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Efigie  de  licean:

MIRCEA    ELIADE (I)
(desen: Andreea Anghelache, 10 C)
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                               În numărul următor: articolul Centenarul lui Fabre, Vlăstarul, 1924



                        Ana Topor, 10 C

 Continuăm, în acest număr, o inițiativă de anul 
trecut: aceea de a face cunoscut publicului profilul de licean ai 
absolvenților de notorietate ai liceului. Dacă numărul precedent 
al Vlăstarului l-a avut în atenție pe Nicolae Steinhardt, Mircea 
Eliade va constitui centrul preocupărilor noastre, ale celor care 
am înțeles că, dacă avem mândria de a fi spiriști, datorăm mult 
înaintașilor. 
 2017 este Anul Mircea Eliade, împlinindu-se  110 ani de 
la nașterea uimitorului nostru scriitor și om de cultură (13 martie 
1907). 
 În cele ce urmează am să evidențiez aspecte știute ale 
anilor petrecuți la Liceul „Spiru Haret“, în special cele care au în 
vedere activitatea sa în colectivul redacțional al Vlăstarului.
 Mircea Eliade a fost, cum de altfel însuși recunoaște în 
textul Cum am găsit piatra filozofală,  un elev „nedisciplinat și 
dezmățat. Fugeam adeseori de la cursuri, sărind pe fereastră și mă 
duceam să joc oină pe maidanul Primăriei; alteori, nu veneam la 
școală, mințind că eram bolnav, rupeam foile din carnetul de note, 
că să nu vadă mama cât de proaste note aveam, sau mă prefăceam 
că l-am uitat acasă sau că l-am pierdut.“ Dar, cu toate acestea, ceea 
ce l-a salvat de multe ori în situații tensionate a fost pasiunea sa 
pentru cunoaștere.
 Elevul Eliade a început să scrie în revista Vlăstarul după 
ce, anterior, publicase în alte reviste. Unul dintre articolele care 
au atras atenția și în afara mediului școlar a fost cel dedicat lui 
Nicolae Iorga. Însuși „marele savant“ a fost impresionat astfel că, 
după acest succes publicistic, viața lui Mircea Eliade în ultimul an 
de liceu s-a schimbat în bine.  
 Încă din primele rânduri ale articolului se poate observa 
admirația pe care Eliade i-o purta lui Iorga, comparându-l cu niște 
„culmi de cremene“ce „se înalță deasupra muritorilor de rând“. 
Lexicul variat și bogăția informației anunțau, încă de atunci, o 
personalitatea ambițioasă, însetată de cunoaștere. 
 De asemenea, Eliade afirma, cu încredere absolută 
în propriile-i vorbe, că „adevărații savanți nu sunt niciodată 
intelectuali; ei lucrează pentru că pătimesc și ei ca orice maniac sau 
pasionat“.  Despre savantul Nicolae Iorga: „Iorga – ca toți marii 
savanți, adevărați savanți, nu e un intelectual; numai un bărbat 
care își face datoria cerebrală ca o simplă datorie, fără aprindere, 
dar și fară desgust, numai acela poate purta acest titlu.“
 În final, spiritul critic se remarcă iar în scrierea lui Eliade, 
de data aceasta propunând o analogie pertinentă: „Din Iorga va 
rămâne cât va fi ființa neamului nostru un nume și o operă, ca și 
Hașdeu, singurul cu care se poate asemui din țara noastră.“

MIRCEA   ELIADE
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 CONCURSUL  NAȚIONAL  DE
| PROIECT  SPIRU |    

MATEMATICĂ „LAURENȚIU 
 PANAITOPOL“

 10
 
 Conform tradiţiei, participarea, 
cazarea şi masa pentru elevi şi profesorii 
evaluatori au fost gratuite, precum şi 
premiile acordate. S-au putut realiza 
toate acestea prin contribuţia asociaţiei 
A.P.P.A. a C.N. „Spiru Haret“ şi a unor 
sponsori. Doamna Elena Panaitopol  a 
acordat premiile de excelență la fiecare 
clasă/secţiune.
 Desfăşurarea concursului în 
bune condiţii s-a putut realiza prin 
activitatea deosebită a comisiei de 
organizare: Alexandru Constantinescu, 
Cristina Militaru, Steliana Şerban, 
Iolanda Popescu, Ileana Şerban– 
profesori la şcoala organizatoare, 
Vlad Florentin Dringeanu, inspector 
I.S.M.B., Gabriel Vrânceanu, C.C.D., 
precum şi a departamentelor secretariat, 
administrativ şi I.T. din cadrul 
C.N.S.H.B. Subliniem, de asemenea, 
implicarea elevilor voluntari din clasele 
a IX-a D și a X-a E, a căror activitate a 
făcut posibilă încadrarea în programul 
stabilit.
 Prezentăm, în continuare, lista 
premianţilor concursului. Detalii 
suplimentare, subiectele probei de 
tip O.I.M., soluţiile problemelor şi 
baremele de corectare se pot găsi pe 
site-ul concursului:
http://www.concurspanaitopol.ro/editii/
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 de prof. univ. dr. 
Radu Gologan 
şi cercetător dr. 
Călin Popescu 
pentru proba de 
tip O.I.M. 
S-au înscris 
776 de elevi din 
Bucureşti  și din 
judeţele/orașele: 
Argeş, Baia-
Mare, Braşov, 
Brăila, Botoşani, 
Buzău, Călăraşi, 
Constanţa, 
Dâmboviţa,  
Dolj, Galaţi, 
Giurgiu, 
Ialomiţa, Iaşi, 
Ilfov, Mehedinţi, 
Neamţ, Olt, 
Prahova, 
Târgovişte, Târgu 
Mureş, Tulcea, 
Vâlcea, Vrancea.

Pe data de 18 
noiembrie 2017, 
a avut loc a 
zecea ediție a 
Concursului 
Național de 
Matematică 
„Laurențiu 
Panaitopol“, 
adresat elevilor 
din casele VI-
XII, precum şi 
componenţilor 
lotului olimpic 
(proba de 
tip O.I.M.). 
Concursul 
este iniţiat şi 
organizat de 
prof. Alexandru 
Constantinescu, 
C.N. „Spiru 
Haret“,

     în parteneriat   
  cu: filiala  
 București 
a Societății 
de Științe  
Matematice 
din România, 
Inspectoratul 
Şcolar al 
Municipiului  
Bucureşti, cu 
Casa Corpului 
Didactic şi 
Institutul de  
Matematică 
al Academiei 
Române. 
Selecţia 
problemelor a 
fost coordonată 
de prof. Mihai   
  Bălună, pentru     
     concursul
          propriu-zis

Echipa de redacție

ȘTIAȚI CĂ prima ediție a acestui concurs 
a purtat numele lui Spiru Haret, fiind 

organizată în liceul nostru?



| PROIECT SPIRU |

Câștigătorii din acest an (TOTAL ÎNSCRIȘI - 776):
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• CLASA A VI-A: 

Premiul I: Ardelean Alexandru 
Petru (Liceul Internațional de 
Informatică, București); 
Premiul II: Pădure Damian 
(Școala Gimnazială nr. 56, 
București);
Premiul III: Picu Alexandru 
Cristian (Școala Gimnazială 
Spectrum, Constanţa), Danciu 
Ana Cezara  (Colegiul Național 
„Tudor Vianu“, București).

• CLASA A VII-A: 

Premiul I: Dragomirescu 
Robert (Liceul Internațional de 
Informatică, București);  
Premiul II: Moldovan Andrei 
(Școala Gimnazială nr. 79, 
București); 
Premiul III: Constantinescu 
Iustinian (Școala Gimnazială 
„George Bacovia“, București) 
și Iorga Alexandru (Școala 
Gimnazială „Nicolae 
Grigorescu“).

• CLASA A VIII-A: 

Premiul I: Abibula Aisel (Școala 
Gimnazială Spectrum);
Premiul II: Ignuța Iasmina 
(Colegiul Național „Tudor 
Vianu“, București), Păișanu 
Tudor Constantin (Liceul 
Teoretic Național), Stoica 

George Ioan (Colegiul Național 
„Costache Negruzzi“, Iași).

• CLASA A IX-A: 

Premiul I: Burlacu Ștefan 
(Liceul Internațional de 
Informatică, București); 
Premiul II: Enache Tudor (C. N. 
„Tudor Vianu“, București);
Premiul III: Bach Minh-
Chao (Liceul Internațional de 
Informatică, București).

• CLASA A X-A:  

Premiul I: Nicolcea Horia Paul 
(Colegiul Național „Dimitrie 
Cantemir“, Onești);
Premiul II: Cioc Alex Andrei 
(Colegiul Național „Zinca 
Golescu“, Pitești);
Premiul III: Caba Tudor 
(Colegiul Național „Tudor 
Vianu“, București).

• CLASA A XI-A:  

Premiul I: Călin Cristian (Liceul 
Internațional de Informatică, 
București); 
Premiul III: Hendoreanu 
Daria (Liceul Internațional de 
Informatică, București); 

• CLASA A XII-A:  
Premiul II: Băra Andrei Robert 
(Liceul Internațional de 
Informatică, Constanța).

În acest an, elevilor care 
au obținut premiul I li s-a 

acordat  Premiul de Excelență 
„Laurențiu Panaitopol“.

Foto: concursulpanaitopol.ro
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Foto: arhiva proiectului



ROBO SAPIENS
Sarah Cristel, 11E

Încă de la primul zvon că s-ar înființa un club 
de robotică, spiriştii s-au arătat interesați. 
Mai întâi ca de un specimen rar, apoi ca de 
o excursie la Polul Nord, și în cele din urmă 
ca pe un proiect plauzibil și antrenant. Aşa 
au apărut în prima zi de înscrieri 36 de copii 
de la toate clasele. Am mers toți la o cafenea 
şi am decis împreună numele echipei și 
motto-ul ce avea să ne definească mai 
departe: “Think as one, evolve as one.”. De 
asemenea, s-a împărțit responsabilitatea, 
iar 4 entuziasmați au acceptat titlurile de 
lideri ale departamentelor, și s-au mobilizat 
imediat în stabilirea obiectivelor lunilor 
până la concurs. 

Câteva săptămâni mai târziu, rămăseseră 
numai cei cu adevărat dedicați, iar echipele 
de proiectare, programare, asamblare, și 
media aveau membrii cu normă întreagă, 
și un căpitan pentru a ne ține motivați. Am 
început să petrecem din ce în ce mai mult 
timp la atelier și am “învățat distractiv” tot 
ce ține de construirea unui robot funcțional 
și învingător. Câteva cursuri de programare 
online şi multe ore de muncă mai târziu, 
echipa era gata, și robotul, numit drăgăstos 
Nelu Zbârnelu, la fel. 

La competiția First Tech Challenge, în 
sezonul 2016-2017, ne-am clasat pe locul 
17 din 54 de echipe, și am făcut record 
național de 225 de puncte. Record pe care 
l-am întrecut mai târziu la competița 

| PROIECT |
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Foto: arhiva proiectului



amicală găzduită de C.N. Gheorghe Lazăr, “Lzr 
Robotics Fest“, cu punctajul de 305 puncte, 
apropiindu-ne de cel mondial de 340. De atunci am 
mai participat la două amicale, la „Roboții arată tot“ 
găzduită de MegaMall, și la Țiriac Collection, unde 
am avut prilejul de a admira colecția de mașini a 
domnului Țiriac.
Pasiunea pentru robotică la care s-a adăugat 
competența dobândită în proiectare l-au propulsat 
pe Alex Florescu în rolul de căpitan al echipei 
reprezentative a României care a participat la First 
Global Challenge la Washington.
De atunci, clubului de robotică i s-au alăturat mulți 
boboci dornici de muncă, cu un entuziasm greu de 
egalat, și am pornit la fel de motivați ca anul trecut 
către provocările noului sezon. 
Sezonul 2017-2018 a fost deschis prin conferința 
ABSL de la Hotelul Radisson Blu din data de 14 
noiembrie, unde împreună cu cei de la Nație Prin 
Educație am prezentat munca noastră de anul trecut, 
și ne-am anunțat prezenta și în acest sezon, cu același 
număr: RO016. 
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Părerile membrilor echipei:

Cel mai greu a fost să colaborăm, să găsim cele mai bune idei 
și să le facem să funcționeze. E o mândrie că, după atâtea 
luni de muncă, am reușit să luăm un loc destul de bun în 
competiție, să atingem recordul de puncte, să ni-l batem 
și să ajungem la mai multe evenimente de robotică. Anul 
acesta, scopul FTC a fost să facă o comunitate și să deschidă 
o portiță pentru un viitor foarte frumos în robotică. 

»

»
Dan Niculae (fostul lider al echipei, acum 
student la robotică în Olanda)

»

»

Iris Păun (departamentul media)

Când am auzit prima dată de clubul de robotică am fost 
foarte entuziasmată. Sunt multe cercuri și proiecte în cadrul 
liceului, dar nu mi-am imaginat că ar ajunge să împlinească 
și dorințele pasionaților de roboți, programare sau chiar și 
celor cărora caută oportunități de a învăța despre promovare 
și formalități. Eu, în momentul actual, fac parte din 
departamentul de media. Am realizat, cunoscând din ce în 
ce mai multe persoane și redactând diferite documente, că 
m-am dezvoltat atât pe plan social, cât și mental. Am întâlnit 
o mică parte din lumea formală și am învățat foarte multe în 
cadrul acesteia, deschizându-mi mai multe uși pentru viitor.



»
»

Andrei Curiman (șeful echipei, 
departamentul de programare)

  | PROIECT |

Anul trecut am acceptat propunerea doamnei 
Petronia Dumitrescu de a face parte din echipa 
de robotică a liceului. Nu știam foarte multe 
despre proiect, dar mi s-a părut interesant și am 
acceptat provocarea. FTC (First Tech Challenge) 
a reprezentat pentru mine o mare oportunitate 
de a aplica ce am învățat în mod pur teoretic la 
orele de informatică de la şcoală. Pe lângă aceste 
cunoștințe, a fost nevoie sa învăț în scurt timp un 
alt limbaj de programare (Java), fără de care nu 
puteam face robotul să se miște. Am căutat mai 
multe review-uri pentru a alege cele mai bune 
soluții constructive la care am adăugat propriile 
idei, și astfel a luat naștere Nelu Zbârnelu. A 
trebuit să fiu alături de colegii care se ocupau 
de asamblare și de driver-i pentru a înțelege 
mai bine problemele cu care se confruntau în 
construcția robotului și manipularea acestuia. 
Acestea trebuiau corectate prin partea de soft. 
Nu trebuia să scăpăm din vedere niciun detaliu 
pentru a putea optimiza performanțele lui 
Nelu. În tot acest timp, munca în echipă a fost 
cea care ne-a oferit cele mai mari satisfacții. 
Pentru cei care am rămas în proiect, experiența 
acestor luni ne va folosi, cu siguranță, în noul 
sezon. Dacă anul trecut mie mi-a revenit, cel 
puțin pe hârtie, sarcina de a rezolva partea de 
programare, de data aceasta, devenind căpitanul 
echipei, responsabilitățile vor fi mult mai 
mari. Sper că voi putea face față şi acestei noi 
provocări, reușind printr-o buna coordonare 
a departamentelor din cadrul echipei să ne 
depășim performanța de anul trecut.
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PRIMuL 
HuB 

DINTR-O 
INSTITUȚIE 

DE sTAT 
DIN 

ROMÂNIA

  | PROIECT SPIRU |
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În această toamnă a fost lansat 
primul hub educațional dintr-o 
instituție de învățământ de 
stat din România. Construit 
în cadrul Colegiului Național  
,,Spiru Haret” București, în 
parteneriat cu Asociația Școala 
de Valori, The Change Hub 
creează un mediu de învățare 
în care liceenii din Spiru Haret 
și profesorii lor, împreună 
cu specialiști din diverse 
organizații din București, 
împărtășesc informații pe 
subiecte de interes comun 
și construiesc împreună 
diverse inițiative educaționale. 
Ideea a primit aprobare de la  
directorul liceului și consiliul 
de administrație, și după 
două luni de efort, implicare 
și mobilizare de resurse, The 
Change Hub a fost inaugurat. 
O întreagă echipă de 30 de 
voluntari, coordonați de 
echipa principală formată 
din elevii: Lupescu Cristian, 
Luciano Panaitescu, Benyamin 
Saeednia, Strugaru Teodora, 
Flavia Aghergheloaei, Alexa 
Oțet și Matei Luca, ajutați 
de  doi arhitecți, au renovat și 
implementat un concept unic 
în România în momentul de 
față. 

| PROIECT SPIRU |
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Ideea a primit aprobare de la  
directorul liceului și consiliul 
de administrație, și după 
două luni de efort, implicare 
și mobilizare de resurse, The 
Change Hub a fost inaugurat. 
De atunci și până astăzi, The 
Change Hub a organizat 
numeroase training-uri 
pentru membrii comunității, 
training-uri de dezvoltare 
personală și profesională, 
susținute de specialiști din 
Școala de Valori, dar și de 
antreprenori și oameni de 
business din comunitatea 
bucureșteană. Cei 25 de 
membrii ai comunitatii vor 
forma 5 echipe și, începând 
cu luna Ianuarie, fiecare 
echipă își va implementa 
propriul proiect de impact.
   De curând, echipa proiectului 
a fost nominalizată și a ajuns 
în finala Galei Voluntarilor, 
la secțiunea ,,Echipa de 
voluntari a anului”.

| PROIECT  SPIRU|
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THE CHANGE HUB 
ÎN MEDIA

Cultura generală a 
intrat în era digitală 
în lumea civilizată. 
La noi trebuie să mai 
aştepte. Pe de o parte, 
multe dintre bibliotecile 

tradiționale în loc să se modernizeze 
s-au închis, iar pe de altă parte, deşi 
internetul reprezintă principala sursă 
de informare, elevii se folosesc de spaţiul 
virtual pentru distracţie.

Din toate aceste motive, la 17 ani, 
Cristian Lupescu a înfiinţat The Change 
Hub. Un spaţiu în care orice elev poate 
învăţa, scrie sau schimba păreri. Foarte 
important, profesorii lipsesc.

13 zile. De atât au avut nevoie câţiva elevi 
de la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, 
din Bucureşti, pentru a da viaţă unui 
proiect pe care Ministerul Educaţiei 
nu a reuşit să îl pună în practică până 
acum. Un spaţiu neconvenţional, despre 
care sociologii spun că ajută un elev la 
dezvoltarea abilităţilor, mai mult decât 
reuşeşte să o facă şcoala tradiţională.
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De fiecare dată când intri într-un 
proiect, să îl faci pentru ceilalţi! 
Doar aşa vei reuşi să construieşti 
ceva ce are impact.

