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   99 DE ANI

1923-2022

          n urmă cu 99 de ani, în sfânta zi de Crăciun a 
anului 1923, la inițiativa profesorului V. V. Haneș, 
apărea revista Vlăstarul. Scopul declarat al 
acestei publicații școlare a fost (și a rămas) acela 
de a „respecta personalitatea elevului“ (V.V. 

Haneș, 1939).
         Nu numai echipa de redacție, ci întreaga organizație 
a Colegiului Național „Spiru Haret“ susține acest 
obiectiv, astfel încât elevii noștri să găsească aici un 
mediu favorabil dezvoltării lor, care să le permită 
atât valorificarea potențialului intelectual, cât și a 
pasiunilor. De aceea, paginile revistei Vlăstarul 
reflectă aceste preocupări, evidențiindu-se un tumult 
al vieții școlare, atât în segmentul educației formale, 
cât și al celei nonformale. De pildă, în cadrul secțiunii 
Vlăstarii merituoși, facem cunoscute numele elevilor 
care s-au calificat la etapa națională a diferitelor 
olimpiade școlare. Și nu sunt puțini. În numerele 
următoare, vom publica scurte interviuri cu olimpicii 
noștri, ce pot constitui modele de urmat pentru 
ceilalți spiriști.
 Se constată, în ultima perioadă, o 
intensificare a activității extrașcolare. În primul rând, 
o nouă trupă de teatru a liceului, Spiru Genius Acting, 
a stârnit valuri de aplauze atât în școală, cât și pe scena 
Teatrului Evreiesc de Stat din Capitală, cu un musical 
impresionant realizat: Mamma Mia! 
 Apoi, pentru a diversifica activitatea revistei, 
un grup de elevi s-a mobilizat desfășurând  episoade 
în format podcast, reunite sub titlul Vlăstarul’s 
Voice, într-un spațiu special amenajat la sediul de 

redacție. Invitații au fost/sunt: elevi ai liceului care 
au atras atenția prin inițiativele lor, absolvenți, 
personalități care au susținut, în timp, activitatea 
revistei. De asemenea, cu ocazia Zilei Absolventului 
din acest an, a fost realizată o expoziție-unicat cu 
portrete în crochiu ale unor absolvenți de marcă ai 
liceului nostru, publicate în revista Vlăstarul în 
perioada 1928-1929.
 Creativitatea elevilor noștri reprezintă 
un aspect constant în paginile revistei, astfel 
încât rubrica Pauză de lectură oferă, și de această 
dată, texte diverse (poezie, proză), remarcabile 
prin unicitatea viziunii și prin sensibilitate. Să nu 
uităm de Galeria Spiru, ce cuprinde creații artistice 
impresionante.
 Un eveniment deosebit a fost întâlnirea 
spiriștilor cu scriitorul Radu VANCU, care a 
răspuns întrebărilor referitoare la neliniștile 
tinerilor privind actul de creație. Mai mult, a fost 
inițiat și un proiect dedicat elevilor cu preocupări 
în domeniul literaturii: Literalmente spirist.
 Pe de altă parte, sunt continuate proiectele 
cu deschidere spre valorile europene: Erasmus, 
Lider European, Booktrailer Film Festival..., dar 
și cele privind promovarea imaginii liceului. 
Materialele trimise la redacție sunt numeroase și 
ceea ce nu a putut fi publicat în acest număr va 
apărea, negreșit, în următorul.

25 decembrie 2022. 
Vlăstarul a împlinit 99 de ani. 

LA MULȚI ANI!

Î
prof. Corina Buzoianu

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  3

ART & 
DESIGN:

PR:
SOCIAL MEDIA
REDACTORI:

COLABORATORI:

CORECTURĂ:

FOTO:
SITE: 
PRINTARE:
COPERTA 1: 
COPERTA 2,3 (foto):

• 99 de ani...    
• SPIRU HARET: Comemorare - 17 decembrie 2022
• Documente din Fondul „Spiru Haret“ al Arhivelor     
    Naționale ale României, perioada 1884-1937
• IN MEMORIAM: Codruța MISSBACH
• Ziua Absolventului, 12 decembrie 2022
• Absolvent C.N.S.H.B.: Andrei STROE
• Dor de Crăciunurile trecute...
• Invitat Spiru în versuri: RADU VANCU
• Lansare de carte: Notițe cu cerneală verde de 
                                 Maria CARANICA
• Concursul Lider European - 2022
• Proiectul Erasmus+: Stem In The Life
• Booktrailer Film Festival - 2022
• Premiile Oscar - 2022
• Cronică de film: Mulan vs. Mulan
• Cronică de spectacol: Mamma Mia!
• Vlăstarul’s Voice: de vorbă cu Matei DUMITRU
• Vlăstari merituoși
• Pauză de lectură
• Stop etichetării!
• Industria modei ne afectează planeta
• Încotro... după liceu?
• Când doi frați se ceartă... Adidas vs. Puma
• Concert - Louis Tomlinson
• Måneskin, o altă față a muzicii rock

Coordonator: prof. Alexandru Constantinescu
Redactor-șef: prof. Corina Buzoianu
Coordonator echipa de traducători în limba engleză: 
prof. Diana Tivdă

din cuprins...
Ecaterina Grigore
Corina Buzoianu
Andra Antonesi
David Stancu
Andreea Diana Savu
Crina Maria Băncilă
Paul Bobirc
Ioana Cazacu
Mara Clarisa Ciobanu
Sarra Manuela Cruceru
Roxana Maftei
Ioana Neaga-Budoiu
Andreea Diana Savu
David Stancu
Mara Stoica
Cristina Surdeanu
Mihai Călin Tănase
Dina Țirli
Alexandra Zaman
prof. Vera Călin
prof. Mariana Comăniță
prof. Doru Dumitrescu
prof. Ioana Dumitru
prof. Victoria Mihalcea
prof. Claudia Moga
prof. Camelia Elena Săpoiu
prof. Dana Sburlan
Daria Mihaela Pană
Corina Buzoianu
Dina Țirli
Andreea Diana Savu
Mara Stoica
Daria Mihaela Pană
Nicolas Oltean
vlastarul.com - Andrei Petrov
Visual - Graph
foto - Iana Manolache Passima
foto - arhiva Vlăstarul

p. 3
p. 4
p. 9

p. 17
p. 18
p. 25
p. 31
p. 32
p. 40

p.  46
p.  50
p.  59
p.  63
p.  76
p.  78
p.  80
p.  86
p.  87
p.  106
p.  111
p.  112
p.  114
p. 118
p. 122

PUBLICAREA ACESTUI NUMĂR AL REVISTEI Vlăstarul S-A REALIZAT CU SPRIJINUL  ASOCIAȚIEI „VLĂSTARUL“,  BUCUREȘTI. 

 NOTA REDACŢIEI: responsabilitatea pentru autenticitatea materialelor revine exclusiv autorilor.

Vlăstarul



1851 - 1912

Fo
to

. e
m

ag
.ro

SPIRU  HARET

EVENIMENT COMEMORATIV
17 DECEMBRIE 2022
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a zi mare de undrea/ decembrie, 
comemorăm 110 ani de la trecerea în 
neființă a lui Spiru Haret, om de știință, 
profesor, reformator, ministru, inspector 
și om de stat. 
Ne-am adunat ca să-i cinstim memoria 
și să ne amintim de impactul pe care 
l-a avut asupra școlii românești, dar 

și asupra noastră, a tuturor. Noi suntem urmașii 
sistemului educațional pe care Spiru Haret 
l-a reformat și l-a deschis către recunoașterea 

occidentalilor. Totul a început cu o conștientizare 
a situației precare din domeniu, acesta fiind primul 
care, în urma studiilor sale de la Paris, a reușit să 
observe enorma diferență a pregătirii școlare din 
țară față de cea din Occident. Astfel, noi îl amintim 
astăzi pentru faptul că a modernizat societatea 
dinspre interior către exterior, folosindu-se de 
instituții adecvate în tot acest proces. Asemenea 
unui om cu simțul realității, Spiru Haret a susținut 
învățământul din mediul rural, reușind să crească 
gradul de alfabetizare.

L

Astăzi, 17 decembrie 2022, se împlinesc 110 ani de la moartea patronului spiritual al colegiului nostru, 
așa că ieri am mers la statuia lui Spiru Haret pentru a depune o coroană de flori. Pe soclul statuii 
executate de Ion Jalea din marmură de Carrara, este reprodus un fragment din testamentul lui Haret: 
 „Plec din lume cu mulțumirea că nu am pierdut vremea și că mi-am îndeplinit 
datoriile atât pe cât puteam să mi le îndeplinesc în împrejurările în cari am trăit și în 
marginea puterilor mele fizice și intelectuale. Aceasta să fie și mângâierea acelora cari m’au 

iubit și cari vor rămâne după mine“.
Momentele emoționante au fost trăite de elevi și profesori ai colegiului. [...] „Cuvântul“ scris de eleva 
Ioana Popescu (clasa a X-a G) e dovada vie a faptului că eforturile și strategiile gândite de marele 

Haret nu au fost în zadar.

 | SPIRU HARET |
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Sursa: facebook.com/cnshbucuresti

Ioana POPESCU, 10 G

Stimate auditoriule!
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 Mai mult decât atât, Spiru a dat legea 
învățământului secundar, împărțindu-l în două 
cicluri: unul gimnazial și unul liceal, fiecare 
divizate în câte trei secții: cea reală, cea modernă și 
cea clasică.
 Firea sa interesată de fapt și de experiment 
l-a împins spre dezvoltarea unor programe, de 
exemplu: mult adorata educație fizică devenea 
obligatorie, iar activitățile extrașcolare bazate pe 
dinamism și pe practicabiliate deveneau obișnuință.
 Îi mai aducem laude și pentru modul 
în care a reușit să îmbunătățească pregătirea 
profesorilor,  înființând seminariile pedagogice 
pentru învăţământul secundar. A introdus 
un „examen de capacitate“ pentru profesori şi 
obţinerea unei catedre prin concurs (probă publică 
obligatorie), cu selectarea profesorilor din rândul 
absolvenţilor de universităţi şi a profesoarelor - din 
rândul absolventelor de şcoli superioare de fete. Tot 
el a înfiinţat Biblioteca pedagogică (1903) care, prin 
Casa Şcoalelor, a publicat importante lucrări de 
pedagogie.
 Metodele folosite de Haret nu sunt 
extraordinare. Sunt luate din arsenalul vremii. 
Dar a ştiut să le promoveze cu mare consecvenţă şi 
înalta cunoaştere a firii omeneşti. Iată, de pildă, spre 
deosebire de oamenii politici ai vremii,  Spiru Haret 
a avut o extraordinar de bogată corespondenţă, 
deopotrivă trimisă şi primită. Pentru că el, ca 
nimeni altul, „a avut ideea şi, mai mult decât atât, a 
avut îndemnul inimii să răspundă fiecărui învaţător 
(şi nu numai învăţătorilor) care i se adresau direct“. 
Li se adresa cu „domnule învăţător“ şi semna cu 
„al dumitale devotat“. E lesne de înţeles ce simţea 
învăţătorul căruia i se adresa astfel. Îi dădea 
impresia clară că e un om util societăţii. Aveau acest 
sentiment şi cei care nu-i scriau, dar ştiau că-i pot 
scrie, că  cineva din lumea înaltă, de acolo, de la 
Bucureşti, se interesează şi de ei, de munca lor, și le 
recunoaște meritele.
 Voi cita acum următoarele cuvinte din 
crezul lui Spiru Haret despre rostul școlii: 

  Cea dintâiu datorie a şcoalei, care trece 
înaintea orcărei alteia, este de a forma buni 
cetăţeni şi cea dintâiu condiţie pentru a fi cineva 
bun cetăţean este de a-şi iubi ţara fără rezervă, 
de a avea o încredere nemărginită într-însa şi în 
viitorul ei.
 Pe de altă parte, Spiru Haret nu a fost 
cunoscut, în intimitatea gândurilor sale, mai de 
nimeni. Fire, în aparenţă, rece, puţin comunicativ, 
Haret avea o rezervă, care nu se potrivea cu 
obiceiurile noastre de a intra repede şi fără 
discreţie în sufletul altora. De aceea, el nu captiva 
lumea prin farmecul pe care-l au promisiunile 
nesfârşite, dar niciodată ţinute, ale unora, nici 
prin veșnicul zâmbet, acelaşi pentru toţi, al altora. 
Dragostea puternică a admiratorilor săi nu se 
adresa persoanei sale, ci autorului unei opere 
măreţe, căci lumea îl iubea datorită faptelor sale.
 Trecând peste ani și făcând o paralelă între 
vremurile lui Spiru Haret și vremurile noastre, 
haideți să vedem ce am moștenit noi, spiriștii de 
azi, din curentul haretian:
• interesul pentru activitățile științifice, 

educative și culturale;
• spiritul inovator și dorința permanentă de a 

progresa și de a fi cei mai buni;
• deschiderea către viața culturală: cluburile, 

cercurile, activitățile extrașcolare;
• dorința de a ne păstra în topul liceelor 

bucureștene;
• atmosfera propice învățării și dezvoltării 

personale și profesionale; 
• elevi și profesori, deopotrivă, ne-am lăsat 

modelați de diamantul cunoașterii, dorindu-ne 
bunăstarea acestei nații și contribuind, atât 
cât poate fiecare, la dezvoltarea societății 
românești.

 Acesta a fost marele Spiru Haret, sub toate 
înfăţişările lui, ca om de ştiinţă şi ca om de stat. Şi, 
din acest punct de vedere, ca şi din atâtea altele, 
viaţa lui va rămâne, de acum încolo, ca o pildă, ca 
un ideal greu de atins.

 | SPIRU HARET |

hiar dacă a trecut o perioadă foarte lungă 
de timp de când Spiru Haret a trecut în 
neființă, amprenta sa încă este vizibilă în tot 
ceea ce privește învățământul din România, 
deoarece, datorită lui, astăzi avem multe din 
trăsăturile școlii românești, apreciate la nivel 
mondial pentru rezultatele excepționale.
 Spiru Haret a fost un reformator, un vizionar 

al timpului său, care a creionat un sistem nou, bazat 
pe cu totul alte valori decât cele ale vremii. Tocmai 
această trăsătură i-a permis să rămână în conștiința 
națională drept părintele școlii românești moderne, 
deoarece a accelerat un proces care, în țara noastră, 
era aproape inexistent, modernizând învățământul, 
realizând un pod între două etape aproape antitetice: 
cea a României needucate (pe care acesta a  preluat-o 
odată cu mandatul său de ministru) și cea în care 
cartea devenise o prioritate pe care le-a lăsat-o celor 
ce-l vor urma la conducerea ministerului.

 Spiru a realizat imposibilul, a reușit, în doar 
doisprezece ani, să dubleze numărul „știutorilor 
de carte“ și aceasta l-a transformat într-unul dintre 
cei mai stimați politicieni ai vremii, dar și ai lumii 
moderne.
 Liceul nostru, purtându-i numele, duce 
mai departe moștenirea culturală lăsată de Spiru 
Haret, fiind bazat pe aceleași principii durabile care 
au fost temeiul reformelor omului de carte: Spiru 
Haret, ele conferind colegiului trăsăturile pe care 
le are astăzi și recunoașterea națională pe care o 
merită.
 Noi, în ipostaza elevilor, avem datoria 
morală de a-i mulțumi și de a-l cinsti pe patronul 
spiritual al liceului nostru, iar omagiul adus de noi 
a fost unul care pălește în fața realizărilor mărețe ale 
celui ce a fost Spiru Haret, om de carte, reformator, 
dar, mai ales, vizionar, personalitate al cărei nume 
îl purtăm cu demnitate și mândrie.

C

SPIRU HARET

 | SPIRU HARET |
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David STANCU, 9 D
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SPIRU  HARET

 | SPIRU HARET |

    Documentele referitoare la Spiru Haret, 
publicate în paginile următoare, fac parte din 
FONDUL SPIRU HARET al Arhivelor Naționale 
ale României, cota 824, perioada 1884 -1937, 
dosarele 1, 3, 7 și 8 din cele 22 existente. 
Inventarul FONDULUI SPIRU HARET poate 
fi consultat online: arhivelenationale.ro. 

• scrisoare (din 23.03. 1898 ) a membrilor corpului secundar din 
Craiova către Spiru Haret, Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice;

• scrisoare a lui Spiru Haret din 15.12.1911;
• articolul Două zeci de ani dela moartea lui Spiru C. Haret, publicat în 

ziarul Tribuna învățătorimii, Nr. 5-6, 1932.
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    Redacția revistei Vlăstarul mulțumește 
domnului DORU DUMITRESCU, 
profesor de istorie la Colegiul Național 
„Spiru Haret“, pentru facilitarea publicării 
următoarelor documente din FONDUL 
SPIRU HARET al Arhivelor Naționale ale 
României: 
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 | SPIRU HARET |

La evenimentul comemorativ din data de 17 decembrie 2022, au luat cuvântul: doamna director Mariana 
Comăniță, domnul profesor Doru Dumitrescu, elevii Ioana Popescu (10 G) și Matei Dumitru (11 H).

Foto: Roxana Goga (director adjunct), Gabriela Bănuț (bibliotecar)
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IN MEMORIAM

    La începutul acestei toamne, cu profund regret și 
tristețe-n suflet, ne-am luat rămas bun de la colega 
noastră, Codruţa, de la Doamna Missbach, aşa cum îi 
spuneau, cu respect, admiraţie şi afecţiune, elevii pe care, 
ani de-a rândul, i-a provocat la exerciţiul gândirii, al 
creativităţii şi al formării de sine. 
    Codruţa a fost, şi așa va rămâne în amintirea 
noastră, o fiinţă inimoasă, neobosit de entuziastă şi de 
generoasă, un dascăl pasionat şi dedicat profesiei. Autor 
al Manualului de filosofie pentru clasa a XII-a şi al 
manualului de Educaţie socială pentru clasa a V-a, 
al volumelor De ce ne certăm noi, măi tată? şi Într-
un crater de pe lună, Codruța Missbach a coordonat 
şi animat, cu intensă dăruire,  numeroase proiecte 
culturale şi artistice ale elevilor liceului nostru.
    Cu toată tristeţea despărţirii, să ne gândim la plecarea 
ei ca la eliberarea din peşteră întru găsirea luminii. Și să 
ne mai gândim că doamna Missbach a existat şi pentru 
ca noi să fim, poate, mai buni. 
Acum, Codruţa nu mai este lângă noi, o găsim mult mai 
aproape, fiecare în intimitatea gândului şi inimii sale. 
    Odihneşte-te în pace, draga noastră colegă şi prietenă! 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         

doamna profesoară Mihaela Zoicaș
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nul acesta, ca în fiecare an (în buna 
tradiție a liceului), Ziua Absolventului a 
fost sărbătorită pe data de 12 Decembrie. 
De la primele ore ale dimineții, forfota 
elevilor și a profesorilor implicați în 
activități a făcut să răsune de voie bună 

clădirea din Strada Italiană nr. 17. Ultimele detalii 
au fost puse la punct, astfel încât, începând cu ora 
7.30, multe activități s-au desfășurat simultan 
(de la mesaje ale absolvenților difuzate prin 
intermediul stației radio a școlii, la momentul 
festiv dedicat primirii invitaților, la spectacolul 
de teatru oferit de trupa Spiru Genius Acting, la 
programul de colinde, la recitalurile celor două 
trupe rock ale liceului, la meciul demonstrativ 
al echipei implicate în concursul național 
Humanitas în licee,  la acțiunile coordonate de 
cadre didactice de la catedrele de limbi străine, de 
istorie, de discipline socio-umane și de geografie, 
și până la expoziția unicat de portrete în crochiu 
ale unor absolvenți de marcă ai liceului), 
transformând această zi într-una de neuitat.
 Iată câteva dintre mesajele1 unor 
absolvenți difuzate, pe parcursul întregii zile, la 
stația radio:
• ADELAIDA PERJOIU, actriță: Sunt absolventă 
a Colegiului Național „Spiru Haret“ și spun 
aceasta cu foarte mare bucurie, pentru că anii 
petrecuți în acest liceu, pentru mine, au fost extrem 
de importanți, din toate punctele de vedere, însă, 
mai ales, din cel al pasiunii pentru teatru. În acest 
liceu, mi-am descoperit pasiunea pentru teatru și 
gustul prieteniei și bucuria de a fi liber, de a pune 
întrebări, de a căuta și de a găsi răspunsuri. Nu 
pot decât să vă doresc și vouă să trăiți acești ani 
cu atât de multă bucurie încât, peste ani și ani, 
când va trebui să înregistrați voi înșivă astfel de 
mesaje, să faceți acest lucru dintr-o singură dublă, 
cu entuziam și cu bucurie încă vii pentru că ați 
trăit acești ani. La mulți ani!
• ANDREEA IACOMIȚĂ, regizor de teatru: Am 
terminat Spiru în 2005. Viața de licean, atunci 

când o trăiești, nu înseamnă mare lucru. Dar, când 
o privești cu ochii de adult, îți dai seama că atunci 
au început toate. Uneori - mai bune, alteori - mai 
rele... și depinde de tine să-ți creezi un început fericit, 
liber și ideal. Din perspectiva mea de azi, de artist, 
pot spune că Spiru a fost locul unde mi-am creat, 
datorită unor întâlniri norocoase, un început 
la care mă întorc mereu, atunci când pierd șina 
drumului pe care l-am ales. Fiți curajoși! Și, ca 
să citez un om înțelept, care mi-a fost profesor în 
Spiru: „mult curaj în a-ți asuma defectele, fără a 
renunța la ele, dacă ele slujesc visele tale“. Visați 
frumos pentru o lume mai frumoasă!
• ANDREI DUMITRESCU, istoric: Am absolvit  
acum șase ani, în 2016, într-o clasă de filologie.  
Între timp, am devenit istoric al Evului Mediu, 
specializat în arta și literatura de limbă greacă 
a Imperiului Bizantin și în ramificațiile acestora 
în culturile slavone. Acum sunt la Viena, în anul 
terminal de master la Departamentul de Studii 
Medievale al Central European University  și, 
totodată, în toiul aplicațiilor pentru doctorat. 
Nu știu unde mă voi afla la anul, pe vremea 
aceasta.  Poate tot în Austria, poate într-un loc 
și mai îndepărtat. Știu sigur, însă, că în ziua de 
12 Decembrie, îmi voi aminti că am absolvit 
Spiru. Este un sentiment straniu, care îmbină 
bucuria unora dintre cele mai frumoase amintiri 
cu nostalgia pentru acea perioadă, care, parcă, 
s-a dus cam repede. Anii petrecuți la Spiru m-au 
împins pe drumul pe care sunt acum. M-au format 
ca intelectual și ca om. M-au învățat să-mi pun 
întrebări, să fiu curios, perseverent, critic, dar și să 
primesc critici, chiar să le caut. Și să nu mă tem de 
provocări. Pentru aceasta le voi fi mereu recunoscător 
profesorilor și colegilor mei, care mi-au oferit una 
dintre cele mai frumoase perioade din viața 
mea și o serie de repere majore la care mă întorc  
permanent. De Ziua Absolventului, vă îndemn să 
profitați, să vă bucurați și să fiți mândri de faptul 
că sunteți spiriști, iar colegiului nostru îi spun: 
Vivat! Crescat! Floreat!

Absolventului2022

 | EVENIMENT SPIRU |
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 ntre anii 1928-1929, în revista Vlăstarul a 

Liceului „Spiru Haret“, au fost publicate crochiuri 
ale unor liceeni  precum: Arșavir ACTERIAN, 
Barbu BREZIANU,  Alexandru CIORĂNESCU, 

Alexandru ELIAN, Constantin NOICA, Nicolae  
STEINHARDT. Semnătura care însoțește unele dintre 
aceste portrete nu a făcut posibilă identificarea autorului. 
Artistul anonim a surprins, la vremea respectivă, ceva 
din personalitatea acelor tineri (elevi, pe atunci, ai 
Liceului „Spiru Haret“), râmânând mărturie, peste timp, 
a unicității și a valorii lor. În acei ani, elevii menționați 
publicau în revista Vlăstarul articole diverse, pline de 
substanță. Deși Mircea Eliade absolvise, era încă prezent 
în mijlocul liceenilor de la redacție, însuflețindu-i prin 
materialele pe care le scria. Rămânem recunoscători 
artistului anonim, grație căruia un crâmpei din viața de 
spirist a valoroșilor noștri absolvenți se dezvăluie, peste 
timp, tuturor.  
 Cu ocazia Zilei Absolventului (12 Decembrie 
2022, ora 11.30), echipa revistei Vlăstarul a organizat o 
expoziție a acestor portrete în crochiu, în clădirea veche, 
la parter. Concretizarea ideii de a realiza acest eveniment 
a început în primăvara anului 2022, când a fost gândită 
varianta grafică. Pentru a fi complet acest proiect, ne-
am gândit să adăugăm, sub fiecare portret, câte un 
articol publicat de acești absolvenți ai liceului în revista 
Vlăstarul, în perioada 1927-1929. La momentul actual, 
echipa redacțională se află în etapa de selectare a textelor.
 La eveniment, mulțumită domnului profesor 
Alexandru Constantinescu, a fost prezentă o echipă de 
la TVR Cultural, post de televiziune recent relansat, 
care a difuzat, seara, un reportaj deosebit referitor la 
acest eveniment (ce poate fi vizionat pe vlastarul.com/
noutati).  

Cu ocazia 
Zilei 

Absolventului 
(12.12.2022), 
echipa revistei 

Vlăstarul a 

ZIUA
ABSOLVENTULUI

2022   
Colegiul Național „Spiru Haret“,

București
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 | EVENIMENT SPIRU |

EXPOZIȚIE

Revista 

„Vlăstarul”

organizat 
o expoziție 

unicat cu 
portrete în 
crochiu ale 

unor absolvenți 
renumiți ai 

liceului. 
Andreea Diana Savu, 11 F
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ZIUA 
ABSOLVENTULUI

Programul activităților1

Luni, 
12 XII 2022

Foto:
Nicolas Oltean, 

11 E

Coordonator: prof. Camelia Săpoiu (limba română)
Vocea absolventului spirist
Proiect radio 
Absolvenți C.N.S.H.B.
Ora: 7.30 - 10.30

Coordonator: prof. Cristina Ștefan (socio-umane)
Spiru Haret - Mecanica socială: 
cercetarea unui matematician despre 
societate
Elevi ai claselor 10F, 12C, 12G, 12E, 11H
Ora: 7.30 - 13.30

Coordonator: prof. Mariana Comăniță (educație muzicală)
Analfabetul 
Piesă de teatru 
Trupa de teatru Spiru Genius Acting
Ora: 9.30 - 10.30

Coordonator: prof. Dumitrescu Florica  (socio-umane)
Starea de bine în școli
Workshop
Elevi ai clasei 10H, 10A
Ora: 8.30 - 10.20

Coordonator: prof. Ana Durac (limba engleză)
Talent Show
Elevi ai clasei 9G
Ora: 8.30 - 10.30

Coordonatori: profesorii catedrei de matematică
Totul începe cu matematica
Concurs
Elevii înscriși
Ora: 10.30 - 11.30
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Coordonatori: prof. Victoria Mihalcea și 
            prof. Liana Hera (limba română)
Frânturi de viață adolescentină 
spiristă 
Creații literare, plastice, muzicale
Elevi ai claselor: 9A, 9D, 9C, 9E, 11C, 11D, 11F 
Ora: 10.30 - 11.30

 | EVENIMENT SPIRU |

Coordonatori: prof. Angela Turculeț și 
            prof. Ioana Dumitru (limba română)
Humanitas în licee 
Meci demonstrativ (duel cultural)
Elevi ai claselor: 10G, 10F
Ora: 10.30 - 11.30

Coordonator: prof. Mariana Comăniță (educație muzicală)
Concert muzică rock
Elevi din trupele liceului: Myriad Band și Haret Band
Ora: 11.00 - 12.00

Coordonator: prof. Corina Buzoianu (limba română)
Expoziție unicat 
Portrete în crochiu ale unor absolvenți celebri
Elevii de la redacția revistei Vlăstarul
Ora: 11.30

Coordonator: prof. Simona Mitroi (limba germană)
Fragment din Romanul adolescentului miop
Elevii claselor: 10A, 10H
Ora: 11.30 - 12.20

Coordonator: prof. Mihaela Zoicaș (limba franceză)
Întâlnire cu Denise Rifai
Absolventă C.N.S.H.B.
Elevi ai liceului
Ora: 11.30 - 12.30

Coordonatori: prof. Marina Burada, 
             prof. Monica Fluțăr și 
             prof. Cosmina-Andreea Manea (geografie)
Geospiru și educația pentru viață 
1. Ambasadorii Mediului în CNSHB; 
2. Lansarea revistei Geoimpact, Nr.1/2022; 
3. Proiectul BeEco
Elevii participanți la proiectul Ambasadorii Mediului
Echipa de redacție a revistei Geoimpact
Ora: 12.00

Coordonatori: prof. Maria Ștefan, 
            prof.  Valentina Bilcea și 
            prof. Doru Dumitrescu (istorie)
Istoria de lângă noi 
Invitat: Alexandru Buzică, reporter de 
război, realizatorul emisiunii Internet Café 
Elevi ai claselor:  9H, 11F,  11H
Ora: 12.30 - 13.30
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Coordonatori: prof. Diana Tivdă și 
             prof. Dana Sburlan (limba engleză)
Influential and Inspirational Alumni 
Elevii clasei 9A
Ora: 12.30 - 13.30
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1 Sursa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i1nyWn5nUbV7DzF3q77dvDHRFjZXPrLhoXx4xNb_vdA/edit#gid=0



Foto: Corina Buzoianu

Andrei
    STROE

ABSOlvenT CNSHB

IN
TER
VIU
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Interviu realizat de 
Daria Mihaela PANĂ 

(2022) promoția 2018

 | INTERVIU |

Noutăți
 & PROIECTE ÎN DERULARE

Așa cum ne-au obișnuit de câțiva 
ani, doamnele profesoare de 
limba română, Ioana Dumitru 
și Angela Turculeț, au pregătit 
echipa (alcătuită din elevele: 
Popescu Ioana, Datcu Maria, 
Moraru Iarina) ce va reprezenta 
liceul nostru la concursul 
național Humanitas în licee. În 
data de 14.01.2023, se va desfășura 
prima etapă a competiției, ajunse 
la a XII-a ediție, cărțile vizate 
fiind:  Urme pe zăpadă și nisip 
de Gabriel Șerban și Căzuți în 
junglă. Poveștile unui explorator 
de Alexandru N. Stermin. Dorim 
echipei spiriste succes!
Sursa: facebook.com/concursulhumanitasinlicee

Începând din anul 2020, 
sub îndrumarea doamnei 
profesoare de geografie Monica 
Fluțăr, apare constant revista 
științifică Geoimpact, a cărei 
activitate stă sub deviza: 
Gândim local, acționăm 
global!. În articolul introductiv, 
se menționează: „A gândi 
geografic înseamnă a înțelege 
conexiunile dintre informații 
și, mai mult decât atât, LUMEA 
în care trăiești“.1 

 Îi felicităm pe colegii 
de la redacția Geoimpact și abia 
așteptăm să aflăm noutățile 
numărului următor!
1 Sursa: cnshb.ro/revista-geoimpact

Un proiect Erasmus+, Stem In The 
Life, este în plină desfășurare în 
liceul nostru și un altul, Everything  
Starts With Mathematics, a avut 
startul la începutul acestui an 
școlar 2. Țările implicate în proiect 
sunt: Italia, Spania, Portugalia, 
Grecia, Turcia și, firește, România.  
Proiectul  este „de tip KA2, cu 
produs intelectual. Numărul 
de referință este: 2021-1-TR01-
KA220-SCH-000032799. Elevii 
țintă în proiect sunt cei de la 
profilul umanist (filologie și știinte 
sociale)“ și, în luna septembrie, 
s-a desfășurat prima întâlnire a 
proiectului (kick-off meeting).
Sursa: facebook.com/cnshbucuresti

PROIECT ERASMUS+ „HUMANITAS ÎN LICEE“ REVISTA „GEOIMPACT“

1 2 3
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NDREI  STROE, absolvent al Colegiului 
Național „Spiru Haret“, promoția 2018, 
a fost un membru activ și foarte implicat 
în activitatea redacțională a revistei 
Vlăstarul. Astfel, în calitate de redactor 
sportiv, a realizat retrospective sportive 
interesante și interviuri cu sportivi 
celebri (de pildă, cu Ivan PATZAICHIN, 
în anul 2015). A urmat cursurile 

Facultății de Drept a Universității din București, a 
promovat examenul de primire în profesia de avocat. 
Totodată, legăturile cu domeniul mass-media le-a 
menținut și, în prezent, realizează săptămânal  rubrica 
Pastila de Filme (care poate fi urmărită pe YouTube), în 
cadrul emisiunii Între Prieteni, la postul MetropolaTV.
 În recent amenajatul studio la redacție, într-o 
atmosferă de voie bună, Andrei a acceptat să discute cu 
spiriștii, gazda fiind Daria Mihaela Pană.

