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2013 
Centenarul 

colegiului naţional 
,,spiru Haret”
(1913-2013)

	 Am	ajuns	şi	aici:	bucuria	întregirii	unui	
secol	de	existenţă	a	colegiului	nostru	ar	trebui	
să	 schimbe	 percepţia	 şi	 optica	 celor	 care	
se	educă	 în	acest	 lăcaş	haretian	precum	şi	
a	 celor	 care,	 prin	 dăruire,	 pricepere	 şi	 har	
dăscălicesc,	ar	trebui	să	transforme	o	credinţă	
curată	 şi	 elevată	 într-o	 ,,energie	 socială”	 a	
viitorului.	Avem	patină	seculară:	ne	mai	trebuie	
pasiune	şi	voinţă	pentru	a	face	din	acest	liceu	
,,unul	dintre	cele	mai	însemnate	licee	din	ţară”	
(Dimitrie	Focşa,	director	al	liceului).
	 Intrăm	în	anul	centenar	cu	gândul	la	
cele	câteva	praguri	comemorative,	pe	care	le	
vom	atinge	cu	sfinţenie	şi	plecăciune	în	faţa	
înaintaşilor	noştri	 -	Spiru	Haret,	elevii	 şi	das-
călii	care,	deopotrivă,	au	transformat	numele	
liceului	în	preţuire	şi	cinstire:	
•15.02.2013,	 Colocviile Haretiene	 (ziua	 de	
naştere	a	lui	Spiru	Haret);
•5.09.2013,	 o	 sută	de	ani	de	 la	 înfiinţarea	
liceului;	
•12.12.2013,	 Ziua Absolventului	 (Sfântul	
Spiridon);
•25.12.2013,	nouăzeci	de	ani	de	la	apariţia	
primului	număr	al	revistei	liceului:	Vlăstarul. 

	 Se	pot	 spune	multe	despre	evoluţia	
şi	dinamica	liceului	nostru.	Voi	creiona	câteva	
repere	din	 istoria	 lui	 (pentru	mai	multe	 infor-
maţii,	 consultaţi	 site-ul	 liceului:	www.cnshb.ro).	
Am	şansa,	bucuria,	onoarea	de	a	fi	la	cârma	
acestei	 şcoli,	 alături	 de	 doamna	 director	
adjunct,	Petronia	Dumitrescu,	în	anul	centenar.	
Despre	 noi,	 cei	 în	 viaţă,	 vor	 scrie,	 poate,	
onest	 şi	 obiectiv,	 cei	 care	 ne	 vor	 urma	 cu	
sârg.	Dar	eu	îmi	fac	datoria	să	amintesc	aici,	
după	o	atentă	analiză	 a	 trecutului	 acestui	
liceu	(documente	de	arhivă,	registre,	colecţia	
revistei	Vlăstarul	etc.),	câţiva	dintre	directorii	
noştri,	care	m-au	impresionat	prin	ceea	ce	au	
realizat	pentru	şcoală.	
	 În	 primul	 rând,	 prof.	 dr.	 ŞTEFAN	 V.	
NANUL,	 primul	 director	 al	 şcolii	 (1913-1920;			
1926-1928),	cel	care	a	plecat	cu	două	clase	
“divizionare”	 din	 Liceul	 ,,Matei	 Basarab”	 şi,	
printr-o	 muncă	 titanică,	 a	 reuşit	 să	 aducă	
şcoala	 la	standardele	de	 liceu.	Prin	decret-
lege,	şcoala	va	primi	numele	de	Liceul	,,Spiru	
Haret”	la	data	de	9	septembrie	1919.	Această	
etapă	din	 istoria	 liceului	a	 fost	numită	 ,,faza	
de	organizare”.

Foto:	Dragoş	Voicu
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mecanica socială – contRibuţie 

MAJORĂ	A	LUI	S
PIRU	HARE

T	LA	DEZV
OLTAREA	

SOCIOLOGIEI	MODERNE

text: Radu oprea, clasa a x-a c

	 Deşi	era	specialist	în	ştiinţe	fizico-ma-
tematice,	 luându-şi	 licenţele	 la	Paris,	ca	de	
altfel	 şi	 doctoratul	 în	 matematică,	 în	 1910	
Spiru	 Haret	 publică	 lucrarea	 mecanica 
socială.	Această	lucrare	reprezintă	o	impor-
tantă	contribuţie	românească	la	dezvoltarea		
sociologiei.
						 Aplicând	principiile	şi	legile	mecanicii	
în	sociologie,	Spiru	Haret	devine	un	continu-
ator	al	 ideilor	mecaniciste	ale	 lui	Descartes,	
Spinoza,	d’Holbach.	Spiru	Haret	aprecia	că	
sociologia	 nu	 se	 poate	 constitui	 decât	 ca	
ştiinţă,	 concepând	 socialul	 ca	 parte	 com-
ponentă	a	universului,	a	cărui	cunoaştere	se	
face	prin	modelele	mecanicii	raţionale.

,,Mecanica	 socială”	 este	 adecvarea	 ca-
uzalităţii	 fenomenelor	 sociale	 la	 normele	 şi	
judecăţile	 matematicii:	 ,,(...)	 în sociologie, 
ca şi în mecanică, trebuie să fie elemente 
a căror variaţiune determină variaţiunea 
tuturor celorlalte; dar încă nu ştim cari sunt 
aceste elemente”.
	 Parcurgând	 capitolul	 V,	 dinamica 
socială,	observăm	intuiţia	genială	a	omului	
de	 ştiinţă	 Spiru	 Haret:	 ,,Ştiinţa sociologică 
este incontestabil mai puţin avansată sub 
aspectul teoriei decât mecanica raţională. 
Ea nu dispune de nicio lege bine stabilită, 
de felul legii newtoniene; experimentul este 
interzis şi observarea se reduce pentru ea la 
învăţămintele istoriei, care sunt departe de 
a fi suficiente. Pentru toate aceste motive, 
aşteptând ziua în care aceste dificultăţi vor 
fi depăşite, va trebui ca sociologia să se 
resemneze, să treacă prin stagiul parcurs de 
ştiinţa mişcării fizice, să se mulţumească şi 
ea pentru câtva timp cu expresii apropiate 
pentru forţele sociale, până în ziua în care 
va fi capabilă să folosească calculul, apro-
ximaţiile succesive”.
	 Astăzi,	 calculele	 matematice	 şi	
analiza	cantitativă	a	socialului	stau	la	baza	
oricăror	studii	sociologice.
	 O	 prezentare	 a	 principalelor	 teze	
desprinse	 din	 lectura	 lucrării	 mecanica 
socială	evidenţiază	profunzimea	şi	actuali-
tatea	concepţiilor	lui	Spiru	Haret:
•	 Modul	 de	 funcţionare	a	 societăţii	 tre-

buie	 să	 se	bazeze	pe	o	armonie	 între	
organizarea	de	tip	birocratic	şi	spaţiul	
privat.	 Cu	 alte	 cuvinte,	 pericolul	 dis-
trugerii	unei	 societăţi	este	cu	atât	mai	

mare	cu	cât	această	societate	este	mai	
organizată	(regimurile	totalitare).