Cred că ideea este să facem învăţământul 
românesc mai nonformal, mai apropiat 
de profesor. Mai apropiat de viaţa de zi 
cu zi. Şi să îi facem pe elevi să vină cu 

plăcere la şcoală.

»

»

»

»

Cristian Lupescu,  inițiatorul

               THE Change Hub

| PROIECT  SPIRU|
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Totul a plecat de la o vizită de-a mea din 
Olanda, unde am fost să văd mai multe uni-
versităţi. Şi am trecut şi pe la nişte licee. Am 
văzut ce săli şi ce ambient plăcut au acolo şi 

am zis că pot face aşa ceva în România.

Foto: Facebook



EuROsCOLA

TRECuTuL 
TRĂIEȘTE PRIN 

NOI

Proiectul Euroscola al Colegiului 
Național „Spiru Haret“ din 
București a avut scopul de a informa 
și conștientiza publicul larg cu 
privire la valoarea de patrimoniu a 

așezămintelor Colțea.

2018- ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL  SUSȚINE PATRIMONIUL ROMâNESC! 

2017
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     2018 e fost declarat, printr-o decizie 
a Parlamentului European și a Consiliului, „Anul 
European al Patrimoniului Cultural“. Astfel, la nivelul 
întregii Europe, s-au intensificat eforturile de a pune 
în lumină obiectele de patrimoniu din fiecare stat 
membru, cu relevanță pe plan național și european, 
pentru a extinde patrimoniul cultural actual al 
bătrânului continent. 
 Cu această ocazie, Parlamentul European a 
creat un program, Euroscola, pentru a-i informa pe 
tineri despre procesul de integrare europeană şi pentru 
a promova participarea lor la construcţia Uniunii 
Europene. Proiectul-concurs Euroscola (ajuns la a X-a 
ediție),  a lansat, anul acesta, o provocare extrem de 
interesantă pentru tineri: promovarea unui obiect de 
patrimoniu din orașul în care locuiesc. De aceea, toate 
echipele care s-au înscris a trebuit să argumenteze 
solid relevanța obiectului de patrimoniu respectiv 
și „să conceapă și să implementeze un proiect de 
campanie de informare și conștientizare a publicului 
larg cu privire la valoarea de patrimoniu a obiectului 
de patrimoniu respectiv și cu privire la măsurile care 
trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea și 
promovarea acestuia“. 
 De aceea, douăzeci și patru de elevi de la 
Colegiul Național „Spiru Haret“ din București, 
coordonați de doi profesori (Corina Buzoianu și 
Alexandru Constantinescu), și-au propus să promoveze 
un obiectiv de patrimoniu, de o importanță deosebită 
în istoria Bucureștilor: așezămintele Colțea. 
Întrebați fiind de ce așezămintele Colțea, elevii răspund:
 Noi am realizat un sondaj de opinie publică în 
august. Rar se întâmplă ca bucureștenii să vorbească 
despre Turnul Colței. Or, acesta era simbolul orașului în 
secolul XIX, recunoscut în Europa.  Trebuie ca lumea să 
știe importanța pe care au jucat-o aceste trei monumente 
în istoria Bucureștilor. Este fascinantă povestea lor. 
(Justina Dumitrache, 10 E)

Desen: Bianca Munteanu, 10 E

  | PROIECT SPIRU |
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Nu știam că, în secolul XIX, Turnul Colței era simbol 
al Bucureștilor. Am aflat abia după ce am descoperit 
fresca din gara din Geneva, a declarat Teodor Ionescu, 
10 E. Andrei Stroe (12 H), a rămas surprins de istoria 
închisă între aceste ziduri, afirmând: cred că nu trebuie 
să lăsăm ca timpul să acopere, chiar și în amintire, acest 
monument impresionant: Turnul Colței. Am promovat 
intens inițiativa celor de la ART-HISTORIA și IDEI 
URBANE de reconstituire virtuală a mănăstirii și a 
Turnului Colței. 
 În plus, echipa Colegiului Național „Spiru 
Haret“ a mai observat un aspect interesant: biserica și 
spitalul au supraviețuit, iar Turnul - nu, ceea ce învăluie 
acest așezământ într-o aură mitică. Pentru a atrage 
atenția asupra acestui obiectiv de patrimoniu, echipa 
și-a propus să creeze și o poveste care să facă trimitere 
la unul dintre miturile spiritualității românești.

DE CE COLȚEA?
 Criteriile care fac posibilă încadrarea unui 
edificiu în patrimoniul național sunt:  vechimea, 
reprezentativitatea pentru un stil, perioadă artistică, 
istorică, raritatea în zona din care face parte, valoarea 
memorială.  Întreg complexul arhitectonic Colțea, 
inclus în Lista Monumentelor Istorice  din București 
la poziția 496, B-III-m-B-18220, întrunește criteriile 
vechimii, al reprezentativității pentru o perioadă 
istorică (secolul XVIII) și al valorii memoriale. Edificiul 
este o realizare a Spătarului Mihail Cantacuzino (1650 
–1716), fiind situat în apropierea kilometrului zero al 
Capitalei. Acest complex arhitectural includea un spital 
(primul din București, 1704), o biserică (terminată, 
probabil, în anul 1702) și un turn (1709-1714); primele 
două au rezistat trecerii timpului, însă Turnul Colței, 
simbol al orașului București în perioada pre-regalitate, 
a fost demolat în anul 1888. Argumentele care îi conferă 
acestui edificiu valoare patrimonială în context local și 
național  sunt de natură istorică și științifică. 
 Campania noastră a fost susținută în media, 
astfel:

Turnul Colței la mijlocul secolului al XIX-lea (Colecția 
Muzeului Naț ional de Antichități)

  | PROIECT SPIRU |
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EUROSCOLA 
ÎN MEDIAEuROsCOLA

În cadrul emisiunii Jocuri de putere, Realitatea TV, din data de 1 septem-
brie   2017, istoricul și jurnalistul român FLORIAN BICHIR a evidențiat  
importanța așezămintelor Colțea pentru istoria Bucureștilor. De asemenea, 
domnul Bichir a accentuat importanța Anului European al Patrimoniului 
Cultural (2018).

Inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru 
cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând 
fi enumerate aici impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de 
mediu asupra siturilor de patrimoniu și traficul ilicit cu bunuri culturale.
Reportaj de Madalina Corina Diaconu

  | PROIECT SPIRU |

În cadrul emisiunii de la PRO TV, Vorbește lumea, din data de 6 octombrie, 
echipa Euroscola a propus o activitate neconvențională de promovare a 
așezămintelor Colțea: street dance. Cu această ocazie, membrii echipei au 
popularizat pagina web: coltea.eu.

Europa FM a fost printre primele instituții media care au promovat proiectul 
Euroscla și campania desfășurată de Colegiul Național „Spiru Haret“. (18 
septembrie 2017)

 PARTENERI  MEDIA
În data de 8 octombrie 2017, în cadrul emisiunii destinate tinerilor (Jurnal 
pentru copii), a fost prezentat un material despre campania echipei 
Euroscola a Colegiului Național „Spiru Haret“. Membrii echipei au purtat 
tricourile inscripționate special în acest scop.
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SPITALUL COLȚEA
Situat la poziția 498, B-III-m-B-18220.02, în Lista Monumentelor 
Istorice  din  București,  a fost primul spital din Capitală, 
ridicat, în anul 1704 (lucrările au început în anul 1695),  din 
inițiativa Spătarului Mihail Cantacuzino. Aici a fost înființată, 
în anul 1842,  și prima școală de chirurgie românească  
(Școala de Mică Chirurgie) de către Nicolae Kretzulescu, 
politician, medic, descendent direct al domnului Constantin 
Brâncoveanu. Astfel, Spitalul Colțea „a fost una din primele 
baze de învățământ medical din România“ . Spitalul este 
construit în mare parte în jurul ideii de ajutorare reciprocă 
și a spiritului creștin, religios. În plus, se numără printre 
primele spitale din Europa, alături de „Charite“ din 
Berlin si „Guy“, din Londra. Până în jurul anului 1833, 
în Spitalul Colțea au profesat numai doctori străini, cei 
mai buni ai vremurilor.

01// SPITALUL COLȚEA
Înființat în anul 1704. Este primul 
spital din București, exemplu grăitor 
al modului în care tradiția și inovația 
coexistă spre beneficiul comunității. 

02// MĂNĂSTIREA COLȚEA
Construcția mănăstirii s-a realizat înaintea 
spitalului, lucrările începând între anii 1701-
1702 și finalizate în anul 1715. 

03// TURNUL COLȚEI
Anul 1709 marchează începerea construirii 
turnului. Inițial a fost clopotnița mănăstirii, apoi, 
între anii 1835-1846, când a fost demolată vechea 
mănăstire, turnul a avut funcția de foișor de foc. A 
fost demolat în august 1888.

Datorită lor, instituția a ținut întotdeauna pasul cu 
cele mai noi descoperiri științifice din domeniu.  
Mai mult, Spitalul Colțea a fost prima bază 
de învățământ. În 1859 s-au înființat primele 
specialități medicale: chirurgia, medicina internă 
si oftalmologia. Și mai surprinzător este faptul 
că, la Spitalul Colțea, au existat, de-a lungul 
timpului, 12 priorități mondiale , realizări 
ale unor renumiți medici români (Nicolae 
Kretzulescu, Carol Davila, Thoma Ionescu), 
prezentate în monografia din anul 2004, 
dedicată spitalului. Tot la Spitalul Colțea s-au 
înființat: primul dispensar din țară (1860), 
prima clinică O.R.L. din țară (1901), prima 
farmacie („spițerie“) din București (1704), 
Societatea Științifică Medicală din
România (1857), Societatea Română de 
Cruce Roșie (1876). Și tot aici, în anul 
1929, dr. Dimitrie Gerata elaborează 
lucrarea Apendicita, de o valoare 
științifică excepțională, bucurându-se 
de apreciere mondială.

  | PROIECT SPIRU |
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TURNUL COLȚEI 
TURNUL COLȚEI a fost construit spre a 
servi drept clopotniță mănăstirii. Era cel mai 
înalt edificiu din țară la începutul secolului 
XVIII. Fundațiile Turnului Colțea (aflate sub 
carosabilul Bd. I.C. Brătianu și în curtea Spitalului 
Colțea) figurează în Lista monumentelor istorice 
a municipiului București, poziția 125, B-III-
m-B-17894.01. A fost, timp de o sută de ani, printre  cele 
mai impunătoare monumente ale spațiului european, 
comparabil cu San Marco din Veneția, lavra Peciorskaia 
din Kiev sau marea clopotniță din Petersburg. DE CE MARCĂ A PATRIMONIULUI 

EUROPEAN?

1. CARACTER TRANSFRONTALIER
La spitalul Colțea au fost chemați să 
profeseze cei mai buni medici ai vremurilor 
și, datorită lor, instituția a ținut întotdeauna 
pasul cu cele mai noi descoperiri științifice 
din domeniu. Până pe la 1833, în Spitalul 
Colțea au profesat numai doctori străini.
2. rol în dezvoltarea și 

pROmOvAREA vALORILOR COmuNE 
Înființarea spitalului a avut la bază 
valori europene actuale  precum: 
întrajutorare, toleranță, „dreptul 
la viață al fiecărei persoane, 
libertatea circulației” (Convenția 
Europeană a Drepturilor 
Omului)
3. rol în iStoria eUroPeanĂ
  În secolul XIX, orașul 
București era legat, prin 
rețeaua de căi ferate, de 
marile orașe europene, fiind 
reprezentat, pe fresca din 
Gara Cornavin, Geneva 
(Elveția), de Turnul 
Colței.

rezistenta.net

sTATuIA LuI MIHAIL 
CANTACuZINO 

STATUIA SPĂTARULUI MIHAIL CANTACUZINO 
(din curtea spitalului) este cea mai veche din București, 
având poziția 2304, B-III-m-B-19962 în inventarul 
patrimoniului bucureștean. Aceasta a fost prima statuie 
expusă public în Bucureşti, fiind amplasată în curtea 
Spitalului Colţea, şi îl reprezintă pe ctitorul acestuia, spătarul 
Mihai Cantacuzino, fratele domnului Şerban Cantacuzino 
(1678 - 1688).  Operă a sculptorului Karl Storck  (1826 - 1887), 
realizată din marmură de Carrara, are înălţimea de 1,80 m.

MĂNĂSTIREA COLȚEA
BISERICA „Trei Ierarhi“ Colțea se numără printre cele mai 
vechi edificii bucureștene funcționale, fiind inclusă la poziția 
497, B-III-m-B-18220.01, din Lista Monumentelor Istorice. 

  | PROIECT SPIRU |
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2.DEBATE

3. TURUL 

BUCUREȘTILOR

ATELIER DE   

    C
REAȚIE

1.

Pe data de 29 septembrie 

2017, a continuat, la Colegiul 

Național „Spiru Haret” din 

București, c
ampania de 

informare și de conștientizare 

a publicului larg cu privire 

la valoarea de patrim
oniu a 

așezămintelor Colțea. Invitații, 

elevi ai clubului de dezbateri 

academice din COLEGIUL 

NAȚIONAL „DIMITRIE 

CANTEMIR VODĂ” din 

București, a
u jucat rolul 

Guvernului. A fost o dezbatere 

aprigă, în care argumentele au 

curs și 
de o parte,și de cealaltă. 

Dacă Guvernul a insista
t 

asupra argumentelor de ordin 

istoric, subliniind numeroasele 

premiere în domeniul 

medicinii și a
l culturii în

făpuite 

la spitalul Colțea, Opoziția a 

susținut că o asemenea decizie 

ar dăuna oamenilor aflați în 

suferință. La final, spectatorilor 

li s-a
 cerut să voteze. Rezultatul 

a fost în
 favoarea moțiunii.

Pe data de 6 septembrie 2016, 

orele 17.00, în fața Spitalului 

Colțea, echipa Euroscola a 

desfășurat activitatea „Arta 

salvează Turnul Colței de la 

uitare!“. Înarmați cu șevalete, 

pensule, acuarele sau culori de 

ulei, sp
iriști

i au desenat fie întreg 

edificiul Colțea, fie Turnul care, 

astăzi, nu mai există (cu excepția 

fundațiilo
r de sub carosabil, 

care au statutul de obiect de 

patrim
oniu). Trecătorii au fost 

invitați să
 urmeze exemplul 

tinerilor, desenând ceea ce, în 

secolul XIX, era sim
bolul orașului 

București. 

Pe data de 30 septembrie, 

elevii din echipa 

Euroscola a Colegiului 

Național „Spiru 

Haret“ din București 

au dus mai departe 

campania de informare 

și conștientizare a 

publicului larg cu 

privire la așezămintele 

Colțea. Și ce modalitate 

ar fi fo
st mai potrivită 

pentru aceasta dacă nu... 

BUCHAREST CITY 

TOUR? Turiștilor li s-a 

prezentat însemnătatea 

acestui obiectiv turistic în 

plan național și european 

și li s
-au împărțit p

liante.
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5. ExPOZIȚIE CAMPANIA
                     sPIRu
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În cadrul conferinței din data 

de 8 septembrie, domnul prof. 

univ. dr. IO
N BRUCKNER 

(absolvent al Colegiului 

Național „Spiru Haret”, 

promoția 1961), director al 

Spitalului Colțea în trecut, a 

subliniat unicitatea acestuia în 

contextul actual, sub aspectul 

performanțelor din domeniul 

medicinii: „Spitalul a avut șansa 

de a colabora cu alte spitale 

din stră
inatate. Astfel, acesta 

a fost re
abilitat cu ajutorul 

germanilor. Germania s-a 

implicat mult în dezvoltarea 

spitalului prin aparatură 

și nu numai. În spitalul 

Colțea au activat doctori de 

renume“. - prof. univ. dr. IO
N 

BRUCKNER

Campania noastră de 

informare și de conștientizare 

a zăbovit astăzi pe o străduță 

din orașul vechi, nu departe 

de așezămintele Colțea. Strada 

Șepcari. LACRIMI ȘI SFINȚI. 

Casa de pe strada Șepcari, 

la numărul 16, este una „cu 

istorie și povești ro
manțate. La 

începutul secolului trecut, în 

această casă se afla o prăvălie 

de stofe aparținând familiei 

Zambaccian. În interiorul 

acestor pereți au avut loc 

nenumărate întâlniri ale unor 

artiști 
importanți precum 

Theodor Aman sau Ştefan 

Luchian.

Întreaga amenajare a locației 

actuale a fost făcută cu 

respect și în
țelegere pentru 

personalitatea și m
emoria 

acestei clădiri.” (www.

lacrimisisfi
nti.ro

). 

Dacă așezămintele Colțea 

impresionează prin rezistență 

în lupta cu Timpul, casa din 

strada Șepcari fascinează 

printr-un pitoresc culinar 

unic, presărat cu povești ce au 

au prins viață aici.      În cadrul proiectului Euroscola, campania de 
informare și conștientizare a publicului larg cu 
privire la valoarea de patrimoniu a așezămintelor 
Colțea a inclus extrem de multe activități. Pe lângă 
pagina web (coltea.eu), există și pagina proiectului 
(euroscolaspiru2018.wixsite.com/coltea),unde sunt 
menționate toate modalitățile prin care echipa a 
promovat acest complex arhitectonic. Prezentăm, 
succint,  cinci dintre ele:  acțiune stradală, dezbatere 
academică, distribuire de pliante - Bucharest City Tour, 
conferință (invitat: domnul prof. dr. univ. Victor Ion 
Bruckner) și promovare în cadrul localului Lacrimi și 
sfinți.

54. CONFERINȚĂ
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IN
TER 
VIu

DR. Cîrstoveanu

medic NEUROLOG neonatolog

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
„Maria Sklodowska Curie“

Foto: Buzoianu C.