Daria Mihaela Pană: Ai absolvit Spiru în anul 2018. 
Cum a fost experiența ta în liceu?
Andrei Stroe: A început devreme, având în vedere că 
am absolvit și gimnaziul tot aici. Când am pășit pentru 
prima dată în Spiru, arăta cu totul diferit față de ce 
vedem astăzi, deoarece nu începuse renovarea lui. Era 
cotat nu foarte sus în topul liceelor bucureștene, deși a 
traversat o perioadă bună înaintea anilor 2000. Apoi, 
odată cu finalizarea renovării și cu aducerea unor 

profesori care au schimbat modul de predare și s-au 
implicat în activități, lucrurile s-au schimbat destul de 
mult. Au crescut mult mediile de admitere, astfel că 
acum este destul de greu să intri în clasa a IX-a, ceea 
ce este bine, pentru că rămâne ridicat nivelul liceului. 
Când am fost admis eu, mediile variau între valori 
precum: 9,20 - 9,30 (e adevărat, și examenul a fost 
dificil).
D.M.P.: Ne poți povesti o amintire din liceu pe care 
nu o vei uita niciodată?
A.S.: Sunt multe. De la orele de sport, în primul rând, 
fiind mulți băieți în clasa mea, se întâmplau foarte 
multe (n.r. zâmbește). Îmi aduc aminte când, odată,  
m-a sunat colegul meu de bancă și m-a rugat dacă pot 
să trec pe la el să-i aduc niște pantaloni, pentru că jucase 
tenis de picior și îi rupsese pe ai lui. A trebuit să dau 
explicații părinților lui... expresia de pe fețele lor... Sunt 
multe amintiri, mi-e aproape imposibil să aleg una.
D.M.P.: Ai avut vreo materie preferată?
A.S.: Da, în mod clar: geografia. Pe lângă sport. 
Dar au fost și multe materii care mi-au plăcut 
datorită profesorilor, care le-au transformat în niște 
ore agreabile. Țin minte că la limba română, la 
matematică, la istorie aveam niște discuții... mai ales 
în clasa a XII-a, făcând pregătire pentru examenul 
de bacalaureat, mutându-mă de la matematică-
informatică la socio-umane, am avut niște ore de 
istorie mult peste medie.

D.M.P.: Știu că, în perioada liceului, tu și 
Cristian Lupescu (inițiatorul proiectului 
The Change Hub) v-ați implicat în 
activitatea revistei Vlăstarul, ca redactori 
sportivi. Cum a fost?
A.S.: Da, cred că ar fi interesant să vă 
povestesc cum a început colaborarea mea 
cu Cristi Lupescu. La un moment dat, 
fostul director al liceului, domnul profesor 
Constantinescu, mi-a spus: „Vezi că mai e 
un elev pasionat de sport. Vorbește cu el.“ 
Eu eram foarte interesat să scriu ceva pe 
tematică sportivă în Vlăstarul și, într-o 
seară, m-a sunat Cristi (eu neavând numărul 
lui în telefon), mi-a spus cine este și am 
început să vorbim despre colaborarea pentru 
revistă. Cred că am vorbit o oră despre sport, 
în condițiile în care eram două persoane 
care nu se cunoșteau. În acel moment mi-
am dat seama că trebuie să facem ceva. 
Am început cu câteva materiale, apoi ne-
am axat pe interviuri cu mari sportivi, 
medaliați olimpici ai României (de exemplu: 
Ivan Patzaichin, Haralambie Dumitraș...). 
Până în clasa a XII-a am realizat vreo cinci 
interviuri de genul acesta, de care am fost 
foarte mulțumit. A fost o reușită și pentru 
revistă, și pentru noi, personal.
D.M.P.: Cum te pregăteai pentru interviuri?  
Care e munca pentru un articol sportiv?
A.S.: E mult mai mult decât își imaginează 
lumea. Nu te poți duce să vorbești cu asemenea 
persoane nepregătit. În primul rând, trebuie 
să-i cunoști viața pe dinafară, să-i știi cariera 
sportivă foarte bine  (unde și ce medalii a 
luat). De exemplu, în cadrul unui interviu cu 
Leonard Doroftei, am vorbit despre anumite 
momente din carieră și despre momente în 
care și-a apărat centura mondială și, într-

un asemenea context, nu puteai să nu știi 
exact contra cui a luptat, unde și în ce an 
s-a desfășurat meciul... Deci este o pregătire 
riguroasă în spate, care implică și citirea 
interviurilor pe care le-a mai acordat, pentru 
a-ți da seama de modul în care le abordează, 
cum este ca persoană: dacă îi plac discuțiile, 
te poți întinde la povești, dar, dacă este 
cineva mai expeditiv, trebuie să ai pregătite 
întrebări țintite. Totul se ajustează în funcție 
de persoana cu care urmează să vorbești.
D.M.P.: Cum a fost dialogul cu Ivan 
Patzaichin? Ce fel de om era?
A.S.: Să fiu sincer, din toată seria de 
interviuri, a fost cel care ne-a primit cel mai 
călduros. Țin minte că am ajuns la asociația 
dumnealui, Mila 23, care poartă și numele 
localității în care s-a născut, am așteptat 
câteva minute, ne-a servit cu tot ce aveam 
nevoie, apoi discuția s-a întins până la 60 de 
minute, după care a început dumnealui să 
ne întrebe tot felul de lucruri despre liceu, 
despre cum ne pregătim pentru bacalaureat. 
Adică a manifestat interes și în ceea ce ne 
privește. 
D.M.P.: Că tot veni vorba despre 
bacalaureat, aș vrea să le împărtășești 
spiriștilor această experiență.
A.S.: Pentru mine, bacalaureatul nu a 
fost o provocare foarte mare, deoarece nu 
aveam nevoie de medie pentru admiterea la 
Facultatea de Drept. Dar recunosc că sunt 
destul de competitiv și nu puteam să mă 
prezint oricum și să iau note mici. Consider 
că am fost un elev care a muncit destul de 
mult în timpul liceului și mi se pare că elevii 
ar trebui să privească puțin diferit și să nu 
vadă neapărat presiunea examenului. Până la 
urmă, este momentul în care ei trebuie  să dea
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Momentul în care ești fericit este 
cel în care ai ajuns să faci ce îți 

dorești și cu cine dorești.  Și să nu 
ai limitări: financiare, de timp...

„
“



totul, după ce au muncit timp de un an de zile. Eu am 
gândit-o și sub forma investiției alor mei în educația 
mea, de la grădiniță, care ar trebui răsplătită în anumite 
momente: o dată în clasa a VIII-a − evaluarea națională 
(moment foarte important în evoluția ta) − și, mai apoi, 
în clasa a XII-a, la bacalaureat. Până la urmă, pentru 
aceasta te-ai pregătit, de aceea s-a investit atâta în tine, 
dă maximum în ziua respectivă.
D.M.P.: Ai intrat la Drept. Sunt mulți spiriști care 
aleg acest drum. Cum a fost la admitere, știut fiind 
faptul că este una dintre facultățile la care se intră 
destul de greu?
A.S.: Da, este un examen care necesită pregătire 
temeinică, genul de admitere „greu de păcălit“ (ca 
să folosesc limbajul elevilor). S-a văzut foarte clar: 
eu m-am pregătit alături de mai mulți colegi, se pot 
întâmpla și accidente (unii, din cauza presiunii, nu dau 
tot ce pot în ziua respectivă), dar, în principiu, cine 
s-a pregătit riguros a intrat la Drept, la buget. Este un 
examen care oglindește foarte bine pregătirea reală a 
viitorului student. Eu prefer genul acesta de admitere 
celui de la alte facultăți, bazat pe dosar. Le recomand 
elevilor să trateze acest examen în maniera în care ar 

trebui să privească bacalaureatul: să dea maximum în 
ziua respectivă.
D.M.P.: Ne-a șoptit cineva că ai reușit să intri în 
echipa de la Gazeta Sporturilor. Cum s-a întâmplat?
A.S.: Da, am aplicat, la un moment dat, pentru o 
selecție (realizată, cred, anual de cei de la Gazeta 
Sporturilor) în vederea recrutării unor oameni tineri 
care să lucreze în echipa lor. Era prin 2019. Am înțeles 
că au fost aproximativ 100 de aplicanți, dintre care 15 
selectați pentru o probă de interviu, am ajuns în etapa 
finală.  Am susținut interviul cu redactorul-șef, Cătălin 
Țepelin, fiind acceptat ulterior printre cei trei cărora li 
s-au deschis ușile la Gazeta Sporturilor pentru a face 
un stagiu. Din păcate, acesta s-a terminat mai repede, 
deoarece timpul nu-mi permitea să lucrez atât cât se 
dorea. Dar am învățat foarte multe în redacția celui 
mai cunoscut ziar sportiv din România, o redacție 
care a efectuat anchete ce au schimbat cursul societății 
(de exemplu, cea privind cazul „Colectiv“). Cine știe? 
Poate, în viitor, drumurile ni se vor încrucișa, din nou . 
D.M.P.: Și acum, aproape de final, câteva întrebări 
adaptate celor din Chestionarul lui Proust.  Care 
este principala ta trăsătură?
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A.S.: Pe lângă vorbăreț (n.r. Râde) − ar putea 
confirma toți prietenii mei −, aș spune: carismatic. 
D.M.P.: Ce prețuiești cel mai mult la prietenii 
tăi?
A.S.: Să fie acolo când sunt la nevoie.
D.M.P.: Cel mai mare defect al tău?
A.S.: Nu prea sunt punctual. 
D.M.P.: Ce crezi că-ți poate aduce fericire?
A.S.: Privind în viitorul îndepărtat, cred că 
momentul în care ești fericit este cel în care ai 
ajuns să faci ce îți dorești și cu cine dorești.  Și să 
nu ai limitări: financiare, de timp...
D.M.P.: Care ar fi cea mai mare nenorocire?
A.S.: Sunt multe lucruri devastatoare care se pot 
întâmpla, dar decesul unui membru al familiei 
este, pentru mine, apogeul nefericirii.
D.M.P.: Locul în care ai vrea să trăiești?
A.S.: (n.r. Oftează. Apoi, după câteva clipe) Mi-a 
plăcut foarte mult Spania. Este un popor destul de 
apropiat de al nostru, doar că mult mai relaxat și 
puțin mai civilizat. Nu neapărat într-un oraș mare. 
D.M.P.: Culoarea preferată?
A.S.: Verde. 
D.M.P.: Eroii preferați din viața reală?
A.S.: Grea întrebare. Cred că oamenii care încearcă 
să facă ceva pentru societate. De multe ori, fără să 
le-o ceară nimeni de la serviciu, pur și simplu din 
dorința ca lumea, sau țara, să fie mai bună. Ei sunt 
oamenii despre care vorbim cel mai puțin.
D.M.P.: Ce detești cel mai mult?
A.S.: Hm... Cred că  am o mare problemă cu tot 
ce înseamnă corupție, care se răspândește destul 
de mult în societatea românească. Fiecare acceptă 
să facă niște compromisuri, regulile și legile nu se 
respectă ... Și, vă spun sincer, după 4 ani de studiat 
la Drept: dacă noi, în România, am trăi măcar 
aproape de ce prevăd legile, de raționamentul 
din spatele sistemului legislativ, am fi una dintre 

cele mai evoluate societăți. Dar... avem o excepție 
pentru orice. La un moment dat, cineva, deși 
știe că nu ar trebui să facă anumite lucruri, își 
îndoaie caracterul pentru altcineva și aceste 
comportamente creează breșe în sistem, care, 
deja, au ajuns foarte mari și foarte multe.
 D.M.P.: Ce greșeli poți ierta ușor?
A.S.: Pentru că ai folosit cuvântul greșeli, răspunsul 
vine de la sine: cele care nu sunt făcute intenționat. 
D.M.P.: La munte sau la mare?
A.S.: La mare. 
D.M.P.: La oraș sau la țară?
A.S.: La oraș. 
D.M.P.: Un mesaj pentru spiriști?
A.S.: Da, chiar am un mesaj. Sper, din suflet, că nu 
vor înceta să facă anumite lucruri pentru școală. 
Ar trebui să fie mândri că sunt în acest liceu, chiar 
dacă, pentru unii, nu a fost prima opțiune. Este 
un liceu cu o istorie foarte bogată, în care mulți 
și-au descoperit drumul, s-au dezvoltat și la care 
se întorc mulți, cu drag, an de an. Iar dacă există 
ceva care nu le convine, să schimbe. Dacă nu iau 
atitudine, sunt complici la acea stare de fapt.
D.M.P.: Un mesaj pentru profesori?
A.S.: Cred că ar trebui să privească mai mult și din 
perspectiva elevului și, în același timp, să nu uite că 
au o meserie incredibil de importantă în societate. 
De la ei pleacă foarte multe lucruri. Dacă niște elevi 
vor absolvi cu mari lacune educaționale, acestea se 
vor răsfrânge asupra generațiilor viitoare.
D.M.P.: Dar pentru revista Vlăstarul și pentru 
echipa de redacție?
A.S.: În primul rând, „La mulți ani!“ pentru acest 
an și pentru centenarul din 2023. În al doilea rând,  
mă bucur foarte mult că duc tradiția mai departe, 
au un ghiozdan greu de dus în spate, și le doresc 
să se dezvolte de la an la an. Nivelul este sus la 
Vlăstarul și ar trebui să-l mențină acolo.

 | INTERVIU |
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răciunul nu este o sărbătoare, ci un 
sentiment. Aceasta se uită des. Un cadou 
care aduce fericire nu trebuie să fie un 
obiect. Unora le e de ajuns o îmbrățișare, 
o poză cu un prieten vechi, sau doar 
sunetul vocii unei persoane iubite de 
peste granițe, de care le este dor.
 Este timpul nostru, al copiilor. Ne 
bucurăm mai mult zilele acestea decât 
în tot anul, la un loc. Nu știm de ce, nu 
știm nimic, dar fericirea nu are mereu 

motiv. Este momentul în care asprimea se topește. 
Este momentul în care cei mai împietriți își amintesc 
de inocență, de bucurie și de simplitate. A mai trecut 
un an, cu bune și cu rele, cu zâmbete și cu lacrimi, dar 
Crăciunul a venit din nou. Decembrie zâmbește celor 
recunoscători.
 Peste tradițiile noastre, care sunt mai vechi 
decât Crăciunul însuși, este momentul tainic, când 
lumea rece se răstoarnă, când viața este concentrată 
în interiorul casei, în inima secretă a micilor lucruri.
Acasă. E vremea când suntem cel mai recunoscători 
pentru acoperișul de deasupra noastră, pentru 
căldura care izgonește frigul și întunericul de afară, 
pentru masa îmbelșugată și ecourile altor Crăciunuri 
trecute. Este perioada când musafirii sunt bineveniți 
mai mult ca niciodată.
 Bunica frământă aluatul parfumat de 
cozonac, pe care îl va îndesa cu rahat aromat și 
cu stafide dulci, după care îl va rumeni în cuptor, 
împrăștiind un miros aparte prin toată casa. Acesta 
urmează să fie servit cu lapte cald și cu miere. Mama 
trudește și dânsa, pregătind fel de fel de bucate 
delicioase. Tata ne ajută la împodobirea bradului 

și la decorarea odăilor din casă, în timp ce ritmuri 
festive ne încântă auzul și ne introduc cu adevărat 
în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Din când în 
când, mai dăm o fugă până la fereastră să cercetăm 
dacă nu cumva a dat primul fulg de nea, de multe 
ori dezamăgiți, dar niciodată înfrânți. Nimic nu se 
compară cu zăpada de Crăciun. Colindătorii se aud 
din stradă. Le facem cu mâna de la fereastră. Ne 
pregătim patinele, în speranța ca, la lăsarea serii, să 
dăm ture pe patinoarul din bătrânul Cișmigiu.
 Întreaga casă emană pace. Ce-i drept, nu 
tot timpul anului a fost așa, dar poate că, de fapt, 
la aceasta ne îndeamnă sfânta sărbătoare. Nașterea 
Mântuitorului trebuie să fie ziua în care orice om 
simte îndeaproape binecuvântările lui Dumnezeu și 
îi mulțumește pentru tot ce are din mâna Lui.
 Afară. Derdelușurile sunt bine bătătorite 
de săniile și boburile tuturor picilor. Termosurile se 
golesc ușor, ușor de ceai dulce și înmiresmat. Între 
pauzele de bulgăreală, mai găsim timp să ne uităm 
la ceas, ca nu cumva să pierdem difuzarea anuală a 
filmului Singur acasă. Cu zâmbetul până la urechi, ne 
împingem unii pe alții în nămeți, facem oameni de 
nea strâmbi, îngeri în zăpadă și amintiri de neuitat 
în spirit. Nu mai e mult și o să fim mari; momentele 
acestea nu o să ne mai bucure ca altădată... Ori o să 
fim mai puțin conștienți de ce avem, ori mai mult 
conștienți de ce nu avem. Trecem, în câțiva ani, la 
gimnaziu, apoi vin anii de liceu și nu o să mai fim 
copii niciodată. De aceea ne bucurăm de moment.
 Extenuați, ne întoarcem acasă. Mereu ne 
vom întoarce acasă. Ne simțim bine plecând, dar și 
mai bine întorcându-ne.
 CRĂCIUN FERICIT!

DOR DE CRĂCIUNURILE TRECUTE
Dina Țirli, 9 C

C

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  30



RADU VANCU

REVISTA

Vlăstarul

INVITAT          
SPIRU ÎN VERSURI

2 0 2 2

a ediția a IV-a a evenimentului Spiru 
în versuri, au fost prezenți: scriitorii 
Radu VANCU și Tedodora COMAN, 
doamnele profesoare Ioana DUMITRU 
și Corina BUZOIANU. Întâlnirea 
s-a desfășurat online, cu ocazia Zilei 

Internaționale a Poeziei. Au participat (atât 
fizic, cât și online) elevi din liceu care scriu 
poezie și proză, preocupați de drumul pe care 
îl pot urma, de sensul și de esența poeziei, de 
meșteșugul de a scrie un roman... În cele ce 
urmează, prezentăm o parte din discursul 
scriitorului RADU VANCU, care i-ar putea 
interesa pe toți colegii care scriu. Au adresat 
întrebări elevii: Maria Gheorghe, Răzvan 
Moisa, Andreea Diana Savu, Delia Nazare.

În cadrul ediției a IV-a a proiectului Spiru în 
versuri, invitat special a fost scriitorul RADU 
VANCU. Întrebările colegilor pasionați de 
literatură au constituit punctul de plecare pentru 
o expunere deosebit de interesantă despre 
mecanismele actului de creație.
RADU VANCU (n. 13 iulie 1978, Sibiu) a absolvit 
Facultatea de Litere a Universităţii „Lucian Blaga“ 
din Sibiu. Este conferenţiar la aceeaşi facultate 
şi redactor la revistele Transilvania şi Poesis 
internaţional. Coordonează secţiunea literară a 
revistei Timpul. 
Volume de poezie: Epistole pentru Camelia, 
Biographia litteraria, Monstrul fericit, Sebastian 
în vis, Amintiri pentru tatăl meu, Frânghia 
înflorită, Psalmi.
Proză: Shilluk. Scrisoare despre Franz Binder, 
Zodia Cancerului. Jurnal 2012-2015, Regele 
Piticuț, Transparența.1

TEXT - 
Andreea Diana SAVU (11 F)

FOTO -
facebook.com/radu.vancu

 | EVENIMENT SPIRU |

1 Sursa: https://doctorate.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/Curriculum-Vitae-Radu-Vancu.pdf
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POEZIA AR 
TRebUI Să fIE 
O ReaCțIE la 
CONCRet.
Arta 
îNSeaMNă 
Să VedEM 
RealitateA 
atâT DE 
IntenS, 
PâNă TRECEM 
DINCOlo DE ea.
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DESPRE POEZIE...
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 Pe de-o parte, poezia ar trebui să fie 
o reacție la concret. De asemenea, poezia 
reprezintă și un Zeitgeist, un moment al 
existenței lumii, o epistemă, o paradigmă de 
gândire. Dar, ca să fie cu adevărat poezie, trebuie 
să și depășească concretul. Poezia trebuie să fie 
simultană cu expresia lumii de acum și, în același 
timp, să depășească această lume. Un exemplu 
vechi, poate este mai convingător: pe Dante, 
care și-a depășit concretul, contemporanii 
îl percepeau ca un poet al lumilor imediate. 
Spuneau, de exemplu, că el este măsliniu la față 
pentru că a fost pârlit de flăcările Infernului, 
în urma unui voiaj aievea (ei credeau, în mod 
concret, că l-a vizitat, atât de intens l-a descris). 
 Inefabilul este o condiție de existență 
a poeziei. Dar el se naște ca o flacără care arde 
pe deasupra unor comori nevăzute, care sunt 
îngropate într-un pământ concret. Inefabilul 
este generat, în mare măsură, de adevărul 
concret al poeziei. Dante (și de aceasta) era/este 
atât de impresionant pentru contemporanii lui și 
pentru noi: pentru că el reprezenta, extraordinar 
de concret, lumea Florenței și, în egală măsură, 
o depășea și reprezenta concret lumi de dincolo 
de ea. 
 Jakobson afirma că poezia este 
insolitare. Și, ca să traduc pentru elevi și pentru 
eleve: insolitarea înseamnă, spus simplu: 
imagini noi, un mod de folosire a limbajului 
surprinzător. Să-ți provoace mirare, cum 
spunea, mai demult, poetul italian, cavalerul 
Giambattista Marino: scopul poetului este să 
producă la meraviglia, adică să ai senzația, în 
fața obiectului (un poem este un obiect făcut 

din cuvinte), de uluire, de surpriză. E greu să 
surprinzi. Pentru orice generație de poeți, a 
fost foarte dificil să construiască un mod nou 
de a vedea lumea prin care, pe de-o parte, să-i 
contrazică sau să se opună celor de dinainte și, 
pe de alta, să inventeze o nouă poetică.
 Ce se întâmplă în poezia de astăzi, 
scrisă de oamenii care au aproximativ douăzeci 
de ani, este următorul lucru: ei fac parte din 
ceea ce se numește, în toată lumea acum, 
epistema postumană sau epoca postumană. 
În literatura română, acest postumanism, 
această „depășire a omului“, cum o numesc 
teoreticienii, s-a făcut, fără excepție, prin 
deplasarea către digital, către cibernetic, către 
ecran. Noi trăim într-o lume a ecranelor, 
evident. Noi, mă includ și pe mine aici, suntem 
formați în Galaxia Gutenberg, formați într-o 
lume a cărții, a tiparului. Generația elevilor și 
a studenților noștri este formată într-o lume a 
ecranului și fac parte din Galaxia Zuckerberg. 
Din civilizația Instagram, să spun așa. Este o 
lume în care se renunță la text tot mai mult și 
devine o civilizație a imaginii, a Evului Media 
(cum a numit un filozof contemporan acest ev 
în care trăim). 
 Aceasta a modificat și modul de 
funcționare a creierului. Noi avem o gândire 
producătoare de text, ei au, mai degrabă, o 
gândire producătoare de imagini. Poemele lor 
tind să fie poeme-videoclip, care concatenează 
imagini, fără a acorda o atenție prea mare 
silogismului textual ca atare. Poeții români 
foarte tineri așa au înteles postumanitatea: ca 
o trecere către ecran, către digital.

 Dar: ceea ce se ingnoră în poezia 
românească (și cred că este o mare 
pierdere pe care trebuie să o recuperăm) 
este aceasta: filozofia postumană vorbește 
nu doar despre hibridarea între organic 
și cibernetic, între om și device-uri/
tehnologie, ci și despre redescoperirea 
naturii, care nu mai este o piramidă 
antropică, în care omul se află în vârf, 
folosind toate speciile și toate resursele 
după bunul lui plac, ci omul este egalul 
tuturor formelor de viață. Așa s-a născut 
bioetica, un fel de biocentrism, nu 
antropocentrism. Viața nudă. Viața pură 
este centrul universului. Și, atunci, toate 
formele de viață, democratic, cumva 
colaborează. Iar din această colaborare 
se naște un țesut a cărui viață are nevoie 
de expresie. 
 Este poezia antropocenului. 
Antropocenul este numele epocii 
geologice în care trăim; suntem prima 
ființă care și-a pus amprenta pe 
straturile geologice, am influențat în 
rău, prin poluare, stratul geologic, atât 
de agresiv, încât un geolog știe să vadă, 
în acest strat geologic ultim, influența 
omului. Poezia antropocenului este deja 
practicată și în Statele Unite, în Franța, 
în Germania, în Ungaria (de pildă, a 
apărut, recent, o antologie de poezie 
maghiară contemporană în traducere 
română, la Casa de Editură Max Blecher, 
unde se observă că mulți poeți maghiari 
de astăzi scriu o astfel de poezie). La 
noi, aceasta aproape lipsește. Există un 
singur poet la Cluj, Andrei DOBOȘ, care 
scrie o astfel de poezie. Generațiile tinere 
practică cealaltă poezie: a omului cu 
proteze digitale, să-i spun așa, care poate 
fi foarte interesantă. Cam într-acolo se 
îndreaptă poezia astăzi. 

O luME îN 
CARE SE 
RenUNțĂ 
la texT toT 
MAI MUlt 
șI DEVINE O 
CIVIlizaȚIE 
A IMAgINII, 
a EVUluI 
MedIA
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„ Răspunsul simplu este că nicăieri, în lume, 
nu se poate trăi numai din scris. Nici în Statele Unite, 
care au ecosistemul literar cel mai bine pus la punct. 
Fiecare își câștigă și altfel existența. Gândiți-vă la 
Faulkner, care a fost fochist atâta vreme, sau portar; 
gândiți-vă la Joyce, care era nevoit să dea meditații, 
câteodată nici măcar pentru bani, ci ca să obțină un 
palton mai vechi. La noi, așa cum Marin Preda, în 
anii ’60-’70, era autorul absolut în literatura română, 
acum scriitorul iconic este Mircea Cărtărescu. Și 
pe bună dreptate. Și este un scriitor iconic pe toată 
planeta. Am văzut cu ochii mei cât este de apreciat 
la festivaluri literare din toată lumea. Ei, Cărtărescu 
a fost nevoit să predea el însuși la o școală generală 
din Colentina până în anii ’90; apoi a devenit lector, 
conferențiar și profesor la Universitate... Destine ca în 
filmele de la Hollywood (publici o carte și s-a rezolvat 
viața) sunt o iluzie. Dar există și avantaje, dacă ești 
un scriitor bun: vei fi invitat la festivaluri naționale și 
internaționale, vei călători și vei vedea zone din lume 
la care, altfel, nu ai ajunge, vei învăța limbi străine, 
vei citi și vei cunoaște felii de umanitate care ți-ar fi 
rămas străine. Aceasta este tot o formă de bogăție: 
accesul la oameni, la geografii, la istorii care, altfel, 
ți-ar fi rămas necunoscute, poate, pentru totdeauna. 
 Începe să se dezvolte și în România ceea 
ce există de multă vreme în Occident: un fel de 
infrastructură care să servească artistul și scriitorul: 
rezidențe, burse de creație, forme de a da timp 
artistului. SCRIITORUL ARE NEVOIE DE 
TIMP, de un timp și de un loc ale sale, cum spunea 
Virginia Woolf, „de o cameră a ta și cu o ușă bine 
închisă“. Culturile literare mature au înțeles aceasta și 
încearcă să dea artistului timp. Încet-încet, se învață 
și în România: că resursa esențială a scriitorului este 
timpul. Și tot mai multe instituții încearcă să creeze 
aceste „rezervații de timp“ pentru scriitori.

SE POATE TRÃI DIN SCRIS? CE PRESUPUNE SCRISUL?