•	 Stabilitatea	 societăţii	 este	 dată	 de	
echilibrul	social.	Starea	de	echilibru	nu	
înseamnă	 starea	 de	 repaus	 social	 a	
individului	sau	a	societăţii.	Stabilitatea	
echilibrului	social	e	aproape	totdeauna	
imposibilă.	 Suprimarea	 mişcării	 sociale	
înseamnă,	de	 fapt,	 suprimarea	progre-
sului.	 În	 societăţile	civilizate,	 starea	de	
repaus	social	nu	este	de	dorit,	întrucât	
s-ar	ajunge	la	instabilitate.

•	 Principiul	 egalităţii	 acţiunii	 şi	 reacţiunii	
este	prezent	şi	în	viaţa	socială	deoarece	
oamenii	interacţionează:	personalitatea	
fiecărui	 individ	 este	 rezultatul	 acţiunii	
societăţii	 din	 care	 face	 parte,	 iar	 so-
cietatea	cunoaşte,	la	rândul	ei,	efectul	
acţiunilor	exercitate	de	către	indivizi.

•	 Un	 pericol	 al	 organizării	 sociale	 îl	
reprezintă	 acumularea	 excesivă	 a	
capitalului	 în	 mâini	 puţine,	 ceea	 ce	
ar	 constitui	 o	 deformare	 a	 scopului	
real	 al	 capitalului.	 Capitalul,	 element	
indispensabil	prosperităţii,	trebuie	să	fie	
accesibil	 tuturor	 în	mod	egal	 în	 raport	
cu	munca	şi	inteligenţa	lor.

  ,,Dacă se menţine organizarea so-
cială actuală, se poate calcula aproape 
matematic ziua în care tot capitalul pămân-
tului ar fi reunit în mâinile câtorva”.
În	 contextul	 actualei	 crize	 financiar-ban-
care,	 dar	 şi	 sociale,	 tezele	 şi	 principiile	
enunţate	 în	 lucrarea	 mecanica socială 
a	 academicianului	 Spiru	 Haret	 sunt	 mai	
actuale	ca	oricând.

director,
prof. alexandru constantinescu
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Un	al	doilea	director	remarcabil	a	fost	domnul	
prof.	dr.	DIMITRIE	PAPADOPOL			(1920-1926),	
cel	care	a	condus	şcoala	în	,,faza	de	afirmare”,	
când	liceul	ajunge	în	frunte	,,printr-o	activitate	
bogată	 pe	 toate	 tărâmurile”.	 În	 aceeaşi	
perioadă,	a	apărut	şi	primul	număr	al	revistei	
Vlăstarul.
	 Odată	cu	mutarea	în	,,clădirea	nouă”	
din	strada	Italiană	nr.31	(actualmente	17)	în	
1927,	începe	,,faza	de	perfecţionare”	a	liceului	
sub	al	treilea	strălucit	director,	prof.	DIMITRIE	
FOCŞA	 (1928-1937;	 1938-1939),	 care	 ,,se	
caracterizează	prin	multiplicarea,	ameliorarea	
şi	inovarea mijloacelor de educaţie”.	1	

	 Lângă	aceşti	trei	titani	nu	putem	să	nu	
adăugăm	un	al	patrulea	director	de	excepţie:	
doamna	 profesor	 AURELIA	 TEODORESCU	
(1954-1972),	care	nu	va	putea	fi	exclusă	din	
nicio	carte	de	aur	a	 liceului.	 Într-un	context	
istoric	mai	puţin	fast	actului	de	cultură,	a	reuşit	
performanţe	 precum:	 inventarierea	 fondului	
de	 carte	 al	 bibliotecii	 în	 1960	 (ultimul	 de	
atunci	 până	 în	 prezent),	 relansarea	 revistei	
vlăstarul	în	1968	(după	o	pauză	de	26	de	

ani)	şi	eforturile	de	a	păstra	profilul	teoretic	
al	 şcolii,	 într-o	perioadă	când	se	 intenţiona	
transformarea	acesteia	în	liceu	industrial.	
	 Dacă,	ulterior	primilor	ani	de	existenţă,	
unii	 se	 întrebau	 prin	 ce	 ,,miracol”	 a	 rezistat	
fiinţa	 liceului,	astăzi	 ne	putem	 întreba	ce	ar	
mai	 trebui	 făcut	 astfel	 încât	 elevii	 noştri	 să	
continue,	 cel	 puţin	 cu	 aceeaşi	 pasiune	 şi	
dăruire,	bunele	îndeletniciri	ale	înaintaşilor.	În	
viitoarele	 numere	ale	 revistei	vlăstarul,	 vom	
face	cunoscute	o	serie	de	strategii	educative	
menite	a	sădi	spiritul	,,spirist”	în	sufletele	elevilor,	
condiţie	a	menţinerii	Colegiului	Naţional	,,Spiru	
Haret”	pe	traseul	ascensional	din	ultimii	ani.

1anuarul liceului ,,spiru haret” - 20 de 
ani de activitate, 1913	 -	 1933	 (Bucureşti,	
Tipografia	ziarului	universul)



şahul... 
omnipRezent În ,,spiRu”