 În primăvara acestui an, spiriștii de la Științele naturii au avut 
șansa, din nou, de a discuta cu domnul CăTăLIN CâRSTOVEANU, 
medic neurolog neonatolog la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
„Maria Sklodowska Curie“. Sala Constantin Noica a fost neîncăpătoare 
și, cu toate acestea, mesajul domnului doctor nu a întâmpinat nicio 
barieră fonică mai bine de o oră. 
 Biografia distinsului invitat impresionează atât prin pregătirea 
temeinică de-a lungul timpului, cât și prin nenumăratele exemple de 
bune practici. Este, înainte de toate, un specialist, care a declarat, nu o 
dată: „Am aplicat în ţară tot ce-am învăţat în străinătate“. În felul acesta, 
domnul doctor se impune ca un adevărat model de urmat pentru tinerii 
care doresc să devină medici. Nu respinge ideea studiilor în străinătate, 
dimpotrivă, însă, într-un interviu acordat ziarului Adevărul, a subliniat 
nevoia acută a României de specialiști și de investiții în domeniul 
medical: „Mi-aş dori să spun că nu mai este nevoie să ne operăm copiii 
în străinătate“.
   *

 „Aș vrea să vă vorbesc despre un principiu ce trebuie 
respectat în această profesie, pe lângă perseverență și maleabilitate: 
meticulozitatea. Este semn de inteligență să te adaptezi. De fapt, unii 
atribuie inteligenței acest sens. Noi avem cazuri complexe pe care le 
tratăm în colaborare cu diverși alți colegi: chirurgi, cardiologi, chirurgi 
cardiaci. Și, uneori, colegii noștri vin, stau la distanță și notează pe 
o foaie ce observă, apoi ne spun și nouă. Eu n-am înțeles niciodată 
acest lucru.  Până nu văd singur ce nu merge bine și până nu observ că 
lucrul acela este repetabil în timp, adică nu este un artefact al timpului 
sau al momentului, nu reușesc să mă lămuresc. De aceea, să fiți foarte 
scrupuloși în ceea ce faceți. Există o vorbă: „Crede și nu cerceta”. Nu 
există așa ceva în medicină. Aș spune, mai degrabă: crede lucrul 
acesta, dar cercetează-l foarte atent. Cu atât mai mult daca e în 
avantajul pacientului, dacă poate să fie complementar, dacă aduce 
ceva bun pacientului. 
 Acum am reușit să construim la „Marie Curie“ (n.r. 
Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Marie Sklodowska 
Curie“) un centru de chirurgie cardiacă. Și copilul acesta s-a 
îmbolnăvit foarte grav și a trebuit să îi scoatem apă din țesuturi cu 
un aparat. Dacă veți căuta pe internet, veți vedea că nu există prea 
multe locuri în lume în care se poate realiza această operațiune. 
Totuși am încercat.  Aparatul este unul foarte complicat. Numai că 
s-a întâmplat ceva cu totul ieșit din comun la acest copil. A ajuns 
foarte repede la insuficiență hepatică  gravă. Era intubat, inima 
nu mergea bine, respirația nu mergea bine, rinichii nu mergeau 
bine, îl ultrafiltram, totul era un tratament suportiv multiorganic. 
Și s-a întâmplat ceva și mai grav: ficatul a cedat. Am început să ne 
gândim ce am putea să facem. În toate cazurile asemănatoare, Decembrie | Vlăstarul |  27
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pacienții au decedat. 
Am găsit ceva numit 
dializă hepatică, i-am 
chemat pe cei de la 
firmă pentru un filtru, 
dar ei ne-au spus 
că există filtru doar 
pentru adulți. Am 
rămas descumpăniți 
pentru că nu am găsit 
pe nimeni care să se 
ocupe de lucrul acesta 
(e bine uneori să îți 
iei marje de siguranță 
când ești doctor; când 
aplici un tratament, 
spre exemplu, e bine 
să vezi de zece ori cum 
se procedează, să faci 
de zece ori cu mâna 
ta, îndrumat, și apoi să 
aplici într-un caz real. 
Această înseamnă, în 
principiu, să nu îi faci 
rău pacientului tău; 
mai bine nu faci nimic 
decât să îi faci rău). 
Și, ghidându-ne după 
acest  principiu, ne-
am gândit ce putem 
să facem, pentru că 
nu-l puteam lăsa să 
moară. Filtrul de adulți 
este un tub mare prin 
care se trece sângele, 
scade tensiunea rapid, 
nu se știe ce se poate 
întâmpla, mai ales 
că era vorba despre 
un copil. Am decis 
să o facem. Am făcut 
procedura și după 
aceea ne-am dat seama 

că este primul caz din lume. După o lună, am văzut 
foarte mulți interesați de acest lucru, deoarece este 
o terapie foarte inovatoare. După vreo doi ani, am 
fost rugați să scriem despre acest caz, ca să învețe 
și alții. Foarte multe reviste ne-au trimis mesaje 
rugându-ne să scriem un articol, deoarece oamenii 
au fost impresionați de ceea ce am făcut.
 Ce v-am demonstrat prin acest caz? Poți să 
fii inovativ în ceea ce faci. Arată-ți aprecierea față 
de cel care te-a învățat, fii inovativ, aprofundează 
lucrurile și apoi o să vezi că, prin cercetare, o 
să îți vină foarte ușor. O să te gândești: „Ce ar 
fi să procedez în felul acesta?“ O să observi că 
n-a mai încercat nimeni așa ceva. Nu este chiar 
întâmplare ceea ce ți s-a întâmplat, de fapt. Nu e 
un lucru extraordinar ce se întâmplă. Vorbeam de 
perseverență, de a nu te da bătut, de a fi inovativ, 
de pasiune. Pasiunea înseamnă să încerci mereu să 
fii cel mai bun. E vorba de persoanele cu care te 
compari. 
 Nu trebuie să inovezi tot timpul, ci trebuie 
să faci cele mai bune lucruri pentru pacientul tău, 
pentru locul în care ai fost pus. 

Pasiunea 
înseamnă 
să încerci 
mereu să 
fii cel mai

BUN 
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 Mai este și o problemă. Când ești angajat la 
stat, te plângi mereu de condițiile pe care le consideri 
improprii. Dar nu este adevărat. Am asistente care, dacă 
văd că lipsește ceva unui pacient și acel lucru nu există 
în spital, se duc la farmacie și cumpără ce e nevoie, din 
banii lor. Iar în legătură cu mizeria, mie unul îmi place 
să șterg podeaua și să fie totul foarte curat, deoarece 
consider că locul acela îmi aparține, că sunt proprietar 
acolo. Și voi trebuie să fiți parte din locul în care sunteți 
puși, așa că respectul și dragostea față de locul acela 
trebuie să se vadă, să se simtă. Dacă voi nu respectați 
locul, nu e vorba de faptul că nu vă respectă nimeni, 
ci de un principiu foarte simplu: „Ce semeni, aceea vei 
secera“. 
 Lucrurile trebuie făcute în avantajul pacientului. 
Trebuie să vină de la sine, pentru că este normalitatea 
îngrijirii pacientului meu. Când nu aveam bani, au 
alergat niște maratoniști și am strâns bani. Restul i-a 
mai pus un pacient. Când cineva vrea să-ți dea bani, în 
loc să-i pui în buzunar, poți să-i pui în altă pușculiță, iar 
aceasta este mult mai onorantă și mai benefică pentru 
tine și pentru conștiința ta. Mă pregăteam într-o zi să 
duc un pacient la blocul operator. Și am zis să intubăm 
pacientul, să-i punem niște catetere, iar a două zi trebuia 
să fie operat, având o boală digestivă. Numai că nu 
am remarcat că mandibula lui era ceva mai mică. Este 
primul pacient pe care n-am putut să-l intubez. Dar în 
carte scrie că poți să faci o intubație retrogradă, poți 
să înțepi traheea și pe acolo tragi sonda ca să poți să-l 
anesteziezi. A mers foarte bine, numai că, la următorul 
pacient, n-a mai fost la fel de bine. 
 Nu știu cum vă înțelegeți voi cu profesorii și 
colegii voștri, dar eu și colegii mei suntem camarazi. 
Ați observat că prieteniile soldaților din război durează 
toată viața? De ce? Pentru că atunci când treci prin 
suferințe cu cineva și sunteți egali în față morții, asta 
înseamnă camarazi. Lumea de astăzi este individualistă, 
foarte rea și, dacă sunteți altfel, să nu credeți că sunteți 
singuri. Sigur găsiți pe cineva care să fie la fel ca voi, care 
să aibă aceleași concepții și principii despre viață. Și îi 
puteți schimba și pe alții. Mulți dintre donatorii noștri 
sunt părinți ai căror copii au murit pe secție. Pentru noi, 
este un lucru extraordinar. 
 Voi acum sunteți în școală. Investiți în școală! 
N-o să vă mai întoarceți vreodată aici. 

voi tRebuie 
să fiți parte 
din locul în 

care sunteți 
puși, așa că 
respectul și 
dragostea 

față de locul 
acela trebuie 

să se vadă, 
să se SIMTĂ 
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BALULbobocilor

Cel mai așteptat 
eveniment al 
anului a facut 
ravagii printre 
toate balurile 
bobocilor 
anterioare lui  
prin atmosfera 
creată, muzica 
și prezența unor 
artiști precum: 
Ruby, Alex 
Velea, Denisa 
Trofin. Balul 
bobocilor spiriști 
s-a desfășurat 
în Club One, 
între orele 20:00-
24:00, elevii fiind 
supravegheați de 
domnii profesori. 
După această 
oră,  petrecerea a 
continuat...

RepetiȚiile
  Cei treisprezece boboci aleși 
la preselecțiile din septembrie 
au avut repetiții aproape în 
fiecare zi, pentru a fi siguri că 
vor fi pregătiți pentru probele 
din concurs. Putem afirma că 
atmosfera de la repetiții a fost 
una extrem de  serioasă, totul 
fiind bine organizat, cu un 
program bine stabilit. Cu toate 
acestea, nu am ratat ocazia 

de a ne distra și de a lega 
prietenii strânse. În cadrul 
acestor repetiții, coregrafii ne-
au învățat dansurile pentru 
momentul nostru, iar ceilalți 
organizatori ne-au ajutat sa 
defilăm cu încredere alături de 
partenerii stabiliți. 

În dimineața balului, la ora 
9.30, eu și celelalte fete ne-
am prezentat la salon. După 
ce am terminat, ne-am luat 
valizele pline de haine pentru 
spectacolul ce avea să urmeze 
și ne-am indreptat spre club. 
Aveam emoții mari. Sute de 
gânduri alergau bezmetice: 

bucurie, amestecată cu teamă... 
Repetițiile finale au mers 
bine, așa că am mai prins ceva 
curaj. Începând cu  ora 19.30, 
organizatorii spectacolului ne-
au rugat să rămânem în culise 
până după premiere, deoarece 
colegii  deja începeau să sosească

Înainte de bal

     2017

| EVENIMENT |

Urzică A. și Tudor M.A., 9 D
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La bal au cântat Ruby, Alex Velea și 
Denisa Trofin. Mulțimea era foarte 
încântată de spectaacol,  astfel încât 
Alex Velea a prelungit programul 
sau cu mai bine de o oră!
Atmosfera în club a fost una veselă, 
energizantă. Câțiva profesori 
ne-au fost alături în acele momente 
magice, alături de părinții noștri 
care au avut mese separate.
La concursul de Miss și Mister, noi, 
concurenții, a trebuit să susținem 
mai multe probe: defilarea de zi, 
defilarea de seară, dansul și proba 
de originalitate.
Pe scenă, cu toții ne-am simțit 
excepțional, purtând zâmbete largi 
pe față în timpul tuturor probelor.
Publicul a jucat un rol important 
în menținerea unui moral ridicat. 
Dupa toate emoțiile pe care le-am 
trăit, concursul a luat sfârșit. Titlurile au fost 
câștigate de Flavia Aghergheloaie și Mihai 
Colindeață.  Miss și Mister Popularitate au fost 
Eva State și Tudor Marian, partenerul meu.
În final, seara magică s-a terminat, iar noi am 
plecat fericiți către casă, depănând amintirile 
minunate.
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MARA  
NEACȘU 
scrimă (sabie)

Cred că așa 
a fost să fie: 
să ajung la 
scrimă prin 
balet.... 

»

»

 

 Din ce în ce mai des ne 
e dat să vedem tineri frumoși, 
inteligenți și talentați. Mara 
Neacșu este un exemplu în 
acest sens:  elevă în clasa a x-a 
E, din copilărie ea practică un 
sport a cărui poveste coboară  
în zorii umanității: scrima 
(sabie). Scrima e definită 
drept arta de a mânui armele 
albe. Primele competiții 
de scrimă cunoscute, cu 
scrimeri, arme „false”, reguli, 
arbitri și spectatori, datează 
din Egiptul antic. Lupta cu 
sabia, în special, presupune 
mișcări extrem de rapide, 
înțelese de specialiști, mai 
puțin de publicul larg. 
 Curioși să aflăm cum 
se împacă pasiunea pentru 
acest sport cu cerințele vieții 
zilnice la această vârstă, iată 
ce am aflat de la Mara.

| SPIRU TALENT |
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R.V.: Participi la competiții?
M.N.: Sigur că da. Atât la cele interne, 
cât și la europene/internaționale. 
Perioada cea mai solicitantă este 
din septembrie până în februarie. 
Cele internaționale sunt extrem de 
obositoare: durează aproximativ zece 
ore și sunt în jur de două sute de 
participanți.
R.V.: Când are loc următorul 
concurs?
M.N.:  La finalul anului, Eislingen, 
Germania.
R.V.: Faci ceva anume pentru a te 
menține în formă? Ții vreun regim 
special?
M.N.: Consum multe proteine și mă 
abțin de la dulciuri cât de mult pot. 
Nu pot spune că țin un regim; îmi 
plac ciorbele, mazărea, pâinea - dar 
toate consumate în cantități potrivite.
R.V.: Și sportivul tău preferat este...
M.N.:  Lisa Pusztai – scrimă. Este o  
raritate deoarece, deși are 16 ani, a 
câștigat Locul III mondial la cupa de 
seniori.
R.V.: Mult succes la Eislingen!

Reporter Vlăstarul: Joci la un 
club anume?
Mara Neacșu: Da, activez în 
cadrul C.S. Dinamo.
R.V.: Cât de des te antrenezi?
M.N.: Am în jur de cinci-șapte 
antrenamente săptămânal, fie 
între orele 15.00-17.00, fie între 
17.00-19.00.
R.V.: Cum reușești să faci față și 
sportului, și școlii?
M.N.: Secretul e să-ți organizezi 
foarte bine timpul. (Zâmbește) 
Dacă îți dorești din suflet să faci 
ceva, găsești timp pentru toate.
R.V.: Scrima e un sport dificil. 
Cum de ai ajuns să-l practici?
M.N.:  E o poveste mai încâlcită. 
În  clasa a treia am început cu 
baletul. Nu a durat foarte mult. 
Cred că așa a fost să fie: să ajung 
la scrimă prin balet. (Râde) La 
scurt timp, am abandonat baletul 
și i-am povestit unui coleg de 
clasă care, fără să ezite vreun 
moment, mi-a sugerat să merg la 
scrimă. Așa a început totul...
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JusTINA
DuMITRACHE

BALET

Prin balet mă 
exteriorizez, îmi 
dau frâu liber 
emoțiilor... 

»

»

 
 Deși nu la fel de vechi 
ca scrima, baletul, fiind 
un dans, își trage seva din 
manifestările ritualice ale 
umanității preistorice. Despre 
balet se poate vorbi începând 
cu secolul xV. În anul 1851, a 
fost creat Ballet Comique de la 
Reine (Baletul comic al reginei), 
prima încercare de a realiza 
un spectacol dramatic prin 
integrarea muzicii, a dansului 
și a unei acțiuni, jucat în Marea 
sală de ceremonii a Palatului 
Luvru.
 Într-o perioadă în care 
street dance, în toate variațiile 
sale, invadează visurile tinerilor 
de a-și manifesta tumultul 
lăuntric, Justina Dumitrache, 
din clasa a x-a E, a ales „calea 
cea grea“: baletul. De la 
vârsta de patru ani a început 
povestea balerinei noastre. Și ea 
continuă...
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BALET:  dans artistic 
figurativ, executat de una sau 
mai multe persoane, după o 
compoziție muzicală. (DEX)
Nimic surprinzător, citind o 
definiție. Totuși, teoretizările 
nu vor surprinde niciodată 
bogăția de viață ce se ascunde 
dincolo de cuvinte... 
Pentru mine, baletul este o 
artă. Există concursuri sau 
competiții de balet în cadrul 
cărora se oferă trofee și 
medalii. 
Dar când lumea de 
basm a baletului clasic  
este întinată de ideea 
de câștig,  cumva „se 
elimină sufletul și 
emoția necesare, pentru 

a transmite imaginea unui rol 
sau povestea din spatele unei 
variații“.  Prin organizarea acestor 
competiții, baletul a ajuns din ce 
în ce mai mult un „sport“, ceea 
ce, din punctul meu de vedere, 
este trist. De aceea, încercăm prin 
orice spectacol sau emisiune TV 
să subliniem, prin câteva cuvinte, 
această idee. 
 Cum am ajuns la balet? 
Cum  am ajuns eu să dansez 
„Rapsodia Română“, „Giselle“ și 
„Lacul Lebedelor“? Vinovata (cu 
vină!) este nimeni alta decât mama 
mea care, observând că, încă de 
la trei ani, nu conteneam a dansa 
prin casă, a fost străbătută de un 
gând: „Ia să o duc eu la un curs de 
balet, să vedem dacă o prinde și 
dacă are talent cu adevărat.“ Atâta 
a trebuit... 
 Ce e cu adevărat minunat 
este că toate mișcările reprezintă 
diverse modalități prin care mă pot 
exprima: de la ridicarea piciorului 
la passé, la dublu pique și la marele 
grand jete. 

