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  | DIN ISTORIA REVISTEI „VLĂSTARUL“ |

1923-2021

 În urmă cu 98 de ani, în sfânta 
zi de Crăciun a anului 1923, la inițiativa 
profesorului Victor V. Haneș de la Liceul 
„Spiru Haret“ din București, apărea revista 
Vlăstarul. Scopul declarat al acestei publicații 
școlare a fost (și a rămas) acela de a „respecta 
personalitatea elevului“ (V.V. Haneș, 1939).
 De-a lungul timpului, elevi ai Liceului 
„Spiru Haret“, ce aveau să devină personalități 
importante ale culturii române, au evidențiat, 
în articolele lor, menirea Vlăstarului. Astfel, 
Constantin NOICA, în articolul Revizuiri 
(1928), arăta că rostul revistei era acela de a 
permite manifestarea autentică a „fondului 
sufletesc al câtorva. Talentul nu e axa de 
susținere a gesturilor din arta tinerilor. Dacă 
se găsește, cu atât mai bine. Tinerii sunt artiști 
dintr’altă pricină: pentru că sunt autentici“. 
Un an mai târziu, Nicolae STEINHARDT 
insista asupra  faptului că revista trebuie să fie 
deschisă tuturor elevilor: „Care e omul care 
n-a compus în tinerețea lui cel puțin câteva 
versuri proaste? Revista Vlăstarul a fost făcută 
tocmai pentru a satisface această dorință și 
a da posibilitatea elevilor acestui liceu să-și 
publice încercările cele mai reușite.“

 La începuturi, Vlăstarul a crescut prin 
scrierile unor liceeni, precum: Mircea ELIADE, 
Nelu CIORĂNESCU, Haig ACTERIAN, Dinu 
PILLAT,  Dinu ERBICEANU, Constantin 
NOICA, Nicolae STEINHARDT, Alexandru 
CIORĂNESCU, Alexandru ELIAN, Barbu 
BREZIANU, Alexandru PALEOLOGU, 
Grigore MOISIL. Și lista continuă. 

*
 În acest an, pe data de 19 noiembrie, 
s-au împlinit 100 de ani de la nașterea 
lui DINU PILLAT, absolvent al Liceului 
„Spiru Haret“, promoția 1940. În semn de 
recunoștință față de activitatea scriitorului, 
a criticului și a istoricului literar,  activitățile 
Zilei Absolventului s-au desfășurat aducând, în 
memoria actualilor elevi, mărturisiri despre 
Dinu Pillat ale doamnei Monica Pillat, fiica 
domniei-sale. De asemenea, actualul număr al 
revistei Vlăstarul va reproduce și articole ale 
lui Dinu Pillat din perioada 1937-1940.
 Cu emoție constatăm că au mai rămas 
doi ani, doar doi, până când Vlăstarul va împlini 
100 de ani... Bucurie, dar și responsabilitate, 
în același timp. Avem datoria de a continua 
activitatea spiriștilor din generațiile anterioare, 
urând Vlăstarului 

„LA MULȚI ANI!“



ABSOLVENT AL LICEULUI „SPIRU HARET“
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MONICA PILLAT

CENTENAR

DINU PILLAT
1921-2021

e 19 noiembrie 1921 a venit pe 
lume Dinu Pillat. S-a născut într-o 
familie de elită: tatãl (Ion Pillat) – 
poet, mama (Maria Pillat-Brateş) 
– pictoriţã, unchii materni (Ionel, 
Vintilă, Dinu Brătianu) – politicieni 
de prim rang, mătuşile (Sabina, 

căsătoritã Cantacuzino, şi Pia Brătianu, cãsãtoritã 
Alimăneştianu) - scriitoare. Atmosfera rafinată 
a climatului de acasă, efervescenţa culturală 
a epocii interbelice, prietenia părinţilor săi cu 

marile personalităţi ale timpului care le călcau 
adesea pragul prevesteau fiului un viitor strălucit. 
 Încă de când era elev la liceul Spiru 
Haret, începuse să scrie şi el, publicând în revista 
Vlăstarul meditaţii, cugetări şi recenzii la cărţile 
iubite, fiind atras mai ales de roman, ca gen 
literar. În anii studenţiei la Facultatea de Litere, 
a colaborat la revista Albatros, unde i-a apărut, 
în 1941, în foileton, Jurnalul unui adolescent, iar 
în anul următor şi-a lansat prima carte, Tinereţe 
ciudată.

P

Mulțumiri doamnei profesor Ana DURAC, grație căreia 
publicarea acestor texte a devenit posibilă
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         În 1943, îi scria Corneliei 
Filipescu, viitoarea sa soţie, despre 
proiectul unui nou volum, Vestitorii, 
pe care avea să-l finalizeze abia în 
1955, sub titlul Aşteptând ceasul de 
apoi. Decesul tatălui sãu, survenit subit 
în 1945, i-a inspirat în parte un alt 
roman, Moartea cotidiană, publicat în 
1946. După absolvirea Facultăţii, Dinu 
Pillat a devenit asistentul profesorului 
George Călinescu, la Catedra de istorie 
a literaturii române moderne. Şi-a dat 
doctoratul sub îndrumarea acestuia, 
având ca subiecte: Romanul de senzaţie 
în literatura română din a doua jumătate 
a secolului al XX-lea şi Contribuţiuni la 
biografia lui Ion Pillat.
 Ascensiunea sa culturală avea 
sã fie curând curmată de cataclismele 
istoriei. Pe 15 octombrie 1947, era 
dat afarã de la catedră, în urma unei 
restructurări pe criterii politice. Familia 
sa fusese trecută de comunişti pe lista 
neagră a indezirabililor. A rãmas câţiva 
ani şomer, nereuşind să fie primit 
nicãieri. Cu ajutorul unui prieten, a fost 
angajat în 1950 ca pontator şi casier la  
Cooperativa de praf de sânge „Muntenia“, 
unde a lucrat până în 1955. În toamna 
anului 1956, George Călinescu a izbutit 
să-l aducă, pe un post de cercetător, la 
Institutul de Istorie Literară şi Folclor, 
a cărui direcţie o deţinea de curând. 
Dar nici el şi nici prietenii săi n-au 
încetat sã fie urmăriţi de Securitate. În 

primăvara anului 1959, a fost arestat în 
procesul intentat de regimul comunist 
intelectualilor, în lotul Noica-Pillat, 
fiind condamnat la 25 de ani muncă 
silnică şi 10 ani degradare civică, pentru 
„crima de uneltire împotriva ordinii 
sociale“ pentru romanul Aşteptând 
ceasul de apoi, considerat „obiect delict“.
 Din fericire, în urma amnistiei 
din 1964, Dinu Pillat a fost eliberat din 
închisoare şi, în toamna aceluiaşi an, a fost 
reîncadrat de George Călinescu la Institutul 
de Istorie Literară şi Folclor. A renunţat 
pentru totdeauna la roman, dedicându-se 
studiilor critice şi istoriei literare: 
Mozaic istorico-literar. Secolul XX, 1969, 
Ion Barbu (Micromonografie),1969, 
Dostoievski în conştiinţa literarã 
româneascã, apãrutã postum, în 1976; 
îngrijirii de ediţii: Ion Barbu – Pagini 
de proză, 1968, Ion Barbu – Versuri 
şi proză, Ed. Minerva, 1970, Valeriu 
Ciobanu – Fiul lunii, 1969; 
şi antologiilor: 
Ion Pillat – Poezii, în 2 volume, 1969,  
M.Blecher – Întâmplări din irealitatea 
imediată. Inimi cicatrizate, 1973; Ionel 
Teodoreanu – Pagini cu copii şi adolescenţi, 
1973; Ştefan Neniţescu – Ani, 1973; O 
constelaţie a poeziei române moderne, 
1974; G. Călinescu în conştiinţa literară a 
contemporanilor, antologie de texte critice, 
apãrut postum, în 1999.
 Bolnav de cancer, Dinu Pillat a 
murit pe 5 decembrie 1975. 
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MONICA PILLAT

REFUGII

in urgia anilor 50, când ajunsese 
şomer, tata se refugia în poveştile 
şi în jocurile pe care le născocea 
pentru mine. După ce îmi citea 
cu voce tare din basmele lui Petre 
Ispirescu, ale lui Charles Perrault, 
ale lui Christian Andersen, 
interpretam împreună când un 

rol, când altul. Favorita mea era Prinţesa 
cu bobul de mazăre: tata era necunoscuta 
venită într-o noapte la castel să ceară 

găzduire. Eu eram prinţul care o primea 
şi care, la sfatul împărătesei, îi punea un 
bob de mazăre sub saltea, ca să vadă dacă 
străina era cu adevărat de rang înalt, cum 
pretinsese. Mă prăpădeam de râs când tata 
se aşeza pe pat şi sărea apoi ca ars, simţind, 
chipurile, bobul de mazăre. Îl văd stând în 
genunchi, la capul patului meu de copil şi 
îndemnându-mă, la ceasul confidenţelor, 
sã-i spun ce i-am adus în dar lui Dumnezeu, 
în acea zi. 

D

Mulțumiri doamnei profesor Ana DURAC, grație căreia 
publicarea acestor texte a devenit posibilă
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        Într-o vacanţă de vară la Miercurea-Ciuc 
(locul unde Buni era în domiciliu forţat), mă 
plimbam cu tata într-o poiană. Era pe înserate şi 
în acel luminiş, pândit de umbre, am stat câtva 
timp, dar cum se lãsa întunericul, ne-am temut 
cã la întoarcere nu vom mai nimeri drumul 
înapoi. Pe potecã, mai la vale, ne-am întâlnit 
cu o bãtrânã care cãra din greu o legãturã de 
vreascuri. Tata i-a luat din spinare povara care o 
încovoiase şi i-a dus-o pânã în poarta casei. Am 
şi acum în ochi privirea uluitã a bãtrânei cãreia 
deodatã îi pierise graiul. L-a urmat sfioasă, mută 
de recunoştintă. Atunci mi-am dat seama ce 
voia el să spună când îmi vorbea despre cum ar 
trebui câştigată o zi prin bunătate. 
 Am mai păstrat din acel ţinut un 
moment de care nu mă voi despărţi niciodatã. 
Mergeam pe înnoptate cu tata, la poalele unei 
păduri şi priveam răsăritul lunii. Atunci el a 
început să-mi recite din Eminescu: 

Peste vârfuri trece luna,
Codru-şi bate frunza lin,
Printre ramuri de arin,
Melancolic cornul sună:

  Mai departe, mai departe,
  Mai încet, tot mai încet,
  Sufletu-mi nemângâiet
  Îndulcind cu-un dor de moarte. 
 În acele cuvinte, venind de peste timp, 
cu vocea lui, îmi pare că îmi regăsesc dintr-o 
dată toată viaţa.

***
 Uneori, la amiază, întorcându-se 
acasã, tata mă îndemna sã ghicesc după 
praful de pe pantofi, unde fusese şi, dacã nu 
ştiam răspunsul, mă conducea imaginar până 
la capătul oraşului unde, mãrturisea el, fãcea 
săptămânal o vizitã unei familii de iepuri de 
câmp.
 Pânã la vizuina lor, tata mergea 
într-o mică trăsură care îl aştepta anume 
într-un luminiş. De fiecare dată, mânzele, 
fiicele adoptive ale birjarului, purtau pălării 
noi şi erau gătite după ultima modă. De 
cum călătorul cobora din trăsură şi intra în 
vizuină, iepuroaica-mamă punea masa, iar 
iepurele-tată deschidea o sticlă de şampanie 
pentru sărbătorirea evenimentului. 

„Atunci mi-am dat seama ce voia 
el să spună când îmi vorbea despre 

cum ar trebui câştigată o zi prin 
bunătate.“ 
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Fiica lor se învârtea în jurul oaspetelui, 
punându-i întrebări despre mine. Profitând 
de venirea lui, mai apăreau doi musafiri: 
o doamnă hârcioagă, mai în vârstă, şi un 
gândac vesel, un pierde vară, mirosind 
cumplit a gunoiul în care îşi făcea veacul. 
 Nu ştiam încă să scriu când, ca să 
nu uit acele drumuri şi vizite fermecate, 
am prins să le desenez într-un caiet. Din 
clasa a II-a pânã într-a IV-a, am tot refăcut 
desenele, adăugând pe margine mici note 
explicative şi citate din ceea ce îmi depăna 
tata. Ar fi putut el însuşi sã le aştearnă 
pe hârtie, dar n-a fãcut-o niciodată. În 
schimb, m-a învăţat de timpuriu să sar 
pârleazul din cotidian în fantezie şi să 
înconjur realitatea cu aura închipuirii.               
 Evocând acei ani, într-o scrisoare 
din 1972, tata mărturisea: viaţa şi povestea 
fãceau sã ne ţinem împreunã pe acelaşi 
„mal“, când jocul (dar oare era joc?) ne 
integra în miracolul unei comuniuni totale, 
fãrã fisuri provenite din vârstã sau vreo 
împrejurare a realitãţii cotidiene, iar într-o 
alta, cam tot de pe atunci, consemna 
nostalgic: Mă trezesc reamintindu-mi… 
poveştile în care ajunsesem să cred aproape 
în aceeaşi măsură ca şi tine. Ce-or mai fi 
făcând gândacul de gunoi, dar hârcioaga? 
Mi se strânge inima în faţa timpului care ne 
mistuie pe nesimţite…  

***
 Serile, la lumina lămpii de pe biroul 
părintelui său, tata ne citea mamei şi mie 
din poeţii lui preferaţi şi vocea lui caldă, 
acompaniată de gestul mâinii care dirija

 muzica versurilor, mi-a revelat armoniile 
sonore ale cuvintelor, puterea lor de a 
ne catifela traiul, îmbogăţindu-l. Adesea 
poemele lui Arghezi sau ale lui Emil Botta 
ori Lucian Blaga, din care îi plăcea sã recite, 
ne însoţeau plimbările prin parcuri. 
 Când ne aflam înconjuraţi de 
prieteni, el niciodată nu vorbea. Îi 
plăcea mai mult să îi asculte pe ceilalţi, 
învăluindu-i totdeauna într-o tăcere 
afectuoasã şi intensã. Ochii lui alunii 
se adânceau, umplându-se de razele 
curiozităţii.

 | ABSOLVENT  SPIRU |
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      n noaptea Bunei Vestiri (25 martie) 
a anului 1959, m-am trezit brusc 
din somn. Lumina era aprinsă, nişte 
indivizi necunoscuţi umblau prin 
casă răvăşind cărţile din bibliotecă şi 
scotocind prin sertare. Mama, palidă, 
se sprijinea de spătarul unui scaun, 
tata, pe marginea patului, se îmbrăca 

în tăcere, bunicile mele, ca nişte umbre, 
se lipiseră de perete. Stăteam nemişcată în 
aşternut, încremenită în aceeaşi muţenie care 
îi cuprinsese pe ai mei. 
 Echilibrul cald al încăperilor era dat 
peste cap de intruşii în negru care răscoleau 
pretutindeni, aruncând pe jos lucrurile 
aşezate cu grijă în casă. Totuşi familia nu 
era surprinsă de ceea ce se petrecea, luând 
sălbatica intruziune drept un rău inevitabil. 
Mă cutremură şi acum calmul cu care mama 
a pus într-un sac puţină îmbrăcăminte, revăd 
neclintirea statuară a bunicilor mele, aud paşii 
egali ai tatei părăsind odaia, casa, grădina.

 A doua zi, de dimineaţă, m-am dus 
la fabrica de blănărie, unde uceniceam, ca 
toţi colegii mei de şcoală, pe lângă câte un 
muncitor. Cu mintea pustiită, priveam pe 
geamul cenuşiu-murdar o macara mişcându-
se în aer şi, în vreme ce însăilam bucăţile de 
blană artificială, am simţit că ziua care începuse 
avea să fie cea mai tristă din viaţa mea. 
 La câtva timp de atunci, într-o noapte, 
am visat că tata era în mijlocul unui lac negru, 
iar pe mal, de jur împrejur, se aflau prietenii 
lui care îi întindeau mâinile ca să-l ajute să 
iasă de acolo, dar, cum îi apucau degetele, 
cădeau şi ei, traşi în aceeaşi apă întunecată. În 
cuprinsul aceluiaşi an, aveau să fie arestaţi, unul 
după altul, aproape toţi cei dragi nouă. După 
câteva săptămâni, am visat că stăteam în ploaie 
şi noroi, în dreptul unui trunchi noduros de 
copac, şi acolo se afla un bătrân pe care l-am 
întrebat la câţi ani a fost tata condamnat, iar 
el mi-a răspuns: la douăzeci şi cinci de ani. În 
dimineaţa următoare, am iscodit-o pe mama: 
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- E adevărat că tata a fost condamnat la douãzeci şi 
cinci de ani?
Ea a tresărit şi m-a întrebat: 
- Cine ţi-a spus? 
- Am aflat din vis, i-am răspuns şi obrazul ei s-a făcut 
şi mai alb.
 După aproape patruzeci şi cinci de ani, 
aveam să descopăr, din cartea Dorinei Al. George, 
Şocul amintirilor 1, felul în care mama primise vestea 

cumplitei sentinţe, în anul 1961: 
 „După proces, am fost anunţaţi să 
trecem la Direcţia Securităţii (în strada Domniţa 
Anastasia), ca să ne fie predate unele lucruri ale 
condamnaţilor… Am fost acolo la orele indicate pe 
avizul de chemare; înaintea mea se afla o doamnă 
pe care n-o cunoşteam, nefiind dintre cei cu care 
am stat în timpul procesului. Ofiţerul de la masă i-a 
predat câteva caiete (cred) şi i s-a adresat:

FAMILIA PILLAT -1952
(Dinu, Cornelia şi Monica)
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1 Dorina Al. George,  Şocul amintirilor, Ed. Paralela 45, 2006, p. 43 



     - Ei, doamna Pillat, ce ziceţi de soţul 
dv., iată cu ce s-a ales: a încasat o condamnare 
de 25 de ani închisoare; ce o să vă faceţi acum? 
 - L-am aşteptat 2 ani şi o să-l mai 
aştept 23, a răspuns pe loc doamna respectivă, 
cu o voce de gheaţă care l-a siderat, cred,  pe 
ofiţer, care n-a mai zis nimic.“
 Timp de cinci ani şi jumătate, am 
început să strâng într-un sertar al biroului 
tatei toate ciocolăţile pe care le primeam 
de sărbători, ca să se poată bucura de ele la 
întoarcere, iar dacă m-am pus pe scris, a fost 
pentru că simţeam că, prin poezie, puteam 
comunica nevăzut cu el, dincolo de barierele 
spaţiului şi timpului.
 În acel interval al aşteptării, mama, 
care fusese obligată să divorţeze pentru a-şi 
putea păstra serviciul la Biblioteca Academiei, 
a fost mutată disciplinar în mansarda clădirii. 
Într-o scrisoare din 18 februarie 1965, ea 
evocă acel spaţiu al izolării pe care cu timpul 
reuşise să-i deturneze sensul iniţial: 
 Poate că din fericire am fost îndreptată 
să lucrez într-o odaie a Bibliotecii, ce se găsea 
la ultimul etaj. Un perete din sticlă mată, 
altul cu ferestre sus şi cu o uşă ce dădea 
deasupra acoperişurilor. Când deschideam 
uşa pentru a aerisi sau când o ţineam 
deschisă în permanenţă şi-mi ridicam ochii 
de pe fişe, vedeam printre copaci şi acoperişuri 
cum se scurgeau anotimpurile. La început, 

nu prea aveam mobilier, dar din cutiile cu 
reproduceri şi câteva suporturi rudimentare şi 
scări de bibliotecă făcusem un decor de piesă 
expresionistă.
 Colegele, care mă vizitau uneori, şi un 
bătrân bibliotecar, învăţat, care mă îndruma, 
găseau că interiorul în care lucram era foarte 
plăcut şi mă fericeau că aveam în jur linişte 
şi lumină. Aceasta mă consola de faptul că 
treceam pe lângă cărţi pe care nu aveam 
timp să le studiez şi zăream din când în când 
stampe interesante, de care nu mă puteam 
atinge. Şi astfel puteam sta zile întregi, câte opt 
ore, singură, fără să doresc prezenţa nimănui, 
la plecare fiind obosită doar de lucru, dar 
mulţumită şi cu sufletul limpede.2 
 Detenţia tatei a făcut ca să nu pot fi 
admisă în liceu la nicio şcoală din centru, dar 
la periferia de atunci a oraşului, într-un cartier 
nou muncitoresc, am reuşit să intru şi, spre 
norocul meu, am avut acolo parte de colegi 
buni, care se aflau în aceeaşi situaţie. Nu 
i-am întrebat niciodată nimic, dar mersul 
împreună, un ceas cu tramvaiul spre şcoală 
şi alt ceas înapoi spre casă, crease între noi 
o solidaritate care nu avea nevoie de nici o 
explicaţie. Mulţi dintre talentaţii profesori ai 
acelei şcoli m-au înconjurat cu o afecţiune 
discretă, făcându-mă să simt că, în ciuda 
tuturor restriştilor, exista un loc în care 
puteam fi acceptată.
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 Scrisoare a Corneliei Pillat cãtre Pia Pillat Edwards, din 15 feb. 1965, vol. Biruinţa unei iubiri, Ed. Humanitas, 

2008, p. 269 
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REVENIREA

n vara anului 1964, eram cu Manana 
la Mânăstirea Văratec, unde, de 
câţiva ani, îmi petreceam vacanţele. 
Pe când stăteam pe cerdac, în acel 
sfârşit de iulie, a scârţâit deodată 
poarta şi poştaşul a adus vestea. Am 
luat în mâini cartea poştală cu scrisul 

mamei de la Bucureşti şi am citit-o până am 
simţit că nu mai văd. Minunea mă călcase în 
picioare, în cataclismul bucuriei îmi retrăiam 
deodată desfiinţarea. Cea mai tristă zi a vieţii 
mele, imediat după arestarea tatei, şi cea 
mai fericită amiază, la aflarea că se întorsese 
acasă, se dovedeau a fi la fel de nimicitoare, 
ca intensitate.
 În curând a sosit şi prima scrisoare a 
tatei care începea aşa: 
 Când am urcat încet panta de jos a 
bătrânei noastre uliţi, pe care în anii copilăriei 

tale ne-am dat de-atâtea ori cu săniuţa, ochii 
mi s-au împăienjenit, gura mi s-a uscat de-a 
binelea şi sacul cu micul meu calabalâc a 
cântărit mai greu în mână, atât de copleşit am 
fost de emoţie, revăzându-le pe toate aievea, 
cum le lăsasem cu 5 ani, 4 luni şi 3 zile în 
urmă.
 Dacă ai şti de câte ori mi-am 
închipuit această scenă a reîntoarcerii 
mele acasă... cu tine năvălind... cu codiţele 
blonde fluturându-ţi în spate ca nişte cozi de 
zmee în bătaia vântului... tu... m-ai primit 
în casă, privindu-mă din fotografiile tale de 
pretutindeni din odăi. Abia te-am recunoscut 
în ele, poate pentru că ai crescut atât de mult 
sau poate pentru că lacrimile nu mă lăsau să 
te disting de ajuns de bine. Şi apoi, am căzut 
în genunchi la icoana Maicii Domnului şi am 
mulţumit pentru toate, toate.1

Î
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1  Scrisoare a lui Dinu Pillat cãtre Monica, din 31 iulie 1964, 
vol. Biruinţa unei iubiri, op. cit. pp. 260-261  
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 După o săptămână a sosit a doua scrisoare, 
în care tata îmi spunea: 
 Azi am început să mă reintegrez pe deplin 
în realitatea vieţii, să nu mă mai îndoiesc că toate 
sunt aievea, o amăgire de vis. Da, sunt acasă şi parcă 
n-aş fi lipsit niciodată! Mi-am reaşezat biblioteca 
frumos, adunând cărţile la loc, rânduindu-le cu 
grijă şi atenţie în rafturi, alintând parcă într-un 
fel fiecare volum în parte, cum făceai tu cu păpuşa 
în copilărie. Am schimbat ordinea tablourilor, 
am adus corabia lui Columb de pe bibliotecă pe 
scrin... Apoi, nu m-a răbdat inima şi am început 
să rearanjez şi odaia ta, să-ţi pun ordine în cărţi, 
aşezând totodată volumele după anumite criterii.2
 În a treia scrisoare, mă sfătuia: 
 În ceea ce faci, nu trebuie să fii niciodată 
mulţumit de tine însuţi, ceea ce nu înseamnă 
bineînţeles nici să ajungi la deznădejde. Scrisul... 
rămâne o taină... cum o taină miraculoasă ne 
apare însăşi... creaţia lumii de către Dumnezeu... 
noi nu constituim decât stropul unei conştiinţe.3
Nu pot uita dimineaţa noroasã din livada 
mânãstirii, unde tata, ajuns cu mama la Vãratec, 
dupã vreo douã sãptãmâni, mi-a vorbit despre 
încercãrile cumplite prin care trecuse în închisoare 
şi mi-a destãinuit cã le putuse supravieţui numai 
deschizând o fereastrã spre Dumnezeu. 
Ascultându-l, sub pomii care se cutremurau sub 
palele de vânt, mi-am dat seama deodatã cã nu 
împlinisem încã 17 ani. Pânã la întoarcerea lui, 
trãisem într-un cenuşiu fãrã vârstã, fãrã speranţã, 
fãrã orizont. Venirea tatei îmi înapoia libertatea, 
bucuria de a exista, exuberanţa pierdută. Atunci 
m-am întors cu frenezie la poveştile pe care mi 
le spunea în copilărie şi, plecând de la ele, mi-am 

imaginat propriul meu basm, Cei treisprezece şi 
Misterul.
 Dupã publicarea cãrţii, în ziua de 14 
mai 1968, el a ţinut sã îmi scrie: Nu-ţi închipui 
ce sentiment ciudat de nedumerire şi bucurie m-a 
stãpânit toatã ziua de ieri, luând act de volumul 
tãu apãrut în librãrii. Cum a inversat deodatã 
Timpul rolurile noastre! Fetiţa cãreia îi povesteam 
de atâtea ori istoriile cu iepuraşul, gândacul 
de gunoi, hârcioaga et comp., este aceea care 
povesteşte acum nu numai tatei (amuţit de mult) 
dar şi încã altor 29.999 de inşi o istorie care taie la 
distanţã tot ceea ce îmi umbla altcândva prin cap, 
fãcându-mã sã trãiesc cu tine dincolo de limitele 
logice ale cotidianului, cu oameni şi ziduri […] 
Cum sã-ţi mulţumesc cã a fost posibil prin tine un 
asemenea miracol? Stau la picioarele tale, ca pe 
marginea unei ape sau la liziera unei pãduri şi nu 
pot sã fiu nici mãcar un critic romantic al scrisului 
tãu ca Hazzlitt sau Coleridge… Iartã-mã! Nu sunt 
în stare sã-ţi spun decât ceea ce mi-a spus Ionel 
Teodoreanu la prima mea carte, când aveam şi eu 
20 de ani: Drum bun! 4  
 Dupã ce a venit din detenţie, felul tatei de a se 
ruga s-a schimbat. Nu mai rămânea îngenuncheat, 
nici nu stătea recules, într-o stare meditativă de 
spirit, ci străbătea cu paşi neliniştiţi odăile, cu faţa 
întunecată de încrâncenare, cu o încruntare teribilă 
a sprâncenelor sale negre, stufoase. Îi priveam cu 
durere chipul atât de chinuit în acele clipe. 
 Se ruga în fiecare seară nu numai pentru 
familia şi prietenii săi, ci şi pentru cei care îl 
bătuseră până la desfigurare în închisoare, 
pentru cei care îl prigoniseră, pentru cei care îl 
duşmăneau.
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 Scrisoare a lui Dinu Pillat cãtre Monica din 14 august 1964; 

3 Scrisoare a lui Dinu Pillat cãtre Monica din 20 august 1964, reprodusã în vol. Spectacolul rezonanţei, Editura Humanitas, 2012, 
p. 343-346;
4  Scrisoare a lui Dinu Pillat cãtre Monica din 14 mai 1968;



În volumele ei de amintiri5, mama a evocat 
întâlnirea tatei, de curând eliberat, cu torţionarul 
său, pe stradã. De cum l-a văzut, tata s-a dus la 
el şi, întinzându-i mâna, i-a spus: „Te-am iertat“. 
Omul a încremenit şi s-a făcut alb ca varul la faţă. 
Altãdatã, pãrinţii mei se plimbau pe o alee, în 
Parcul Carol când, deodatã, tata i-a arãtat mamei 
pe un domn surâzãtor care se juca gingaş cu fetiţa 
lui în apropiere. Era şi el unul dintre torţionarii cei 
mai cruzi care îl chinuiserã în închisoare.             
 Când mama l-a întrebat odată cum putea 
să-i ceară îndurare lui Dumnezeu pentru asemenea 
oameni, tata i-a răspuns că pentru ei nu se ruga 
nimeni şi de aceea nu se puteau mântui.
 Am gãsit în arhivele de la CNSAS 
transcrierea răspunsului său dat la eliberare celui 
care îl pusese să semneze declaraţia de colaborare 
cu Securitatea. A spus cã el are un stăpân care este 
dincolo de această lume, cã nu poate sluji altuia 
şi nu a semnat, iar cel care îi ceruse acest lucru 
a tăcut și și-a retras hârtia. Probabil n-a insistat, 
gândindu-se că mintea tatei o luase razna. 
 Pentru tata, ca şi pentru mulţi dintre 
prietenii săi, experienţa închisorii a avut un rol 
esenţial atât în apropierea de Dumnezeu prin 
suferinţă, cât şi în descoperirea, după eliberare, a 
miracolului vieţii, a elementarei bucurii de a exista. 
În vara anului 1971, el îi scria de la Văratec mamei: 
 Se împlinesc astăzi şapte ani de la întoarcerea 
mea din închisoare, de la împlinirea miracolului pe 
care încă nici acum nu îl realizez parcă pe deplin. Mă 
uit în jur, din cerdacul de pe care-ţi scriu, la tot ceea ce 
mă înconjoară, dându-mi certitudinea că nu visez: 
florile, grădina cu micile răsaduri cu zarzavaturi, 
acoperişurile celorlalte căsuţe de măicuţe, pierdute 
între coroanele copacilor, turlele mânăstirii, dâmbul 

împădurit dindărătul lor, cerul de dincolo de toate. 
Îmi dau seama că dacă mă ridic, pot să cobor de pe 
cerdac, să trec din grădină în uliţă, să-mi îndrept 
de-acolo paşii încotro vreau, că nu mai am de ce să 
invidiez o furnică sau o muscă pentru libertăţile lor 
de mişcare. [...] Îmi aduc aminte O, Doamne, cât de 
limpede! când te-am revăzut după 5 ani, 4 luni şi 3 
zile în vechea noastră curte de la Manana, în rochia 
de vară, venind spre mine parcă şi mai stângaci 
emoţionată decât în dimineaţa zilei când ai descins 
în rochie de mireasă, în faţa Bisericii Icoanei. Îmi 
venea să mă prostern la picioarele tale, cum a făcut 
stareţul Zosima înaintea lui Dimitrie Karamazov. 
Iar acum, cu un gest de prelungire a impulsului 
de-atunci, reprimat numai din pudoare, după ce am 
trăit 7 ani reintegrat într-un normal al lucrurilor, 
căruia i-am pierdut treptat reversul de miracol, îmi 
vine (deşteptat violent în această dimineaţă) să mă 
prosternez la pământ ca Alioşa Karamazov, când are 
halucinaţia nunţii de la Cana, în ceasurile de veghe 
ale agoniei Stareţului Zosima, să îmbrăţişez şi eu, 
adânc şi cutremurat conştient, rădăcina firii în care 
suntem cuprinşi.6
 La ieşirea din închisoare, tata a dorit să-şi 
uite cariera de scriitor. Ar fi vrut să lucreze ca paznic 
al unei grădini publice. Dacă nu ne-ar fi avut pe 
noi, el s-ar fi călugărit, aşa cum a făcut-o mai târziu 
bunul lui prieten, Nicolae Steinhardt. A revenit 
însă treptat la cultură, în calitate de critic şi eseist, 
odată cu reprimirea lui de către George Călinescu 
la Institutul de Istorie Literară şi Folclor, în toamna 
anului 1964. A continuat să fie urmărit cu străşnicie 
de Securitate şi pedepsit pentru gândirea lui liberă, 
prin concedierea şi retrogradarea sa în primăvara 
anului 1975. A murit fulgerător, la începutul iernii 
aceluiaşi an, de un cancer la oasele capului.
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MONICA 
PILLAT SAULESCU

   

Am avut norocul să cunosc chiar 
din familie pe scriitori vestiţi ca: 

Vasile Voiculescu, Emil Botta, Lily 
Teodoreanu, Ştefan Neniţescu, Marin 

Sorescu, Ştefan Augustin Doinaş, 
Nicolae Steinhardt, iar, mai târziu, 
pe Constantin Noica. De la fiecare 

am învăţat câte ceva esenţial legat de 
frumuseţea creaţiei, de rolul benefic al 
memoriei, de strategiile supravieţuirii 

şi, mai ales, de nobleţea conduitei 
morale.
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Daria Mihaela Pană: În acest an, pe data de 
19 noiembrie, s-au împlinit 100 de ani de la 
nașterea lui Dinu Pillat, tatăl dumneavoastră, 
scriitor, istoric și critic literar.  La Colegiul 
Național „Spiru Haret“ din București, de Ziua 
Absolventului (12 Decembrie), numeroase 
activități desfășurate au adus în memoria 
liceenilor actuali aspecte privind biografia 
lui Dinu Pillat. V-a povestit vreodată tatăl 
dumneavoastră întâmplări din timpul anilor 
de liceu? Ne puteți împărtăși?
MONICA PILLAT SAULESCU: Regret 
cã tata nu mi-a povestit aproape nimic din 

acea perioadã, dar ce îţi pot spune este cã din 
carnetul lui de note din anul şcolar 1939-1940, 
când era în ultima clasã de liceu, la uman, 
rezultã cã cele mai bune rezultate le avea la 
literatura românã, la religie, la eticã, la filozofie, 
la ştiinţele naturale, la istorie, geografie şi la 
limbile elinã, francezã şi germanã. A terminat 
acel an cu media generalã 8,66. Dinu Pillat era 
pasionat de lecturã în care vedea un mijloc 
predilect de evadare din monotonia orarului 
zilnic. De asemenea, ca elev, s-a afirmat de 
timpuriu în revista şcolii cu recenzii despre 
cãrţile iubite, cu reflecţii şi meditaţii.   

