale naturii
polisemice a cuvântului.
Instituită geografic, dar mai ales
cultural şi mitic, lumea este reflectată
conform unei exigenţe a reprezentării
fotografice: simultaneitatea primului plan
este contrapunctată de
dezvoltarea
unor perspective de adâncime luminând
sensurile şi susţinând povestea, totul realizat
prin urmărirea atentă a efectului de lumină
şi umbră. Scriitorul procedează la o inserare
a trecutului în structurile prezentului, prin
recontextualizare succesivă deconstruind

şi reconstruind atât pe verticală cât şi pe
orizontală. Discursul dublu instituie mitic
experienţele, construind treptat un fundal
care copleşeşte: evenimentele care au
marcat anii 50, 60, 70 şi nu numai, dislocând
percepţii şi valori umane, religie, tradiţii, pop
art, variaţiile muzicii rock, politica, mutaţiile
sociale, toate fac din cartea lui Rushdie o
odisee a lumii contemporane. Citind, nu
putem să nu ne gândim la cuvintele lui Mario
Vargas Llosa care spunea că ficţiunea este
„un act de eroism intelectual care conţine,
în potenţialitate, toată uimitoarea aventură
umană înscrisă în istorie''(M.V.Llosa, Călătoria
spre ficţiune). Problematizând, polemizând
şi generând în mod straniu poezia şi mitul,
scriitorul propune totodată o revizuire
lucidă de tip ironic sau parodic a reperelor
tradiţionale, pulverizate într-o multiplicitate
schizoidă a perspectivelor, într-o interferenţă
variabilă a realului şi irealului. O istorie
a muzicii, magic irumpând în cotidian,
traversează secvenţial întregul univers al
cărţii prin prezenţa lui Ormus Carma, vrăjitorul
muzical. Reflex al unui Orfeu modern, acesta
ilustrează identitatea oscilantă a celui

care trece dinspre Bombayul copilăriei,
ameţitor topos al unei tradiţii milenare, spre
un spaţiu funciar dominat de o ecuaţie
a inconsistenţei - America. Astfel, cartea
devine o metaforă a naşterilor neîmplinite,
a vocaţiei de a vieţui, mereu refuzată
obiectelor şi oamenilor rămaşi în pragul
existentei, cu gustul dulce-amar al promisiunii.
Se impun memoriei secvenţe precum cea a
incredibilei camere a personajelor de film
sau televiziune încă necreate sau a celor
de teatru încă neconcepute, aşteptânduşi opera sau creatorul. Ideea, simbolic
sugerată şi de obsesiile personajelor pentru
efectul vizual nu pentru pulsul vital, aminteşte
de afirmaţia antropologilor care, în urma
cercetărilor, au descoperit că, după nevoia
de a se hrăni, cea mai urgentă necesitate
a omului primitiv, şi nu numai, e aceea de a
se împodobi - cunoaştere, incantaţie, vrajă,
metodă de apărare! Imaginea, podoabă
a lumii contemporane, preia toate aceste
funcţii, dar, paradoxal şi tragic, şi pe cea
ontologică.

Text: prof. Angela Turculeţ
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Pauză de lectură
Balul Bobocilor 2013
Colegiul Naţional „Spiru Haret“, București
Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale liceelor din Bucureşti a fost, bineînţeles,
balul bobocilor Colegiului Naţional ,,Spiru Haret” din Bucureşti. Tinerii s-au adunat, dornici
de distracţie, în data de 8 noiembrie, în faţa clubului BOA, începând cu ora 20:00.
Concursul de Miss şi Mister, prezentat de Kamara, a încins atmosfera încă de la
începutul serii. Prima probă s-a numit „proba de zi”, care a constat în defilarea pe podium
a fiecărui concurent, îmbrăcat într-o ţinută originală. Bobocii au fost încurajaţi de către
public prin aplauze mai mult sau mai puţin puternice, în funcţie de concurentul preferat.
Trupa de dans a liceului, Performance, şi Cristiana Popescu, ce a interpretat
Where Have You Been de Rihanna, şi-au demonstrat talentul înainte de proba de dans a
concursului. Următoarea probă, cea de originalitate, le-a dat bobocilor şansa de a arăta
publicului ce ştiu cel mai bine să facă. În continuare, participanţilor li s-a adresat câte
o întrebare de cultură generală, concursul sfârşind cu „proba de seară”, ce a presupus
defilarea bobocilor îmbrăcaţi la patru ace.
Între timp, trupa Alb-Negru a urcat pe scenă şi ne-a invitat pe toţi la dans, într-o
atmosferă plină de voie bună.
În final, au fost desemnaţi câştigătorii concursului Miss şi Mister 2012. Astfel, Ioana
Cujbă este Miss Boboc, iar Andrei Măgureanu - Mister Boboc. Premiile de popularitate au
fost câştigate de Beatrice Burtea şi Giovani Ureche.
Putem conchide că acest bal a fost unul de neuitat pentru toţi elevii C.N.S.H.B:
un mod de a petrece cu toţii, ascultând muzică bună, de toate genurile, într-o atmosferă
incendiară.
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Text: Alexandra Agiu, clasa a IX-a A
Foto: Dragoş Voicu, clasa a XI-a
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U