De aceea nu am renunțat nici 
chiar acum și încerc, indiferent 
de perioadele dificile prin care 
trec la liceu, să nu uit să dau 
buzna și în sala de repetiții.  
 Studiez la specializarea 
Științe ale naturii și tratez cu 
seriozitate toate disciplinele 
(mai ales chimia, biologia, 
fizica). Poate că, cine știe, într-o 
bună zi, voi deveni medic. 
Cum se împacă acest profil 
cu dansul? Excelent. Mai bine 
nici că se putea: ce poți să îți 
dorești mai mult ca, după o zi 
în care ai dat test la fizică și te-a 
ascultat la chimie, să fii în sala 
de repetiții și să te regăsești? 
Prin balet mă exteriorizez, îmi 
dau frâu liber emoțiilor. Prin 
dans se învață exprimarea non-
verbală a trăirilor, a eleganței și a 
gândurilor...
 În plus, printr-un calcul 
matematic, dacă am început în 
anul 2005, rezultă că de 12 ani 
mă dedic acestei arte. În luna 
iunie a fiecărui an, mă aflu pe 
scena mare de la Palatul Copiilor 
interpretând diferite piese: de 
la French Can-Can până la 
Lacul lebedelor. Într-un act al 
spectacolului ajung să dansez de 
5 ori. În final, nimic nu este greu 
dacă-l faci cu drag.
 Și, nu în ultimul 
rând, ingredientul secret care 
susține motivația mea înaintea 
oricărui spectacol este conținut 
în următoarea afirmație: 
Provocarea este să convingi un 
public care nu știe nimic despre 
balet. Mișcarea ta să nu fie o 
simplă tehnică, ci un suport 
pentru textul pe care vrei să-l 
spui.
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„Aa, nu dormeai! Făceai 
economie de vedere?“ 

„Ce să știți voi de 
comunism? Sunteți născuți 
acolo în 2014.“

„Nu te mai da cu smacuri 
pe la obraji.“

„Știu că nu ai înțeles nimic, 
dar poate ai înțeles ceva.“

„Nu te mai da cu petarde și 
licurici pe obraji.“

„Bravo, băiete! Cădea-ți-ar 
soacra la picioare!“

„—Avem cretă rotundă 
copii ? 
—Nu, avem colorată 
rotundă.
—COROTUNDĂĂ!“

„Nu mai fi așa serioasă că 
nu pari.“

„Pe teren ce faci? Dai 
cu pumnul? Eu dau cu 
2-urile.“

„Ce desenezi acolo? 
Amintiri din preistorie?“

„Sunteți o sursă 
inepuizabilă de tristețe.“

„Mănâncă scoarță de 
copac că ai nevoie de 
vitamine.“
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„Te-am pus să stai jos? Stai 
jos!“

„Băi omul pădurii, închide 
ochii și gândește, dacă poți.“
„Preferi să stai singură sau așa 
ți-a hărăzit Dumnezeu?“

„Nimicul e și el ceva.“
„Nu ai manual? Sunt eu 
manualul tău!“

„Știți funcțiile încă din clasele 
premergătoare.“

„Ionescu care e dus cu pluta 
creierului pe Bistrița.“

„Asta e costumație de alergat 
în grădină după ciuperci 
otrăvite.“

CELE  MAI  CELE
 De departe, doi elevi 
au întrecut orice așteptări. 
Încurcat de finalul operei 
Moara cu noroc, unde 
evenimentele vin de-a valma 
și într-un ritm amețitor, unul 
dintre ei a rămas cu ideea că 
Ghiță, nemulțumit probabil de 
execuția lui Răuț, își ia soarta 
(ăăă, moartea!) în mâini. 
Adică:  „Ghiță este împușcat 
de Răuț [...]. Ana cade moartă 
lângă soțul ei. Ghiță pleacă 
apoi spre Fundureni și se 
sinucide...“. În alt caz: 
„Cinci cruci stau în fața morii: 
două de piatră și două de 
lemn“. Decembrie | Vlăstarul |  37



Iris Păun,
11 A
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Netrebuincioase naturii 
umane
Un cerc vicios al emoțiilor 
inutile
Speranță, indecizie, 
dezmierdare printre vise,
Invadează accelerat in 
diamantele pure
recent extrase din a lumii 
mină,
Fiind toate simptome ale celei 
dintâi depuneri de praf
In valuri, dupa lumină.

Încercând ruinele să devină 
iar maiestuoase;
Timpul trece, noi, ființe 
efemere.
Care îmi e naturalețea?
Zadarnic îmi descopăr 
frânturi, unde sunt eu?
Ma sfârșesc tentatiile;
Cad în abis, omogenă cu 
mulțimea.
Nu trăiesc clipa, uit cine sunt
Dar din răsputeri încerc 
iubirea.
Evoluez, regresez, mă 
împrospătez, 
Pierd ce aveam când am 
plecat.
Cerc vicios.

Căutăm înțelegerea în 
acelasși loc in care am 
pierdut-o,
Familie, prieteni, profesori, 

sine.
Mama însă mă veghează 
întotdeauna
Asemeni soarelui care 
hrănește pământul,
Mereu alături, oferindu-mi 
sfaturi, iubire necondiționată.
Slăbiciune?

Platonicul mă ucide;
Trupul mi-a rămas intact, 
sufletul    mi-a zburat violat;
Însă tu 
stârnești 
sentimente încarnate... eros 
ne atinge.
Un ocean în ochii tăi, simt că 
mă înghite.
Degete pe lemn rece, păr 
uscat de soare,
Buze roșii, crăpături, 
Al meu să fii, al meu ai fi
De nenorocul nu ar fi.

Pierd nopți înconjurată de 
hârtii mototolite,
Dovezi ale eșecurilor mele în 
a scrie poezie...
constante martore ale 
singurătății mele aparente.
Pierdută într-o încurcătură 
divină
Departe de tine, de mine sau 
actualitate.
Locul meu în lume, locul tău 
în lume, solitar nu solidar, 
încurcătura.

| PAUZĂ DE LECTURĂ |
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Aș vrea să vă spun o poveste. Povestea mea. 
Povestea existenței mele. Ei bine, poate ar 
trebui să încep mai întâi cu numele. Dar 
vreau să fie o surpriză. 

Atunci voi începe cu vârsta. Hmmm... 
Vârstă mea. O să vă spun de pe acum cã 
nu sunt atât de tânără. De fapt, sunt chiar 
foarte bătrână, mai bătrână decât cei mai 
vechi munți, mai în vârstă decât toti acești 
pământeni neajutorați.... 

Cum am apărut? Nici eu nu știu, nu am 
idee, și poate că ar fi bine să rămână aşa. 
Cert este că exist, că umblu, că vorbesc, că 
pot dispărea, dar nu pentru mult timp. Ah, 
era să uit. Toți mă cunosc. Sunt atât de 
cunoscuta încât nu cred că există cineva 
care să nu fi auzit de mine.

Și totuși am doar trei prieteni. 

Unul este atât de altruist, încat chiar crede 
că oamenii se schimbă cu adevărat. Altul 
este atât de calduros, încât îți este aproape 
imposibil să stai lângă el, și totuși pare 
întruchiparea perfecțiunii. Iar ultimul... 
Sufletul acestuia este infinit mai rece decât al 
meu, însa în pofida faptului ca e respingător 
și crud, are o putere inexplicabilă de a 
apropia oamenii, de a-i face să fie mai buni, 
mai sinceri și mai altruiști.

Sunt frumoasa, bogata... Dar, în urma mea 
totul se ofilește, îmbătrâneşte sau moare. 
Și cât mi-aş dori sa nu fie așa!

Nu pot decât să las natura să-și urmeze 

cursul, sã privesc cum totul se răcește 
în urma mea, cum ploile vin și mătură 
totul. Oamenii se feresc de mine, fug, se 
ascund în casele lor călduroase, și eu stau 
afara. Mă joc cu vântul. Dansez în ploaie. 
Și îmi e frig...

Dar să nu vă gândiți că sunt atât de 
pesimistă mereu. Am avut și momente 
în care m-am simțit liberă și plină de 
viaţă, în care oamenii mă apreciau în 
adevăratul sens al cuvântului. Pe atunci 
îi ajutam cu diverse munci, de exemplu, 
culesul sau semănatul...

Însă lucrurile s-au schimbat. Acum nu 
mai sunt acea binecuvântare. Sunt acea 
furtună ce le alungă căldura din suflete. 
Eu sunt motivul pentru care oamenii 
stau acasă înfrigurati. 
Daca ați putea compara o zi din an cu 
mine, ați alege cea mai urâta zi, cea mai 
ploioasa și mai noroioasa. Știu că așa 
este. În ochii multora, eu voi fi cea care le 
va alunga buna dispoziție, cea meschina 
și rea... 

Eu sunt Toamna! 

CINE suNT  Eu
Ene Maria Silvania, 10H

Foto: Ili
nca Smochină, 10 E
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Dimineața devreme, 
         CuTREIERÂND PRINTRE HIMERE

 Cred că toți am trăit măcar o dată 
frumoasele momente de basm în 
care maşinile se mişcă mai încet ca 
melcii, pâinea prăjită sare mai sus 
ca somonul, iar şcolărelul, animal 
diurn, îşi face apariţia din bârlogul 
sau înaintea primei raze de soare. 
Aceste clipe fabuloase au loc într-
un timp şi spaţiu vag specificate, sau 
mai bine zis observate, în nebuloasa 
dintre orele 6 şi 7:30, oriunde pe 
drumul dintre casa elevului şi 
şcoală. 
 Personal, mi-am parcurs drumul 
inițiatic de atâtea ori, şi cu atâta 
vitejie, că gheonoaiele, scorpiile şi 
restul brutelor ce reprezintă încercări 
grele care duc la desăvârşirea eroului 
tremură în ghete când mă simt 
deşteptându-mă odată cu strigătul 
de bătălie al alarmei de pe telefon. 
 Din păcate, nu toți au ajuns încă 
la un nivel aşa înalt de cafeinizare, 
singura armă ce te ajută cu adevărat 
să dai de cap haosului matinal. 
 Georgel Bravu, de exemplu, a cărui 
mamă încuie cafeaua în fiecare 
seară în dulap, ca să “nu îi treacă 
bezmeticii de soră-ta prin cap să 
se urce pe un scaun şi să-mi bea 
mie bunătate de cafea adusă de 
tac-tu din Turcia”, este unul dintre 
nefericitele exemplare. 

 Eroul nostru se trezeşte la 
halucinanta oră 5:30, pentru a putea 
prinde la timp calul alb ce îl va duce 
de la periferiile Bucureştiului, până 
la liceu.
 Hainele sunt primele care îi dau 
de furcă: şosetele desperecheate, 
cămaşa necălcată, pantalonii evazați 
- evazivi, ia-i de unde nu-s. 
 A doua dilemă, ghiozdanul 
nefăcut. Un caiet aici, o carte acolo, 
ce contează că nu le-a găsit pe toate? 
De ce ai coleg de bancă dacă nu îl 
foloseşti? Lasă că aduce Mutişor 
cartea de muzică şi caietul de logică. 
Păi nu aşa se şi numeşte de fapt, cu 
adevărat, colegul de bancă - coleg de 
împrumut? 
   Fericit că are tot în geantă (sau 
tot ‘necesarul’), completat cu paletă 
de ping pong şi gumă de mestecat, 
Făt-Frumos de Bucureşti (adică 
Georgel) îşi ia paloşul de încredere 
(adică telefonul) şi părăseşte casa 
părintească, îndreptându-se plin 
de încredere clădită pe o bază 
rezistentă de somnolență, spre 
stația de cal alb. Acesta, dovedindu-
se Cal Năzdrăvan, întârzie 15 
minute. Georgel însă ştie că e semn 
bun - înseamnă că mânzul marcă 
Mercedes cu 30 de locuri va goni ca 
vântul şi ca gândul, şi îl va lăsa la fix 

Foto: Buzoianu C.

Sarah Cristel, 11E
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în fața şcolii. „O chestiune minoră,” 
se linişteşte el în sinea lui, „un erou 
pe drumul său inițiatic nu poate fi 
niciodată cel din urmă întârziat, mai 
ales nu în propria poveste!”.
   Şi aşteaptă el, şi mai aşteaptă, iar 
când crede că a terminat de aşteptat, 
mai aşteaptă ceva. De douăsprezece 
ori douăsprezece trec secundele prin 
fața lui, şi de încă şapte ori toate, până 
să ajungă calul. Aşa cum a prezis, are 
noroc. Nu sunt mulți călători la bord. 
Vede singurul loc liber şi dă să se 
aşeze. 
  Ce nu a prezis eroul nostru, 
însă, este întruparea primei probe a 
drumului său inițiatic:
 O babă, creatură fantastică de 
temut, se apropie în goană de scaun. 
Țipătul ei îngrozitor e cunoscut ca 
fiind principala cauză a sindromului 
‘Căşti-pe-Urechi’, foarte comun 
în voinicii zilelor noastre. Când 
Georgel îl aude, “Aolo, maicā şă mă 
dor şalili!”, îi îngheață sângele în 
vene, iar picioarele i se opresc din a 
se mai mişca. Degeaba face el sforțări 
supraomeneşti, mergătoarele nu 
i se clintesc şi asta este. E forțat să 
privească cum locul îi e ocupat de 
babă. 
 Acum, toată lumea ştie că babele 
sunt de două feluri: baba bună, baba 
rea.
 Baba bună e bunicuța aceea drăguță 
pe care o ajuți să treacă strada şi te 
răsplăteşte apoi cu merinde pentru 

drum (acele bomboane de ciocolată 
cu gust de naftalină şi cu o valoare 
nutrițională superioară, necesară 
în dezvoltarea voinicilor), o Sfântă 
Duminică în deghizare, care parcă 
există ca să iți ceară scuze că a lăsat 
ziua de luni să înceapă. Ea are rol de 
sfătuitoare în aventura unui erou.
 Baba rea e o cu totul altă pagină 
dintr-un alt capitol dintr-o altă 
carte. Cunoscută mai ales pentru 
viteza ei de neîntrecut atunci când 
trebuie să ocupe un loc în mijloacele 
de transport şi pentru repertoarul 
impresionant în materie de numere 
de telefon ale familiei tale (oricine ai 
fi), această ființă este perfect înarmată 
pentru a încetini şi chiar opri un 
voinic de la a ajunge la destinație. 
Pentru a trece de ea, trebuie să dai 12 
cu zarul sau să dai înapoi un pătrățel 
şi să îi dai dreptate în orice argument 
are loc. 
Dar să nu ne mai depărtăm, şi să ne 
întoarcem la Georgel. Dezlegat de 
blestem, el rămâne să stea în picioare 
tot restul drumului. Situație tragică, 
dar nu fatală. Va avea de învățat de 
pe urma acestei pățanii. Paloşul îi 
vibrează, şi, scoțându-l de la centură, 
observă că a primit o scrisoare de la 
cosânzeana de luna aceasta. Frumos, 
în font Arial, cu mărimea de 11 
puncte, cu distanța dintre rânduri de 
1,5, sunt scrise următoarele: 
“Dragă Georgel,
Ce îți zic eu în această scrisoare 

FOTO: Sarah Cristel/Facebook
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să rămână taină - adică doar între tine, mine, 
şi toate prietenele mele care primesc automat 
copii ale tuturor corespondențelor noastre. 
Lenuşoara susține că ea e cea mai frumoasă 
din regat. Am un plan măreț pentru a o face 
să înceteze din a mai zice aşa o minciună 
ştrumfată, dar am nevoie de ajutorul tău, 
nişte lipici, cremă de îndepărtare a părului, 
şi o cameră de calitate, preferabil ‘Tun3000’. 
Nu mai am nevoie de cei şapte pitici pe care 
mi i-ai împumutat săptămâna trecută, aşa că 
îi voi lăsa în libertate. 
Pup pup pup dulce, iepuraşul meu! 

Cu cea mai multă iubire, 
Mari xoxo”

   Eroul oftează şi răspunde, zicând că va 
ajuta. Cum termină cu răzbunarea asta, se 
desparte de Mari. Prea începe să semene 
a maşteră rea. Ei, a fost frumos cât a durat. 
Mai greu e să salveze una nouă. Ultimele trei 
aproape i-au zburat lui coiful atunci când 
încerca să urce pe cosița despletită până la 
geamul deschis, neînțelegându-i intenția de a 
le salva din turn, cel mai probabil. Complicat 
cu femeile astea. Ba vor salvate, ba nu vor. Ba 
vor cu balauru’, ba nu vor, ba vor să-şi păstreze 
părul, ba - de fapt, aceasta pare o constantă; 
e posibil ca eroul nostru să fi abordat într-un 
mod greşit problema … doar ‘posibil’. 
   Capul îi e scos din nori de deschiderea 
uşilor, şi intrarea în scenă a următoarei 
provocări: un set de Scorpii albastre, cu 
detector de minciuni în coada bifurcată. 
Nici nu apucă să se repeadă cu cardul de 
loalitate ‘MâzExpress’ la validator, că acesta 
se blochează la un semnal telepatic al 
Scorpiilor. Simțindu-i panica, una dintre ele 

se apropie încet, hâsâind şi sâsâind, într-o 
limbă de neînțeles. Georgel încearcă să-i 
explice situația, dar e în zadar. Comunicarea 
e imposibilă:
   -Vă zic, sunt personaj principal, nu pot 
fi deraiat de pe drumul meu! E imposibil! 
Întrebați-l şi pe Narator!
   Scorpia sâsâie. Naratorul alege să nu 
comenteze. Eroul încearcă iarăşi:
    - De fapt, nici nu-i vina mea! Aparatul nu 
funcționează cum trebuie! 
A doua Scorpie, atrasă de tămbălău, vine 
şi ea ca să susțină cauza. Încolțit, fără cale 
de scăpare,  Georgel apelează la ultimul său 
argument puternic:
    -Nici măcar nu vorbesc limba!
  Un cetățean, afectat de tot ceea ce se întâmpla 
lângă dânsul atât de devreme dimineața, 
îşi asumă rolul de translator şi traduce 
binevoitor discursul Scorpiilor albastre:
   -Mai omule, ce nu înțelegi?! Bietele femei îşi 
fac doar datoria! Dă-le 50 de lei de amendă şi 
mergi cu ele până la secție să dai declarație! 
Ce Dumnezeu e nevoie de atâta gălăgie! 
   -Nu luați numele Domnului în deşert! 
se aude baba de mai înainte din spate. Dar 
nimeni nu o bagă în seamă.
  Georgel, luminat de realizarea târzie, se 
întunecă din nou când se gândeşte că va 
trebui să-şi dea toți galbenii, cu greu adunați, 
acestor ființe nesătule. Ce, nu puteau să se 
hrănească doar cu tristețe? De ce le mai 
trebuiau şi bani? Lui Georgel îi trebuiau mai 
mult, pentru a-şi susține viciul, festin (pizza) 
cu tovarăşii de arme. Posomorât, bagă 
mâna în geantă şi scoate punguța cu bani, 
întinzând-o cu regret evident către Scorpia 
#1. Aceasta o înhață şi se linge scârbos pe 
buze, numărând galbenii. Verde, Georgel îşi 

Foto: pexels.com
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pierdut. Satisfăcută, Scorpia rânjeşte 
umed, ca o broască, şi îi face semn 
să se aşeze lângă ea, urmând să îl 
escorteze până la secție. 
    Când totul pare pierdut, norocul 
străluceşte asupra voinicului, în 
chipul uşilor care se deschid la 
stație. Revigorat de această şansă 
neaşteptată, Georgel țâşneşte ca 
din praştie către libertate, lăsând 
Scorpiile să strige nemulțumite în 
urma lui. 
   Dar… Fatalitate! A uitat să ia în 
calcul un jucător foarte periculos, 
iar acum are de pierdut. Baba de 
mai devreme, hotărâtă să iasă prima, 
se aruncă sălbatic şi îl plachează, 
lăsându-l fără suflare. 
   Amețit, Georgel încearcă să-şi 
recapete echilibrul, făcând câțiva 
paşi nesiguri în zig zag, ca un pui 
de căprioară care se străduieşte 
să meargă pe un lac înghețat cu 
prietenul său iepurele. 
   Pe cer, Soarele aleargă Luna, care 
aleargă pentru că Zmeul mai are 
puțin şi îi prinde pe ambii. 
   Motivat de ritmul lor nebun, eroul 
nostru bea puțină Apă Vie şi se pune 
pe alergat. Şi aleargă, şi aleargă, mai 
repede ca vântul, mai repede ca 
gândul, mai repede ca bârfa pe holul 
şcolii. În disperarea sa de a ajunge 
la timp, Georgel observă că pe cer, 
Soarele i-a pus piedică Lunii, ce 

cade pradă Zmeului, care, mulțumit 
cu captura uşoară, părăseşte cerul. 
Georgel trebuie să atingă o viteză de 
neînchipuit. Doar cu Soarele pe cer, 
ora de Matematică se apropie înzecit 
de repede.
  Şi aleargă, şi aleargă, şi rupe bariera 
sunetului, şi bariera luminii, şi 
bariera ce opreşte maşinile din a 
intra în curtea şcolii, şi, victorios, 
calcă pe şiret şi rupe şi gelul din freză. 
Aceasta, numită ‘neinteresat făcută 
cu interes’, arată acum mai mult a 
‘neinteresat făcută cu crenguțe şi 
tristețe’. Naratorul poate empatiza. 
Scăpând de crenguțele din păr, eroul 
urcă cele o mie şi două de trepte, ce 
ar obosi-o până şi pe Şeherezada, 
până la clasa lui, şi împinge uşa. Ora 
e 7:32, două minute întârziere nu 
înseamnă întârziere cu adevărat. O 
reuşită desăvârşită! Drumul inițiatic 
a fost un fleac! Cele trei probe le-a 
trecut fără un sughiț. Încrezător, se 
întoarce şi zice cu un surâs superior:
-Pregăteşte-ți şaua, am dat de cap şi 
acestei poveşti. E timpul să închidem 
cartea şi să-mi primesc jumătatea de 
împărăție! 
Cu aceste vorbe, se roteşte pe călcâi 
şi mărşăluieşte în clasă. 
Dar vai! Matematica îi vine de hac! 
Naivul, probele nu ies decât două la 
numărătoare. Pe tablă, mare, scris alb 
pe negru, un funebru ‘Extemporal’. 