În contextul sărbătoririi unui secol de la nașterea scriitorului 
Constantin (Dinu) PILLAT (absolvent al Liceului Spiru Haret, 
promoția 1940), echipa Vlăstarul a realizat un interviu cu 
doamna Monica PILLAT SAULESCU, fiica domniei-sale. 
Adresăm mulțumiri doamnei profesor Ana DURAC (limba 
engleză) pentru înlesnirea comunicării cu domnia-sa.
Monica Pillat este prozatoare, poetă și traducătoare română de 
literatură engleză, membră a Uniunii Scriitorilor, la secțiunea 
poezie. Este nepoata scriitorului și poetului tradiționalist Ion 
Pillat și a pictoriței Maria Pillat-Brateș. Este fiica prozatorului 
Dinu Pillat și a Corneliei Pillat. 
Sursa: wikipedia.org

REALIZAT DE: 
Daria Mihaela PANĂ (12 F)
prof. Corina BUZOIANU

FOTO -
botosaneanul.ro
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    D.M.P.: În anul 1940, Dinu Pillat publica, 
în revista Vlăstarul, articolul Rămâi cu bine, 
liceu bătrân! Răzbate, din aceste rânduri, atât 
melancolia desprinderii de lumea copilăriei, 
cât și însuflețirea intrării în marea viață. 
Ce trăsături defineau personalitatea tatălui 
dumneavoastră, Dinu Pillat?
M.P.S.: Citind articolul pe care l-ai pomenit şi, 
mai ales, Jurnalul unui adolescent, publicat în 
foileton din toamna aceluiaşi an până în 1941, 
în revista Albatros, condusă de Geo Dumitrescu, 
am putut deduce că Dinu Pillat fusese un elev 
cuminte, politicos, cu o fire caldã şi prietenoasă, 
înclinatã spre visare. În fundul sufletului său 
era însã un rebel, având un spirit aventuros, 
dornic de imprevizibil, era fascinat de abisurile 
lăuntricului omenesc şi simţea în el, totodatã, 
elanul altruist al Prinţului Mâşkin, eroul lui 
Dostoievski. A avut ca mentori pe scriitorii Ionel 
Teodoreanu şi George Cãlinescu, cel din urmă 
fiind şi profesorul lui favorit din anii studenţiei. 
A fost atras de formula literară a romanului, mai 
întâi pentru a se disocia prin aceastã opţiune de 
tatăl sãu, Ion Pillat, care excela în poezie, iar, în 
al doilea rând, presupun, pentru că universul 
ficţional îi oferea şansa plonjării în alte lumi 
posibile. Scrisul a fost pentru el şi un mijloc de a 
se cunoaşte pe sine şi de a-şi explora adâncurile. 
C.B.: În textul Refugii, aceste cuvinte ne-au 
pus pe gânduri: „cum ar trebui câştigată o zi 
prin bunătate“. Este bunătatea soluția pentru 
a câștiga „ziua“ și, până la urmă, pentru a ne 
câștiga?
M.P.S.: Răsfoind carnetul de note al elevului 
Dinu Pillat, am observat că, în partea de sus 
a fiecărei pagini, e trecut câte un proverb ori 
aforism aparţinând unor celebrităţi din diverse 
epoci. Mi-a atras atenţia, în mod special, un 
gând al lui Pitagora potrivit căruia: În fiecare 

seară, înainte de a adormi, să ne gândim ce am 
făcut peste zi. Se pare că acest îndemn al marelui 
antic i-a fost călăuzitor tatălui meu care, la 
sfârşitul fiecărei zile, mă sfătuia să cuget la felul 
în care îmi petrecusem timpul şi, mai ales, să văd 
dacă făcusem ceva bun pentru ceilalţi. El credea 
- şi mi-a insuflat şi mie această convingere - că 
atenţia altruistă acordată celorlalţi ne fereşte 
de egoism şi de închistarea în sine. În cartea 
mea de amintiri, Ceasuri de demult, am ţinut 
să evoc această învăţătură pe care am primit-o 
din copilărie de la tata, deoarece ea poate fi 
pilduitoare şi pentru alţii.
C.B.: Spiriștii de acum au citit răvășitorul text 
Noaptea Bunei Vestiri. Acum sunt mesagerul lor 
și ar dori să știe în ce consta „ucenicia pe lângă 
un muncitor“ din timpul anilor de școală?
M.P.S.: În anii ’60, elevii din clasele V-XI erau 
obligaţi să meargă, odată pe săptămână, într-o 
fabrică sau într-o uzină, unde să li se ofere 
prilejul de a învăţa o meserie și, în acest scop, 
fiecare dintre noi era repartizat pe lângă un 
muncitor care ne arăta câte ceva din ce lucra. 
În clasa a V-a, am fost la o fabrică de blănărie 
unde am învăţat cum să cos una de alta bucăţi 
de blană artificială. Mai greu a fost în clasele 
VIII-XI, când am ajuns la fabrica de lentile 
I.O.R., unde trebuia sã înlăturăm smoala de pe 
lentile cu benzină. Totdeauna mi se fãcea rău de 
la vaporii în care lucram. Am avut însă norocul 
să fiu repartizată lângă un bătrân muncitor, pe 
nume Coman, un om cu un suflet de aur, care 
încerca să mă protejeze, dându-mi să curăţ cu 
un cuţit lentilele mai puţin murdare. Tot el îmi 
aducea şi cărţi pe care adesea le citeam pe furiş, 
ascunsă după stivele din încăpere.
D.M.P.:  Care dintre volumele publicate (poezie, 
proză, critică literară) vă reprezintă cel mai 
bine? De ce?
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M.P.S.: Cel mai aproape îmi este volumul Invitaţie 
la vis. Opt poveşti vindecătoare. Acolo am încercat 
sã aflu, pe calea basmului, cum mă pot lecui de 
dorul celor pe care i-am pierdut. În fiecare poveste 
mi-am pus o întrebare grea şi m-am luptat să găsesc 
răspunsul care mi-a alinat suferinţa. La capătul 
cărţii, m-am simţit eliberată, pentru că am dat de 
calea care m-a împrietenit cu timpul.
D.M.P.:  Deși sunt în ultimul an de liceu, simt că încă 
am nevoie de repere în formarea mea (culturale, 
morale). Preluând o idee care a dat și titlul unui 
volum publicat de Dan C. Mihăilescu, ne puteți 
enumera „cărți care, în opinia dumneavoastră, ne 
fac oameni“?
M.P.S.: Micul Prinţ de Saint-Éxupéry, Alice în 
Ţara Minunilor de Lewis Carroll, Jurnalul fericirii 
de Nicolae Steinhardt, Devenirea întru fiinţã de 
Constantin Noica.
D.M.P.: Ce oameni/personalități (culturale) v-au 
influențat formarea?
M.P.S.: Am avut norocul să cunosc chiar din 
familie pe scriitori vestiţi ca: Vasile Voiculescu, 
Emil Botta, Lily Teodoreanu, Ştefan Neniţescu, 
Marin Sorescu, Ştefan Augustin Doinaş, Nicolae 
Steinhardt, iar, mai târziu, pe Constantin Noica. 
De la fiecare am învăţat câte ceva esenţial legat de 
frumuseţea creaţiei, de rolul benefic al memoriei, 
de strategiile supravieţuirii şi, mai ales, de nobleţea 
conduitei morale.
D.M.P.: Ce liceu ați absolvit? Aveți vreo amintire/i 
aparte legată/e de viața de liceu? Cum era pe atunci?
M.P.S.: Am învăţat la un liceu de la periferia 
Bucureştiului din anii ’60. Era o şcoală dintr-un 
cartier muncitoresc unde puteau fi admişi şi elevii 
cu părinţii închişi pe motive politice. Din acest 
motiv, am avut cei mai distinşi colegi, aparţinând 
unor familii aflate pe lista neagră a regimului 
comunist, iar profesorii de care am avut parte au 
aparţinut unei elite. Mi-aduc aminte că, de fiecare 

dată, în noaptea Învierii, eram chemaţi la şcoalã la 
reuniuni dansante, ca să nu ne ducem la biserică. 
Veneau părinţii să ne ia acasă dupã miezul nopţii, şi 
împreună tot ne abăteam la slujba interzisă…
D.M.P.: Anul acesta, de Crăciun, revista Colegiului 
Naţional ,,Spiru Haret“, Vlăstarul,  a împlinit 98 de 
ani. Este o revistă în care au scris/debutat: Mircea 
Eliade, Constantin Noica, Dinu Pillat, Nicolae 
Steinhardt, frații Acterian, Alexandru Paleologu, 
Alexandru Elian, Barbu Brezianu, Octavian Paler 
și mulți, mulți alții. Cum credeţi că poate renaşte o 
revistă şcolară și care este rolul ei în contextul actual?
M.P.S.: O revistă şcolară poate renaşte atât din 
entuziasmul unor profesori, cât şi din dorinţa de 
afirmare a elevilor. Rolul ei este de a coagula o 
comunitate intelectuală dedicată culturii şi valorilor 
adevărate care, iată, i-au susţinut moralmente pe 
celebrii spirişti de altădată în timpuri de restrişte. 
O revistă şcolară care poate da puncte de reper şi 
de reazem spiritual rămâne o comoară atât pentru 
cei care o alcătuiesc, cât şi pentru cei care o parcurg.
D.M.P.: Considerați că activitățile extrașcolare, în 
special întâlnirile cu scriitorii sau cluburile de lectură, 
mai au vreo relevanță pentru noi, liceenii? De ce?
M.P.S.: Sunt sigurã că întâlnirile cu scriitorii şi 
cluburile de lectură sunt benefice pentru elevi, 
oferindu-le ocazia de a pătrunde pe viu în lumea 
fascinantă a cărţilor şi a autorilor lor. Dar şi mersul 
la teatru, vizitarea muzeelor şi a expoziţiilor de artă, 
participarea la concerte, nu doar de muzicã uşoară, 
le pot cultiva gustul pentru frumos.
D.M.P.:  Un mesaj pentru liceeni?
M.P.S.: Voi sunteţi speranţa noastră de mai bine, de 
mai mare cutezanţă şi de mai puternică izbândă.
D.M.P.:  Dar pentru profesori?
M.P.S.: Profesorii să vă lumineze calea spre voi 
înşivă şi spre comorile necunoscute pe care le 
purtaţi înăuntru.
D.M.P.:  Vă mulțumim.
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Filă din istoria liceului
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prof. Alexandru CONSTANTINESCU

Daria-Mihaela Pană: Cum a luat naștere Liceul 
„Spiru Haret“?
Alexandru Constantinescu: În perioada 
antebelică, la începutul secolului XX, în contextul 
avântului economic al țării noastre și datorită 
unei guvernări constructive sub regele Carol I, 
s-a înregistrat creștere demografică, însă spațiile 
școlare erau limitate. Existau câteva licee în 
Capitală și atunci a apărut un fenomen, de scindare 
a acestor școli în alte școli. Clasele divizionare care 

nu mai încăpeau în spațiile școlare s-au mutat în 
alte spații. Aceste școli incipiente s-au dezvoltat, 
și-au create o structură administrativă proprie, 
ștampilă proprie, desprinzându-se de liceele vechi. 
De exemplu, noi ne-am „rupt“, cu două clase 
divizionare (a V-a), de Liceul „Matei Barasab“ 
(în 1913). Directorul provizoriu de atunci, Ștefan 
V. Nanul, folosea mai multe ștampile: și pe cea a 
Liceului „Matei Basarab“, dar făcuse și o ștampilă 
a școlii nou înființate.

Echipa SpiruPodcast și-a propus să 
realizeze atât episoade propriu-zise, 
cât și mini-episoade. Reproducem, 
în acest număr, două dintre acestea: 
primul - cu domnul profesor Alexandru 
Constantinescu (matematică), director al 
liceului în perioada 2008-2017, și, al doilea, 
cu doamna profesor Mariana Magdalena 
Comăniță (educație muzicală), director al 
liceului din anul  2017 până în prezent. 



 A trimis mai multe cereri pentru 
recunoașterea acestei școli, între timp sediul 
s-a schimbat de vreo două ori, iar în anul 1916, 
am fost recunoscuți official ca școala „Spiru 
Haret“ după care, în 1919, s-a votat o hotărâre 
în Parlamentul României, întărită ulterior de un 
decret regal, ce a apărut cu întârziere în Monitorul 
Oficial din anul 1920, prin care această structură 
de învățământ se numea Liceul „Spiru Haret“. 
De ce „Spiru Haret“? Pentru că Spiru Haret a 
murit în anul 1912, directorul Nanul hotărând 
ca, în memoria acestui ilustru om de cultură 
și de învățământ, școala să-i poarte numele. Să 
nu uităm: Spiru Haret este cel care, prin munca 
și prin legislația pe care a creat-o, în calitate 
de Ministru al Instrucțiunii Publice, în patru 
rânduri, a modernizat învățământul românesc 
pentru următoarea sută de ani. O dovadă în plus 
a existenței Liceului „Spiru Haret“, până în anul 
1920, este și această statistică  a învățământului 
public, privat și particular din România 
vechiului Regat pentru anul școlar 1918-1919, 
realizată de Ministerul Instrucțiunii Publice, 
care arată clar că, în acel an școlar, funcționau ca 
licee, în București, următoarele entități școlare: 
„Dimitrie Cantemir“, „Gheorghe Lazăr“, 
„Matei Basarab“, „Mihai Viteazul“, „Sfântul 
Sava“ și „Spiru Haret“. Dar, atenție: clasele I-IV 
însemnau, actualmente, clasele V-VIII, iar 
V-VIII însemnau, actualmente, IX-XII.  Noi 
aveam în școală, la acel moment,  elevi la toate 
clasele de gimnaziu, în schimb, la clasele de liceu, 
aveam numai clase de a IX-a și a X-a. Procesul 
de evoluție a școlii noastre a fost lent, greu, iar 
munca directorului Nanul a fost extraordinară, 
deoarece a trebuit să convingă administrațiile 
centrale și locale că această entitate poate deveni 
unitate școlară.
Daria-Mihaela Pană: Cine a fost Spiru Haret? 

A.C.: Spiru Haret este un mare nume în 
istoria civilizației modern a școlii noastre, 
școlit la Sorbona cu o bursă, trimis de Titu 
Maiorescu, unde a obținut, în anul 1878, un 
doctorat în astronomie, susținând lucrarea 
Despre invariabilitatea axelor mari ale orbitelor 
planetare, recunoscută ca o mare realizare 
pentru acele timpuri. Lucrarea sa a fost intitulată 
Un crater de pe lună. Întors în România, a fost 
cooptat și în activitatea administrativă, urcând 
toate treptele importante din Minister (de la 
director până la a ajunge ministru, prima data 
între anii 1897-1899). Până să ajungă ministru, 
știa efectiv ce se întâmplă cu învățământul 
în școlile din Țările Românești (Muntenia și 
Moldova). Tot el fusese inițiatorul unui pachet 
întreg de legi noi și este primul care a sesizat că 
învățământul nostru liceal era mult prea umanist 
(se insista mult asupra studiului limbilor  latină 
și greacă, mai puțin asupra matematicii), în 
contextul în care exista dezvoltare economică, 
prin urmare trebuia și o dezvoltare științifică 
și tehnică a învățământului nostru. Astfel, a 
introdus profilul real, a diversificat introducând 
liceele vocaționale (cum se numesc astăzi), 
liceele agricole pentru a civiliza populația 
rurală cu scopul de a putea realiza o agricultură 
modernă pe baze științifice, bibliotecile rurale, 
băncile populare (ajuntând țăranii să-și dezvolte 
proprietățile). Datorită acestei insistențe asupra 
zonei rurale (Spiru Haret considera că, în mediul 
rural, existau foarte mulți români care nu aveau 
posibilitatea de a accede la învățământ pentru 
a ajunge oameni folositori țării), a fost acuzat 
că ar fi fost instigatorul Răscoalei de la 1907, 
motiv pentru care și-a dat demisia de onoare. 
S-a revenit asupra acestei acuze (nereale) după 
câteva luni și a fost renumit ca ministru al 
învățământului. 

 | PROIECT  SPIRU |

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  24



Așadar, a îndeplinit funcția de Ministru al Educației 
(al Instrucțiunii Publice, pe atunci) de patru ori: 
1897-1899, 1901-1904,  1907 (mandat întrerupt 
din cauza menționată anterior) și 1907-1910. A 
murit în anul 1912, dar a reprezentat un cult pentru 
dăscălimea de la sate, deoarece a făcut enorm 
pentru dezvoltarea învățământului din zona rurală.
 În altă ordine de idei, Spiru Haret credea 
că „instrucțiunea“ nu are nicio valoare dacă se 
transmit numai informații, fiind foarte important 
educația morală, etică, aspecte asupra cărora se 
insistă acum, din nou. A vorbit despre activitățile 
extrașcolare (pe atunci nu se numeau astfel), mai 
ales pentru liceele practice, de meserii, pentru 
ca elevii să absolve liceul cu abilități pentru 
domeniul  respectiv. Deci a fost un vizionar pentru 
învățământul nostru și, în general, pentru civilizația 
românească de la începutul secolului XX.
 De reținut este și faptul că numele de „Spiru 
Haret“ îl mai dețin, în țara noastră, încă vreo 18 
instituții de învățământ (școli, licee, universități), 
mai este și la Chișinău un liceu care se numește 
„Spiru Haret“ (datând din anul 1964), dar, este 
adevărat, dintre toți noi suntem pe primul loc, 
deoarece suntem cei mai vechi și, mai nou, suntem 
și într-o postură bună în topurile actuale ale liceelor 
(atât din București, cât și din țară). Datoria noastră 
este de a face un efort pentru a rămâne unde 
suntem și, prin aceasta, de a mulțumi, cumva, 
întemeietorilor. Prin activitatea noastră avem 
datoria de a nu face de râs numele de „Spiru Haret“, 
deoarece a fost un om peste media intelectualității 
românești de la începutul secolului XX. Acesta este 
Spiru Haret.

Daria-Mihaela Pană: De numele nostru se leagă 
cele ale unor mari personalități. Ce ne puteți spune 
despre aceștia?
A.C.: Aici noi am avut un mare „noroc“. În scurt 

timp de la înființare, școala a reușit să-și creeze 
un renume și pe aici s-au perindat, încă din 
1916, 1917, elevi care au devenit nume notorii în 
cultura și civilizația europeană și chiar mondială. 
Primul dintre ei, despre care știe toată lumea, este, 
bineînțeles, Mircea ELIADE. Mai puțini știu de 
Grigore MOISIL (al cărui tată, Constantin Moisil, 
era profesor de istorie) care a devenit un mare 
matematician, fiind șeful școlii de informatică din 
România (el a introdus calculatoarele). La un an, doi 
după Mircea Eliade, a urmat Arșavir ACTERIAN, 
Constantin NOICA (filozof, eseist, „Școala de la 
Păltiniș“), Nicolae STEINHARDT (rafinat scriitor al 
nostru care, în  Jurnalul fericirii, descrie extraordinar 
ce s-a întâmplat în spațiul concentraționar din 
România). Altă generație: Alexandru PALEOLOGU 
și Dan Amedeo LĂZĂRESCU, frații Ciorănescu 
(unul dintre ei, Alexandru, fiind un mare lingvist, 
iar Nicolae Ciorănescu a fost mare matematician 
și șeful catedrei de matematică de la Politehnică). 
Petru CREȚIA, eseist și traducător eminent din 
greacă și latină, a fost apreciat de C. Noica drept 
unul dintre puținii filozofi adevărați care veneau 
după el. Alți absolvenți: frații CUNESCU, Andrei 
PLEȘU (generația ’66), un nume greu în literatura 
și eseistica românească actuală. Chiar și Gabriel 
LIICEANU a trecut prin acest liceu doi ani, după 
care s-a mutat la „Gheorghe Lazăr“. Nu aș încheia 
fără a-l aminti pe profesorul universitar doctor 
George LITARCZEK (trecut în neființă de curând, 
în anul 2019), considerat șeful școlii moderne de 
anestezie în medicina românească și mulți, mulți 
alții.

Daria-Mihaela Pană:  Ați menționat că Spiru 
Haret a fost primul care a evidențiat importanța 
activităților extrașcolare (chiar dacă, pe atunci, nu 
se numeau astfel). Ce ne puteți spune despre aceste 
activități în perioada interbelică?
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 A.C.: Ca urmare a acestei viziuni a lui 
Spiru Haret, în afară de liceele teoretice care, 
într-adevăr, creau înalții funcționari și oameni de 
știință și de cultură, se insista foarte mult asupra 
învățământului aplicat din „școlile de arte și 
meserii“ (așa se numeau, nu „școli profesionale“). 
De acolo ieșeai un om bine pregătit pentru o 
meserie, pe care o puteai aplica „artistic“, nu 
oricum. Acestora li se adăugau liceele agrare, 
unde elevii făceau practică. Pe lângă acestea, 
Spiru Haret ținea foarte mult și la alte activități 
extrașcolare: lectură, bibliotecă, a înființat multe 
case de cultură în care se jucau piese de teatru, se 
practicau dansuri populare etc. – deci toate aceste 
activități care îmbinau tradiția cu o formă nouă, 
astfel încât oamenii să acceadă spre valori. Și prin 
aceasta Spiru Haret a fost valoros. 
 Și noi, acum, prin imitație, facem anumite 
lucruri, dar în tot ceea ce faceți nu uitați de 
tradiție. Și americanii procedează astfel, punând 
în evidență tot ceea ce au realizat în cei 300 de 
ani. Toate țările puternice pun în valoare ceea 
ce au făcut bine, frumos și de folos umanității. 
De aceea, și activitățile pe care le facem trebuie 
să aibă un fond spiritual puternic, cu o pregătire 
a voastră solidă, în care să țineți cont mereu de 
acest fir roșu al istoriei, care înseamnă tradiție.
 
Daria-Mihaela Pană: Ca să rămânem în zona 
tradiției, Colegiul Național „Spiru Haret“ se 
va bucura, în curând, de centenarul revistei 
Vlăstarul. Cum vedeți acest eveniment?
A.C.: „În curând“ înseamnă 25 Decembrie 2023, 
primul număr apărând de Crăciun, în 1923, 
profesorul Haneș fiind cel care răspundea de 
revistă, inițiativa fiind, însă, a elevilor. La apariția 
primului număr a contribuit substantial și Mircea 
Eliade, care a continuat colaborarea la revistă și în 
anii studenției, student fiind (el absolvind liceul 

în anul următor). Primul număr a avut 16 pagini, 
dar a impus calea de urmat acestei reviste, care 
a fost durabilă, cu urcușuri și coborâșuri, însă 
cu apariție neîntreruptă din 1923 până în 1943. 
Suntem în posesia unui număr din 1943, de care 
nici Academia nu știa, obținut de la domnul 
doctor Litarczek. După acest an, revista nu a mai 
apărut, din cauza războiului. Apoi, un director 
valoros al liceului, doamna Aurelia Teodorescu, 
profesor de istorie, care a fost, cred, cel mai 
longeviv director al nostru, în anul 1966 a readus 
denumirea de „Spiru Haret“ liceului și, în 1968, 
a renăscut revista Vlăstarul, apărând într-un 
singur exemplar anual timp de șase ani. În 1974 
ne-au transformat în liceu industrial, moment în 
care iarăși s-a întrerupt tradiția apariției revistei 
Vlăstarul. 
 Un alt profesor de istorie, domnul 
Adrian Pascu, a reînnodat tradiția, relansând 
revista până în anul 2002. După această nouă 
întrerupere, tot ca urmare a inițiativei unor elevi 
de la clasa de Filologie, a apărut echipa doamnei 
Buzoianu în anul 2011 (îi spunem „seria a VI-
a“), apărând neîntrerupt în ultimii zece ani. Să nu 
uităm: este o revistă al cărei nume l-au mai avut și 
alte reviste, de prin diferite școli din țară, dar este 
cea mai cunoscută. O colecție există la Biblioteca 
Academiei. O altă particularitate a revistei este că 
se adresa tuturor categoriilor de elevi (se adresa 
și profilului real: chimie, științe, matematică), 
fiind considerată a treia revistă care a publicat și 
matematică (după Gazeta matematică, apărută în 
1895, și încă una, la Timișoara, cu un an înainte). 
Este o revistă care se adresează elevilor, fiind o 
istorie vie a liceului, o bază de informare pentru 
cei interesați: așa cum noi, citind numerele din 
perioada interbelică, aflăm ce se întâmpla în 
școală, așa și generațiile care vor veni vor înțelege, 
citind Vlăstarul, ce s-a întâmplat în liceu acum.
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Daria-Mihaela Pană: Revenind în prezent: care 
credeți că sunt diferențele dintre liceul de acum și cel 
din  perioada interbelică?
A.C.: Diferențele sunt urmare și a amprentei pe 
care a lăsat-o istoria asupra întregului sistem de 
învățământ. În anii 1928 și 1932, liceul a avut un 
moment superb (când un absolvent al Liceului „Spiru 
Haret“ a obținut cea mai mare medie la examenul 
de bacalaureat din țară. Pe atunci, la acest examen, 
dacă aveai peste 9.00, erai un geniu, examenele fiind 
foarte drastice. De vreo șase ani școala s-a ridicat (în 
urmă cu 15 ani nu prea se știa ce e cu ea) și trebuie 
să ne păstrăm locul, pe ambele profiluri: umanist și 
real. Ar trebui să adaug și sportivii: oina (în perioada 
interbelică, mai ales) baschetul și atletismul. Sportul 
are o tradiție foarte bună în liceul nostru. Acum doi 
ani, echipa de baschet a obținut Locul II pe țară. 
Apoi, pe vremuri existau șezătorile: activități în care 
elevii fiecărei clase se întruneau și recitau poezii, 

interpretau la diverse instrumente muzicale etc. 
Țineau foarte mult și la excursii.

Daria-Mihaela Pană:  Vă propun să încheiem cu o 
întrebare ancorată în zilele noastre: știm cu toții că, 
în perioada interbelică, tehnologia nu prea exista. 
Cum credeți că am fi făcut față perioadei actuale 
fără toate device-urile?
A.C.: Ar fi fost dificil, mai ales în privința editării. 
Mircea Eliade chiar povestește cum pleca de la 
școală ca să editeze revista și să o ducă la tipar. Am 
uitat să menționez: în revista Vlăstarul au debutat 
și elevi din alte licee (spre exemplu, Eugen Ionescu, 
dramaturgul, pe atunci elev al Liceului „Sfântul 
Sava“, a debutat în revista noastră). Revenind: 
folosiți cu atenție noua tehnologie și atenție 
la calitatea informației pe care o transmiteți, a 
demersului pe care îl faceți.
Daria-Mihaela Pană: Vă mulțumim.
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realizat de 
Filip HELCIOIU, 11 B

 | PROIECT SPIRU |

Târgul de Crăciun 2021

prof. Mariana Magdalena COMĂNIȚĂ

Filip Helcioiu: Ne aflăm astăzi alături de doamna 
directoare. Ne-ați povestit câte ceva și ieri despre 
spiritul spiriștilor de Crăciun. Ce părere aveți 
despre elevii care s-au implicat, sub protecția 
dumneavoastră, și despre această perioadă de 
Crăciun?
Mariana Comăniță: Eu mă bucur că, în sfârșit, ne 
apropiem cumva de normalitate și reluăm tradiția 
târgurilor de Crăciun în „Spiru“. Și nu numai a 
târgurilor de Crăciun. Vedem brazi împodobiți, se 
aud colinde… Aceasta nu poate decât să mă bucure 
foarte tare, pentru că îmi dau seama că, într-o 
comunitate de învățare, cum este comunitatea 
noastră, este nevoie să desfășurăm și activități 
didactice, dar și activități care să ne apropie unii 
de alții și, împreună, să trecem peste momentele 
importante din an, cum ar fi și sărbătorile de iarnă 
(care, cred, sunt un prilej de bucurie atât pentru 
profesori, cât și pentru elevi, dar mai ales pentru 
noi, văzându-vă că vă bucurați de ele). 
F. H.: Eu am prins doar în clasa a IX-a Târgul 
de Crăciun, deoarece a urmat pandemia. Mă 

surprinde unitatea elevilor de la mai multe clase. 
Unii vin chiar din afară (de la alte licee). Cum vă 
simțiți când vedeți că au această pasiune pentru 
liceul lor și pentru această perioadă?
M. C.: Bineînțeles că mă simt bine, dar eu sunt 
obișnuită cu aceasta. Voi petreceți doar patru 
ani aici, din păcate, însă, de când am venit în 
liceu am văzut că așa se întâmplă de fiecare dată: 
în „Spiru“, activitățile extrașcolare sunt foarte 
bine reprezentate și aceasta doar datorită vouă, 
spiriștilor, care aveți acel ceva ce vă atrage către 
liceul nostru și sunteți toți (toate generațiile) 
cam de același fel. Atunci când se întâmplă ceva 
important în „Spiru“… se întâmplă! Toată lumea 
participă și evenimentul iese bine. Aceasta mi-a 
plăcut întotdeauna: la noi nu există diferențe 
foarte mari între generații: cei de-a XII-a vorbesc 
cu cei de-a IX-a, cei de-a XI-a cu cei de gimnaziu, 
poate…. Există o interacțiune umană, dincolo de 
diferențele de vârstă. Și cred că ați observat și în 
rândul profesorilor: relația profesor-elevi nu este 
atât de rigidă cum, poate, există prin alte părți.
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Dăruind...

VEI DOBÂNDI!

Foto: din arhiva proiectului

prof. C
risti

ana ACHIM
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De ce îi este omului de astăzi foame? 
De iubire şi de sens.