manismul lui F. M.Text:Dostoievski
Alex Ştefănescu, clasa a X-a F

Mulţi dintre noi, în special cei care au privilegiul de a studia filologia, nu înţeleg adevărata
valoare a umanismului. Nu fac referire la mişcarea spirituală ce a stat la baza Renaşterii, apărută
în Italia, în secolul al XIV-lea. Textul de faţă are în vedere creaţii filozofico-literare ce situează
adevărul şi valorile umanităţii mai presus de orice. Dincolo de actul diegetic al unor opere se află
un mesaj profund, umanist (în sensul pe care l-am precizat anterior) şi mă voi opri asupra operelor
unui scriitor de geniu, care au reuşit să mă ţină treaz nopţi la rând: Feodor Mihailovici Dostoievski
(1821-1881).
Perioada tinereţii timpurii, tulburi, l-a marcat profund emoţional (mama a murit de
turbeculoză iar tatăl, chirurg militar, este ucis, se pare, într-un mod plin de sadism: un servitor i-ar
fi turnat vodcă pe gât până la sufocare). Cunoaşte experienţa închisorii, a iminenţei morţii
(în
1849 este condamnat şi, în ultimul moment, fiind condus spre locul de execuţie, soseşte vestea
că ţarul a comutat pedeapsa tuturor deţinuţilor la patru ani de muncă silnică şi serviciu militar
pe viaţă). Experienţa de soldat în al şaptelea batalion din Regimentul siberian produce mutaţii
de ordin ideologic, devenind un fel de homo religiosus. Fără îndoială că aceste experienţe au
modelat sufletul şi mintea omului Dostoievski, scriitorul topindu-le într-o operă fără egal. Scurta
incursiune în biografia autorului explică, într-o oarecare măsură, substanţa umanistă din scrieri.
Feodor este un maestru al psihologiei, dovedindu-se bun cunoscător atât al mecanismelor
sociale cât şi al celor lăuntrice, care dictează conduita umană. Mi se pare fascinant cum, în ciuda
diversităţii psihologiilor, acest om reuşeşte să străpungă, fără excepţie, mantaua comportamentului
social, pentru a surprinde matricea (interioară).
Totodată, nu am putut să nu remarc şi o critică subtilă la adresa dogmei creştine.
Este un subiect sensibil, ştiu, dar voi încerca să evidenţiez faptul că mesajul critic nu vizează
esenţa creştinismului, ci, mai degrabă, abaterile de la acesta. Dumnezeu, în viziune dostoievskiană,
nu poate fi perceput senzorial, iar încercarea Bisericii de a impune anumite reprezentări este
blasfemie. Dumnezeu este o funcţie morală care activează în subconştientul fiecărui om, scopul fiind
acela de a urma calea Binelui. Când cineva comite o fărădelege, intervine remuşcarea (aceasta
presupune acceptarea greşelii şi, în final, munca pentru ispăşirea sufletească).
Mesajul romanului Crimă şi pedeapsă se organizează în jurul acestei idei morale.
Raskolnikov parcurge un drum chinuitor al schimbărilor psihologice, ideea crimei fiind mecanismul
declanşator: „«Doamne, se poate oare?». Tremura ca varga. «Dar ce-i cu mine?!» urmă el copleşit,
cuprins iarăşi de nespusă uimire. «Ştiu doar că n-am să fiu în stare, atunci de ce mă canonesc
atât? Ieri încă, aseară, când m-am dus să fac repetiţia aceea, am înţeles clar că este peste
puterile mele... De ce atunci mă chinui din nou acum?» ”1.
Titlul cărţii pune faţă în faţă două cuvinte aflate în relaţie de acţiune-reacţiune. Uciderea
,,gândacului social” a fost urmată de ,,pedeapsa” subconştientului. Interesant este cum Raskolnikov
este pus la încercare de un supliciu deopotrivă fizic şi spiritual. Tocmai aici constatăm cum accentul
cade aupra pedepsei spirituale, fiind mult mai greu de suportat, în opinia autorului, decât suferinţă
fizică. În majoritatea operelor, personajele sunt alter-ego-uri ale scriitorului: inteligente şi incapabile
de adaptare socială. Există un conflict intelectual şi moral între autor şi societatea rusă a vremii.
Acesta critică dur atât modul de viaţă al concetăţenilor cât şi mentalitatea neadecvată:
,,Orbi asemenea cârtiţelor, ei nu pot pricepe deosebirea dintre o faptă josnică şi hoţie (...).
O societate pervertită, dezumanizată, e incapabilă de a pricepe naivitatea, firescul sentimentelor,
simplitatea complexităţii vii, în genere, logica concretă a caracterului“2. Iată câteva dintre valorile
umaniste susţinute de scriitor.
Dostoievski creează o literatură complexă, în care surprinderea mecanismelor sociale,
înţelegerea psihologiei umane şi explorarea laturii spirituale sunt esenţiale. Am avut intenţia de
a-mi exprima, prin aceste rânduri, admiraţia şi respectul în faţa unui artist excepţional: Feodor
Mihailovici Dostoievski.
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1. Dostoievski, F.M - Crimă si pedeapsă (Bucureşti, Editura Leda, 2008, p. 38)
2. Dostoievski, F.M - Fratii Karamazov (Bucureşti, Editura Elu, 1965, p. 29).