Se pare că nu voi încăleca pe o 
căpşună,
Şi nu există loc de minciună.
Povestea nu s-a încheiat,
La şcoală chiar de l-am aflat.
Şi am luat o gură de cafea, 
Şi am am pus ultimul punct aşa ... 

Foto: Ilinca Smochină, 10 E
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Roșu și negru
Nu pentru nație,
Ci pentru populație,
Nu pentru tricolor,
Ci pentru om!
Roșu, culoarea adâncimii ființei,
Sângele din venele omului,
Negru, negru se face noroiul din palmele 
sale
Sânge din bătăturile de la corzile 
chitării
Cât omul cântă pentru om
Arta!
...să-l trezească din mizerul somn,
Roșu și negru zboară steagul nostru
Nu pentru nație,
Ci pentru populație
Nu pentru tricolor
Ci pentru om!
De la Spartacus la Spartacieni
De la al sclavului vis, la comuna din 
Paris
De la plebea feudală la ceata proletară!
Împreună violonistul și șantieristul
Împreună, artist și oier,
Împreună, profesor și tâmplar,
Teist, ateu, negru, galben, alb
O societate fără de boier.
Căci boierul face războaie,
Dar țăranul e ăla care moare,

Indiferent de limbă și pământul de sub 
picioare.

Lasă scepticii să râdă,
cât copilul, în mina de diamante, 
stă să plângă.
Lasă scepticii să râdă, 
Istoria circulă și fară ei
cât timp tânărul se luptă. 

Dar daca roșul zboară în continuare pe 
drapel
Prin călăuza științei va veni o zi
când în fabrici va trudi doar mașina
astăzi, omul îi e sclav, mâine, ea îi va fi 
unealtă
dar cum să fie mașina unealta omului, 
când omul
e unealta altui om? și când mașina nu e 
a celui ce o folosește,
cum să fie acela liber?  
Cum, cum să fie armonie, când aurul e 
doar într-o singură grădină?
Până și o pasăre riscă gloanțe când 
zboară peste granițe.
Și deci cum să fie armonie, când 
singurul ce circulă liber, fără hârtii,

... e capitalul?

David A. Marin, 12H
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Duhnește
în mijlocul orașului a murit un gigant 
cadavrul duhnește pe străzi de București 
duhnește cu putredul miros de ignoranță
și Dâmbovița-i lapte, lapte ce s-a stricat
și nu mai curge miere, căci au omorât albinele 
cine a străpuns gigantul și de ce dansati pe el? 
nu simțiți mirosul aprins al zilelor de ieri,
al nopților de azi, arse în cuptor, 
nu vă e rușine să jeliți castele înainte de popor? 
nu vă e rușine să nu vă gândiți la om? 
de ce dai zăpadă din curte peste gard la altul? 
nu simți duhoarea și sângele, sudoarea
nu simți sângele ce curge prin canale 
nu simți lacrimile gigantului ce ne inundă casele? 
tu te-ai trezit si spui că vezi, si tu spui, si tu, si tu 
nimeni nu e iluminat daca nu iluminează pe altul 
nimeni nu e nobil daca se închide singur in turn
cat alții pier drept carne, tristă carne de tun.

David A. Marin, 12H

Foto: pexels.com
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umblă prin haitele de oameni furioși
prin frumoasele și roșii haite ce strigă
umblă printre palatele deschise
se calcă in picioare cu servitoarele emancipate
fugind printre coridoare, oare, oare,
o sa o mai vadă sub acest soare?
umblă prin ale gloriei haite si haitele prin el
zgomotul melodic , haosul blând al
hoardei supărate de roșii aprinși
se cântă șlagărele poporului și
se ridică în aer bonetele
atât se bucură de tot, însă ei privesc spre orizont
și el tot fuge, printre ciocane și zale,
după ea, aproape, aproape,
în piciorul stâng glonțul il doare
doctorii aleargă pe străduțe
în piciorul drept mai sare
revoluția îi strigă pe ambii tare
o statuie cade, de marmură și mare
va zdrobi asfaltul alb
el urlă, ea se-ntoarce
o fi prins-o de mânecă oare?

DIN OCTOMBRIE

David A. Marin, 12H

 DAVID A. MARIN 
ESTE CÂȘTIGĂTORUL 

PREMIULUI II AL 
CONCURSULUI  DE 
CREAȚIE „TINERE 
CONDEIE“, ETAPA 
NAȚIONALĂ, 2017

Profesor: 
DUMITRU IOANA

  | PAUZĂ DE LECTURĂ |

Decembrie | Vlăstarul |  48



Toamnă gri
Afară plouă neîncetat, zgomotos, haotic
Orașul e pustiu, lipsit de viață.
Frunzele își pierd culoarea în bătaia ploii,
Pomii rămân singuri, speriați de vânt,
                  natura se descompune.

Cerul plumburiu acaparează totul,
doar strălucirea unui fulger se zărește departe.
Trăsnetul lovește puternic,fără milă.
E toamnă și nu mai pot simți fericirea,
  plouă cu moarte.

Corina Contanu, 12B

Foto: Ilin
ca Smochină, 10 E
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O lance a gândirii,
Un vasal al omenirii
Ce își dă ultima suflare,
Înlocuit de modernizare.

Parcurge noi meleaguri cu 
o viteză uluitoare
Se află într-o căutare...
Își caută cu disperare 
confrații
Ce nu l-au dat în uitare.

   C
uv

ân
tu

l

Prin infinit de la un 
cap la altul

Dacă aș fi artă...
Aș deveni simfonie,
Aș renaște din silențiu
Și m-aș transpune în sunetele 
clapelor de pian.

Dacă aș fi artă...
Aș răsări pe coli veline
Aș apune pe pânze
Ș-aș da viață tuburilor de 
tempera și cărbunelui stins.

Dacă aș fi artă...
Aș epuiza cerneluri,
Aș domina condeie
Ș-aș alerga prin cuvinte fără 
înțeles.

Ș-apoi, dacă aș fi artă,
Aș fi un intermezzo în noaptea 
morbidă,
Aș culege clipe, șoapte, doruri 
vechi.
Ș-aș mai opri timpul
Ca să mă cunosc pe mine,
Să călatoresc prin mituri
Și-napoi spre Absolut. 

Raluca Cepoi, 11 B
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 În față, salonul somptuos […] o masă fără picioare, 
la mijloc, bazată pe calcule și probabilități, suportă un vas ce 
conține esența eternă a lucrului în sine, un cățel de usturoi […] 
ea nu comunică cu exteriorul decât prin ajutorul unui tub, prin 
care uneori iese fum și prin care se pot vedea […] în timpul 
zilei doi oameni cum coboară din maimuță. (Urmuz, Pâlnia și 
Stamate)

Imagine: https://
ro.pinterest.c

om/explore/su
rreal-photos/

Țepeluș Marta, 9 H

  | URMUZ... EALA TRONURILOR |

 În mijlocul curții, iepurii, strânși 
în cerc, făceau fum pentru o găină ce călca 
în picioare un om care-și urla succesul. 
Omul țipa inspirând dintr-o portavoce 
plină cu muguri de stejar care ardeau, astfel 
emanând un fum psihiconeutroencefalo 
letal. Exact lângă, la trei mile depărtare, 
găinile îngânau sunetul morții scoțând 
niște țipete surde asurzitoare. 
     Cearșafurile ude indicau parametri 
normali ai unui basm uscat de umezeală 
ce era citit în colțul curții de un rinocer 
chipeș, dar de o pocenie rară. Revenind, 
omul din mijlocul iepurilor se uită la mine 
și zise ‘Piua’, se ridică, se urcă pe capră, 
băgă-ntra-ntâia prin tragere de coarne, 
‘La drum’, zise el. Capra începu să alerge 
cu spatele cu viteza luminii stinse prin 
plantația de cocos.
 Cocoșul a fost condamnat pentru 
acte de impotența în urma plàngerilor 
primite de la găini. În fundal, gâștele 
dansau pe muzica cântată de oi care era 
turcească de petrecere.
 Finalizându-se tot, zăcând în 
fiertură de lapte toată curtea absorbită de 
covorul persan al bunicii rămase la jocul 
traditional al animalelor. Am plecat de 
acolo, promițând că nu mă mai întorc 
niciodată.

CURTEA BIZARĂ A BUNICII        
       

    

       
       

     (
încălcarea proprietaților logicii)
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Dincolo de 
nori

Un glas șoptit,o mână caldă,
Simt mângâierea cerului,
Un suflet plâns,un dor nebun,o sete dulce de iubire
Mă fac să plec spre nemurire,mă plimbă dincolo de nori.
Imaculatul mă-nconjoară,sunt prinsă în puterea lui.
Suflet plâns nu încetează,plânge în durerea lui.

Nu pot să spun nimic,căci gura îmi este amorțită,
Încerc să pot pleca,dar cale-napoi nu mai există.
Alerg pe nori,sunt speriată,îmi las fricile în spate și merg cu 
pași grăbiți spre casă.
Aștept chemarea nemiloasă...

Corina Contanu, 12B
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Zbor mărunt

În întunericul nopții alerg după tine
O liniște apăsătoare,profundă mă învăluie.

Luna impunătoare stăpânește văzduhul.
Mă pierd printre umbre,printre gânduri,

Viața mă conduce către etern,
Inima nu tace,se zbate,vrea iubire.
Nu sunt sigură de următorul pas.

Mă adâncesc în vis,în noaptea tainică.
Stelele îmi călăuzesc destinul,

Aud tăcerea sufletului tău călător...

Corina Contanu, 12B

Foto: Diana Maria Deaconu, 10 E

Ibricul

Maria Silvania Ene, 10 H

Eşti simplul nimic 
Al unei lumi ireale.
Eşti un ibric 
Pe-un aragaz prea mare
Ca să te poată încălzi. 
Şi irealul tău, 
(Pe care nu-l cunoşti),
Se transformă în hău
Cu zece mii de măşti
Şi-ntruchipări nefaste,
Ce rezonează adânc,
Înșelător şi blând
Cu lacrimile noastre.
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    Scrisoarea unui actor     
         (jocul)

Ene Maria Silvania, 10H

De obicei sunt eu. Însă,
Uneori sunt tu sau el.
Și atunci mă pot vedea 
De la distanță, mă pun în 
balanță
Mă judec și,
În ultima instanță,
Decid cum sunt.
Dar nu sunt niciodată la fel
Și asta mă derutează un pic.
Încerc să sparg exteriorul de 
oțel,
Dar nu pot să ajung la nimic
Fiindcă totul este întunecat
Și mai cu seamă încețoșat
Și nu vad mai departe
De o privire
Când te uiți în noapte.
Uneori am impresia că am 
greșit

Că am spart exteriorul greșit,
Ceea ce nu este al meu...
Dar absolut mereu
Îmi dau seama că mă uit 
În oglindă.
Și parcă ea vrea să mă prindă
Și să mă duc cu ea în 
întuneric,
Mai departe...
Într un univers inexistent
Sau paralel sau latent
Sau toate la un loc.
Uneori e noroc,
Alteori sunt un escroc,
Sau o fată din raclă
Sau vidul din sticlă
Sau mușcă din supă.

Eu sunt un joc.

  | PAUZĂ DE LECTURĂ |
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Foto: Ilinca Sm
ochină, 10 E

Doar ploaia se mai aude
Dincolo de fereastră.
O tăcere aspră
Salvează gânduri nude
De la noi dispariții ude
În ploaia sonoră. 
A trecut o oră 
Şi poate mai bine
De când e rece
Aici, la mine.
A trecut un veac
De când am înghețat prima dată...
A trecut o secundă 
Sau mai puțin de atât
De când o undă
Sau mai mult de atât
Mi-a zgâriat cu gheare
De gheață topită 
Lumea cea tristă
În care trăiesc.
De fapt, glumesc.
Lumea mea tristă nu e zgariată, 
Ea merge-nainte nejudecată,
Prin ploaia de toamnă îşi jură 
dreptate,
Distrugere, haos și zile pictate.

    Acum Ene M
ari

a S
ilv

an
ia, 

10H
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Dorian grAy

Portretul lui
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 Consider că Portretul lui 
Dorian Gray  de Oscar Wilde 
contrazice prejudecata generală a 
bibliografiei școlare,  conform căreia 
cărțile indicate sunt plictisitoare, 
perimate și se pierd în detalii.
 Este o carte captivantă, care 
are la bază o ideologie ingenioasă: 
„Frumusețea este superioară 
Geniului, pentru că nu cere să 
fie explicată“; „Să-ți proiectezi 
sufletul într-o formă grațioasă și 
să-l lași să adaste acolo o clipă, să-
ți auzi propriile opinii intelectuale 
întorcându-se în ecou este o adevărată 
bucurie“.
Intriga  este declanșată de o întâlnire 
întâmplătoare dintre Dorian, 
întruchiparea Frumosului și a Purității, 
și pictorul Basil Hallward. Basil este 
profund impresionat de înfățișarea 
și de caracterul lui și îi propune să îi 
realizeze portretul. 
 Într-o zi, în timp ce pictorul 
realiza portretul lui Dorian, un 

alt prieten de-al lui Basil, Harry, își face apariția. 
Acesta îi vorbește lui Dorian despre cât de vital 
este să se bucure de frumesețea și de tinerețea sa, 
deoarece ele sunt trecătoare. Tânărul este complet 
năucit de ceea ce îi spune Harry și, totuși, ceva din 
personalitatea, impertinența și siguranța acestuia 
îl fascinează.
 Din acea zi, Dorian Grey acționează doar 
sub influența acestui personaj, influență care, după 
spusele sale,  este imorală, pentru că a influența pe 
cineva înseamnă să îi dai propriul suflet.  Această 
experiență îl schimbă definitiv pe Dorian și îi 
urâțește sufletul, nu și frumusețea. Totuși, într-un 
mod curios, această urâțire spirituală prinde și o 
formă materială, tabloul pictat de Basil devenind 
grotesc, în urma faptelor meschine săvârșite de 
acesta.
          Dorian este forțat să trăiască în această 
dualitate, luptându-se să-și ascundă răutatea în 
spatele frumuseții și, astfel, ajunge să se înstrăineze 
de sine.
          Cartea are un final dramatic, ce depășește 
așteptările și îndeamnă cititorul la reflecție. După 
ce ai parcurs ultima filă, Dorian te va bântui o 
bucată de vreme...

Irina Băcanu, 10 E
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Povestea omului
                             CARE Nu PuTEA IuBI

fiecare om are o carte care conține 
povestea vieții lui. Poate credeți sau 
nu, dar aceste cărți chiar există. Sunt 
scrise de Aimee Harris, păstrate 
de Rose Thompson și citite de 
amândouă. Ele știu povestea fiecărei 
persoane, îi cunosc sfârșitul, la fel 
de bine ca începutul. Dar nu vă 
imaginați că cele două tinere sunt 
zeități. Nu, ele sunt doar niște umile 
servitoare ale unei puteri mai mari 
decât v-ați putea imagina vreodată.

            Hurducăitul trenului aflat 
în mișcare abia se distingea printre 
miile de voci care răsunau din fiecare 
compartiment. Peisaje feerice de 
iarnă se succedau la ferestre. Cu 
acest mijloc de transport alesese 
să se întoarcă acasă și Rose, după 
o mică vacanță binemeritată. Se 
distingea destul de ușor de restul 
călătorilor, pe de-o parte pentru 
că nu participa la zarva din jurul 
ei, iar, pe de alta, pentru că era de 
o frumusețe izbitoare, unică și atât 
de diferită de a celorlați oameni. 
Avea părul auriu că soarele într-o zi 
dogoritoare de vară și ochi de safir. 
Dar nu era numai atât, deoarece 
zâmbetul ei era atât de blând și de 
frumos, încât reușea să descrețească 

orice frunte și să încălzească orice 
inimă. În acea zi, era înveșmântată 
într-o o rochie roșie, pe care o 
asortase cu un palton bej și cizme de 
aceeași culoare. Rose se străduia să 
citească o carte, intitulată „Anastasia 
Rowler“. Își regretă decizia de a alege 
această poveste, pe care o considera 
destul de anostă.
 În scurt timp, trenul ajunse 
la destinație. Fata își luă bagajul și 
coborî, îndreptându-se spre sala de 
așteptare a gării. Acolo, se desprinse 
de pe un scaun nimeni alta decât 
Aimee, prietena ei cea mai bună, 
care o îmbrățișă strâns pe Rose.
            -Bine ai venit, draga mea ! 
Mă bucur să te revăd ! Am un mic 
cadou pentru ține, zise scoțând din 
geantă o carte. Este despre un bărbat 
numit Robert Mitchell. Cred că îți 
va plăcea. Este... diferită de celelate.
            -Multumesc !                                                                            

            Peste câteva zile, termină de 
citit povestea și o vizită pe amica ei.
 -Nu pot să cred! Omul 
acesta nu a iubit niciodată! Este 
atât de trist ! Trebuie să reedităm 
povestea !
            -Rose, știi că este interzis 
și aproape imposibil să schimbi 
destinul unui om !