ăruind, vei dobândi este  un 
proiect de voluntariat care asigură 
cooperarea dintre familie, școală și 
biserică. Acest proiect a debutat în 
anul 2011 și, de la bun început, s-a 
remarcat printr-o bună colaborare 
între Colegiul Național ,,Spiru 
Haret“ și Arhiepiscopia Bucureștilor. 

Scopul activităților este, pe de o parte, să ajutăm 
oamenii aflați în dificultate și, pe de altă parte, 
să sensibilizăm și să îi implicăm în problemele 

comunității pe tinerii cărora le suntem dascăli.
 În dimineața zilei de 5 decembrie, elevii 
Colegiului Național ,,Spiru Haret“ au mers la 
Biserica Parc Rahova 1 cu hramul ,,Adormirea 
Maicii Domnului“. Au venit cu daruri pentru 
familiile nevoiașe ale Parohiei.
 Pe data de 6 decembrie, întreaga 
creștinătate îl sărbătorește pe Sfântul Ierarh 
Nicolae, iar, în ajun, copiii își pregătesc ghetuțele 
pentru ca Moșul să le găsească curate și lustruite 
și să le umple cu dulciuri și fructe. 

D

Nicolae Steinhardt
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Îmi vine în minte povestea Fetița cu chibrituri de 
Andersen. Mă gândesc: oare câți copii sunt în 
România care adorm nemâncați? Cu siguranță sunt 
mulți.
 Am ascultat cuminți slujba în cafasul 
bisericii și ne-am rugat împreună cu preoții pentru 
Preafericitul Părintele Patriarh Daniel, pentru 
conducătorii țării, pentru monahi și monahii, 
pentru cei aflați pe câmpul de luptă, pentru cei 
bolnavi, pentru elevii și studenții români, pentru 
toți locuitorii acestei țări, pentru cei adormiți. Ne-
am rugat pentru tot poporul, ne-am rupt puțin din 
timpul nostru și ne-am rugat într-un glas, clerici și 
mireni laolaltă, toți am fost unul. 
 Rugăciunea este o jertfă pe care omul o 
aduce pe altarul dragostei față de Dumnezeu și de 
semenii săi.
 Părintele citește pericopa evanghelică 
despre vindecarea femeii gârbove: „«Femeie, 
dezlegată ești tu de neputința ta!» Și Și-a pus 
mâinile pe ea și ea îndată s-a îndreptat și-L slăvea 
pe Dumnezeu.“ (Luca 13, 11-13). Femeia din 
Sfânta Evanghelie, pe care Mântuitorul Hristos 
o vindecă, era gârbovă de 18 ani, de 18 ani nu își 
mai ridicase capul către cer și către Dumnezeu, de 
18 ani... Gârbovirea femeii, ne explică părintele, 
nu trebuie privită strict ca boală fizică, ci și ca o 
lipsă de empatie și de sensibilitate. Adesea suntem 
copleșiți, încovoiați de grijile și de stresul vieții de 
zi cu zi. Gârbovirea arată aplecarea și concentrarea 
noastră pe lucrurile materiale, pe lucrurile care ne 
aduc confort și bunăstare personală. Sigur, nu este 
deloc greșit să ne dorim o viață cât mai bună, dar 
este greșit să ne concentrăm toată energia pentru 
împlinirea acestui scop, ca singur țel al vieții noastre.
 Prin dorința de a-i ajuta pe semenii 
noștri, consider că reușim să ne „îndreptăm“, să ne 
recăpătăm verticalitatea de oameni care poartă în 
sine chipul lui Dumnezeu.
 Elevii și părinții au așteptat cu emoție 
întâlnirea cu familiile din Parohie. Au venit cu 

daruri cumpărate din plinătatea sufletelor lor curate 
de tineri. Întâlnirea a fost emoționantă, foarte 
emoționantă și pentru noi, și pentru famiiliile care 
acum sunt ale noastre. Lacrimile au curs și de o 
parte, și de cealaltă, dar nu a jale, ci de bucurie și 
de speranță. Speranța că tot mai puțini copii vor 
fi asemenea fetiței cu chibrituri în situația de a-și 
închipui o viață mai bună privind la flacăra unui 
chibrit aprins. 
 Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus: 
,,Fericiți cei milostivi, căci aceia se vor milui“ (Matei 
5, 7). Ce înseamnă, de fapt, milostenia? Să fii bun 
la suflet, să fi compătimitor și empatic la nevoile 
semenilor tăi. De ce vom fi fericiți experimentând 
acest îndemn al Mântuitorului? Ne răspunde 
Sfântul Ioan Gură de Aur: „Milostenia este cea mai 
simplă cale de a ajunge la Dumnezeu“, iar Sfântul 
Paisie Aghioritul ne spune că oamenii cheltuiesc 
averi uriașe pentru a ajunge în spațiu, iar creștinii 
cu un posmag pot ajunge în Rai. Vă dați seama cât 
de puțin trebuie să oferim pentru a ajunge în cer? 
 O altă activitate, la fel de emoționantă 
și dătătoare de speranță, a avut loc pe data de 
08.12.2021, când elevii Colegiului Național ,,Spiru 
Haret“ au oferit daruri și produse pentru treizeci și 
șase de copii aflați în plasament la DGSAPC sector 
4. Întâlnirea a avut loc la Paraclisul „Adormirea 
Maicii Domnului și Sfântul Nectarie“ al DGSAPC.
 Proiectul Dăruind, vei dobândi va continua 
pe parcursul întregului an şcolar 2021-2022.

*
 În rândurile de mai jos, redau câteva 
gânduri ale elevilor participanți la această activitate.

•  ,,A fost o onoare sa particip la acest eveniment! 
Faptul că am avut șansa de a da cadouri unor 
persoane nevoiașe mi-a adus liniștea sufletească 
de care aveam nevoie.“ (Ilinca Iorgoaia, 9D)

• „Duminica aceasta, împreună cu colegii mei 
de clasă, am ajutat o familie frumoasă, formată 
dintr-o mamă și trei fete, să se bucure de susți-
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„Oamenii cheltuiesc averi uriașe 
pentru a ajunge în spațiu, 

iar creștinii cu un posmag pot 
ajunge în Rai.“
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nerea comunității. Am fost impresionată 
că dorința lor de Crăciun era să aibă curent. 
Ceea ce noi toți credem că este un lucru 
obișnuit, pentru această familie este un lucru 
extraordinar. Fetele își doresc să aibă lumină 
pentru a putea citi și învăța. Am realizat că 
fiecare dintre noi poate face diferența pentru 
cineva în nevoie. Și atunci când oferi, primești 
mult mai mult. Eu am primit multă căldură din 
privirile și din vorbele acestei familii. Simt că 
am primit mult mai mult decât am oferit și asta 
mă face fericită.“ (Miruna Mihai,  10 H)
• „Mă bucur că am avut șansa să particip la 
această activitate. Văzând sclipirea de speranță 
din ochii oamenilor pe care i-am ajutat, m-a 
făcut să realizez cât de important este să 
dăruiești celor din jurul tău, nu neapărat 
lucruri, cât o parte din timpul tău. Consider că, 
atât vorbele Părintelui, cât și activitatea în sine, 
m-au învățat o lecție de viață binevenită oricui: 

dacă putem, să ajutăm.“ (Oana Băcescu, 11 H)
• „Multumesc mult pentru această 
experiență, în care am avut ocazia sa ajut 
persoane nevoiașe. M-am bucurat enorm 
când le-am văzut fericirea de pe chipuri și am 
realizat că nu apreciem ceea ce avem decât în 
momentul în care este prea târziu. Această 
activitate mi-a deschis ochii și m-a făcut să 
mă simt recunoscătoare pentru ceea ce am.“ 
(Daria Enescu, 11 H)
• „A fost o experiență frumoasă și m-am 
bucurat că am putut să susțin o astfel de cauză, 
însă organizarea a lăsat de dorit. De asemenea, 
mi-ar fi plăcut sa pot să cunosc copiii pe care i 
am ajutat.“ (Mara Dragomir, 11 B)
• „A fost foarte frumos să aranjăm pachețelele 
pentru copii. M-am simțit bine, am întâlnit 
oameni noi, iar organizarea a fost foarte bună.“ 
(Ana Badea, 11 B)
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CONCURSUL

LIDER EUROPEAN

nul acesta, două echipe din 
Colegiul Național „Spiru 
Haret“  (alcătuite din patru 
elevi și coordonate, fiecare, de 
către un profesor) s-au înscris 
în competiția Lider European, 
organizată de către Reprezentanța 
Comisiei Europene în România, 

în parteneriat cu Ministerul Educației. 
Obiectivul concursului a fost „de a spori 
și consolida spiritul Uniunii Europene în 

rândul tinerilor, în contextul activităților 
legate de valorile și temele europene“, 
dezvoltând elevilor de liceu abilitățile de 
„leadership și de vorbire în public, spiritul de 
echipă și capacitatea de a mobiliza grupuri 
de oameni pentru a lucra împreună în 
beneficiul comunității lor“1. De asemenea, 
echipelor li s-a recomandat să contacteze 
Centrul Europe Direct pentru a se informa 
în legătură cu activitățile desfășurate de 
acesta la nivel local.

A

 EDIȚIA A XI-A, 2021

1https://romania.representation.ec.europa.eu/lider-european_ro

Sofia Zugravu (10 E)
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 Provocarea din acest an a constat în 
realizarea unui proiect încadrabil într-unul dintre 
următoarele domenii vizând comunitatea locală: 
social, mediu înconjurător, cultural, afaceri/
economic. Pe site-ul competiției (romania.
representation.ec.europa.eu/lider-european_ro) 
au fost indicate câteva exemple, fără a se limita 
la acestea: asistență pentru persoane vârstnice, 
reciclarea materialelor, sănătate, asistență 
socială, educație, evenimente de integrare 
culturală, inițiative de antreprenoriat etc. „Odată 
ce problema/oportunitatea a fost identificată, 
echipa (elevii și profesorul coordonator) va 
trebui să realizeze un proiect pentru a încerca să 
o rezolve, respectiv să o fructifice.“ 
 Data limită de înscriere a echipelor în 
concurs a fost 17 noiembrie 2021, iar cea pentru 
transmiterea prezentărilor - 30 noiembrie. 
Redactarea fiecărui proiect a trebuit să respecte 
următorul format: PPT, PDF, Prezi și să se 
încadreze în maximum 20 de pagini.
 Echipele participante din partea 
Colegiului Național „Spiru Haret“ au identificat 
câte o problemă, astfel: situația persoanelor fără 
adăpost din Municipiul București, respectiv 
poluarea cauzată de traficul intens. 
 Echipa care a identificat problema în 
domeniul social  (intitulată  4POWER) a fost 
alcătuită din: Alessia Columban (11 F), Sarra 
Manuela Cruceru (10 G), Matei Dumitru (10 

H) și Sofia Zugravu (10 E) - coordonator: prof. 
Corina Buzoianu, elaborând proiectul intitulat 
Au nevoie de NOI! (proiect pentru reintegrarea 
persoanelor fără adăpost în comunitate). Punctul 
de plecare l-a constituit informația din raportul 
ESPN (2019) privind strategiile naționale de 
prevenire a riscului persoanelor fără adăpost din 
România, conform căruia: „În capitala României, 
București, există 5000 de persoane fără adăpost, 
cel puțin un sfert fiind copii și tineri.“ Astfel, 
echipa de proiect a conceput un set de acțiuni 
bazat pe două direcții de acțiune: a) realizarea 
unui program de voluntariat comunitar, pentru 
încurajarea copiilor și tinerilor din grupurile 
țintă de a se implica în viața comunității; b) 
lobby către instituțiile statului pentru crearea 
unor comunități periurbane social-economice 
sustenabile, care să asigure reintegrarea 
persoanelor fără adăpost în societate, în acord 
cu valorile europene actuale (demnitate umană, 
egalitate de șanse, drepturile omului). 
 Din descrierea proiectului, aflăm 
că „programul de voluntariat Au nevoie de 
NOI!  își propune acțiuni săptămânale cu 
copiii din grupurile-țintă. Astfel, se vor crea 
microcomunități în care acești copii vor găsi 
prieteni, sprijin și vor conștientiza propria 
valoare. Programul va continua în fiecare an, 
astfel încât să devină o cutumă în comunitate, 
extinzând numărul persoanelor implicate. 
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Sursa foto: proiectul echipei 4POWER

Rolul echipei 4POWER va fi acela de a realiza 
campania de informare și conștientizare și de a 
asigura implementarea activităților din programul 
Au nevoie de NOI!“.
 Pe de altă parte, numele echipei care a 
propus o soluție pentru problema identificată 
în domeniul mediului înconjurător este SPIRU 
GÂNDEȘTE, fiind alcătuită din: Alexia Artenii 
(10D), Teodora Costea (10 G), Andrei Mihul (10 
G) și Ekaterina Popova (10 G) - coordonator: 
prof. Gabriela Ianos, iar proiectul s-a intitulat: 
E-School Bus. Elevii au constatat că, în Capitală, 
poluarea aerului este cauzată, în special, de 
emisiile de CO2 ale traficului intens zilnic. Un 
rol revine și părinților, „care poluează în fiecare 
zi, ducându-și copiii la școală“. De aceea, soluția 
identificată de echipa SPIRU GÂNDEȘTE a constat 
în „implementarea autobuzelor electrice, proiectate 
special pentru necesitățile și siguranta elevilor, ce 
au rute cu stații la instituțiile școlare. Autobuzele 
electrice reprezintă viitorul transportului public, 
bazându-se pe tehnologie ieftină și nepoluantă. 
Acestea aduc beneficii comunității, având ca 
impact major diminuarea poluării aerului, ce 
rezultă din reducerea traficului“ (sursa: proiectul 
echipei).
 Mai mult, strategia echipei s-a bazat pe 
un management operațional gândit în detaliu: 
„Autobuzele circulă in toate cele 6 sectoare, câte 

2 rute pe sector, fiind câte 3 autobuze electrice pe 
sector. În total, 18 autobuze aflate in circulatie în 
Capitală. Autobuzele vor circula pe bulevardele 
principale ale sectoarelor. Totodată, un traseu 
optim va fi calculat pentru ca elevul sa nu 
parcurgă mai mult de 15 minute până la unitatea 
de învățământ. Pentru ca aceste condiții să fie 
împlinite, este necesară înființarea unor stații de 
așteptare în plus, independente de STB, folosite 
strict de catre E-School Bus. Plecarea se face din 
depourile ce se află la periferia fiecărui sector, după 
ce sunt încărcate cu electricitate. [...] Autobuzele 
ajung între 5-10 minute la fiecare stație, fiind 15 
stații pe rută, ceea ce înseamnă că un tur reprezintă 
aproximativ 1 oră și 30 de minute, iar un retur - la 
fel.“
 Nu în ultimul rând, trebuie adăugat un 
aspect important: fiecare soluție propusă de elevi 
pentru problema identificată a trebuit să fie în acord 
cu una cu sau mai multe dintre valorile europene 
actuale: demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept și drepturile omului.
 Îi felicit pe colegii mei din ambele echipe 
pentru implicarea în acest concurs organizat de 
Reprezentanța Comisiei Europene în România, 
având oportunitatea, astfel, de a investiga probleme 
și oportunități existente în comunitatea locală și de 
a ne implica în identificarea unor soluții.
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ANA COMAN este instructorul principal 
în cadrul Spiru Debate Club. A absolvit 
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr“ 
din București, este membru ARDOR 
Muntenia, participând la numeroase 
competiții de profil. A urmat cursurile 
Facultății de Limbi și Literaturi Străine 
(secția Engleză-Spaniolă). Seriozitatea 
și profesionalismul Anei se îmbină 
cu jovialitatea și cu înțelegerea naturii 
umane în diferitele ei manifestări, fapt ce 
determină relaționarea excelentă cu elevii 
de la Spiru Debate Club.

INTERVIU REALIZAT DE: 
Sarra Manuela CRUCERU, 10 G
FOTO -
arhiva personală FacebookCOMANAna
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Sarra Manuela Cruceru: Ce te-a fascinat la 
debate? 
ANA COMAN: În primul rând, între mine și 
debate a fost dragoste la prima vedere. Tocmai 
de aceea, sunt foarte multe lucruri care m-au 
fascinat încă de la început, cum ar fi faptul că 
te „forțează“ întotdeauna să faci research, să fii 
la curent cu ce se întâmplă și faptul că, vrei nu 
vrei, înveți de la oamenii implicați subiecte care 
înainte, poate, nu te interesau în mod special, 
dar, pe urmă, au ajuns să îți placă. 
 Debate-ul, în sine, formează o 
comunitate care, pentru mine, a devenit un 
fel de safe space, în care simțeam că aparțin 
de ceva, că  sunt susținută, aspect care, din 
punctul meu de vedere, a fost esențial. De 
asemenea, mi-a plăcut că mă pune în situații 
limită, că mă scoate din zona mea de confort 
și, cumva, faptul că m-a făcut să mă simt mai 
stăpână pe mine pe măsură ce căpătam tot mai 
multă experiență.
 Totuși, mai mult decât orice, țin minte 
că un trainer a descris foarte bine: în acele 8 
minute, tu ești în centrul atenției. Cu alte 
cuvinte, în acele 8 minute se formează o bulă în 
timp în care lumea arată așa cum o descrii tu, în 
cuvintele tale, ceea ce implică o responsabilitate 
foarte mare, dar și un sentiment de putere și de 
împlinire (în timp ce se întâmplă).
S.M.C.: Ce părere ai despre competițiile de 
dezbateri? 
A.C.: Pentru mine, competitiile de debate sunt 
o supapă de presiune, în sensul că mă duc acolo 
și, pentru trei zile, încărcate de probleme, stres, 
facultate, școală, orice... toate se opresc deodată, 
deoarece, în acele trei zile, se formează o lume 
micuță, plină de oameni drăguți și constructivi. 
Totodată,  aceste competiții erau, pentru mine 

(și încă sunt), cele mai importante doze de 
adrenalină, de libertate, dar și de liniște, în 
ciuda oboselii.
S.M.C.:  De ce ai ales sa devii trainer? 
A.C.: Am ales să devin trainer din două motive 
mari. În primul rând, pentru că știu cât de 
multe au făcut pentru mine trainerii pe care 
i-am avut eu și îmi dau seama, în fiecare zi, de 
modul în care mi-au schimbat viața. Nu mă 
refer doar la viața de debater, deoarece ei mi-
au devenit prieteni și m-au ajutat să văd lumea 
cu alți ochi, să fiu conștientă de niște lucruri 
care, altfel, nici nu aș fi știut că există. De aceea, 
am vrut, pur și simplu, să ofer sau, cel puțin, 
să încerc să ofer același lucru mai departe altor 
oameni. 
            În al doilea rând, am dorit să devin 
trainer, pentru că, odată ce intri în comunitate 
și ești înconjurat de atât de mulți oameni 
care sunt entuziasmați să împărtășească cu 
tine cunoștințele lor, nu numai să beneficieze 
singuri de training-uri și de arbitraj, cumva ești 
determinat să vrei să faci același lucru. Eu am 
crescut în preajma unor persoane care erau 
la facultate sau o absolviseră deja și, totuși, 
păstrau, în continuare, contactul cu lumea 
debate-ului, prin faptul că reveneau și dădeau 
înapoi ceea ce învățaseră ei. Acest lucru m-a 
inspirat foarte mult pe mine.
 Primele două motive au răspuns la 
întrebarea De ce am decis să devin trainer? , 
dar  motivul  pentru care am rămas trainer atât  
de mult timp îl constituie faptul că reușești să 
retrăiești, prin experiențele altor persoane, o 
parte din experiențele care ție ti-au plăcut așa 
de mult cândva, astfel încât te simți de parcă ai 
fi „din cealaltă parte a telefonului“, ca să zic așa. 
Acesta este un sentiment extrem de frumos.
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S.M.C.: Ce sfat le dai bobocilor de la clubul de 
dezbateri? 
A.C.: Bobocilor le spun să nu se sperie. Știu că 
e greu la început, știu că, uneori, simțim că nu 
evoluăm îndeajuns de repede precum ne-am 
dori, sau că alții sunt mai buni decât noi și avem 
impresia că rămânem în urmă... Sfatul meu 
principal este să nu le fie frică și să aibă curaj, 
pentru că, mai mult decât orice, debate-ul este  
un sport de anduranță. Pe lângă talent și muncă 
constantă, condiții care, evident, te-ar propulsa, 
contează enorm puterea și ambiția ta de a rămâne 
în joc. Eu am ajuns unde sunt nu neapărat 
pentru că am cine știe ce abilități excelente, ci 
pentru că, pur și simplu, am decis să investesc în 
mine pe această cale. Pe parcurs, mulți oameni, 
care erau mai pricepuți decât mine, au plecat, așa 
că sfatul meu pentru boboci este că, în cazul în 
care găsesc ceva care  le place și pe care simt că 
vor să-l facă, să nu se răzgândească, ci doar să-și 
acorde timp și să-și urmeze visul în ritmul lor. 
S.M.C.: Ne poți povesti puțin despre experiența 
ta de a fi arbitru?
A.C.: Experiența de arbitru a fost o schimbare 
mare. În anul I de facultate, când am început 
să arbitrez, se simțea  de trei ori mai obositor 
și mai solicitant, pentru că nu e la fel ca în 
momentul în care joci, când, deși ești atent la 
celelalte discursuri din meci, te concentrezi, în 

principal, pe al tău. Ei bine, ca arbitru, trebuie 
să fii conectat cap-coadă și să ai toate lucrurile 
în vedere. E o provocare să fii atent, pe deplin, 
pentru o oră și jumătate sau chiar o zi întreagă, 
la interacțiunile dintre echipe, să sesizezi dacă 
este vreo problemă, să cântărești și te asiguri 
că fiecare decizie pe care o iei legată de meci 
este corectă. Plus că este de datoria ta să  explici 
celorlalți debateri decizia ta finală și procesul 
logic prin care ai ajuns la ea, astfel încât ei să 
înțeleagă motivele pentru care au câștigat, 
respectiv au pierdut, și  să poată primi, fără 
probleme, feedback. 
           La început, toate acestea s-au simțit prea 
multe și dificile, dar, în mod evident, pe parcurs, 
a devenit mai ușor, pentru că m-am obișnuit 
și mi-am dat seama că, deși este o experiență 
destul de solicitantă, este, totodată, și foarte 
frumoasă. Dacă ești arbitru, chiar îți dezvolți 
abilități de atenție și de gestionare a mai multor 
lucruri simultan, ceea ce, pentru mine, e foarte 
util, pentru că sunt teribilă la multi-tasking, prin 
urmare,  mă ajută să am acest exercițiu mental, 
din când în când.
S.M.C.: Cum ai caracteriza Spiru debate Club în 
câteva cuvinte-cheie?
A.C.: Calm, prietenos, ingenios, extrem de 
simpatic și plin de oameni extraordinar de 
inteligenți. 

În acele 8 minute se formează o 
bulă în timp în care lumea arată 

așa cum o descrii tu. 
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Foto: arhiva personală Matei Dumitru

Matei
   DUMITRU
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atei Dumitru, elev în clasa a X-a la 
Științe sociale, este un membru activ 
și foarte implicat în activitatea unor 
cluburi din Colegiul Național „Spiru 
Haret“, precum: SpiruDebateClub, 
The Change Hub, participând, 
totodată, și la competiții la nivel 
european (Be A MEP For A Day, 

Lider European). Pasionat de actorie, Matei a 
înființat, în anul 2021, trupa de teatru Spiru Genius 
Acting.

Daria Mihaela Pană: Când ai luat prima dată 
contact cu lumea teatrului/actoria?
Matei Dumitru: Teatrul a făcut parte din viața mea 
încă de la grădiniță, când educatoarele ne duceau 
să vedem spectacole.  Îmi amintesc o montare de 
la Albă ca Zăpada, care m-a impresionat, deoarece 
piticii erau marionete, iar restul personajelor - 
oameni. De la patru ani am început să particip 
la cursurile de actorie de la Palatul Național al 
Copiilor.
D.M.P.: Cine te-a motivat/încurajat sa faci 
teatru?
M.D.: Fiind atât de mic, am privit teatrul ca pe o 
joacă. Îmi amintesc că, atunci când mama mi-a 

zis că m-a înscris la mai multe cursuri la Palat, 
cel mai entuziasmat am fost de cel de chimie, 
unde credeam că voi învăța să fac poțiuni, dar 
s-a dovedit că teatrul avea să devină pasiunea 
mea cea mai mare. Cu timpul, a ajuns să-mi 
placă atât de mult, încât nu am avut nevoie 
de motivație ca să continui, deoarece nu cred 
că am simțit niciodată nevoia sau nu am avut 
vreodată dorința să mă opresc.
D.M.P.: Activezi în cadrul unei trupe de 
teatru sau vreun club?
M.D.: După cinci ani la Palatul Copiilor, 
m-am mutat la Teatrul Vienez de Copii unde 
activez și în prezent.  A fost o schimbare 
drastică, deoarece metodele de lucru erau 
foarte foarte diferite. La Palat, în cinci ani, 
am jucat într-un singur spectacol, Suferințele 
tânărului Werther de Goethe, pe când la 
Vienez montăm o piesă diferită în fiecare an, 
ceea ce îmi place mai mult, deoarece simt că 
există un rezultat concret pentru munca mea: 
spectacolul de la finalul anului. Totuși, la Palat 
am învățat tehnici foarte utile, precum scrierea 
unei biografii de 20 de pagini pentru fiecare 
personaj pe care îl joc, oricât de mic ar fi în 
economia spectacolului.

Dacă nu simți ce simte 
personajul, ești doar o formă 

fără conținut.
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D.M.P.: Joci în spectacole de teatru?
M.D.: Da, joc. Spectacolele din octombrie 
(n.r.: 2020) au fost întotdeauna momentul meu 
preferat din an, pe care îl aștept aproape la fel 
de mult cum aștept  Crăciunul. La Vienez, am 
avut ocazia să joc într-o sumedenie de piese 
scrise de autori celebri, de la Shakespeare, la 
Goldoni sau la Gogol, însă cele mai aproape 
de sufletul meu au fost: Revizorul, în care 
am jucat acum doi ani Primarul, și Visul 
unei nopți de vară, unde am fost Oberon. Mă 
leagă amintiri strânse față de fiecare scenă, de 
fiecare replică, iar orele petrecute la repetiții în 
Teatrul de pe Lipscani au fost unele din cele 
mai frumoase din viața mea. Anul acesta (n.r.: 
2021) pregătim piesa Gâlcevile din Chioggia de 
Carlo Goldoni.
D.M.P.: Cum te-ai simțit când ai fost prima 
dată pe scenă, în fața unui public real?
M.D.: Primul spectacol în care am jucat a fost 
la patru ani, la Palat, și îmi amintesc că n-am 
simțit niciun fel de emoție, voiam doar să ies 
pe scenă și să fac ce aveam de făcut. Însă, la 
Vienez, în piesa Școlarii neastâmpărați, scrisă 
de Johann Nestroy, am simțit o emoție cum 
n-am mai simțit niciodată, deoarece cu mine 
începea piesa. Copiii mai mari mi-au spus că 
rolul meu este cel mai important, deoarece 
piesa trebuia începută în forță. Pentru un 
copil de nouă ani, stresul a fost destul de mare, 
însă din clipa în care am rostit prima silabă, 
emoțiile s-au risipit și am trăit un sentiment 
copleșitor și incredibil de plăcut. Atunci când 
400 de oameni se uită la tine și sunt atenți 
la fiecare mișcare a ta, simți ca ceea ce faci 
contează cu adevărat.
D.M.P.: Ce înseamnă teatrul/actoria pentru 
tine?

M.D.: Aș zice că Teatrul înseamnă totul, 
deoarece constituie  o parte importantă din 
viața mea. Acest răspuns ar fi clișeic și, poate, 
nu întru totul adevărat, dar, când mă gândesc 
la Teatru, mă gândesc la trei lucruri:
• La oportunități, pentru că, atunci când 
mama m-a înscris la teatru, mi-a oferit o 
oportunitate inimaginabilă. Câți copii ajung 
să iasă în fața publicului? Câți copii ajung 
să împartă scena cu nume mari ale teatrului 
românesc, precum Irina Movilă sau Marius 
Bodochi (cum am avut eu ocazia, acum doi 
ani, în spectacolul Amor, mofturi și politică de 
la Casa Filipescu-Cesianu).
•  Apoi, mă gândesc la sentimente, pentru că în 
teatru este vorba, până la urmă, de sentimente, 
Dacă nu simți ce simte personajul, ești doar o 
formă fără conținut. Cele mai intense trăiri 
ale mele au fost pe scenă, mai ales în rolul 
Primarului. Atunci, în două ore și un sfert, am 
trecut de la teroare, la mândrie și, apoi, la o 
disperare fără margini.
•  Și, nu în ultimul rând, privind înapoi și 
gândindu-mă la cine sunt eu și la cum am 
ajuns să fiu așa cum sunt, simt recunoștință. 
Prin teatru, am ajuns să-mi înving temerile.
Plângând în fața a 400 de oameni, râzând 
în fața a 400 de oameni, țipând în fața a 400 
de oameni, a ajuns sa nu-mi fie frică să îmi 
exprim sentimentele.
 Și, bineînțeles, tot citind și interpretând 
personaje, am ajuns să înțeleg oamenii 
și ce se ascunde în spatele cuvintelor lor. 
Desigur, teatrul m-a învățat și multe altele, 
cum este spiritul de competiție. De aceea, 
sunt recunoscător Universului că mi-a oferit 
talentul, mamei și profesorilor mei - că m-au 
ajutat să îl dezvolt și să îl arăt lumii.
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SPIRU

u mult timp în urmă, în anul 1923, elevii 
din clasa a XII-a (pe atunci, „clasa a 
VIII-a“), hotărâseră „să țină o serie de 
disertațiuni cu subiecte de economie 
politică și socială“, sub coordonarea 
profesorului V.V. Haneș (care, după 
cum aflăm din primul număr al revistei 
Vlăstarul, era specializat, pe lângă 

Filologie, și în „Drept și Economie politică“. 
Despre aceste dezbateri nu apar informații 
detaliate, ci doar titlurile primelor activități, 
astfel: „I.I. Ciorănescu, despre: Ideea de drept, 

religie și morală“ (29.12.1923, ora 18.00), 
„Ghidionescu, despre: Constituțiunea nouă“ 
(05.01.1924, ora 18.00).
 În ultimii ani, aceste preocupări ale 
elevilor de la Colegiul Național „Spiru Haret“ 
din București au fost sporadice, regăsindu-se 
fie în cadrul disciplinelor socio-umane, fie în 
cadrul Clubului de dezbateri. Începând din 
toamna anului 2021, elevul Tudor Nițescu 
(clasa a XI-a G) a avut o inițiativă oarecum 
similară, străduindu-se să înființeze un Club de 
diplomație (Spiru Diplomacy) în liceul nostru.