 Nu contează la ce vârstă debutează un 
scriitor sau cât a publicat. Contează intensitatea 
literaturii tale. Dacă reușești să captezi intensitatea 
lumii într-o carte, deja ești un artist complet. Dacă 
reușești în două sau în mai multe, cu atât mai bine 
pentru cititorii tăi. De altfel, aici este și o sursă a 
suferinței scriitorului. Un tâmplar care știe să facă 
o masă, poate face o mie de mese de calitate. Însă, 
dacă ai scris o carte bună, nu garantează nimeni că 
vei mai scrie o carte bună. Și acum, să mă întorc 
la întrebare: da, am scris în liceu. Înainte de anii 
de școală, întrebat ce vreau să mă fac când o să 
fiu mare, eu spuneam: „scriitor“. Și nu știu de ce, 
pentru că nu aveam în familie scriitori, profesori 
sau medici. Mama mea citea și citește încă. A citit 
toată viața. Aveam acasă o bibliotecă mică, dar 
bunicică. Mama m-a învățat să citesc devreme, de 
la trei ani și jumătate, și am citit cărțile pe care le 
citea. Cred că aceasta m-a determinat să îmi doresc 
să devin scriitor. 
 Nu trebuie să vă descurajați dacă nu vă iese 
din prima. Important este să aveți încredere în faptul 
că, dacă dați din timp și din inima voastră literaturii, 
și ea vă va da, până la urmă, înapoi. Dar aceasta 
nu se produce, aproape niciodată, de la început. E 
nevoie de timp. Eu m-am străduit, cât am putut de 
mult, să pun din concretul vieții mele, încercând 
să depășesc concretul. Iată magia pe care o face 
literatura: adună cantități de concret al lumii pe care 
le depășește, trece dincolo de ele.  Noi îl învățăm pe 
Balzac ca un mare scriitor realist (sigur că așa și este). 
Dar... ceea ce voia să fie Balzac o mărturisește el în 
scrisul lui și, din monografia lui E. R. Curtius,  aflăm 
că Balzac se voia un mag. Aceasta spunea el: să aduni 
cantități de realitate, până ce ajungi să treci dincolo 
de realitate. Arta înseamnă să vedem realitatea atât 
de intens, până trecem dincolo de ea.
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 Și, ca să fiu mai aplicat: în poemele citite 
de voi astăzi, există o voință extraordinară de 
metafizică, de a depăși lumea. Ce cred că ar face să 
câștige și mai mult textele voastre este referirea la 
voi, cei concreți. Am conștientizat voința voastră de 
a depăși viața, concretul, de a plonja în metafizic. 
Prea puțin din forma concretă a vieții voastre a 
trecut în texte. Proza, poezia trebuie să vorbească 
și despre concretul vieții voastre pentru a putea 
să-l depășească. Acesta este background-ul de 
unde se face saltul în metafizic, în ceea ce depășește 
lumea, înspre inefabil. Toate sunt, pentru mine, 
documente ale unor talente care pot deveni 
excepționale. Este foarte limpede: ceea ce scrieți voi 
este cu o dragoste de literatură care poate genera, 
în cele din urmă, chiar literatura puternică pe care 
o vreți, dar cu condiția să-i dați, repet, din viața 
voastră, din concretul vostru și din timpul vostru. 
 Nicolae Breban, care a fost un romancier 
admirabil, a afirmat undeva, într-un interviu, ceva 
care mi-a rămas în minte: talentul, în literatură, 
înseamnă să-ți faci timp pentru literatură. Este 
foarte simplu: dacă ești, cu adevărat, talentat, îți 
vei organiza viața în așa fel încât să ai rezervația 
aceasta de timp pentru scris, pentru literatură. 
Dacă procedezi așa, și literatura îți va da înapoi. 
Dar trebuie să scrii cât poți de susținut, de adevărat.
 Literatura presupune și o formă chiar de 
cruzime față de tine. E nevoie să te duci în zonele 
tale complicate, traumatice și chiar dureroase ale 
existenței tale și să scrii de acolo. De altfel, toată 
istoria literaturii, de la sumerieni sau de la Oedip,  
până la autorii din manualele de limba română, 
se ocupă și cu zonele complicate ale umanului. 
În Oedip este vorba despre cele mai cumplite 
interdicturi care sunt depășite (incest, paricid... 
orori!), dar textul este de o frumusețe și de o 
intensitate extraordinare. Sau gândiți-vă la Hamlet. 
De aceea, literatura se ocupă și cu zonele noastre 
complicate și este nevoie de curaj ca să te duci 
acolo. Sau Epopeea lui Ghilgameș... care ne tulbură 

și astăzi. E răvășitoare! Și cel mai răvășitor lucru, 
pentru mine, este lamentația lui Ghilgameș lângă 
cadavrul lui Enkidu, prietenul său... Un bocet vechi 
de 3300 de ani, care te mișcă și astăzi. Este unul 
dintre izvoarele majore ale poeziei, fără îndoială. 
Și ți-l poți imagina foarte ușor astăzi, în Ucraina: 
că cineva plânge lângă cadavrul cuiva drag, astăzi! 
De aceea, este un bocet strict contemporan cu noi. 
De fapt, aceasta face intensitatea literaturii: ca toți 
să fim contemporani. Toate inimile noastre să fie 
contemporane. De aceea este nevoie ca un artist să 
aibă curajul să se ducă și în aceste zone. E la fel de 
greu ca pentru un jurnalist de front, care trebuie să 
meargă și să relateze de acolo. Trebuie să te duci pe 
frontul inimii tale și să relatezi de acolo.
 Apoi... e vorba și despre o formă de cruzime 
față de cei apropiați, uneori. Scrii lucruri care, cu 
siguranță, nu o să le convină. Știți, părinții suferă cel 
mai mult din cauza nefericirii copiilor. Are Borges 
o poezie (Remușcarea) care începe așa: Am comis 
cel mai grav dintre păcatele/ Pe care le poate comite 
un om. N-am fost/ Fericit.[...] Părinţii m-au zămislit 
pentru jocul/ Riscant şi frumos al vieţii,/ Pentru 
pământ, apă, aer, foc./ I-am înşelat. N-am fost fericit.
Ioana Dumitru: Teodora are un vers tulburător 
despre condiția poetului, despre „omul cu 
interioritatea la vedere“. 
Teodora Coman: De fapt, este traducerea unui 
titlu de-al lui Pink Floyd, Wearing The Inside 
Out, care îmi place foarte mult, dar care nu-mi 
aparține. Mai are și Cristi POPESCU un vers: 
„artistul este un mormânt profanat pe dinăuntru“. 
De fapt, toată poezia mizează pe intimul nostru. 
Radu spune foarte frumos despre intimul nostru: 
poezia ne obligă să ne confruntăm acest intus și 
intimus este superlativul lui intus, adică ceea ce 
este mai adânc în noi. 
I.D.: Nichita vorbea despre „scrierea cu sine 
însuși“. 
Radu Vancu: Da, și tot Nichita a inventat termenul 
acesta frumos, în aceeași frază: hemografie.
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„ Există un biolog care a fost coleg cu 
Carl Gustav Jung: Adolf Portmann, foarte 
respectat ca om de știință, iar cartea lui 
fundamentală se numește Animalele ca ființe 
sociale. Obișnuia să participe la întâlnirile 
cercului Eramus al lui Jung. Portmann a 
încercat să definească viața în cărțile lui de 
biologie, să răspundă la întrebarea: Când un 
obiect sau un mecanism poate fi definit ca viu? 
Să știți că este greu de trasat o graniță. Dacă 
ați citit sau dacă veți citi Doctor Faustus, veți 
vedea că tatăl lui Leverkühn, care era om de 
știință, făcea experimente cu minerale lichide 
care, deși erau anorganice, se comportau ca și 
când ar fi fost vii. Imitau viața. Era fascinat 
de felul în care anorganicul imită viața, ca și 
când ar fi avut o conștiință. 
 Portmann are definiția aceasta (de 
biolog) simplă și  frumoasă: Viața este un exterior 
care își construiește un interior. Mi-am amintit 
de toate acestea gândindu-mă la carapacea 
Teodorei și la obsesia ei pentru interioritate, 
care este, de fapt, obsesia pentru viață, pentru 
acest exterior care își dezvoltă un interior. 
Spunea un poet român din București, mai 
tânăr decât noi (să-l citiți, e minunat), Radu 
NIȚESCU: 

[...] ce face un om
lăsat singur în
mintea / lui. 

(n.r.: poemul mă joc cu bila neagră, din 
volumul Dialectica urșilor)

De fapt, aceasta ne interesează pe toți: 
cum arată viața noastră pe dinăuntrul ei?

*
 În artă se evoluează întotdeauna prin 
imitarea maeștrilor. În pictură progresezi 
copiind maeștrii; în muzică progresezi învățând 
să compui, la început, în genul lor. Cărtărescu  
făcea, frumos, o comparație între felul în care se 

dezvoltă fătul în pântec, traversând toată istoria 
speciei: seamănă, la început, cu un mormoloc, 
apoi cu o broscuță, cu un peștișor, până ajunge 
să semene cu o maimuțică și, în final,  copilul 
care se naște. E legea biologică: ontogenia (adică  
devenirea individului) repetă filogenia (istoria 
speciei). Cărtărescu, raportat la această lege, 
spunea că, și în artă, se întâmplă la fel: ontogenia 
repetă filogenia; devenirea individului ca poet, ca 
artist, repetă toată istoria poeziei. Noi repetăm 
devenirea speciei, toată istoria poeziei, iar unii 
dintre noi, apoi, se vor naște, în sfârșit, și nu 
vor mai semăna cu nimeni, ci doar cu ei înșiși 
(aceștia sunt cei norocoși). Deci, nu vă faceți 
probleme că versurile voastre seamănă cu cele 
eminesciene.  Învățați cât de mult puteți. Scrisul 
se va schimba, cu siguranță, în timp, și, dacă ești 
făcut/ă să fii poet/ă,  va ajunge să semene numai 
cu tine. Atunci, individuația ta va fi completă, te 
vei naște poetic și vei fi tu însuți/însăți. 
 Arta reține obiecte neasemănătoare între 
ele, dar care seamănă numai cu creatorul lor.  
Contează cine a făcut primul roman ca Proust 
(adică Proust însuși) și, după aceea, miile de 
imitatori ai lui Proust sunt văzuți ca imitații ale 
formulei inițiale. Așa începe individuația în 
artă: repeți istoria speciei. 
 Trebuie să citești și contemporanii. Eu 
îl iubesc pe Eminescu enorm, dar îmi citesc 
cât pot de mult și contemporanii. De exemplu, 
în fizică nu poți inova dacă nu știi realizările 
fizicienilor contemporani cu tine. Einstein nu era 
rupt de mediul lui, dimpotrivă, după cum știți, 
ei se întâlneau (Einstein, Heisenberg,  de Broglie, 
Planck etc.), o dată la câțiva ani, într-un hotel 
din Elveția, sau din Franța, sau din Germania și, 
o săptămână, discutau, chiar și în contradictoriu 
(în special Einstein cu Heisenberg). Fiecare era la 
curent cu descoperirile celorlalți și știa ce are de 
făcut. Așa este și în artă. Poți progresa și poți crea 
aceste unicate dacă îți cunoști contemporanii. 
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 Există două tipuri de scriitori, de 
romancieri: cei care știu de la început cum 
va arăta și, la polul opus, cei care nu știu. De 
exemplu, o prozatoare mexicană, Valeria 
LUISELLI  (nu e tradusă în română, dar 
nu este o problemă să citiți în engleză), 
întrebată cum scrie, a afirmat că nu știe 
dinainte structura cărții, că lucrează și 
obosește extrem de mult ca să ajungă să 
aibă în minte o structură finală coerentă  
în care să monteze toate paginile pe care 
le-a scris. Sau Jonathan FRANZEN, un 
prozator american actual foarte puternic, 
mărturisește, în interviuri, că are blocaje, 
câteodată. Deci nu trebuie să te sperii că 
nu ai structura aceasta de la început. Sunt 
scriitori foarte mulți care o descoperă abia 
la final. 
 Ce trebuie să faci este, pur și 
simplu, să scrii, în primul rând. Și să nu 
încerci să scrii prea mult într-o zi. Este o 
banalitate, dar puțini o spun. Scrisul de 
roman presupune să scrii puțin în fiecare 
zi, fără să-ți faci griji că nu știi sctructura. 
Acest puțin variază de la scriitor la scriitor. 
 Și ar mai fi ceva: îți stabilești o 
scenă, oricât de vag, și încerci să scrii, în 
fiecare zi, o pagină sau maximum două.  
Sfatul pe care îl dă Hemingway: în ziua 
aceea,  când te oprești din scris, trebuie să 
ai o mică idee despre ce vei scrie peste o 
zi. Altfel spus, când ai în minte o situație 
și știi cum va continua, nu o scrie până la 
capăt în ziua respectivă, pentru că, a doua 
zi, s-ar putea să nu mai ai de ce să te legi 
și să nu mai ai continuitate. Și atunci: scrii 
ce ai în minte într-o  pagină, două,  nu 
epuizezi, iar a doua zi vei continua.

CUM SCRIU UN ROMAN? QUO VADIMUS?

Răzvan Moisa: M-am gândit că, pentru a scrie, un poet 
trebuie să fie fulgerat de continue și răscolitoare sentimente 
contradictorii, al căror flux de intensitate va dicta succesul 
creației lirice. Această idee, încă din Antichitate, a măcinat 
mari gânditori, iar Aristotel, în genialitatea sa timpurie, 
l-a caracterizat drept catharsis. Problema intervine însă 
atunci când creatorul nu se mai identifică cu eul amorezat 
depresiv sau melancolic și, în schimb, se ancorează cu toată 
capacitatea lui în prezent, tinzând spre o stare de ataraxie. 
Oare, atunci, operele lui vor mai avea succes? Cine va fi 
interesat de această vrajă temporară intangibilă? 
Radu Vancu: Există o inaderență la prezent, este o 
condamnare a prezentului, a scrisului ca raportare la 
prezent. Ca și când literatura iese, instantaneu și de la sine, 
din prezent în atemporal. Nu este așa. Literatura are nevoie 
de fundalul prezentului pentru a-și construi treapta care o 
ajută să-l depășească. Un exemplu banal, dar foarte bun: 
Thomas Mann a scris Doctor Faustus, un roman care, pe 
de o parte, denunța nazismul, prezentul îngrozitor pe care 
îl vedea ca pe un pact demonic, știind, în același timp, 
că romanul nu va fi doar despre nazism, ci despre toate 
pacturile distructive demonice din istorie. Dar a avut nevoie 
de prezent pentru a-l depăși. 
 Ai nevoie, ca scriitor și ca artist, de prezent. Trebuie 
să reacționezi la prezentul tău pentru a putea să îl depășești. 
Astăzi citim romanul lui Mann cu admirație mai mare pentru 
ceea ce este atemporal și valabil pentru toate epocile istorice. 
Dar, dacă Mann nu ar fi reacționat imediat la prezentul lui, 
dacă nu ar fi avut inteligența artistică de a înțelege natura 
demonică a timpului contemporan cu el și de a se opune 
ei, n-ar fi putut să construiască nici partea atemporală a lui 
Doctor Faustus.  
 Așadar, artistul poate să iasă în afara timpului 
numai folosind timpul care care i s-a dat, timpul cu care este 
contemporan. A scrie numai despre prezent, fără a încerca 
să-l depășești, e un tip de eroare care te duce la ratarea 
literaturii. A încerca să-l depășești, fără  a te raporta deloc la 
prezent și la concretul vremii tale, e  alt tip de eroare artistică. 
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NOTIȚE

CU CERNeaLĂ VERDE
   

REALIZAT DE - 
Daria Mihaela PANĂ 

Foto: 
facebook.com/thisiscmaria

MARIA  CARANICA nul 2022 a venit cu o mare bucurie 
pentru Maria CARANICA, elevă 
în clasa a XII-a F, specializarea 
filologie. A publicat primul ei 
roman, Notițe cu cerneală verde, 
care s-a bucurat de numeroase 
aprecieri. Pe data de 18 martie 
2022, în Sala „Constantin Noica“ 

a Colegiului Național „Spiru Haret“ din 
București, a avut loc lansarea romanului său. 
În dialogul cu Daria Mihaela Pană, Maria 
ne-a dezvăluit drumul cărții: de la evenimente 

consemnate în „Notițele“ telefonului, la un 
document deschis în Word și, apoi, totul a 
intrat într-un anume firesc al existenței ei. 
Pentru cei care destinele Mirunei și al lui 
Radu au rămas o enigmă ce se cere dezlegată, 
Maria anunță o continuare: al doilea volum, 
în care, surpriză! Vom cunoaște versiunea 
lui Radu asupra evenimentelor. Cât de mult 
se aseamănă Miruna cu Maria? Și... cine este 
„Radu“ cel real? Aflați în paginile următoare.
       Îi dorim Mariei inspirație și așteptăm, cu 
interes, volumul următor.
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Așa a pornit totul:  de la „Notițe“ în 
telefon [...]. I-am trimis unei prietene 

tot ce scrisesem până la momentul 
respectiv, iar ea mi-a spus vehement: 
„Tu trebuie să scrii astea într-o carte!“.

„
“

TEXT - 
Andreea Diana SAVU (11 F)



Miruna este o visătoare. Miruna aspiră, 
Miruna vrea, Miruna dorește, oferă și 
speră să primească, în schimb, același 
lucru, iar, pe parcurs, este foarte ușor să 
o înțelegi. Toată acțiunea este scrisă la 
persoana I, din perspectiva ei, fără să fie 
necesar să o înțelegi. O persoană care, 
poate, nu rezonează cu ceea ce a făcut, 
a spus sau a simțit ea, maniera atât de 
candidă în care sunt spuse lucrurile 
face imposibilă neînțelegerea ei.
D.M.P.: Faptul că ai scris la persoana I 
mă face să cred că ai o oarecare legătură 
cu Miruna...
M.C.: Ce-i drept, exceptând inițiala 
atât a numelui, cât și a prenumelui, 
am mai spus aceasta și o spun în 
continuare: Miruna este o întruchipare 
a ceea ce sunt eu. Ar fi fost imposibil, 
de altfel, exceptând apropierea de 
vârstă și aspirațiile, dorințele. Cred că, 
de fapt, nici nu există, lăsând la o parte 
romanele obiective, autor care să fi scris 
roman la persoana I și să nu aibă niciun 
corespondent cu personajul principal. 
Era imposibil – nici dacă aș fi vrut eu, 
dacă mi-aș fi propus aceasta la început 
– ca Miruna să nu fie un alter ego al 
meu, așa cum l-a avut Camil Petrescu 
pe Gheorghidiu, sau Bukowski pe 
Henry Chinaski... și mulți alți scriitori 
din literatura universală. Miruna este 
o oglindire a sufletului meu printre 
câteva pagini.
D.M.P.: O să presupun că, dacă Miruna 
este un alter ego al tău, și Radu este 
inspirat din realitate. Ce ne poți spune 
de Radu, ca personaj?
M.C.: Eu l-am portretizat pe Radu doar 
din ce a văzut Miruna. Adică, o citire 
obiectivă, doar din perspectiva Mirunei 

– că nouă asta ni se prezintă, de fapt 
– nu ni-l prezintă pe Radu așa cum e 
el. Noi îl înțelegem din cum percepe 
Miruna ceea ce spune și ce face el. Noi 
nu înțelegem motivele pentru care 
el a luat anumite decizii sau a făcut 
anumite lucruri. Noi înțelegem doar 
de ce i se pare Mirunei anormal ce 
a făcut Radu. Am intenția de a scrie 
volumul II, am și început. Dar Radu 
este așa... o persoană complicată, 
o personalitate destul de greu de 
înțeles, destul de dură, abrazivă la 
suprafață și, deși are, în prima parte 
a romanului, o personalitate mai 
molcomă, dă dovadă de luciditate și 
pare mai empatic și sentimental. Prin 
prisma trăirilor Mirunei alături de el, 
ni se arată că lucrurile s-au schimbat 
din cauza evenimentelor care au fost 
în viața lui. Dar eu nu l-am prezentat 
foarte detaliat, pentru că, deși la 
început nu aveam intenția de a scrie 
volumul II, acum îmi dau seama că a 
fost bine că nu am făcut-o la vremea 
respectivă, ca să am ce să scriu în 
volumul lui Radu. Pentru că, dat 
fiind că acesta este la persoana I din 
perspectiva Mirunei, celălat va fi la 
persoana I, din perspectiva lui Radu, 
evident. Radu este și el tot student, la 
Politehnică. Radu nu e visător, Radu 
e întruchiparea realismului pur – ce-i 
în mână nu-i minciună. Radu nu 
mai speră, Radu a încetat să creadă 
că există genul acesta de sensibilități 
și de emoții pe care le tot întâlnim la 
Miruna. Eu aș vrea, așa cum oamenii 
spun că o înțeleg pe Miruna din aceste 
pagini, ca oamenii să-l înțeleagă și pe 
el, deși va fi, cred eu, mult mai greu. 
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Daria Mihaela Pană: Spune-ne, 
prima dată, cum a început povestea 
romanului tău? Cum te-ai apucat de 
scris?
Maria Caranica: A fost unul dintre 
primele mele visuri  de câțiva ani: să 
public un roman o dată în viață. Nu 
m-am gândit, totuși, că o să vină atât de 
devreme, pentru că era ceva ce ținea de 
un viitor îndepărtat. Adică, era ceva ce 
îmi propuneam, dar nu priveam aceasta 
ca pe ceva ce se poate întâmpla. Când am 
început să scriu, în toamna anului care a 
trecut (n.r. 2021), Notițe cu cerneală verde, 
chiar așa a pornit totul:  de la „Notițe“ în 
telefon – tocmai de aceea am și ales să 
conțină titlul cuvântul acesta. Am scris 
în luna octombrie câteva propoziții, la 
început. Ulterior, ajunsesem, la mijocul 
lunii octombrie, să scriu cel puțin zece 
paragrafe pe zi și îmi dădeam seama că 
eu trăiam prin lucrurile pe care le scriam 
la „Notițe”. I-am trimis unei prietene tot 
ce scrisesem până la momentul respectiv, 
iar ea mi-a spus vehement: „Tu trebuie 
să scrii astea într-o carte!“. Atunci, mă 
gândisem, deși era un vis pentru mine 
și voiam ca aceasta să se întâmple, totuși 
mi se părea că nu veneam cu nimic 
nou. La momentul respectiv, erau doar 
niște sentimente scrise – nu era niciun 
element de noutate, ceva care să iasă 
în evidență –, dar m-am gândit că o 
să încerc și am continuat toată luna 
octombrie... am tot scris. Până la urmă, 
când m-am hotărât să scriu propriu-zis, 
am deschis un document în Word și, de 
atunci, au curs toate.
D.M.P.: Și, dacă tot te-ai apucat de 
scris, poți să ne spui despre ce ai scris, 
despre ce este cartea ta?

M.C.: Da. Notițe cu cerneală verde, de fapt, 
la origini este un roman de dragoste. Că 
vreau eu să-l numesc roman psihologic, 
acesta este altceva! Este un roman 
de dragoste. Depinde și de cum este 
perceput, desigur. Poate avea mai multe 
coduri de lectură: poate fi înțeles fie ca 
roman de dragoste, fie ca jurnal, fie, cum 
am spus, roman psihologic. Mie îmi place 
să îl numesc psihologic pentru că aș putea 
spune că trei sferturi din carte sunt numai 
introspecții. Desigur, avem dialog, avem 
acțiune, dar monologul interior, conflictul 
acesta interior și zbuciumul sufletesc al 
personajului principal, al Mirunei, sunt 
mai frecvente. De aceea îmi place să-l 
numesc mai mult psihologic. Plus că mie 
mi se pare că romanul este mult mai mult 
concentrat pe sentimente, pe emoții, decât 
pe acțiune, pe dinamism în sine. Dar este 
o poveste de dragoste. Poate fi gândită și 
ca o poveste de adolescenți, deși, cum a 
spus majoritatea adulților care au citit-o, 
este pentru toate vârstele, pentru că nu 
am avut intenția de a o face puerilă sau 
destinată anilor de liceu neapărat. Poate 
fi citită, cred, la orice vârstă – desigur, cu 
un soi de bagaj emoțional în spate, dar 
cred că este potrivită tuturor, nu doar 
adolescenților, deși personajele principale 
au amândoi douăzeci de ani.
D.M.P.: Ai pomenit mai devreme de 
Miruna. Cine este Miruna?
M.C.: Miruna... Numele complet al 
personajului principal este Miruna 
Calagiu, studentă la Drept, prietenă de 
mai bine de zece ani cu celălalt personaj 
principal, Radu Petrescu. De aici pornește 
povestea celor doi, din prietenia aceasta 
care, ulterior, înflorește în mai mult decât 
atât.
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Fuseseră niște evenimente în ziua respectivă în 
viața mea care mă determinaseră – scrisesem 
atunci cel mai mult la „Notițe” decât scrisesem 
eu în ultimele zile. Atunci mă simțeam într-un 
fel închisă între patru pereți și nu acceptam că 
nu are cum. Mereu am crezut că întotdeauna este 
ceva de făcut. M-am tot gândit: „Ce să fac, ce să 
fac?“ și, când mi-a propus prietena mea să scriu, 
am zis: „Gata, asta e! O să scriu și o  să cuceresc 
lumea cu asta!”. Adică eu vedeam finalul în 
publicarea romanului. Utimul punct din carte 
este împlinirea iubirii, dar nu! Iubirea nu este 
singurul lucru necesar. Și cam așa a fost, de fapt. 
D.M.P.: Cartea este foarte personală și îți așterni 
pe hârtie toate trăirile. Nu ți-a fost frică să arăți 
lumii cele mai intime trăiri ale tale?
M.C.: Uite, Daria, ideea e că aproape toată lumea 
mi-a spus că este un act de curaj, dar eu nu l-am 
văzut nicio secundă astfel, pentru că, pentru 
mine, era o dovadă de iubire. Eu nu m-am gândit 
că o să mă citească persoana X și o să creadă ceva 
despre mine. Că veni vorba de X, chiar am un 
personaj, numit X. Eu nici nu mă gândisem că, de 
fapt, scrierea cărții implică, automat, ca ea să fie 
citită și de alții. Pentru mine egala ca și cum o citea 
doar el și atât. Dar, acum, când realizez că e mult 
mai mult decât atât și că romanul acesta nu e doar 
un roman pentru el sau despre mine, sau despre 
Miruna pentru Radu, nici acum nu mi-e frică, 
pentru că eu sunt destul de mândră de ce a ieșit.
De aceea vreau să îmbrățișeze romanul acesta ca 
și cum eu le-aș vorbi. Tocmai de aceea am și vrut 
să fie atât de sensibil și de profund totul. Cum 
altfel să înțelegi pe cineva dacă nu în maniera 
aceasta atât de profundă? Și, pe bună dreptate, 
este destul de ușor de înțeles, cred eu.
D.M.P.: Aș vrea, în urma acestei discuții, să o 
cunoaștem mai bine pe Miruna, dar cred că 
un mod foarte bun de a o cunoaște mai bine pe 
Miruna este cunoscând-o pe Maria Caranica.
M.C. (râde): Da, sigur, sigur că da!
D.M.P.: În afara poveștilor și a contextului 

expus de roman. Pricipala ta trăsătură?
M.C.: O să spun una pozitivă și una negativă. 
Pozitivă este faptul că mă gândesc mereu la 
ceilalți, deși mulți au considera-o trăsătură 
negativă. Dacă nu m-aș fi gândit la ceilalți, nu 
eram astăzi aici. Iar negativă e ceva ce, în ultimele 
luni, am încercat să temperez foarte mult la mine 
(și e trăsătura negativă predominantă de caracter 
pe care Radu i-o scoate în evidență Mirunei): 
irascibilitatea, pe care, în cazul meu, aș nuanța-o 
drept impulsivitate. De foarte multe ori acționez 
pe moment și apoi îmi pare rău. De aceea mă rog 
la Dumnezeu să fiu mai liniștită și mai calmă. 
Sper să reușesc.
D.M.P.: Așa să fie. Care este calitatea pe care o 
apreciezi la un băiat?
M.C.: Aș spune sinceritatea. De exemplu, și 
Radu este portretizat cu o sinceritate brutală, 
ce duce spre cruzime. Eu nu apreciez neapărat 
să fii sincer și să îmi spui lucrurile pe față, cât 
loialitatea sau fidelitatea. Pentru că sunt două 
trăsături diferite, deși foarte multă lume le 
confundă. Multe fete (inclusiv eu, până de 
curând) cred că tot ce trebuie de la un băiat este 
doar să te iubească, dar nici măcar un sfert din ce 
este necesar nu este dragoste, căci, dacă ar fi așa, 
nu ar mai exista divorțuri... 
D.M.P.: Care este prozatorul sau care sunt 
prozatorii tăi preferați?
M.C.: În carte, am foarte multe referințe la Camil 
Petrescu și chiar e o notă de subsol în care spun 
că eu mă regăsesc în scrierile lui. Sunt persoane, 
începând de la doamna profesoară Dumitru Ioana, 
care au asemuit stilul meu cu cel din operele sale.
D.M.P.: Tot din literatură: care sunt eroii și 
eroinele tale preferate? 
M.C.: În momentul când am citit Dama cu 
camelii, nu am crezut că va fi posibil ca personajul 
principal, Armand Duval, să rămână cu mine, 
pentru că am luat din el și am pus în Radu. Pe 
lângă aceasta, un mare impact asupra mea l-a avut 
Divina comedie a lui Dante (Aligheri). Fo
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D.M.P.: Cum crezi că ai putea să reușești să faci 
aceasta în volumul II? Plănuiești o colaborare 
dintre tine și Radu cel real?
M.C.: Cred că, dat fiind că am scris-o pe 
Miruna cu „Miruna“, Radu nu poate fi scris 
fără „Radu“. Așa că nu neapărat o colaborare, 
cât capacitățile mele ca eu să-l înțeleg să fie 
duse la un nivel încât să pot să-l scriu. Pentru 
că povestea aceasta strict este mai mult o 
analiză a evenimentelor, decât o povestire a 
lor, și așa vreau să fie și cealaltă. Cartea are, 
oricum, un final deschis, noi nu avem nicio 
lămurire despre ce se întâmplă cu ei doi în 
ultima pagină, dar am o lămurire pentru 
cam fiecare acțiune care nu are o lămurire 
în cartea aceasta. Deci, pentru început, tot 
ce pot să spun este că lumea nu se așteaptă la 
ceea ce urmează. Aceasta e cel mai important.
D.M.P.: Dacă în carte nu ai o lămurire pentru 
finalul poveștii dintre Miruna și Radu...
M.C.: Dar nu este finalul. Nu s-a terminat. 
Dacă s-ar fi terminat, ce scop ar mai fi avut 
volumul II?
D.M.P.: Bine, dar, în realitate, este finalul?
M.C.: Nu este finalul! Finalul nu o să fie nici 
când o să îl cred eu că este. 
D.M.P.: Din câte am aflat, Radu adevărat a 
primit cartea cadou de la tine.
M.C.: Da. Bine, nu este cadou. Când spui 
cadou, sună ca și cum i-aș fi dat-o cu o 
anumită ocazie. Nu, n-a fost așa. Acesta 
a fost scopul cărții de la bun început. Nu 
m-am gândit niciodată pe parcursul scrierii 
la toate consecințele și repercursiunile unei 
vieți de scriitor. Adică: ce înseamnă, de fapt, 
să fii autor publicat, că sunt șanse ca eu să 
vin să vorbesc aici cu tine, sau să mă duc să 
vorbesc cu alții, sau să am lansarea în cadrul 
liceului, sau să se scrie articole despre mine 
în anumite reviste – nu m-am gândit la 
aceasta niciodată, deși erau lucruri firești, la 
care ar fi trebuit să mă gândesc. Eu voisem să 

scriu din dorința de afirmare și pentru ca, 
ulterior, acest volum să ajungă în mâinile 
acelui Radu adevărat, despre care vorbești 
și tu. Visul meu de a scrie o carte nu era 
doar de a scrie un roman, ci, pur și simplu, 
despicarea sufletului meu în câteva cuvinte. 
Iar momentul în care am reușit să i-o dau 
în mână a fost definitoriu. Cred că, dacă 
ar fi să fac un fel de ierarhie a celor mai 
bune momente trăite de mine în ultimele 
câteva luni, aș pune, desigur, pe locul întâi, 
fără niciun fel de reținere, cel când am 
fost contactată de editură. Apoi, probabil, 
momentul când mi-am ținut prima dată 
cartea în mână. Și, pe locul al treilea, aș 
pune momentul când i-am înmânat cartea, 
pentru că, după visul de a o scrie, a fost 
visul de a i-o da.
D.M.P.: Poți să îmi spui puțin despre 
interacțiunea dintre tine și Radu după ce 
a primit cartea? Dacă a citit-o, dacă ați 
vorbit despre aceasta... Ce părere are de 
volumul II...
M.C.: Da, bine, nu prea se leagă atât de tare 
de povestea romanului în sine, dar... Tu 
cum te-ai simți dacă ar veni cineva la tine: 
„Uite, eu am scris o carte despre tine!“? Da, 
a citit-o, este în proces de lectură. Nu știu 
exact ce să spun despre aceasta. Nu cred că 
aș putea eu să vorbesc despre ce simte sau 
despre ce crede el, dar bănuiesc că nu ți se 
întâmplă de prea multe ori în viață să vină 
o persoană la tine, spunându-ți „Știi, ești 
personaj principal în romanul meu!”.
D.M.P.: Și atunci, ce te-a determinat 
să scrii? A fost vreun moment cheie în 
interacțiunea dintre voi în care ai zis: 
„Nu, eu o să scriu despre ce trăiesc acum 
și despre ce trăiesc cu această persoană!“?
M.C.: Eu am sperat... Ziua în care m-am 
hotărât că eu trebuie să-mi materializez 
„Notițele“ într-un roman a fost 13 octombrie. 
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CONCURSUL

LIDER EUROPEAN

a fel ca în anul școlar anterior 
(2021-2022), și acum 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.