	 Şahul	 este	 un	 sport	 deosebit	 de	
frumos	 şi	 de	 captivant,	 este	 sportul	 minţii.	
Legenda	 spune	 că	 a	 apărut	 în	 secolul	 
al	IV-lea,	 în	India.	Marele	înţelept	Sissa	l-a	
creat	 pentru	 tiranicul	 rajah,	 care	 a	 fost	
încântat	de	joc	şi	a	vrut	să-l	răsplătească	
pe	înţelept.		La	insistenţele	rajahului	de	a-l	
răsplăti,	el	 îi	cere	un	bob	de	grâu	pentru	
prima	 pătrăţică,	 „două”	 pentru	 a	 doua,	
patru	pentru	a	treia,	opt	pentru	a	patra	şi,	
când	au	calculat	câte	boabe	ar	trebui	să	
dea	în	total,	vistiernicii	rajahului	au	văzut	că	
nici	într-o	sută	de	ani,	în	hambarele	întregii	
Indii,	nu	poate	fi	adunat	atâta	grâu!	
	 În	CNSHB,	şahul	a	devenit	mai	mult	
decât	un	simplu	joc.	În	pauze,	elevii	joacă	
şah,	apelând	 la	mijloace	din	cele	mai	va-
riate:	 de	 la	 clasica	 tablă	 cu	piese	 frumos	
modelate,	la	table	mai	mici	şi	chiar	la...	te-
lefon	(în	care	au	descărcat	o	tablă	de	şah	
virtuală).	Dacă	avem	în	vedere	că	acest	joc	
constituia	 o	 preocupare	a	 	 spiriştilor	 încă	
din	1924,	am	putea	conchide	că		există	o	
adevărată	tradiţie	în	acest	domeniu.
	 Eu	am	început	să	joc	şah	la	vârsta	
de	 şapte	ani,	 sub	 îndrumarea	antrenoarei	
Mariana	Duminica.
	 Anul	trecut,	 împreună	cu	trei	colegi	
de	 liceu:	 Maria	 Vasilescu,	 Vlad	 Preda	 şi	
Eduard	 Munteanu,	 am	 participat	 la	 con-
cursul	Demolay,	unde	am	obţinut	locul	întâi	
pe	 Bucureşti.	 Apoi,	 susţinuti	 de	 directorul	
liceului,	prof.	Alexandru	Constantinescu,	am	

participat	 la	faza	pe	ţară	şi	ne-am	clasat	
pe	locul	al	treilea.	De	câţiva	ani,	iarna,	noi	
ne	 desfăşurăm	 antrenamentele	 în	 incinta	
liceului.
 De Ziua Absolventului (12	decembrie	
2012),	am	organizat	un	simultan	la	care	au	
participat	elevi	de	la	mai	multe	clase,	dor-
nici	să	intre	în	lumea	inegalabilă	a	şahului.
Şahul	 a	 format	 şi	 va	 forma	 caractere,	 iar	
dacă	vrei	ceva	interesant,	încearcă	o	par-
tidă	de	şah!

Text:	Dumitrescu	Mădălina,	clasa	a	X-a	B
Foto:	Dragoş	Voicu
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interviu cu 
marin moraru, 

actor
	 Realizat	de	elevi	din	clasele	a	X-a	F	
şi	a	IX-a	E,	în	colaborare	cu	Evelyn	Manta	
din	clasa	a	X-a	G	de	la		Şcoala	Superioară	
Comercială	,,Nicolae	Kretzulescu”,	Bucureşti.

	 Întrebările	 au	 fost	 formulate	 de	
următorii	 elevi:	 Rareş	 Antemir	 (R.A.),	 Bianca	
Bădoi	 (B.B.),	 Gheţea	 Teodora	 (G.T.),	 Negru	
Mădălina	 (N.M.),	 Ilinca	 Memelis	 (I.M.),	 şi	
Evelyn	Manta	(E.M.).

Rareş antemir: de la posibil inginer, la ac-
tual actor. ce v-a determinat să alegeţi 
scena teatrului?
marin moraru:	Eu	am	văzut	multe	spectacole,	
eram	ahtiat	şi,	probabil,	cu	timpul	mi-am	dat	
seama	că	voiam	să	fac	meseria	aceasta,	al-
tfel	n-aveam	niciun	gând.	Din	dragoste	faţă	
de	spectacol	mi-a	venit	şi	această	dorinţă	
de	a	deveni	actor.

R.a.: dacă am putea pătrunde în sufletul 
lui marin moraru, ce gânduri am desco-
peri despre teatrul de astăzi?
m.m.: Un	 gând	 nu	 prea	 fericit,	 pentru	 că	
teatrul	de	azi	s-a	îndreptat	spre	spectacular,			
într-o	vulgaritate	excesivă.	Actorii,	pentru	că	
fac	piese	facile	şi	experimentale,	nu	ajung	la	
esenţa	teatrală.

e.m.: cum am putea combate vulgaritatea?
m.m: Citind.	Ştii…	După	’89,	această	libertate	
care	a	năvălit	peste	noi	ne-a	pricinuit	şi-un	
rău,	pentru	că	am	fost	ţinuţi	închişi	cincizeci	
de	ani	şi	ne-a	fost	greu	să	ne	adaptăm	la	ea.	
Atunci	am	crezut	că	vulgaritatea	este	modul	
de	exprimare	cel	mai	rapid	şi	efervescent		al	
unei	personalităţi	-	ceea	ce	nu	e	adevărat.
b.b.: a existat vreo carte care să vă fi 
modelat vreo calitate?
m.m: Toate	 cărţile	 fac	 asta,	 depinde	 de	
relaţia	pe	care	o	ai	cu	ea.	De	exemplu,	eu	
citesc	mai	multe	cărţi	deodată…	alegând-o	
pe	 cea	 care	 depinde	 de	 starea	 mea	 din	
ziua	 respectivă.	 Eu,	 când	 citesc	 o	 carte,	
pătrund	adânc,	mă	las	furat	de	imagini,	de	
sentimente,	de	stări;	dacă	nu	sunt,	le	provoc	
eu	 acolo,	 adică	 derulez	 un	 film	 (mental)	
când	 citesc	 o	 carte.	 Toate	 cărţile	 au	 de	
spus	ceva,	altfel	nu	mai	erau	scrise.

G.t.: ne recomandaţi o carte?
m.m: Sute.	 În	 primul	 rând,	 trebuie	 să	 citiţi	
cărţile	 apărute	 în	 limba	 română	 de	 la	 în-
ceputuri	şi	până	astăzi.	Să	ştiţi	că,	dacă	nu

Foto:	Alexandra	Agiu	şi	
Andrei	Turcu,	clasa	a	IX-a	A

Profesori	coordonatori:	
Corina	Buzoianu	şi	

Alexandru	Constantinescu

	 Marin	 Moraru	 s-a	 născut	 la	 data	
de	 31	 ianuarie	 1937,	 în	 oraşul	 Bucureşti.	
A	 absolvit	 Institutul	 de	 Artă	 Teatrală	 şi	
Cinematografică	 (I.A.T.C.)	 ,,I.L.Caragiale”	 în	
anul	 1961,	 având	 ca	 examen	 de	 diplomă	
rolul	 Agamiţă	 Dandanache	 din	 piesa	 ,,O	
scrisoare	pierdută”	de	I.L.Caragiale.

|	INTERVIU	|
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|	INTERVIU	||	INTERVIU	|
uşor	 să	 fii	 mereu	 prezent	 timp	 de	
douăsprezece	ore,		dar	era	necesar	pentru	
că,	 acolo,	 tot	 ce	 este	 scris	 rămâne	 pe	
peliculă;	nu	este	ca	la	spectacol:	,,a	doua	
zi	o	să	fac	mai	bine”.	În	film...	a	doua	zi	nu	
mai	e.