C
Tudor NIȚESCU, 11 G
prof. Corina BUZOIANU
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Tudor NIȚESCU, 11 G
prof. Corina BUZOIANU

Asemănarea cu „disertațiunile“ din perioada 
interbelică constă, evident, în abordarea 
unei tematici din sfera științelor juridice, 
sub coordonarea unui cadru didactic cu 
pregătire în domeniul Dreptului. Însă Clubul 
de diplomație își propune mult mai mult. În 
primul rând, tematica ședințelor este extinsă, 
incluzând arii precum: oratoria și geopolitica. 
Apoi, interesantă este deschiderea Clubului 
spre elevi din mai multe licee bucureștene, cum 
ar fi: Colegiul Național Regal „Sfântul Sava“, 
Colegiul Național De Informatică „Tudor 
Vianu“, Liceul Internațional de Informatică, 
Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc“, 
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr“, Colegiul 
Național „Gheorghe Șincai“ și, firește, elevi 
din școala gazdă: Colegiul Național „Spiru 
Haret“. Deși perioada este complicată, 
generată de mutațiile SARS-COV-2, ședințele 
de club se desfășoară, de regulă, sâmbăta, cu 
prezență fizică, respectându-se toate măsurile 

igienico-sanitare. În cazul în care unii colegi 
nu pot participa fizic, accesul le este înlesnit 
prin platforma Zoom.
 Cum a apărut ideea unui club de 
diplomație la Colegiul Național „Spiru Haret“ 
din București?
 Cumva, istoria se repetă. În anul 
2017, elevul Cristian Lupescu punea bazele 
primului hub de educație nonformală dintr-
un liceu de stat din România – The Change 
Hub, în urma unei experiențe educative 
trăite în Olanda. De data aceasta, Tudor 
Nițescu a avut inițiativa organizării unui 
Club de diplomație după ce a participat la o 
serie de activități de interes pentru liceeni: 
Conferințele MUN (din engleză: Model 
United Nations), al căror scop este acela 
„de a oferi o simulare educațională și/sau o 
activitate academică în care elevii pot învăța 
despre diplomație, relații internaționale și 
despre Organizația Națiunilor Unite. 
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Activitățile MUN îi implică în mod activ pe participanți 
și îi învață să dezbată, dezvoltându-le gândirea critică, 
abilitățile de lucru în echipă și abilitățile de conducere. 
Programul dorește să implice elevii în activități 
educaționale și să le permită să dezvolte o înțelegere 
mai profundă asupra problemelor actuale ale lumii. 
Spiru Diplomacy este un context educațional unic în 
București, fiind, până acum, singurul club ce reunește 
tinerii pasionați de geopolitică, istorie, dezbateri, 
drept public internațional și limbi străine, cu scopul 
de a dezvolta potențialul intelectual (și, mai ales, 
diplomatic) al generației actuale. 
 Clubul urmează o structură triadică de curs, 
în cadrul căreia, la început, se vor realiza prezentări 
și prelegeri despre subiecte precum: drepturile și 
obligațiile diplomatice, istoria diplomației, tehnici 
argumentative diplomatice. Această etapă va fi urmată 
de studii de caz detaliate (vizând diferite situații 
geopolitice tensionate, bilaterale). În cadrul acestor 
sesiuni, elevii se vor împărți în două blocuri de opinii 
(statul X și statul Y) și vor iniția o dezbatere academică 
pe structura Model United Nations, având ca scop 
identificarea soluțiilor posibile pentru rezolvarea unui 
conflict și formularea unui document conciliant. În 

a treia secțiune, în funcție de posibilitatea din acea 
săptămână de curs, Spiru Diplomacy va găzdui un 
workshop/o prezentare fie despre o personalitate 
din cadrul relațiilor internaționale, fie despre studiul 
istoriei diplomației, fie din  sfera oratoriei și a limbilor 
străine, cu obiectivul de a valorifica cunoștințele 
dobândite de membrii clubului. Nu în ultimul rând, 
se va crea o comunitate în jurul liceului nostru și, cu 
timpul, prestigiul  unei «școli de diplomați».  Clubul va 
înrădăcina în sufletele unor elevi spiritul diplomatic 
sau al Dreptului, care, peste ani, va constitui punctul 
de plecare al succesului lor.“ (Tudor Nițescu)
 Dacă, în luna noiembrie, atenția s-a concentrat 
asupra clarificării unor aspecte privind: Organizația 
Națiunilor Unite, fondată pe 24 octombrie 1945 (scop, 
structură, Consiliul de securitate), Convenția de la 
Viena (18 aprilie 1861) privind relațiile diplomatice, 
la ultima ședință de club din data de 18 decembrie 
2021, participanții, „delegați» din partea diferitelor 
state, au supus analizei un context geopolitic complex: 
mișcările de protest care au avut loc în mai multe țări 
din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, începând 
cu sfârșitul anului 2010, cunoscute sub denumirea 
Primăvara arabă. „Delegații“ unor state (de pildă: 
Arabia Saudită, China, Cipru, Federația Rusă, Franța, 
Germania, Iran, Iordania, Italia, Maroc, Qatar, 
Statele Unite ale Americii, Turcia), bine documentați 
cu privire la politica țărilor respective, au susținut 
discursuri și au propus diferite soluții. Cu ajutorul unei 
platforme specifice, Tudor a orchestrat atât intrarea în 
scenă a „actorilor“, cât și respectarea timpului alocat 
fiecărui discurs, a regulilor privind comunicarea 
diplomatică.
 Așadar, în cadrul Clubului de diplomație, 
elevii analizează subiecte de interes geopolitic actual. 
Dezbaterea unor aspecte privind evenimentele din 
Orientul Mijlociu nu ar trebui să mire, întrucât, 
în geopolitică, Eurasia a fost considerată „scena 
principală a lumii […], tabla de șah pe care continuă 
să se dea bătălia pentru supremația mondială“.1 
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 Dacă ai citit Circul nopții de 
Erin Morgenstern, încearcă Caraval de 
Stephanie Garber!

 Misterul se plimbă nestingherit prin 
aceste două povești extraordinare despre 
magie și iubire, numai bune pentru a te 
preface, măcar puțin, că realitatea ta e în ele, 
nu aici. Vorbim despre un circ special, care 
atrage prin straniul ce îi însoțește fiecare 
apariție, respectiv despre un spectacol anual 
în care publicul este implicat și încurajat să 
caute indicii ca să ajungă la premiul cel mare. 
Secretele, disperarea și legăturile dintre 
personaje îi vor face pe cititori să nu mai lase 
din mâna romanele (Caraval fiind chiar o 
trilogie, al cărei sequel a apărut de curând!), 
devorând fiecare pagină până la sfârșitul 
grandios.  Dar, trebuie să nu uităm că Circul 
nopții poate dispărea la fel de repede precum 
a apărut, iar Caraval nu este, până la urmă, 
decât un joc...

 Dacă ai citit Biblioteca de la miezul 
nopții de Matt Haig, încearcă Uimitoarea 
culoare de după de Emily X.R. Pan!

 Triste. Dureroase. Puternice. Superbe. 
4 cuvinte-cheie care descriu perfect acțiunea 
cărților. Întâmplările lor sunt centrate în jurul 
a două mari probleme ale societății actuale: 
depresia, care, la rândul ei, poate conduce la suicid. 
Nora, din romanul lui Haig, se simte copleșită de 
viața pe care simte că și-a ratat-o, așa încât recurge 
la actul extrem de a-și curma viața. Astfel, ajunge 
în „Biblioteca de la miezul nopții“, unde găsește 
fiecare carte despre povestea vieții ei, așa cum 
ar fi putut fi dacă lua o anumită decizie, la un 
moment dat. De cealaltă parte, Leigh este victima 
pierderii mamei sale, aceasta luând aceeași 
decizie ca Nora. Leigh este convinsă ca mama ei 
s-a transformat într-o pasăre roșie după moarte 
și încearcă acum să-și trimită fiica în Taiwan, la 
bunicii pe care nu îi cunoscuse niciodată – așa va 
începe drumul descoperirii sinelui pentru Leigh. 
Două călătorii minunate despre cum suferința și 
puterea se întrepătrund în țesătura fină și fragilă 
a vieții, al căror final este luminat de speranță.

DIANA  ANDREEA  SAVU, 10 F
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  Spirooks
C LU BU L  D E  Ş A H

Tudor NIȚESCU, 11 G
prof. Corina BUZOIANU

Foto: Ioana Cazacu și imagine din 
arhiva Cercului de  fotografie

Text: Ioana CAZACU (10 E)
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existat o preocupare constantă a 
elevilor de la Liceul „Spiru Haret“, în 
perioada interbelică, pentru șah. În 
primele apariții ale revistei Vlăstarul, 
rubrica destinată acestui sport era 
redactată de G. Carpenișeanu și de 
M. Avramescu. Inițiativa înființării 
Rubricii de șah, la acea vreme, era 
motivată de avântul pe care dezvoltarea 
mișcării șahiste îl demonstrase în țara 

noastră, autorii propunându-și să publice, „treptat, 
probleme, partide interesante, studii, analize“. Înainte 
de orice, a fost definită problema de șah: „poziție în 
care se cere ca unul dintre jucători (de obicei, albul) 
să ajungă la un anumit rezultat, servindu-se de 
regulile jocului.“ De asemenea, au fost menționate  
atât clasificări ale problemelor: „1. maturi directe; 2. 
maturi indirecte; 3. maturi forțate; 4. studii etc.“, cât 
și condiții ca o problemă să fie corectă: originalitatea 
ideii și imposibilitatea negrului de a „para lovitura 
albului“.
 În ultimii ani, au existat inițiative de a relansa 
mișcarea șahistă la Colegiul Național „Spiru Haret“. 
De pildă, în anii 2017 și 2018, a fost organizat, tot 

din inițiativa elevilor (clasa a X-a A) concursul 
Rocada Spiristă, iar în imediata vecinătate a redacției 
Vlăstarul a fost amenajat un colț al șahiștilor de către 
prof. Corina Buzoianu.
 Nu mică ne-a fost bucuria când, în toamna 
acestui an, elevi din clasele a unsprezecea și a 
douăsprezecea au propus înființarea clubului de 
șah SPIROOKS, ale cărui activități se desfășoară, 
de regulă, în fiecare zi de luni, la finalul cursurilor. 
Unii dintre ei joacă șah de ani de zile, participând 
și la concursuri, alții - de scurt timp, dar toți 
pasionați de acest sport minunat. Colegii care au 
inițiat SPIROOKS sunt: Irina Irghie (11D), Peter 
David (11D), Andra-Mihaela Stoica (10D), Alexia 
Artenii (10 D) și Alexandra Guşe (10 D), majoritatea 
obținând scoruri foarte bune pe site-ul lichess.org. 
Întrebați fiind cum le-a venit ideea, Irina a răspuns 
că își dorea să creeze o comunitate de șahiști în liceu, 
convinsă că această pasiune e împărtășită de mai 
mulți spiriști. 
 De asemenea, își propun să formeze și o 
echipă de șahiști care să participe la competiții de 
profil, însă ceea ce contează, cu adevărat, este faptul 
că tineri cu pasiuni comune leagă prietenii frumoase.

A
Text: Ioana CAZACU (10 E)
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CERCUL 
DE

În fiecare săptămână, ședințele 
Cercului de fotografie de la 
Colegiul Național „Spiru Haret“ 
se desfășoară fie cu prezență fizică, 
fie on-line. Noutatea acestui an 
o constituie faptul că a fost creat 
un cont intitulat foto.spiruharet 
(Instagram), scopul fiind acela de 
a crea o oarecare notorietate și de 
a oferi elevilor oportunitatea de 
a-și face cunoscute fotografiile, 
unele dintre ele extraordinare. De 
asemenea, este de menționat și 
faptul că, la activitățile Cercului, 
participă atât elevi de liceu, cât și 
de la gimnaziu.
 Pentru a vă convinge, 
intrați pe foto.spiruharet!

Patricia TCACENCO, 9 E
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Nicole TOMA, 9 E
Victoria MIHALACHE, 10 E
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Galeria  
    SPIRU
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CINE 
SUNTEM?
Spiriști. Pasionați de literatură.
De arta scrisului, în general.

Puteți trimite creațiile voastre la adresa:
revistavlastarul@yahoo.com

PAUZA  DE 

LECTURĂ
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Un corp
Arată ca un pui de lună,
simt pereții mirosul lui de dealuri,
Arată ca un pui de broască
lăsat să se usuce,
Singur, părăsit,
Lângă altar.
Fără substanță,
căci, cu lemn de brad și apă sfântă,
lespezile au suflet,
Dar el tot n-o să le bată ritmul,
Căci e un simplu corp uman.

La răscruce de drumuri,
se eliberează de piele, 
Și, lăuntric, în el,
un corn de fildeș rage,
chemând toți viermii rotunzi
Să se înfrupte.

Inorogi plutind pe stele,
Galopând cu fruntea plecată,
dintre toate corpurile,
El are gâtul sus,
Căci, ce mai înseamnă substanța,
când ai colonul plin de umori?

Dar îl sărută bruma.

Un
 co
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i

Scumpă lună,
Te ascult din acvariu și cred
Că ai pierdut șirul strugurilor
Pe care îi mănânci cu paharul,
Căci ai uitat de mine într-atâta...
Îmi ștergeai lacrimile din palme
Și le readuceai pe față,
Iar acum obrajii tăi sunt cei
Plini de picături de mercur.
Ți-au secat obrajii roșii,
Ești goală.
Și grilajul care mă desparte
De mii de carași și de somni,
Are mai mult sunet când îl lovesc.
Dragă lună,
Ridică-mă acum la tine!
Căci apa e încă stătută,
Și tu,
Nu poți să fii mai departe de atât.
Te rog,
Fie-ți milă de ce-am ajuns,
Când încercam să mă usuc de tine.
În tine cred,
Iar aici,
Vântul e rece,
Soarele arde,
Apa e puțină.
Ești ștearsă când te salut din acvariu,
Dar, de aproape, îmi pari mai plină.

  | PAUZĂ DE LECTURĂ |
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Reflex

Ioana NEAGA-BUDOIU, 11 D

Foto: arhiva Vl
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Se țineau de mână iezi,
Iar prispe,
Sub greutatea ta se lasă.
De cât fard roșu ai sub ochi,
Arăți ca moartă.

Arăți ca mine,
Cu mugete ce fug de sub picioare,
Un ied se desprinde țipând,
Sub greutatea ta se coace.

Se țineau de 
mână iezi
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nămolul de pe fundul apei
extrage seva din năvod,
năvodul ne sufocă pe noi doi,
iar tu ești doar o fracțiune 
din nasul meu.



Reflex

în acest mod, am ridicat 
bufnița de pe palier,
cu ochi distanți, tu te uitai la infinit,
mi-am pierdut pantofii uzați
și mi-am uitat premonițiile.
în acest mod, am pornit la drum,
fără genți pline cu apă și sare,
cu trunchiul gol, coapsele învelie în brumă.
palma mea ezitantă mângâia
trunchiuri de copaci ce au prevestit prea multe,
tu eschivai când atingeai vibrațiile corzii.

în iazul din fața porții,
am văzut spre seară
oglindirea unor specii de ferigi de mult stîrpite,
cu ariile a trei sori îmbălsămându-mă,
am ajuns să mă întreb,
când ai devenit tu mizantrop,
de când sunt eu așa cinică.

șaua calului se trezește
cu un picior în groapa decrepitudinii,
dresez zmei și licurici,
îmi dresez argintul minții.

n-o să-i iert niciodată
pământului îndrăzneala
și n-o să-i iert mării 
că m-a născut așa timidă,
atât de aspră.
pe când tu te uiți la lună,
cu laurii tremurându-ți  în păr,

eu îmi descos sigiliul de pe robă,
mă despart de soc și trandafir,
dar încă ești în stânga mea,
prins, atât de calm, de casă.

și îți faci griji pentru corpul meu,
căci stă să se descompună sub cer,
îl vizitează dinți și râme,
eu contemplu la el din balonul meu albastru,
și totuși, piciorul meu e cel legat
de piciorul tău.

înfig un băț în frunză,
până ce frunza e un glob cu fructoza ieșită în 
afară.

când a ruginit fântâna,
te prind de umeri, te las să cazi,
mă împingi la o parte,
ca și cum...
sunt doar o libelulă izvorîtă din nori,
eu îți crestez aripile cu limba.

grădini în miniatură pe ombilicul meu umflat,
unite prin conuri de apă,
ieși din cocon și mușcă-mi mâna,
să sângerez melasă,
așchii peste ochi, și tu
ai irosit izvorul nesecat al verii,
dar mă ascund în cordul lui,
îmi mănânc firele de păr de pe buze și
mă arunc cu stomacul înainte peste punte.

  | PAUZĂ DE LECTURĂ |
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țapul doarme aproape de râu,
și am crezut că pot să-i aranjez culcuș,
chiar dacă, așteptând să cadă luna,
mi-au căzut coji de pe frunte,

În patul lui.

seacă vreau să văd fântâna,
dintre ulmi,
s-o sec de scaieți și de mlaștini,
s-o fac să își imagineze,
cum ar fi să nu aibă decât ochi,
ochi goi, căci până și apusul,

Îl văd, dar de-nțeles,
nu-l înțeleg.

și ți se pare că-i încă goală casa,
și țipi când mă vezi fără coarne,
cu bretelele trase până peste buze,
când mă vezi așa tăiată,
dar ascultă, nu mai cântă,

nu mai cântă lumea.

un cordon rupt,
dar, de când am simțit 
lumina pentru prima dată,
cu ochi închiși, arzând a trup de mamă,
nu am mai văzut nimic 

strălucind într-atât.

Țapul doarme 
aproape de râu

Ioana NEAGA-BUDOIU, 11 D

Foto: arhiva Vl
ăst
aru
l
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și ți se pare că-i încă goală casa,
și țipi când mă vezi fără coarne,
cu bretelele trase până peste buze,
când mă vezi așa tăiată,
dar ascultă, nu mai cântă,

nu mai cântă lumea.

un cordon rupt,
dar, de când am simțit 
lumina pentru prima dată,
cu ochi închiși, arzând a trup de mamă,
nu am mai văzut nimic 

strălucind într-atât.

Îngeri
Îmi cad de pe umeri și știu,
Înfățișarea mea se schimbă.
Un bulb de ridiche,
Mult prea umed,
Mult prea alungit,
Își cântă monologul,
Dar eu am ferestrele acoperite de indiferență,
Cercetarea mea nu rezultă,
Decât în umbrele îngerilor în stratul de glie.
Iar eu nu i-am cunoscut, 
Dar, într-o vreme, cunoșteam bulbi de narcisă.

Înfățișarea mea 
se schimbă

Ioana NEAGA-BUDOIU, 11 D
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A Love Lost To 
               REALITY

I only see you in my dreams,
You who were once my reality,
I am tearing at the seams
And losing my sanity.

I’m thinking of your eyes,
So warm in my imagination,
And a part of me dies,
Knowing it’s my own creation.

I want to run my fingers through your hair
Like I have that right,
But I am too afraid to dare,
To do so in the daylight.

I love the thought of you,
The version in my head,
Sadly this is not who was,
Once sleeping in my bed.

We will meet in dreams,
As always,
Thought it never means,
What it did in the hallways. 
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Sacrificiul
Ana G

ĂZDARU, 11 B

Foto: Iu
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Creația are nevoie de sacrificiu,
Dar ce înseamnă sacrificiul?
Reprezintă el timpul
Sau emoțiile, sau sentimentele
Depuse în munca noastră
Pentru a ajunge la produsul final?
Sau, poate, el este sacrificiul nostru?
Sacrificiul minții noastre,
Care este pierdută în noua lume,
Care se erijează în postura unui personaj
Ce nu va fi niciodată perfect,
Oricât de mult am încerca...
Sau poate este doar un sacrificiu?
Dorinta de a perfecționa lumea noastră,
Și eșecul inevitabil ce vine...
Poate adevăratul sacrificiu este viața noastră...
Prinsă într-o cușcă a încercărilor,
Închisă în cuvântul “perfect”,
Desprinsă de realitate
Și aruncată în închisoarea creației,
Din care nu poate scăpa întreagă,
Pentru că nu am mai fi oameni
Dacă nu am crea si nu ne-am sacrifica
Pentru perfecțiune...

 | PAUZĂ DE LECTURĂ |
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abia mi-ai montat aerul condiționat în casă și
ți-e sete de picuri de ploaie de toamnă
ne plimbăm printre blocuri;
curentul e mai puternic
și pervazele sfârâie odată ce AC-urile se scurg subit pe ele.
camera mea e mică și
patul meu e de o persoană,
iar acum că nu mai e cald în casă
îmi intră frigul prin piele.
credeam că sub pătură nu mă ating
umbre de degete sloi
credeam că mi-am găsit un safe space
cu fața în pernă și picioarele-n sol.
aerul rece se împrăștie prin apartament;
mi-am văzut orhideea tremurând și
parcă nici lumânarea nu se mai aprinde
de ciudă că nu mai simte
atingeri de oxigen în piept.

Revenind

Foto: arhiva Vlă
star

ul
Ștefania Anca COLȚAN, 12E
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oamenii de pe scară bat cu pumnul în ușă
urlă și au voci care gem înfundat prin pereți;
l-am văzut pe unul dintre ei ținând în mână
un plic maroniu pecetluit de un sigiliu ceratic aproape incandescent.
jandarmul se uită prin vizor în ochiul meu și
cred că mi-a văzut toată viața trecând prin el
ușa mea e de plumb, am luat-o dintr-un sanatoriu
acum ceva timp;
au trecut două secole, iar ei tot nu pot pătrunde mai departe de zid.
nu mă înțelege greșit, îmi plac musafirii
primăvara, dimineața, într-o zi de vineri
la un ceai de măceșe și vorbe goale, dar pline
de vivacitate, tinerețe, sâmburi de piersici
în fine,
oamenii ăștia se înfig cu berbecul în mine.
nu mă înțelege greșit, nu mă apuc să vorbesc în rime,
căci oricum nu fac bani din versuri sau scrieri;
de ce să le dau drumul în casă când ei îmi interzic
să ies afară și să-ți fiu musafir ție?

Musafir

Ștefania Anca COLȚAN, 12E

Foto: arhiva Vlă
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Ce te uiți așa la mine prin geamul ală?
Ce vezi?

Ai o oarecare ridiculitate, să știi.
Te-ai strivit cu fața de suprafața transparentă,
poate ca să vezi mai bine, n-am idee,
și te tot plimbi,
doar doar de-ai trece de bariera de sticlă.
Vederea îți este încețoșată
de către propria respirație ce aburește
lentila plană prin care te uiți la mine.

Iar eu, închisă în această cutie limpede,
n-am unde să fug și să plec
pentru că m-ai vedea oricum.

De ce crezi că sunt ținută aici?
N-ai învățat că orice e pus în spatele gratiilor
e acolo dintr-un anumit motiv,
și anume că a făcut rău cuiva înainte?
În fine, dacă e să o luăm așa,
tu oricum numai prin vitrină m-ai privit
dintotdeauna.
Nu-mi amintesc să-mi fi prins zilele de glorie,
deși sigur ai auzit zvonuri despre ele.
Poate că mi-ai văzut coarnele deja,
(ar fi destul de greu să nu o fi făcut,
căci le port mereu),
dar n-ai aflat niciodată cât de tare doare când le folosesc.
Te-a protejat geamul anti-eu.

Nu mai da tu în cutia mea!
Las-o în pace, te rog!
Aici nu e grădina zoologică,
să spui că: „Vai, bietele animale!”

Tu
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Se uită lumea la mine
Și nu-și dă nimeni seama
Câți șerpi îmi colcăie pe sub piele.

Sunt șerpi verzi, trag a boală,
Dar în realitate ei sunt inofensivi.
Nu e decât senzația că umblă.

Mă doare plimbarea lor.
E ca și cum tu-mi bați venele 
În lung și-n lat, în stânga și-n dreapta.

Din ultimul strat al epidermei până la suflet
Te simt, dar poate că nu pe tine.
Șerpii tăi, doar ei au mai rămas.

Au ajuns să-mi fie dragi.
Le-am dat nume:
Disperare și Dor, Saturație și Speranță.

Prezența lor mă mucegăiește pe interior.
De aceea nu mă salvează nimeni de ei: nu-i văd!
Analizele sunt bune, dar pacientul e mort.

Îi simt cum mi se urcă la cap
Și-mi ies prin scalp, împletiți printre coarne.
I-am atras de partea mea și am întors armele.

Medusa
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Maria Alexandra GHEORGHE, 11 D

De fiecare dată când îmi îngădui să zbor
Tu vii ca o furtună și-mi frângi aripile
Aripi construite din durere, suferință și dor,
Din curiozitate, curaj și încredere, iar tu le calci în picioare.

De curând m-ai învățat că pot zbura și fără aripi,
Așa că prima lecție va fi și ultima
Cu răsuflarea-ntretăiată și cu regret în suflet
Mă arunc în brațele Edenului
Cu a mea inima frântă…Le

cț
ie

 
de

 zb
or

Dorm pe un morman de sare și bumbac,
Cu omizi scurmându-mi pielea,
Un păianjen mi se desprinde de pe ombilic
Și încep să halucinez.
Dorm cu capul gol,
Fără inimă sau plămâni,
Sub cerul liber,
La fel de albastru
Precum apa din uterul meu sterp,
O să iasă din mine numai păienjeni și praf,
Nu mi-am atins
Buzele de miedul fluturelui,
Fără sânge și miere,
Simt numai un bulgăre de cărbuni stinși,
Mă zvârcolesc în somn,
Udată de lacrimile rădăcinilor,
Mă hrănesc cu ele când hotărăsc să mai trăiesc o zi,
Până la noapte...

Ae
r  s

ec

Ioana NEAGA-BUDOIU, 11 D
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Am
orțire

Scumpă lună,
Pădurea toată parcă-i adormită
Parc-a fost amorțită de ger, 
Numai puiul de stejar de plută
Falnic se înalță peste codrul vlăguit.

Lacrimi-i străbat nervurile frunzei,
Ultimului firișor de viață, 
Tremurând sub adierea vântului
Cu ultima speranță se agață.

Brațele-i acum golașe și pustii,
Tremurând în bătaia crivățului,
Se întind lungi ca niște trestii
După razele palide ale soarelui.

Pătură de ceață greoaie se lasă
Peste ținutul necuvântat,
Cu a ei trenă de mireasă,
Încet învăluie-atmosfera.

Scoarța-i tremură de-atingerea ei,
A Morții ce efemer dansează
Printre ramurile-i febrile,
Ce ușor sub greutatea-i cedează.

O pală de vânt îl mângâie,
Luându-i și ultima podoabă,
Și-odată cu aceasta se frânge
Vocea care-n agonie plânge.

E mort…
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Lic
eu

Liceul cu nebunii, aventuri și bucurii
În realitate e doar o adunătură de copii
Nesiguri care scriu poezii sau fac prostii
Care beau și fumează încă din zori de zi
Copii

Adolescent plecat în lună
Cu fața ciupită de acnee ca de ciumă
Cu ochii roșii de la Instagramul butonat de 5 ori 
pe secundă
Și cu răceală în umbră
Ar râde, dar de fapt are ce să ascundă
Un aparat în gură

Un fapt penal, un destin precar
O lume nouă
Îmi pun fustă scurtă și rimelul cade greu pe gene
Privesc în oglindă să văd dacă sunt eu, sunt ale 
mele
Îmi prind demonii de mână și îi spun mamei la 
revedere
Am fost un înger, dar mâine o să vreau o bere.

Alessia COLUMBAN, 11 F
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Iluzii
A trecut mult timp de când te-am cunoscut, iubire
Când am crezut că în sufletul tău rece mă văd pe mine
Dar, știi, în final a fost doar o amăgire
Pentru că te-am pierdut mai repede decât a ținut o pandemie

Ai fost diferit, ai avut un fel misogin de a fi, de a trăi
Care m-a făcut să cred că poate într-o zi
Poate într-un milion de ani
Noi chiar ne-am potrivi

După o buclă în timp
Festivitatea de încheiere a venit
Printr-un mesaj vertical de citit
Un pic obtuz, dar m-am gândit 
Că la triunghi aș putea să revin
Ah, și îl uram din plin

Și te-am privit din nou, prin ecranul laptopului, senin
Erai mai aprins decât rujul meu acum pălit
Nu știu dac-a durut, mințim
Nu știu dac-am rămas cu altceva decât c-un regret de litiu inocent servit.

Alessia COLUMBAN, 11 F
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igă
t            Inima mea încă nu a aflat de tunelul întunecat,

Sau de zidul transparent ce ne separă.
De ce ne-am obișnuit să purtăm aceste măști,
Aceste zâmbete frumoase și false,
Care ascund strigăte pline de disperare.

Facem parte din lumi diferite,
Tu ești Soarele,
Dar eu sunt o simplă planetă,
Atrasă de lumina ta,
Ca de un cântec îndrumător.

Tu ești Pământul, iar eu Luna,
Prinsă într-o orbită a fricii,
Închisă într-o carapace de meteoriți,
Ca o țestoasă speriată
Sau ca un melc adormit.

Două suflete prinse între stele,
Și noi suntem la fel ca ele,
Dar poate o să mă auzi
Când îți voi striga numele
În abisul finit al vieții.

A
na

 G
Ă

ZD
A

RU
, 1

1 
B
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Percepție
Pe ulița prăfuită a minții visând
cu gânduri neșterse de glod rezonând
și vorbe murdare în cap modelând
ne pierdem pe drumul greșit fredonând.
Cuvintele din greul nostru plângând
cu lacrimile minții găleți preaumplând
de la cascada paranoii din gând
ne-ntristează ființa obstrucționând
tot ce e bun și frumos pe pământ.

Disperare
Când speri, dar nu se-ntâmplă
Nu te aruncă în râpă
Speranța este oarbă
Că iubirea întâia oară. 

Ce trebuie se va întâmpla
Ce nu - se va găta.
Iubirea nu-i a ta
De aia n-o forța. 

Matei MOISA, 12 C

Nu da ce n-ai primit
Nu fi un om tâmpit
Timpul ți-a fugit
Și sufletul-i mințit. 

Cameleonul
În lumea celor muți tăcea această hoață
Nehotărâtă în al ei gând și în a însăși a ei față 

Și avea limba otrăvită, iar tu-i beai otrava
Cu gesturi tandre te jucase și îți săpase groapa

În ceața purpurie erai pierdut pasiunii
Și a ta suferință-i ridică colțurile gurii 

E extrem de sadic și demn de tot disprețul,
Dar cam așa e parcă când te-mbeți cu oțetul.
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Priveam doar un sătuc învelit în liniște
În care se mai auzea rar
Zgomotul mut al motorului mașinii
Plin de suflete pictate pe față
Prinse în trecutul faptelor.
Și cum stăteam pe banca înghițită de petalele 
colorate ale naturii timpurii,
Îmi priveam trecutul evaporându-se într-o spirală 
infinită de sentimente
Și viitorul proiectându-se în înaltul cerului senin
Pe un nor umflat de gânduri
Și de întrebarea apăsătoare:
„Ce urmează?“

Alexia KEUL, 10 F
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Frântură de timp
Superb amurg… stacojiu... purpuriu!
Ochii mei înlemniţi în transa culorilor
creează nuanţe de înţelesuri neexplorate, dispersate,
observate în întreg Universul.

Pas cu pas… pe o plajă castanie
Întinzând braţele spre ce nu pot atinge
gândesc la iluzia unei trandafirii vieţi, fără viaţă.
Realitatea mi-a manevrat sforile spre un alt destin. Celălalt se stinge.
Eu, marionetă într-o lume de „cristal-rău“ 
am reuşit să răzbesc, să înving 
orice posibila-nefasta soartă apărută în calea mea - negură neagră, 
cu dragoste!

Zidul de foc, devorat de zare, lasă loc
valurilor de întuneric,
să se aştearnă pe furiş.
Pietrele albe, sclipitoare, acoperă cerul
Pură, eternă, curgătoare frântură de timp!

Nicio grijă! noaptea şopteşte.
Cu mintea… doar Dumnezeu ştie unde, 
tânjesc… după clipa în care totul se va repeta
Iar sfera de chihlimbar va răsări şi îmi va răspunde.

Delia Gabriela NAZARE, 10 F
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e decembrie și suntem oameni morți...
și-mi amintesc vag
cum amândoi priveam spre aceeași mare 
înghețată
care își plângea unduirile amorțite;
și ne înghițea o ceață de vise sfărâmate,
purtam liniștea până în ai noștri plămâni 
disfuncționali,
dar frigul se apropia și nu mai puteam rămâne 
acolo,
nicăieri, unde eram
complet împietriți de gânduri,
ca niște statui bătrâne, ce au obosit să stea drepte 
și impunătoare.

tânjeam la căderea ce urma să ne destrame
și, totuși, alergam în direcția opusă,
împletindu-ne mâinile amorțite,
nelăsând frigul să ne îmbrățișeze oasele fragile;
strigam prin zâmbet, șoapte și tăcere,
strigam unul în privirea celuilalt
și niciunul dintre noi nu auzea nimic.

natura era moartă, cum de altfel eram și noi.

Alessia SCAMAROHIN, 10 F
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Portret sincer
 al umanității

ploua torențial,
iar chipurile ne erau șterse
la fel ca umbra unui suflet uitat,
la fel ca amintirile dintr-un compartiment 
abandonat
al unui creier suprasolicitat de viață;

și tăcerea ne întemnița vorbele...
nu ne mai era permis să simțim,
aveam inimile amorțite 
și privirea moartă.
străzile erau complet inundate
și în curând ne-ar fi trebuit o corabie,
care să salveze de la înec mii de suflete lirice,
ascunse sub o armură impenetrabilă împotriva 
durerii.

iar sentimentele noastre
au devenit strigăte mute.
Înduioșată niciodat’.