Foto: Ilinca Smochină, 10 E

Daniela Vasilache,  10  E

  | PAUZĂ DE LECTURĂ |



 - Dar… își întrerupse spusele când 
întâlni privirea aspră a lui Aimee. Pot măcar să-l 
cunosc?
 Autoarea cărților destinelor își dădu 
ochii peste cap.          
 - Chiar nu renunți așa de ușor, nu-i așa? 
Este o petrecere mâine seară, la hotelul Ver de 
Royal, unde va fi și el prezent. Eu am primit o 
invitație pentru două persoane. Așadar, ți-ar 
plăcea să vii ?
 - As fi încântată ! 
 A doua zi, tânăra stătea în fața 
șifonierului, încercând să-și aleagă ținuta. După 
mai multe probe, se decise asupra unei rochii 
scurte pe care se împleteau două culori: albastrul 
și auriul. Apoi își alese o pereche de pantofi și un 
pulovăr, ambele aurii. După ce își aranjă câteva 
șuvițe, se îndreptă spre ușă.
 -La revedere, Carlos ! Să ai grijă de cărți! 
îi spuse ajutorului ei.
 După un drum de aproximativ o 
jumătate de oră, ajunse la destinație. Salută 
gazdele și se îndreptă spre bufet pentru a-și lua 
ceva de băut. Privirea îi căzu asupra unui tânăr 
bine făcut, cu părul brunet și ochi ciocolatii, 
care era nimeni altul decât Robert Mitchell. 
Simțindu-se observat, bărbatul se uită în 
direcția ei. Mânat de un sentiment necunoscut, 
înaintă spre ea.

 - Îmi oferiți acest dans? o întrebă el zâmbind.
 Fata încuviință.
 - Eu sunt Robert, deschise el discuția.
 - Rose, încântată de cunostință.
 Pe chipul tânărului apăru o grimasă.
 - S-a întâmplat ceva ? 
 - Nu… doar că am o senzație stranie… nu contează… 
Ce-ar fi să ne cunoaștem mai bine ? Spune-mi ceva despre tine.
 - Ăăă… bine. Locuiesc în acest oraș de…ăăă… mult 
timp… Nu am foarte mulți prieteni…
 - Vreau detalii, detalii… Vreau să știu ce îți place, ce 
îți dorești, vreau să te cunosc!
 - Îmi doresc să ajut o persoană, dar mi s-a zis că 
este aproape imposibil ce intenționez să fac. Totuși, eu nu 
am renunțat, deoarece mai consider că există o șansă. Am 
simțit acest lucru.
 Robert o privea fix, parcă înțelegând la cine se 
referea.
 - Dar tu ce dorință ai? veni întrebarea fetei, 
aducându-l la realitate.
 - Dorința mea ? Ca tu să o îndeplinești pe a ta.
 Petrecerea s-a terminat târziu în acea noapte. 
Ajunsă acasă, fata dori să doarmă după o seară lungă, dar 
avu surpriza să o găsească pe Aimee așteptând-o în camera 
ei. Aceasta îi înmână tăcută o carte. Văzând titlul, Rose se 
albi la față.
 - Ce este aceasta ?

„Dar nu vă imaginați că cele 
două tinere sunt zeități. Nu, 
ele sunt doar niște umile 
servitoare ale unei puteri 
mai mari decât v-ați putea 

imagina vreodată“

„...Aimee așteptând-o 
în camera ei. Aceasta îi 
înmână tăcută o carte. 
Văzând titlul, Rose se 

albi la față.
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 -Povestea editată a lui Robert. Felicitări! 
L-ai făcut să se îndrăgostească și întrega sa viață 
s-a schimbat.
 - De ce… este atât de subțire cartea?
 - Pentru că moare, Rose!
 Pe fața lui Rose se putea citi disperarea.
 - Moare din cauza ta! Cu cât vă veți iubi 
mai mult unul pe celălalt, cu atât magia ta, magia 
pe care o emani îl va seca de puteri, îi va absorbi 
energia și, în final, viața lui se va sfârși. Ți-am 
spus să nu te amesteci!
 - Dar nu eu i-am schimbat destinul! El a 
făcut-o de unul singur!
 -Și nu ar fi putut fără ajutorul tău !
 Discuția devenise înăbușitoare.
 - Trebuie să stai departe de el! [...] Nu ar 
mai simți nimic pentru tine dacă ar ști ce soartă 
ar avea, dacă ar ști cine ești! Rose… nu el este 
omul care nu poate iubi, ci tu. Noi două nu avem 
voie să ne îndrăgostim, deoarece distrugem 
viețile oamenilor, de aceea le cunoaștem și avem 
grijă de poveștile lor, pentru că nu trebuie să 
facem parte din ele. Stai departe de dragoste !
 Cu aceste cuvinte, Aimee se ridică și 
părăsi locuința, lăsându-și prietena singură și 
tristă.
 Ziua următoare, Rose nu voi să iasă 
din casă, cufundându-se în lectura destinelor 
plictisitoare ale oamenilor. De ce a trebuit să 
intre el în viața ei și să i-o dea peste cap ?
 - Domnișoară, ați primit o scrisoare, se 
auzi vocea lui Carlos.

 - De la cine?
 - Un anumit Robert Mitchell.
 Inima o luă la goană. Luă plicul din mâna 
ajutorului și prietenului ei și îl desfăcu în grabă. 
Parcurse repede cuvintele de dor care o răvășiră. El 
îi declara dragostea lui și voia să o vadă în acea zi în 
cafeneaua de pe strada Richmod. Inițial, respinse 
ideea, dar știa că trebuia să-i pună capăt. Se îmbrăcă cu 
o rochie albă că zăpada, peste care își luă o haină destul 
de groasă, și ieși în grabă din casă, îndreptându-se spre 
cafenea. Acolo, bărbatul o aștepta cu un trandafir roșu 
și cu un zâmbet larg pe buze.
 - Arăți încântător! Acesta este pentru ține, zise, 
întinzându-i floarea.
 - Este foarte frumos, dar nu-l pot accepta.
 - De ce?
 - Uite ce e… Robert… cred că ai înțeles totul 
gresit…
 - Ce vrei să spui?! Am crezut că, după acea 
seară, și tu simți ceva pentru mine.
 - Ei, bine, te-ai înșelat! Te rog să nu mă mai 
cauți niciodată!
 Rose ieși grăbită din cafenea înainte ca 
lacrimile să-i inunde chipul. Ajunsă acasă, zâmbi când 
văzu pe birou o altă carte, mult mai groasă, cu povestea 
tânărului, căruia tocmai îi frânsese inima, dar îi salvase 
viața. Când vru să î o citească, cineva intră în încăpere. 
Fiind întoarsă cu spatele către ușă, nu observă cine era 
și presupuse că era ajutorul ei.
 - Carlos, vreau să fiu singură ca să pot citi 
povestea lui Robert. Amuți brusc când îl văzu în cadrul 
ușii pe cel mai devreme menționat.

„Rose… nu el este omul 
care nu poate iubi, ci tu. 

Noi două nu avem voie să 
ne îndrăgostim“
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soartă ar avea, dacă ar 
ști cine ești! “
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 - Povestea cui? întrebă 
acesta.
 - A nimănui, spuse, 
ascunzând repede obiectul la 
spate.
 Observând gestul, 
bărbatul se apropie de ea și 
îi luă cartea din mână. Ei îi 
răsunau încontinuu, în minte 
cuvintele prietenei sale: „Nu 
ar mai simți nimic pentru tine 
dacă ar ști ce soartă ar avea, 
dacă ar ști cine ești !“
 - Nu sunt cine crezi tu 
că sunt… începu ea.
 - Cu siguranță, nu ești!
 - Fiecare om are o 
poveste, iar aceasta este a ta, 
zise Rose, luându-i cartea din 
mână. O să-ți vină, probabil, 
greu să crezi, dar eu am grijă 
de toate aceste povești.
 Robert o privi năuc.
 - Deci ești o vrăjitoare?!
 Rose izbucni în râs.
 -Nu. Bineînțeles că 
nu. Sunt doar, să zicem, un 
slujitor al Universului.
 - Îmi vreau cartea! 
izbucni Robert.
 - Nu o poți avea! 
Nimeni nu trebuie să intre 
în posesia poveștii lui! Este 
interzis ca vreun om să își știe 
finalul!
 

- Dar atunci, tu de ce îl știi pe 
al tău?! aproape țipă el.
 - Nu-l știu! Eu nici 
măcar nu am o poveste!
 Rose își șterse o 
lacrimă. Robert se îndreptă 
spre ușă și părăsi încăperea. 
Așteptă câteva momente după 
ce plecă, apoi luă cartea și fugi 
în stradă.
 - Stai! Trebuie să îți 
dau ceva! 
 - De ce te-ai răzgândit?
 - Pentru că este 
povestea ta. Ai dreptul să o 
știi.
 Acesta luă cartea, 
multumind.
 Probabil va gândiți că 
Rose a încălcat regula care 
spune că niciun om nu are 
voie să își știe sfârșitul, dar 
Robert nu-l va ști, pentru că, 
înainte de a-i da cartea, ea 
rupsese paginile, astfel încât, 
citind cartea, tânărul va afla 
ce știa deja despre el însuși.

 Rose privește încă 
o dată spre bărbatul căruia 
a reușit, într-un fel, să-i 
schimbe destinul. Zâmbește, 
apoi se îndepărtează. Și pașii 
ei se pierd în vânt…
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Primul stil arhitectural românesc
Text și foto: Ionescu Teodor, 10 E

Cu toții, când auzim de 
Constantin Brâncoveanu, ne 
gândim la falnicul domnitor al 
Țării Românești, cu o domnie 
de peste 20 de ani (1688-1714). 
Când ne gândim la ce a lăsat 
acesta după domnia sa, ne 
trec prin minte capodopere 
arhitecturale precum Palatul 
Mogoșoaia sau numeroase 
biserici și mânăstiri ctitorite 
de acesta. În schimb, în cazul 
monumentelor menționate 
anterior, se pot observa 
diverse elemente arhitecturale 
reprezentative pentru perioada 
domniei sale, ce conturează un 
stil arhitectonic unic pentru 
țara noastră ce-i poartă numele: 
stilul brâncovenesc.

Stilul arhitectural brâncovenesc 
este recunoscut astăzi ca fiind 
“primul stil românesc”. Se 
spune că acesta s-a născut la 
Hurezi, unde putem întâlni 
principala ctitorie bisericească 
a lui Constantin Brâncoveanu. 
Principalele caracteristici ale 
acestuia sunt: elemente de 
pietrărie prelucrată artistic, 
relieful accentuat prin tehnica 
“a jour” in sculptarea pietrei 
și in prelucrarea artistică a 
lemnului etc. De asemenea, 
predomină motivele vegetale: 

vrejuri, floarea soarelui, 
struguri, acantul. Toate 
construcțiile erau așezate în 
colțuri de natură, înconjurate 
de grădini, ce reprezenta 
nevoia de comunicare dintre 
interior și mediul înconjurător. 
Istoricii de artă caracterizează 
stilul prin comparație cu 
renașterea  apuseană, datorită 
structurilor sale clare, 
raționaliste, dar exuberanța 
lui decorativă permite și 
folosirea termenului de Baroc 
brâncovenesc.  În secolul al 
XVIII-lea, stilul brâncovenesc 
devine stil național și se 
răspândește în toată Țara 
Românească, ajungând chiar și 
în Transilvania.
În București s-au păstrat 
cele mai multe construcții 
aparținând stilului 
brâncovenesc, majoritatea 
fiind lăcașuri de cult, precum 
Mitropolia României, biserică 
cu un interior de o frumusețe 
rară. Biserica Cașin este, de 
asemenea, construită într-un 
stil unic: o îmbinare armonioasă 
între stilul brâncovenesc și 
cel bizantin. Alte bijuterii 
arhitecturale reprezentative 
stilului brâncovenesc sunt: 
biserica Stravropoleos din 
centrul capitalei, Biserica 
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Colțea, Mânăstirea Antim, Mânăstirea 
Văcărești, demolată între 1984 și 1986, 
Biserica Fundeni Doamnei, Biserica Dealu 
de lângă Târgoviște, Mânăstirea Horezu etc.

Palatul Mogoșoaia este, de departe, cel mai 
reprezentativ obiect de patrimoniu pentru 
stilul brâncovenesc. Acesta face parte dintr-
un complex de clădiri și monumente, ce 
include și curtea cu turnul de veghe, cuhnia 
(bucătăria), casa de oaspeți, ghețăria și 
cavoul familiei Bibescu, precum și biserica 
„Sfântul Gheorghe” aflată lângă zidurile 
masive de cărămidă ale curții.

 
Clădirea a fost construită în anul 1702 de 
Constantin Brâncoveanu pe malul stâng al 
râului Colentina, caracteristică a perioadei 
brâncovenești, construirea clădirilor la 
malul unei ape. Palatul a aparținut lui 
Constantin Brâncoveanu și descendenților 
săi timp de 120 de ani. 
Picturile murale ce împodobesc pereții 
odăilor, pietrăria lucrată cu mare finețe și 
balustradele decorate cu vrejuri de acant 
sunt principalele caracteristici ale stilului 
brâncovenesc ce pot fi admirate în interiorul 
palatului. 
Stilul arhitectonic brâncovenesc, 
reprezentat de un tezaur de lăcașuri de 
cult și palate, a apărut ca o necesitate de 
înnoire și emancipare a poporului din 
Țara Românească, condus de un domnitor 
luminat.

Perla stilului brâncovenesc
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Bizarerii     
 Pura întâmplare m-a adus în vara 
lui 2017 pe meleaguri în privința cărora nu 
avusesem îndrăzneala să visez că voi ajunge 
vreodată să calc. Astfel, dimineața zilei de 20 
iunie m-a găsit pregătită (sau cel puțin așa 
credeam) și emoționată pentru o aventură 
ce avea să se desfășoare nicăieri altundeva 
decât în îndepărtata Republică Populară 
Chineză – o țară încărcată de mii de ani 
de istorie și obiceiuri, unul mai neobișnuit 
decât altul. Mijlocul prin care am ajuns în 
această situație: un turneu de aproape două 
luni cu Corul de Copii al Operei Naționale 
București, din care fac parte de aproape 
șase ani. Experiența chinezească a fost 
una completă și complexă, nu ce ai numi 
o simplă vacanță sau un concediu, ci mai 
degrabă o felie de viață pe care am trăit-o 
din plin pe parcursul șederii mele acolo.
 Simt nevoia să menționez două 
lucruri. În primul rând, că nu voi intra 
foarte mult în detalii din spectrul politic, 
întrucât nu-mi propun să transform această 
relatare într-un manifest – situația Chinei 
este general cunoscută.

| REPORTAJ |
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Ana Maria Calancea, 12 F

 Mă voi rezuma la a prezenta detalii șugubețe și întâmplări 
inedite care i-au dat unicitate acestei experiențe și care să introducă 
cititorul cât se poate de bine în atmosfera chinezească, înlăturând 
stereotipiile – sau poate adăugând unele noi. Un alt aspect important 
pe care țin să-l menționez este acela că, pentru mine, China nu 
reprezintă o amintire frumoasă – vizitarea Chinei nu a fost o 
experiență favorabilă, ci mai degrabă o dezamăgire. Totuși, ea a existat 
și îmi propun să o prezint cât mai verosimil.  
 Încep cu începutul, respectiv cu drumul. Zborul, deși lung, 
a fost confortabil – aveam la dispoziție câte o pătură, o pernă, și un 
ecran personal cu filme și muzică pentru toate gusturile. Eu m-am 
uitat la un Scorsese de 2h40 (special ales), „Silence“, iar în restul 
timpului am încercat să dorm, în ciuda frigului din avion. 
 Primul contact pe care îl ai cu această lume odată coborât din 
avion este cel cu aerul – un aer foarte greu, umed și îmbâcsit. Și asta 
pe toată suprafața Chinei, nu doar în anumite orașe. Adaptarea, nu 
atât la temperaturile ridicate, cât mai ales la atmosfera foarte umedă, a 
fost extrem de dificilă pe tot parcursul turneului. M-am simțit ușurată 
când, odată întoarsă acasă, am înfruntat canicula noastră „proaspătă“, 
aerul uscat și fierbinte. Cerul avea o culoare bolnăvicioasă de un gri-
gălbui alarmant. Asta în Beijing, unde am aterizat. În rest, variațiuni 
mai ameliorate, dar pe aceeași temă. Alt lucru interesant este că, din 
cauza poluării, nu se văd niciodată stelele…
Nu îți ia mult să observi discrepanța frapantă dintre bogați şi săraci, 
mult mai evidentă acolo decât în alte părți - blocuri grandioase 
de peste 30 de etaje lipite de clădiri sărăcăcioase care stau că cadă. 
Acolo ori ești înavuțit, ori sărac lipit, aspect ce se reflect nu numai în 
arhitectură, ci și în rândul oamenilor. 

chinezești
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 Un numitor comun al tuturor clădirilor: nu au balcoane 
(din cele 30 de hoteluri în care am stat, doar două au fost excepții 
de la regulă). Geamurile nu se deschid niciodată complet, iar toate 
blocurile rezidențiale au gratii la geamuri – pe de o parte, protecție 
împotriva hoților, pe de alta - protecție pentru cetățeni, fiindcă rata 
sinuciderilor este foarte ridicată.
 Trebuie să ai grijă când treci strada, fiindcă drepturile 
pietonale nu prea există - în China au loc zilnic aproximativ 600 de 
decese din cauza accidentelor rutiere.
 Întorcându-ne la mâncare, da, mâncarea este ciudată, iar prin 
supermarketuri, găsești lucruri care nu îți imaginai că pot fi mâncate, 
de la jeleuri în toate culorile și formele, până la capete de rață sau 
bucățele de carne din te miri ce în pungi vidate. Mâncarea pe care 
am servit-o noi a fost tradițională, cu excepția micului-dejun, care era 
occidental (ce bine!).
 Am învățat să mâncăm cu bețe și să ne obișnuim cu 
amestecurile interesante din mâncăruri, (combinațiile sărat-dulce, 
de exemplu), cu pâinea lor, cu nelipsitul orez, 
sau cu sosurile prezente în toate felurile. 
Dacă mâncarea chinezească de la noi ar 
fi ca autentica mâncare chinezească… 
probabil că numărul celor care jinduiesc 
după o cină cu specific chinezesc ar 
scădea drastic.
Chinezilor le place să bea cald. Face 
parte din obiceiurile lor. Pe mese ni 
se puneau tot timpul câte o băutură 
carbogazoasă și un ibric cu apă clocotită 
– astfel ajungeam deshidratați. În minte 
îmi vine un moment de la întoarcere, când 
ne așteptam avionul în aeroportul din Shanghai, 
în care am văzut oameni ducându-se să bea apă de la un 
automat. Fiindu-mi sete, m-am dus și eu.
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 Opțiunile de pe automat: “Warm” 
sau “Hot”. Pe autostradă, la popasuri, existau 
automate cu apă fiartă, unde șoferii de tir 
veneau cu termosurile, în care puneau frunze 
de ceai verde, ca să le umple și să pornească 
din nou la drum. Da, le place ceaiul. La 
McDonald’s aveau înghețată cu biscuiți mini 
Oreo și sirop de ceai verde – foarte buni 
biscuiții, un coșmar siropul. Fiecare cameră 
de hotel era dotată cu un ibric electric, căni și 
pliculețe de ceai verde și negru.
 O precizare legată de camerele de 
hotel – chinezii au obiceiuri ciudate. Toate 
aveau geam între baie și dormitor, chiar dacă 
nu erau camere matrimoniale, ci duble, ceea 
ce a fost ușor stânjenitor la început pentru 
mine și colega mea de cameră, pentră că abia 
ne cunoscuserăm – noroc cu perdelele pe care 
aveam opțiunea să le tragem. În funcție de 
numărul de stele ale hotelului, se vedea mai 
mult sau mai puțin prin ele.
 Schimbând subiectul, ajungem și la 
comunicare. Restricția la informație dăunează 
grav. Cui? Unei întregi societăți, aparent. La 
început a fost greu, de fapt imposibil, să am 
vreun contact cu lumea de acasă, pentru 
că nu aveam instalat pe telefon niciun VPN 
care să-mi permită accesul la vreo rețea de 
comunicare. Doar WhatsApp. Ce este VPN? 