R.a.: ne puteţi împărtăşi cel mai mare 
defect al lui marin moraru?
m.m:	Da,	sunt	repezit.

b.b.: aristotel susţinea că tragedia este 
pentru cei aleşi, iar comedia - pentru cei 
neciopliţi. ce părere aveţi despre această 
idee, având în vedere că sunteţi un renumit 
actor de comedie?
m.m:	 	 Într-un	 fel	 avea	dreptate,	 deoarece	
comedia	 e	 mult	 mai	 receptabilă	 decât	
tragedia.	Se	zice	că	e	mai	dificil	să	faci	un	
om	să	râdă,	dar	nu	este	aşa.	Un	actor	de	
comedie	 trebuie	 să	fie	mult	mai	bun	decât	

unul	de	tragedie.	Unui	actor	de	tragedie	îi	
este	mai	uşor	 să	 influenţeze	publicul	decât	
unui	actor	de	comedie.	Asta	este	povestea	
actorului	de	comedie.

G.t.: deseori, reuşita în viaţă se bazează 
pe zicala Cu răbdarea treci  marea. au 
existat vreodată momente în care aţi 
rămas la mal? 
m.m:	Nu	cred	că	am	rămas	la	mal,	dar	numai	
cu	răbdarea	nu	faci	nimic.	Dacă	stai	sub	un	
copac	aşteptând	să	îţi	cadă	un	măr	în	gură,	
nu	faci	nimic.	Trebuie	să	scuturi	copacul.

b.b.: În ce activităţi extraşcolare 
consideraţi că ar trebui să se implice un 
elev la 16 ani?
m.m:	Ştiu	că	nu	faceţi	sport	(vă	luaţi	scutiri	
medicale).	 Cu	 toate	 acestea,	 sportul	 este	
foarte	important.	Dacă	trupul	nu	este	sănătos,	
nici	mintea	nu	merge	bine.

i.m: ce mesaj transmiteţi liceenilor, tinerilor 
în general?
m.m:	 Am	 auzit	 că,	 încă	 de	 la	 o	 vârstă	
fragedă,	 aveţi	 o	 ţintă	 fixă	 pentru	 viitoarea	
meserie.	Eu,	când	eram	ca	voi,	nu	ştiam	încă	
ce	voi	face,	nici	nu	îmi	trecea	prin	cap.	Copiii,	
încă	de		la	6-7	ani,	vor	să	devină	aviatori,	
pompieri	 etc.,	 după	 care	 îşi	 pierd	 interesul,				
lasându-se	conduşi	de	viaţă.	Fiecare	îşi	are	
drumul	 interior;	 chiar	 şi	 atunci	 când	 ajunge		
să-şi	construiască	un	rost,	calea	către	el	este	
foarte	specifică.

e.m.: ce ar fi viaţa fără rău?
m.m (râzând): 	O	plictiseală...	E	ca	şi	cum	ai	
mânca	zilnic	icre	negre	şi	ţi-ai	dori	ca,	măcar	
o	dată	sau	de	două	ori	pe	săptămână,	să	
mănânci	o	iahnie	de	fasole…

le	citiţi,	nu	puteţi	avea	o	bază	a	personalităţii,	
nu	 se	 dezvoltă	 sentimentul	 apartenenţei	 la	
neam	si	nu	veţi	şti	cine	sunteţi.	Eu	nu	am	citit	
cărţi	 la	alegere...	am	citit	 ce	mi-a	căzut	 în	
mână.	

R.a.: Îşi iubeşte marin moraru ţara? cum o 
vede astăzi?
m.m.:	 Extraordinar	 de	 mult.	 Oricum	 ai	
vedea-o,	 oricum	 ai	 fi,	 tu	 o	 iubeşti	 pentru	
că	e	ţara	ta.	Am	o	teorie	despre	dorul	de	
ţară	şi	despre	nişte	 linii	magnetice	cu	care	
ne	naştem...	odată	cu	deplasarea	din	locul	
în	 care	 te-ai	 născut,	 liniile	 astea	 încep	 să	
conturbe	 nişte	 interioare	 care	 nu	 fac	 bine,	
ca	dovadă	că	toţi	cei	care	au	plecat,	deşi	
unii	dintre	ei	o	duc	foarte	bine,	tot	trăiesc	cu	
un	dor	de	ţară	ascuns.
R.a.: ca profesor, ce apreciaţi cel mai 
mult la studenţii dumneavoastră?
m.m:	 În	 primul	 rând,	 docilitatea.	 Un	 actor,	
dacă	 nu	 e	 docil,	 va	 avea	 foarte	 mult	 de	
suferit	în	relaţia	cu	regizorul.	Un	actor	trebuie	
să	fie	o	mână	de	ceară	pe	care	un	regizor	
pune	 amprente	 unde	 vrea	 el,	 iar	 actorul	
trebuie	să	se	lase	docil	amprentat.

n.m.: există vreo amintire adânc întipărită 
în suflet din perioada când eraţi elev?
m.m: ,,Şorţuleţul albastru cu pătrăţele”...	(n.r.	-	
replică	din	piesa	egoistul,	devenită	laitmotiv),	
cu	guler	alb,	cu	matricolă	şi	cordon.	Pe	urmă	
am	 avut	 şi	 costum,	 cu	 şapcă,	 cu	 fireturi...	
când	am	 fost	 la	 Vlaicu.	 Foarte	 curios	 este	
atunci	când	 te	uiţi	 în	urmă	şi	când	 te	vezi	
atât	de	tânăr	şi	de	naiv...	nu-ţi	vine	să	crezi	
că	tu	eşti	acela.	O	să	vină	vremea	când	o	
să	vă	uitaţi	în	urmă	şi	o	să	vedeţi	că	n-o	să	
vă		recunoaşteţi	sau...veţi	fi	uimiţi.	

R.a.: ieri am văzut Egoistul. care este, de 
fapt, adevărata poveste a egoistului?
m.m:	Nu	ştiu	dacă	Egoistul	este	o	imagine	
personală	a	autorului,	dar	este,	în	mod	cert,	
o	frescă	familială	extraordinară.	

R.a.: ce pot face, ca actor începător, ca 
să ajung la acel nivel pentru a putea juca 
pe ,,scândura” pe care dumneavoastră 
interpretaţi piesa ,,egoistul”?
m.m:	În	primul	rând,	să	iubeşti	ceea	ce	vrei	
sa	 faci.	 Fără	 iubire	 nu	 se	 întâmplă	 nimic.	
Să-ţi	doreşti	atât	de	mult	şi	să	te	gândeşti	
la	ea	aşa	cum	făcea	domnul	Newton	când	
i-a	căzut	mărul	în	cap.	Dacă	nu	se	gândea,	
puteai	să	îi	torni	un	coş	de	mere.