L

 EDIȚIA A XII-A, 2022

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

Cristina Surdeanu, 10 A
Forțu Lavinia, 9 D
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Profesori coordonatori:
Corina Buzoianu
Victoria Mihalcea



 Provocarea a constat, și de data aceasta, 
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.“ Noutatea a constituit-o setul de materiale 
de sprijin postate pe site și întâlnirile online (6 – 
7 octombrie 2022) cu viitorii participanți, menite 
să clarifice aspecte privind modul de realizare a 
proiectului. 
 Perioada de înscriere a echipelor în concurs 
a fost 10  – 16 octombrie, iar cea pentru transmiterea 
proiectelor: 7 – 13 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: 
1. în domeniul educațional: insuficiența materialelor 
didactice pentru elevii cu cerințe educaționale 
speciale, încadrați în învățământul de masă, 
respectiv 
2. în domeniul social: integrarea persoanelor cu 

dizabilități în societatea românească. 
 Echipa care a identificat problema în 
domeniul educațional  (intitulată  4ALL) a fost 
alcătuită din: Miruna Mihai, Camelia Mitu, Bianca 
Simion (din clasa a X-a H) și Cristina Surdeanu (din 
clasa a X-a A) - coordonator: prof. Corina Buzoianu, 
elaborând proiectul intitulat Împreună pentru toți! 
Problema identificată a pornit de la constatarea 
că nu există, la ora actuală, un set de materiale de 
sprijin pentru copiii cu CES din Colegiul Național 
„Spiru Haret“ (dar și din alte licee din București) 
care vor susține examenul de bacalaureat în anul 
2024. 
 Într-un astfel de context, soluția formulată 
de membrii echipei 4ALL a fost „implementarea 
unui proiect prin care echipe multidisciplinare din 
3 licee să realizeze materiale de sprijin pentru copiii 
cu CES care vor susține examenul de bacalaureat în 
anul 2024“, sloganul proiectului fiind: Schimbarea 
începe prin fiecare dintre noi!
 Proiectul și-a propus să rezolve o problemă 
identificată în școala noastră. Reușita lui poate 
constitui punctul de plecare pentru un proiect mai 
amplu, la nivel municipal și chiar național. Scopul 
principal l-a constituit îmbunătățirea demersului 
didactic (predare-învățare-evaluare) pentru elevii 
cu CES de la cele trei licee bucureștene, astfel încât să 
promoveze examenul de bacalaureat 2024. Soluția 
identificată necesită puține resurse financiare, dar 
implicare din partea cadrelor didactice și voința 
de a schimba în bine condițiile de învățare pentru 
elevi. Rolul echipei 4ALL a fost/este acela de a face 
acest lucru posibil.

 | PROIECT |

 Pe de altă parte, numele echipei care a propus 
o soluție pentru problema identificată în domeniul 
integrării persoanelor cu dizabilități este DELAFIBI, 
fiind alcătuită din elevele: Filofteia-Teodora Buduianu, 
Lavinia-Ioana Forțu, Deea-Andrada Iancu și Bianca-
Ioana Petre (clasa a IX-a D), sub coordonarea doamnei 
profesoare Victoria Mihalcea (limba română). 
 Lavinia-Ioana Forțu:
 „La început de an școlar, am aflat de 
proiectul Lider European de la doamna profesoară 
Victoria Mihalcea, care ne-a făcut prezentarea, 
lansând provocarea de a participa. Am constituit o 
grupă, formată din patru colege de clasă (a-IX-a D) 
de la C.N.„Spiru Haret“ București și am deliberat 
asupra alegerii temei pentru concurs. Am propus 
mai multe variante, în special pe segmentul social, 
și, în final, am decis: tema integrării persoanelor cu 
dizabilități în societatea românească. 
 Ni s-a părut o provocare, având în vedere 
faptul că sunt atât de multe lipsuri la acest capitol. 
Astfel, ne-am constituit în echipa Delafibi, ne-
am construit planul care să aducă o schimbare 
reală în comunitate, pe plan social. Societatea 
românească se confruntă cu o problemă gravă în 
ceea ce privește persoanele cu dizabilități: acestea 
sunt  discriminate peste tot în societate, iar locul 
de muncă, respectiv școala, nu fac excepție de la 
regulă. 
 Ca soluție, am propus educarea populației 
de la vârste cât mai fragede pentru combaterea 
acestor prejudecăți și comportamente înrădăcinate 
în comunitatea noastră. Astfel, am identificat 

soluția implementării cursurilor de învățare a 
limbajului mimico-gestual în școli, printre alte 
inițiative de acceptare și incluziune socială. 
 Proiectul a fost o experiență de care am avut 
nevoie atât eu, cât și colegele mele. Am descoperit 
lucrul în echipă și pot spune că această experiență 
a însemnat o evoluție a mea pe plan psihologic. Am 
înțeles că, împreună, putem aduce schimbarea și 
le putem oferi sprijin și ajutor unor semeni de-ai 
noștri, pe care viața i-a încercat. 
 Proiectul a avut un impact emoțional 
asupra mea și a fost o lecție din care am învățat că 
poți să aduci fericirea în viața unor oameni cu foarte 
puțin efort, dar cu multă dorință de schimbare. 
Am pornit de la premisa: «Să faci pe cineva să 
zâmbească e mult mai presus decât să câștigi.» Am 
înțeles că a câștiga nu este mai important decât a 
aprecia ceea ce ai și a nu trece nepăsător pe lângă 
cei de lângă tine.“
 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.
 Le felicit pe colegele mele din ambele echipe 
pentru implicarea în acest concurs organizat de 
Reprezentanța Comisiei Europene în România, 
având oportunitatea, astfel, de a investiga probleme, 
de a identifica oportunități existente în comunitatea 
locală și de a ne implica în identificarea unor soluții.

Sursa foto: arhiva personală a membrilor echipei DELAFIBI
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 TEM In The Life este un proiect 
Erasmus+, derulat prin fonduri 
europene de Colegiul Național „Spiru 
Haret“ din București împreună cu 
alte cinci școli din Europa: două școli 

din Spania (regiunile Valdemoro și Alcorcon), 
o școală din regiunea Karaman – Turcia, una 
din Skopje – Macedonia de Nord și o școală 
din Gdansk, Polonia. STEM reprezintă un 

acronim al materiilor de studiu atât de necesare 
în secolul XXI: științe (adică biologie, fizică, 
chimie), tehnologie (informatică), inginerie și 
matematică. Proiectul este aprobat pentru o 
perioada de 3 ani: 2020-2023. 
 După un an de stand-by impus de virusul 
buclucaș, începând cu anul școlar 2021-2022, 
atelierele și activitățile din proiect au fost reluate 
încet-încet, spre bucuria tuturor celor implicați. 
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prof. Dana Cornelia Sburlan
Natalia Popescu, 11 E

FOTO -
arhiva proiectului 
STEM In The Life
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MACEDONIA  DE  NORD

prof. Dana Cornelia Sburlan
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 Prima întâlnire dintre elevii din școlile 
partenere a avut loc în localitatea Skopje, Macedonia 
de Nord, în perioada 6-12 februarie 2022. Elevii 
spiriști au petrecut o săptămână memorabilă: au 
învățat lucruri noi legate de crearea de afișe digitale, 
au lucrat în echipe mixte cu tineri de aceeași vârstă 
(tehnica jigsaw), au descoperit cât de util și de 
important este să creeze și să gândească soluții în 
echipe, dar s-au și relaxat, acumulând informații 
diverse despre lumea în care trăim.
 Prima zi de activități din Macedonia de 
Nord a cuprins vizitarea școlii Zef Lush Marku 
și întâlnirea echipei de profesori STEM cu echipa 
managerială. Elevii noștri, aflați în mobilitate: 
Bianca Ghergulescu (clasa a VII-a), Călin Victor 
Matei (clasa a VIII-a), Popescu Natalia (clasa a 
X-a), Voicu Maria (clasa a XI-a) și Stanciu Gabriel 
(clasa a XII-a), le-au propus colegilor din cele 4 
țări participante un joc de anagrame pornind de la 
cuvinte STEM. În după-amiaza aceleiași zile, am fost 
însoțiți de elevi voluntari în orașul capitală, unde am 
vizitat The Old Bazaar din Skopje, și Cetatea Kale. 
 Cea de-a doua zi a săptămânii a presupus 
o continuare a atelierelor elevilor, care, de această 
dată, au început să lucreze în programul Microsoft 
Publisher, în echipe mixte, un afiș digital în proiect, 
cu elemente integrative specifice. În partea a doua 
a zilei, a urmat o vizită la Muzeul Maicii Tereza 
din Skopje și una la Muzeul de Istorie Naturală 
a Republicii Macedonia. În ziua a treia, a avut 
loc o vizită culturală integrativă la Stațiunea de 
schi Popova Shapka, aflată în afara orașului, și la 
moscheile monument din regiune (Painted Mosque 
si Arabati Baba Tekke). În partea a doua a zilei, ne-
am plimbat prin orașul vechi, am admirat partea 
centrală a lui, ne-am luat rămas bun de la gazde și de 
la entuziaștii elevi voluntari macedoneni, în cadrul 
unei petreceri de seară organizate la hotelul unde 
eram cazați.

Foto: arhiva proiectului Stem In The Life

ECHIPA CNSHB ÎN 
MACEDONIA DE NORD

Experiențele de până acum au creat genul acela de amintiri 
spre care ne întoarcem mereu cu o nostalgie și cu un 
sentiment al unei incredibile realizări: lumea poate fi un 
loc mai bun, viața poate fi mai plină de sens, instrucția și 
educația pot fi făcute și în alte contexte mai puțin formale, 
în care  creta și banca lipsesc, dar unde informația, livrată 
într-o limbă de circulație internațională, poate fi atât de 
plăcut și de armonios îmbinată cu practica. Dovada acestor 
complexe contexte de învățare și de lărgire a orizontului de 
(auto)cunoaștere constă în rândurile și fotografiile extrase 
din file de jurnal de pe site-ul proiectului (steminthelife.com).
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 La sfârșitul lunii martie a acestui an, elevii 
noștri au plecat la Gdansk, Polonia. În prima zi a 
vizitei în Polonia, în cadrul proiectului STEM IN 
THE LIFE Erasmus+, au vizitat școala parteneră din 
proiect: ZespoI Szkol Ogolnoksztalcacych nr 5 IV 
Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Mistrzostwa 
Sportowego im. Marynarzy WOPschool. Atelierele 
acelei zile s-au bazat pe învățarea construirii și punerii 
în funcțiune a unui roboțel folosind kituri Arduino. 
• „Câtă bucurie simțeai când îți reușea câte o 
schemă!“ (Irina Necula, clasa a VII-a)
• „În afară de a învăța lucruri, programele Erasmus 
îți oferă cele mai bune ocazii de a-i cunoaște pe ceilalți 
din atât de multe perspective: culturală, personală, 
academică.... În plus, pot spune cu siguranță că, după 
această activitate, mă simt mai aproape de obiectivul 
de a reuși să fac două lucruri importante pentru 
mine: construirea și programarea unui robot.“ (Daria 
Ciocănescu, clasa a X-a).
 Un lucru impresionant pe care l-au aflat 
este că, deși multe clădiri au fost distruse în timpul 
războaielor mondiale, oamenii din Gdansk au găsit 
puterea și hotărârea de a le reconstrui conform 
planului original al orașului, folosind arhitectura și 
magnifica artă tradițională.
• „Miercuri, am vizitat mai întâi Centrul 
Hevelianum, un centru modern de știință și tehnologie, 
care promovează, de asemenea, moștenirea culturală 
și pe cea istorică. Centrul ne-a fost prezentat de un 
ghid, care ne-a arătat câteva dintre experimente și ne-a 
explicat cum funcționează. Apoi, am fost încurajați să 
descoperim singuri diverse setări și cum funcționează 

ele. Făcând acest lucru, am înțeles cum forțele fizice 
acționează și reacționează asupra diferitelor obiecte, 
prin experimente mecanice care implică vibrații, 
descompunerea forțelor pe planuri înclinate, energie 
cinetică, aerodinamică și scripete.“ (Maria Dinu, clasa 
a VII-a)
 Muzeul în aer liber Szymbark, centrul de 
educație și promovare al regiunii Kashubian, este plin de 
artefacte istorice fascinante, cum ar fi o casă din secolul 
al XVII-lea, adusă chiar din partea de nord a Rusiei, 
menită să arate condițiile de viață din Siberia acelor 
vremuri. Tuturor celor prezenți li s-a prezentat și trenul 
morții, care aducea prizonieri în Siberia fără mâncare, 
apă și într-un frig îngrozitor. Dacă au avut norocul să 
supraviețuiască călătoriei, au ajuns în închisorile din 
Siberia, în magazii fără ziduri, unde temperaturile 
reci de -50°C ale nopților siberiene nu puteau aduce 
nimic altceva decât moartea acelor bieți oameni, 
închiși de comuniști. „Dându-ne seama de atrocitățile 
comunismului care au avut loc în acele vremuri, toți am 
jurat să nu mai lăsăm acele lucruri îngrozitoare să se mai 
întâmple vreodată.“ (Ana Stănescu, clasa a X-a).
 Casa Răsturnată
 „La scurt timp, ne-am apropiat de Casa 
Răsturnată, o construcție construită cu susul în jos. 
După ce ne-am minunat de aspectul său exterior, 
am decis să vedem cum arată pe dinăuntru. Trebuie 
să mărturisesc că am avut cel mai ciudat sentiment, 
în timp ce mi-am dat seama că nu mă puteam ține 
pe picioare din cauza amețelii survenite brusc. După 
primii pași în casă, simțeam că nu aveam niciun 
control asupra reacțiilor corpului meu.

POLONIA
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Chiar și mișcarea picioarelor devenise o adevărată 
provocare! Probabil creierul meu fusese complet 
dezorientat de acele decorațiuni care erau puse cu capul 
în jos, ca, de altfel, toată casa. După ceva timp, am ieșit 
din casă, dar ne-am dat seama că am văzut o parte a unei 
lumi cu susul în jos când am trecut din nou pe lângă 
trenul prizonierilor în drum spre ieșire. Ne-am amintit 
că barbaria și cruzimea au întors, la un moment dat, 
lumea într-o direcție greșită, provocând atâta suferință; 
încă o dată ne-am dat seama de importanța libertății și a 
echilibrului în lumea noastră de astăzi. 
 După ce-am luat cina în restaurantul 
castelului, într-o atmosferă care ne-a aruncat 
înapoi în timp, ne-am îndreptat înapoi spre casa 
noastră temporară, în frumosul oraș Gdańsk, fericiți și 
recunoscători pentru o zi atât de minunată, în care am 
aflat atâtea despre lume și, cel mai important, despre 
greșeli și realizări ale trecutului nostru.“ (Ana Stănescu, 
CNSHB, clasa a X-a)
 Spre sfârșitul săptămânii de mobilitate în 
Polonia, elevii au realizat cât de asemănătoare și, totuși, 
diferite sunt experiențele unor elevi ai generației actuale. 
Spiriștii au avut ocazia să vadă cum trăiesc, gândesc și 

învață alți elevi de vârsta lor din alte colțuri ale lumii.
 În ultima zi de practică pe teoria printării 3D, 
ei au realizat o mini piesă schițată virtual în echipele 
mixte. După terminarea cursului de Design, a avut loc 
o ceremonie de înmânare a certificatelor de formare 
europene, urmată de un prânz festiv, unde toți profesorii 
au ținut un toast, mulțumind gazdei noastre pentru 
experiența minunată pe care ne-au oferit-o.
 „A fost un moment emoționant pentru toată 
lumea și, chiar dacă lacrimile nu erau vizibile, cu 
toții am simțit un oarecare regret la ideea plecării. 
După prânz, ne-am luat rămas bun de la grupul din 
Turcia, ce trebuia să plece devreme. În acel moment, 
am început să mă gândesc la ceea ce am învățat și la 
ce am văzut în ultimele cinci zile: cum am învățat să 
programăm roboți, vizita la muzeul de fizică, vizita la 
castelul Malbork, o minune arhitecturală care datează 
din secolul al XIV-lea și cursul de design 3D. Plecarea 
lor timpurie ne-a făcut pe toți să ne dăm seama că 
această experiență se apropie de sfârșit și că ne doream 
să petrecem mai mult timp alături de noii prieteni, 
ceea ce am și făcut în acea seară.“ (Rareș Bratu - Iorga, 
clasa a XI-a)
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Natalia Popescu, 11 E

otul a început când am văzut afișul de la 
intrarea în liceu. „Experiența Internațională 
Erasmus“ era ceva de care auzeam doar 
pe rețelele sociale, unde proiectele erau 
promovate de studenții experimentați: 
olimpici, premianți, adică „geniile“. În 

ciuda șanselor pe care le estimam, m-am înscris. 
În timp ce lucram la proba tehnică, îmi spuneam:  
„Sigur sunt alții mai străluciți! Mai are rost să 
încerc?“. Totuși, o parte din mine încă spera la ceea 
ce visam de mult, așa că am trimis lucrarea și am 
predat dosarul de candidatură. Niciodată nu am 
crezut că simpla atracție pentru materiile profilului 
real m-ar duce așa de curând, atât de departe: la 
700  de kilometri, mai exact, în Skopje, capitala 
Macedoniei de Nord.
 Într-o după-amiază de luni, 22 decembrie 
2021, după ce am aflat că am fost selecționată pentru 
prima mobilitate Erasmus+ STEM IN THE LIFE, 
am coborât scările aproape levitând și, copleșită 

de emoții, le-am spus părinților mei: „Vedeți că eu 
plec!“. Replica lor a fost exact ceea ce credeam și eu 
inițial: „Pleci? Tu? Unde?“, crezând că este o glumă. 
„Departe…“, le-am răspuns,  „…și am nevoie de 
pașaport!“. Aventura abia începea.
 Duminica, prima zi a călătoriei, am 
petrecut-o, în mare parte, pe drum. Mi-am 
cunoscut colegii, cei patru cu care aveam să lucrez 
pentru următoarea săptămână. Escala de opt ore 
în Istanbul ne-a oferit șansa de a ne găsi puncte 
comune: pasiuni, interese, chiar și profesorii mai 
mult sau mai puțin preferați. Odată ajunși la hotel, 
gândul ne purta la ziua de mâine.
 Luni, 7 februarie, am întâlnit elevii din 
celelalte țări implicate în proiect. Liceenii țării gazdă 
ne-au primit cu multă căldură în școala lor: ne-au 
prezentat istoria instituției și ne-au făcut un tur al 
claselor. Fiecare țară a avut o scurtă și elocventă 
descriere a liceelor, după care am început să vizităm 
nenumărate monumente.

T

 Ce-i drept, zilele au trecut foarte repede. 
Dimineața, echipele își etalau competențele în 
domeniul calculatoarelor, iar, după-amiaza, 
cunoșteam oameni noi, culturi diferite, în timp 
ce străbăteam străzile centrului istoric în lung 
și-n lat. Însoțiți permanent de ghidul nostru, 
Prina, o elevă ce ne-a devenit și prietenă 
devotată, plimbările deveneau scurte detașări 
de la viața cotidiană, gândurile purtându-ne 
la istoria și frumusețea locului.  Seara, înainte 
de culcare, împărtășeam cu umor povești din 
liceu și ne aminteam de casă cu un joc de cărți 
ce ajungea să dureze câteva ore bune. 
 Munceam din greu la posterul STEM 
IN THE LIFE, tema atelierelor. Lucrarea 
prindea contur și eram tot mai încântați de 
rezultat. În urma votării celui mai bun afiș, 
ne-am clasat pe locul II, fiind un rezultat cu 
care mă mândresc.
 Sunt recunoscătoare pentru echipa 
din care am făcut parte și pentru modul în 
care ne-am valorificat bagajul de cunoștințe, 

dar și pentru buna cooperare și înțelegerea 
aproape telepatică dintre noi. Ambiția de care 
am dat dovadă, presărată cu glume și ironii, 
dar nelipsită de seriozitate și dedicare, toate 
acestea au fost edificatoare pentru succesul 
din mobilitate. Am izbutit să creăm o imagine 
autentică a liceului și am reprezentat școala cum 
se cuvine; le-am vorbit colegilor din celelalte 
țări despre istoria comunității, despre numărul 
mare de cluburi și activități extrașcolare, 
reușind să-i impresionăm profund cu toate 
aceste facilități cu care noi, spiriștii, suntem 
obișnuiți deja. La urma urmei, am părăsit 
Balcanii de Vest cu multe amintiri frumoase. 
Am râs, am dansat, am legat prietenii și am 
cunoscut culturi noi, în timp ce am învățat cel 
mai important aspect: nicăieri nu-i ca acasă, 
însă, alături de oamenii potriviți,  „acasă“ 
poate fi oriunde.
 În urma experienței mele în mobilitatea 
Erasmus+ STEM IN THE LIFE, am înțeles că 
locul meu e în Spiru. Al tău unde e?

Nicăieri nu-i ca acasă, însă, 
alături de oamenii potriviți,  

„acasă“ poate fi oriunde. “
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Un altfel de festival

Aurelia Popescu, 12 G

red că toată lumea știe că în Spiru sunt 
foarte multe cluburi, cercuri de arte, reviste 
școlare. Și lista poate continua, desigur, dar, 
pentru mine, printre cele mai importante 
dintre activitățile acestea extracurriculare 
se află Booktrailer Film Festival (BFF). 
 Ce este? BFF este un festival internațional 

de booktrailere dedicat elevilor, în care sunt 
implicate mai multe țări din Europa și la care 
poți participa atât ca producător de scurtmetraj, 
cât și ca parte din echipa de organizare sau ca 
membru în juriul internațional. România este 
reprezentată, în acest festival, de liceul nostru, 
prin coordonatoarele concursului, doamnele 
profesoare Ștefania Ciobanu și Camelia Săpoiu. 
BFF, ajuns, în anul 2022,  la ediția XV, are o etapă 
națională jurizată de regizori, editori, scriitori, 
actori, apoi o etapă internațională cu un juriu 
format din profesori și din elevi din fiecare țară 
participantă. 
 Am făcut parte din juriul format din elevi 
și din profesori pentru trei ani consecutiv, iar 
experiența a fost una minunată. Dacă pare cam 

ciudat ca un asemenea lucru să se întâmple într-un 
liceu, explic și o să aibă mai mult sens.
 Pentru început, cum am ajuns să fiu parte 
dintr-un festival de film într-un juriu internațional? 
Nu e o activitate prea des întâlnită, mai ales în 
România. Pe scurt, în iarna clasei a IX-a, am auzit 
în liceu, la boxe, că se vor ține interviuri pentru 
cei care vor dori să participe ca parte din juriu 
sau ca voluntar în echipa de organizare a acestui 
festival. De BFF mai povestise doamna profesoară 
de română la oră pentru cei care ar fi fost interesați 
să facă un film. Așa că eu, cineva care își dorește 
să dea la UNATC, la regie de film, am zis „de ce 
nu?“ și m-am dus la interviu. După doi ani, încă 
țin minte emoțiile și cele câteva lucruri spuse în 
engleză și în română despre The Shape of Water 
și Avengers: Endgame. Am ieșit de la interviu 
încrezătoare și, peste un timp, am primit mesajul 
că am fost admisă în juriul internațional. 
 Atunci, la începutul anului 2020, ediția a 
XIII-a a festivalului, ar fi trebuit să se desfășoare în 
țara organizatoare, Italia, la Brescia, dar pandemia 
a făcut ca totul să aibă loc online.

C

La fel s-au desfășurat și ediția din 2021 și cea de 
anul acesta. Pe platforma pe care se înscriau 
trailerele regizate de elevi, au fost făcute conturi 
prin care noi, membrii juriului, puteam viziona 
filmele într-un interval de câteva zile, pentru a le 
juriza, conform unor criterii bine stabilite. 
 Din toate booktrailere pe care le-am văzut 
până în cele trei ediții, cele care mi-au rămas în 
minte sunt The Maze Runner din 2020, realizat  
de un băiat din România cu figurine portocalii 
din clei, Bătrânul și marea din 2021, care prezintă 
o scenă simbolică pentru mesajul cărții, iar din 
2022, La Vegetariana, Proces și Laleczki, toate 
foarte originale, prin viziune și tehnici de filmare. 
Dacă sunteți curioși, le găsiți pe site-ul festivalului 

(booktrailerfilmfestival.eu). 
 Acest festival este un mod de exprimare 
a adolescenților prin film, un mediu în care se 
pătrunde mai greu față de celelalte arte. Prin el am 
învățat cum să „despic“ un film pentru a-i înțelege 
semnificația și am început să apreciez munca din 
spatele camerelor, care nu este una ușoară. Mă 
bucur că am făcut parte din acest festival, că mi-a 
arătat faptul că mulți adolescenți din Europa sunt 
pasionați de filme și de cărți, ca mine, iar dorința 
mea este să particip la acest festival și anul viitor 
ca membru al juriului sau, poate, ca regizor în 
concurs. 
 Și, cine știe, poate la ediția următoare, un 
cititor al acestui articol va face parte din juriu.
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Booktrailer Film Festival
pentru iubitorii de carte și de film

Oana Blănaru, 12 G

BOOKTRAILER - A space for meeting and discussion on reading 
and its methods of promotion through the language of cinema. 

Industria de carte și industria creatoare de film, două domenii 
care par atât de diferite, dar care au atât de multe lucruri în 
comun. Cum este să faci parte dintr-un juriu internațional, să 
vezi oameni diferiți cu pasiuni comune și să rămâi cu un strop de 

recunoștință în suflet?
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ACeeAșI CArte, VIZIUNI DIfERite
 Experiențele pe care le-am trăit ne fac 
persoanele de astăzi, iar faptul că putem percepe 
același lucru în atât de multe moduri, diferite 
și unice în felul lor, trecând prin filtrul gândirii 
același produs, este magnific. E ca atunci când 
mănânci o felie din tortul tău preferat de morcovi 
și, deși ai folosit aceeași rețetă, descoperi o nouă 
aromă de fiecare dată, un nou subînțeles, ceva 
nemaiîntâlnit care te face să mai vrei o a doua 
felie. De ce spun toate acestea? Experiența trăită, 
fiind parte din European Teachers and Student’s 
Jury, în cadrul Booktrailer Film Festival 2022, 
mi-a redat o nouă perspectivă asupra felului în 
care diferite persoane percep lumea, firi atât de 
diferite, dar cu multe lucruri în comun. M-a 
impresionat incontestabil faptul că, dintr-o 
multitudine de opțiuni, cel puțin două cărți au 
avut două reprezentări diferite (Zece negri mititei 
de Agatha Christie, Portretul lui Dorian Gray de 
Oscar Wilde, Unul dintre noi minte de Karen M. 
McManus), având la bază aceeași esență, singura 
diferență fiind acel final touch, realizat printr-o 
înțelegere diferită a lumii.

AUTEntIC ROMâNesC
 

A fost destul de complicat să jurizez o 
ecranizare a unei cărți pe care nu am citit-o și, în 
același timp, să păstrez neutralitatea față de cele 
pe care le-am citit recent sau cândva. Ce m-a 
impresionat, în schimb, a fost alegerea unor echipe 
din țara noastră de a ecraniza texte din literatura 
română (Enigma Otiliei de George Călinescu, 
Moara cu noroc de Ioan Slavici, Baltagul de 
Mihail Sadoveanu, La țigănci de Mircea Eliade), în 

favoarea literaturii universale, mult mai populare 
și căutate printre cititorii europeni. Prozele alese 
au avut șansa de a fi promovate cu succes într-un 
concurs internațional și de a arăta, fără îndoială, 
că și în literatura noastră există opere de valoare 
sau lecturi atractive. 