Pe scurt, și cât de bine pot explica eu, 
VPN-ul (Virtual Private Network) este 

o rețea care îți permite, plasându-te 
virtual în altă regiune, să accesezi 
rețele cenzurate în locația ta, 
cum sunt multe în China. Cum 
poți downloada un VPN? De pe 
Magazin Play, în cazul meu, la 
care, da, nu aveam acces. Printr-o 

minune numai de forțele naturii 
cunoscută, o „scăpare în sistem“ 

mi-a permis, cât eram conectată la un 
Wi-fi public, să intru pe Magazin Play și 

astfel, cu greu, am reușit să-mi instalez un 
VPN care să-mi permită să mă reconectez cu 
lumea mea de-acasă. 



 Sălile în care am concertat erau superbe, cu 
condiții și acustică bune.  

Încă niște aspecte pe care aș vrea să le 
infirm/demitizez, înainte de a mă 

retrage în glorie sau înecată în 
suc de roșii, depinde de cititor: 
nu, nu am găsit magazine care 
să-mi vândă câte zece articole 
vestimentare la trei yuani (1 
yuan = 0,60 lei). Poate nu ne-

am dus noi în locurile potrivite. 
În afară de faimosul bazar din 

Shanghai, unde, într-adevăr, găseai 
lucruri foarte ieftine, nu am avut 

parte decât de mall-uri, care, având firme 
internaționale, își păstrează în general cam aceleași prețuri în toată 
lumea. Recunosc, poate reducerile erau mai simțitoare și produsele 
puțin mai ieftine, dar nu cu mult. Ciocolata, în schimb, o raritate 
(nu au tablete de ciocolată), era un lux. 
 Nu în ultimul rând, am fost niște vedete. Sau cel puțin așa 
ne-am simțit, fiindcă atitudinea chinezilor față de occidentali mi 
s-a părut bizară. Toți se opresc și fac poze, unii pe șest, alții având 
politețea să întrebe sau chiar să ne roage pentru un selfie. Toți ne 
spun că suntem foarte frumoși, iar cei care pot intra mai adânc în 
conversație sunt curioși de unde venim (nu au auzit de România) 
și ce căutăm pe tărâmul lor. Cel puțin la început, această abordare 
a lor ne-a frapat, și nici până la plecare nu cred că ne-am deprins 
cu ea complet.

 

 Chinezii înșiși își instalează VPN-
uri ca să-și poată crea conturi pe rețelele 
de socializare.. Autoritățile, totuși, 
sunt la curent și, nu de puține ori, 
se întâmplă să dezactiveze unele 
dintre ele. O asemenea cenzurare 
s-a întâmplat chiar cât eram 
acolo, iar unul dintre nefericitele           
VPN-uri banat a fost chiar cel pe 
care îl aveam eu. Urmarea? Câteva 
zile de rupere totală, până o colegă a 
reușit să-mi trimită un nou VPN – prin 
Bluetooth! 
 Nu susțin vehement o lume 
digitalizată, dar aceasta este epoca în 
care trăim, iar ce am văzut în China 
mi-a confirmat că nu detașarea totală 
este soluția. Da, restricția la informație 
și cultură este ucigătoare. Majoritatea 
populației chineze nu vorbește engleză – 
foarte puțini am întâlnit, și aceștia erau 
de obicei tineri de la școli internaționale. 
Cărțile sunt doar în chineză, nici măcar 
cele din librăriile aeroporturilor nu ofereau 
varietate la acest capitol. La fel și posturile 
TV – toate sunt naționale, CCTV-urile, 
doar unul sau două răzlețe am găsit care 
să fie în engleză. Magazinele de muzică 
n-au decât CD-uri cu muzică autohtonă.  
 La capitolul infrastructură urbană, 
China înregistrează numai superlative. 
Șoselele sunt impecabile, aeroporturile și 
gările - la fel. Sistemele de securitate foarte 
minuțioase – există porți de detectare a 
metalelor și în gări. 
 Călătoria cu trenurile lor de mare 
viteză este o plăcere. La mâncare m-am 
confruntat cu aceleași neajunsuri, dar 
trenurile în sine arată și funcționează foarte 
bine, respectând programul la minut. 

Decembrie | Vlăstarul |  65



Dramatică
Cronică

Regia: Diana Lupescu
Distribuția: 
Bertrand Guéraud - Adrian Văncică / 
Mircea Diaconu
Antoine Bouladon - Ion Haiduc
Agathe Mareuil - Ada Navrot
Thibaut de Charmelant - Dani Popescu
Pauline Guéraud- Crenguţa Hariton
Nathalie Klein - Corina Dragomir
Preşedintele (voce) - Adrian Văncică / 
Mircea Diaconu
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15 noiembrie 2017... O seară de 
toamnă călduță. Bulevardul General 
Magheru, luminat puternic, avea 
ceva ireal: deși nu foarte aglomerat, 
viața forfotea peste tot. În fața 
Teatrului Nottara – coadă. Ce ciudat! 
Cu mulți ani în urmă, oamenii 
stăteau la cozi pentru alimente. 
Acum – pentru a prinde unul dintre 
puținele locuri rămase vacante 
într-o sală de spectacol. Contrar 
unor opinii vehiculate în media, în 
București consumul de cultură a 
atins cote maxime. Altminteri, cum 
se explică faptul că abia găsești bilete 
la un spectacol de teatru? Ca să fii 
sigur, e nevoie de rezervare cu cel 
puțin două săptămâni înainte...
 Întâmplarea a făcut ca, 
în săptămâna Școala Altfel (6-10 
noiembrie), elevii clasei a X-a E au 
avut norocul (da, chiar norocul!) 
de a mai găsi bilete la un spectacol 
dinamic, ce a descrețit frunțile 
spectatorilor: la Teatrul Nottara. 
Este vorba despre piesa Vacanță în 
Guadelupa, scrisă de Pierre Sauvil și 
Éric Assous. Locurile vacante erau 
doar la balcon, în ultimele două 
rânduri... dar nu a contat! Acustica 
sălii a fost suficient de bună pentru a 
permite receptarea mesajului scenic 
chiar și de acolo.
 Pentru cine nu cunoaște, 
instituția funcționează în acea 
clădire din perioada imediat 
următoare celui de-al Doilea Război 
Mondial. Detalii despre înființarea 
teatrului sunt furnizate pe site-ul 
nottara.ro: „În 15 octombrie 1946, 
se inaugura Sala Mare a Teatrului 
Odeon (actualul C.I. Nottara, aflat 

pe B-dul Magheru, nr. 20), cu 
spectacolul Visul unei nopţi de vară 
de William Shakespeare, în regia lui 
Ion Şahighian, care fusese desemnat 
de către tatăl lui Liviu Ciulei să fie 
şi conducător artistic al teatrului. 
Astfel, inginerul Ciulley reuşise să îşi 
ţină promisiunea faţă de copiii săi, 
Ana şi Liviu, care erau îndrăgostiţi de 
arta scenică: le construise un teatru 
adevărat.[...] Teatrul C.I. Nottara 
a fost fondat în 1947, ca Teatrul 
Armatei, căpătând mai târziu, în 
1960, drept patronimic, numele 
marelui actor român Constantin I. 
Nottara.“
 În seara cu pricina, sala 
era arhiplină. La balcon - căldură 
înăbușitoare. Spectacolul a început. 
Nu mică a fost surpriza să-l vedem pe 
unul dintre protagoniștii serialului 
Las Fierbinți, Celentano (interpretat 
de actorul Adrian Văncică), în rolul 
unui... ministru. Anumite stereotipii 
comportamentale scenice erau 
similare cu cele din serial: ținuta 
scenică, poziția corpului cu mâinile 
în buzunar, vestitul suflat... Câteva 
momente bune, nu știai dacă  îl ai 
în față pe Celentano, cu una dintre 
ideile lui bizare (aici- de a se face 
ministru), ori un alt personaj.  Deși 
hohotele de râs nu au contenit până 
la sfârșit, s-a simțit o tensiune între 
discursul original al piesei (numele 
personajelor, toponime) și cel în 
limba română. 
 Și,  nu în ultimul rând, 
parodierea metehnelor clasei politice 
nu a căpătat generalitate. Ceva 
înlănțuia parcă spectacolul într-o 
realitate tristă...
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DESPRE BAC...
TExTUL ARGUMENTATIV

 După cum bine știți,  examenul de 
bacalaureat la disciplina limba și literatura 
română înregistrează unele modificări în ceea 
ce privește structura subiectelor. Conținuturile 
au rămas aceleași. Ponderea cerințelor care 
vizau reproducerea unor conținuturi a scăzut 
simțitor, accentul punându-se pe valorificarea 
competențelor de a utiliza corect limba română 
în diferite situații, de a analiza raportul dintre 

o operă și contextul cultural în care aceasta a 
apărut și, nu în ultimul rând, de a compara, de 
a argumenta. Noutatea, din acest ultim punct 
de vedere, este că textul argumentativ trebuie 
redactat ținând seama de  un text suport, 
nonficțional. În cele ce urmează, atragem 
atenția asupra unor aspecte de care ar trebui să 
țineți cont și asupra unor greșeli frecvente în 
redactarea acestui tip de text.

| DIN SPIRU... |
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1. RESPECTĂ STRUCTURA 
TExTULUI ARGUMENTATIV

 Da, respectă structura acestui tip de text, însă 
nu numai formal. Trebuie să știi că celebrele deja În 
primul rând și În al doilea rând nu rezolvă problema 
argumentării, care este mult mai complexă. Pornind 
de la o premisă/ipoteză, în care trebuie să dezvolți, 
neutru, subiectul pus în discuție, menționând apoi 
poziția ta față de premisă (deși redusă ca număr de 
cuvinte în raport cu argumentarea propriu-zisă, este 
partea cea mai puternică din textul argumentativ, 
de aceea trebuie formulată clar și convingător), 
vei ajunge la dezvoltarea argumentelor și apoi la 
formularea unei concluzii pertinente.

2. RESPECTĂ STRUCTURA 
UNUI ARGUMENT

 Un argument este un edificiu textual 
în miniatură alcătuit din trei părți: afirmație, 
raționament, exemplificare. Sau, dacă împrumutăm 
terminologia debaterilor, ar fi...

→ S (statement) /        A (afirmație)
→ Ex (explanation) / R (rationament)
→ I (illustration) / DEI (dovezi, exemple, 
impact) - vezi Manualul elevului pentru 
disciplina opţională Dezbatere, Oratorie şi 
Retorică (ardor.org.ro).
  Amuzant la prima vedere, însă 
respectarea regulii din cele două acronime 
(SExI/ARDEI) se va reflecta într-o argumentare 
autentică.
Sugestii: 
• nu folosi conjuncțiile care indică 

raporturi cauzale (deoarece, întrucât etc.) 
în afirmație (statement). Risc: anularea 
raționamentului;

• raționamentul este un text care răspunde 
la întrebarea „de ce?/cum?“ generată 
de afirmație. De aceea, nu începe 
raționamentul cu „astfel“. Pentru început, 
poți exersa utilizând formulări precum: 
„Este o certitudine faptul că...”, „Nu 
constituie o noutate...“;

prof. Corina Buzoianu
David Zărnescu, 9D



• evită să treci de la afirmație direct la 
exemplificare. Este o eroare frecventă, ce va 
determina diminuarea punctajului. Și, în plus, 
e orice altceva, dar nu mai e argument;

• semnalizarea exemplificării se poate realiza 
și altfel decât prin anostul „spre exemplu“. 
Iată câteva alternative: Să analizăm, spre 
exemplificare, ...; Supun atenției următorul 
exemplu...; De pildă, ...; Bunăoară, ... etc.;

• nu uita să valorifici informații din textul suport 
în oricare dintre cele două argumente. De ce? 
Dacă nu ai consultat deja baremul de evaluare 
și de notare, vei fi uimit să afli că, în caz contrar, 
vei pierde 3 puncte („raportarea la text în 
dezvoltarea oricărui argument – 3 p.“).

• încă ceva: evită repetarea același cuvânt în 
enunțuri apropiate și folosirea verbului „a 
putea“+infinitivul altui verb (spre exemplu: 
„... poate avea consecințe nefaste...“). Scopul 
textului argumentativ e, prioritar, acela de a 
convinge. De aceea, folosește formulări care 
exprimă certitudini, nu probabilități. (spre 
exemplu: „...are/va avea consecințe nefaste...“).

Aplicație: 
David Zărnescu, 9D

(1 argument)
Pornind de la următoarea cerință: Redactează 
un text de minimum 150 de cuvinte, în care să 
argumentezi dacă un parc natural este sau nu 
important într-o aglomerare urbană (text suport:  
o știre din presă despre intenția autorităților de a 
amenaja spații educative și recreative în Parcul 
Văcărești din București), folosind strategia SExI/
ARDEI, David scrie:

PREMISA
 Progresul tehnologic și evoluția civilizației 
au determinat migrația populației din mediul 
rural în cel urban, în vederea unui trăi mai bun. 
Acest proces a contribuit la suprapopularea marilor 

orașe și, implicit, la un grad înalt de poluare. Apar, 
astfel, dezechilibre ecologice ce afectează calitatea 
vieții. De aceea, o prioritate a autorităților locale 
de pretutindeni o constituie protejarea parcurilor 
naturale și amenajarea de spații verzi.

MENȚIONAREA POZIȚIEI
 Consider că, într-un mediu citadin aglomerat, 
parcurile naturale sunt extrem de importante dacă 
avem în vedere cel puțin două aspecte: sănătatea 
populației și oportunitățile educative pe care le oferă.

ARGUMENTUL 1
 În primul rând, așa cum am subliniat, un parc 
natural este extrem de important pentru cetățenii 
unui oraș suprapopulat, în special din punctul de 
vedere al sănătății acestora. E o certitudine faptul că, 
pentru o funcționare optimă a organismului uman, 
sunt necesare condiții prielnice precum: aer curat, 
spații verzi, alimentație adecvată, ori, într-un mediu 
suprapopulat, traficul intens și consumul mare 
au drept consecință un nivel ridicat al toxicității 
aerului. Astfel, într-un asemenea mediu nociv pentru 
om, un parc natural este o  binecuvântare deoarece 
contribuie la purificarea aerului. Să analizăm, spre 
exemplificare, situația orașului București, situat pe 
primul loc în Europa la capitolul aglomerare urbană. 
În fiecare zi, mii de autoturisme sunt blocate în trafic, 
generând cantități însemnate de dioxid de carbon. 
Totuși, parcurile naturale precum: I.O.R, Văcărești, 
Herăstrău, reprezintă o oază de oxigen, absorbind 
emisiile nocive și contribuind, astfel, la asigurarea 
calității aerului, necesar sănătății cetățenilor.

CONCLUZIE
 Așadar, consider că, în orașele suprapopulate, 
existența parcurilor naturale este extrem de 
importantă, atât pentru contribuția lor la asigurarea 
unor condiții de trai favorabile locuitorilor, cât 
și pentru posibilitățile pe care le oferă privind 
desfășurarea activităților educative.

| DIN SPIRU... |
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Marți, 12 decembrie 2017, ora 10.00
sala 1        

Înscrieri la: Iordan Alexandru, Velciu Răzvan, 9 D

Vino  și concurează cu noi: 

CEL MAI BuN   ȘAHIST   DIN   sPIRu
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Concursul de șah intern al colegiului nostru a reprezentat pentru participanți o antrenare practică a experiențelor 
în „jocul minții”. Jucătorii au fost întâmpinați la începutul concursului de Mădălina Dumitrescu, fosta absolventă a 
colegiului național „Spiru Haret” și campioană la nivel național în Dezlegări.

 După surpriza plăcută, cei șapte 
participanți au fost organizați în două 
grupe, iar după o serie de jocuri strânse , 
semifinaliștii s-au arătat, urmând să lupte 
pentru locul cel mare. Astfel, în semifinală 
i-am avut pe Sabău Alexandru, Iordan 
Alexandru, Velciu Răzvan și pe Ștefan 
Alexandru. După încheierea primelor 
meciuri stabilite au rămas Velciu Răzvan 
si Ștefan Alexandru care au trecut mai 
departe în finală.După o partidă excelentă 
de șah, în care amândoi concurenții s-au 
luptat ca să câștige, Răzvan reușește să 
devină campionul acestei mici competiții 
de șah organizate în liceul nostru.
Domnul profesor de matematică, 

Alexandru Constantinescu, de asemenea 
a jucat alături de noi, antrenând și oferind 
o încălzire corespunzătoare jucătorilor.
Concursul a avut un rezultat pozitiv, ajutând 
participanții să-și dezvolte aptitudinile  
într-un mod eficient și practic. Nu doar 
în jocurile oficiale ale concursului, dar și 
în cele anterioare și ulterioare competiției, 
seriozitatea și concentrarea au predominat 
în comportamentul elevilor noștri.
 Desfășurarea în condiții optime 
a acestui concurs a fost asigurată de 
către domnii profesori Alexandru 
Constantinescu și Buzoianu Corina, cărora 
le mulțumim pentru sprijinul acordat.