R.a.: cum a fost colaborarea cu toma 
caragiu şi cu alţii?
m.m: În	primul	rând,	marii	actori,	buni	actori,	
sunt	şi	oameni	extraordinari.	Nu	poţi	despărţi	
cele	două	entităţi.	Erau	generoşi,	transmiţând	
aceasta	celor	din	jurul	lor.

R.a.: teatru sau film?
m.m:	Pentru	mine,	teatru	e	teatru,	e	,,scândura”,	
iar	 filmul	e	zgârietura	de	pe	ea.	 Film	poate	
face	oricine;	 în	funcţie	de	montaj,	 ,,foarfeca”	
face	filmul,	nu	actorul.	Nu	trebuie	să	ai	meserie	
pentru	a	face	film.

i.m: ştim cu toţii că aţi jucat în producţia 
mediapro, Inimă de ţigan. cum a fost 
experienţa de ,,a trăi” într-o şatră?
m.m:		Să	ştiţi	că	a	fost	foarte	greu.	Stăteam	
de	dimineaţa,	de	la	şapte,	opt,	până	seara	
la	 unsprezece,	 lângă	 pirostrii	 sau	 lângă	
cazanul	acela,	fie	că	era	soare,	ninsoare	sau	
ger,	lucrând	câte	12-14	ore	pe	zi.	Nu	este



Egoistul
,,Singurătatea	e	unica	maladie	

adevărată	a	omului”

text: teodora Gheţea, clasa a x-a f
foto: www.tnb.ro

autor: Jean anouilh
Regia: Radu beligan

din distribuţie: léon saint pé – Radu 
beligan

          doctorul- marin moraru
          Josephine- medeea 

marinescu
          lucie lamia beligan

locaţie: teatrul naţional, bucureşti

	 Pasionată	de	teatru,	curioasă	din	fire,	
nu	 am	 putut	 să	 refuz	 propunerea	 doamnei	
profesoare	 de	 limba	 română	 de	 a	 viziona	
Egoistul.	 Aşa	că,	pe	31	 ianuarie	2013,	elevi	
din	clasele	a	 IX-a	A,	a	 IX-a	E,	a	X-a	F	 şi	a	
XII-a	 D,	 însoţiţi	 de	 doamnele	 profesoare	
Petronia	Dumitrescu	(director	adjunct)	şi	Corina	
Buzoianu,	aşteptau	cu	 nerăbdare	accesul	 în	
Sala	Mare	a	Teatrului	Naţional	din	Bucureşti.	
Într-un	ultim	moment,	am	aflat	că	domnul	Marin	
Moraru	 nu	 va	 interpreta	 rolul	 doctorului,	 din	
motive	pe	care	ni	le-a	relevat	în	interviul	din	1	
februarie	2013.	
	 Ne	ocupăm	locurile	(la	balcon).	1...	2...	
3	gonguri	au	răsunat	în	sala	plină...	lumina	se	
stinge...	 Din	 stânga	 scenei	 apare	 însuşi	 Radu	
Beligan,	 alias	 Léon	 Saint	 Pé	 (protagonistul,	
dramaturg	 de	 succes	 surprins	 în	 amurgul	

carierei	şi	al	vieţii),	întâmpinat	de	public	cu	un	
ropot	puternic	de	aplauze.
	 Subiectul	 piesei	 ar	 putea	 fi	 sintetizat	
astfel:	închis	într-un	cerc	insuportabil	de	oameni	
pe	care	trebuie	să	îi	iubească	necondiţionat,	
Léon	 Saint	 Pé	 demonstrează	 că	 adevăraţii	
duşmani	 sunt	 şi	 adevăraţii	 prieteni,	 că	 ura	
nu	 este	 a	 celui	 de	 departe,	 ci	 a	 omului	 din	
imediata	 apropiere.	 Prietenul	 Gaston	 îi	 cere	
bani	în	numele	copilăriei	,,cu	pantalonaşi	scurţi	
şi	şorţuleţe	în	carouri”	(replică	devenită,	de	altfel,	
laitmotivul	piesei).	De	fiecare	dată	când	vine	în	
casa	lui,	anunţă	că	,,şi-a	găsit	dragostea	vieţii”	
şi	că	are	nevoie	de	bani	pentru	verighetă,	ca	
să	îi	dovedească	iubirea	nemarginită	viitoarei	
neveste.	 Adéle,	 soţia	 părăsită,	 revendică	
mariajul	 etern	 (,,Când	 erai	 căsătorit	 cu	mine,	
scriai	şi	tu	tragedii...”),	copiii	îi	reproşează	mereu	
câte	 ceva,	dar	 nu	 ezită	de	a	cere	bani	 iar	
Josephine	 încearcă,	prin	 respectabilul	amant,	
să	ajungă	o	actriţă	celebră.
	 Léon	trăieşte	într-o	lume	de	terorişti	care	
atacă	libertatea	individuală.	El	nu	este	vinovat	
pentru	că	a	avut	o	căsnicie,	o	amantă,	copii	şi	
prieteni,	ci	pentru	că,	acum,	el	este	responsabil	

de	 tot	 ceea	 ce	 a	 ,,câştigat”	 de	 pe	 urma 
trecutului:	 ,,Eh...	 de	 binecuvântarea	 asta	 nu	
mai	pot	scăpa!"	(Léon	vorbind	despre	familie).	
Trăieşte	 ultimele	 clipe	 de	 viaţă	 achitând	 tot	
ceea	ce	nu	a	plătit	pe	parcursul	existenţei	sale	
şi	 moare	 scriind	o	piesă	pe	care	o	 numeşte...	
,,Egoistul”:	 ,,Sunt	un	egoist...	dar	 sunt	un	egoist	
devotat	 [...];	 râdem	 de	 bărbatul	 înşelat,	 dar	
acesta	e	cel	care	rămâne	cu	adevărat	singur...”.
	 Deşi	ne	aflăm	la	balcon,	replicile	dense,	
consistente,	 dar	 de	 o	 surprinzătoare	 claritate	
acustică,	se	succed	cu	repeziciune.	Umorul	fin,	
acid	câteodată,	este	pus	în	valoare	de	firescul	
şi	 naturaleţea	 interpretării	 maestrului	 Beligan.	
Iată	un	exemplu:
	 ADÉLE	 (către Léon):	 Când	 o	 să	 mori,	
am	să-i	interzic	paraşutei	ăsteia	-	arătând către 
Josephine	-	accesul	în	cimitir!	
LEON:	Îi	las	eu	permis	de	intrare,	stai	liniştită!
	 Comicul	 (de	 limbaj,	de	caracter	şi	de	
situaţie)	este	însă	mereu	contracarat	de	replici	
cu	 un	 mesaj	 profund,	 revelator	 pentru	 drama	
omului	modern:	 ,,Singurătatea	e	unica	maladie	
adevărată	a	omului”.	
	 Spaţiul	scenic,	generos,	e	valorificat	cu	