Noapte descrisă

O pană şi-o coală, ingrediente suficiente
Cămara-i călimara culegând momente
Nelegate pe moment constatate,
Delegate-n atmosfera legate cu stropi de luciditate
În contratimp torente-n gând îneacă-n rând
Sătul de sete...
Rectificând defecte, antiteze în concepte
Aspecte puse la punct când, arabescri tresărind
Scrima pe foaie ce lasă sunete de cărbune mocnind
Simţind greutatea pleoapei şi retina amorţind
Stârneşte motivaţii astfel, sclipiri ieşind
Uitând de moment rătăcind rând pe rând zurliu
Din când în când spunând iar ,,asta treuie să scriu!"
Păstrând spirit argint viu înainte de păr argintiu
Şi priveliştea pământească din sicriu.
Ceasul e nu, umbra nu minte... şi ea picotează
El completează tabloul, schiţează des, nu pictează
Tonuri de culori ce aşteaptă şi ele îngândurate
Cum vor fi amestecate, vărsate pe câmpuri imaculate
Tente tentante titrate de şoapte
Luminate-n miez de noapte...
Inspiraţie sau intuiţie toate aşteaptă iniţiate
Picurate întunecate stele, scap pe coli derutate
Scurse-n rânduri haotice ce par perfect ordonate
Falange constant încordate
Celule de celuloză forjate
Sfrijit se retrage, sfârşit întunericul tace
Ace calde din fereastră pe obraz redate
Încă o schiţă reuşită şi pusă deoparte
Pe de altă parte un deal de alte coli rupte
Tristele matriţe mototolite ca liniile de pe frunte
Şi ele au ajutat ca strămoşii... însă acum aruncate
trăind în rânduri contemporane cu aceeaşi savoare păstrate
Dar şi produsele finite mai stârnesc câte un clipit
Rectificarea tinde asimptotic spre infinit
Zenon şi Cronos parcă ma vor înnebunit
Şi totuşi... cine ar vrea aşa devreme, un sfârşit
Cum fără aviz un vers dezis este de altul contrazis
şi o crevaşă ca o lacună forţează momentul scris
Spre înflorire ca o realitate descrisă într-un vis
Căutând nimic a fi omis iar cordul cât mai deschis.
Text: Alexandru Culcea, clasa a X-a B
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Începutul
Text: Ana Malanciuc, clasa a IX-a A
Albastru, fum, eu, copac, diferenţă, sărut, cântec, vânt, drum, mare, simţire,
frumuseţe, vers, curat, bucurie, înverşunare,
tristeţe, indiferenţă, dorinţă, dragoste...Dragoste?! Dar oare ce am vrut să spun până
aici? Nici măcar eu nu ştiu, un simplu amestec de cuvinte. Nu este aceasta oare viaţa
noastră? Un amestec ce diferă de la un om
la altul, de la bebeluşul ce deschide ochii
pentru a-şi vedea pentru prima dată mama,
până la cel care îi închide, semn că vrea
să ajungă într-o lume în care să creeze un
nou amestec. Adăugăm infinite entităţi din
noi şi din alţii pentru a crea ceva, orice.
Sunt adolescentă şi mă gândesc,
de foarte multe ori, la trei cuvinte pe care,