APliCABIlitateA EXPERIenței îN VIAȚA ZILNICĂ
 Deși conținutul unei cărți este mult 
mai prețios decât descrierea sa, „să nu judeci o 
carte după copertă“ este, încă, un simbol actual. 
Aparențele ne păcălesc incontrolabil, iar ceea ce 
este notoriu poate fi transformat în banal, dar și 
invers. Astfel, neavând experiență în domeniul 
editării video, atenția mea a alunecat inevitabil pe 
jocul actorilor, pe emoția și pe trăirile transmise, 
pe complexitatea scenariului. Nu doar că o să 
plâng cu lacrimi de crocodil sau o să râd până 
o să mă doară obrajii, dar voi respira sincron cu 
personajul pe care îl voi interpreta în viitorul 
meu spectacol și, zilnic, voi trăi fiecare secundă 
ca într-un booktrailer, pură emoție. De asemenea, 
cel mai votat booktrailer de către mine (The Trial) 
va apărea și în cadrul orelor de limba română, la 
prezentările de carte pe care le realizăm anual. 
Dacă inspirația pentru un booktrailer vine dintr-o 
carte, de ce să nu inversăm procesul?
 Să fiu parte dintr-un proiect internațional, 
cu participanți din atâtea țări europene, a fost una 
modelatoare, iar implicarea în juriul competiției 
m-a făcut un critic mai experimentat și un om mai 
înțelegător. Și, nu în ultimul rând, toată această 
poveste desprinsă din marile festivaluri de filme 
nu ar fi fost posibilă fără doamnele profesoare. 
Degeaba ne îndepărtăm unii de ceilalți, mereu va 
fi ceva ce ne va aduce împreună. 
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Ioana Cazacu și Mihai Călin Tănase, din clasa a XI-a 
E, au propus o evaluare proprie a filmelor nominalizate 
la premiile OSCAR din anul 2022, oferind și un scor. 
Descoperiți care a fost verdictul lor, dat înainte de 

festivitatea decernării Premiilor Oscar, 2022! 
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REZUMAT: Musical-ul urmărește povestea de 
dragoste dintre o fată originară din Puerto Rico, 
Maria, și un băiat alb, Tony. Relația celor doi este 
interzisă, având în vedere conflictele dintre două 
benzi de răufăcători portoricani și caucasieni (Sharks 
și Jets). Filmul pare a demonstra însă că iubirea 
câștigă mereu în final, indiferent de metodele folosite. 
Nu și în acest caz. Tony ajunge să-l omoare (din 
greșeală sau intenționat) pe șeful Sharks din banda 
de portoricani, la o încăierare stabilită de ei. Deși 
acest lucru lasă loc liber pentru relația sa cu Maria, 
crima comisă trebuie pedepsită, Tony fiind împușcat 
în final.
OPINIE (C.T.): Deși momentele dinamice din 
film abordează câteva subiecte dure, de actualitate, 

precum: majoritar rasismul, discriminarea, 
homofobia, și pun în evidență calitățile și capacitățile 
actorilor, cred că acestui film îi lipsește, totuși, 
dimensiunea morală. Crimei comise nu îi este dată 
destulă atenție, firul narativ derulându-se, de la 
acel moment, pe repede înainte. Culorile aprinse, 
suprapuse cu melodiile clișeice despre iubire, 
deturnează atenția de la evenimentele cu adevărat 
tragice. Trebuie să recunosc, spre finalul filmului, 
am fost din ce în ce mai intrigat, gândindu-mă că 
sfârșitul va avea un oarecare impact, dar am fost 
doar dezamăgit de nonșalanța cu care a fost tratat 
în ultimele minute. Cu toate acestea, finalul are 
cele mai impresionante momente de actorie din 
întreaga ecranizare.

REGIZOR - Steven Spielberg
ACTORI:
 Ansel Elgort - Tony
 Rachel Zegler - Maria  
 Ariana DeBose - Anita
 David Alvarez - Bernardo
DURATA: 156 min.
DISTRIBUȚIE: 20th Century Studios

REZUMAT: Bazat pe o poveste reală, acest 
film prezintă atât viața unor jucătoare de tenis 
renumite, Serena și Venus Williams, dar și trăirile 
tatălui lor. Richard Williams încearcă din greu să 
își antreneze fiicele pentru a deveni campioane, 
însă, de cele mai multe ori, conversațiile cu 
posibili antrenori se termină cu un refuz. Când 
cineva acceptă, în final, disperatele propuneri ale 
tatălui, Richard începe să îi dea mai multă atenție 
lui Venus, Serena trebuind să se antreneze singură. 
Familia se mută în Florida, pentru ca Venus să 
își continue antrenamentele, (reușind să câștige 
viitoare competiții). Din fericire, în urma unor 
certuri de familie și după alte câteva competiții și 
antrenamente aprige, epilogul filmului anticipează 

viața plină de reușită atât a lui Venus, cât și a 
Serenei (devenind unul dintre cei buni jucători 
din lume, cum a prezis chiar tatăl ei).
OPINIE (C.T.): Având în vedere faptul că filmul 
pune accent intenționat pe comportamentul 
lui Richard, pot spune că această poveste a fost 
ecranizată într-un mod remarcabil. Tirania tatălui 
și, oarecum, nepăsarea față de sentimentele fetelor, 
te face să empatizezi și mai mult cu experiența 
lor. Pe deasupra, acest scenariu este decorat cu o 
mulțime de imagini, care prezintă suburbiile din 
America anului 1994. În final, ignorând durata 
lungă de 2 ore 25 de minute (câteva scene ce ar 
putea fi foarte ușor scurtate), acest film reușește să 
te impresioneze. 

REGIZOR: Reinaldo Marcus Green
ACTORI: 
 Will Smith- Richard Williams
 Aunjanue Ellis- Oracene “Brandy” Price
 Saniyya Sidney-Venus Williams 
 Demi Singleton- Serena Williams
 Tony Goldwyn- Paul Cohen
DURATA: 145 min.
DISTRIBUȚIE: Warner Bros

SCOR FINAL: 3,5/5

SCOR FINAL: 4/5

Călin Tănase, 10 E

Călin Tănase, 10 E

Foto: wallpapercave.com

Foto: afi.com
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REZUMAT: Relația lui Yūsuke cu soția sa este 
una complicată. Căsnicia dintre regizorul de 
teatru și soția sa, scenarist, este perfectă doar 
în aparență. Yūsuke este devastat când află că 
soția nu îi este fidelă, dar alege să nu aducă 
vorba de acest subiect, însă, la scurt timp, 
Oto moare. La doi ani de la înmormântare, 
regizorul se mută la Hiroshima, unde primește 
de la o companie de teatru un șofer, Misaki 
Watari, care să conducă în locul lui. De la acele 
prime momente, relația lor evoluează reușind 
să se deschidă unul altuia, să se încurajeze și 
să se consoleze reciproc.

OPINIE (C.T.): Este clar, încă dinainte să te 

uiți, că această ecranizare a unei povestiri de 
Haruki Murakami (Men Without Women) nu 
este pentru toată lumea. Având o durată de trei 
ore, Drive My Car aduce în scenă o poveste 
inedită și niște personaje complexe, a căror 
evoluție, atât emoțională, cât și psihologică, 
este limitată la un univers de dimensiuni reduse 
(majoritatea semnificațiilor fiind îndreptate 
către mașina roșie a protagonistului). Deși 
poate deveni plictisitor destul de repede, 
profunzimea de care dă dovadă trebuie luată 
în considerare. Fiecare detaliu neînsemnat, 
în imaginea de ansamblu, are nenumărate 
conotații, teribil de importante (sentimental) 
pentru fiecare personaj.

REZUMAT: Stan, un om plin de secrete, 
ajunge să lucreze la un circ unde o întâlnește 
pe viitoarea sa parteneră, Molly. Anii trec, 
iar cei doi își creează o carieră pe baza 
unor trucuri ieftine, până când o femeie 
misterioasă își dă seama de codul secret 
folosit de „magicieni“. Acea femeie, pe 
numele ei Lilith Ritter, cade la o înțelegere 
cu Stan, dându-i informații utile pentru 
următorul spectacol care, din păcate, nu 
merge bine. 
 Molly îl abandonează pe Stan, iar 
când bărbatul se întoarce la doamna Ritter, 

află că aceasta l-a păcălit. În final, Stan 
scapă cu viață și ajunge la un alt circ, unde 
își caută din nou de lucru.

OPINIE (C.T.): Chiar dacă un film de acțiune 
cu ușoare influențe horror este garantat să 
te țină în priză, nu cred că această peliculă 
se poate compara cu celelalte titluri de 
pe listă. Într-adevăr, este un film plin de 
suspans și te face să te întrebi: cam cât de 
departe ar merge omul pentru faimă...? 
Dar în afară de aceasta, nu atinge niciun alt 
subiect prea profund (sau interesant).  

REGIZOR: Guillermo del Toro 
ACTORI: 
 Bradley Cooper - Stan Carlisle
 Cate Blanchett - Lilith Ritter 
 Toni Collette - Zeena Krumbein
 William Dafoe - Clem Hoatley

DURATA: 150 min.
DISTRIBUȚIE: Searchlight Pictures

SCOR FINAL: 4,5/5

SCOR FINAL: 3/5

REGIZOR - Ryusuke Hamaguchi
ACTORI:
 Hidetoshi Nishijima - Yūsuke Kafuku
 Tōko Miura - Misaki Watari 
 Masaki Okada- Kōji Takatsuki
 Reika Kirishima - Oto Kafuku
DURATA: 179 min. 
DISTRIBUȚIE: Bitters End (Japonia)

NIGHTMARE ALLEY

Călin Tănase, 10 E

Călin Tănase, 10 E

Foto: posterspy.com

Foto: wall.alphacoders.com
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REZUMAT: Ruby este o fată simplă, dintr-o familie 
surdo-mută, fiind singura (din familie) care poate 
comunica cu restul lumii. Ironic sau nu, cea mai mare 
pasiune a lui Ruby este muzica și, spre surprinderea 
tuturor, aceasta chiar are o voce frumoasă. În urma 
unor cursuri cu program fix, susținute de profesorul 
de canto al școlii, Ruby primește oportunitatea de a 
merge la o facultate de muzică din Boston. Însă nu își 
poate lăsa familia singură. Din fericire, finalul este unul 
optimist pentru toți. Ceilalți oameni care  lucrau în 
port încep să învețe limbajul semnelor, iar în urma unei 
ultime audiții, Ruby primește o bursă pentru facultate. 
În timp ce se îndepărtează de casă, Ruby scoate capul 
pe fereastra mașinii și ridică mâna spre familia ei, 
arătându-le semnul pentru ”I really love you”. 

OPINIE (C.T.): Dintre toate aceste filme, CODA este 
singurul care m-a impresionat profund. Deși povestea 
nu este una originală, această nouă ecranizare a 
scenariului oferă o mare oportunitate pentru câțiva 
actori care au deficit de auz. Pe lângă reprezentarea 
directă a unei vaste comunități de oameni, povestea 
în sine este una destul de interesantă. Deși nu sunt 
și nici nu cunosc un CODA (child of deaf adults), 
am reușit să empatizez cu experiența protagonistei 
(care vrea doar să ducă o viață obișnuită). Mai mult, 
coloana sonoră îmbină cântece foarte cunoscute și 
câteva bucăți instrumentale extrem de emoționante. În 
sfârșit, recomand acest film.. oricui! De la început până 
la sfârșit am fost fermecat de finețea cu care au fost 
construite personajele și atenția orientată către detalii. 

REGIZOR - Sian Heder
ACTORI:
 Emilia Jones - Ruby Rossi 
 Troy Kotsur - Frank Rossi (tatăl lui Ruby)
 Daniel Durant - Leo Rossi (fratele lui Ruby)
 Marlee Matlin - Jackie Rossi (mama lui Ruby)
DURATA: 111 min.
DISTRIBUȚIE: Apple TV+

REZUMAT: În urma unei descoperiri științifice 
înspăimântătoare, Kate Dibianski și Dr. Randall 
(astronomi de profesie) decid să anunțe Casa Albă, 
cu scopul de a găsi un plan pentru schimbarea 
traiectoriei cometei, care avea drept țintă finală 
Pământul. Totuși, în ciuda gravității situației și a 
riscurilor, cei doi nu sunt luați în serios de către 
președintele SUA, Jane Orlean (rol interpretat de 
Meryl  Streep), care  consideră că această situație nu 
va face decât să-i strice imaginea înaintea viitoarelor 
alegeri. În final, cei doi aleg să acționeze independent. 
Astfel, astronomii pun la cale un plan de propagandă 
prin care să demaște minciunile guvernului. În ciuda 
tuturor eforturilor depuse, soarta umanității este una 
tragică.
OPINIE (I.C.): Un film de comedie neagră, cu o temă 

cutremurătoare. Văzând primele minute ale filmului, 
așteptările nu au fost prea mari, prima impresie fiind 
ca nu va fi mai mult decât un film „marca Netflix“. 
Totuși, pe măsură ce au fost introduse mai multe 
personaje, iar povestea capătă claritate, impresia se 
schimbă. Astfel, prin caricaturizarea societății actuale, 
filmul nu eșuează în transmiterea riscurilor știrilor 
false, implicarea unor persoane necalificate  în politică 
și nesfârșita fugă după bani. Bineînțeles, acest film a 
stârnit nenumărate controverse, disputa legată de lipsa 
unui filtru in privința prezentării politicii, regulilor 
sociale și morale ducând disputa la un nivel suficient 
de înalt încât să cauzeze un rating relativ mic filmului. 
Totuși, consider că merită vizionat, finalul lăsându-te 
pe gânduri și cu multe întrebări legate de societatea 
spre care ne îndreptăm...

REGIZOR: Adam McKay
ACTORI ÎN ROL PRINCIPAL: 
 Leonardo DiCaprio
 Jennifer Lawrence
 Meryl Streep
 Rob Morgan
DURATA: 138 de minute 
DISTRIBUȚIE: 
Hyperobject Industries, Bluegrass 
Films

SCOR FINAL: 5/5 SCOR FINAL: 4/5

CODA
Călin Tănase, 10 E Ioana Cazacu, 10 E

Foto: wallpaperaccess.com

Foto: wall.alphacoders.com
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REZUMAT: Adaptarea cinematografică a 
romanului Dune - Partea Întâi spune povestea lui 
Paul Atreides, un tânăr strălucit și înzestrat cu mai 
multe puteri, atât din partea tatălui, dar mai ales din 
a mamei (care îl considera „cel ales“). Acesta este 
nevoit să călătorească pe cea mai periculoasă planetă 
din univers pentru a asigura un viitor prosper casei 
din care face parte. Pe măsură ce forțele rău-voitoare 
încep un conflict cu privire la dotarea planetei cu 
cea mai prețioasă resursă existentă, Paul visează 
la un viitor strălucit, în care locuitorii tărâmurilor 
nisipoase sa fie tratați în mod egal de către toți 
vizitatorii planetei. În final, în urma unui conflict 
armat dintre foștii conducători și distribuitori ai 
„aromei“ și casa Atreides, liderul casei este ucis, 
iar protagonistul este numit noul conducător... 

OPINIE (I.C.): Sinceră să fiu, am pornit să văd 
filmul cu entuziasm, aceasta fiind prima ecranizare 
Dune de la 1984, totuși, entuziasmul nu a rămas și pe 
parcursul vizionării. Acțiunea are loc, în mare parte, 
pe Arrakis, o planetă deșertică, pe ale cărei suprafețe 
se află „aroma“, o substanță crucială în navigarea 
interspațială, unică în univers, care, din pricina 
rarității ei, declanșează nenumărate conflicte. Filmul 
vizează un astfel de conflict, alături de introducerea 
mai multor familii și persoane influente în univers, 
formând baza ecranizărilor viitoare. Totuși, fără să 
luăm în calcul posibila continuare a seriei, Dune 
nu se ridică la nivelul așteptărilor sau, cel puțin, nu 
drept film…independent. Conchizând, am avut 
impresia, la final, că a avut rolul de a pune bazele 
acestei serii și nimic mai mult. 

REGIZOR - Denis Villeneuve 
ACTORI:
 Timothée Chalamet 
 Rebecca Ferguson
 Oscar Isaac
DURATA: 156 de minute
DISTRIBUȚIE: Warner Bros. Pictures 

REZUMAT: În anul 1925, în Montana, Phil Burbank 
și fratele său, George, conduc o fermă de bovine 
celebră, dusă mai departe în familie de zeci de ani. 
Deși complet opuși ca perspectivă asupra vieții și ca 
atitudine, cei doi au reușit să se înțeleagă și să țină 
sub control tradiția familiei de îngrijire a animalelor. 
Totuși, lsituația se schimbă în momentul în care 
George decide să se căsătorească. Acesta o ia de 
nevastă pe o văduvă din sat, Rose, și îi aduce pe ea 
și pe fiul ei la fermă. La vederea adolescentului fragil 
emoțional, Phil consideră că este o țintă ușoară și 
încearcă să îl facă una dintre victimele sale, însă, 
înainte să-și dea seama, acesta devine, mai degrabă, 
mentorul băiatului. Deși există o schimbare radicală 
în atitudinea protagonistului, păcatele sale nu rămân 

nepedepsite, la finalul filmului acesta găsindu-și 
sfârșitul într-un mod tragic.
OPINIE (I.C.): Dintre toate filmele văzute (din această 
listă), a avut cel mai derutant început, finalul filmului 
ajungând să îmi depășească așteptările. Povestea este 
spusă din perspectiva unei persoane sortite solitudinii 
după pierderea mentorului său, pe care îl laudă 
cu fiecare ocazie, totuși, va reuși acesta să păstreze 
aparențele? La terminarea filmului am avut nevoie de 
câteva momente pentru a realiza ce s-a întâmplat – cum 
de situația s-a schimbat atât de drastic? În final, acest 
lungmetraj mi-a dat cel mai mult de gândit, misterul 
morții protagonistului ascunzându-se în spatele 
comportamentului și temerii acestuia de adaptare și de 
încadrare în normele societății.

REGIZOR: Jane Campion
ACTORI ÎN ROL PRINCIPAL: 
 Benedict Cumberbatch
 Kirsten Dunst
 Jesse Plemons
 Kodi Smit-McPhee
DURATA: 126 de minute
DISTRIBUȚIE: 
                     Transmission Films, Netflix 

SCOR FINAL: 5/5
Ioana Cazacu, 10 E

Foto: wallpaperaccess.com

Foto: w
allpaperaccess.com
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SCOR FINAL: 3,5/5
Ioana Cazacu, 10 E
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REZUMAT: La 15 august 1969, în Belfast, Buddy, 
un băiat în vârstă de nouă ani, se confruntă cu 
realitatea conflictului sectar. Pe măsură ce apropiații 
și vecinii decid să plece, iar cartierul, odată liniștit, 
este cuprins de haos, protagonistul încearcă să 
găsească sursa...un vinovat pentru acest dezastru. 
Nereușind să răspundă la propriile întrebări, Buddy 
se întoarce la familia lui, unde este întâmpinat cu 
o întrebare: să rămână sau să înceapă să își facă 
bagajele?
OPINIE (I.C.): Un film semi autobiografic al 
scriitorului și al directorului cinematografic, 
Kenneth Branagh, captivant, care spune povestea 
eforturilor clasei muncitoare de la sfârșitul anilor 

’60 din Irlanda de Nord, din perspectiva unui copil. 
Situația „înstrâmtorată“ în care atât familia lui, cât 
și alții asemenea lor (de confesiune protestantă) 
se aflau la acea vreme, se poate observa și din 
stilul „claustrofobic“, am putea spune, în care sunt 
filmate unele scene, în special cele care vizează 
creionarea situației familiei din punct de vedere 
psihologic și emoțional. Simplitatea discursului, 
stilul minimalist al filmării, dar și viziunea copilului 
asupra conflictului la care este martor,  evidențiază 
naivitatea și inocența copilăriei, dar, de asemenea, 
și felul în care ororile războiului pot fi povestite de 
către un copil, lipsite de greutatea vinovăției și a 
tragediei. 

REGIZOR - Kenneth Branagh 
ACTORI ÎN ROL PRINCIPAL:
 Caitríona Balfe
 Judi Dench
 Jamie Dornan
DURATA: 97 de minute
DISTRIBUȚIE: Universal Pictures  

REZUMAT: Diferit față de alte filme, Licorice 
Pizza nu are o poveste clară, tot ce știm fiind 
că personajele principale, Alana Kane și Gary 
Valentine, se cunosc încă de la vârsta de 15 ani și 
cresc împreună, ajungând să dezvolte sentimente 
unul pentru celălalt. Povestea primei iubiri 
este spusă alături de dorința arzătoare a celor 
doi de a reuși într-o carieră cinematografică.
OPINIE (I.C.): Un film nu tocmai pe gustul 
meu, cu o temă nu tocmai originală, dar care 
își merită locul alături de celelalte lungmetraje 
de la Oscaruri. Filmul face referire la industria 

cinematografică, urmărind stilul din Once Upon 
A Time In Hollywood, țintind tineretul aspirant 
la o carieră în domeniul filmelor. Un film pe  
alocuri haotic, dar care prezintă întocmai euforia 
tinerilor adulți, combinând poveștile de dragoste 
cu eșecul și dorința de afirmare.
Cine poate vedea filmul? Oricine. Directorul 
Paul Thomas Anderson creează o ecranizare 
relativ simplă față de cele menționate mai sus, 
optând inclusiv pentru actori fără un istoric clar. 
Dar acest stil dezorganizat oferă personalitate 
filmului și îl face special în felul lui.

REGIZOR: Paul Thomas Anderson 
ACTORI ÎN ROL PRINCIPAL: 
 Alana Haim
 Cooper Hoffman
 Sean Penn
DURATA: 134 de minute 
DISTRIBUȚIE:  United Artists Releasing, 
                Universal Pictures 

SCOR FINAL: 3/5
Ioana Cazacu, 10 E

Foto: film
affi

nity.com

Foto: pics.alphacoders.com

SCOR FINAL: 4,5/5
Ioana Cazacu, 10 E

BELFAST
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upă eșecul absolut ce l-a constituit 
adaptarea live-action a excepționalului 
desen Regele Leu, ai crede că Disney și-a 
învătat lecția, dar, evident, aceasta nu s-a 
întâmplat. Un caz similar se constată în 
cazul unei adaptări, departe de a fi 

reușită, după filmul animat Mulan. 
 Producția a apărut pe marile ecrane 
americane pe data de 27 martie 2020, cu Liu Yifei în 
rolul principal. Filmul a fost regizat de Niki Caro și a 
avut patru scenariști (!!!): Rick Jaffa, Amanda Silver, 
Lauren Ilyruk și Eliza Martin. Mulan se vrea a fi 
un film de acțiune, fantezie și aventură, chiar dacă, 
dintr-o perspectivă total subiectivă, s-ar potrivi 
mai degrabă în rândul filmelor de comedie. De 
asemenea, creația cinematografică a fost inspirată 
din versiunea animată (1998), care, la rândul său, a 
fost inspirată din Balada lui Mulan.
 Acțiunea începe cu Hua Mulan în copilărie, 
de la început fiind diferită de ceilalți, nu doar 
prin comportament, dar și prin abilitățile ei fizice 
supranaturale. Peste câțiva ani, când protagonista 

este deja adult, armata chineză călătorește din sat 
în sat, din oraș în oraș, recrutând câte un bărbat din 
fiecare familie pentru a lupta împotriva invadatorilor 
conduși de Bori Khan, care era ajutat de vrăjitoarea 
Xian Lang - personaj ce nu se regăsește în varianta 
din 1998. Din moment ce familia Hua nu avea fii, 
tatăl fetei trebuia să se alăture armatei pentru a 
apăra onoarea familiei. Ca să-l protejeze, Mulan se 
deghizează în bărbat și îi ia locul.
 Fiindcă am pornit într-o notă negativă, 
voi semnala acum și un aspect pozitiv. În versiunea 
originală, există o greșeală: Mulan și armata chineză 
luptau împotriva mongolilor, pe când, în baladă, se 
confruntă cu razboinicii rouran. Disney a corectat 
această inadvertență, antagonistul principal, Shan 
Yu, fiind înlocuit cu Bori Khan, interpretat de Jason 
Scott Lee. 
 Revenind la tonul pesimist cu care am 
început, pot afirma, cu certitudine, că, încă de când 
am aflat că dragonul Mushu - care este unul dintre 
cele mai bune personaje create de Disney - nu va fi 
inclus în film, am știut că va fi un eșec. 

 Totuși, înainte să-l vizionez, chiar am 
sperat ca va fi un film bun și că eu greșesc. Nu am 
greșit. Nu absența lui Mushu deranjează, ci motivul. 
Personajul a fost exclus, deoarece echipa și-a dorit o 
abordare mai realistă a poveștii și, cu toate acestea,  
au încorporat magia, ceea ce nu e doar fățărnicie, 
dar și diminuează din mesaj. În filmul de animație, 
Mulan întruchipează o persoană ca oricare alta, 
care muncește pentru a obține ceea ce își dorește, 
nu e mai puternică decât bărbații, gândirea ei 
strategică e superioară, iar mesajul este clar: și 
tu poți fi ca ea! În adaptarea modernă, Mulan nu 
întâmpină dificultăți, îi iese totul din prima și nu 
are nevoie de ajutorul nimănui, e aleasă cu puteri 
magice, iar privitorul nu mai poate rezona cu ea 
la același nivel. Singurul obstacol cu care ai putea 
spune că se confruntă este identitatea ei de femeie, 
dar și aceasta este rezolvată foarte ușor. 
 A doua zi după ce a fost alungată din pricina 
aceasta, se întoarce și toată lumea se comportă de 
parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. „Noua Mulan“ 
nu mai e un personaj complex, e plictisitoare și 

previzibilă, e cochilia goală a ceea ce a fost odată și, 
complet ironic, nu are nimic „magic“ care să o facă 
memorabilă. 
 Cea mai reușită scenă din film poate fi 
identificată în momentul în care este învins Bori 
Khan. După ce punctul culminant al confruntării 
dintre protagonistă și antagonist a trecut, iar Bori 
Khan zăcea „mort“, Mulan l-a dezlegat pe Împăratul 
capturat. Deodată, Bori Khan își deschide ochii și, 
cu ultima suflare, trage o săgeată către Împărat, dar 
acesta este prea rapid și o prinde, o aruncă în aer, 
iar Mulan o lovește cu piciorul. Săgeata îl nimerește 
pe antagonist, acesta prăpădindu-se definitiv, de 
această dată. Excepțional! Incredibil scenariu! Mă 
impresionează în fiece clipă! 
 Pentru a conchide, filmul este nereușit 
nu din cauza actorilor, a muzicii sau a efectelor 
speciale, ci din cauza faptului că a transformat o 
poveste,  de-a dreptul inspirațională, într-o parodie. 
Totuși, câteodată, nu pot să nu mă întreb: dacă ar 
fi fost propria poveste, cu propriile personaje, oare 
mi-ar mai fi displăcut atât de mult?

D
Imagine: deviantart.com

Bianca Elena SIMION, 11 H

MULAN→ ←MULAN
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Mamma MIA!
cronică teatrală
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Trupa de teatru
SPIRU GENIUS ACTING

Andreea Diana Savu, 11 F

u aș fi crezut că de la expresia „Vai, 
mie!“, la echivalentul ei din italiană: 
„Mamma mia!“ e un drum atât de 
lung, însă cei de la Spiru Genius 
Acting nu numai că mi-au dovedit 
contrariul, ci m-au și determinat 
să ascult obsesiv cele mai îndrăgite 

piese ale trupei ABBA din seara de 2 iunie 
încoace.
 În calitate de mare admiratoare 
ABBA, deși ei au făcut furori prin anii ’70, cu 
mult înainte să mă nasc eu, îmi este imposibil 
să spun că nu mi-a plăcut filmul Mamma 
Mia!, din 2008. Așa că, știind că piesa pe care 
colegii din trupa de teatru aveau să o pună în 
scenă este varianta live a ecranizării, am avut 
atât îndoieli, cât și emoții, care s-au risipit 
complet încă din primele minute. Eram, pur 
și simplu, fascinată și așa am rămas pe tot 
parcursul interpretării lor, ca să nu mai spun 
că a trebuit să mă abțin din a cânta (prea tare) 
în timpul momentelor muzicale, mai degrabă 
pentru a nu-mi deranja vecinii de scaun. Știam, 
de la o bună prietenă și colegă de clasă, care 
face parte din Spiru Genius Acting, cât de 
mult s-au pregătit, întâlnindu-se săptămânal 
pentru repetiții, dar tot nu m-am așteptat la 
ce a urmat. Îmi este foarte clar că nu a fost 
cazul de o simplă joacă, iar reprezentația îmi 
dovedește că dedicarea fiecăruia și munca 
depusă ca Mamma Mia! lor să iasă bine 
a dat roade. Atenția pe care au acordat-o 
detaliilor conferă un plus de profesionalism 

momentului: în trupă sunt mult mai mulți 
copii decât sunt personaje în Mamma Mia!, 
însă au știut să se folosească în mod ingenios 
și de cei care nu au interpretat un rol concret, 
alcătuind, cu ajutorul lor, figurația, fără de 
care scenele ar fi fost cu siguranță prea simple. 
 Mi-a plăcut până și schimbarea 
ținutelor personajelor principale și eficacitatea 
cu care au realizat rearanjarea elementelor de 
recuzită ca să se potrivească scenei jucate. 
 Aș comite un sacrilegiu dacă nu 
aș menționa respectul pe care îl am față de 
membrii trupei. Mai întâi au venit cu ideea, 
apoi au învățat replici, au învățat coregrafii, au 
învățat versurile melodiilor și, mai presus de 
atât, au avut curajul să joace și să cânte în fața 
unei săli pline, pentru unii dintre ei fiind poate 
prima oară când se află într-un asemenea 
context. Nici măcar pentru o secundă nu 
mi-au dat senzația că au emoții sau că au 
tratat superficial întreaga activitate, iar dacă 
au existat greșeli, numai ei știu, pentru mine 
sunt o revelație, oricum.
 Am plecat de la Teatru Evreiesc de 
Stat ascultând Mamma Mia și acum, când 
termin de scris, tot Mamma Mia ascult. Mă 
bucur că am putut să fiu acolo la deschiderea 
primei stagiuni a Spiru Genius Acting și țin 
să le mulțumesc atât liderilor trupei, Matei 
Dumitru și Daria Enache, cât și colegilor 
actori, pentru că mi-au făcut experiența de 
spiristă mult mai frumoasă decât era deja! 
        Sunteți Masters of the scene!
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2022
Revista Vlăstarul

podcast

MATEI DUMITRU
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VLĂSTARUL’s
                  VOICE

ncă din primăvara anului trecut, a început 
realizarea unor materiale în format podcast. 
Inițial, proiectul s-a numit Vlăstarul podcast: 
Vorbește liber! Ulterior, odată cu modificări 
ale componenței echipei, a ajuns la denumirea 
Vlăstarul's Voice. Ideea din spatele acestei 
inițiative este aceea de a oferi spiriștilor (care 

doresc) oportunitatea și cadrul adecvat (există un 
studio special amenajat) de a-și exersa aptitudini 
tehnice (posteditarea video și audio, fără de care nu 
se poate), organizatorice (tot ce presupune filmarea 

propriu-zisă, de la contactarea invitatului și până 
la oprirea microfoanelor) și, nu în ultimul rând, 
oratorice. Echipa mulțumește sponsorului: Fundația 
Autonom, care a făcut posibilă amenjarea unui spațiu 
mult mai primitor și dotarea cu echipament care să 
asigure episoade reușite din toate punctele de vedere. 
 În data de 21.11.2022, invitatul lui 
Răzvan Gârz (10 C) a fost coordonatorul 
trupei de teatru Spiru Genius Acting, Matei 
DUMITRU. Episodul poate fi urmărit integral pe 
canalul YouTube: vlăstarul.