Foto: Buzoianu C.

în spiru
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  | PROIECT SPIRU |
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Originile șahului

Cu mult timp în urmă, 
în Persia, trăia un tânăr 
șah care a fost urcat pe 
tron de tatăl său de la o 
vârstă fragedă. El a căzut 
în întristarea plictisitului 
după nenumărate 
petreceri, dezmierdări 
și risipă. Tânărul șah 
era întodeauna foarte 
grăbit, se sătura repede 
de orice sărbătoare și 
tăia și spânzura fără să se 
gândească mult.
Un negustor foarte 
înțelept pe nume Sessa s-a 
hotărât să-i dea o lecție 
despre viață împăratului 
său. El a folosit pentru 
aceasta un joc necunoscut, 
care prefigura personaje și 

moravuri ale curții regale.
După ce a învățat sa joace 
șah, tânărul prinț a început 
să nu se mai plictisească și 
l-a întrebat pe negustor 
ce răsplată dorește să 
primească. Acesta, fiind 
un om cinstit si modest, 
a refuzat la început 
răsplata, dar a cedat după 
nenumăratele insistențe 
ale stăpânului său:
- Mi-ajunge un bob de 
grâu, Stăpîne. Dar să-i 
îndoieşti numărul din 
pătrăţel în pătrăţel, cîte 
despărţituri are măsuţa. 
Un bob de grîu în cel 
dintai pătrat, două în al 
doilea, patru în al treilea, 
opt în al patrulea şi aşa 

mai departe. Dacă-mi dai ce-ţi cer, mă faci 
omul cel mai bogat din împărăţia Luminăţiei 
Tale.
  - Să i se dea numaidecât, porunci 
şahul Persiei.
  - Nu te prea grăbi, Măria Ta, îi spuse 
bătrânul vizir. Nu te prea grăbi ... Să nu fie 
prea mult!  
  - Ce-o să fie? Un pumn de grâu! 
răspunse Voievodul.
  - Se prea poate. Dar să numărăm 
întâi. O mică socoteală nu strică! 
 - O traistă? 
 - Poate că mai mult!
  - Un sac!
  - Poate că mai mult!  Eşti un bătrîn 
smintit şi atâta tot! Şi mai nebun sunt eu care 
stau de vorbă cu tine! Să se dea străinului cît 
grâu a cerut! 
 Sessa a cerut să i se facă socoteala 
corectă deoarece nu dorea să primească 
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împăratul și-a chemat visternicul care, 
calculând, a ajuns la incredibila cifră de 
18.446.774.073.709.551.615 boabe de grâu!!! 
(reprezenta producția de grâu pe mai mulți 
ani).
 Înțeleptul i-a cerut împaratului să 
rețină o învățătură importantă din acest joc: 
Dacă un joc nevinovat nu poate fi plătit,atunci 
prețul jertfei unui suflet este imens.
 Acest joc oferă si alte invațături. 
Împăratul trebuie să fie atent la modul în care 
se foloseşte de sfaturile sfetnicilor de lângă 
perechea împărătească, cărora unii le zic 
nebuni, pentru că au viclenii şi priviri piezişe 
şi dau lovituri ascunse.
 Turnul, este piesa care înfățișează 
puterea zdrobitoare,care stă cel mai departe 

de împărat pe tablă deoarece el nu are nevoie 
de această putere decât atunci când și-a istovit 
celelalte mijloace.
 Pionii stau în față, deoarece ei 
reprezinta oamenii de rând care merg tot 
timpul la jertfă.Împăratul trebuie sa aibă 
mereu grijă de ei deoarece nu se pot descurca 
singuri,mereu având nevoie de cineva. Însă, 
dacă din lupta lor cea grea unul reușește 
să ajungă la capăt, atunci el devine mare 
dregător, arătând drepul valorii personale.El, 
din neînsemnătatea sa, se poate ridica mai 
sus decât toate piesele de pe tablă și poate 
chiar schimba soarta acestui joc
De asemene, legat de pioni există și un 
proverb italian care spune: „După joc, regele 
si pionul merg in aceeași cutie.“

  | PROIECT SPIRU |



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

 Activitatea Cercului de 
fotografie al Colegiului Național 
„Spiru Haret“   a continuat. Elevii 
care, anul trecut, descopereau tainele 
acestei arte, fiind în clasa a IX-a, ne 
uimesc acum prin expresivitatea și 
realizarea unor imagini. Este cazul, 
în special, al elevelor Ilinca Smochină 
și Maria Deaconu din clasa a X-a E. 
 Începând din toamna acestui 
an, Ilinca s-a implicat puternic în 
activitatea cercului, îndrumând 
activitatea bobocilor.
 Nu ne rămâne decât să lăsăm 
imaginile să vorbească de la sine... 
   Alexa Oțet, 12A
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Foto:
Ilinca Smochină,
Deaconu Diana,
10 E
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THE ELDER 
sCROLLs  

SKYRIM 

| IT&GAMING BY CUCU, DUCU ȘI SVEMER |

Cristian Ducu,
Robin Svemer 9 C
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&GAming
fun

Teodoru Andrei și Svemer Robin, 10 C

Sperând ca cele ce urmează să nu devină o 
pagină fan-made Bethesda, acesta va fi ultimul 
titlu recenzat de noi aparținând companiei. The 
Elder Scrolls V:vSkyrim este unul dintre cele mai 
rezonante nume ale acestui secol în materie de 
gaming, reușind să obțină note de peste 9 în 
renumite publicații de gaming.
Disecat bine şi apoi pus la loc, ca un imens 
puzzle, al cincilea joc din serie nu este o inovaţie 
uriaşă, ci doar aliniat cu ceea ce se aşteaptă de 
la un studio ca Bethesda, cu toată experienţa 
sa în materie de joc de rol. Da, Skyrim este 
imens, se poate spune că are quest-uri infinite, 
poveşti simpatice, surprinzătoare, scârboase 
sau revoltătoare, modificări de gameplay, dar 
pur şi simplu nu poți scăpa de sentimentul că 
Bethesda se repetă. E, practic, acelaşi joc, dar cu 
personaje și hartă nouă, plus o poveste peste. 
Asta nu înseamnă că e o abordare greşită sau 
criticabilă în esenţă, până la urmă nu are rost 
să strici ceva ce merge foarte bine; totuşi, 
n-am reuşit să fim luați de valul general de 
entuziasm creat de fanii înfocați.
Lumea din Skyrim este vie, locuitorii îşi văd de 
treburile zilnice, se plâng de conducători, sunt 
de partea rebelilor sau a imperiului, oricum 
sunt la curent cu evenimentele ce i-ar putea 
afecta. Unii trădează, alţii devin aliaţi fideli, 
ai oamenilor-pisică, orci cu temeperament 
volatil, dragoni şi mamuţi, rozătoare mutante, 
schelete ridicate din morminte, tot felul de 
monştri care abia aşteaptă să rupă o bucată 

din erou. Dialogurile contribuie 
mult şi ele, chiar dacă s-ar putea 
să le auzi repetându-se, uneori la 
două caractere aflate unul lângă 
altul; la fel se mai întâmplă şi cu 
vocile actorilor, dar acest capitol 
se compensează printr-o coloană 
sonoră excepţională.
 În ceea ce privește   
gameplay-ul, posibilitățile sunt 
nelimitate, alegerea unei rase dintre 
cele 11 nu vine cu o anumită clasă, 
jucătorul croindu-și singur drumul 
prin lume în orice modalitate 
dorește, deși fiecare rasă în parte 
oferă un set de abilități ce facilitează 
un anumit mod de parcurgere a 
poveștii.
În termeni de poveste principală, 
eroul se dovedeşte a fi un personaj 
special, dragonborn: sufletul lui 
este al unui dragon, ceea ce îi oferă 
posibilitatea nu doar de a omorî 
șopârle supradimensionate, dar și 
de a  le lua puterile, acestea formând 
unul dintre sistemele nou-introduse 
în gameplay. Aproape decapitat, dar 
salvat de oportuna apariţie a unui 
dragon, eroul are de ales între două 
facţiuni, imperialişti sau clasicii 
rebeli, și de aici începe aventura.
Fiind un joc imens și pătrunzător 
în orice aspect, de la poveste, deși 
clișeică și decentă, până la gameplay 
ce doar rafinează mecanicile deja 
prezente în anterioarele titluri din 
serie, în acest articol am încercat 
doar să vă stârnim interesul pentru 
joc, nu să-l prezentăm cu lux de 
amănunte, stricând distracția primei 
experiențe și magia acesteia.

| IT&GAMING BY CUCU, DUCU ȘI SVEMER |



horoscop
         -decembrie, 2017-

Berbec
 Nicolae CIORĂNESCU (1922), 
matematician, autorul lucrării 
Tratat de matematici speciale

Ioan-Victor BRUCKNER 
(1961), doctor, om politic 

român, fost ministru

 Constantin NOICA (1928), 
filozof, membru post-mortem al 

Academiei Române, autorul lucrării 
Spiritul românesc la cumpătul 

vremii. Şase maladii ale spiritului 

Leu
Nicolae STEINHARDT (1929), 
filozof, autorul cărţii Jurnalul 

fericirii

Călătorie în timp via

Taur

Rac Gemeni
Mihai-Dan CARAMIHAI 

(1978), 
profesor universitar

Andrei PLEȘU (1966), scriitor și 
eseist român, estetician și istoric al artei, 
stilist al limbii române, autor al lucrării 

Despre îngeri

Fecioară

     Alexandra Burghelea, 10 C

| ABSOLVENT  C.N.S.H.B. |

  Relația cu prietenul/a merge 
foarte bine, Marte aflându-se în casa 
cuplului. Studiile, contactele cu școala, 

colaborările la distantă aduc berbecilor realizări și bani. 
Atenție la  stăpânul casei bolilor, care nu este în deplinătatea 
forțelor. 

 În plan sentimental, decembrie 
2017 este o lună incitantă, activă, iar 
uneori chiar furtunoasă. Ar fi bine 
să te mai domolești, să nu iei decizii 

impulsive. Colaborările sunt fructuoase, însă trebuie 
tratate cu diplomație. Te agiți prea mult pentru ceilalți și 
ai tendința să te neglijezi pe tine. Ai nevoie de relaxare.

    În luna decembrie, se poate ca 
tu și perechea ta să vă asumați o sarcină 

importantă în comun, dar care poate aduce satisfacții 
în timp. La școală ai mult de lucru, uneori ți se pare că 
înaintezi greu, dar ai și satisfacții. Se anuntă un final 
de an interesant, care te-ar putea repoziționa în mod 
favorabil.    

 Casa relațiilor este foarte activă în 
această lună, așa că poți să te aștepți la 
apariția unor evenimente relevante. 
La școală, datorită eforturilor depuse, 
rezultatele bune nu vor întârzia să 

apară. Stresul și lipsa de odihnă sunt principalii inamici în 
decembrie. 

  Stăpanul leului, Soarele, se află 
în casa dragostei, indicând că aici 
se situează prioritătile perioadei. 
Creativitatea este cel mai mare atu 

și asta îți va aduce multe avantaje la școală. În primele 
două decade, ești într-o formă fizică bună, iar moralul 
este exuberant. Se recomandă să muncești și să te 
relaxezi în egală măsură. 

 Mercur, stăpânul zodiei, se află 
în preajma lui Venus, planeta iubirii. 
Prin urmare, ai o dispoziție mai 
receptivă la dovezile de afecțiune. La 

școală  te asteaptă o lună importantă, aglomerată, 
presărată cu obstacole și oportunităti, cu stres, dar 
și cu realizări.  Încearcă să te relaxezi, să îți faci un 
plan de acțiune și să abordezi lucrurile metodic.  
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Nicolae-Şerban TANAŞOCA 
(1959), filolog şi istoric 
român, autorul lucrării 

Bizanţul şi românii

Scorpion

Dan A. LĂZĂRESCU 
(1937), scriitor, traducător de 
limbă engleză și om politic 
român, fost deținut politic 

în perioada comunistă 

Capricorn

Petru CREŢIA (1945), profesor de 
limba greacă, editor al lui Platon, 

eminescolog, filosof, eseist şi 
traducător român, autor al lucrării 

Epos şi logos
Pe tot parcursul lunii decembrie 2017 
câștigi bine (atenție însă cui/de la cine 
împrumuți). Vărsătorii se pot aștepta 
la o formă excelentă în primele două 

decade din decembrie. Ai multă încredere în tine, 
ceea ce te poate predispune, însă, la imprudență. 

Peşti

  Evoluția situației 
relaționale la acest sfârșit de 
an poate fi complicată sau 
neașteptată. În plan financiar, 
pe tot parcursul lunii 

decembrie, este rost de surplus, iar depărtările, 
internetul, studiile și cultura pot avea un amestec.
Este posibil să ai o peroadă ceva mai complicată în 
jurul datei de 21-22, dar nu pare a fi ceva de durată.

Mircea  ELIADE (1925), 
filozof, scriitor, autorul 

lucrării Tratat de istorie a 
religiilor

| ABSOLVENT  C.N.S.H.B. |

Balanță

Săgetător

Vărsător

 Prima decadă din decembrie 
2017 ar putea aduce balanțelor 
o schimbare neașteptată de 
situație în viața sentimentală. 

Este o lună cu mare potențial financiar pentru tine.
Este recomandat să încerci să limitezi expunerea 
la situații stresante și să eviți suprasolicitarea 
intelectuală.

 

 În decembrie 2017, 
relațiile sunt pentru tine osia în 

jurul căreia se învârte universul.Colaborările sunt 
definitorii pentru Săgetători și trebuie examinate 
atent. În privința banilor, ai de luat niște decizii 
în decembrie-ianuarie. Ar fi preferabil să le iei în 
ianuarie, când ai o viziune mai clară asupra situației.

 

 

Pe 25 decembrie 2017, Venus intră 
în Capricorn, așa că anul se încheie 

într-o atmosferă plină de dragoste și înțelegere, iar 
2018 pornește cu dreptul. Perioada este favorabilă 
strategiilor de viitor. Trebuie să te îngrijești cu 
atenție și să nu te expui unor condiții care ar putea 
să-ți dăuneze.

 

 

Amplasarea lui Venus în casa a doua a 
Scorpionului este un indiciu că viața 
sentimentală sau partenerul/partenera 

îți influențează deciziile financiare. Finanțele sunt 
în fierbere, cauți soluții, faci bilanțuri, analizezi, 
iei decizii, te răzgândești, dai de blocaje, întâlnești 
oportunități.

Dan BERINDEI (1941), istoric, 
autorul lucrării Românii şi Europa 

în perioadele premodernă şi 
modernă

George LITARCZEK (1944), medic, 
întemeietorul școlii medicale de 

anestezie din România
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„e destul succes în 
lume pentru toți și 
că e important să ne 
ajutăm unii pe alții“

„Eu cred că e destul succes 
în lume pentru toți și că e 
important să ne ajutăm unii 
pe alții.“), care îi vor permite 
să își înțeleagă slăbiciunile și 
să evolueze.
 A doua parte a cărții 
este formată din interviurile 
luate de către autoare celor 
mai apreciați YouTuberi 
din România: Sebastian 
Coțofană, Tequila, Smiley, 
Noaptea Târziu, Andra 
Gogan și Pandutzu. Dacă 
v-ați întrebat vreodată de 
ce Smiley s-a apucat de 
filmat vlog, cum i-a venit lui 
Sebastian Coțofană ideea să 
facă „Poliția muzicii“ sau, pur 
și simplu, de ce Tequila este 
așa cum este, ei bine, toate 
răspunsurile le veți găsi aici. 
Vedetele au făcut mărturisiri 
inedite despre viața și cariera 
lor, au dat ponturi despre 
cum să devii un youtuber de 
succes și au afișat poze cu ei 
de când erau mici și până în 
prezent.
 Cum am devenit 
YouTuber este o carte unică, 
deocamdată, în România, 
care merită citită. De ce? 
Pentru că este amuzantă, 
inovativă și educativă, pentru 
că prezintă viitorul la prezent 
și conservă trecutul, pentru 
că, în aceasta, persoanele 
se transformă în personaje, 
iar personajele se erijează în 
persoane.

a cărei acțiune se petrece 
în anul 2073, la Academia 
de Elită pentru YouTuberi. 
Protagonistul, Andrei, a fost 
acceptat la această școală, unde 
materiile clasice au fost înlocuite 
de studiul celor moderne și 
tehnologizate, precum: istoria 
YouTube, Instagram, Facebook 
și multe altele. Băiatul, deși 
trăind într-un mediu total opus 
față de cel din timpurile noastre, 
este construit având însușirile 
și angoasele adolescentului 
contemporan, confruntându-se 
cu probleme obișnuite, cum ar fi 
respingerea, minciuna, dorința 
de perfecționare etc. El va suferi 
pentru prima dată din dragoste 
și va afla din propria experiență 
că lucrurile nu sunt întotdeauna 
ceea ce par a fi. Cititorul va 
învăța, odată cu personajul, 
lecții importante de viață („nu 
poți să-l înfrângi pe omul care 
pur și simplu nu renunță”, 
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DEVENIT

„Cum am devenit 
YouTuber“ este cartea unei 
generații, a unei comunități, 
este cartea viitorului și a 
evoluției, exprimând totodată 
slăbiciunile, pasiunile, 
dorințele vedetelor preferate 
de o mulțime de tineri.
 Cartea este structurată 
în două părți divergente. Prima 
dintre ele este scrisă de Ina 
Țăranu-Hofnăr și reprezintă o 
poveste ficțională, 

   YouTuber



 Continuând o tradiție mai veche în revista „Vlăstarul“, pasionatul 
nostru de șah, Alexandru Iordan, din din clasa a Ix-a D, vă propune două 
probleme: prima preluată de pe chess.com și a doua - creație proprie.  Primul 
care trimite rezolvările la redacția revistei, va propune o problemă în numărul 
viitor. Succes!

CONCURS  PENTRU  ȘAHIȘTII  DIN  SPIRU !

Vrei să  te implici în viaţa revistei?

PARTENERI MEDIA: 

Trimite-ne mesaj la 
vlastarul@yahoo.com

MULŢUMIRI:
 Echipa Vlăstarul mulţumeşte 
elevilor Răzvan Velciu și Alexandru 
Iordan pentru implicarea extraordinară în 
reactivarea activității șahiste din Spiru!  De 
asemenea, mulțumim domnilor profesori 
care  au  încurajat activitatea revistei.
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