măiestrie	pentru	a	crea	atmosferă	şi	a	 integra	
personajele	 într-un	 context	 spaţio-temporal	
actual:	o	masă	de	scris,	o	bibliotecă	în	spate	
şi	două	 scaune	 (în	 stânga),	 un	pat	dublu	cu	
baldachin	 (centru-	 dreapta)	 şi	 un	 scaun	 în	
dreapta	extremă,	totul	armonizat	de	un	fundal	
grená.	
	 Stingerea	 luminilor,	 concomitent	 cu	
activarea	 unei	 coloane	 sonore	 muzicale,	
maschează	 trecerea	de	 la	o	 scenă	 la	alta	 şi	
mutarea	mobilierului.	În	general,	scena	e	puternic	
luminată,	cu	excepţia	monologurilor	solemne	sau	
a	dialogurilor	nostalgice.
	 Conchid	 prin	 a	 recunoaşte	 că,	 deşi	
iniţial	 am	 venit	 să	 vizionez	 acest	 spectacol	
pentru	 	a-l	admira	pe	maestrul	Marin	Moraru,	
,,mare	 artist,	 mare	 prieten”,	 aşa	 cum	 afirmă	
doamna	Ilinca	Tomoroveanu,	jocul	de	scenă	al	
maestrului	Beligan	m-a	surprins	şi	mi-a	demonstrat	
că,	dacă	ai	voinţă	şi	 iubeşti	ceea	ce	faci,	nu	
contează	câte	obstacole	ai	de	înfruntat.
	 În	 interviul	 acordat	 revistei	 noastre	
din	 acest	 număr,	 domnul	 Marin	 Moraru	 e	 de	
părere	 că	 Egoistul	 este	 ,,o	 frescă	 familială	
extraordinară”.
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 dan c. mihăilescu 
(n.	 12	 decembrie	 1953,	 Bucureşti)	
este	 critic	 şi	 istoric	 literar,	 eseist	 român	
contemporan,	 cunoscut	 publicului	 larg	 în	
special	prin	emisiunea	Omul care aduce 
cartea,	 difuzată	 de	 ProTV.	 Debutează,	
dupã	mai	multe	prezenţe	în	reviste	liceale	
şi	studenţeşti,	în		1974	-	„România	literarã“.	
Este	membru	al	Uniunii	Scriitorilor	din	1990		
şi	primeşte	Premiul	Uniunii	Scriitorilor	în	1982	
(pentru	 debut).	 Printre	 cărţile	 publicate	
se	 numără	 şi:	 ,,Perspective	 eminesciene”,	
,,Dramaturgia	lui	Lucian	Blaga”,	,,Întrebările	
poeziei”,	 ,,Scriitorincul”,	 ,,Bucureşti”,	 ,,Carte	
de	bucăţi”,	,,Scrieri	de	plăcere”,		,,Dansând	
pe	 ruine”,	 ,,Oare	 chiar	 m-am	 întors	 de	 la	
Athos?”,		,,I.L.Caragiale	şi	caligrafia	plăcerii”	
(mai	 multe	 detalii	 despre	 activitatea	 sa	
găsiţi	aici:	www.dancmihailescu.ro).

Î
ntr-o	 după-amiază	 de	 toamnă,	 trei	
eleve	din	clasa	a	X-a	F	aşteptau	metroul	
când...	cineva	 le	captează	atenţia.	Dan	

C.	 Mihăilescu!	 Solicitarea	 echipei	 de	 a	
acorda	un	 interviu	 revistei	noastre	a	primit	
un	răspuns	afirmativ	prompt,	 însoţit	şi	de	o	
scurtă	evocare	a	momentului	 respectiv:	 îmi 
aduc aminte de cele trei fete ,,haretiste” de 
la metroul dinspre Amzei. (Eu le etichetasem 
ca de la Şcoala Centrală). Cât despre 
,,Vlăstarul”, unde au debutat Eliade, Noica, 
Barbu Brezianu şi atâţia alţii, până la Paler 
şi Horasangian, cum să nu ştiu?

b.b.: Vlăstarul împlineşte, anul acesta, 90 
de ani. care credeţi că este rostul unei 
reviste şcolare în contextul actual? cum 
poate renaşte ea?
dan c. mihăilescu:	 Înainte	 vreme,	 rostul	
unei	 reviste	 liceale	 sau	 universitare	 putea	
fi	 	 	 de-a	 dreptul	 esenţial	 în	 destinul	 (şi	
cariera)	 unui	 tânăr.	 Ca	 şi	 rolul	 jurnalului	
personal,	 de	 altfel.	 Tot	 ceea	 ce	 este	
menit	 să	 dreneze	 surplusurile	 energetice	
ale	 turmentului	 adolescentin,	 tot	 ceea	 ce	
ajustează,	 şlefuieşte	 personalitatea,	 ceea	
ce	 astâmpără	 şi	 ordonează	 forfotirea	
nebunească	 a	 hormonilor	 şi	 adrenalinei,	
are	un	rol	benefic.	În	adolescenţă,	ieşirea	în	
public,	la	modul	scriptic	(prin	tipar),	artistic	
(pe	scenă)	 şi	 sportiv	 (pe	 teren,	 în	echipă)	
poate	lesne	să	devină	o	probă	de	iniţiere,	
autoeducare	 şi	 afirmare.	 Poate	 chiar	 să	
constituie	 armătura	 construcţiei	 de	 sine.	
Sigur	că	astăzi,	când	tinereţea	este	înrobită	
aproape	cu	desăvârşire	de	 internet	 şi	 tot	
ce	 ţine	 de	 IT,	 biata	 revistă	 pe	 suport	 de	
hârtie	 face	 figură	 de	 bătrânică	 demnă	
de	 compătimire,	 de	 nu	 cumva	 chiar	 de	
dispreţ.	 Dar	 să	nu	 vă	aşteptaţi	 ca	 tocmai	
un	reacţionar	paseist	ca	mine	să	slujescă	o	
atare	blasfemie.