Î
Andreea Diana Savu, 11 F
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Răzvan Gârz: Îți mulțumim tare mult că ai venit. 
Mă bucur că unim mai multe proiecte din școală: 
tu cu teatrul, noi cu podcast... De ce Mamma 
Mia! prima piesă?
Matei Dumitru: Înainte, voiam să-ți mulțumesc 
eu pentru invitație. De când a apărut Vlăstarul's 
Voice (podcast), mi-am imaginat: cum ar fi să vin 
și eu să vorbesc? În momentul în care m-ai invitat, 
m-am simțit foarte bine și îți mulțumesc. Referitor 
la afirmația ta despre unirea proiectelor din liceu: 
în clasa a IX-a, când am fost la prima ședință a 
consiliului elevilor, chiar am discutat despre cum 
activitățile din liceu ar trebui să lucreze mai mult 
în echipă și mă bucur că, în sfârșit, se întâmplă. De 
ce Mamma Mia! pentru debut?
R.G.: ... ca să înțeleagă toată lumea, voi prezenta 
contextul. Tu ești coordonatorul trupei de teatru 
Spiru Genius Acting. Până acum, ați jucat o piesă 
(Mamma Mia!) și o pregătiți pe a doua.
M.D.: Da, e o poveste puțin mai lungă...  După ce 
am fost la ziua unei colege și prietene, stând pe 
balcon și uitându-ne la mașinile care treceau, ne 
gândeam că, în liceu, nu există o trupă de teatru.  
A existat una înainte, dar nu mai activa, și am zis 
că este momentul să înființăm una. Și au început 
discuțiile: ce piesă de teatru facem? În anul anterior, 
fiind în clasa a IX-a și orele desfășurându-se online, 
nu știam cât de dornici vor fi copiii și cât timp au 
pentru a se implica. Nu am vrut să montez o piesă 
de teatru foarte ușoară, dar nici nu am intenționat, 
încă de la început, ceva extraordinar de greu.  Și am 
zis așa: Mamma Mia! este o piesă de vară drăguță, 
un musical pe care toată lumea îl știe.
R.G.: Dar tu ai gândit piesa pornind de la ideea 
din film? (n.r.: Răzvan face referire la producția 
cinematografică Mamma Mia!, 2008)
M.D.: Da, am vrut să merg pe varianta unui 
musical, pentru că are alt efect asupra publicului. 
Dar, dacă nu exista scenariul pentru o piesă de 
teatru (cel de pe Broadway), nu aș fi ales-o. Apoi, 
un alt avantaj a fost acela că personajele sunt destul 
de liniare, în aparență. Pentru fiecare rol am găsit o 

anumită persoană, cea mai importantă fiind vocea 
(aspect relevant în cadrul preselecțiilor de anul 
trecut). 
R.G.: Așadar, ai trecut de procesul montării 
primei piese. Urmează a doua. Uite, eu, când 
urmăresc o producție cinematografică, sunt 
interesat și de aspectele tehnice, constat câte 
cadre s-au folosit... Tu, când te uiți la un film, te 
gândești: „Cum ar fi să facem piesa aceasta?“
M.D.: Da și, mai ales înainte de a alege piesa (Opera 
de trei parale), mă duceam la spectacolele susținute 
în teatrele din București și îmi imaginam cum ar 
fi să jucăm și noi? Oare ne primește pe noi vreun 
teatru unde scena să se coboare la final și să se 
deschidă trape? Există elevi care ar putea să joace 
acest spectacol? Dar nu neapărat aspectele tehnice 
au fost importante, cât înțelegerea mesajului 
și a unui moment anume, de ce el există și cât 
valorează acel moment în economia spectacolului. 
Și, dacă înțelegi, poți adapta cum vrei tu. Și Rareș 
(n.r.: Rareș Cosma, „sunetistul“ echipei de podcast și 
actor în trupa Spiru Genius Acting) știe cât de multe 
variante am avut înainte să alegem piesa Opera de 
trei parale. 
R.G.: Cât de apreciat este ce faceți voi? Ai un 
feedback? 
M.D.: În cadrul liceului, m-am bucurat foarte mult 
când s-au format grupurile de  boboci (știi, înainte 
să înceapă școala), mulți spunând că vor să intre 
în trupa de teatru. Și atunci am simțit că am reușit 
ce mi-am dorit eu cel mai mult: să fac ceva care 
să rămână pentru comunitatea liceului. Iar aceasta 
m-a bucurat, pe de-o parte, dar m-a și motivat să 
vin cu ceva mai nou, mai puternic. În afara liceului, 
am auzit că au venit la spectacolele noastre părinți 
care lucrează în domeniu (unii regizori, alții actori) 
și care au fost de părere că spectacolul a fost foarte 
bun. Noi am jucat majoritatea reprezentațiilor 
la Teatrul Evreiesc de Stat. Și acolo, domnii de 
la lumini și de la regia tehnică au spus că a fost 
extraordinar, unul dintre cele mai bune spectacole 
de tineri pe care le-au văzut.
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R.G.: Pentru generația noastră, contează acest gen 
de validare...
M.D.: Da, dar mai există un aspect care, pentru mine, a 
cântărit mai mult: faptul că eu urmez cursuri de teatru 
de foarte mulți ani, că am ridicat, pentru prima oară, 
un spectacol de la zero și că am realizat o regie alături 
de colega și prietena mea, Daria. Știam că pe partea de 
actorie sunt bun, că mi-a dat universul talent, dar pe 
cea de regie nu știam dacă mă pricep. Când am văzut 
că munca pe care am depus-o a fost apreciată, mi-am 
dat seama  că, da, pot monta un spectacol de teatru.
R.G.: Ce planuri de viitor ai? Unde vezi trupa Spiru 
Genius Acting peste cinci ani? O vezi pe scene mai 
mari?
M.D.: În continuare, în liceu. Cred că va rămâne să 
joace în instituții de cultură importante din București. 

De aceasta sunt convins. Poate nu neapărat la Teatrul 
Evreiesc de Stat, poate la Excelsior, sau la Bulandra, 
deoarece intenționăm să lăsăm trupa, chiar de la anul, 
unor copii pe care îi vom selecta cu atenție. Când 
montezi un spectacol, contează să mai fi fost la teatru 
înainte. De aceea, când ne vom decide asupra celor 
care vor continua proiectul, o să-i ducem la teatru și, 
dintre ei, vom alege doi, trei care vor prelua frâiele și-i 
vor asigura continuitatea.
R.G.: Cât de multă satisfacție ai tu la finalul zilei, 
când stai să te gândești că orchestrezi un întreg 
proiect la un colegiu de renume... Ai momente în 
care simți că nu mai poți?
M.D.: Niciodată nu o să spun că nu mai pot... Pentru că 
știu că, în viața aceasta, o să fac teatru, fie că voi merge 
pe regie, fie pe actorie.

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  83



De aceea mă străduiesc atât. Și datorez mult 
părinților mei care, de mic, m-au dus la Palatul 
Copiilor, unde eram client fidel și unde am făcut 
multe activități (și chimie, și biologie, și limbi 
străine, și teatru de păpuși...). Am avut o plajă de 
activități din care am știut ce să aleg. Părinții nu 
m-au forțat, dar au insistat să mă țin de cât mai 
multe activități. 
R.G.: Îți mai aduci aminte prima dată când ai 
urcat pe scenă?
M.D.: Da, la Palatul Copiilor, aveam în jur de cinci-
șase ani. Spectacolul acela se numea Suferințele 
tânărului Werther, eu nu l-am înțeles atunci.  Nu-
mi aduc aminte exact ce rol aveam, dar știu că 
eram mulți copii și că trebuia să ne strecurăm pe 
sub niște pânze albe. Profesorul nostru de atunci 
ne-a spus să nu ne uităm în sală, spre familiile 
noastre, ci să ne imaginăm că suntem în casa 
familiei și că sunt niște pereți în fața noastră. Încă 
am în minte imaginea de atunci cu acei pereți și cu 
două geamuri: unul în stânga și unul în dreapta. 
R.G.: Tu ai știut din prima că vei face teatru? Ai 
avut ezitări?
M.D.: Au mai existat, la început de tot, momente 
în care simțeam că: „De ce fac asta?“, „E prea greu“, 
„E prea complicat“... Domnul profesor ne dădea 
tot felul de exerciții, cărora nu le vedeam utilitatea 
atunci. Dar, acum, fac aceleași exerciții cu copiii de 
la trupa de teatru, pentru că erau bune. 
R.G.: Ai lucrat cu vreun regizor mare?
M.D.: Nu pot spune că am lucrat sau că am luat 
lecții de la un regizor mare, dar am primit multe 
sfaturi.
R.G.: În ce tipologie de actor crezi că te încadrezi? 
E greu de lucrat cu tine? Te pliezi ușor pe ideile 
altcuiva sau ții la ale tale?
M.D.: Exact aceasta a fost una dintre provocările 
cele mai mari anul trecut, când am înființat trupa, 
mai ales că lucram cu copii de aceeași vârstă. Este 
un skill pe care l-am dobândit anul trecut și pe 
care o să-l valorific mai departe. Nu neapărat să 
reușesc să-mi impun ideile, doar din simplul fapt 
că sunt coordonatorul trupei sau regizorul, cât să 

explic actorului de ce am eu aceste idei și de ce ele 
sunt importante în economia spectacolului. De ce 
un exercițiu sau un joc este important. Mi-am dat 
seama că așa trebuie să fie, deoarece un om, dacă 
înțelege de ce trebuie să facă un lucru, îl va face 
mult mai bine decât dacă îl face doar de dragul de 
a fi făcut. Cred că o să merg pe regie, mai degrabă. 
R.G.: Aspectul acesta, legat de regie, seamănă cu 
antrenorul de la baschet.  Tu ești antrenor, dar 
știi și să joci baschet.
M.D.: Știu. Eu și Daria am lucrat la regie, dar am și 
jucat amândoi.
R.G.: Ce te face bucuros ca actor? Dar ca regizor?
M.D.: Ca actor, sunt trei momente: mă simt 
bucuros când am avut momentul meu de forță pe 
scenă, în rolul meu; după aceea, este momentul de 
la final, cu aplauzele, care, cumva, se ramifică: pe 
de-o parte, este momentul când când ies în față și 
lumea mă aplaudă și, pe de alta, cel în care privesc 
în sală, la fețele spectatorilor, și îi văd cât de fericiți 
sunt. Mă bucură că am contat în acest proces de 
a face oamenii fericiți. Ca persoană care lucrează 
la ridicarea unui spectacol, la premiera piesei 
Mamma Mia! (în care eu și Daria nu am jucat, fiind 
ocupați cu decoruri, lumini, sunet), erau momente 
în care  mă uitam la spectacol, simțeam ceea ce 
transmiteau colegii și eram bucuros. Îi vedeam că 
se bucură să joace. 
R.G.: Câți copii de 17 ani merg la teatru? Și de ce 
ar merge?
M.D.: În primul rând, pentru că teatrul este o 
experiență unică: și să-l faci, și să-l privești. Apoi, 
este acea conexiune foarte frumoasă care se stabilește 
între actor și public, pe care o simți doar acolo, 
la teatru. Pe lângă aceasta, ce presupune mersul 
la teatru: că trebuie să te pregătești, să te îmbraci 
frumos, să aștepți, să vorbești încet, că trebuie să 
ajungi cu un sfert de oră mai repede... Este ceva 
mai formal, care dezvoltă pe fiecare. Și, mergând 
la teatru, sigur rămâi cu ceva. Și mai e ceva: teatrul 
deschide mult orizonturile unui om: vezi un spațiu 
care este identic, de fiecare dată (până la urmă, este 
aceeași sală), dar și diferit. [...] 

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  84

 | Vlăstarul's Voice  |

G
ab

rie
la

  Ș
ER

BĂ
N

EC
I, 

9 
D

2022
DECEMBRIE  | Vlăstarul |  85

Galeria  
    SPIRU



VlĂstari merituoși
AN ȘCOLAR 2021-2022 

Lista următoare include liceeni ai Colegiului Național „Spiru Haret“ 
din București, calificați la etapa națională a olimpiadelor școlare. De 
menționat este faptul că numărul elevilor care au obținut premii la 

faza municipală este impresionant.1

 
Nr. 
crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 
ELEVULUI/ELEVEI/ CLASA

DISCIPLINA PROFESOR/I 
COORDONATOR/I

1. CRATOFIL VICTOR, 11 A Olimpiada națională „Lectura ca 
abilitate de viață“

Buzoianu Corina

2. DIACONESCU ȘTEFAN IULIAN, 
10 A

Olimpiada de limba engleză Durac Ana/Ursu Mirela

3. DIDE LAURA ANDREEA, 10 G Olimpiada de 
limba germană modernă

Mitroi Simona

4. LAZĂR DIANA, 9 E Olimpiada de chimie Lupu Valerica
5. MITU CAMELIA GABRIELA, 10 H Olimpiada interdisciplinară „Cultură și 

spiritualitate românească“
Buzoianu Corina/ 
Comănescu Cornel

6. POPESCU IOANA, 9 G Olimpiada de istorie Bilcea Valentina

7. SÎRBU IUSTINA, 9 E Olimpiada de Limbi Clasice- Limba 
latină

Cojocaru Ileana

8. SPIRIDON MARA, 9 E Olimpiada națională de argumentare, 
dezbatere și gândire critică „Tinerii 
dezbat“

Mihalcea Victoria

9. SURDEANU CRISTINA, 9 A Olimpiada națională de limba și 
literatura română

Buzoianu Corina

10. ȚONE DENISA, 11 C Olimpiada de limba franceză Zoicaș Mihaela
11. ZAMAN ALEXANDRA MARIA 11 G Olimpiada de lingvistică Săpoiu Camelia

CINE 
SUNTEM?
Spiriști. Pasionați de literatură.
De arta scrisului, în general.

Puteți trimite creațiile voastre la adresa:
revistavlastarul@yahoo.com
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îți sugerez să te gândești 
la mânăstirile arse 
din valea copilăriei noastre.

când eu stăteam cu un coș de stafide
în mâinile grele, tremurânde,
iar pelerinii spuneau că-s prea uscate.

plumb greu precum întregul cer,
purtat pe umeri de un Atlas plăpând,
picura molcom în bălți.

cu ochii mari, umflați de vânt,
cu fața aproape plânsă,
mă prelingeam printre pași, când stăteam 
pe loc.

mi-ai luat palma într-a ta,
mi-ai răsuflat în ea fierbinte,
m-ai tras spre capătul satului.

CĂ
RĂ

RI
fRUNze

LE
Frunzele se îmbibă cu lacrimile ploii,
Șoaptele stropilor mângâindu-i pavilionul urechii,
Dorind să o învețe plânsetul și strigătul centrului pământului,
Dar ea aude cântat de zâne.

Cum, lângă pod, o rangă desparte carne de carne,
Iar sânge brun fuge spre frunzele ei,
Podul i se pare mai ridicat,
Mai aproape de linia orizontului, pe care tot încearcă s-o atingă.

Și un moment cât un cuvânt al inorogului
Devine pentru ea o viață.
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Miere se scurge de pe globul pământesc,
iar mirosul lui sărat
Se imprimă în nările vacilor din ceruri,
care plutesc și rumegă printre stele,
pe care le plâng stelele,
căci, ca și ele, nu își găsesc un loc pentru picioare,
Așa că au renunțat la picioare
pentru imnuri sumbre
Și aur lichid,
prelingându-se, precum mierea, pe drumuri,
tăind picioarele creaturilor pământești,
Lăsându-le să cânte cu un grai aspru,
Lăsându-le să nu poată pluti,
Căci nu-s făcute din sare celestă.

MI
ER

E
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un melc nu poate să iubească
cum iubiți voi.
lui nu-i bate pieptul,
să-i curme pârâul de furnici
dintre omoplați,
lui nu i se arată,
precum un zeu, câte un mugure,
și nu vrea să-i sărute
luminii pântecele.
un melc nu simte ca voi
și-i pradă disperării,
căci nu va simți nimic
eternitatea lui sumbră.

UN MElc NU POate SĂ 
IUBeaSCĂ
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Am crezut c-o să se vadă de aici, de la parter,
Cum te-am omorât, Speranța.
Plopii, martori de macabru, se-nroșesc acum,
În lipsa ta,
Și toată metropola mi se va pierde în smog,
Acum că nu mai ești, Speranța.

Îmi amintesc cum te-am vizitat prima oară
Cu-aceeași intenție a epurării tale,
Dar te-am văzut așa de slabă și de ușor de spart
Încât m-am lăsat înecată în nimicnicia voinței mele,
De parcă erai o Albă ca Zăpada
Și fragilitatea zidului tău de apărare 
Nu mai făcea cetatea demnă de cucerit.

M-ai poftit la ceai,
Iar eu te-am refuzat.
„Beau doar șampanie, am zis,
Pentru că și dezolarea trebuie sărbătorită.“

În fiecare seară priveam în mine,
Văzându-te în apartamentul tău de la parter,
Cu lumina aprinsă,
Scrutând aleea în timp ce cântai:
„Casa cu plopi, strada Speranței, la parter
... mai aștept și mai sper.“

Glasul tău suav era sirena ce mă chema
În fiecare seară,
Până m-am hotărât să te vizitez,
Ultima oară.

Înarmată cu adevărul
Că aștepți și speri degeaba, 
Am acceptat un singur ceai ce s-a răcit,
Cât tu te terminai, Speranța.
Ți-am turnat veridicitatea în cană
În timp ce nu vedeai
Și-așa ai murit, Speranța.
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Finalmente, începi să te pârjolești din mine,
fie doar și temporar.

Dacă pisicile au doar nouă vieți,
păsările phoenix renasc cât ține cenușa
și ce bucurie că stocul meu e pe terminate!
Nu mai am fotografii cu noi niciodată făcute
ca să pot să le ard,
să-mi cern cenușă continuu în oraș,
să-ți ofer facilitatea regenerării.

Dar, dacă tu te stingi,
mie cine-mi mai face lumină?
Să dansez singură în flăcări e cu neputință.
Eu ce fac, ce trăiesc, ce scriu?
Să-mi las slovele neîngrădite
ca să alerge libere prin lumea mea mare
și să risc să le pierd,
să-mi trimit inspirația la război,
în incertitudine ca s-o concretizeze,
să am real mai la-ndemână,
să-mi câștig independența?

Dezastrul natural se dezlănțuie:
arde poeta!
Văd eu ce mai rămâne din ea...

Andreea Diana SAVU, 11 F
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Număr 180° de la cântecul de lebădă
și mă întorc spre tine.
Ești nou,
iar eu sunt curioasă.
Ai efect de fitil aprins
în goană către mine - dezastru -
și nu pot să mă abțin
din a privi fascinată
cum arzi până aici.

N-am trăit în întuneric, promit,
dar mi-aș fi dorit să mă pot uita la soare
și la existența mea ba,
să mă las de fiecare dată puțin mai orbită
de un noi.
Și-acum ești aici,
și ești nou.
Nici eu nu mai sunt un copil
care se plictisește de descoperirea rapidă
a necunoscutului.

Stau la 180° de cântecul de lebădă,
pe același orizont văzut cu ochi de miop
pentru că te știu, dar nu te cunosc,
iar focalizarea ta la mine în suflet începe
să arate-a permanență.

Lebăda albă de la prea multă speranță
a zburat cântând adevăr.
Urmează să aflu dacă am renăscut
din cenușă sau din praf de pușcă… 
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SCRISOARE DE la
 BAlaMUC

Am ajuns la ospiciu
și ca să mă liniștească
mi-au băgat cerneală în vene.

Unora le pompează inima în nuanțe de roșu,
altora - în albastru regal
și nouă - în violet.
Se înțelege de ce:
am trăit cu cei grăbiți,
și capete încoronate nu vom ajunge niciodată,
dar fiindcă am îndrăznit să dorim
ne-au făcut nebuni și-am ajuns aici.

Comunicăm cu ei numai prin boală și tratament
și, dacă înțeleg că ne e bine,
le mulțumim,
iar dacă înțeleg că ne e rău,
știm că și în țesătura lor vitală
s-a infiltrat alienarea mintală,
deci vindecarea.
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existența mea e un vid al singurătății
e un roman șters care ascunde 
tenebre și fluturi fosforescenți
și fiecare pagină adăpostește o floare presată
o fericire neconsumată
cu ridiculitate păstrată precum un lucru etern.
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stau pentru prima oară 
la marginea nimicului
prăpastia își macină în continuare uitarea 
șuieratul aspru al vântului 
îmi șoptește furtuna minții
și nu mi-e teamă să privesc cerul
să privesc zvârcolirea peisajului natural
care-mi încuie latura rațională 
și îi pune lacăt;

această boltă electrică
refulează apocalipse de sentimente
amorțește
se apropie tot mai mult, o pot simți
îmi face inima pungă
și gândurile pescăruși;

vreau să mă pierd în pustiul etern
pâlpâie existența în mine
am urechile înfundate
și nu mi-e teamă să privesc cerul
toți mă cred moartă probabil
iar eu stau și aștept să mă îmbrățișeze somnul.
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nu ți-aș putea încăpea 
nici măcar într-o fărâmă de gând,
nici măcar într-un compartiment uitat
al minții tale
- oricât de pustiu și stingher ar fi;

am fost mereu furtuna nedorită de nimeni
care îți alimenta dezastrul
care, din exces de monotonie,
îți șoptea cuvinte bizare și inestetice
„dar asta e naturalețe, în literatură“
și nu părea că înțelegeai;

mâna ta era străină pe umărul meu
iar compatibilitatea concepțiilor noastre
era minimă.

Căci nu-s făcute din sare celestă.
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Stau în tăcere pe o palmă verde de iarbă deasă,
Și îmi privesc reflexia creață în soarele de ață
Alerg prin amintirile noastre de gheață arsă,
Și îmi doresc să mă afund în viața veche și ștearsă.

Mă pun în locul zâmbetelor de ac 
Pentru că vreau nebunește doar să tac,
Să nu-mi mai aud strigătul de atac
Din mijlocul sufletului roșu de mac.

MA
C D

E A
ȚĂ fINAlitate TRAgICĂ

Aș vrea să am 3 milenii de ani
Să pot vedea cum martirii lasă în urmă
corpul
Măcinat, amestecat și compus într-un
mod excepțional.
Aș vrea să pot înțelege ce șoptesc 
sufletele lor
În drum spre cerul complice,
Și să înțeleg de ce au ales să pună mai presus
Idei și convingeri,
Când, clar, povestea lor se termină tragic.
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Mă uitam pe fereastra camerei
Și nu îmi vedeam realitatea.
Îmi priveam imaginația 
Pictându-se în dealuri de smarald,
Și un cer clar.
Câteva păsări negre zburau haotic,
Iar prin curcubeul lor de pene,
Mi-am regăsit calea
Înapoi la tine.
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pântecele neroditoare ale ielelor așteaptă
variații astrale binefăcătoare
particula de antimaterie a mistuit secole de fecunditate 
părăsește năzăritură traheile-împietrite 
un șarpe cleios se-încolăcește
sub forma unui cordon ombilical mitologic
către ultimul fetus păgân făurit din mila unui Vezuviu antropomorfizat
iar eflorescența ritualică se desăvârșește cu ofranda unei triple eclipse 
zadarnic 
răscumpărarea e lumină neîntinată de obscurul pământesc.  
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Pic! Pic! Pic! Pic!
Cu fiecare picătură ce-mi atinge creștetul
Simt cum picioarele mele îmi aparțin din ce în ce mai puțin.
Am ajuns să mă hrănesc ca o plantă,
Din suferință și din amărăciunea cerului.
Inima mea bate-odată cu cea a copacului,
Lângă care prind rădăcini.
Simt cum mintea mi se desprinde de corp,
Luând formă unei rândunici
Și zburând în înaltul cerului.
Sufletul, nici el nu mai e al meu,
Ci se regăsește în fiecare picătură de ploaie;
Fragil, vulnerabil, liber…

UM
AN O CHEMA VERA

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!
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Miroase-a ploaie, iar
Picăturile care cad dezordonat
Se aud ca tropotele de cai sălbatici.
 
Stau la fereastră și privesc
Cu fruntea lipită de barieră de sticlă
La cer, cum își așterne sufletul…
 
Văd copaci de-abia-nfrunziți
Cum sunt botezați de lacrimile lui,
Spălând, parcă, tot ce-a fost înainte.
 
Văd vrăbiuțe cum se-nghesuie
Într-o băltoacă de pe trotuar
Pentru a-și face fiecare baie și pentru a se tachina.
 
Numai omul, înfofolit până la gât,
Și înarmat cu umbrelă și pelerină
Poate fi indiferent la o așa chemare…

CH
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utoPIE OxIMORONICă
o pleoapă fără ochi se desprinde dintr-un
eden kafkian
să ceară pomană
nici mână-întinsă, nici poveste n-are
pustiirea sa e pâinea altuia
- tablou vândut pentru un atom de suflet smerit-
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Întuneric.
Veniți. Trăiți. Plecați.
Vă frământați cu întrebări și secați.

lui nu i-a fost niciodată frică
„Siguranța inexistenței liniștește cele mai agitate suflete“ a spus

Lebăda cântă cu dor pentru ultima dată,
Sunetul dulce al trecerii timpului
Scaldă în speranță frica învățată.
Exista oare viață dincolo de timp?

„Nu poate fi.
Nu e ciclu de nașteri,
Nu e amarul de zbateri,
Nici visatul etern făr’ de abateri,
E întuneric.“ îmi spune și pare așa departe.

Amurgul serilor de vară, 
Frumosul zilelor la țară,
„Este credința pură când e umbrită de îndoială?“
Este, răspund, căzând la învoială

Și frica, îi spun,
Frica ce te cheamă, 
Umană, slabă, te îndeamnă
La ultima întrebare.

„Și îmi vei spune care?“ 

Este conștiința ce arde mai bună decât inexistența oare?
Cântec de lebădă răsuna în uitare. 

DOI sAMURAI
Bolta cerească este sfâșiată de ninsoare,
de fulgii de cenușă,
de petalele roz ale cireșilor japonezi.
Dar, totuși, Pământul pare
lipsit de culoare,
pierdut în lacrimile mele
ca într-un abis ce înconjoară lumea,
iar furtuna de ieri
s-a transformat într-o briză lină,
statică.

În fața mea,
la fel ca în fiecare zi,
apare el, într-o argintie armură,
pregătit pentru continua noastră bătălie,
iar un fir de apă se strecoară
constant pe valea din dreptul nostru.

Eu și Destinul:
Doi samurai încătușați
într-o bătălie eternă
asemenea unor simpli prizonieri.
Eu și Destinul:
O ființă umană neștiutoare,
prinsă într-un trup fragil, limitat,
și o entitate cunoscută de toți,
dar de nimeni în același timp.

Totuși, fiecare zi continuă
în aceeași manieră melancolică,
stingheră și imposibil de oprit.
Totuși, eu, cu mintea mea încuiată,
încerc să întrec linia de neatins
trasată între mine 
și Destin.
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E la modă să idolatrizezi nemuritori
E la modă să trăiești iluzoriu
E la modă să nu fii la modă.

E la modă să zici „Eu“
E la modă să zici „vreau“
E la modă să zici „tot“.

E la modă să te plimbi pe lângă
Lacul lui Eminescu
Încărcat cu flori de nufăr.

E la modă să înțelegi doar sensu-i denotativ
Și să lași deoparte conotativul
Sub peretele de „La ce îmi trebuie în viață?“

E la modă să fii invidios pe
Fericirea altora din iluzoriu

Și să uiți că și ei au inimă.

E la modă să fii altcineva,
Așa că de ce te grăbești atâta
Să îți atingi scopul?

Știi foarte bine că graba strică moda.
Știi foarte bine că nu e bine să fii diferit.
Știi foarte bine că ai fi considerat stricat.
Știi foarte bine că nu ai nimic de câștigat.

E un un pariu sortit cenușii,
Însă tu tot îl faci.
Și ce să vezi...
Ai avut dreptate.