Alessia SCAMAROHIN, 10 F
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 Sunt un fluture venit din amintire.
Memoriile tuturor oamenilor
Stau ca un praf pe aripile mele,
Ca un scai lipit de pantaloni
Şi ca planetele de stele.

Călătoresc spre tărâmuri neîmblânzite
Şi mă purific…
Scap de amintirile desfrunzite
Care îmi îngreunează zborul.

Va trebui să plec peste sprâncenele dealurilor,
Peste ochii oceanelor şi până în inima universului
Ca să găsesc raiul.
Îmi iau sufletu-n dinţi şi plec.

Sunt acel future venit din amintire
Aripile mi le-ntind spre cer
Flămând de soare şi de primăvară
Învăluit în viaţă şi mister.
Pictez cu stele cerul
şi colorez grădina
însuflețită azi de flori de rouă albă,
cristale de lumină, gură de rai,
covor de frumuseţe în astă zi senină.

Delia Gabriela NAZARE, 10 F 
Profesor îndrumător: Liana HERA
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Mea culpa

Sara BORIGA, 11 F
Profesor îndrumător: Ioana DUMITRU
N.R.: Sara a obținut Mențiune în cadrul Festivalului 
Național de Poezie „Gellu Naum“, 2021.

O chema Vera

degeaba ma privești acum acuzator, ca pe omul ce s-a autodeclarat prea repete nevinovat
în spatele tribunalului tău moral eu am fost avocat, martor și inculpat în propriul meu proces de conștiință
și n-am avut parte de-o Themis imparțială, sufletul mi-a fost cântărit cu ocaua mică de un judecător 
senil, periodic torționar masochist
ce m-a osândit cu neînduplecare la o tinerețe de regret cu suspendare
degeaba am făcut apel, oriunde mă uit văd verdictul unei erori ireparabile și uneori
uneori când sunt gata sa mă iert, mă împunge himera  pasiunii noastre vătămate 
dar oricât de tare apasă azi sentința, nu merg singură spre ștreang
pană la capăt, noi am rămas aceeași – doi trădători de neînduplecat.  
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Grăiești nisip, din pașii tăi se desprind himere din jad
un masacru simbolic perindă  strada pe care locuiești
aștepți ca Rodion Raskolnikov să-și execute sentința, căutând fiorii pătimași pe cerul gurii
despre tine Flaubert ar scrie că tai cozi de narcise pe balcon
imperisabil, perisabil, imperisabil, perisabil– un vals amețitor se ține scai de centrul tău de greutate
firile semiopace-subnutrite-irecognoscibile ca tine nu supraviețuiesc musonilor
glandele ți-au uitat numele rupt din egloga unui oarecare Gostislav
O, tu, nucleu al frigului, ce ofrandă derizorie ți-e suflul!



Pra
f de

 ste
le Prin fereastra-mbătrânită, a timpului ce curge

Adesea stau, privesc și-ascult o melodie dulce
Mă pierd adânc în lacul nopții, în lacrimile-i ce zboară
În șoaptele lui amare, ce te ispitesc afară.

Văd cum stelele-aurii se descos de-al lui goblen,
Cum alunecă ușor, parc-ar fi praf de polen…
Cum zboară lin și delicat, pe-aripile vântului,
Cum le lasă lin să cadă, în bătaia sunetului.

Se preling așa frumos, pe sticla aburită,
Ca picăturile de rouă, pe frunza înverzită.
Îmi fac curaj și-mi iau avânt să deschid numai o clipă,
Să prind una-n palma rece, să-i simt căldura timidă.

O secundă să o simt, o secundă-mi-e de-ajuns
Să îi simt aura vie și alt mister ascuns.
Dar eu nici n-apuc s-o ating, căci micuța se transformă
Într-o pulbere de stele, ce zboară-n zare fără urmă.

Maria Alexandra GHEORGHE, 10 D

Am respirația grea
E trecut de 1 noaptea

Cădere în gol
Într-o apă adâncă și fără de țărm

Energie am avut la sol
Înainte de un tainic zbor

M-am uitat o clipă pe vizor
Dar am decis să deschid fără înconjor

Să simt, să cred, să simt - par așa de departe
Voi încerca să mă conformez la ce scrie în carte

Îmi strâng poeziile la piept și pace
Când îmi voi aminti de ele, oare ce voi face?

Mă strigă parcă o voce în depărtare
Sună la fel ca mijloacele de comunicare
Confuză, liniștită, mă cufund în mare

#Spiru în versuri  2021          

  | SPIRU ÎN VERSURI |

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  80



Foto: arhiva Vlă
sta
rul

Scufundare
Am respirația grea

E trecut de 1 noaptea
Cădere în gol

Într-o apă adâncă și fără de țărm
Energie am avut la sol

Înainte de un tainic zbor
M-am uitat o clipă pe vizor

Dar am decis să deschid fără înconjor
Să simt, să cred, să simt - par așa de departe

Voi încerca să mă conformez la ce scrie în carte
Îmi strâng poeziile la piept și pace

Când îmi voi aminti de ele, oare ce voi face?
Mă strigă parcă o voce în depărtare

Sună la fel ca mijloacele de comunicare
Confuză, liniștită, mă cufund în mare

#Spiru în versuri 2021       

  | SPIRU ÎN VERSURI |

Alessia COLUMBAN, 10 F

DECEMBRIE | Vlăstarul |  81

V
lă
st
ar

ul
 /

/ P
O

EZ
IE



Ninge peste moralitate
Roxana MAFTEI, 10 F

 ulgii alergau înspre cea mai apropiată scară 
de bloc, alături de trei tineri atât de fericiți, 
încât faptul că erau aproape înghețați 
devenise, cu mult timp în urmă, ultima 
lor grijă. Ceea ce făcuseră înainte era, de 
asemenea, în abisul uitării.
 Ușa de la bloc era încuiată și nimeni nu le-a 

deschis când au sunat la interfon. De ce ar fi făcut-o, 
până la urmă? Doar sunt sălbaticii nimănui, niște 
ființe ,,imorale“. Mai era și Crăciunul. Peste tot 
mirosea a cârnați, a sarmale și a toate minunățiile 
pământului, însă cel mai puternic se simțea bucuria. 
Cât timp ceilalți își dăruiau cadouri scumpe, aceștia 
erau fericiți că au mai făcut rost de niște bani pentru 
a nu muri de foame. Nu își aminteau ultima oară 
când au mâncat și, fiind obișnuiți cu stomacul gol, 
nici nu își mai băgau în seamă burțile zgomotoase. 
Natura lor de muritori, însă, ținea cont de acest 
aspect și nu îi ierta. 
 Stau ca niște statui tremurânde în picioare 
și se uită unii la alții cu o mândrie sălbatică în priviri.
 — Am reușit... până la urmă. 
 — Aveai dubii, Mina?

 — Da. Nu. Nu știu. Simt că nu e bine ce am 
făcut. 
 — Mai las-o și tu, Hugo. Cine știe ce o fi 
apucat-o. Îi trece ei.
 — Evident c-o să-i treacă, mai ales când se 
oprește și viscolul și mergem să ne luăm o plăcintă 
de la Marghioala, spuse Hugo, făcându-i cu ochiul. 
Doar e o zi specială azi, e Crăciunul. După aceea, 
mergem să cumpărăm niște haine mai groase de la 
domnul Titu.
 Mina pufni și ignoră, însă, conversația. 
Știa că nici dacă ar fi avut un miliard de lei, apriga 
cucoană Marghioala nu i-ar fi lăsat pe ei să intre 
în patiserie, de frică să nu fie jefuită. Domnul Titu 
era, însă, opusul ei și, de fiecare dată când îi vedea, 
le oferea câte ceva. Îl considerau bunicul lor și la el 
se duceau pentru o vorbă bună, să joace șah sau să 
îi ceară un mic ajutor financiar în situații de criză. 
Bun la suflet, copiii nu voiau, totuși, să abuzeze de 
el și, de aceea, nu prea voiau să cerșească la el. Era 
genul acela de persoană pe care, dacă ai fi rugat-o 
să te ajute vânzându-și tot ce are, ar fi făcut-o fără 
să se gândească. 

F
Foto: Iana Manolache-Passima, 10 G
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Hugo vorbea, așadar, fără rost, pentru că plăcintele 
femeii, vestite în tot orașul, au fost gustate și de 
ei numai datorită milei trecătorilor, iar pustiul de 
afară nu le era deloc de ajutor în acel moment. 
Grație înălțimii mici și aspectului drăgălaș, Mina 
reușea cel mai des să le atragă atenția oamenilor. 
Avea ceva fermecător în privirea ei. De cum vedeai 
apusul revărsat în ochii săi, te linișteai. Hugo și 
Estela erau opusul. Verdele lor avea ceva tăios, o 
frumusețe dură, puternic contrastantă cu părul 
negru și fața ascuțită. Când îi priveai, deși zâmbeau, 
aveau o figură prea rece pentru niște copii și ți se 
tăia răsuflarea. Te șocau.
 În mintea Minei încă se mai derulau 
țipetele și privirea bătrânei ce îi implora să îi lase 
banii și să plece din casa ei. La cei treisprezece ani 
ai săi, a participat la o mulțime de astfel de jafuri. 
În timp ce alți colegi de la orfelinat se bucurau de 
zilele în care puteau să iasă din cămin, ducându-se 
în parcul din apropiere sau la magazinul de dulciuri 
al drăguței doamne Svetlana, cei trei unelteau cum 
să își asigure supraviețuirea, cum să facă rost de 
bani. Aparent un jaf ca oricare altul, acela, însă, s-a 
dovedit a fi un coșmar. Nici nu știa cum ar trebui 
să se simtă. Era sigură că sursa frigului de afară era 
chiar ea însăși. Din cauza sa, mâinile îi erau sloi, 
genele Estelei înghețaseră de-a binelea și buzele lui 
Hugo își pierduseră paloarea. 
 Deși toată existența lor ascunsă sub 
gândurile „Ce copii sălbatici! Fură de la oameni 
cinstiți în loc să se ducă să muncească. Nu merită 
nimic.“ este de neînțeles pentru cei din categoria 
„binecuvântaților“, ei au reușit să îmbrace în roz 
iadul și să sfideze legile vieții. Moralitatea le este 
dictată de instinctul de supraviețuire, așadar este 
moral sau imoral traiul lor? Fiecare decide cum 
vrea să îl considere. Oricum ar fi, ei știu că, dacă ar 
fi fost corecți și ar fi stat la mâna orfelinatului, ar fi 
murit demult, la fel ca majoritatea colegilor lor. Știu 
că, dacă nu ar fi răpit din fericirea altora o bucățică, 
ar fi făcut o favoare sistemului și s-ar fi evaporat 
pe cealaltă lume. Știu că nimeni nu le face dreptate 
și este nevoie ca ei să ia atitudine, chiar dacă, în 

adâncul sufletului, o voce le sfâșie măruntaiele. 
Lupta lor nu este cu statul care le-a pus la dispoziție 
„o speranță spre o viață mai bună“. Lupta era cu ei 
înșiși, deoarece, altfel, finalul nu ar fi unul fericit. Se 
spune că soarta are planuri pentru noi toți, însă ei 
au decis că, uneori, soarta trebuie ajutată. 
 Sub zâmbetul lui Hugo se ascunde golul 
lăsat de încrederea ce a urmat în necunoscut 
cuvintele „Mâine vin să vă iau, ai încredere în mine. 
Totul va fi bine“. Oare mâine înseamnă zece ani? 
Binele este durerea, lipsa de identitate și agonia? 
Să fii și mamă și tată pentru sora ta, Estela, dar și 
pentru Mina, o fetiță cu aceeași soartă ca a ta? „Nu, 
mulțumesc.“ și-a zis el. Deși este doar cu doi ani 
mai mare decât sora lui, respectiv cu trei față de 
Mina, el nu a cunoscut niciodată copilăria. Numai 
pe el se bazează, pentru că el este singurul care nu 
îl poate dezamăgi. Lumea s-a spart din secunda 
zero a existenței sale și acum trăiește într-un castel 
de cioburi care se clatină la fiecare atingere de-a 
vântului. Deși a obosit să trăiască, fetele îl readuc 
cu picioarele pe pământ, la fel și visul lui de a scăpa 
din orfelinat, de a deveni avocat și de a face bani 
pentru a le putea clădi un castel. Când va veni 
momentul, vrea să treacă pe la toți oamenii pe care 
i-a jefuit și să le înapoieze bunurile, dar și să facă 
un lucru pe care nimeni nu l-a făcut pentru el: să 
își ceară scuze. Până atunci, în carnețel se numărau 
o sută de persoane.
 S-a așezat turcește pe cimentul rece al 
scării de bloc și șocul frigului l-a săgetat, dar lui nu 
îi păsa. Încă un nume pe listă: 101. Se auzeau râsete 
din apartamentele luminate. Oamenii sărbătoreau, 
doar e Crăciunul, ziua în care este mai important 
să dăruiești decât să primești. Așa a oferit și el, pe 
tavă, tot ce avea mai de preț celor două fete, familiei 
sale adevărate: sufletul. 
 Privea zâmbind în gol. Niciodată nu i-au 
plăcut faptele rele, însă nu avea încotro. Măcar cu 
banii bătrânei putea să le ia câte o păcintă și ceva 
mai gros de îmbrăcat. Nu erau suficienți și pentru 
el, însă avea să se descurce cum a și făcut-o până 
atunci. 
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 O înțelegea profund pe Mina, însă 
trebuia să le ridice moralul. Trebuia să își 
părăsească în spatele zâmbetului adevăratele 
sentimente, la fel cum a fost și el abandonat 
sub o promisiune încețoșată. Se spune că, 
în această zi, familiile se reunesc. Ei bine, 
și ei trei erau împreună. Nu contează în 
ce împrejurări. Erau vii și aceasta era tot 
ce conta. Despre asta este, până la urmă, 
Crăciunul.
 — De ce râzi, floricică? o întrebă cu 
aroganța caracteristică pe Estela.
 — Ca să se mire proștii!
 — Ia uite ce soră deșteaptă am! Bravo! 
Acum îl mai imiți și pe Ilie Moromete. Ce 
om! Mereu l-am admirat. Atât de rațional, 
de iubit de ceilalți. Noi... dădu el să spună, 
însă cuvintele i-au răsunat surd în minte 
„Noi suntem opusul, niște nimeni și așa 
vom rămâne mereu pentru ceilalți, eu sunt 
un nimeni, cu toate că și eu mi-am vândut, 
demult, salcâmul, ca să vă țin pe voi în viață.“  
Ți-a prins bine, deci, cartea împrumutată de 
la Biblioteca Națională. A trebuit să îl rog pe 
domnul Titu s-o ia, așa că ai face bine să îmi 
mulțumești, a fost tot ce a reușit băiatul să 
spună. 
 — Mina, dragă, zice Estela după ce 
îi aruncă fratelui său o privire, ce ar fi putut 
să oprească până și crivățul, nu înțeleg de ce 
te-a afectat atâta bătrâna... i-am luat doar o 
sută de lei, până la urmă. Păcat că avea atât de 
puțin. Îl mai țineți minte pe Ilie Ciubucașu? 
Grozav om. Ne-am îmbogățit după ce i-am 
făcut și lui o vizită. Ce am râs când am auzit 
de la Victoraș că voia să cheme poliția după 
ce a observat că îi lipsește jacheta lui maro. 
Auziți, voi! Plânge el, miliardarul, după o 
hăinuță și nu observă că nu mai are nicio 
bijuterie, se amuză ea începând să râdă 
înfiorător din cauza răgușelii. Hugo, dacă te 
vede îmbrăcat cu geaca aia, aș zice să fugi pe 
lună că ăsta e reîncarnarea lui Păsări-Lăți-

Lungilă și sunt șanse mici să nu te prindă.
         — S-o crezi tu, floricică. Am scăpat 
eu de furia doamnei Olga și nu scap de un 
amărât ca el? Datorită jachetei lui, cred că 
n-am înghețat iarna trecută. Mai țineți 
minte? Tanti Olga n-a dat drumul la căldură. 
„Faceți risipă!“, spunea ea. De unde risipă, 
că și-a luat ea banii pe care ar fi trebuit să îi 
dea pentru încălzire. Cadou de Crăciun mă 
așteptam să nu primim, dar căldură... A doua 
zi, a venit cu niște ghete care, cred, au costat 
mai mult decât toate nelegiuirile noastre la 
un loc, își aminti băiatul. „Încălziți-vă cu 
cizmele mele din noua colecție de toamnă a 
doamnei Trusseau, copii!“. 
 Ochii verzi precum frunza i-au fost 
săgetați, dintr-odată, de o tristețe stranie, dar 
și de o promisiune tăcută. Își trecu mâna prin 
părul ud și negru ca abanosul și se sprijini 
cu coatele de genunchi, punându-și gânditor 
capul în palme.
 Se auzea numai crivățul, tobele de 
dinaintea spectacolului. Noaptea era brăzdată 
de râsete luminoase, o priveliște tulburătoare, 
pe care cuvintele n-o pot descrie. Fulgii 
cădeau într-un vals precum o șoaptă infernală 
peste străzile poleite. Ei stăteau într-o scară de 
bloc, aproape înghețați și, totuși, se simțeau 
mai împliniți, pentru că se aveau unii pe alții, 
decât toți oamenii de pe pământ la un loc. 
 — Haideți, să mergem!
 Dar Mina nu mai auzea și nu mai 
vedea nimic. Strângea în pumn batista luată 
de pe masa bătrânei jefuite. Știa prea bine cine 
era și se ura pentru că și-a dat seama, până la 
urmă. Nu ar fi trebuit să afle niciodată. Batista 
era la fel ca aceea pe care bunica sa i-a lăsat-o 
la patru ani, când a aruncat-o în orfelinatul 
de la colțul străzii. Deși a dorit s-o mai vadă 
măcar o dată, nu era sigură dacă trebuia să 
fie fericită pentru că și-a îndeplinit visul sau 
tristă că a jefuit-o. 
 În sfârșit, avea totul și nimic. 
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Irina ALDESCU, 11 H

Răufăcătorii în literatură

Coordonator: prof. Raluca NIȚULESCU

n răufăcător nu are o definiție de sine 
stătătoare, acesta putând fi caracterizat 
de la o poveste la alta, un singur lucru 
fiind clar: misiunea sa de a-i sta în 
cale eroului în încercarea sa de a-și 
îndeplini menirea.

  Un astfel de personaj este sursa 
principală de conflict din poveste, așadar 
în procesul de creionare trebuie adăugată o 
cantitate exactă de caracteristici pentru a avea 
un antagonist de succes. Conturarea lor se face 
pe baza a patru principii fundamentale: scop, 
dispreț, realism și credibilitate, care necesită să 
fie determinate imaculat. Ingredientul cheie al 
unui astfel de personaj constă în incapacitatea 
lui de a fi „alb“ sau „negru“. Cum orice persoană 
vine la pachet cu un set de calități și defecte, 
răufăcătorul evidențiază un amestec lăuntric 
de gri, cu granițele estompate, în care cele două 
părți se luptă pentru supremație, dar latura 

întunecată iese triumfătoare. Acest fapt nu 
înseamnă însă că nu există și bine acolo unde 
există rău.
 Este adevărat, nimeni nu își dorește 
un răufăcător în povestea sa, dar aceștia 
reprezintă, de fapt, cea mai bună parte a 
literaturii: credințele adânc înrădăcinate, care 
îi mânează să acționeze, ilustrează abilitatea de 
a face poveștile să se întâmple. Până la urmă, 
dacă toată lumea ar avea doar intenții nobile, 
literatura nu ar mai exista.
 Încă de mici, suntem învățați să 
idolatrizăm eroii, personajele care simbolizează 
binele și salvează lumea. Nu e ca și cum am 
avea de ales, deoarece ne este insuflat să fim 
de partea binelui în toate basmele și poveștile 
unde forțele binelui triumfă la sfârșit. Un singur 
lucru nu ni s-a spus: diferența reală dintre cine 
este de partea binelui sau de cealaltă parte a 
baricadei constă în cine spune povestea.
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 Un proverb african spune că: „Până 
când leul va învăța cum să scrie, toate 
poveștile îl vor lăuda pe vânător“ și se referă 
la faptul că, atâta timp cât leul nu va putea 
expune propria viziune, vânătorul va povesti 
din perspectiva sa, descriind în episoade 
narative curajul și priceperea sa în fața răului 
închipuit. Răufăcătorii sunt greșit judecați și, de 
cele mai multe ori, nu cunoaștem și povestea lor, 
cine este cu adevărat persoana din spatele măștii 
și ce a anume a determinat-o să devină așa. Căci 
dacă am ști-o, eroul poate nu ni s-ar mai părea 
atât de glorios. Oamenii nu sunt născuți eroi sau 
răufăcători, ei sunt creați de oamenii din jurul 
lor și apoi definiți de propriile alegeri. Data 
viitoare când critici răufăcătorul poveștii, adu-ți 
aminte că și ei au fost odată răniți și fragili, doar 
că au învățat să se apere, știind că nimeni nu o 
va face pentru ei.
 Un erou ar sacrifica-o pe Ea pentru a 
salva lumea, arătând astfel că sunt, într-adevăr, 
altruiști și cinstiți, dar un răufăcător ar distruge 

lumea dacă iubirea lui ar fi rănită sau în pericol. 
Ei par egoiști, manipulatori și întruchiparea 
răului către cei din exterior, dar cu ea, oh, o 
tratează ca pe regina sa, cea mai minunată și 
specială ființă din univers.   
 Dacă ar fi să aleg de ce parte a poveștii 
să fiu, mi-ar plăcea să fiu răufăcătorul. Aceștia 
sunt conturați mai bine, ei iubesc mai intens, 
iar acțiunile lor sunt conduse de un imens bagaj 
de pasiune și trăiri, deoarece le este permis să 
treacă de extreme și să depășească condiția 
binelui. Ei pot fi egoiști, este de așteptat să fie 
egoiști, manipulatori și meschini. Aceasta este 
simbolistica lor. Eroul te va pune mereu pe locul 
doi, deoarece datoriile și responsabilitățile sale 
sunt prioritare, pe când răufăcătorul va despica 
pământul în două pentru a simți un ultim sărut 
sau a te ști în siguranță. 
 Întotdeauna să știți că, oricât de 
enigmatică va părea natura unui erou, 
complexitatea răufăcătorului îi este 
superioară.
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Oricât de enigmatică va părea
 natura unui erou, complexitatea

 răufăcătorului îi este
 superioară.
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Ce reprezintă imaginea, 
încrederea și stima de sine?

 Mulți oameni nu realizează cât de 
importantă este imaginea de sine. Lipsa 
de conștientizare a acesteia poate genera 
probleme emoționale și mentale, cum ar 
fi: depresia, anxietatea, diverse tulburări 
de personalitate și multe altele, dar stă și 
la baza nereușitelor în viață, determinând 
frica de a încerca lucruri noi, de teama de a 
nu greși. Acest aspect este cauzat de faptul 
că, atunci când, totuși, acționăm și nu ne 
atingem așteptările (sau pe ale altora), 
suntem severi cu noi înșine și ne închidem 
față de ceilalți, respingem provocările și 
devenim reticenți la tot ceea ce ne scoate 
din zona noastră de confort. 
 Încrederea și stima de sine 
constituie, de fapt, imaginea de sine. 
Aceasta din urmă reprezintă modul în 
care percepem propriile caracteristici 
fizice, emoționale, cognitive, sociale și 
spirituale. Încrederea în sine se raportează 
la așteptările pe care le avem față de noi 
înșine și la autoevaluarea performanțelor 
și aptitudinilor din trecut.
 Stima de sine reprezintă credința 
valorii de sine percepute de persoana 
aflată în cauză, respectiv respectul pe 
care îl are față de sine și capacitatea de a 
înfrunta întâmplările din propria viață. 
Acest respect de sine înseamnă să credem 
că merităm iubire, fericire și succes de-a 
lungul vieții noastre.

Cum ne dăm seama dacă avem 
stima de sine scăzută sau nu?

 Stima de sine se bazează pe opiniile 
noastre despre sine. Cei cu un nivel scăzut de 
stimă de sine vor avea, astfel, o părere eronată 
despre propria persoană și se vor compara 
constant cu cei din jur, încercând să găsească 
cât mai multe asemănări pentru a se integra în 
societate și a nu se simți inferiori. Pentru a ne da 
seama dacă avem stima de sine scăzută, trebuie 
să ascultăm vocea interioară. Dacă aceasta 
ne transmite mesaje pesimiste, depreciative, 
descurajatoare și autocritice, înseamnă că,      
într-adevăr stima noastră de sine se află la 
un nivel scăzut. Dacă această voce interioară 
este negativă, ne poate înșela de nenumărate 
ori, pentru că, atunci când, în sfârșit, ne dăm 
seama că nu suntem corecți față de noi înșine, 
ne readuce în starea de dinainte, făcându-ne 
să ne gândim: „De fapt, de ce mă victimizez 
atât, sunt atâția oameni care au probleme mult 
mai grave“. Această mentalitate este complet 
greșită, întrucât fiecare dintre noi duce propria 
luptă, are propriile încercări și situații prin care 
trece, experimentează sentimente și emoții, atât 
pozitive, cât și negative. Doar pentru că unei 
persoane, să spunem, i-a fost distrusă grădina și 
este tristă, nu înseamnă că, dacă tu ți-ai pierdut 
doar o floare, nu ești îndreptățit/ă să te simți la 
fel de trist/ă. 
 Fiecare ființă umană se confruntă cu 
stima de sine scazută în felul ei, astfel, cercetătorii 
au descoperit trei moduri prin care se prezintă 
gradul scăzut al stimei de sine:

 | PSIHOLOGIE |
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1 Sursa: clinicaoananicolau.ro

De ce este importantă 
imaginea de sine?

Cum se manifestă 
imaginea de sine negativă?

1. Sindromul impostorului: o persoană se ascunde 
sub o imagine falsă, pretinzând că are, de fapt, 
încredere în ea însăși. Acesteia îi este teamă de eșec, 
în care identifică un risc ca adevărata ei față va fi 
descoperită. Pentru a-și masca nesiguranța și a face 
față acestei anxietăți, persoana respectivă va apela la 
procrastinare și la perfecționism.
2. Rebeliunea: o persoană se arată nepăsătoare și 
indiferentă în fața opiniilor negative ale celorlalți, 
însă va fi, de fapt, foarte afectată în interior. Aceasta 
va ajunge să se păcălească până și pe ea însăși și     
să-și exteriorizeze sentimentele de inferioritate prin 
intermediul furiei sau al învinovățirii.
3. Victimizarea: o persoană se consideră 
neputincioasă din orice punct de vedere și preferă să 
nu se confrunte cu niciun fel de provocare. Aceasta 
poate apela la compătimire falsă de sine și se va baza 
mereu pe ceilalți pentru a o salva.

 Imaginea de sine este importantă, deoarece  
ne influențează toate deciziile în viață. Dacă avem o 
imagine de sine pozitivă, atunci, mai mult ca sigur, 
vom avea parte de o stare de sănătate mai bună, 
o stare mintală mai alertă și, de asemenea, o viață 
socială mai împlinită, vom avea o predispoziție 
scăzută pentru tulburările mintale și pentru 
problemele de natură socială. Și, nu în ultimul rând, 
ne vom îndeplini toate obiectvele sau, cel puțin, 
vom avea curajul de a încerca. Nu vom mai percepe 
obstacolele ca pe niște pedepse, ci le vom considera 
provocări ce trebuie depășite pentru a ne atinge 
scopurile, care ne fac mai puternici și ne ajută să 
creștem în valoare. Totodată, o imagine de sine bună 
ne va face să avem o relație armonioasă și cu ceilalți. 
 Imaginea de sine este strâns legată de 
împlinirea și fericirea sufletească. Una dintre cele 
mai minunate stări pe care ni le oferă o imagine 
de sine pozitivă este libertatea. Nu ne vom simți 
niciodată captivi în propriile gânduri, nu ne vom 
îndoi de propria persoană, nu vom ezita să spunem 
și să facem ceea ce simțim, să încercăm lucruri noi și 
să apreciem toate lucrurile frumoase pe care le avem 
de oferit, dar, totodată, să le acceptăm și pe cele mai 
puțin pozitive. În acest fel, vom duce o viață cât se 
poate de armonioasă, întrucât nicio situație dificilă 

nu ne va putea doborî, din moment ce vom avea 
mereu încredere în noi.
 Imaginea de sine contribuie, de asemenea, 
la evaluarea realității. Imaginați-vă două persoane: 
una cu o imagine de sine bună și alta - cu una 
negativă. Prima persoană se va gândi mereu: „Pot 
să fac acest lucru sau măcar pot încerca“, în vreme 
ce a doua persoană va gândi: „Nu are rost să fac 
acest lucru, oricum nu o să reușesc“. Diferența este 
următoarea: în primul caz,  asistăm la evaluarea 
corectă și realistă a capacităților și a slăbiciunilor. În 
schimb, în al doilea caz, gândurile negative despre 
sine vor genera inacțiune și, în final, eșec. 

 O imagine de sine negativă atenuează  
motivația și determină pierderea încrederii în sine. 
Ulterior, va fi ratată orice oportunitate prin care s-ar 
putea evada din acest cerc vicios. E preferată zona 
de confort riscului de a da greș. După ce vei renunța 
să faci lucrurile respective, nu te vei simți liniștit, din 
contră, te vei autocritica și mai mult, alimentându-
ți dialogul interior negativ și convingerile pesimiste 
despre tine însuți.
 Zona de confort definește „o stare 
psihologică a individului, în care lucrurile se simt 
familiare“1. Se simte stăpân pe sine însuși când se află 
în această zonă, deține controlul pretutindeni și nu 
experimentează anxietate sau stres. Zona de confort 
nu oferă nimic altceva în afară de o falsă siguranță, 
alterând șansa de a te dezvolta, de a descoperi 
adevăratul potențial și, cu cât experimentăm mai 
puține oportunități de a greși și de a învăța, cu atât 
ne va fi mai greu să spargem barierele zonei de 
confort.
 Dialogul interior negativ reprezintă 
o percepție negativă, pe plan intern, a sinelui, 
înglobând toate gândurile negative pe care le avem 
față de noi și pe care ni le repetăm zi de zi în minte 
sau chiar cu voce tare. De exemplu: „Nu are rost să 
încerc, oricum nu voi reuși!“, „Nici măcar eu nu mă 
iubesc, cum o va face altcineva?“, „Nu sunt și nu voi 
fi niciodată la același nivel la care sunt ceilalți!“, „Nu-
mi place nimic la mine!“, „Nu voi face pe nimeni 
mândru de mine!“, „Nu merit fericire!“, „Nu merit 
nimic!“ etc.
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 În timp, aceste auto-critici pot deveni atât 
de frecvente, încât vom începe să le percepem ca 
adevăr absolut și, când se ajunge în acest punct, 
procesul negativ de gândire va deveni foarte 
dăunător.
 Atunci când nu avem o părere bună 
despre noi înșine, ne lăsăm foarte ușor influențați 
de societate. Încercăm să ne integrăm în cât mai 
multe grupuri pentru a ne simți normali. Astfel, din 
dorința de a nu face nici cea mai mică greșeală sau 
de a ne ascunde defectele, încercăm să ne mulăm 
pe cerințele societății, punându-ne la adăpost de 
critici. Persoanele care nu au o imagine bună despre 
sine, se vor confrunta cu o stimă de sine scazută. 
Acest aspect le influențează în a percepe lumea ca 
un loc ostil, erijându-se  în victime. Acestea se simt 
neputincioase și sunt de părere că nu este nevoie 
să se afirme pentru că, oricum, nu pot influența 
mersul lucrurilor. Cercul vicios în care sunt prinse 
poate duce la probleme emoționale și mintale grave.