cu toţii, le auzim foarte des: viaţă, destin,
drum. Cei mari le tot folosesc, dar niciodată nu ne dau o definiţie pentru aceste
cuvinte, un indiciu, ceva, orice, oricât de
mic ar fi. Aşa că nu mi-a rămas altceva de
făcut decât să analizez de una singură.
Acum, la vârsta aceasta ipocrit de dramatică, totul are o semnificaţie diferită pentru
noi, ne place să trăim fiecare sentiment şi
moment la intensitatea maximă a graficului
vieţii, dacă există unul. Momentan, nu prea
ne pasă de viaţă pentru că, oricum, ni se
cuvenea. Destinul: pur şi simplu nu vrem să
acceptăm că a fost scris, deoarece suntem nişte artişti şi voiam noi să îl desenăm,
pictăm, compunem, creăm, iar drumul poate fi lung şi anevoios. Dar... suntem o generaţie a vitezei, aşadar îl vom dovedi rapid.
Acum câteva săptămâni, am intrat
pentru prima dată pe poarta liceului, mult
râvnit, şi mi-am propus un singur lucru: să nu
am aşteptări. Sufletul meu era, şi aşa, o mare
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agitată si învolburată, cu valuri ce surpau
pereţii sufletului. Dar eu ştiam că ea se va
linişti şi îl va lăsa în pace. Cu toţii gândim,
din când în când, că vom ajunge ,,mari". Ne
dorim să urcăm pe marile scene ale diverselor meserii, iar pentru asta avem obstacole
de înfruntat. Încerc mereu să îmi spun că
paşii mici şi calculaţi sunt mereu soluţia. Dar
oare putem calcula adâncimea prăpastiei?
Nu mi-a fost bine la început, mi-a
fost chiar rău, furtuna aceea pur şi simplu nu
se mai oprea şi aveam impresia că ,,Spiru”
se joacă cu mine un joc ce avea sens doar
pentru el. Prieteniile erau în formare, iar acela era momentul în care eu aveam nevoie un
spaţiu în care să mă ascund, nu de un zid
pe care tocmai atunci îl construiam şi mă
seca de puteri. Timpul se fluidiza şi aluneca
dinspre interior, iar eu îmi dădeam seama
că, în timp ce construiesc zidul, furtuna se
mai domoleşte. Era plăcut şi înspăimântător
în acelaşi timp. Cred că a fost pentru prima dată când teama de necunoscut ştergea pământul cu sentimentele mele. Trebuie
să recunosc că a fost frustrant şi că, încet,
încet, mi-am dat seama că textul pe care
mi-l spuneau cunoscătorii (,,E cea mai frumoasă perioadă din viaţă”) este adevărat.
Am iţit capul din apă şi am luat
prima gură de aer; prima gură este mereu continuatoare de viaţă, dar şi foarte obositoare, apoi a urmat încă o gură
şi tot aşa, până când am ajuns să respir
normal. Respiram pe holurile necunoscute
ale liceului, urcând scările, în sala de clasă, în laboratoare, câteodată şi în bibliotecă, iar în curte pot spune că am zâmbit...
după care am râs din toată inima. Deoarece