EPAVĂ
Și păianjenii își țes

Adânc în corabia mea
Nenumărate speranțe ce aiuresc

Absența comorii pierdute
Pânze pline de-amintiri

Scame rupte din trăiri
Împletite-n vise adormite

Pentru a curma înecul
Și, deși ai scăpat de-o greutate,

Te scufunzi în propriile așteptări
Cândva demult sfidate

Știai că ancora mea ești tu
Dar m-ai lasat să plutesc în neștire

Iar curenții disperării mele
M-au purtat încet, încet
Spre ceea ce eu numesc

Abis fără sfârșit

  | PAUZĂ DE LECTURĂ |  | PAUZĂ DE LECTURĂ |

gR
AB

A str
IC

Ă M
OD

A

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  102

V
lă
st
ar

ul
 /

/ P
O

EZ
IE

M
ar

ta
 C

RI
ST

ES
C

U
, 1

2 
F

AMAR Astr
AL

Parcă toate se-nvârt în jurul lui
De la el pleacă, la el se și întorc

Toate planetele mele, în jurul soarelui
Planete cu lacrimi si iubire
Orbitează oarbe în neștire

Aceleași raze le-ncălzesc
Aceleași raze le străpung

Le întorc pe dos, le nimicesc
Iar eu le-adun, cât ele se scurg

Soare mut, îngheață în căldura lui
Și ce-aș vrea odată cu el

Să-mi înghețe și timp si sentimente
Să le-nghită pe toate, se-neacă cu durere

De ce ar crede că eu le sorb cu plăcere
Doar el le-a zăpăcit atât amar de vreme...
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POVEȘTI, MONȘTRI ȘI VISE

COPILĂRIA

 Traumele și abuzurile sunt ceva constant, sunt o 
realitate dureroasă cu care ne confruntăm. Atâtea voci sunt 
reduse la tăcere, înăuntrul celor afectați dominând zbuciumul, 
teroarea, frica.  
 Copilăria nu înseamnă neapărat fericire. 
 Indiferent de nostalgia cu care se vorbește adesea 
despre copilărie, pentru unii această perioadă nu reprezintă 
nimic mai mult decât un coșmar de care vor să se îndepărteze, 
dar peste care cu greu pot trece, deoarece amintirile revin. 
Iar impactul unei prime legături dintre copil și lume, în care 
acesta cunoaște doar durere, lacrimi, abuzuri de toate formele, 
este unul marcant. Pentru că felul în care vedem pentru prima 
dată anumite lucruri rămâne cu noi mult timp, poate chiar 
toată viața. Prima impresie este cea ale cărei rădăcini se înfig 
cel mai adânc înăuntrul nostru. Dacă un copil cunoaște mai 
întâi monștrii, înainte de a ști sau de a înțelege că există și eroi, 
dacă un copil cunoaște întâi durerea, înainte de a înțelege că 
există și alinare, dacă un copil cunoaște mai întâi ura, înainte 
de a simți iubirea, atunci acel copil ar deveni o victimă a răutății 
umane. Ne întrebăm de ce cresc cazurile de suicid, de consum 
de droguri și alcool în rândul minorilor, de ce pare că lumea în 
care trăim se stinge. Căutam explicații complexe, când avem 
deja răspunsul. Copilăria, traumele. Cei afectați de toate aceste 
dureri caută o alinare, un confort, căci această dorință de a 
simți iubire, pace, acceptare este specifică ființei umane. Și, 
atunci când nu sunt persoane în jur care să le ofere aceste 
lucruri, care să le arate că există și speranță și că viața este 

dincolo de toate suferințele întâlnite, copiii găsesc metode 
alternative, care să compenseze, în aparență, lipsurile.[...] 
 Acești copii abuzați și îndurerați, deveniți adolescenți 
stinși, iar, mai apoi, adulți, sunt printre noi, uneori ușor de 
identificat, alteori mascând bine greutatea purtată înăuntru. 
Copiii ce cresc alături de durere ajung adulții care fie duc 
mai departe trauma, fie se resemnează prin alte mijloace, fie 
încearcă să învingă toți monștrii trecutului. 
 Tragediile copilăriei ne urmăresc întreaga viață. 
Impactul traumei din copilărie nu se dizolvă odată cu 
maturizarea, rămâne înăuntrul celor afectați, fiind declanșat 
de anumite momente. O cale de vindecare este introspecția, 
conștientizarea existenței durerii și încercarea de a o vindeca, 
prin amintirea constantă că nu este vina copilului pentru 
lucrurile suferite și prin căutarea sentimentului de siguranță.
 Monștrii copilăriei sunt duri, înfricoșători și triști. 
Pe unii putem să îi învingem, cu unii putem să facem pace. 
Vindecarea este un proces lung și dificil, dar nu imposibil. 
Vindecarea nu înseamnă uitarea momentelor de suferință, ci 
acceptarea existenței lor, însă fără a le lăsa să dețină controlul. 
Dintre toate tipurile de durere și dintre toate tipurile de răni, 
durerea sufletească și rănile lăuntrice sunt cel mai greu de 
tratat. Căci acestea nu se regenerează singure, precum un 
trup rănit. Acestea au nevoie de timp, afecțiune și atenție. 
Monștrii pot fi de multe feluri, de exemplu cei din povești. 
Însă monștrii cei mai crunți sunt cei ce se ascund printre noi, 
ce poartă zâmbete largi și distrug speranțele unor copii.

 A fost odată ca niciodată o perioadă inocentă din 
viața umană, o perioadă care își lasă amprenta mai mult 
decât pare, o perioadă a cărei trăire reverberează necontenit 
înăuntrul oamenilor. 
 Copilăria. Copilăria, în care totul este posibil, în 
care ne simțim nemuritori și infiniți, în care totul este o 
poveste. Copilăria, în care niciun vis nu e imposibil. 
 Copilăria, primul filtru al vieții prin care 
cunoaștem lumea. Acest întâi contact dintre copil și viață 
este unul extrem de important, de fragil și de intens. 
Lumea este un mare necunoscut, un mister fără început 
și fără sfârșit, este un ocean de posibilități întins înaintea 
copiilor. Și tocmai pentru ca această dorință și nevoie de 
cunoaștere să fie împlinită, există poveștile. Poveștile, care 
în cuvinte simple cuprind tainele existenței umane. 
 Poveștile au o anume putere de a călători prin 
timp, rămânând alături de noi, în noi. Pentru că poți vorbi 
despre iubirea ce nu poate fi limitată de nimic, și poți 
croi această esență în cuvinte mărețe, însă mai degrabă 
un copil își va aminti și va păstra în sufletul său acele 

cuvinte simple dintr-o poveste precum Căprioara de Emil 
Gârleanu, unde iubirea nu poate fi oprită de nimic, nici 
măcar de moarte, astfel că mama iedului atinge cea mai 
pură formă a acestui sentiment, cea dispusă de sacrificiu.
 Copilăria înseamnă inocență, iar poveștile 
reprezintă arta cea mai capabilă pentru a i se adresa 
acesteia. Atunci când suntem copii, speranțele și visurile 
sunt mari și fiecare zi ne pregătește o nouă aventură. 
Când suntem copii, ne bucurăm și trăim autentic, iar 
lucrurile mici devin lucruri mari, pentru că știm să 
vedem frumosul în simplitate. Îmbrățișăm lumea din jur 
și ne bucurăm de toate minunile pe care le are de oferit. 
Când suntem copii, apreciem viața în cel mai pur mod. 
Tocmai de aceea se și spune: „Dacă păstrezi copilăria 
mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată!“ (Tom 
Stoppard). Însă de ce oare acest mod de a privi viața se 
schimbă, pe parcursul maturizării? Unde se produce 
„ruptura“, care este momentul în care felul în care vedem 
lucrurile se schimbă?
 Răspunsul se află în ce fel de copilărie avem.

Camelia Gabriela MITU, 11 H

V
lă
st
ar

ul
 /

/ E
SE

U

DECEMBRIE  | Vlăstarul |  104 DECEMBRIE  | Vlăstarul |  105

  | PAUZĂ DE LECTURĂ |  | PAUZĂ DE LECTURĂ |

POVEȘTI

 Când suntem copii, viața pare atât de simplă. Nu 
suntem frământați de gânduri precum menirea umană sau 
sensul existenței noastre. Când suntem copii, visăm fără a ne 
lăsa înlănțuiți. Când suntem copii, iubim, credem, sperăm 
autentic. Simțim viața în toată profunzimea și simplitatea ei. 
Și toate acestea au o frumusețe aparte. Tragedia o reprezintă 
însă  faptul că, de multe ori, odată cu maturizarea, pierdem și 
aceste lucruri. Le închidem împreună cu amintirile, le lăsam 
pe raftul din spate al vieții noastre, le uităm, crezând că sunt 
copilărești. Și tocmai aici stă secretul, aici se află esența, în 
copilărie. Trebuie să încercăm să păstram alături de noi acest 
mod de a trăi, de a vedea fiecare zi ca pe o nouă șansă, de a 
visa și de a munci pentru realizarea dorințelor noastre, căci 
aceasta este adevărata formă în care putem simți și aprecia 
viața cu adevărat. Să nu ne lăsăm prinși de monotonie sau de 
răutatea existentă în lume. Adevărata filozofie stă în copilărie. 
Copiii știu ce este iubirea, iar felul lor de a iubi, pur, inocent 

și real, oglindește o altă iubire, una desăvârșită și universală. 
O iubire pe care unii o numesc Dumnezeu, o iubire care ține 
lucrurile împreună, o iubire care ne motivează să mergem 
mai departe și care răzbate indiferent de întunericul din jur. 
 Această iubire care luminează lumea, care este 
temelie a existenței și care ne arată că nimic nu este pierdut 
încă, se află în fiecare dintre noi. Pentru unii, a rămas 
ascunsă pe raftul amintirilor copilăriei, alții încă o păstrează 
alături de ei. Dacă vom reuși să o găsim și să o lăsăm să ne 
ghideze, vom putea recupera tot ceea ce am crezut pierdut. 
Vom putea face din lume un loc mai bun, vom putea vindeca 
toate rănile adânc ascunse din oameni. Lumea nu este încă 
pierdută. Devine rece, dar încă mai există ceva anume care 
o ține întreagă. Încă mai sunt acele minuni care ne fac să 
mergem mai departe, pentru că, dacă le întâlnim, dacă stăm 
în preajma lor sau le ascultăm, vom simți că încă mai există 
speranță. Care sunt acele minuni? Copiii.

VISE

MONȘTRI
 Copilărie - un cuvânt, atâtea emoții.
 Copilărie - pentru unii, o perioadă ce constituie 
amintiri frumoase, la care privesc cu drag. Pentru alții, 
un abis întunecat, un coșmar care macină totul. Nu 
degeaba spunea Dorothy Richardson: „O copilărie fericită 
este, probabil, unul dintre cele mai norocoase daruri în 

viață.“ Pentru că nu toți au parte de bucurie. Sunt atâția 
copii ce cunosc mai întâi mizeria și întunericul lumii și 
al oamenilor, urmând ca, mai apoi, pe parcursul vieții, să 
încerce să recupereze ceea ce le-a fost furat, să încerce să 
caute acea frumusețe pe care nimeni nu le-a arătat-o atunci 
când erau mici.  

Premiul I în cadrul simpozionului municipal Copilărie. Fericire, desfășurat în data de 02.06.2022, la Liceul Teoretic „Decebal“
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ullying-ul: îi știm definiția, efectele și 
susținem campanii pentru prevenirea 
sau chiar acțiunea în cazul producerii 
acestui act, însă, în ciuda tuturor 
revoluțiilor în multiplele domenii de 
bază ale societății, niciun individ nu și-a 
pus întrebarea fundamentală: DE CE? 

De ce un copil ar răni fizic sau emoțional un alt 
copil de seama lui? Mulți vor răspunde la această 
întrebare aproape instantaneu, căci mentalitatea 
colectivă este setată pe o anumită perspectivă 
care, din păcate, are un efect negativ asupra 
acțiunilor fiecărei persoane. Răspunsul categoric 
este, așadar, fie reprezentat de o educație lacunară, 

fie de faptul că respectivul copil e agresiv.
 Afirmațiile precedente nu puteau fi 
mai departe de adevăr, căci, comform noilor 
descoperiri în domeniul psihologiei, nu există 
copii răi, ci doar copii frustrați, neînțeleși, sau 
confuzi.
 Există multiple motive pentru care actul 
de bullying ar putea fi comis, însă nicunul nu se 
găsește printre prejudecățile mentalului colectiv, 
tocmai de aceea bullying-ul continuă să fie o 
problemă în multe școli din România: continuăm 
să dăm importanță efectelor (care, nu contest, 
sunt devastator de importante), în loc să sondăm 
după miezul problemei, căutând cauza.

Cristina SURDEANU, 10 A

B
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ST
OP DE CE ar alege un copil să abuzeze un alt copil de 

vârsta sa? Iată motive plauzibile, nemărginit de triste:
 1) Există cazuri în care, în ciuda calității 
actului educațional dintr-o anume familie, părinții 
pun atât de multă presiune pe copil, încât acesta 
cedează și se schimbă. Prin presiune putem înțelege 
nu numai critică constructivă sau așteptări din partea 
genitorilor, căci aceea este tipul de presiune ce duce 
la ambiție și perseverență, prin urmare, evoluție. 
Celălalt tip de presiune este cel care dăunează grav 
condiției emoționale și psihice a unui copil. Este vorba 
de șicană, de tensiune în mediul familial,  de critică. 
Supun atenției, spre exemplificare, situația elevului X 
care trăiește într-o familie în care șicanarea reciprocă 
a membrilor familiei este la ordinea zilei, principalii 
vinovați fiind părinții săi, Y și Z. X merge la școală, 
unde, din frica de a fi abuzat emoțional și în a doua 
sa familie, începe să comită bullying, ca o mască ce îl 
ferește de răutățile copiilor, căci instinctul „atacă și nu 
vei fi atacat“ se activează involuntar, odată cu apariția 
fricii și a anxietății.
 O altă greșeală comisă de părinți, involuntar, 
născută fie din necesitatea unui trai stabil din 
punct de vedere financiar (munca este prioritară în 
detrimentul copilului), fie din neconștientizare, este 
neglijarea emoțională a copilului, fapt ce are drept 
efect situația menționată mai sus (abuzul emoțional 
prin neglijare dăunează mult mai mult decât abuzul 
verbal sau fizic).
 2) Din aceeași cauză (presiunea, critica) 
acționează și copiii care, inițial, au fost abuzați , dar, 
după schimbarea mediului, se produce și schimbarea 
atitudinii față de colectiv. Desigur, în ambele 
situații, se activează mecanismul de apărare, doar 
circumstanțele fiind diferite.
 3) V-ați gândit, vreodată, ce impact negativ se 
produce asupra unui copil atunci când este catalogat 
de cei din jurul său drept rău sau copil problemă? 
Efectele sunt cu mult mai devastatoare decât s-ar 
putea crede. În primul rând, copilului respectiv îi va 
scădea stima de sine considerabil, acest aspect fiind 

cauza repetatelor insecurități sau dubii cu privire la 
propria persoană și la aptitudinile sale.[...] În al doilea 
rând, fiindu-i reproșată răutatea deseori, copilul 
ajunge chiar să creadă cele spuse de adulții din jurul 
său. Astfel, în mintea lui, purtarea cumsecade și 
dezvoltarea calităților nu mai au niciun sens, având în 
vedere că, orice ar face, este rău. [...]  Din păcate, există 
o multitudine de astfel de cazuri neconștientizate de 
societate.
 4) Nu în ultimul rând, aș vrea a preciza câteva 
lămuriri suplimentare cu privire la dimensiunea 
psihologică a unui copil ce comite bullying. Este 
bine cunoscut faptul că, la baza acțiunilor noastre, 
se află personalitatea, [...] fundația pe care ne clădim 
întreaga relaționare cu cei din jur, și are la bază trei 
piloni de susținere: temperamentul, aptitudinile, 
și caracterul. Primele două sunt căpătate încă din 
naștere, însă amplificarea unui temperament negativ 
sau neconștientizarea unor aptitudini din cauza 
criticii excesive poate avea efecte devastatoare. De 
aceea, mediul, încă de la vârste fragede, are un rol 
semnificativ în evoluția ființei umane pe plan cognitiv.
 Deci, care este soluția? Atunci când asistăm 
la un act de bullying, în afara consolării victimei, nu 
ar trebui să oferim asistență și suport în egală măsură 
și atacatorului? Punându-ne întrebarea „DE CE?“, am 
putea salva respectivul copil din a mai face aceeași 
greșeală pe viitor, așa cum episcopul din Digne 
l-a salvat pe ocnașul Jean Valjean și i-a redat viața, 
prin compasiunea sa (Mizerabilii de Victor Hugo). 
Mai mult, dacă am gândi în ansamblu, ne-am putea 
asigura și de faptul că victima nu se va transforma 
în atacator (din motivele prezentate mai sus), astfel 
încât, puțin câte puțin, combaterea bullying-ului în 
școli va deveni posibilă.
 În speranța că v-am convins să ieșiți din acest 
ciclu dăunător, să vă adresați mereu întrebarea „DE 
CE?“ și să tratați fiecare acțiune a unui copil ca pe 
un efect al unei experiențe traumatizante, aș dori a 
încheia cu un ultim îndemn: Stand up for what is 
right, even if you are standing alone!
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 În acest an școlar, 
activitatea Cercului de fotografie de 
la Colegiul Național „Spiru Haret“ 
s-a intensificat, datorită numărului 
mare de elevi care s-au înscris. 
Contul foto.spiruharet (Instagram) 
este dovada de netăgăduit a 
talentului spiriștilor fotografi, atât 
elevi de liceu, cât și de la gimnaziu. O 
categorie de fotografie asupra căreia 
nu s-a insistat este cea de tip portret, 
de aceea vom încerca să amenajăm 
un spațiu în care să surprindem și 
portrete. 

Coordonator: prof. Corina Buzoianu

  | PROIECTE SPIRU |

Eva UNGUREANU, 9 A
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red că, pentru toți, trecerea de la 
gimnaziu la liceu a venit cu multe 
schimbări, însă, cu siguranță, a 
fost reprezentată de pătrunderea 
într-o lume diferită de cea pe care o 
cunoșteam înainte.

Mulți dintre cei care învață aici consideră 
acest liceu ca pe un țel, pentru unii părând 
greu de atins, pentru alții mai ușor, dar sunt 
sigur că aproape toți l-am privit cu stimă. 
 Am considerat acest liceu un vis, 
cam greu de atins, ce-i drept, dar aveam 
convingerea că voi putea ajunge și eu aici. La 
momentul afișării rezultatelor, sentimentele 
au fost foarte diverse, de la mândria că am 
reușit să îmi îndeplinesc unul dintre cele 
mai mari visuri, până la emoția firească a 
pătrunderii într-o lume încă necunoscută. 
Totuși, era adevărat. 
 Vacanța, care, să fiu sincer, a fost cea 
mai frumoasă din toată viața mea, a trecut prea 
repede și noul an școlar bătea la ușă. Eram foarte 
entuziasmat de faptul că urma să ajung într-un 

un loc care se anunța idilic și că aici urma să am 
cele mai frumoase amintiri ale vieții mele. Dar, 
trebuie să recunosc, eram cam sceptic... Nu știam 
dacă opiniile celorlalți erau doar niște supoziții 
sau eronate, de-a dreptul, considerându-mă 
singurul care poate trage o concluzie.
 5 septembrie 2022, prea de dimineață 
– pășesc cu teamă pe holurile „clădirii vechi“, 
dar mă simt foarte mândru de faptul că am 
ajuns în locul în care am visat să fiu. În timp 
ce urcam scările spiralate, am ajuns la o 
nouă concluzie: că aici voi avea parte de cele 
mai frumoase experiențe. Nu știu de ce am 
ajuns la această concluzie, dar pur și simplu 
m-am bazat pe instinct, lucru de care nu 
mă simt caracterizat. Totuși, mai rămânea o 
necunoscută în ecuație: dacă și colegii se vor 
ridica la nivelul așteptărilor mele, pe care nu 
mi le fixasem prea sus, tocmai din cauza fricii 
de a nu fi dezamăgit.
 După primele zile de liceu, și această 
frică mi-a fost ștearsă complet din minte, 
dovedindu-se că puteam avea așteptări nu 
doar mai mari, ci mult mai mari, și ele tot ar 
fi fost satisfăcute.
 Acum, dând timpul înapoi, realizez că 
nu ar fi trebuit să am atât de multe emoții, 
pentru că totul s-a dovedit a fi la un nivel 
superior celui la care mă așteptam, însă omul 
nu crede până nu se convinge singur.
 Am ajuns eu în locul celor care 
mă asigurau că totul va fi bine, cei pe care 
eu îi priveam cu scepticism, iar cei care mă 
întreabă cum este la liceu mi-au luat locul.
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rebuie să începem prin a spune 
faptul că, în lumea modei, 
trendurile au existat dintotdeauna, 
sau cel puțin din momentul în 
care omul a avut gândirea critică 
necesară pentru a structura și 
furniza un amalgam de idei, care 
depășesc nivelul funcționalității. 

Având în vedere acest fapt, o să ne confruntăm 
cu conceptul „regulii celor 20 de ani“, acesta 
fiind ideea ciclică conform căreia, la fiecare 20 
de ani, tendințele care au fost cândva populare 
vor începe să fie, din nou, în prim-plan. Deși, 
odată cu creșterea rețelelor sociale, ciclul 
tendințelor se scurtează din ce în ce mai mult. 
 Ciclul de 20 de ani și moda rapidă 
par să meargă mână în mână, deoarece ne 
aflăm în vremurile de transporturi uriașe 
de Shein și livrări constante Amazon. Din 
păcate, supraconsumul pare să fie ceea ce este 
în tendințe. Pe măsură ce microtendințele 
sunt consumate și aruncate mai repede, este 
doar o chestiune de timp până când mediul 
se va confrunta cu efecte și mai dăunătoare, 
cum ar fi emisii mai mari de gaze și o creștere 
a deșeurilor de apă. Depozitele de deșeuri se 
adună deja, așa că ceea ce urmează să iasă din 
tendințele în mișcare constantă poate fi doar 
imaginat. 
 Ciclul de tendințe de 20 de ani 
a fost lipiciul pentru a susține industria 

modei timp de zeci de ani în trecut, dar 
sustenabilitatea s-a dovedit a fi o problemă 
presantă și sensibilă la timp. Supraconsumul 
amenință planeta și este crucial să începem 
să punem la îndoială importanța acestui 
concept și să învățăm să ne exprimăm prin 
modă dincolo de tendințele trecătoare. Din 
păcate, trebuie să menționez acest fapt, având 
în vedere numeroase dezavantaje care vin 
odată cu asemenea consum. Astăzi, de fapt, 
moda reprezintă până la 10% din producția 
globală de dioxid de carbon – mai mult decât 
zborurile internaționale și transportul maritim 
combinate, conform Programului Națiunilor 
Unite pentru Mediu. De asemenea, reprezintă 
o cincime din cele 300 de milioane de tone de 
plastic produse la nivel global în fiecare an. Pe 
scurt: nu aducem decât poluare, menținând 
acest stil de viață. 
 Totodată, nu aș vrea ca cineva care 
citește acest articol să tragă concluzia că 
moda în sine este ceva distructiv, dar aș vrea 
ca toată lumea să înțeleagă că expresivitatea 
exterioară, pe care o capeți prin intermediul 
vestimentației, nu este diminuată decât atunci 
când au o abundență de lucruri. 
 Astfel, consider că ar trebui ca oamenii 
care achiziționează haine peste măsură să 
încerce să-și reevalueze stilul, nemaifiind 
nevoie de un adaos de materiale, care, oricum, 
o să îmbătrânească în dulapuri. 

David STANCU, 9 D
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INDUstrIA MODei NE 
AfECteAZă PlaNeta

Crina Maria BĂNCILĂ, 9 C
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EMA DE CERCETARE:

NIVELUL DE INfORMARE A ELEVILOR DIN 
CICLUL LICEAL CU PRIVIRE LA STUDIILE 
SUPERIOARE
Perioada care începe după terminarea 
liceului joacă un rol foarte important în 
viața fiecărui tânăr. În ultimul timp, elevii 

își pun din ce în ce mai des întrebări legate de 
viitorul și de cariera lor. Hotărârile care trebuie 
luate nu sunt puține și, cu siguranță, nu foarte 
ușoare. Opțiunea studiului în străinătate este din 
ce în ce mai populară printre elevi, aceștia având 
intenția de a rămâne acolo și după absolvirea 
facultății, pentru a-și găsi un loc de muncă. Acest 
obiectiv necesită, totuși, o pregătire temeinică în 
diferite domenii, cel mai căutat vizând limbile 
străine la un nivel cât mai avansat. Deciziile ce vin 
după finalizarea liceului sunt inevitabile, iar elevii 
încearcă din ce în ce mai mult sa facă alegerile 
corecte pentru ei înșiși.
 
IPOTEZE
• Majoritatea elevilor dorește să urmeze cursurile 
unei facultăți în țară, respectiv în orașul lor.

• Mai mult de jumătate din numărul 
respondenților s-a hotărât ce profil va avea 
facultatea pe care o vor urma.
• Cei mai mulți elevi vor să lucreze în străinătate.

INSTRUMENTUL DE CERCETARE
 Un chestionar a fost aplicat unui număr 
de 210 elevi de liceu. Formularul a fost compus 
din 11 întrebări, dintre care 9 închise și două 
deschise. Chestionarul poate fi definit drept: 
„o succesiune logică și psihologică de întrebări 
scrise sau de imagini grafice cu funcție de 
stimuli, în raport cu ipotezele cercetării, care, 
prin administrarea de către operatorii de 
anchetă sau prin autoadministrare, determină 
din partea celui anchetat un comportament 
verbal sau nonverbal, ce urmează să fie 
înregistrat în scris.“ (Septimiu Chelcea,  
Septimiu, Chestionarul în  investigaţia 
sociologică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
enciclopedică,1975).
 Cercetarea pe care am desfășurat-o 
prin intermediul unui formular online a avut ca 
scop obținerea de informații privind  nivelul de 
informare a elevilor cu privire la variantele pe 
care le au după terminarea liceului și siguranța 
deciziilor pe care aceștia le vor lua.

CONCLUZII
1. Elevii participanți au fost, majoritar, din 
clasa a IX-a (44,3%), urmați de cei din clasa a 
XI-a (8,6%), a X-a (18,6%) și a XII-a (8,6%).
2. Fetele au răspuns chestionarului în proporție 
de 70%, iar băieții - 30%.
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3. Cei mai mulți participanți au fost din Colegiul 
Național „Spiru Haret“, București (143), urmați 
de International School of Bucharest (18) și de 
Colegiul Național „I. L. Caragiale“ (13).
4. 38% dintre participanți doresc să urmeze 
cursurile unei anumite facultăți în țară, 
respectiv în orașul lor, 28,6% dorind același 
lucru, dar nu s-au hotărât în privința facultății, 
pe când 27,1% plănuiesc să urmeze cursurile 
superioare în străinătate. Ceilalți respondenți  
(6,3%) nu sunt deciși ce vor să facă după liceu.  
5. Majoritatea liceenilor (73,3%) a decis ce 
profil va avea facultatea la care se va susține 
admiterea, pe când 25,7% - nu, iar restul de 1% 
oscilează între două sau mai multe opțiuni.
6. Cele mai multe opțiuni privind domeniul 
de studiu și profesional au indicat Dreptul 
(19,5%), urmat de Medicină și științe medicale 
(19%). 11% dintre participanți nu știu încă în 
ce domeniu intenționează să activeze.
7. 34,8% dintre participanți doresc să lucreze în 
străinătate, urmați fiind de 34,3% care doresc 
sa lucreze în țară. 27,1% nu știu unde vor să 
profeseze, iar restul de 3,8% vor să activeze și 
în țară, și în străinătate.
8. Cei mai mulți elevi (49,5%) consideră că, 
pe o scară de la 1 la 5, facultatea pe care vor 
să o urmeze îi va ajuta foarte mult în carieră, 
acordând nota 5, fiind urmați de cei ce au oferit 

nota 4 (32,9%). Doar 2 persoane din cele care 
au participat la sondaj au oferit nota 1.
9. Majoritatea (35,7%) a notat cu 3 nivelul de 
informare în legătură cu domeniul de studiu 
sau profesional, fiind urmată de cei ce au 
oferit 4 puncte din 5 (30,5%). Pe ultimul loc se 
regăsește un procent de 4,3% pentru un punct.
10. 38,1% dintre respondenți consideră că, 
pe o scară de la 1 la 5, sunt foarte hotărâți în 
legătură cu domeniul în care vor să profeseze, 
acordând nota 5, fiind urmați de cei 24,8% care 
au acordat 4 puncte. Pe ultimul loc se află cei 
4,3%, care au acordat acestei întrebări 1 punct.
11. În pregătirea pentru profesia pe care o 
vor urma, elevii au introdus: meditațiile la 
materiile de profil, informarea în legătură cu 
facultățile pe care vor să le urmeze, apelând la 
surse diverse (caută informații scrise, discută 
cu studenți și/sau cu profesori, urmează diferite 
cursuri, interacționează cu persoane care deja 
profesează în domeniul respectiv, învață limba 
țării în care își doresc să studieze etc.). Cât 
despre cei care încă nu știu exact ce-și doresc 
să facă după terminarea liceului, aceștia au 
răspuns că se implică în cât mai multe activități, 
se înscriu la cât mai multe cursuri, din cât mai 
multe domenii, acumulează experiență și speră 
că, în curând, își vor găsi activitatea care le 
place cel mai mult.
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Mara Clarisa Ciobanu, XI H
Daria Mihaela Pană, absolventă - 2022



Foto: sportshistoryweekly.com

Dina ȚIRLI, 9 C

CâND DOI SE Ceartă...
Adidas  vs. Puma 

fRAȚII DASSLER - ADIDAS VS. PUMA 
CUM CEARTA A DOI FRAȚI A SCHIMBAT INDUSTRIA 

ÎNCĂLȚĂMINTEI PENTRU TOTDEAUNA

ivalitățile între frați au făcut parte din orice 
familie încă din vremea lui Cain și Abel. În lumea 
sportului de astăzi se cunosc multe întreceri 
celebre între frați, cum ar fi Venus și Serena 
Williams, dar acestea pălesc total în comparație 

cu această concurență care are aproape o sută de ani. 
Povestea fraților Dassler se referă la o mare ceartă de 
familie care a luat naștere în anii '20 și a dus nu numai la 
ruptura pe viață între cei doi frați, ci și la formarea a două 
dintre cele mai mari companii de producție de echipament 
sportiv din lume, afaceri de miliarde de dolari.
 Încălțările marca Adidas și Puma sunt astăzi 
două dintre cele mai cunoscute de pe piață. Însă puțini 
cunosc povestea din spatele acestor companii. Eu o știu de 
la tata.

Copilăria și înființarea companiei de 
încălțăminte a celor doi frați

 Adolf (stânga) și Rudolf (dreapta) Dassler au 
fost doi din cei patru copii ai familiei Dassler din orășelul 
german Herzogenaurach. Părinții lor –Christoph și 
Pauline- l-au avut pe Rudi în anul 1898 și pe Adi, mezinul 
familiei, după doi ani, în 1900.
 Tatăl lor se ocupa de țesătorie și vopsitorie, dar 
a părăsit profesia după declinul industriei textile. S-a 
îndreptat spre ciubotărie, alăturându-se unei fabrici 
locale. Pauline a înființat un serviciu de spălătorie în 
spatele casei. În timp ce Marie -singura fată din copiii 
familiei- o ajuta la spălătorie, cei trei frați (Fritz, Rudolf și 
Adolf) erau responsabili cu transportul hainelor la și de la 
clienți.
 Se spune că Rudolf, fiind fratele mai mare, era 
mai extrovertit și mai șarmant, pe când Adolf era cel mai 

tăcut, mai prudent și mai inventiv. În 1913, Adolf era 
ucenic de brutar și învăța abilitățile necesare pentru a-și 
câștiga existența. În adânc el știa bine că această meserie 
nu era pentru el. După ce și-a terminat ucenicia, a decis 
să-și urmeze tatăl și să învețe tainele cizmăriei. Atunci 
când fratele lui mai mare, Rudolf, a fost trimis la război 
în 1914, Adi și-a început osteneala de a-și crea propria 
companie de încălțăminte. Inițial, el câștiga bani reparând 
pantofii vecinilor. De asemenea, încerca și proba noi 
modele, forme și țesături pentru pantofi.
 Pasiunea lui era sportul și s-a gândit la ideea 
de a crea pantofi sport care să sporească performanța 
unui atlet. A început să născocească invenții de pantofi 
în spatele spălătoriei mamei sale, din resturi uzate de 
material ale armatei pe care le găsea prin cartier. Pantofii 
au impresionat clubul sportiv din zonă și, astfel, a început 
să primească multe comenzi.
  Rudolf s-a întors din război și  a urmat o carieră 
de polițist, dar în cele din urmă a decis să se îndrepte spre 
un alt fel de profesie. În 1923, Rudolf s-a alăturat lui Adi în 
afacerea sa de producție de pantofi și împreună au înființat 
Gebrüder Dassler, Sportschuhfabrik (Fabrica de pantofi 
sport a fraților Dassler). Perechea lucra bine împreună. Adi 
făcea pantofii, iar Rudi, mai carismatic de fel, îi vindea.