 Toate persoanele care se confruntă cu aceste 
probleme își doresc, probabil, să aibă mai multă 
încredere în sine, dar le este imposibil să facă față 
nesiguranței, neputinței, dialogului interior negativ 
și să treacă de barierele cercului vicios in care se află.
 Un prim pas foarte important este să 
realizeze că nu sunt singure în această luptă. Deși 
persoanele apropiate nu le înteleg, nu înseamnă că 
nu o face nimeni. După ce conștientizează acest 
lucru, este necesar să se înteleagă și ele însele, propria 
acceptare fiind esențială. De pildă, atunci când 

simțim că am făcut ceva greșit, în loc să ne auto-
criticăm, putem să încercăm să luăm experiența 
respectivă ca pe o învățătură, ca pe o lecție.
 Ce se întâmplă dacă realizăm că am greșit, 
dar, pur și simplu, nu putem acționa corect atunci 
când ni se oferă șansa? Este foarte dificil, chiar și 
după ce identificăm greșeala în comportamentul 
nostru, să o îndreptăm. Nu trebuie să ne descurajăm 
și mai mult sau să ne învinovățim, trebuie să fim 
blânzi cu noi înșine/însene și să ne încurajăm prin 
mesaje precum: „Chiar dacă nu am reușit din prima, 
nu înseamnă că nu o să reușesc niciodată“, „Măcar 
am încercat și sunt mândru/ă de mine pentru 
asta“. Astfel, prin dialoguri interioare pozitive, vom 
ajunge să ne iubim cu adevărat și să ne descoperim, 
treptat, toate calitățile care erau ascunse în noi și 
așteptau să iasă la iveală.
 Este foarte important să nu ne lăsăm 
influențați de părerile negative ale celorlalți în 
timpul vindecării noastre. Nu este nevoie să 
căutăm validare din partea nimănui, deoarece, 
chiar daca vom primi și feedback pozitiv, ne vom 
obișnui să ne apreciem doar atunci când suntem 
apreciați de ceilalți, iar acest lucru ne va aduce din 
nou în punctul de unde am plecat. Astfel, trebuie 
să acceptăm, bineînțeles, remarcile pozitive la 
adresa noastră, dar să fim conștienti de calitățile 
noastre și dacă nu ni le-ar fi remarcat altcineva.
 Și, cel mai important: trebuie să învățăm să 
ne oferim singuri validare și să nu ne comparăm 
cu nimeni altcineva, decât cu persoana care 
am fost cu o zi înainte. Până la urmă, cea mai 
importantă relație pe care o avem în viață este cea 
cu noi înșine/însene și trebuie să o facem cât mai 
frumoasă posibil.
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 Surse: 
1) clinicaoananicolau.ro
2) oanabi.com/exista-o-legatura-intre-perfectionism-si-stima-de-sine-guest-post-de-alina-vladoi/

„cea mai importantă relație pe 
care o avem în viață este cea cu 

noi înșine/însene“

Cum ne putem crește 
încrederea în sine?



DISCRIMINAREA
  Mara Stoica, 10 B
   Cristina Surdeanu, 9 A

Foto: Ștefan Diaconescu, 10 A
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ISCRIMINAREA PRIN INACȚIUNE 
LA NIVEL SOCIAL
 Discriminarea a fost întotdeauna 
o problemă a societății în care trăim. 
Indiferent de ce face, spune sau crede 
o persoană, lumea va găsi mereu un 
motiv să o judece. Poate fi culoarea 
pielii sale, naționalitatea, statutul 
social sau chiar lucrurile care îi plac. 
O tendință actuală, la nivel european, 

este aceea de a duce o politică prin care anumite  
categorii de cetățeni ai statelor membre să aibă 
aceleași drepturi,  indiferent de  considerentele de 
natură etnică, religioasă, politică, sexuală etc. 
 În ultimul timp, o parte a societății a 
devenit mai receptivă în fața acestei probleme, iar 
generația noastră pare a accepta pe cei considerați 
„diferiți“. Au existat cazuri în care familiile și-au 
trimis copiii în tabere de conversie, cu scopul de 
a-i „vindeca“ de ceea ce considerau a fi „anormal“. 
Copii, care luptau singuri, în sinea lor, pentru a 
accepta cine sunt cu adevărat, au fost hărțuiți 
și izolați pentru acea parte a personalității lor 
care nu corespundea unor „standarde“. Au fost 
etichetați de ceilalți în fel și chip, umiliți, acțiuni 
care au efecte distructive, în timp, cu impact 
asupra integrării sociale și a respectului de sine. 
 Tinerii sunt foarte ușor impresionabili, 
fiind afectați de tot ce spun ceilalți și de tot 
ceea ce se întâmplă în jurul lor. Astfel, când se 
confruntă cu astfel de experiențe traumatizante, 
care urmăresc să le demonstreze  că ceea ce simt 
este greșit,  rezultatele pot fi tragice. De la gânduri 
pesimiste la fapte, pentru un adolescent instabil, 
drumul este foarte scurt, începând prin a-și face 
rău singur. Se închid în ei, din nou, dar, de data 
aceasta, șansele să încerce să fie ei înșiși sunt 
aproape nule. 

 Unele persoane suferă de homofobie 
internalizată („o manifestare a prejudecăților, a 
respingerii și a stigmatizării din societate; influența 
părinților, a religiei, a prietenilor sau a ideologiilor 
se poate manifesta puternic“1), care, în ciuda 
tratării ei superficiale în plan social, se dovedește 
cât se poate de reală și de periculoasă. Este o 
ură de sine ce poate atinge intensitate maximă. 
Agresarea psihologică poate fi atât de puternică, 
până în punctul în care cineva ajunge să creadă 
că se încadrează în limitele heteronormative, că își 
trăiește viața ca o persoană „normală“, dar suferă 
nespus fără a conștientiza. Aceasta nu este o viață 
fericită. Este o pseudo-bucurie, mai mult impusă, 
dominată de frica de a te exprima cu adevărat. 
 Chiar dacă nu a suportat agresiuni, 
un tânăr poate fi redus la tăcere indirect, prin 
această tehnică a modelului, prin frica de 
societate, asimilată din cauza a ceea ce pățesc 
cei care încearcă să scape de o normalitate 
toxică. Unele state pot fi puțin mai deschise în 
legătură cu acest subiect al discriminării, dar 
prejudecățile și ostilitatea există în continuare, 
în ciuda eforturilor la nivel oficial, de a oferi 
protecție prin legalizarea sancțiunilor împotriva 
celor care manifestă discriminare față de ceilalți. 
Este motivul pentru care unii tineri preferă să 
părăsească țara natală, alegând răul cel mai mic. 
De ce să nu trăiești într-o țară în care poți să fii 
orice vrei? De ce să nu fii iubit și acceptat fără să 
fie nevoie să te schimbi întru totul?
 Nimeni nu scapă. Fie că ești o celebritate, 
fie un adolescent oarecare, nu vei fi cruțat de 
prejudecată, de ură și de batjocură. Dacă o 
mare parte a generației noastre crede și susține 
sintagma Love Is Love, există  șanse ca viitorul 
să aducă, cel puțin, o schimbare de atitudine la 
nivelul societății.
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Mara STOICA, 10 B



DISCRIMINAREA
o greșeală sau un obicei? 

 | SOCIAL |

N
e aflăm în secolul XXI, așa numitul 
secol al vitezei, în care fiecare ființă este 
ghidată de instinctul primordial al 
oricărei creaturi pământene: ,,fiecare 
este pe cont propriu“. Desigur, nimeni 
nu poate nega existența acestui simț 
de conservare și înainte de împlinirea 
a 2000 de ani de când Iisus a sfințit 
Pământul prin prezența sa, însă, 

odată cu celebrarea celor două milenii, au venit, 
de asemenea, și progresele. Nu contest faptul că 
evoluția este un proces vital pentru umanitate, 
căci altfel nu am fi ajuns unde suntem, însă am 

fost atât de prinși în tumultul vieții (prin aceasta 
mă refer, în special, la aspirația spre și mai multe 
descoperiri), încât am uitat să ne îngrijim de 
esențial: oamenii acestei planete și drepturile 
lor. 
 Odată cu evoluția și apariția tehnologiei, 
oamenii s-au închis tot mai mult în propriile 
găoci, acțiunile lor fiind provocate de gândurile 
și trăirile care dospesc în lumea lor imaginară. 
Precum increatul așteaptă prilejul de a se 
transpune din lumea ideilor eterne în lumea 
reală, tot astfel acțiunile sunt provocate de 
gândurile oamenilor.

Cristina SURDEANU, 9 A
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 Încă de la vârste fragede, suntem învățați de 
părinți ce este bine și ce este rău. Ei sunt exemplul 
nostru, modelul pe care îl vom urma în viață, prin 
urmare, toate învățăturile și opiniile pe care le avem 
despre lume sunt, de fapt, ale lor, nu ale noastre. 
Tot ceea ce am făcut noi a fost să le preluăm, 
programându-ne, mental, să reproducem o copie 
fidelă a gândirii genitorilor noștri. Astfel, dacă cineva 
a fost învățat, încă de la cinci ani, să nu se apropie 
de oamenii de etnie rromă sau să nu vorbească cu 
copii de altă rasă, acel om nu va face decât să urmeze 
această prejudecată, ducând tradiția mai departe. 
 În zadar statele democratice  au inițiat legi 
comform cărora există egalitate de șanse între oameni, 
căci ce este pe hârtie nu este și în mentalul colectiv, și, 
din păcate, acest lucru nu se poate remedia de pe o 
zi pe alta. A fost realizat un studiu comform căruia, 
până în 1970, dacă un copil de culoare era întrebat 
cine este personajul rău, arătându-i-se niște poze cu 
mai mulți copii, el l-ar fi ales pe cel de aceeași nație cu 
el, fără să conștientizeze, deoarece același tipar toxic i 
se întipărise în minte.
 Deci: care este soluția? Vom reuși vreodată 
să ieșim din propriul cerc vicios și să ne resetăm 
gândirea?Aceasta este o întrebare la care nimeni nu 
poate răspunde cu certitudine, deoarece depinde de 
noi dacă alegem să evoluăm (nu doar tehnologia) 
sau vom lăsa problemele care contează cu adevărat să 
ajungă la extrema în care va fi mult mai greu de găsit 
o soluție. 
 În speranța că v-am convins să faceți un 
pas înainte, să schimbați tiparul, să vă transformați 
prejudecățile în gânduri frumoase adresate oricărei 
ființe umane, aș vrea să închei cu un citat relevant 
pentru acest subiect: Nu putem rezolva problemele 
folosind același tip de gândire pe care l-am folosit 
atunci când le-am creat. (Albert Einstein)
                                                              

 | SOCIAL |
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de gândire 
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De ce e bine sã visezi?
Maria GHEORGHE, 11 D

 -ați întrebat vreodată de ce tindem să visăm, 
uneori, cu ohii deschiși? Ce înseamnă a 
visa, mai exact? Care e primul lucru care vă 
vine în minte când vă gândiți la o persoană 
visătoare? 
 Probabil că, la ultima întrebare, răspunsul 
ar fi cineva care pare tot timpul cu capul în 

nori, neancorat în realtate, distras. Aceasta ar fi 
doar o parte din răspuns. Ca să vă ofer și cealaltă 
parte a răspunsului, va trebui să vă răspund și la 
celelalte două întrebări.
     Există, mereu, câte un moment în viața 
noastră, când nu mai putem suporta evenimentele 
care se petrec în jurul nostru și tindem să ne 
refugiem în aceste iluzii și imagini create de 
creierul uman, așa-numitele visuri. De fapt, 
nu sunt chiar imagini, sunt mai mult produsul 
imaginației noastre care dorește, cu disperare, 
să ne sustragă cu totul de la grijile și greutățile 
noastre. 
     Oamenii care tind să vadă lumea prin 
ochii imaginației tind să viseze idei sau proiecte 
pe care le pot realiza în viitorul apropiat sau, cine 

știe, unii poate își îngăduie să meargă mai departe 
de atât, visând la succes în propria afacere pe 
termen lung. 
     Dar... a visa este mult mai util și sănătos 
decât credeți. Pentru început, putem spune că, 
prin iluzii și visuri, se nasc cele mai mari idei 
și concepte pentru afaceri. De exemplu, bine 
cunoscuta companie Disney Bros. Studio a fost 
creată în urmă pasiunii adolescentului Walt de a 
desena, visând să devină animator pentru ziare, 
inițial. Bineînțeles că, mai târziu, și-a dat seama 
că are potențial prea mare pentru a se rezuma 
doar la aceasta. 
      Consider că oricine are dreptul de a visa 
la modalități de a-și îmbunătăți viața, permițând, 
în egală măsură, păstrarea unui echilibru 
interior. De asemenea, a visa previne instalarea 
potențialelor gânduri negative care, uneori, ne 
pot întuneca judecata. Există și cazuri în care, 
imaginându-ne o altfel de realitate, îi putem 
face față celei originale, găsind, astfel, un refugiu 
într-un colț sigur și de neatins undeva, în mintea 
noastră. 

 | IN SPIRU... VERITAS! |
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Cine suntem?
Ioana BRĂESCU, 10F

oată lumea a răspuns sau a avut de 
răspuns la această întrebare, poate ca 
temă la o materie. Dar cum descoperim, 
de fapt, cine suntem noi și ce vom face 
mai departe? Da, știu, este o întrebare 
destul de complicată sau, dimpotrivă, unii 
o consideră banală. Și, totuși, cum aflăm 

cine suntem și ce vom face în continuarea șirului 
vieții?
 Desigur, o modalitate de a afla răspunsul 
la această întrebare simplă, în aparență, este să 
stăm și să ne gândim singuri mai mult timp, ca și 
cum am fi blocați într-o peșteră sau ca și cum nu 
am avea acces la vreo informație din exterior. Să 
ne punem, din nou și din nou, această întrebare, să 
conștientizăm că este o enigmă greu descifrabilă, 
pe care nu o puteam anticipa, și să sperăm că, la 
un moment dat, ne va trece prin minte o idee 
care ne va da o speranță. Consider că aceasta nu 
este deloc o soluție câștigătoare, duce la o cale 
care nu va fi niciodată deslușită sau exploatată în 
interiorul sufletului nostru. Dilema rămâne ca 
o cameră închisă care va putea fi descuiată sau 
deblocată cu mare greutate.
 În opinia mea, un răspuns plauzibil este 
căutarea continuă a unei pasiuni, a unei materii 
de la școală, poate, pe care o facem cu ușurință, în 
orice circumstanțe. Sunt sigură că toată lumea are 

o pasiune sau face ceva cu drag, un lucru pe care ar 
vrea să îl dezvolte cât mai mult. De exemplu, copiii 
care au înclinații pentru desen, pentru muzică, 
pentru o limbă străină sau cei care sunt pasionați 
de științele umaniste sau de cele exacte, își pot 
dezvolta aceste competențe și le pot transforma (de 
ce nu?) într-o meserie, în viitor.
 Pentru a descoperi ceea ce vrem să facem 
mai departe, este util să citim cât mai mult, să ne 
înscriem la cât mai multe cluburi, să ne obișnuim 
să lucrăm în echipe la proiecte cât mai diverse. 
Scopul este de a afla, de fapt, unde ne potrivim 
mai bine și de a face o selecție cât mai clară a 
direcției pe care să o urmăm pe viitor. Este de 
preferat să avem o doză de moderație, alegerea 
pe care o facem trebuie să fie făcută numai și 
numai de noi, pentru a ne crea un profil original, 
autentic, un punct de lansare spre viitor. Astfel, 
este foarte important să ne cunoaștem, să aflăm, 
prin intermediul activităților extrașcolare, 
aptitudini pe care, poate, înainte, nu le-am fi putut 
descoperi, dar care sunt neexplorate în interiorul 
nostru.
 Așadar, pentru a afla cine suntem, de 
fapt, și ceea ce vrem să facem mai departe, este 
imperios să ne cunoaștem cât mai bine și să 
ne dezvoltăm pasiunile care ne vor orienta pe 
drumul sinuos al destinului incert.
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 Criptologia este o știința relativ nouă, ea 
avându-și originea la începutul secolului 
XX, dar forme simple de criptografie 
datează încă dinainte de Hristos. Iulius 
Cezar, împăratul roman, obișnuia să le 
trimită generalilor săi mesaje codate. 

Această metodă de criptare a rămas în istorie cu 
denumirea de cifrul lui Cezar care presupune 
substituirea tuturor literelor mesajului 
cu altele din alfabet, aflate la o distanță fixă, 
numită deplasare. Un cifru cu deplasare de 3 
litere ar arăta astfel:

Utililitatea matematicii în 
criptarea mesajelor

Răzvan Gheorghe, 12 D

 | MATEMATICĂ |

Foto: constructedadventures.com
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Foto: constructedadventures.com

Normal: AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSȘTȚUVWXYZ 
Cifru: BCDEFGHIÎJKLMNOPQRSȘTȚUVWXYZAĂÂ 
SPIRU → ȚSKTX
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 În era contemporană, criptarea își lasă 
amprenta sub forme mai complexe și are 
importanță deosebită în viața noastră de zi 
cu zi, pornind de la mesaje în codul Morse, 
acum optzeci de ani, și continuând cu mesaje 
criptate pe telefon, tranzacții sigure cu cardul 
bancar sau chiar criptomonede. 
 Toate ar fi imposibile fără ajutorul 
criptării. O metodă mai avansată de criptare 
a mesajelor decât cea a lui Iulius Cezar este 
cifrul Hill ce utilizează algebra, anume 
matricele, și funcționează astfel: 
1. Fiecare literă este asociată unui număr si 
viceversa: A=0, B=1, C=2… Z=25 (26,52… 
sunt, de asemenea, A) .

2. Alegem o matrice pătrățică „cheie“ (aceasta 
va fi folosită la criptarea și decriptarea 
mesajelor), de exemplu:            sau CDFH 

și un mesaj M pe care îl veți putea decripta la 
final. 

3. Înmulțim matricele          x M = 

                             , iar aplicând modulo 26, 

obținem                       sau RXFJ, citind pe 

coloane. 

4. Înmulțind mesajul criptat la stânga cu 
inversa cheii în modulo 26, putem afla mesajul 
inițial prin decriptare. 

 
 Știind că mesajul criptat este RXFJ, 
iar cheia este CDFH, putem decripta mesajul 
CNSH.
 N.R.: „Criptarea după cifrul Cezar 
poate fi reprezentată folosind aritmetică 
modulară prin transformarea literelor în 
numere conform schemei A = 0, Ă = 1,..., Z = 
30. Astfel, alfabetul devine o secvență de 31 de 
numere, iar criptarea unei litere cu poziția din 
alfabet x printr-o deplasare spre dreapta cu n 
poziții poate fi descrisă matematic ca
En(x)=(x+n) mod 31.“ 
(sursa: wikipedia.org/wiki/Cifrul_Cezar)

2    3
5    7( )

2    3
5    7( )

 43  57
101 139(      )

 17 5
 23 9(     )



            NASA a anunțat că au fost 
descoperite șapte planete care orbitează 
aceeași stea aflată la patruzeci de ani 
lumină departare de Pământ. Aceste 
șapte exoplanete formează un sistem 
solar, Trappist 1, denumit după steaua 
Trappist 1, care a fost desoperită în 1999 
de astronautul John Gizis și colegii lui.
  Acest nou sistem solar a fost 
descoperit de către cercetătorii americani 
cu ajutorul telescopului Spitzer Space 
(un telescop cu raze infraroșii care l-a 
observat continuu timp de cinci sute de 
ore) și al mai multor telescoape terestre. 
Este pentru prima dată când astronomii 
au descoperit un număr atât de mare 
de planete care ar putea găzdui viața, 
orbitând în jurul unei singure stele, iar 
acest sistem solar ar putea fi cel mai bun 
loc din această galaxie pentru a căuta viața 
extraterestră. Potrivit studiilor, aceste 

planete par să aibă mereu aceeași față 
întoarsă către soarele lor, ceea ce înseamnă 
că pe o parte a planetei e permanent zi și, 
pe cealaltă, permanent noapte. Aceasta ar fi 
echivalent cu o meteorologie total diferită, 
cu vânturi bătând spre partea nocturnă și 
schimbări extreme de temperatură. Spre 
deosebire de Soarele nostru, steaua din 
Trappist 1 este considerată  extrem de 
rece, fiind posibilă, astfel, existența apei pe 
planetele din apropierea sa.Toate planetele 
din Trappist 1 sunt mult mai apropiate de 
stea în raport cu distanța dintre Mercur și 
Soare.
 Câteva dintre persoanele care au 
contribuit la această cercetare au afirmat 
că este una dintre cele mai importante 
descoperiri ale NASA de până acum, care 
ar putea schimba lumea.

Sursa:https://www.bing.com/ 
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Emilia Ștefania Vlad, 9 A

Descoperirea deceniului 
facută de NASA:

Cele 7 planete de mărimea Pământului care 
orbitează aceeași stea într-o zonă locuibilă și 

SISTEMUL SOLAR TRAPPIST 1

 | ȘTIINȚĂ |



 Mate... în familie

 | SPIRU... ONLINE |
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 Este ora 12:30. O școală oarecare. Aveau 
matematică, curs on-line. Așa se face școala pe 
timp de pandemie. Așteptau de 15 minute, de 
când le-a zis dom’ profesor să intre, că doar îi 
place să se lase așteptat. 
  „MIHĂILESCU ADRIAN s-a 
conectat.“
 Peisajul „clasei“ de matematică este 
același, veșnic neschimbat: o tablă albă 
dreptunghiulară, pereți albi și o ușă oranj, 
uneori deschisă. În spatele acesteia se află un 
hol, unde se vede o doamnă făcând curat.
 — Andreiu Carmen?
 Profesorul începe să facă prezența, în 

felul lui specific, fără să îi fi salutat.
 — Prezent.
 — Albu Teodor?
 — Prezent.
 — Bogdănici Ioana?
 — Prezentă.
 — Nu te văd!
 — Acum mă vedeți? întreabă eleva, 
după ce își deschide camera.
 — Da.
 Cu aceeași monotonie continuă cu 
restul de 29 de elevi, aproape toți fiind prezenți. 
Se face 12:35 și toate camerele, mai puțin una, 
sunt din nou închise.

A.B., clasa a XI-a



 | SPIRU... ONLINE |

 — Haideți să vedem ce nu ați știut la 
temă, că nu se poate să fi știut tot...
 — Nu am știut ultimul punct de la 
exercițiul A, 3! îi răspunde o elevă.
 Monica este singura care îi acordă 
atenție profesorului, iar acesta manifestă o 
simpatie aparte pentru ea. De fiecare dată când 
are nevoie de vreo informație, i se adresează cu:  
„Ia zi, Monica…“ 
 Fata nu ezită niciodată să îi răspundă. 
De aceea primește laude precum: „Monica, tu 
ești singura care îmi răspunde“, la care ea, având 
camera veșnic deschisă, îi zâmbește. Pe fața ei se 
citește mereu mândrie, deși singura apreciere pe 
care o au colegii față de ea se datorează faptului 
că îi scutește pe ei de a fi activi la oră. 
 — Îl facem acum.
 Începe să scrie . Umple tabla de calcule. 
Se vede de parcă ar capta imaginea cu telefonul 
fix. 
 — Să știți că noi nu prea vedem clar.
 Încearcă să rezolve problema mișcând 
camera, deconectându-se și schimbând sursa de 
internet. 
 — Acum se vede?
 — Da. 
 — Atunci scrieți și mă anunțați când ați 
terminat.
 — Domnu’, de ce pe ultimul rând 2^3=6? 
îl întreabă cineva confuz. 
 — Pentru că sunt la a 6-a oră și sunt și eu 
obosit...
 Înlocuiește acel 6 cu 8. Dispare din 
cadru. 
 — Am terminat! anunță Monica cu 
grabă și puțin bâlbâită, încercând să fie mereu 
prima care anunță.
 — Bine. Atunci hai să mai facem câteva 
ecuații exponențiale și, data viitoare, dați și un 
test. Ziceți așa...
 Umple, din nou, tabla de calcule și le 
spune să scrie de acolo. Nu le dă nicio explicație. 
Este foarte mecanic în scris și în vorbit, mereu 
fără nicio expresie. Între timp, o mică ființă 
îmbrăcată în portocaliu apare cu un balon mov 
în mână și cu un marker. Începe să deseneze 

cerculețe  pe tablă. Profesorul o observă și o ia 
în brațe. Îi seamănă. Nu este prima dată când 
se întâmplă aceasta, din contră, copilul animă 
mereu orele. Iese cu el pe ușă și se întoarce 
singur.  Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, le 
mai lasă câteva minute.
 — Ați terminat, măi copii?
 — Da.
 — Atunci mai facem o ecuație.
 Umple încă o dată tabla.
 — Scrieți ce v-am pus aici și vă mai scriu 
după. Dacă aveți întrebări, mi le adresați.
 — Nu avem.
 — Să îmi ziceți când ați terminat.
 Copiii scriu ce este pe tablă, cu ochii în 
ecran și cu mintea la kilometri depărtare.
 Trei table scrise mai târziu, își face 
apariția celălalt fiu al profesorului. Cineva ar  
putea alcătui arborele genealogic al familiei 
Mihăilescu. Fac mereu orele împreună. Are 
un caiet în mână și-i cere ajutorul tatălui său 
pentru tema la matematică. Profesorul se aude 
explicându-i băiatului niște ecuații de gradul I, 
pe aceeași tonalitate monotonă cu care le explică 
celorlalți elevi lecțiile. 
 — Domnu’, cred că am terminat.
 Nu îi bagă în seamă. Stau și așteaptă. Își 
continuă explicațiile pentru fiul său, ca și cum 
ceilalți ar fi inexistenți.  Este deja ora 13:10 și au 
reușit să facă două exerciții. În spatele camerelor 
închise, probabil mai bine de jumatate dintre 
elevi au plecat. Până și Monica pare să-și fi 
pierdut răbdarea.
 — Aoleoooo… n-ai terminat? Hai mai 
repede la masă, se răcește mâncarea! se aude 
din senin vocea pițigăiată a unei femei, care este 
profund iritată.
 Profesorul reapare în cadru
 — Bine, măi  copii, le spune cu o 
nonșalanță comică. Hai să vă dau drumul cu 
cinci minute mai devreme. Să nu uitați că, data 
viitoare, dați lucrare. Până atunci,  „La revedere!“ 
și multă sănătate!
 „MIHĂILESCU ADRIAN a ieșit din 
întâlnire...“
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r fi vrut să-și preceadă istorisirea cu 
mențiunea: „îmi prețuiesc integritatea 
morală, însă am observat un anumit 
declin în aceasta după evenimentele 
care au avut loc“... Și-a spus că va 
relata o experiență din liceu, care i-a 
schimbat total percepția normalului 
şi a fantasticului. Soarele se cufunda 

încet în zare...

 ACTUL I: NEGOCIEREA
 Povestea începe în perioada primelor 
teze din liceu. Finalul semestrului se apropia 
vertiginos și fiecare profesor, a cărui disciplină 
necesita acest tip de evaluare, a stabilit data cea 
mai adecvată. Pentru trei discipline s-a decis 
rapid, urmate, imediat, de a patra. Data pentru 
ultima lucrare semestrială nu este impusă 
de către profesor, spunându-li-se elevilor: 
„Stabiliți voi.“

 Acest plan se dovedește, însă, inutil: 
câteva zile mai târziu, domnul profesor o 
programează, oricum, după bunul plac (cum 
nu s-ar fi așteptat nimeni), însă intervine o 
problemă: o stabilește în aceeași zi cu cea de la 
a patra disciplină. 
 Deși nu este tocmai corect, după 
câteva discuții incomode, celălalt profesor 
acceptă, iar data pentru a cincea teză devine 
oficială: 14 decembrie.
 Sărind înainte, era ziua de 8 
decembrie, marți, la o zi după prima teză. În 
timp ce elevii, obosiți, își organizează planul 
de studiat pe parcursul zilelor de la sfârșitul 
săptămânii, se întâmplă ceva cu adevărat 
neașteptat: sunt onorați cu o vizită din partea 
domnului profesor (ultima teză), doar pentru 
a fi imediat trimiși într-o panică de nedescris. 
Ziua tezei a fost mutată pe 10 decembrie, care, 
după calculele lor matematice, se află la doar 
două zile distanță.

A

UN NOU TIP DE TEZÃ
 O POVESTE ÎN TREI ACTE
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ACTUL  AL II-LEA: PRIMA TEZÃ ȘI 
ÎNCEPUTUL DECLINULUI

 Prea bine. Restul zilei de școală trece fără 
vreun eveniment remarcabil și, înainte de a ajunge 
acasă, se gândea cum să își anunțe mama de recentele 
schimbări. Dar se dovedește a nu fi nevoie, deoarece 
a primit un mesaj cu un anunț nou chiar și pentru ea: 
„Dăm teza joi și vineri. O oră la a...ă și o oră la g...e!“
 Aici sunt mai multe de comentat: de la 
uluirea ei, la absurditatea ideii de a supune elevii 
unui stres evitabil, până la insistența profesorilor care 
află de această decizie de a o trata ca pe o propunere 
revoluționară. Trece peste toate aceste aspecte, măcar 
pentru a ajunge mai repede la final. Ca orice elev 
studios și doritor de a trece clasa, începe cu studiul la 
a...ă, rezolvând o vastă cantitate de exerciții.
 Efortul ei (alături de cel al colegilor) s-a duce 
pe apa Sâmbetei: cu o oră înainte de teză, domnul 
profesor se abate prin clasă, cu mâinile ținute la spate și 
cu un zâmbet triumfător pe față. O liniște mormântală 
se coboară deasupra clasei, toate urechile sunt ciulite 
la ce are de zis profesorul lor, omul în care trebuie să 
se încreadă pentru următorii patru ani. Rar, însă cu un 
ton cu totul superior, rostește: „Dăm la g...e astăzi.“
 Probabil cineva își poate imagina hărmălaia 
ce explodează în încăperea mică. Uniți în durerea 
bruscă, neașteptată, elevii au căzut pradă disperării, 
răsfoind paginile caietelor cu o ferocitate întâlnită 
doar în sălbăticie. Aici se oprește, pentru o secundă, 
pentru a aprecia bunătatea nemărginită a unei doamne 
profesoare, care le-a  acordat ceva timp ca să învețe. Fără 
acest gest, care pare aproape banal în afara contextului, 
cu siguranță ar fi plâns.
 Teza vine. Două subiecte fac parte dintr-o 
lecție intersectată cu altă disciplină, care nu a fost 
predată (și nici în cadrul orelor de la cealaltă materie 
nu s-a insistat asupra ei). Cu chiu, cu vai, suferind 
printre interjecțiile complet necesare ale domniei 
sale despre cât de banale sunt subiectele, termină 
testarea. Ușurarea este de scurtă durată, gândurile 
îndreptându-se spre a doua încercare, aflată doar la o 
zi distanță.

ACTUL  AL III-LEA: A DOUA TEZÃ ȘI 
PUTEREA INDIFERENȚEI

 Pentru o mai clară înțelegere a statusului 
emoțional, se gândea la următoarele evenimente: în 
doar trei zile, teza la una dintre cele mai grele materii a 
fost mutată cu o săptămână mai devreme, de două ori 
era să o calce o mașină, unul dintre cadrele didactice 
a decis că jumătate de clasă merită un „doi“ (acești 
colegi fiind incluși în listă doar din nenoroc) și orice 
încercare de a recurge la un plan devenise demodată. 
Conchizând, nu se simțea prea bine. 
 Vine și a doua zi. La primirea subiectelor, un 
murmur de amuzament, combinat cu dezolare, se 
împrăștie printre majoritatea colegilor. Toate cele șase 
subiecte par imposibile. Din acest moment, mintea ei 
deja se deconectase de la realitate, singurele gânduri 
fiind o melodie recent  ascultată și un sentiment vag de 
nepăsare. 
 În cele din urmă, a completat fiecare exercițiu 
cu câte o rezolvare, dar n-ar putea spune cât de corectă. 
Într-un fel, credea că starea ei de liniște artificială, 
căreia i se adăuga faptul că a auzit, întâmplător, discuția 
amicală între cei doi profesori, au avut un rol în a se  
descurca în condițiile neprielnice.