mintea mea era acum că un cer brăzdat
pe alocuri cu nori, dar se vedea totuşi şi
albastrul acela care mă defineşte. Am realizat că pot să construiesc în continuare.
Deoarece nu am descoperit încă
o definiţie clară a vieţii, vă propun un mic
exerciţiu. Haideţi să deschidem ochii şi să
ne oprim, pentru o clipă, spre a realiza că,
într-adevăr, avem o mie de motive pentru
care să ridicăm colţurile buzelor într-un surâs
ştrengar şi încă o mie pentru care să privim

altfel decât am făcut-o până acum: să strălucim mai mult, să fim noi, să stăm la taifas cu
inimile noastre, să visăm mai mult, să ne îndeplinim cumva dorinţele, să profităm de oamenii minunaţi din jurul nostru, să ne gândim
mai mult la divinitate, indiferent de percepţiile fiecăruia, să filtrăm informaţia aceasta
care se roteşte ameţitor în jurul nostru, să
legăm prietenii şi apoi să aruncăm cheia în
mare şi, nu în ultimul rând, să începem, acum
ori niciodată, să iubim. Doar e…începutul.

Gĉ n d u r i
de profesor...
prof. Ioana Dumitru

„Într-o toamnă aurie” am găsit pe catedră cartea Andrei. M-am refugiat în spaţiul
interior al fiinţei mele şi, treptat, elevii au devenit versuri, lumina din ochii lor metafore,
gesturile lor tinere ample apoziţii ale pauzei...
Am re-citit versurile Andrei, dar nu pentru a respecta canonul lui Matei Călinescu „a citi-a
reciti”, ci pentru a conştientiza lucid Lecţia de viaţă încifrată în metafore şi simboluri. Andra
a transfigurat o experienţă dura în poezie, intuind cu inocenţa specifică adolescenţei
puterea mântuitoare a Cuvântului. S-a refugiat în spaţiul protector al ficţiunii aşteptând
Miracolul! A conferit un sens unei experienţe dure, maturizându-se brusc şi poate prea
dureros... În plasma poemelor fluide i-am întâlnit eul intim, dăruindu-ne subtil, fără ostentaţie,
metamorfozele fiinţei sale. În faţa Lecţiei de viaţă pe care ne-o propune cartea sa,
conceptele estetice devin ornamentele sterile ale unui discurs inutil.

Te gândeşti

Contagioasă aşa cum pare,
Lumina mult prea mare
Suflarea ţi-o ţine fără scăpare.
Nu poţi să te împotriveşti,
Nu poţi să te amăgeşti,
Nu poţi decât să plângi...
Şi plângi fără încetare,
Şi te gândeşti doar la iubire.
Şi el îţi apare în minte
Şi, reflex, o perdea de lacrimi
Se aşterne pe faţa ta
Roşie de emoţie şi durere.

Suflet rătăcit

Astăzi a fost
Oarecum un minus
În lumea mea
Plăpândă ...
O lume plăcută,
O lume mult prea visată...
La uşa mea a bătut
Un suflet rătăcit
Şi dintr-o singură privire
Am observat că
Sufletul rătăcit era al meu .

Andra Radu, clasa a XII-a G
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Galeria C. N. ,,Spiru Haret"

| Entertainment |

Ştiaţi că...
(despre noi)
1. ... revista Vlăstarul a fost fondată în anul
1923 de către Vasile V. Haneş, doctor în
litere?
2. ... scopul revistei Vlăstarul, formulat în
anul 1929, era acela de a ,,forma gustul
literar”? Virgiliu Hârdău sublinia, în numărul 1,
anul VI, 1929 : ,,Noi vrem producţie, dar nu
producţie de duzină, ci o producţie aleasă”.
3. ... în perioada anilor 1923-1930 (şi după
aceea) se organizau aşa-numitele ,,şezători
ale elevilor”? Acestea erau un fel de întruniri
tematice ale elevilor şi ale profesorilor din
diferite clase, sub patronajul directorului de
atunci, centrate pe următoarele activităţi:
lectură, interpretarea unor linii melodice la
diverse instrumente muzicale, dezbateri etc.

Beatrice Năstase, clasa a IX-a A

Andreea Velicu, clasa a IX-a E
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4. ... în perioada actuală (2012), în liceul
nostru se desfăşoară, în mod constant, variate activităţi extraşcolare- variantă reeditată
a ,,şezătorilor” de odinioară? Iată câteva
exemple: cercuri de lectură, dezbateri pe
teme diverse, cor, cerc de chitară, club de
film documentar, cerc de fotografie,
teatru (trupă de teatru/ vizionare
de spectacole) etc.
5. ... în trecut, în luna
decembrie,
,,serbarea
patronului liceului nostruSpiru Haret” avea loc fie la
Ateneul Român, fie la Teatrul
Naţional? (sursa: nr. 2, anul
VI, 1930). ,,În fiecare an, în
luna Decembrie, profesorii şi elevii Liceului
Spiru Haret sărbătoresc patronul liceului
şi ne ridicăm sufletele
pioase spre viaţa de
dincolo, unde sălăsluieşte
fostul ministru de Instrucţie

Text: prof. Corina Buzoianu

publică ” (sursa: nr.3, anul VII, 1930) .
6. ...în ziua de 12 decembrie 1929 nu s-au
ţinut cursuri, organizându-se un pelerinaj la
,,mormântul marelui dispărut” ? (sursa: numărul
3, anul VI, 1930)
7. ...în ziua de 12 decembrie, 2012, la iniţiativa
domnului director Alexandru Constantinescu,
profesori şi elevi ai Colegiului Naţional ,,Spiru
Haret ” vor depune o coroană de flori la
mormântul lui Spiru Haret (Cimitirul Bellu)?
8. ...anul 2013 este, pentru Colegiul Naţional
,,Spiru Haret ”, centenar? A fost înfiinţat în
1903, la început ca gimnaziu, iar în 1920 a
devenit liceu.