b.b.: În numerele revistei Vlăstarul din 
1929-1932 se vorbeşte mult despre 
,,şezătorile” elevilor (reiterate astăzi 
sub diverse denumiri: cerc de lectură, 
club de film, cenaclu literar etc.). cum 
vedeţi dumneavostră aceste activităţi 

din şcoală astăzi? mai au vreun rost în 
educarea tinerilor?
d.c.m.:	 Spiritul	 de	 echipă	 este	 vital,	
salvator,	 mai	 ales	 în	 adolescenţă,	 atunci	
când	riscul	închiderii	autosufocante	în	sine,	
al	 individualismului	duplicitar,	al	egoismului	
retractil,	 al	 narcisismului	 stupid	 ş.a.m.d.,	
este	 unul	 redutabil.	 Reuniunile,	 cercurile	
ştiinţifice,	 sporturile	 colective,	 excursiile	 în	
grup,	 cenaclurile,	 ansamblurile	 artistice	
etc.,	 deci	 tot	 ce	 ajută	 formarea	 spiritului	
comunitar	 reprezintă	 tot	 atâtea	 garanţii	
ale	unei	conduite	 înţelepte.	E	de	ajuns	 să	
rememorăm	rostul	şezătorilor	în	comunităţile	
rurale,	de	la	noi	şi	de	pretutindeni.	Acolo se 
făcea	schimbul	de	ştafetă	dintre	generaţii,	
acolo	 se	 cunoşteau	 viitorii	 miri	 şi	 naşi,	
acolo	 se	 făcea	 şcoală,	 se	 deprindeau	
spiritul	gospodăresc,	prudenţa,	supunerea,	
simţul	ierarhiei,	dar	şi	curajul	propriei	opinii,	
paralel	cu	talentul	de	a	asculta.	Şezătoarea 
este	 şi	 un	 simbol	 al	 statului pe gânduri,	
autoeducare	întru	răbdare,	bună	asimilare	
de	experienţe,	 locul	 ideal	pentru	distilarea	
sfaturilor	bătrâneşti,	pe	scurt:	a	doua	familie.

b.b.: chiar şi noi am petrecut momente 
din copilărie jucând acel ,,flori, fete, 
filme...”. ne spuneţi numele unor artişti 
pe care-i apreciaţi, atât de la noi cât 
şi din spaţiul cultural universal? (actori, 
cântăreţi, scriitori, pictori, sculptori etc.).
d.c.m.:	 Ooo,	 păi	 aveţi	 spaţiu	 îndeajuns	
pentru	armata	mea	de	preferinţe?	Oricum,	
de	 film	vă	 scutesc	 (hai	 să	 fac	o	excepţie:	
Al	Pacino),	fiindcă	sunt	dedicat	trup	şi	suflet	
teatrului,	 de	 la	 cuplul	Giugaru-Birlic	 până	
la	 Valeria	 Seciu	 şi	 Marcel	 Iureş,	 trecând	
prin	Liviu	Ciulei,	George	Constantin,	Ştefan	
Iordache,	Victor	Rebengiuc...	Altminteri,	sunt	
un	 maniac	 al	 conjuncţiilor	 de	 contrarii:	
Bach,	 Beatles	 şi	 Zavaidoc,	 Led	 Zeppelin,	
Vivaldi,	 Maria	 Tănase,	 Arcangelo	 Corelli,	
Fănică	 Luca	 şi	 Pavarotti.	 Sau:	 Rembrandt,	
Dali,	 Giotto,	 Andreescu.	 Hard	 rock,	 blues	
alb	şi	negru,	Eric	Clapton	şi	B.B.King,	dar	şi	
Ioana	Radu.	Leonardo,	Magritte	şi	Leonard	
Cohen.	 Şansoneta	 franceză,	 canţoneta	
napoletană,	baladele	irlandeze,	cimpoiul

omul 
CARE 
ADUCE
CaRtea...
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Întrebările	au	fost	formulate	de	următorii	
elevi:	Bianca	Bădoi	(clasa	a	X-a	F):	

1,2,3,4,5;	Rareş	Antemir	(clasa	a	X-a	F):	6,7;	
Alex	Ştefănescu	(clasa	a	X-a	F):	

8;	Teodora	Gheţea	(clasa	a	X-a	F):	9,10.
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d.c.m.:	 Pe	 mine	 lectura,	 cultura,	 în	 sensul	
cel	mai	larg,	m-a	salvat,	pur	şi	simplu.	Fără		
cultură	 aş	 fi	 rămas	 un	 complexat	 definitiv	
(bălbâit,	 obez,	 sărac,	 fără	 tată,	 trăind	 la	
mahala	 şi	 pândit	 la	 tot	 pasul	 de	 ispite,	
excese,	 fărădelegi).	Nu	altul	era	 laitmotivul	
maică-mii:	„ca	să	le	poţi	ţine	piept	celorlalţi	
şi	 să	 te	 ridici	 deasupra	 condiţiei	 tale,	
trebuie	 să	 dobândeşti	 înălţime	 spirituală”.	
Cadoul	vieţii	mele	a	fost	şi	a	rămas	ediţia	
Shakespeare	 pe	 care	 ea	 mi-a	 dăruit-o	
când	aveam	12	ani.	Astfel	încât,	e	limpede	
(şi	 cât	 se	 poate	 de	 serios	 motivată)	
convingerea	mea	cum	că	literatura	pe	care	
o	prezint	ajută	 la	 forjarea,	 la	 reformularea	
sau	recalibrarea	personalităţii.

R.R.: ce părere aveţi despre biblioteca 
în stil clasic astăzi? credeţi că va 
supravieţui tabletelor, i-pod-urilor, 
cărţilor în format electronic, cool-turii, în 
general?
D.C.M.:	Să	ştiţi	dumneavoastră	că	biblioteca	
dublează	iarna	căldura	încăperii.	E	precum	
mesada,	 o	 căptuşeală	 ideală	 împotriva	
frigului.	Mă	rog,	glumesc	numai	pe	jumătate.	
Ştiu	bine	că	rafturile	de	cărţi	nu	mai	sunt	la	
modă	 şi	că,	de	vreme	ce	poţi	avea	zece	
mii	de	volume	încorporate	în	zece	centimetri,	
ditamai	peretele	umplut	cu	cărţi	devine	mai	
straniu	ca	un	dinozaur	 în	baie.	Dar	 ştiu	 la	
fel	de	bine	şi	că,	aşa	cum	cartea	pe	suport	
de	hârtie	va	 rămâne	cel	puţin	ca	maşinile	
de	colecţie,	la	fel	biblioteca	personală	va	
continua	să	simbolizeze	pentru	oamenii	de	
gust	şi	cultură	tot	ce	se	leagă	de	specificul	
familiei,	 de	 trecut,	 durată,	 soliditate,	 pe	
scurt:	de	rostul	propriei	fiinţe.

a.ş.: consideraţi că literatura rusă 
mai poate influenţa, în vreun fel, ce se 
întâmplă în spaţiul literar românesc în 
zilele noastre?
d.c.m.:	Dar	de	ce	numai	în	spaţiul	românesc?	
De	ce	ar	fi	Tolstoi,	Dostoievski,	Cehov,	Gogol,	
Bulgakov	 şi	 chiar	 Turgheniev	 la	 ei	 acasă	
doar	în	lumea	lui	Sadoveanu,	Teodoreanu,	
Eliade	şi	Cărtărescu,	nefecundând,	adică,	
la	 fel	de	 temeinic	 şi	 teritoriile	unor	Updike,	