EPILOG 
 Aici se termină, deocamdată, istorisirea 
Verei. „Vă mulțumesc mult dacă ați citit până la 
capăt pentru a-mi auzi plângerile jalnice, potrivite, 
mai degrabă, pentru anumite sesiuni de terapie.“
 Se ridică și privi în jur. Pentru puțină 
clarificare: nu mai este în același stadiu de 
răvășeală, acum că trebuie să se pregătească pentru 
următoarele teze și teste, dar, pentru prevenirea 
oricărei dispute, scrisese, la sfârșit: „nu am nimic 
împotriva nimănui. Întâmplările de mai sus mi-au 
provocat emoții de o asemenea intensitate, încât 
mi s-au părut alegerea evidentă ca subiect de a 
scrie“.
 Afară era deja noapte.
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Noutăți
 & PROIECTE ÎN DERULARE

După doi ani în care olimpiadele 
și concursurile școlare organizate 
de Ministerul Educației au fost 
suspendate/anulate din cauza 
restricțiilor impuse de răspândirea 
SARS-COV-2, se pare că, în anul 
școlar 2021-2022, desfășurarea 
acestora va fi reluată. În 
perioada respectivă, elevii au 
avut oportunitatea de a participa 
la alte concursuri, un exemplu 
fiind cel organizat de Centrul 
Europe Direct din București, 
Fă-ți vocea auzită!, în cadrul 
căruia echipa liceului nostru a 
obținut Locul I (30 septembrie 
2021).

În acest an școlar, Ziua 
Absolventului (12 Decembrie 
2021) a inclus activități în 
memoria lui Dinu Pillat. 
Cu această ocazie, au fost 
citite texte aparținând fiicei 
scriitorului, doamna Monica 
Pillat, în care sunt dezvăluite 
momente răvășitoare din 
existența lui Dinu Pillat în 
perioada comunismului. De 
asemenea, dimineața a fost 
oficiată slujba de pomenire, 
urmată de un emoționant 
concert de colinde, susținut de 
elevi ai liceului (coordonator: 
prof. Mariana Comăniță).

În luna februarie, o echipă formată 
din cinci elevi (gimnaziu și liceu) 
și din două cadre didactice, prof. 
Mariana Comăniță (educație 
muzicală) și prof. Dana Sburlan 
(limba engleză), va pleca în 
localitatea Skopje, Macedonia 
de Nord, în cadrul proiectului 
Erasmus - STEM IN THE LIFE, 
pentru o săptămână. Țările 
înscrise în proiect sunt: Macedonia 
de Nord (țara gazdă),  Spania 
- IES Valdemoro, Spania - IES 
La Arboleda, Turcia - Karaman 
Licesi și România. Selecția elevilor 
s-a realizat transparent, în urma 
completării unui chestionar. 

PROIECT ERASMUS OLIMPIADE  ŞI CONCURSURI ZIUA ABSOLVENTULUI

1 2 3
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Diana SAVU, 10 F
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amenii au impresia că schimbarea 
climatică este ceva mult prea mare, 
care nu stă, de fapt, în puterile lor, 
și tocmai din acest motiv o ignoră 
total, lăsându-i pe alții să se ocupe 
de ea. Numai că, vezi tu, nici cei care 
au toate cele necesare pentru a salva 
planeta nu o fac. Iar eu am crezut 

întotdeauna că, dacă vrei ca ceva să fie făcut așa 
cum trebuie, cel mai bine faci cu mâna ta.
      Schimbarea climatică se referă la 
modificările semnificative ale vremii dintr-o 
anumită regiune sau, în cazul de față, de pe tot 
Pământul, într-o perioadă însemnată de timp. 
Ea, la rândul ei, este provocată de încălzirea 
globală, fenomen pe care unii nu îl iau în serios. 
Când gazele de seră, precum dioxidul de carbon 
(CO2) și metanul (CH4), ajung în atmosferă, 
se combină cu vaporii de apă și acționează ca o 
pătură ce reține căldura Soarelui și, practic, fierbe 
Pământul în „sucul propriu“. Genul acesta de 
problemă nu a mai putut fi ignorat pentru că, în 
ultima sută de ani, a luat amploare. Într-adevăr, 
efectele schimbării climatice nu erau vizibile 
peste tot în lume acum ceva timp, deci oamenii 
neglijau complicația din cauza simplului fapt 
că nu îi afecta în mod direct. Numai că astăzi, 
când, în vara anului 2021, s-au atins temperaturi 
mai mari de 45°C în vestul Canadei (atât de 
aproape de Cercul Polar de Nord?), nu ne 
mai putem preface că schimbarea climatică 
nu o să ne afecteze pe toți, la un moment dat. 

Și la noi, în România, se pot observa efectele: 
chiar dacă trăim într-o zonă de climă temperat 
continentală, ceea ce înseamnă că verile sunt 
caracterizate de temperaturi ridicate și iernile de 
temperaturi scăzute, zonă în care natura are un 
ciclu de regenerare bine definit (pe care îl știm 
încă de la grădiniță), tot am mai văzut copaci 
înflorind în septembrie și zăpadă în aprilie. Totul 
este real.
 În 1987, lucrarea Our Common 
Future, cunoscută și ca Raportul Brundtland, 
introducea, pentru prima oară, sintagma 
dezvoltare sustenabilă. Conform raportului, 
sustenabilitatea se referă la dezvoltarea care 
satisface nevoile lumii din zilele noastre, fără a 
compromite libertatea viitoarelor generații de a 
face același lucru. Se urmărea ca acest concept să 
fie implementat în domenii precum economia 
și tehnologia, tocmai pentru a nu irosi degeaba 
resursele non-regenerabile ale Pământului. Poate 
că, într-o oarecare măsură, dorințele acestui 
raport au fost îndeplinite, dar în niciun caz 
suficient, altfel Comisia Interguvernamentală 
pentru Schimbări Climatice (IPCC) nu ar fi 
publicat, în vara acestui an, raportul pe care 
Secretarul General al Națiunilor Unite l-a numit 
„cod roșu pentru umanitate“. Michael Barbaro, 
gazda episodului de podcast al The New York 
Times (intitulat A Code Red for Humanity) spune 
despre acest raport că este “the Bible of climate 
reports emerging in a summer of astonishing 
climate extremes“. 1
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Documentul avertizează asupra atingerii pragului 
de 1,5°C pentru creșterea temperaturii. La 
momentul actual, ne aflăm la 1,2°C, iar valoarea 
este, în continuare, în creștere, și, dacă vom 
depăși limita, se va dezlănțui haosul: intensitatea 
dezastrelor climatice va crește și mai mult, 
frecvența lor - la fel, afectând în special cele mai 
sărace și vulnerabile comunități de pe glob. Este 
imposibil să nu fi văzut măcar o dată un reportaj 
la televizor despre incendiile de vegetație ale 
acestui an din Turcia și din Grecia, inundațiile 
din Germania... Vrem sau nu să recunoaștem, este 
și vina noastră. Probabil că, citind ce am scris, te 
apucă panica. Foarte bine! Acum hai să o folosim 
într-un mod constructiv! Ca să putem face acest 
lucru, trebuie, mai întâi, să discutăm despre sursa 
problemei: regatul CO2-ului.
 Cel mai periculos și, totodată, cel mai 
prezent, în mod ironic, gaz de seră din viața 
noastră este dioxidul de carbon. Provine din 
orice, de la fabricile de la periferia orașului, până 
la mașina care a trecut pe strada pe care locuiești. 
Am învățat la școală că are un rol important în 
fotosinteză, proces pe care îl pot efectua plantele 
purtătoare de clorofilă, deci cele verzi. Totuși, 
după o scurtă plimbare prin București, vom ajunge 
rapid la concluzia că am văzut mai multe blocuri 
și clădiri de birouri decât copaci. Trist, da, dar este 
și îngrijorător, pentru că nu are cine să absoarbă 
cantitatea imensă de gaz produsă, care va ajunge, mai 
apoi, în atmosferă și-și va ocupa locul pe plapuma 
care ține de cald Pământului. Nu cred că îi era frig, 
astfel încât să fie nevoie să îl învelim, din păcate. Pe 
lângă faptul că face rău planetei, ne face rău și nouă, 
prin deteriorarea calității aerului respirabil. Mai e 
nevoie să menționez că noi, locuitorii metropolelor, 
suntem cei mai afectați de această problemă? Un aer 
stricat provoacă milioane de morți anual și cancer 
pulmonar, forma în care îl găsim fiind acel smog 
oribil și foarte greu de respirat. Transportul oferă 
un ajutor imens răspândirii dioxidului de carbon. 
De departe, dintre cele mai rele la acest capitol sunt 

avioanele, pentru că aruncă gazele de seră direct în 
atmosferă. Lăsând la o parte activitățile urbane care 
contribuie la creșterea valorii de CO2, există și alte 
acțiuni care au același rezultat, cum ar fi defrișările 
(nu numai cele convenționale, de tăiere a copacilor, 
ci și cele care implică arderea lor) sau arderea 
deșeurilor de plastic.
 Astfel, ajungem la cel mai bun aliat al 
dioxidului de carbon în lupta împotriva planetei 
noastre, și anume plasticul. Și el este peste tot, și 
el ne afectează organismul și ne distruge planeta. 
Probabil că nici nu ne dăm seama de cât de multe 
deșeuri confecționate din acest material aruncăm 
zilnic la coșul de gunoi. Adevărul e că aruncăm 
foarte multe și nici nu ne gândim unde ajung după 
ce pleacă de la noi, revenind așadar, din nou, la ideea 
că, dacă o problemă nu ne afectează în mod direct, 
nu înseamnă că nu este acolo. În fiecare an, mai mult 
de 300 de milioane de tone de plastic omoară natura, 
căci știm cu toții că plasticul nu este biodegradabil, 
prin urmare și cea mai banală sticlă de apă rămâne 
undeva, pe lume, mult după ce utilizatorul ei nu 
mai este. Bineînțeles, cea mai bună variantă pentru 
protejarea planetei de plastic rămâne reciclarea, un 
capitol la care România nu excelează. Risipim mult 
și reciclăm puțin, mai puțin de 15% din consumul 
total. Mai rău este că nu ne interesăm măcar de 
soarta deșeurilor noastre și le lăsăm să-și petreacă 
viața în lacuri, râuri, păduri sau gropi de gunoi 
imense. Și viața lor este foarte lungă – zeci, dacă 
nu chiar sute de ani, în unele cazuri. Centrele de 
reciclare există, însă majoritatea cetățenilor nu le 
prea frecventează. 
 În România, un kilogram de plastic este 
plătit cu mai puțin de 1 leu. Aș spune că n-ar trebui 
să reciclăm pentru bani, dar e clar că și o sumă 
modică poate reprezenta un stimul excelent pentru 
societate. Germania, spre exemplu, are una dintre 
cele mai mari rate de reciclare din lume, peste 50%, 
și aceasta pentru că, în magazine, la cumpărarea unei 
sticle dintr-un material precum plasticul, se adaugă 
prețului inițial 0,15 € sau 0,25 €, sumă numită Pfand.

 | ACTUALITATE |
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 Așadar, pentru a-și primi banii înapoi, 
germanii introduc sticlele într-un aparat situat 
în supermarket, care le scanează în căutarea unui 
logo Pfand și emite o hârtie pe baza căreia banii 
cheltuiți în plus sunt returnați la casă. 
 Situația menționată mai sus, în care 
lumea e condamnată să poarte cantități imense 
de plastic, nu se rezumă numai la suprafețe de 
pământ, ci și la suprafețe acoperite de apă, iar 
insulele de plastic, apărute în urma abandonării 
deșeurilor din acest material toxic în mediul 
acvatic, sunt mărturii ale suferinței faunei și florei 
marine. Pentru că se rupe în bucăți și devine 
microplastic, el este ingerat de către peștii mici 
care se hrănesc cu plancton și care își vor urma 
ciclul vieții, fiind mâncați, la rândul lor, de pești 
mai mari pe care, la un moment dat, îi vor mânca 
oamenii. Așa că, dacă ai mâncat până acum pește, 
e foarte posibil să ai microplastice în organism.
 Cu ei ne luptăm. Cu gazele de seră, cu 
plasticul, cu partea cea întunecată a industriei 
textile, cu cei care nu iau în serios problema 
schimbării climatice. Și, după ce am văzut cum 
stau lucrurile, pierdem. Facem eforturi să găsim 
viață pe alte planete, cu speranța că ne vor putea 
găzdui cândva, și uităm că avem tot ce ne trebuie 
aici, pe Pământ. Iată câteva metode prin care 
oamenii pot contribui la combaterea dezastrului 
spre care ne îndreptăm, în mod mai mult sau mai 
puțin conștient:

• propria sticlă reutilizabilă de apă, propria 
cană reutilizabilă de cafea, propriile tacâmuri 
reutilizabile (dacă mănânci des în locuri 
unde cele oferite sunt din plastic), propria 
sacoșă reutilizabilă de cumpărături, paie 
reutilizabile – practic, înlocuirea oricăror 
obiecte universal necesare confecționate 
din plastic cu unele dintr-un material mai 
prietenos cu mediul;

• evitarea cumpărării obiectelor din plastic de 
care nu este mare nevoie;

• mersul pe jos, cu bicicleta sau cu transportul 
în comun, poate reduce emisia zilnică de 
gaze de seră;

• un duș mai rapid nu înseamnă un duș 
ineficient, ci unul în care te gândești la planetă, 
pentru că, da, energia folosită la încălzirea 
apei constituie un factor semnificativ pentru 
marea problemă a schimbării climatice.

 Un gest atât de mărunt poate avea 
o însemnătate uriașă, mai ales acum, când 
încetinirea creșterii temperaturii de pe Pământ și 
diminuarea poluării lui cu diferite deșeuri nocive 
au devenit o urgență. Important este să găsim 
tipurile de ajutor pentru mediu care se potrivesc 
cel mai bine cu ceea ce ne interesează și să le 
punem în aplicare.
 „Nu ne mai putem baza pe alții ca 
să vină în ajutorul oamenilor și al planetei – 
responsabilitatea este acum a noastră.“3
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3 Daisy Kendrick, Clima se schimbă: Noi de ce nu putem?, București, Editura Niculescu, 2021, p. 13
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CÂINELE, 
CEL MAI BUN PRIETEN AL OMULUI

Foto: Corina Buzoianu

Misheel Alexandra TSERENNAMID, 9 A
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âinele este un mamifer carnivor din familia canidelor, cunoscut 
în zilele noastre drept unul dintre cele mai apreciate, prietenoase 
și iubitoare animale. Acesta reprezintă una dintre subspeciile 
lupului cenușiu, a fost descoperit pentru prima dată în Eurasia, 
în urmă cu 13.000 de ani, și își are originea într-un animal foarte 
mic, numit Miacis, creatură care a existat acum aproximativ 40 de 
milioane de ani.
 Câinii pot fi clasificați după numeroase criterii, cum ar fi: talie 

(mică, medie sau mare), rasă (dintre care cele mai des întâlnite sunt 
Labrador Retriever, Bulldog, Pug, Doberman, Chihuahua etc.) sau rolul 
lor (vânătoare, pază, companie și multe altele).
   Chiar dacă printre avantajele de a avea un câine se numără și 
paza, respectiv apărarea, el este considerat cel mai bun prieten al omului 
datorită impactului emoțional pe care îl are asupra stăpânului său. Din 
propria experiență, pot afirma că, după o zi lungă și obositoare, atunci 
când mă întorc acasă și văd entuziasmul cu care mă întâmpină câinele, uit 
de toate problemele și mă bucur că sunt apreciată și iubită necondiționat. 
Consider că animalele de companie sunt cele care ne învață cu adevărat 
despre cele mai importante valori în viață, precum: loialitatea, altruismul 
și încrederea, fiind în stare să își riște viața pentru a o salva pe a noastră.
  În concluzie, sunt de părere că, așa cum oamenii sunt un exemplu 
pentru câini, și câinii reprezintă un model pentru oameni. Din acest 
motiv s-au scris cărți (de exemplu Shiloh de Phyllis Reynolds Naylor) și 
s-au realizat filme (Hachiko), seriale, documentare (supun atenției, spre 
exemplificare, documentarele despre Laika, inspirate dintr-o poveste 
reală) care să reflecte lecțiile de viață oferite de către patrupezii ce merită 
toată admirația noastră. 
 Așadar, voi încheia, dar nu înainte de a reproduce câteva 
constatări cu privire la animale, în general, și la câini, în special: „Istoria 
a fost scrisă în povești frumoase despre prietenia dintre om și animal.“ , 
„Animalele de companie (în special câinii) îți reîntorc dragostea de zece 
ori...“

Recomandări cărți/ filme menționate mai sus ce reflectă 
tema abordată:
Shiloh - Phyllis Reynolds Naylor (1991)
A Dog’s Purpose- Netflix (2017)
Hachiko (Hachi: A Dog’s Tale) - Netflix (2009)

Surse (webografie):
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ine
https://dexonline.ro/definitie/c%C3%A2ine
https://www.purina.ro/caini/cum-sa-iti-iei-alt-caine/cum-sa-iti-gasesti-cainele-
ideal/de-ce-cainii-sunt-animale-de-companie-preferate 
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quid Game este un serial 
sud-coreean, regizat de 
Hwang Dong-hyeok, thriller 
și dramatic, avându-l în rol 
principal pe LEE JUNG-JAE. 
Serialul a fost difuzat mai întâi 
pe data de 17 septembrie 2021, 

având drept distribuitor principal Netflix. 
 Font-ul acestui k-drama este unul 
abstract, asemenea celor Tarantino sau din 
2001: A Space Odyssey și A Clockwork Orange; 
culorile pastelate combinate cu kitsch-urile 
specifice cinematografiei actuale, au alcătuit 
aici fundalul ideal pentru portretizarea 
jocurilor ce urmează să determine soarta 
fiecărui participant.
 În ciuda ratingului acordat pe 
IMDb (8/10), serialul a devenit cel mai 
vizionat în peste 94 de țări, strângând peste 
1,65 de miliarde de ore vizionate în primele 
patru săptămâni de la lansare. Ecranizarea 
abordează teme delicate, dar de actualitate, 
fapt ce a influențat numărul vizionărilor. 
Regizorul combină problemele economice 
cu imigrația și cu disparitatea claselor sociale, 
dându-le o notă macabră, cu rolul de a 
evidenția situația mizerabilă în care unii se 
află. Într-un interviu recent, creatorul Squid 
Game afirma că scenariul creat în 2008 a fost 
respins de nenumărate ori atât din pricina 
situației economice precare de la sfârșitul 
anilor 2000, dar și din cauza brutalității prin 
care era spus adevărul. 
 Totuși, luând o postură ceva mai 
optimistă, acest serial a reprezentat, pentru 
unii,  o oportunitate de a-și duce cariera 
cinematografică dincolo de granițe, iar, 
pentru alții, chiar de a o începe. Jung          Ho-

yeon, un fotomodel bine-cunoscut în Coreea, 
dar și prin lume, își face debutul în lumea 
filmului, jucând rolul numărului 067, sau 
Kang Sae-byeok, o dezertoare nord-coreeană 
care încearcă să-și aducă întreaga familie 
în Coreea de Sud, pentru a-și reclădi viața 
într-un mediu mai bun, dar, la fel ca în cazul 
celorlalte personaje, acesteia îi lipsesc banii 
pentru a putea schimba ceva. 
 Jocurile reprezintă cadrul perfect 
pentru a portretiza mai multe personaje, 
vizat fiind, în primul rând, Seong Gi-hun, 
o persoană de vârstă mijlocie, care este 
dependentă de pariuri și care ajunge într-o 
situație delicată cu cei cărora le rămâne 
dator, până în punctul în care mama i se 
îmbolnăvește, iar fiica urmează să-i fie dusă 
în America. Acesta  devine momentul în care 
el decide să fie responsabil și să își schimbe 
situația financiară, atât pentru a-și salva 
persoanele cele mai apropiate, cât și pentru a 
nu mai depinde de alții ca să supraviețuiască. 
 În cele din urmă, Seong Gi-hun este 
contactat de o organizație care îi promite 
schimbarea pe care și-o dorește, cu o singură 
condiție: să participe la o rundă de probe – 
serialul având la bază jocurile copilăriei, duse, 
însă, la un alt nivel.  După prima rundă, atât 
el, cât și restul personajelor, realizează că 
aceste probe nu sunt ceea ce par, pierzând/
plătind cu propria viață orice banală greșeală 
sau abatere de la regulile simple, de altfel, ale 
fiecărui joc; totuși, prea puțini renunță, restul 
ajungând la concluzia că nimic mai bun nu 
îi așteaptă afară. Astfel, începe un adevărat 
masacru, prietenul de azi devenind dușmanul 
de mâine, totul pentru suma enormă de bani 
promisă.
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 Serialul este unul violent, care contestă 
multe valori morale, inclusiv imposibilitatea 
atribuirii unui preț vieții (456 de participanți - 
premiul 45,6 mld. Woni), după fiecare rundă, 
colectându-se o anumită sumă de bani (în 
pușculița transparentă, arătată supraviețuitorilor), 
în funcție de numărul victimelor. 
Personajele sunt prezentate într-o transformare 
continuă, încă din primele runde începând 
procesul dezumanizării, prevestit de dispariția 
moralității, care poate fi observată cu ușurință în 
fiecare rundă. Contrar așteptărilor,  în ultimele 
runde ajung să joace doar cei care au rămas cu o 
urmă de umanitate în ei, dar și cei care urmează să 
sufere cel mai mult. 
 Inocența redată prin jocurile copilăriei, 
devenite probe, este pătată de sângele 
participanților care, siliți de incapacitatea atingerii 
prosperității și a unui nivel de trai normal, ar face 
orice pentru a supraviețui, dar, mai ales, pentru a 
câștiga suma de 45,6 miliarde de woni.
 Violența serialului este scoasă în 
evidență prin multitudinea regulilor morale 
încălcate, până în punctul dezumanizării totale 
ale personajelor. Încă din primele cadre ale 
serialului, putem observa situația financiară 
precară în care fiecare dintre ei se afla, dar și o 
anumită solidaritate în menținerea anumitor 
bariere, de care nimeni nu trecea pentru a-și 
schimba statutul sau situația economică. Însă, 
pe parcurs, atitudinea personajelor se schimbă, 
fenomenul declanșator reprezentându-l 
posibilitatea de a-și schimba viețile rapid și într-
un mediu izolat, în care regulile de zi cu zi nu se 
mai aplică; totuși, acest proces vine cu un preț pe 
măsură - diminuarea umanității devine o regulă 

pentru avansa la următoarele runde.
 Un moment tragic, dar care confirmă 
prezența acestei reguli, îl reprezintă trădarea dintre 
prieteni prezentată în ultimele runde. Astfel, unul 
dintre co-echipieri îl abandonează pe celălalt și îl 
minte până la sfârșitul etapei pentru a-și asigura 
câștigul. Totuși, în ultima rundă ajung numai cei 
care nu și-au desăvârșit procesul dezumanizării.
 Părerea publicului a fost împărțită: unii 
îl laudă, în timp ce alții îl critică, afirmând că nu 
merită sau că nu se ridică la nivelul așteptărilor. 
Iată câteva opinii ale colegilor:
1. „Pentru spiritul meu mai pacifist și pentru mine, 
care sunt o persoană destul de slabă de înger, mi-a 
fost, poate, puțin greu să mă uit la unele scene mai 
sângeroase.“ 
2. „L-am văzut. Nu m-a impresionat foarte tare, 
dar, în opinia mea, e un serial reușit.“
3. „Un concept interesant bazat pe realitate, cu 
lucruri reale despre care nu se vorbește destul.“
4. „A fost un serial interesant, care abordează teme 
despre care nu se discută suficient. Totuși, serialul 
în sine nu a abordat un subiect original; fundalul 
și muzica, alături de o platformă accesibilă pentru 
marele public, ridicând astfel nivelul show-ului. 
Pe de altă parte, trebuie să acordăm un Bravo! 
acestui serial, având un impact de proporții asupra 
publicului.“
 Așadar, până unde este capabilă ființa 
umană să meargă pentru a-și asigura succesul? 
Instictul de supraviețuire conduce atât corpul, 
cât și mintea, atâta timp cât regulile morale nu 
mai sunt aplicate. Serialul ne arată cu brutalitate 
adevărul despre firea umană, desființând, cu 
fiecare episod, ceva din valorile în care credem: 
loialitate, onoare, compasiunea și multe altele. 
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Stilizat cu doi V, filmul The Witch: A New England 
Folktale este regizat de Robert Eggers, care 
transpune în scenă,  printr-o manieră neliniștitoare, 
o idee bine gândită, pelicula fiind repartizată în 
lista filmelor horror supranaturale. The VVitch 
sau The Witch a avut premiera la Sundace Film 
Festival, 27 ianuarie 2015, urmând să fie distribuit 
și de compania A24, din data de 19 februarie 2016. 
Personajul principal, Thomasin, este portretizat de 
bine cunoscuta actriță Anya Taylor-Joy care, de 
altfel, își face debutul în cinematografie cu acest 
film. 
 Deși ratingul acordat pe IMDb este unul 
relativ scăzut (6.9/10), filmul a reușit să câștige 
43 de premii din 67 de nominalizări. Mai mult, 
plecând de la un buget de 4 milioane de dolari, s-a 
ajuns la încasări de până la zece ori mai mari (40 
mil. $). 
 Robert Eggers aduce privitorului o idee 
îndrăzneață. Într-o lume care dorește să evolueze, 
vom merge înapoi în timp până în anul 1630, 
în Noua Anglie, unde o familie (părinți și cinci 
copii) este alungată din colonia în care locuia, pe 
motive religioase, care se dovedesc, mai târziu, a fi 
adevărate. 
 Cromatica este una rece, distantă, filmul 

fiind lipsit de orice nuanță caldă. Imaginea de 
ansamblu este una întunecată, un tablou negru, 
dar desigur nelipsit de prezența detaliilor și a 
semnificațiilor. În tandem cu cromatica, coloana 
sonoră este destul de intensă și ajută la întreținerea 
suspansului, cu mici pauze spontane între 
instrumente neobișnuite (soundtrack-ul realizat 
de Mark Korven este disponibil pe platformele de 
muzică Spotify sau Youtube). 
 Pelicula se deschide cu judecata lui 
William și a familiei sale, în urma căreia sunt 
izgoniți din sat. Familia călătorește până la 
marginea unei păduri, unde hotărăsc să își 
construiască o mică fermă. Într-o zi, în timp ce 
Thomasin (fata cea mare) se juca cu nou-născutul 
ei frate, Samuel, aceasta își întoarce privirea, 
pentru câteva clipe, doar ca să afle că bebelușul 
a dispărut. Copiii familiei spun, mai mult într-o 
glumă, că încă nebotezatul bebeluș a fost furat de o 
vrăjitoare ce locuia în pădure, fapt ce se dovedește 
a fi adevărat. Membrii familiei continuă munca la 
fermă, mai puțin mama, Katherine, care petrece 
următoarele zile plângându-și fiul. William își 
ia fiul mijlociu, Caleb, la vânătoare (căci recolta 
nu dădea roade), mărturisindu-i că a luat toate 
uneltele la schimb pe o cupă de argint de-a lui 
Katherine. La cină, mama își acuză fata cea mare, 
Thomasin, atât de dispariția lui Samuel, cât și 
a cupei, moment în care se distinge o rupere a 
relației dintre cele două. Mai târziu, Thomasin și 
Caleb pleacă împreună în pădure pentru a verifica 
capcanele puse cu o zi în urmă, dar, după ce zăresc 
un iepure, frații sunt separați. Pierdut în pădure, 
Caleb întâlnește vrăjitoarea chiar în fața colibei 
sale. Aceasta îl seduce pe băiat printr-un sărut, iar 
scena sare direct la Thomasin care este găsită 
de tatăl ei și dusă înapoi acasă. 

Tănase CĂLIN, 10 E
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Katherine este din ce în ce mai convinsă că fiica sa 
este cauza ghinionului abătut asupra familiei, dar, 
într-un moment tensionat, William recunoaște că el 
a furat cupa de argint pentru a mai calma atmosfera. 
În aceeași noapte, Caleb este găsit în fața casei, lipsit 
de haine, tremurând. Următoarea zi, gemenii Mercy și 
Jonas cântă și dansează în jurul țapului Black Phillip și 
își acuză, de data aceasta, sora mai mare de vrăjitorie. În 
acest punct, Thomasin se distanțează de toți membrii 
familiei, încercările ei de a se apăra împotriva 
acuzațiilor fiind inutile. Caleb, adus în casă cu o seară 
în urmă, varsă un măr întreg cu o singură mușcătură, 
moment în care mama cheamă toată familia pentru 
a se ruga în jurul lui. La auzul rugăciunilor rostite cu 

voce tare, gemenii încep să uite cuvintele ce ar fi trebuit 
spuse, iar Caleb moare după un monolog aproape 
imposibil de privit și de ascultat (despre dragostea sa 
față de Iisus Hristos). În urma acestui eveniment tragic 
și inexplicabil, William își închide copiii rămași în țarcul 
caprelor. În ziua următoare, finalul tragic se dezlănțuie. 
Micul hambar al caprelor este distrus, gemenii nu sunt 
de găsit, iar singura prezentă este Thomasin cu mâinile 
pline de sânge. Când William iese afară, este doborât 
la pământ de Black Phillip, iar un teanc de lemne se 
dărâmă peste el, omorându-l. Când Katherine iese 
afară și o vede doar pe Thomasin rămasă, copleșită 
de situație, are o reacție violentă, repezindu-se asupra 
fiicei sale. 

Dar Thomasin o omoară, în semn de auto apărare. 
Rămasă singură, Thomasin îl găsește pe țap în țarcul 
pe jumătate distrus și îi ordonă să îi vorbească. Black 
Phillip îi răspunde cu o voce umanoidă și o întreabă: 
Wouldst thou like the taste of butter and pretty dress? 
Wouldst thou like to live deliciously?, întrebări la care 
fata răspunde afirmativ și își semnează numele într-o 
carte ce apare brusc. Thomasin pleacă apoi în pădure  
cu țapul, transformat într-un bărbat înalt, unde își lasă 
hainele și se alătură unui ritual. Vrăjitoarele încep să 
plutească deasupra copacilor. 
 Printr-o referință la faimoasa operă a lui 
Dante Alighieri, Divina Comedie, personajele 
sunt prezentate destul de tipic. Fiecare membru al 
familiei condamnate încă de la început va urma să 
comită unul dintre cele 7 păcate capitale. Tatăl nu 
își poate ajuta familia din cauza firii mândre, comite 
hybris-ul și este îngropat de simbolul mândriei sale 
bărbătești, lemnele tăiate chiar de către el. Mama 
este pierdută firii mânioase, pline de ură, fiind prima 
care dă vina pe Thomasin, moment în care începe 
și procesul dezumanizării. Gemenii sunt indiferenți 
și neascultători, leneși și neasumați (la momentul 
judecății tatălui). Caleb se lasă sedus de vrăjitoare, 
iar Samuel, bebelușul, nu era încă botezat. În final, 
situația lui Thomasin este discutabilă. Ultimul păcat 
rămas este lăcomia, demonstrată atunci când fata 
face un „pact cu diavolul“ pentru lucruri materiale și 
își semnează numele în cartea bestiei. Dar, în același 
timp, aceea ar fi fost singura ei soluție. Thomasin nu 
mai putea rămâne singură la o fermă unde culturile 
de porumb și de grâu au eșuat, iar cel mai apropiat sat 
era mult prea departe pentru a ajunge la el fără niciun 
fel de mâncare. Fie că este vinovată sau nu, un lucru 

este sigur: protagonistul acestui film devine, în final, 
singurul de care îi era frică la început. 
 Pe lângă actanți, filmul de aproape două ore 
are și un fir narativ bine structurat, fiecare eveniment, 
fiecare acțiune a personajelor legându-se de 
următoarea. Deși aceste întâmplări sunt prezentate 
logic și coerent, finalul este tot unul neașteptat. 
Datorită atât creșterii suspansului cu fiecare scenă, 
cât și a simplei frumuseți răscolitoare a peliculei, 
majoritatea publicului a primit cu căldură această 
nouă capodoperă realizată de Robert Eggers, alături 
de echipa de filmare și, desigur, de creatorii decorului 
și ai costumelor (care au oferit un aer autentic întregii 
experiențe).
 Aș putea numi, fără nicio ezitare, The VVitch 
filmul meu preferat. Încă din primele clipe, m-am 
simțit extrem de intrigat de ce avea să se întâmple 
mai departe. Aproape de sfârșit mă simțeam la fel 
de confuz ca personajele. Deși priveam totul din 
exterior, nu am putut prevedea finalul. Pe lângă 
aceste lucruri, recunosc, filmul nu este unul foarte 
family friendly, cum s-ar spune. Majoritatea scenelor 
violente sunt explicite și deranjante, dar, dat fiind 
faptul că acesta a fost scopul regizorului, am doar 
cuvinte de laudă.
 În fața Răului absolut, mai are cineva vreo 
șansă? Poți schimba destinul încă de la început? 
Iubitori de filme horror, acesta este filmul vostru, un 
hibrid între frică și multe referințe atât  biblice,  cât 
și aparținând  literaturii universale!  Dacă sunteți 
curioși cum va lupta o familie puritană cu diavolul 
însuși deghizat într-un țap negru, vă încurajez să 
vă pregătiți pentru 1 oră și 55 de minute de pură 
groază tradițională.