(despre alţii)

1. ...singura dată din istorie când a nins în
Deşertul Sahara a fost în 18 februarie 1979 ?
2. ...în Florida este interzis să arunci ceva
dintr-o maşină în mişcare, exceptând apa şi
găinile vii ?
3. ...timp de 186 de zile nu se poate vedea
soarele la Polul Nord ?
4. ....cerul cel mai limpede se vede din Chile ?
5. ...zilnic, omul uită 80% din tot ce a învăţat
în ziua respectivă ?
6. ...detectorul de minciuni a fost inventat de
John Augustus Larson în 1921 ?
7. ...Beethoven îşi băga capul în apă rece
înainte să compună ?
8. ...Noua Zeelandă este singura ţară care
conţine toate tipurile de climă din lume ?
Sursa: http://voce.ro/stiati-ca
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Despre Fotografie
Un factor decisiv în obţinerea unei
fotografii reuşite îl reprezintă valorificarea
optimă a sursei de lumină. Iluminarea are
în vedere fluxul de lumină care cade pe
unitatea de suprafaţă. Lumina:
-creează volum, perspectivă, senzaţia de
adâncime;
-pune în evidenţă sau estompează detalii;
-schimbă saturaţia culorii şi raportul de
contraste (când lumina e mai puţină, contrastele ies în evidenţă). Umbrele contribuie
la realizarea unei compoziţii reuşite, condiţia
esenţială fiind ca raportul de contrast să nu
fie mare, iar umbra să aibă culoare;
-creează atmosfera (spre exemplu, o fotografie în high-key va degaja o atmosferă
optimistă; în schimb, fotografia în low-key se
poate caracteriza prin mister, prin impresia
de sumbru etc.).
Valorificarea optimă a sursei de
lumină depinde în mod cert de o expunere
corectă. Spre exemplu, trebuie ales punctul
de staţie cel mai avantajos şi timpul de
expunere cel mai bun care să împiedice

pătrunderea luminii parazite (lumina ce pătrunde în obiectiv independent de intenţia
celui care fotografiază şi care afectează
calitatea imaginii; fotografierea în timpi
lungi de expunere prezintă acest risc). Timpii
lungi de expunere au în vedere intervalul de
timp mai mare decât o secundă, pentru al
cărui control este necesar ceas (încorporat
în aparat sau independent) şi necesită suport în timpul fotografierii (trepied).
Se disting două tehnici de a fotografia,
ţinând cont de cantitatea de lumină utilizată :
-FOTOGRAFIEREA ÎN HIGH-KEY este o
tehnică de iluminare în care majoritatea
suprafeţelor au tonuri albe sau gri deschis,
cu suprafeţe foarte reduse de negru.
-FOTOGRAFIEREA ÎN LOW-KEY este o
tehnică fotografică în care majoritatea
suprafeţelor au tonuri negre sau gri închis,
cu suprafeţe foarte reduse de alb.
Imagini – exemplu pentru fotografierea în
high-key:

Există mai multe sintagme ce definesc diferitele tipuri de iluminare: lumină
principală (key light), lumină de contur
(contralumina), lumina de fundal, lumina de
efect, lumina de umplere.
-lumina principală este cea folosită pentru
descrierea generală a subiectului, faţă de
care se stabilesc toate celelalte tipuri de
lumini.
-lumina de contur (contralumina) are rolul
de a contura subiectul şi de a-l detaşa de
fundal; este fascicolul emis de o sursă luminoasă în direcţia aparatului de fotografiat.
Un exemplu:
-lumina de umplere are în vedere o sursă de
lumină mai slabă decât lumina principală
care modelează/completează zonele subexpuse ale subiectului; se utilizează lumina
difuză pentru a schimba contrastele (spre
exemplu, când fotografiaţi un portret într-o
zi însorită, folosiţi blenda reflectoare pentru
a reduce contrastele prea mari şi pentru a
evita umbrele accentuate)
Când fotografiem, pe lângă setarea valorilor diafragmei şi a timpului de
expunere, trebuie să reglăm balansul de
alb (White Balance- WB) şi ISO .
Balansul de alb reprezintă o facilitate la
camerele digitale de ajustare a redării
culorilor prin care se evită dominantele de

culoare ce pot apărea în diferite condiţii
de iluminare (soare, cer acoperit etc.). ISO
are în vedere sensibilitatea materialului
fotografic. Cu cât un material are o sensibilitate mai mare, cu atât are nevoie de
mai puţină lumină pentru a fi corect expus.
Dacă vreţi să fotografiaţi ceva pe timp de
noapte, veţi opta pentru o valoare ISO
mare.
În numărul următor: EXPUNEREA
Nu rataţi expoziţia foto din cadrul concursului SPIRART, organizat de doamnele
profesoare Mariana Comăniţă şi Sanda
Amarandei. Puteţi admira creaţii ale
colegilor din multe alte licee ale municipiului Bucureşti. În data de 12 decembrie
2012, se vor acorda premii pentru cele mai
reuşite fotografii.
ATENŢIE !!!
În fiecare duminică, fotografi din
Spiru (şi nu numai) se întâlnesc în cadrul
unui Cerc de fotografie ; se analizează
piese din portofoliile personale, se alege
fotografia câştigătoare din cadrul concursului tematic Cea mai frumoasă imagine, se
explică anumiţi termeni de specialitate iar,
mai apoi, se fotografiază...(coordonator :
prof. Corina Buzoianu) .