Infiltrarea lor în lumea sporturilor

 Ceea ce i-a făcut pe Adi și pe Rudolf să reușească 
a fost inovația pantofului cu țepi a lui Adi. Viziunea lui 
a fost să creeze un pantof pentru a le oferi sportivilor 
performanțe mai bune. Această concepție ingenioasă a 
atras atenția antrenorului german de atletism olimpic, 
Josef Waitzer, care a devenit un prieten apropiat al fraților 
Dassler. Josef i-a introdus în lumea sportului, dându-i lui 
Adi acces la sportivii germani din lotul național. 
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 În 1928, la Jocurile Olimpice de la 
Amsterdam, o pereche de pantofi Dassler a 
fost purtată de către atleta Lina Radke, care a 
câștigat aurul în cursa de 800 m pentru echipa 
națională a Germaniei.
  Acest lucru a însemnat pentru ei un 
succes care i-a catapultat pe frații Dassler cu 
putere la începutul anilor 1930, începutul 
ascensiunii lui Hitler la putere. Cei doi frați 
au văzut începerea formării Partidului Nazist 
ca pe o oportunitate pentru afaceri. În 1932, la 
Jocurile Olimpice de la Los Angeles, mai mulți 
sportivi au purtat pantofi Dassler. În 1933, 
ținând cont de interesul lor în afaceri, frații 
Dassler s-au alăturat partidului nazist. Adolf 
Dassler a devenit antrenorul și furnizorul Ligii 
Sporturilor Tineretului Hitlerist. 
 La mijlocul anilor '30, Dassler era un 
nume cunoscut în toată Germania. 

 Frații Dassler au văzut o altă oportunitate 
odată cu venirea Jocurilor Olimpice de vară din 1936, 
care urmau să aibă loc la Berlin. Celebrul star american 
Jesse Owens era ambasadorul perfect pentru a duce 
compania Dassler la nivel global. Adi l-a abordat pe 
Owens, precum și pe alți sportivi, cu un sac plin de 
pantofi cu țepi, și le-a oferit câte o pereche pentru a-i 
purta în timpul competiției. Owens a acceptat gestul și 
a câștigat patru medalii de aur (sportivii care au purtat 
pantofi Dassler au câștigat un total de șapte medalii 
de aur, cinci de argint și o medalie de bronz), ceea 
ce a însemnat publicitatea și faima necesară pentru 
ca afacerea lui Adi și Rudi să devină o companie 
internațională.
 După Jocurile Olimpice, cei doi vindeau 
aproape 200.000 de perechi pe an. Au început să le 
vină comenzi mari de pantofi de baschet, hochei și 
baseball. Relația cu Jesse Owens s-ar dovedi a fi mult 
mai importantă decât doar succesul imediat. Când 
soldații americani au apărut în ultimii ani ai celui 
de-al Doilea Război Mondial, i-au recunoscut pe 
frații Dassler drept furnizorul de pantofi al lui Jesse 
Owens și au lăsat fabrica să rămână în funcțiune. 

  Afacerea Dassler era în floare. Păreau 
pregătiți pentru un succes enorm, până la al Doilea 
Război Mondial.

 
 Cu războiul în plină desfășurare, multe 
operațiuni din fabrică au fost împiedicate sau închise. 
Forța de lucru era greu de găsit, bărbații fiind recrutați 
pentru serviciul militar. Rudolf tânjea după putere în 
firmă și căuta să preia controlul. El a refuzat angajarea 
fiilor surorii sale Marie, astfel încât să nu mai fie 
implicați membri ai familiei în companie. Drept 
urmare, ambii fii ai lui Marie au fost recrutați și, din 
nefericire, uciși în timpul războiului. Tensiunile în 
familie au continuat să crească pe măsură ce soțiile lui 
Adi și Rudi au început să nu se mai înțeleagă.
 Războiul însă a continuat, iar Adi a fost 
recrutat în 1940, dar lăsat să plece după scurt 
timp, deoarece prezența sa în Compania de pantofi 
Dassler a fost considerată necesară. Se spune că 
într-o zi, în 1943, Adi și familia sa s-au refugiat 
într-un adăpost antiatomic. Rudolf și familia lui 
se aflau deja în adăpost. Adi, comentând despre 
avioanele de război aliate de deasupra lor, a spus: 
„Iată, nenorociți împuțiți”. Rudolf a crezut că fratele 
său vorbea despre el și familia lui, iar asta a dus la 
mai multă sfadă între cei doi. Rudi, care servise în 
Primul Război Mondial, a fost recrutat în anul 1943. 
S-a înfuriat, crezând că trimiterea lui în armată era 
vina fratelui lui, în timp ce Adi avea stăpânire totală 
asupra afacerii. Rudolf a conceput un plan pentru a 
scăpa de postul său din Tuschin și a se întoarce la 
fabrică. A ajuns cu succes înapoi la Herzogenaurach, 
dar a fost în cele din urmă arestat de Gestapo. A 
petrecut restul războiului clocotind de furie în 
închisoare, în timp ce Adi se afla la cârma afacerii 
lor.
 La sfârşitul războiului, Rudolf a fost eliberat, 
dar timpul obligatoriu de închisoare nu trecuse. 
Americanii începuseră procesul de denazificare prin 
pedepsirea celor ce aparțineau partidului nazist. 
Rudolf a fost arestat mai întâi pentru suspiciuni 
legate de relația sa cu serviciul secret al SS. 

Jocurile Olimpice din anul 1936.
Importanța unei oportunități

Al Doilea Război Mondial. 
Sfărâmarea legăturii frățești 

dintre Adi și Rudi

  A încercat să-și pledeze cazul, dar fratele său 
s-a întors împotriva lui și a confirmat relația acestuia. 
Mărturia lui Rudolf a fost ignorată. Așa a mai rămas în 
închisoare încă un an, în timp ce Adolf controla afacerea 
și construia pe mai departe firma lor.
 În 1946, Adi era oficial clasificat drept neonazist 
de către comisia de denazificare și se confrunta cu o 
posibilă pedeapsă cu închisoare, precum și eliminarea 
din conducerea companiei de încălțăminte. Rudolf a 
văzut aceasta ca o oportunitate pentru a prelua puterea 
și a recurs la un subterfugiu deplorabil- a conceput 
declarații în care pretindea că Adolf este creierul în spatele 
unei așa-zise producții de arme în fabrică, susținând, de 
asemenea, că l-ar fi oprit pe fratele său dacă nu ar fi fost 
întru-un lagăr de prizonieri. Adolf a negat categoric aceste 
alegații. Comisia nu l-a ascultat pe Rudolf, iar Adi a fost 
găsit nevinovat. A fost astfel plasat din nou în fruntea 
companiei, peste Rudolf.
 Relația fraților Dassler se deteriorase încet pe 
tot parcursul războiului, iar acum devenise aproape de 
neiertat. Răzvrătiți unul împotriva altuia și revoltați de 
lupta constantă pentru a câștiga puterea, frații Dassler 
au împărțit compania și toate activele și angajații acesteia 
în 1948. Negocierea pentru divizarea firmei avea să fie 
ultima dată când frații Dassler vor vorbi între ei.

 Adi și Rudi au fost hotărâți să nu mai aibă de a 
face unul cu altul, iar motivația de a răzbi pe cont propriu 
le alimenta orgoliile neînvinse.
 Adolf a păstrat fabrica de pantofi Dassler și 
două treimi din angajați, în timp ce Rudolf și adepții săi 
s-au mutat și au pus bazele propriei fabrici de pantofi. 
Toate activele au fost împărțite, cu un frate de fiecare 
parte a râului Aurach (unde erau situate fabricile). 
Ambii frați au căutat să își redenumească companiile și 
să se diferențieze pe piață. Adolf „a dat de aur“ când și-a 
combinat prenumele „Adi“ și numele de familie „Dassler“ 
pentru a forma „Adidas“. Rudolf a încercat să-l copieze 
pe Adi numindu-și compania „Ruda“, dar numele a fost 
schimbat rapid în „Puma“ pentru a suna mai atletic. 
Rivalitatea dintre Adidas și Puma era deja instalată și avea 
să destrame orașul pentru următoarele câteva decenii.
 Herzogenaurach a devenit cunoscut ca „orașul 
gâtului îndoit“, deoarece toată lumea verifica încălțămintea 

purtată de oameni, Adidas ori Puma. Lupta a devenit atât 
de înverșunată, încât economia și cultura orașului au fost 
drastic afectate de disputa familiei Dassler. Aproape toți 
locuitorii Herzogenaurach-ului fie lucrau pentru Adidas, 
fie pentru Puma, iar cele două părți nu își „strătăiau 
drumurile“ în niciun fel. Orice fel de afacere a devenit 
segregată și a servit strict persoanelor din Puma sau strict 
persoanelor din Adidas, iar întâlnirile sau căsătoriile în 
compania adversă au fost interzise. 

 Ostilitatea orașului a rămas vie atâta timp cât 
Dasslerii au fost la putere. Rudolf a murit în 1974, răpus 
de un cancer pulmonar la vârsta 76 de ani, lăsând Puma 
fiului său, iar Adolf a murit din cauza unei insuficiențe 
cardiace în 1978, la vârsta de 77 de ani, și el lăsându-și 
compania în seama fiului său. Cei doi frați au dus vrajba 
până în mormânt, fiind îngropați cât mai departe unul de 
celălalt, în același cimitir. Rivalitatea avea să trăiască încă 
câteva decenii după moartea lor, dar în cele din urmă 
avea să se încheie. În 2009, Adidas și Puma au participat 
la un meci amical de football pentru a semnifica că 
animozitatea companiilor și a orașului a dispărut oficial.
 Timp de aproape 70 de ani, cearta Dassler a divizat 
orașul Herzogenaurach și a ruinat relațiile cetățenilor săi. 
Cu disputa ostilă „în oglinda retrovizoare“, orașul și-a 
acceptat trecutul și sprijină bucuros ambele companii. 
Adidas și Puma au crescut ambele pentru a deveni firme 
sportive globale recunoscute în întreaga lume. Adolf 
Dassler a fost recunoscut pentru munca sa de numeroase 
ori. A primit Ordinul German de Merit, clasa I (1968), 
Ordinul Bavarez de Merit (1974) și a devenit primul ne-
american care a fost inclus în National Sporting Goods 
Industry Hall of Fame (1978). Adidas a devenit cel mai 
mare producător de articole sportive din Europa, peste 
Puma, și al doilea ca mărime din lume. În 2006, o statuie 
de bronz în mărime naturală a lui Adolf a fost dezvelită pe 
stadionul Adi Dassler din Herzogenaurach.
 Impactul fraților Dassler asupra lumii sportului, așa 
cum o știm, este mult subapreciat. În ciuda istoriei lor 
sinuoase, au adus inovație și s-au urnit unul pe altul 
pentru a produce cele mai bune echipamente sportive de 
pe piață. 
 Din cele mai profunde pasiuni provine adesea 
cea mai groaznică ură.
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Adidas vs Puma- Obârșia 
unor noi întreprinderi
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Împăcare, vrăjmășie, sau 
pur și simplu tăcere?
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Louis
Tomlinson
World Tour

Former member of the well-known band One Direction, Louis 
Tomlinson, started his first world tour on the 1st of February, 
2022. The tour presents his solo album, Walls. Beginning in 

North America and ending in Australia, it stretches across four 
continents with 52 shows in total.

Poster made by Mara STOICA, 11 B. Photo: Joshua Halling.
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hen you’ve been waiting for a year to see Louis 
Tomlinson in concert, your expectations are 
pretty high. This is the story of how even mine 
were surpassed.
First things first, one must know that getting 

Louis Tomlinson tickets is extremely hard. When I was 
deciding which concert to attend on the European leg of the 
tour, I had in mind some of my favourite countries, like Italy 
and Germany. No such luck. Ticketmaster does not like late 
arrivals and promptly told me that I was in the 17 thousand in 
line. Eventually, after a lot of desperate clicks, a few phone calls 
to my mom, who was at her job, and getting more and more 
annoyed by my desperation, I found standing tickets in Oslo. 
 This is how, one year later, I found myself in the 
capital of Norway, strolling through its beautiful streets and 
shivering from the biting cold that did not seem to leave the 
city even in spring. Even as I was nearing the venue for the first 
time (recon to see where the entrance was), I could not believe 
I was going to see Louis in the flesh. The thought quickly left 
my mind as I stumbled upon about sixty fans or so who were 
hanging around the tour busses. I hesitantly joined their ranks 
and was swept into one of the friendliest and chattiest groups 
I have ever had the pleasure to encounter. Thus the next four 
hours were spent gushing over the concert, singing Louis and 
One Direction songs and dancing (flailing) around. I went back 
to the hotel with my voice almost gone and my limbs numb, but 
knowing that the next day would be just as incredible, possibly 
more.
 The day of the concert came, the excitement was 
rising, I was incredibly happy and could not sit still… and 
my mum took me to see a museum. While I was freezing 
(again) walking by old traditional Norwegian houses, I had 
the pleasure to meet other fans (also dragged there by their 
mums) and happily chatted with them about the upcoming 
event. The adrenaline was rising in me, and as we reached the 
hotel again, I was almost shaking. Dressing up and putting on 
make-up were a blur, as was the fast-paced walk to Spektrum, 
the show’s venue. We arrived at a sea of fans lined up on a whole 
street. These were the early ones, guarding only one of the five 
entrances. We joined the queue.
 Another thing one should know is that the line (at 
least in Europe, where we don’t wait for days) starts around 
3-4 hours before the doors open, so in that time people wait 
outside, on the pavement. It was there that I made a new friend, 
Catherine. She was standing behind me and seemed to be 
alone, so I began talking to her. We hung out together all those 
hours, got merch (merchandise from an artist) together and got 

to know each other. Later, we joined some other friends I had 
met the day before, and we sang all of our favourite songs again 
until we went in.
 When the line stretches for at least three streets (from 
what I could see), it consists primarily of very excited girls with 
nothing to lose, and when all of those are One Direction fans, 
getting into a venue is highly chaotic. We all linked arms so we 
wouldn’t lose our friends and were still belting lyrics as we ran 
along the barricade and got inside. We were offered earplugs, 
which I was not expecting (and not going to use, to hell with 
hearing later, this was Louis Tomlinson!), and slowly, we slid 
inside and tried to find the best spots we could. 
 Initially, we just went behind the girls already 
inside, but my mom had the brilliant idea to go to the left of 
the barricade (front row), so we could see better and not be 
smothered to death. From there, we could see the entire stage 
quite clearly and had access to the free water provided by the 
bodyguards. 
 The second part of the waiting process was charged 
with energy. You could feel crackling as more and more people 
scrambled inside, chatting, singing and cheering. We were all 
buzzing and could not wait to finally see Louis. 
 That is not to say that we didn’t love the supporting 
band, Only The Poets, which had the best energy, vocals and 
a very charismatic frontman. They danced, sang their hearts 
out, and even included us in their new music video (we had 
to hold up flyers and wave them around while we were being 
filmed). Furthermore, they thanked Louis and us a lot for the 
opportunity (for those who do not know, the quite famous 
band 5 Seconds Of Summer was discovered by Louis, who 
offered them the chance to open for One Direction and be 
adopted into the fandom) and told us about their newly 
announced tour. Suffice to say that we won’t forget them soon. 
When they stepped offstage was the moment when everything 
seemed a whole lot more real. Mind you, I still couldn’t fathom 
the thought that Louis would be there right in front of us, but 
there was this sense of anticipation and joy that seemed to 
be felt by everyone around us. Louis’ banner fell down and 
covered the stage, his smiley symbol seemingly taunting us. 
Shivers were travelling my skin, and the music playing through 
the speakers right in front of me seemed to course through my 
veins. I couldn’t wait anymore; the anticipation was killing me, 
so when Smells Like Teen Spirit by Nirvana started (ironic, isn’t 
it) with its iconic line, here we are now, entertain us, marking 
Louis’ imminent arrival, we all collectively lost our shit. The 
band began to come onstage, adjusting things, putting on guitar 
straps, and all that.

W
 Mara Stoica, 11 B
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 The first chords of We Made It marked the start of 
the concert, as well as the beginning of what I would consider 
one of the best experiences of my life. Louis nonchalantly 
entered the stage, waving and smiling, as always and began 
singing in that effortless way only someone who’s been 
doing this for half their life could. That moment was when I 
just let go, screamed my throat raw and enjoyed. 
 Louis isn’t charismatic in that Prince Charming 
way; he’s one of those people who just feel safe, make you 
laugh, and still take the piss out of you (with kindness). 
This is why the atmosphere at his concerts, that I could now 
feel myself, is so joyful, full of mutual understanding and 
admiration. In his speech, he always says, “I need you, and 
you need me, and I like that!” and it really is true. It’s not 
about idolizing him but actually liking him as a person. I 
don’t think many fandoms can say that.
 Also, his time in One Direction made him all the 
more lovable, so as the first lyrics to Drag Me Down were 
sung, and we all began belting the words at full volume, you 
could tell that everyone in there knew it. That he was the 
one writing all those songs we fell in love with, he was the 
backbone of the band while making it all seem so easy. 
Louis let us handle half of the song, jumping onstage from 
one end to the other and having fun. The same energy went 
into Don’t Let It Break Your Heart, where he actually pointed 
at me and waved. I was very enthusiastic and waved the 
pride flag someone lent me like crazy, which I think made 
his smile even wider.
 The mood sobered up quickly as Two of Us started, 
his most emotional song, written for his mum, that tragically 
died. I don’t think everyone managed to keep their tears in; 
we’ve all cried to this song at least a few times. A white light 
was cast upon him, and he looked ethereal, the emotion 
etched on his face very touching. 
 We came out of our trance and chanted I went to 
Amsterdam without you, as Always You started. The vibrant 
feel of the tune made us jump again and scream our favourite 
bits. That continued throughout the next song, Just Hold On, 
which, while not part of the album, made it into the setlist, 
as it is also a fan favourite. The smooth tones of Too Young 
made way into 7, a cover of Catfish and the Bottlemen’s that 
we simply adore. Louis has good taste in music, and this 
song provides the perfect opportunity for him to show off 
his skills in the high note department: he leans into the mic 
and croons the words, enthusiastic cheers being his response. 
It’s such a clean and beautiful sound; you cannot look at him 
in anything but wonder. As always, he acts as if he didn’t do 
anything special and starts Fearless, at the end of which we 

all do the songs’ claps, making a stunning view if I do say so 
myself. Louis seems to agree as he enthusiastically cheered us 
on. 
 After that, everything was just a blur, I was so lost in 
the lyrics. I remember everyone screaming during Habit, the 
gorgeous lights accompanying Beautiful War, and a mass of 
people jumping and dancing with their hands up while Louis 
pranced around on stage belting Little Black Dress. We were 
all amused when he thought he had messed up the lyrics to 
Walls again but was very surprised that he hadn’t: “For * sake! 
Oh, I got it right!”
 Now, it was time for the encore. Everyone got 
their pride flags, papers for the “You Make Us Brave” project 
and plain coloured ones for the rainbow lights. The band 
returned with Louis in tow, and when he announced “This 
is Only the Brave!” we all cheered and waved the papers and 
flags with fervour. He smiled so big and pointed at them in 
the crowd. He and the lads took the group picture they do at 
every gig and had a little play fight on stage, and Louis made 
his two songs speech: “Oslo, we’ve got two songs left: a One 
Direction tune and one of mine! Give me everything you’ve 
got!”
 The whole arena probably shook as we sang 
Through the Dark, but that held no light to Kill My Mind. 
There was confetti, everyone went unhinged, and Louis 
jumped offstage. He clapped hands, ran around, sang his 
lungs out and returned to his microphone stand, hair in 
disarray, a little out of breath and an enormous grin on his 
face. At the end, he bid us goodnight and said he’ll see us 
soon. We sure hope so, Louis!
 We took some photos with the stage, I grabbed a 
string of confetti to put in my room, and we ran outside to 
hopefully see Louis leave. Sadly, as I could not feel my legs 
anymore and we were freezing, we returned to our hotel and 
didn’t catch another glimpse of him. Still, as I washed off my 
make-up, watched the videos we took and went to sleep, I 
couldn’t stop but feel butterflies in my stomach. What can I 
say? It was an amazing experience.
 Even on our flight the next day, I could not process 
the fact that Louis Tomlinson had been three meters in front 
of me not 24 hours before. I was wearing my tour hoodie 
and looked at it every few minutes, fearing it had all been a 
dream and it would disappear. Still, I felt kind of at peace for 
the first time in a while; I had seen Louis doing this fantastic 
gig, I made some new friends and just had the time of my 
life. Sometimes, I learned, you should just let go and do 
things that make you happy with people who get you and 
feel the same way. 
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apacitatea Eurovision de a crea 
superstaruri globale a scăzut în ultimele 
decenii, dar puterea trupei Måneskin 
după câștigarea marelui premiu din 
ediția anului trecut este greu de ignorat. 
Italienii au făcut istorie la concursul 
Eurovision 2021, cu melodia Zitti e buoni. 

De atunci, trupa, al cărei nume în daneză înseamnă 
„lumina lunii“, continuă să facă furori în lume atât 
prin atitudine, cât și prin stilul muzical unic, un un 
rock excentric, mai rafinat și mai ritmat. 

Povestea lor a început ca oricare altă poveste, 
evident, de la o simplă idee. În 2016, trei liceeni 
italieni, Damiano David (solistul), Thomas Raggi 
(chitaristul) și Victoria DeAngelis (basista), au 
decis să înființeze o trupă, însă le lipsea toboșarul. 
În urma unui anunț pe internet, l-au găsit și pe 
acela. Așa a apărut în peisaj și Ethan Torchio. 

Grupul va afla în curând cât de greu este să 
fii o formație tânără în Italia. „Nu există scenă sau 
audiență pentru a te urmări în direct“, explică Raggi. 
,,Este foarte greu dacă ești tânăr, pentru că ajungi 
să ai convingerea că ceea ce vrei tu este imposibil. 
În Italia, nu există alte trupe rock cunoscute. Există 
cele istorice, dar nu există alte trupe tinere de 
rock de aici.“ Creativitatea îi împinge către stradă, 
pe faimosul district al Romei Colli Portunesi și 
pe Via Del Corso. „Când trebuie să atragi atenția 
pietonilor, este o pregătire uriașă pentru scenă“, 
susține Damiano.

O călătorie la Londra le deschide noi 
orizonturi, cei patru tineri începând să își 
reevalueze opțiunile de îmbunătățire a muzicii lor. 
„La Londra, sunt atâtea concerte în fiecare noapte. 
Am avut șansa de a vedea multe formații diferite 
și asta ne-a dat multă inspirație“, explică Victoria. 

MåNeskIN, O Altă 
fAță A MUZICII ROCk

Roxana Maftei,  11 F

Foto: billboard.com

Astfel, atunci când s-au întors la Roma pentru 
a începe albumul Teatro d’ira, au înregistrat 
fiecare melodie în studio, reușind să obțină 
un conținut ce va atrage un public generos, 
în ciuda posturilor de radio care susțineau că 
sunetul lor este ciudat. Acesta era și scopul lor, 
însă: să fie diferiți. Prin aceasta s-au remarcat 
și continuă să se remarce.

Anul 2021 a fost special pentru ei. După 
ce, în 2018, au reușit să lanseze Il ballo della 
vita, lista albumelor este completată în 2021 cu 
Teatro d’ira, vol. I și II. Succesului căpătat atât 
datorită pieselor originale, cât și performanței 
la X Factor Italia, i se mai adaugă victoria de 
la concursul de muzică Eurovision, organizat 
anual și desfășurat între 39 de țări membre 
active ale Uniunii Europene de Radio și 
Televiziune (România a fost reprezentată de 
cântăreața Roxen, care nu s-a calificat și în 
finală). Tot cu piesa cu care au participat acolo, 

Zitti e buoni, Måneskin a reușit să câștige și 
marele premiu al ediției 71 a festivalului 
cântecului de la San Remo. De asemenea, 
trupa rock primește MTV Europe Music Award 
pentru cel mai bun rock, alături de HeartRadio 
Music Award for New Alternative Artist, dar și 
Emma Award for the Most Streamed Foreign 
Song pentru piesa I Wanna Be Your Slave. 

În prezent, Måneskin este în turneu în 
24 de țări și mai are 72 de concerte planificate. 
Trupa apare și în soundtrack-ul filmului 
Elvis, cu piesa If I Can Dream, melodie care 
îndeamnă oamenii să își urmeze visul, chiar 
dacă acesta pare, pentru unii, imposibil și o 
pierdere de timp. Așadar, pentru Damiano, 
Thomas, Vic și Ethan, viitorul sună bine 
și, citând vorbele solistului în momentul în 
care și-au primit trofeul de la Eurovision, 
„Rock’n’roll never dies“. 

de la artiști stradali pe Via Del Corso, la 
câștigătorii uneia dintre cele mai vizionate 

evenimente non-sportive din lume
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P E R L E
• PROFESOR: „Nu știu dacă ați fost 

la New York, la Chicago... Poate la 
Brăila!“

• PROFESOR: „Ce animale cresc 
oamenii în zona polară?“

• ELEV: „Pinguini!“

• PROFESOR: „Aveați papagali 
acasă?“

      CLASA: „Da! “
      PROFESOR: „Și ce le dădeați de 
      mâncare?“
      CLASA: „Nimic!“

• PROFESOR: „Înainte erai cu 
mască, acum stai cu tichie de 
mărgăritar pe creier!“

• ELEV: „Dar, doamna profesoară, 
problema asta e de olimpiadă pe 
continent...“

• PROFESOR: „X-ulescu este?“

      ELEV: „Da!“
      PROFESOR: „Unde este?“

• ELEV: „Știți, luni este liber...“
      PROFESOR: „Ahaaa, boierie!“

• PROFESOR (chimie): „Reacția 
asta are și ea un nume.“

• PROFESOR (matematică): „Nu 
a făcut nimeni exercițiul A4, 
punctul d)?“

      CLASA: „ ...“
      PROFESOR: „Mă sacrific eu.“

• PROFESOR: „Deschideți și voi 
manualele! Voi credeți tot ce vă 
spun?“

• PROFESOR: „Tu te-ai dus la 
schi?“

      ELEV: „Anul ăsta, nu.“
      PROFESOR: „Ce păcat!“

• PROFESOR: „De ce nu ai citit 
opera Alexandru Lăpușneanul, 
X-ulescu?“

     ELEV: „E pentru bacalaureat?“
     PROFESOR: „E posibil să pice...“
     ELEV: „În acest caz, să știți că am 
     fost prea ocupat. Am mers la sală, 
     am ieșit pe-afară, am făcut teme, 
     dar, dacă nu mă credeți, data 
     viitoare vă iau cu mine!“

• PROFESOR (pune o întrebare)
      ELEV (ridică mâna)
      PROFESOR: „Da, X-ulescu.“
      ELEV: „Pot să răspund?“
      PROFESOR: „Am crezut că vrei 
      la baie!“

• PROFESOR: „Nu scoate guma 
acum. Dacă mai faci fie și un 
balon, intru în gen depresie!“

• PROFESOR (matematică): „Am 
găsit soluția, dar nu știu cât este.“

• ELEV (încearcă să îi șoptească 
colegului)

      PROFESOR: „Vorbești singur, 
      X-ulescu? De mult timp?“

• PROFESOR (legat de evaluări): 
„Am corectat câteva, dar m-am 
plictisit repede.“

• PROFESOR: „Ești obosit, 
X-ulescu? În vacanță, la ora 
aceasta te trezeai.“

      ELEV: „La ora aceasta mă 
      culcam, domnu’!“

• PROFESOR: „Ce poți să îmi spui 
despre intestinul subțire?“

      ELEV: „Este lung și ondulat.“
      PROFESOR: „Bravo, foarte bine!   
      Când vii la școală, reții!“

• PROFESOR (geografie): „Pentru 
columbieni, râul Magdalena este 
un fel de Călmățui al nostru.“

• PROFESOR: „Dacă intri la 
Medicină, ar trebui să știi și 
psihologie, fie că ești cu ochii, fie 
că ești cu capul!“
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Foto: Catinca CIMPOERU, 9 H 
          Bianca PETRE, 9 D

Selecție realizată de 
Andreea Diana Savu, 11 F

V
lă
st
ar

ul
 /

/ U
M

O
R



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.

PROIECTUL 

Vlăstarul's
Voice 

Începând din primăvara 
anului 2022, echipa 
redacției s-a extins. 

Pentru o atmosferă mai 
dinamică, s-a dat startul 
unui proiect în format 

PODCAST, menirea 
acestuia fiind aceea de a 
promova setul de valori 

care au ghidat activitatea 
redacțională de-a lungul 

timpului.

     vlastarul.WIkI
din 2019

wikipedia.org/wiki/Revista_„Vlăstarul”

ECHIPA 

Vlăstarul'S VOICE :
• Inițiator: Daria Mihaela PANĂ, absolventă, 

promoția 2022
• Lider de proiect: Răzvan GÂRZ, 10 C
• Manager de proiect: Alexandru GRIGORE, 9 A
• PR: Andreea Diana SAVU, 11 F
• Posteditare video: Alexandru GRIGORE, 9 A
                                          Oana ISAI, 9 A
               Radu MIHALACHE, 9 C
• Editor sunet: Rareș COZMA, 10 G
• Tehnician sunet: Radu MIHALACHE, 9 C
• Fotografie: Sofia TOLBARU, 9 G
                            Oana ISAI, 9 A
• Profesor coordonator: Corina BUZOIANU
        Vlăstarul online: 
        YouTube: vlăstarul
        Instagram: Vlastarul's Voice
        Facebook: facebook.com/Vlastarul
        Web: vlastarul.com
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Sponsori oficiali:

Albul urmează și câștigă din șase mutări Albul urmează și câștigă din trei mutări

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

vlastarul.com

Trimiteți soluțiile celor două probleme la adresa 
revistavlastarul@yahoo.com  până la data de 1 februarie 
2023. Primele trei răspunsuri corecte vor fi premiate! 

CONCURS
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