Tănase CĂLIN, 10 E



      A Silent Voice este o serie de volume de 
manga, realizată de Yoshitoki Ōima, ce a fost 
prima dată publicată în anul 2013. După trei 
ani, studioul Kyoto Animation a făcut posibilă 
apariția unei adaptări pentru ecrane.
      Filmul spune povestea lui Shoya Ishida, 
un elev de gimnaziu căruia nu îi pasă de 
consecințele alegerilor lui și, împreună cu „grupul 
său de prieteni“, se bucură de copilărie, jucându-
se jocuri și punând la cale tot felul de farse. Totul 
se schimbă când în clasa lui se transferă Shouko 
Nishimiya, o elevă cu deficiențe de auz. Când 
observă că atenția prietenilor și a colegilor săi 
este îndreptată asupra ei, Shoya devine gelos. Fata 
încearcă să se împietenească cu el, însă acesta, 
neînțelegând limbajul semnelor, crede că este 
luat peste picior și aruncă cu nisip în ea. Shouko 
devine ținta unor nesfârșite batjocuri. La scurt 
timp, colegii lui încep să se sature de micile lui 
glume. Din cauza lui Shoya, fata se mută la altă 
școală, iar între băiat și clasă se creează un perete, 
acesta ajungând să se distanțeze complet de 
ceilalți. Peste cinci ani, acesta primește o a doua 
șansă de a-și repara greșeala și de a se împrieteni 
cu ea. Povestea a fost una înduioșătoare, fiind 
abordate subiecte precum bullying-ul în școală 
și relațiile trecătoare de prietenie, terminându-se 
pe un ton matur. 
 

A Silent Voice
(Koe no Katachi)

 | DIVERTISMENT |

 Un aspect care mi s-a părut revoltător 
a fost superficialitatea cu care gândeau 
adolescenții și prejucățile care îi împiedicau 
în a se împrieteni cu Shoya, deși acesta 
încerca din răsputeri să își îndrepte greșelile 
din trecut. Totuși, a existat o persoană care 
nu l-a lăsat să se închidă în el, reușind, astfel, 
să spargă zidul care îl separa de restul lumii 
și rămânându-i alături, în ciuda ostilității 
sale. Finalul a fost sfâșietor, reușind să 
capteze, într-o notă gravă, mesajul filmului 
și, totodată, să-mi aducă lacrimi în ochi.
  Acest film apare în multe liste de 
recomandare și eu, la rândul meu, consider 
că este o sugestie potrivită de vizionare 
pentru persoanele care își doresc ceva cu 
impact emoțional. 

Daria Ioana Gheorghe, 9A
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OTO GP este un turneu între mai 
mulți piloți care concurează unul 
împotriva altuia, făcând parte 
din echipe adverse, pe   circuite 
diferite, organizate în țări de pe tot 

globul. Această competiție este una specială, 
considerată în acest fel de toți iubitorii 
ei, fapt datorat atât vitezelor astronomice 
atinse (recordul este de aproximativ 360 
km/h!), cam cât ar putea înregistra și 
un monopost de F1, cât și felului în care 
se înclină participanțîi la acest turneu, 
deoarece modul de manevrare se realizează 
prin intermediul unui ghidon fix.  
   Ca organizatorii să se asigure că fair 
play-ul nu e încălcat, corectitudinea este 
respectată, iar ca egalitatea între piloți să 
rămână în vigoare, aceștia au introdus un 
set de reguli și de prevederi, cum ar fi:

     • fiecare echipă trebuie să aibă maximum 
doi motocicliști reprezentanți, deși un brand 
poate avea, de asemenea, mai multe echipe 
care să concureze în favoarea sa (un exemplu 
bun ar fi Ducati, care deține atât echipa de 
uzină, cât și cea pentru client);  
     •  dacă traseul este depășit, incluzând 
și suprafețele marcate cu roșu și alb, și își 
creează din acesta un beneficiu, pilotul 
respectiv va fi nevoit să folosească un drum 
ocolitor, care poate varia ca lungime de la 
unul scurt până la unul lung. În caz de refuz, 
va fi penalizat cu un cumul de secunde. De 
altfel, aceeași „pedeapsă“ va fi folosită și în 
cazul în care integritatea corporală a altui 
motociclist este pusă în pericol sau dacă îi 
este cauzat un dezavantaj, de orice fel. Mai 
pot fi enumerate multe alte cazuri care ar 
conduce la sancțiuni împotriva piloților.

Fabio Quartararo & 
Moto GP-ul

M
Moto GP - Campionatul Mondial de Motociclism Viteză

Tudor Dicu, 9 A   

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  120



Foto: blog.bestride.ro/competitii/fabio-quartararo

 | Vlăstarul   SPORTIV |

    Fiecare motocicletă are o particularitate: 
se cunoaște faptul că Ducati reprezintă 
plusul de viteză care, câteodată, reprezintă o 
binecuvântare; totodată, Yamaha stă mai bine 
la capitolul frânare, care ajută la depășirea mai 
ușoară și mai eficientă a adversarilor, însă Honda 
menține un echilibru între aceste două atribute, 
iar lista poate continua.
     Cu două zile înainte de cursă, piloții au 
dreptul să inspecteze traseul și să îl testeze, pentru 
ca ziua următoare să se desfășoare calificările, cu 
scopul de a se determina locul de pe care fiecare 
concurent va pleca din grila de start.
     Moto GP-ul se poate lăuda cu niște 
personalități emblematice care și-au pus 
amprenta în acest domeniu: începând de la 
Mick Doohan și terminând cu Valentino 

Rossi, supranumit și The Doctor (în traducere, 
Doctorul, această poreclă venind de la modul 
în care își depășea adversarii – așa cum un 
doctor nu lasă urme atunci când operează, 
nici concurenții adverși nu simțeau când Rossi 
trecea de ei). Rossi, care și-a încheiat cariera 
anul acesta, la onorabila vârstă de 42 de ani 
(considerat o legendă, primind și distincție în 
acest demers), este unul dintre cei mai titrați 
piloți, cu o longevitate remarcabilă în acest sport, 
având o bază solidă de fani și de admiratori care 
îl susțin. Însă iubitorii acestei competiții, chiar 
și cei nostalgici după vremurile de aur ale ei, 
nu au de ce să-și facă griji că nu mai este la fel 
de interesant cum era mai demult, întrucât din 
urmă vine o nouă generație de tinere talente, 
demne să concureze în cadrul Moto GP.
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Unul dintre acestea este și Fabio Quartararo, 
(născut la 20 aprilie 1999, la Nisa, Franța), 
favoritul meu, poreclit El Diablo, care concurează 
pentru Monster Energy Yamaha, folosindu-se 
de nr. #20, privit de unii ca un pilot extrem de 
talentat pentru vârsta sa fragedă. Este considerat 
urmașul ideal al pilotului italian amintit mai sus, 
acest fapt datorându-se stilului asemănător al 
celor doi (la debutul său, Quartararo era înscris 
la Petronas Yamaha, dar, cum Rossi simțea 
că nu mai poate face față la nivel înalt, a fost 
dispus să îi cedeze lui locul, recunoscându-i 
talentul tânărului francez, prezicându-i un viitor 
strălucit).
 Sezonul 2020-2021 a fost unul de 
excepție pentru tânărul motociclist cu origini 
franceze,  încă de la început făcând parte din 
cei remarcați și fiind unul din cei mai constanți, 
de la început și până la final. În clasamentul 
general, el a schimbat adversarii direcți pentru 
titlul mondial pe tot parcursul anului, însă a fost 
consecvent și și-a păstrat fotoliul de lider.
    De abia în penultima etapă s-a decis 
totul. Fabio a pierdut locuri importante la 
start, dar a reușit, după câteva tururi, să le ia 

înapoi. Însă tot avea să fie cu mult în spatele 
lui Francesco ,,Peco“ Bagnaia, competitorul 
direct pentru marele trofeu. Deși acesta își 
păstra Locul 1 în continuare și gonea spre linia 
de finish, Quartararo a rămas cu mult în urmă. 
Confruntarea finală părea că se va disputa în 
cadrul circuitului de la Valencia. Italianul a căzut, 
iar speranțele sale se năruiau puțin câte puțin. 
Era bucurie generală în padock-ul Monster 
Energy Yamaha, căci orice rezultat pozitiv îl 
transforma pe reprezenantul lor, El Diablo, în 
campion mondial. Și așa a fost! La finalul cursei, 
s-a organizat festivitatea de „încoronare“ a 
noului rege al Moto GP-ului. Și, deoarece Fabio 
se cunoștea cu multe personalități din lumea 
sportului (și nu numai), pe  internet a curs un 
val de felicitări pentru francez, fiind, de altfel, 
primul pilot de naționalitatea lui care câștigă 
prestigiosul trofeu.
 Acum... rămâne de văzut ce se va 
întâmpla în următorul capitol: va reuși oare 
Fabio se își apere titlul? Sau va ceda în fața 
altui concurent, mult mai ambițios și mai 
determinat să reușească?! El va avea susținerea 
mea, indiferent de situație…

Foto: bikesrepublic.com
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În octombrie 2021, s-a organizat în 
București cea de-a XVI-a ediție a 
festivalului de animație Animest, un 
eveniment cultural care aduce pe ecranele 

românești filme de animație produse de artiști 
locali și internaționali. Logo-ul, o oiță pe un 
fundal roz, a fost inspirat de legenda lui Bucur 
ciobanul, un simbol al mândriei că festivalul 
s-a născut în București. S-a întâmplat ca, anul 
acesta, să fiu și eu parte din poveste în calitate 
de voluntar.
 Între 7 și 17 octombrie, cinematograful 
Institutului Francez și cel al al Institutului 
Cervantes au fost gazdele filmelor din cadrul 

Animest-ului. Sălile au fost aproape pline (cu 
toate că la procente au mai „ajutat“ și restricțiile 
în privința capacității de funcționare a 
cinematografelor), iar selecția de scurtmetraje 
și  de lungmetraje a fost foarte variată, cu 
alte cuvinte, potrivită pentru toate gusturile. 
Programul a fost completat de masterclass-uri 
difuzate live din studioul improvizat în Refugiul 
Urban, un hub din vecinătatea parcului 
Cișmigiu. Prin studio au trecut numeroși 
studenți și creatori de animații străini, care 
au avut timp atât să profite de vizita lor în 
București, cât și să vizioneze proiecții și să își 
prezinte masterclass-urile.

Păstorii oiței roz
Alexandra ZAMAN, 11 G

 | PROIECT  SPIRU |

FOTO: Ruxandra Albulescu
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 Primele întâlniri au fost mai mult de 
acomodare. Eram foarte încântată că staff-ul era 
compus din oameni tineri, plini de energie și de 
voie bună, în schimb m-a mirat că voluntarii aveau 
vârste foarte diferite: noi, cei de 16-17 ani, nu eram 
decât niște bobocei în comparație cu alții. Îmi 
amintesc foarte bine că m-am „lipit“ de o fată care 
făcea fotografii în diferite locații și mi se părea că nu 
avea mai mult de 20 de ani, cu toate că ea îmi vorbea 
despre diploma de masterat și despre amintirile 
de la facultate din Anglia. Când am adus, într-o 
zi, subiectul vârstei în discuție și ea mi-a răspuns 
„douăzeci și șapte“, am rămas două secunde blocată! 
Putem spune, așadar, că evenimentul a adunat 
prieteni de peste tot. 
 Activitatea departamentului de Guest&PR, 
unde am fost repartizată, era limitată între pereții 
studioului de la Refugiul Urban și xerox-urile 
care, pe la jumătatea festivalului, se plictisiseră de 
voluntarele de la Animest venite „pentru ecusoane“. 
Nu pot, totuși, să mă plâng, pentru că fiecare 
departament a avut scopul lui și, dacă voluntarii 
s-ar fi plimbat de colo până colo, am fi fost total 
dezorganizați! În primele zile, când a bătut vântul 
prin studio, pentru că nu ajunseseră toți invitații 
străini în București, am pregătit ecusoanele, hărți 
printate, cadouri de la sponsori și multe altele. O, 
și cât am avut eu de luptat cu ecusoanele acelea! 
Apoi, a fost tot în sarcina noastră să le înmânăm 
invitaților, pe care i-am întâmpinat cu un Hello! 
călduros, dar și cu zâmbete de bun-venit, ascunse 
sub măști. Dintre ei, o parte s-a remarcat și am avut 
chiar ocazia să stăm câte puțin de vorbă, în cea mai 
neoficială manieră posibilă.
 Ediția cu numărul XVI a avut, în centrul 
său, pilonii feminini ai animației moderne, astfel că 
am cunoscut unele dintre cele mai talentate femei 
din acest domeniu, a căror muncă, spre rușinea 
mea, îmi fusese până atunci total necunoscută. 
Nume grele precum: Aneta Ozorek, „capul“ 
festivalului olandez de animație Kaboom, Agnès 
Patron, distinsă cu premiul César și nominalizată la 

Palme d’Or, Waltraud Grausgruber, co-fondatoarea 
festivalului vienez Tricky Women, dar și tineri 
aspiranți precum Klara, o studentă din Slovacia, 
au trecut pragul hub-ului și, la o ceașcă de cafea, au 
schimbat câteva cuvinte cu mine, momente în care 
au avut loc conversații banale, ca de la om la om. 
Agnès a fost câștigătoarea marelui trofeu Animest, 
ediția din 2020, organizată virtual din cauza 
contextului pandemic, dar anul acesta a primit fizic 
premiul. 
 Cea care a ridicat cutia în care se afla 
prețioasa distincție am fost chiar eu, pornită în 
misiune ultra-secretă și întoarsă exact în momentul 
în care Agnès își termina interviul! Sincronizarea e 
un element-cheie pentru un voluntar! 
 O altă creatoare de animații cu care am 
avut un fel de relație zeu-muritor a fost Joanna 
Quinn, regizoarea britanică a unor comedii 
excepționale; cea mai nouă, Affairs of the Art (de 
altfel, scurtmetrajul meu preferat din competiția 
festivalului) a câștigat premiul publicului la această 
ediție Animest. Dar doamna Quinn se poate lăuda 
cu mult mai mult decât atât: a mai câștigat, de-a 
lungul carierei sale, și două Emmy-uri și patru 
premii Bafta, fiind, de asemenea, favorita juriului 
la marile festivaluri de animație internaționale. În 
schimb, eu glumeam despre ploaia abundentă care 
aproape că inundase capitala, zicându-i că a adus-o 
din Anglia, lucru care a distrat-o teribil când și-a 
dat seama că, în Londra, în acele zile, nu fusese 
niciun nor pe cer. Coincidență sau nu, ploaia s-a 
oprit imediat ce doamna Quinn a urcat în avion la 
finalul festivalului!
 Pentru primul meu voluntariat „cu acte“, 
a fost mai mult decât aș fi putut cere sau decât aș fi 
putut să îmi închipui! M-am simțit independentă, 
dar aceasta nu înseamnă că nu am găsit un alt fel 
de familie, de la care am învățat din nevoie (că doar, 
de!, așa se întâmplă la voluntariate, mereu te ia ceva 
pe nepusă masă!), dar și prin urmarea exemplului 
unor oameni incredibili. Sper că, anul viitor, voi avea 
ocazia să o salut din nou pe oița roz de la Animest!

 | DIVERTISMENT |
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Louis 
Tomlinson

Mara Stoica 10B
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În lumea muzicală, Louis Tomlinson 
este cunoscut atât pentru anii 
petrecuți în cadrul formației One 
Direction, cât și pentru cariera solo 
după destrămarea trupei.



oncerts and festivals are a place to meet 
new friends, to listen to music and 
basically to have fun. Unfortunately, 
with all the restrictions caused by 
Covid, people could not experience 
any kind of in-person event, so there 
was great excitement when a certain 
singer from a certain world-famous 
band announced his free festival to the 

world.
 Louis William Tomlinson is an English 
singer and songwriter. He started his music 
career when he auditioned for the X-Factor in 
2010, and instead of moving forward solo, he 
was cast in one of the greatest and best known 
bands of all time, One Direction. Together 
with his other four bandmates, Harry, Niall, 
Liam, and Zayn, he went on multiple world 
tours, broke six Guinness World Records, 
and won 242 awards. With the help of Liam 
Payne, Louis wrote most part of their last three 
albums, making him one of the most influential 
songwriters of the century. When the band went 
on hiatus in 2015, Louis was invited to return 
on the X-Factor as a judge where he mentored 
the winner of that series, Dalton Harris, thus 
becoming the first-ever former contestant of the 
show to become the winning mentor.
 His first solo album, named Walls after 
the single sharing its name, was released in 2020 
along with the singles Kill My Mind, Don’t Let It 
Break Your Heart, and Two of Us, which he wrote 
for his mother Jay, who tragically died of cancer 
in 2016. Louis was supposed to tour all around 
the world with Walls in 2020, but because of 
the pandemic, the tour was pushed back so 
much that it will finally happen next year. So, 
after all this, Louis decided that it was the 

perfect time to put on a  free festival for the fans 
that waited so long to see him. “I kinda had the 
first idea when I was in One Direction about 
putting on something big and free and for the 
fans, as a gift from us to them, and that idea 
stayed with me,” is what he said about it.
 It all started in Barcelona, 18 months 
before. That was Louis’ first concert of the tour, 
and he wanted to show off what he’d been doing 
for the past five years: “By far, the best part of 
the job in One Direction was the tour shows. You 
know, that’s when you watch the songs come to 
life, and that’s, for me, the most exciting part and 
the most important part, as well.” That first concert 
was incredible for him, as well as for the fans who 
were seeing him perform alone for the first time. 
He wasn’t sure how people would respond to his 
new album, to him without the band, but the live 
shows he managed to perform were even better 
than he imagined: “The atmosphere and the 
love and that feeling in the room was amazing.” 
He had to adjust to the importance that those 
shows held for some people: “Just the idea of 
getting to do what I’ve worked for, you know, it 
just eliminated any doubt. I’m definitely ready to 
be doing this, I’m supposed to do this; all these 
people are here to see me,” Louis said. He and his 
fanbase have a very tight and loving relationship, 
what with him always treating fans like friends, 
exchanging cuddles, talking, and being open 
and emotionally vulnerable with each other. He 
checks every few days on everyone on Twitter 
and answers questions. He often says that he 
has the most loyal fans and thanks us for our 
support over the years, solo and in the band. 
“They are very passionate people. They are what 
drives me to do what I do,” Louis says about his 
fans.

 | DIVERTISMENT |
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 That is why, when he heard that there was a 
chance there would be fewer people coming to his 
show in Madrid because of Corona, Louis began 
worrying that maybe the tour wouldn’t happen. He 
had waited so long, only to do it again, this time 
postponing his long-awaited concerts. A year later, 
when he decided to do a worldwide live stream 
concert, he was excited to finally do something new, 
to break the routine and perform again, like he’d been 
dreaming of doing all that time “The great thing 
about the live stream is, anyone could tune in from 
anywhere, and that felt cool because I know there were 
a lot of people that messaged me on Twitter and stuff, 
that have never seen me in concert or even with One 
Direction and all of a sudden it gave them a chance to 
see the experience and feel the experience.” The live 
stream was a massive success, as it was the second 
biggest live stream in history. He sang a new song 
entitled Copy of a Copy of a Copy, which we believe is 
about artists’ struggles within the music industry. The 
song has not been released yet, but Louis performed 
it again at the festival and is confirmed to appear on 
his second album.
 After the live stream, Louis and his team 
tried to reset the tour dates for Walls again, but they 
were constantly pushed back. As that happened, he 
realised that soon he had to think about his second 
album. Because of the lockdown and the fact that 
everyday life was the same, he felt it was much harder 
to be creative and have any kind of proper inspiration. 
So he began to write again but found the process to 
be very frustrating because that was what he’d been 
doing for the past four years for Walls, so there 
weren’t any new experiences to draw from in between 
the albums. He then explained that he looked much 
farther into the past to find the inspiration for some 
of his new songs like Change, an unreleased song 
he will put on his new album, along with Copy of a 
Copy of a Copy which he performed at the festival. 
The song talks about the changes that happened since 
his childhood “The kids are alright/ That used to be 
me/ Always losing our minds/ Out on the street/ A 
trip down memory lane.”
 Around the time he was searching for 
inspiration for what fans call LT2, as we don’t know 
yet what his second album will be named, he began 
thinking about his next gig, wanting to be one of the 
first artists to come back and perform live. He wanted 

it to be a free gig, in England, outdoors, and ahead 
of everyone else, to be that most awaited first gig for 
some people. “The energy in the room is gonna be 
amazing, so if I could pull off a gig like that and do 
it for free…” he explained, excited. Early on, he piled 
the pressure on his manager Matt, saying, “If nothing 
happens this year, this got to happen this year. I will 
be reminding you every single time I speak to you.” 
He decided to call it the Away From Home Festival, 
as it was open to everyone, even though it would be 
held in England.
 After that, it was just about finding the time 
and place to do it “The longer lockdown went on, the 
longer I thought it was a good idea, because as a fan, 
a music fan myself, I knew how much I missed live 
music.” He said from the start that he would do the 
gig only when it could be at full capacity. Because of 
this, he could only be sure that the concert would 
happen three weeks before the actual event.
 In the meantime, Louis exercised more so 
that his voice would be at its best for the festival and 
upcoming tour. He put the hours in and began to be 
more confident in himself and his singing. His vocal 
coach, Helene Horlyck, who also helped the other 
boys when they were in the band, said, “You’re singing 
better than you’ve ever sung,” and encouraged him, 
telling him he would have no more doubts when he 
saw all the fans gathered there to support him at the 
concert.
 Then, the day of the concert came, the 30th of 
August. Crowds of excited fans flooded the streets of 
London, all headed to the same place: Crystal Palace 
Bowl. Friends from all over the world met each other 
for the first time that day, having only talked on social 
media until then. Three friends recounted: “We’ve 
flown from the Middle East, we know each other 
from Twitter, and we met today on the plane because 
of Louis.” Before Louis came up on stage, three other 
artists were performing: The Snuts, BILK, and Jess 
Iszatt. Finally, to the cheers of almost 8000 people, 
Louis took the stage in his usual fashion, waving to 
everyone and donning a casual outfit composed of 
trainers, joggers, and a green football shirt with his 
lucky number, 28, boldly written on the back. He 
proceeded to perform all the songs from his album, 
along with some One Direction songs: Drag Me Down, 
Little Black Dress, and Through the Dark and covers of 
Beautiful War and 7. 
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 The fans continued tour traditions 
and sang favorite parts of songs louder, like 
the Walls verse “For every question why, 
you were my because.” Everyone turned 
on their phone lights for Two of Us, and 
when Only the Brave was played, pride 
flags were raised. Louis smiled at the little 
fan projects, sang louder and better than 
ever, and thanked everyone profusely: 
“When I turn up to gigs like this, I don’t 
really know what to expect, and then 
I just… But, honestly, throughout this 
whole gig, all I feel is excited about what’s 
to come, the tour ahead of us, and that, 
that is thanks to all of you in here. So I try 
in these moments to show you me thanks, 
but I can’t even articulate it; I just love all 
of you. And anyone who is not here today. 
I just… I love you, I love you. So thanks a 
lot!”
 His family was also there to 
support him, three of his sisters and their 
grandparents, and they all congratulated 
him, saying how proud they were. After he 
had some drinks with them and his mates, 
Helene joined them to tell him how good 
he did and that his voice was amazing 
on stage. Later, his oldest sister went out 
with him and his mates after the show to 
celebrate in a pub, and the next day he 
thanked everyone again on Twitter. Louis 
also announced that he wants to make 
this a yearly event, each time holding the 
festival in another place.
 Now, Louis is preparing along with 
the fans for his world tour that starts on 
the 1st of February in Dallas, Texas. He is 
coming to Europe in March, and I will be 
seeing him on the 27th of March in Oslo. 
This tour is only the beginning of Louis 
Tomlinson as a solo artist, and we can’t 
wait to see what’s next.
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Foto: pngitem.com
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• „PROFESOR: „Am fost și eu pe 
aeroport la Băneasa, când încă 
se putea, și m-am simțit ca în 
gară la Titu.“

• PROFESOR: „X-ulescu, mi-ai 
scris la domnitori în referat de 
parcă e pomelnic!“

• PROFESOR: „Se presupune 
că, la anul, veți avea destui 
neuroni în viață ca să înțelegeți 
ideologiile politice.“

• PROFESOR: „Ce face băiatul din 
imagine? Suferă!“

• PROFESOR (limba română): „Vă 
rog să nu faceți publice pozele 
că posturile sunt foarte traho-
dace!“
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Selecție realizată de Andreea Diana Savu, 10 F
P E R L E      2 0 2 1

• PROFESOR (înainte de începerea unei 
ore în Sala Constantin Noica): „O să mă 
simt ca la consiliu, doar că eu prezidez!“

• PROFESOR: „How do you explain calm 
down?”

     ELEV: „To be chill out.“

• ELEV: „Ooo, bine, bine, 4!“
  PROFESOR: „Da, da, începutul e 
promițător, ai luat punctele din oficiu.“
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• PROFESOR: „Deci... deci îmi vine să 
îți dau o notă foarte mică!“

• PROFESOR: „Acum, că sunteți mai 
puțini, e o gălăgie mult mai mare!“

• PROFESOR (biologie): „Ce ai pregătit 
pentru azi?“

      ELEV: „Am învățat despre schelete.“

• PROFESOR (biologie): „Spune-mi 
oasele brațului!“

• ELEV: „Era ceva cu hummus...?“

• PROFESOR (geografie): „De când 
e Curtea de Argeș o problemă de 
geopolitică?“

• PROFESOR (limba română): „La 
ora de română, tu dai dovadă de o 
exprimare struțo-cămilică!“

P E R L E      2 0 2 1

• PROFESOR: „Nu că nu sunt eu de acord, 
gramatica nu este de acord.“

• PROFESOR: „Mă faceți să îmi pară rău că 
v-am pus 10 la toți, nici nu stiți să mințiți 
bine!“

• PROFESOR: „Ați scris, copii? Pot să șterg?“
      CLASA: „Da!“
      PROFESOR: „N-ați scris!“

• PROFESOR (matematică): „În mod 
surprinzător, mai există încă o metodă!“

Foto: Melia Andreea Finta, 10 E
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Vlăstarul 
PE 

WIKIPEDIA

Încă din vara anului 
2018, elevul ANDREI 
TEODORU (12 C) a 
încercat să realizeze 

pagina de Wiki a revistei 
„Vlăstarul“. Întrebat 

fiind cum i-a venit ideea, 
a răspuns: „Inițiativa 

a răsărit pur și simplu. 
M-am gândit de ce o 
revistă cu asemenea 

tradiție  nu beneficiază de 
o pagină pe Wikipedia.
Am început prin a scrie 
despre istoric, dar a fost 

destul de dificil la început. 
În toamnă, m-am lăsat 
păgubaș pentru ca, în 

ianuarie, 2019, să încerc 
din nou. Firește, mai 
avem de lucru, dar... a 
ieșit!“ Deși a absolvit 

liceul în vara anului 2020, 
Andrei a rămas în echipă, 
continuând colaborarea la 

revista Vlăstarul.

REPREZENTANȚI 

Vlăstarul 
Începând din 

primăvara anului 
2019, echipa redacției 

s-a extins. Urmând 
modelul interbelic, 

s-a înființat secțiunea 
„reprezentanților“ 

revistei. Pe scurt: în 
fiecare clasă, un elev are 

sarcina de a prezenta 
revista  Vlăstarul 
celorlalți colegi, de 

a-i încuraja să publice 
creațiile lor.

     vlastarul.WIKI
din 2019

wikipedia.org/wiki/Revista_„Vlăstarul”

REPREZENTANȚI VLĂSTARUL ÎN ANUL 
ȘCOLAR 2021-2022:

X A Ilinca Mateescu
X B Mara Stoica
X C Andra Antonesi
X D Alexia Artenii
X E Ioana Cazacu
X F Diana Andreea Savu
X G Sarra Manuela Cruceru
X H Dumitru Matei 
 
XI A Maria Mohora
XI B David Zane
XI C Iarina Vizireanu
XI D Ioana Neagu Badoiu
XI E Maria Barascu
XI F Alessia Columban
XI G  Andreea Sicoe 
XI H Ionuț Alexe
 
XII E Ștefania Colțan
XII F Daria-Mihaela Pană 
XII G Daria Ursea
XII H Enya Barbaros

COORDONATORI ECHIPĂ:
Daria Mihaela PANĂ, 12 F
Diana Andreea SAVU, 10 F
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   Știați că...



     vlastarul.WIKI
Echipa de redacție adresează 
mulțumiri doamnelor profesoare:  
Ioana Dumitru, Liana Hera, 
Victoria Mihalcea, Raluca Nițulescu, 
Dana Sburlan, Steliana Șerban, 
pentru implicarea în realizarea 

acestui număr și pentru susținerea 
activității revistei în mediul on-line. 
De asemenea, echipa de redacție 
mulțumește Asociației „Vlăstarul“ 
și sponsorilor, grație cărora acest 
număr a văzut lumina tiparului.

Vrei să  te implici în viaţa revistei?
revistavlastarul@yahoo.com

vlastarul.com

Sponsor oficial:

MULȚUMIRI

... în lucrarea Jurnal în căutarea lui Dumnezeu, 
Arșavir Acterian (absolvent al Liceului „Spiru 
Haret“, care a debutat în revista Vlăstarul în 
anul 1928) evocă, cu nostalgie și prețuire, atât 
întâmplări din timpul anilor de liceu, cât și figuri 
ale foștilor colegi? Amintirea despre Dinu Pillat 
accentuează noblețea sa sufletească, puterea de a 
ține piept „cumplitelor încercări“ prin credință:

 „29 noiembrie 1982
 Ieri s-au împlinit 7 ani de la moartea lui 
Dinu Pillat. Parastasul la Elefterie, care a reunit 
pe soție, fiică, poate și alte rubedenii, plus câțiva 
prieteni. Am rememorat puritatea sufletească 

a acestui beletrist înfocat, entuziast, pe care-l 
cunoșteam încă de prin 1934 - 35, când studia 
- zilnic nelipsit - în sala I a Bibliotecii Acedemiei. 
El a făcut față tuturor greutăților prin care a trecut 
- îndeosebi îngrijindu-și cu exemplară devoțiune 
mama paralizată - împlătoșat și susținut de o 
credincioșie pe care s-a axat atunci când i-a fost 
mai greu în viață. Un om de o noblețe sufletească 
așa cum rar mi-a fost dat să cunosc. Un om de 
frumoasă ținută morală și de mare demnitate, al 
cărui scris de o rară nobleță nu e deajuns prețuit.“ 

Arșavir Acterian, Jurnal în căutarea lui  Dumnezeu, 
Iași, Institutul European, 1994, p. 37

   Știați că...
(Arșavir Acterian despre Dinu Pillat)
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