Text şi foto : prof. Corina Buzoianu
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Bookfest de Crăciun la Biblioteca Naţională

Text: Radu Cucu, clasa a X-a B

Într-o vineri seară, când am avut norocul de a prinde loc pe scaun în autobuz,
m-am decis să mă apuc de review-ul pentru acest număr al revistei Vlăstarul. Introducerea
cuprindea o zi din viata unui jucător de Minecraft (o zi din joc, evident). Ajuns acasă, am
descărcat fişierul în calculator, ca să îmi dau seama că intro-ul meu ocupa mult prea mult
spaţiu. La început, am fost supărat că trebuie să o iau de la capăt, dar acum realizez că,
oricât aş vrea să mă limitez, experienţa Minecraft nu lasă loc de puţin şi de scurt. Dar oare
merită acest mâncător de nopţi reputaţia pe care a câştigat-o?

Minecraft este un joculeţ indie cu aspect de Robinson Crusoe, varianta Lego,
care te pune în rolul unui cap pătrat (la propriu) şi te trimite întru explorarea si exploatarea
lumii cuboide. Şi când spun ,,cuboide" nu mă refer la faptul că cei de acolo încă nu l-au
descoperit pe Galilei. Nu. Jocul este literalmente făcut din cuburi.
Secretul acestui joc constă în divesitate: dacă la începutul jocului eşti un om al
cavernelor, care sparge lemnul cu mâna pentru a-şi face torţe, cu timpul vei începe să
strângi smaralde iar şefia CFR-ului va fi geloasă pe tine pentru modul cum îţi faci viaţa mai
uşoară cu ajotorul a câtorva (kilometri de) şine. De asemenea, mai dispui şi de varietate la
nivel de gameplay. Vrei să fii un fermier şi să creşti văcuţe pixelate, nu ai decât. Dacă vrei
să fii meşterul Manole şi să construieşti tot ce îţi trece prin cap, eşti invitatul meu.
Există 3 moduri de joc. În Survival, trebuie să supravieţuieşti (captain, desigur!)
hoardelor barbare de monstruleţi în drumul tău spre bunăstare. Creative îţi pune la dispoziţie
toate materialele, ingineri să ai, iar în modul Hardcore devii un Rambo dreptunghilat, luptând
pentru a-ţi păstra singura inimioară de HP, departe de zombie, scheleţi şi alte creaturi
însetate de sânge.
Când vine vorba de grafică, părerile sunt împărţite. În timp ce generaţia Crisis
urlă la vederea unui pixel, eu cred că grafica nu putea fi aleasă mai inteligent şi, în unele
secvenţe, am fost chiar uluit de frumuseţile ce pot fi generate, motiv pentru care,nici acum,
după câteva luni de la prima instalare a jocului nu folosesc un texture pack.
S(ssssss)unetul jocului este şi el destul de bun. În ultimul patch, sunetele s-au schimbat,
iar internetul a explodat de plângeri cum că ar fi fost mai bine înainte dar, la cum îi cunosc
eu pe cei de la Mojang, nu va dura mult până când sunetul va fi reabilitat. Muzica, în
schimb, e o lucrare de geniu.
În final, vreau să spun că Minecraft este un must have pentru iubitorii de jocuri,
indiferent de preferinţe. May the blocks be with you!
Decembrie

| Vlastarul 40

Bookfest de Crăciun – editia I, va
avea loc în perioada 15-23 decembrie
2012 la parterul noului sediu al Bibliotecii
Naţionale din Splaiul Unirii. Vizitatorii pot
găsi aici cele mai bune cărţi la cele mai
bune preţuri, precum şi alte idei de cadouri
pentru Crăciun, întâlniri cu cele mai interesante personalităţi culturale ale momentului,
cinematograf de artă gratuit şi evenimente
speciale pentru copii. Intrarea este gratuită.

EducaTIFF în Bucureşti
		
Educa TIFF - programul de educaţie media şi cinematografică, parte din
Festivalul Internaţional de Film Transilvania
(TIFF), fiind primul program care a adus în
cinematografele din România filme special
create pentru copii şi adolescenţi, însoţite
de materiale didactice pentru dezvoltarea
planurilor de lecţie.
		
Proiecţiile se vor desfăşura pe
strada Dianei, nr. 4 în perioada 1–22 decembrie, sâmbăta, de la ora 12.00.
Filmul din deschiderea EducaTIFF la Dianei
nr. 4 este animaţia franţuzească Tabloul
(2011, Franţa–Belgia), ce a deschis şi
programul EducaTIFF din cadrul Festivalului
Internaţional de Film Transilvania (TIFF) din
acest an.
		
Programul EducaTIFF va continua
cu alte 3 filme speciale:
Sâmbătă, 8 decembrie, h 12:00: Karla şi Jonas
(2010, Danemarca, genul Family, 11+)
Sâmbătă, 15 decembrie, h 12:00: Persepolis
(2007, Franţa, Animaţie, 11+)
Sâmbătă, 22 decembrie, h 12:00: Ursul uriaş
(2012, Danemarca, genul Animaţie, 8+)

*Intrarea la filmele EducaTIFF este liberă, în limita locurilor disponibile.
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Horoscop
- decembrie -

Berbec

Leu

Săgetător

Ai un psihic bun, fondat pe
încredere şi optimism. Pe tot
parcursul lunii decembrie 2012
ai multă energie fizică, care se
cere consumată în acţiuni vii,
cum ar fi sportul.

Leul are o lună plină pe plan
amoros. Dragostea pluteşte în aer, alături de renii lui
Moş Crăciun şi de fulgii de
nea, iar tu o respiri odată cu
aerul.

Luna decembrie 2012 este
foarte dinamică în plan financiar, te îmboldeşte către
acţiune, cu scopul de a câştiga mai mulţi bani, dar poate să te îndemne şi la risc sau
risipă.

Taur

Fecioară

Capricorn

Aşteptările tale sunt foarte
ridicate, astfel că apropiaţilor nu le va fi deloc uşor să
îţi facă pe plac. Amintiţi-vă
totuşi de un proverb: nemulţumitului i se ia darul!

Ai o bună vitalitate şi o viziune optimistă. Energia fizică
abundă în decembrie 2012
şi trebuie să se exprime. Nu
ocoli sălile de fitness, mersul
pe jos, mişcarea în aer liber!

Ai energie fizică, dar nu stai
grozav cu moralul. Luna decembrie 2012 este stresantă
în plan profesional şi în plan
familial (probleme legate de
locuinţă, proprietăţi, părinţi
sau rude) şi ai nevoie de relaxare psihică.

Gemeni

Balanţă

Vărsător

Este usor acum să pierzi controlul sau să te expui unor
pericole. Ai nevoie de armonie interioară şi, pentru a o
caştiga, trebuie să faci un
efort de disciplinare.

Este nevoie să te focalizezi
mai mult. Oportunităţi există în decembrie 2012, idei
de dezvoltare există, resurse
există. Tot ceea ce trebuie
să faci este să-ţi stabileşti
priorităţile.

Decembrie 2012 ar putea fi
pentru tine o lună a împlinirilor: Venus, Mica Benefică,
traversează casa reuşitei Vărsătorului, iar Soarele şi Mercur
traversează casa popularităţii şi a susţinerii.

Rac

Scorpion

Peşti

Există un interes foarte viu
pentru colaborări şi muncă de echipă, dar şi spiritul
competitiv este foarte dezvoltat. Caută să păstrezi un
echilibru, nu încerca să-ţi impui punctul de vedere în forţă şi evită controversele!

Ai o mare nevoie de dragoste, simţi nevoia de a împărtăşi
totul cu celălalt, de a evolua
în sincronicitate cu el. Pe tot
parcursul lunii decembrie
2012 se manifestă o înclinaţie
sporită către comunicare şi
schimb de impresii.

Proiectele colective, chestiunile legate de public sau lucrul
cu un grup oarecare de oameni te motivează, îţi solicită
implicarea, timpul, energia.
Financiar, perspectivele lunii
decembrie 2012 sunt promiţătoare.
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Horoscop: Irina Ungureanu, clasa a XII-a G

Vrei să faci parte din echipa
Vlastarul? Trimite-ne un e-mail
la adresa:
revistavlastarul@yahoo.com

Propunere pentru sigla liceului.
Colegiul Naţional ,,Spiru Haret”
Adresa: Strada Italiană nr.17,
Sector 2, Bucureşti.
Telefon: 021 313 64 62
E-mail: haretiana2012@hotmail.com

Colegiul Naţional
,,Spiru Haret“, Bucureşti