Tournier,	Zadie	Smith,	Pynchon,	Amos	Oz,	sau	
Haruki	Murakami?	Totul	e	să	nu	confundăm	
sovietofobia	 cu	 rusofobia.	 Una	 e	 groaza	
noastră	 seculară	 (ultramotivată,	 din	
nefericire)	faţă	de	expansionismul	slav,	care	
nu	ne	vrea	în	ruptul	capului	occidentalizaţi,	
şi	cu	totul	altceva	copleşitoarea	capacitate	
formativă	 şi	 revelatorie	 a	 marii	 literaturi	
ruseşti,	etern	şi	pretutindeni	valabilă.

t.G.: ce scriitor român poate fi, din punctul 
dumneavostră de vedere, un candidat la 
Premiul Nobel pentru literatură?
d.c.m.: Mircea	Cărtărescu.	Slavă	Domnului	
că	 nu	 e	 boicotat	 din	 ţară	 şi	 din	 afară,	
precum	Eliade	(cel	puţin	deocamdată).

t.G.: credeţi în destin? 
D.C.M.:	La	20	de	ani	pariam	pe	Hybris,	Moïra,	
Ananké,	 dublate	 de	 fascinaţia	 Glossei 
eminesciene.	La	30,	mă	durea	aproape	fizic	
verdictul	de	 tinereţe	al	 lui	Cioran	 în	cazul	
lui	Mircea	Eliade	(tocmai	el	!!!):	„Un	om	fără	
destin”.	 La	 50	 de	 ani	 am	 redescoperit	 cu	
fervoare	Patericul şi Filocalia,	iar	spre	60	de	
ani	 am	 ajuns	 la	 Athos.	 Acum	 aproape	 nu	
trece	 săptămână	 să	 nu-mi	 răsune	 în	minte	
avertismentul	bunică-mii,	de	zeci	de	ori	auzit	
în	copilărie:	„maică,	dinaintea	destinului	nu	
te	poţi	feri!”

scoţian,	 folkul	 în	 linia	 Guthrie-Dylan-Baez-
Donovan,	plus	Dorin	Liviu	Zaharia	şi	doinele	
bătrâneşti...	Poftim	de	pricepeţi	ceva.	În	fine,	
unde	 este	 geniu	 şi	 se	 lucrează	 meseriaş,	
nu	 contează	 genurile,	 taliile,	 contextele,	
geografia	 şi	 istoria.	 La	 ierarhia	 spiritual-
literară	 lucrurile	 sunt	 mai	 simple:	 Biblia	 şi	
Shakespeare,	 apoi	 Tolstoi,	 Dostoievski,	
Balzac,	 Stendhal,	 Baudelaire,	 Eminescu,	
Marguerite	Yourcenar,	Ernst	Jünger.	Aproape	
de	 tot	 de	 suflet:	 Cioran,	 Mircea	 Eliade,	
Mircea	Vulcănescu	şi	Ioan	Alexandru.

b.b.: În viaţa de licean apar, câteodată, 
momente de tensiune între profesor şi 
elev/i. vi s-a întâmplat să trăiţi o astfel 
de situaţie? 
d.c.m.:	 Păcatele	mele,	 cum	 să	nu?	Păi	 nu	
era	 să	 rămân	 corigent	 la	 latină-n	 liceu,	
la	 dl.	 Weissner,	 de-am	 învăţat	 scandarea	
toată	vara,	încât	visez	şi	acum	„aeneadum	
genitrix	hominum	divumque	voluptas”,	 „alma	
vaenus	celli	subter	 labentia	signa”	şi	altele	
asemenea!?	 Nu	 era	 să	 pierd	 examenul	 de	

admitere	la	facultate,	fiindcă-mi	trebuiau	doi	
de	9	la	matematică,	cu	câteva	zile	înainte	de	
sfârşitul	clasei	a	XII-a,	la	dl.	Şoimaru	(Liceul	
39),	cel	care-mi	amintea	necontenit	şi	fioros	
că	 Eminescu	 era	 familiarizat	 cu	 ştiinţele?	
Dacă	 nu	 reunea	 dom’director	 George	
Şovu	consiliul	profesoral,	ca	să-mi	dea	din	
oficiu	notele	de	trecere	(eu	pregătindu-mă,	
deci,	 pentru	 o	 carieră	 exclusiv	 literară,	
total	 străină	 de	 cele	 exacte!),	 rămâneam	
repetent,	pierdeam	 facultatea,	plecam	doi	
ani	în	armată	şi	praful	s-ar	fi	ales	de	viaţa	
mea.	Şi	totul	de	la	o	neînţelegere	profesor-
elev.	La	 facultate,	a	 fost	mult	mai	duios:	 în	
anul	întâi	de	Filologie,	citeam	numai	poezie,	
filosofie	şi	 folclor	-	dansând	Speed King-ul	
lui	 Deep	 Purple,	Moby Dick-ul	 Zeppelinilor	
şi	Nights In White Satin	 cu	Moody	 Blues	 –	
aşa	că	habar	n-aveam	ce-i	aia	gramatică	
generativă	 şi	 transformaţională.	 Drept	
pentru	care	doamna	Valeria	Guţu-Romalo	
s-a	albit	la	faţă	când	i-am	spus	că	fonemul	
este	 „veşmântul	 sonor	al	 cuvântului”,	 în	 loc	
de	„fascicul	de	trăsături	distinctive”.	Aşa	că,	
pac,	 restanţa.	 Dar	aia	a	 şi	 fost	 ultima	din	
viaţă.	M-am	învăţat	minte.
b.b.:  prin intermediul emisiunii Omul care 
aduce cartea intenţionaţi să arătaţi că 
lectura poate fi un prieten de nădejde? 
sau există un motiv/ scop mult mai 
profund?
d.c.m.:	 Păi...	 există,	 oare,	 un	 motiv	 mai	
profund	 ca	 acesta?	 Cărţile	 (lectura)	 sunt	
menite	să-ţi	oblojească	rănile	sufleteşti,	să-ţi	
suplinească	deficitul	afectiv	sau	handicapul	
fizic,	 să	 te	 ridice,	 să	 te	 fortifice,	 să	 te	
înfrumuseţeze,	 să	dea	 un	 rost,	 o	armătură,	
un	acoperiş,	un	duh	făpturii	de	carne,	oase,	
ispite	şi	nimicnicie	care	eşti.	Sigur,	pe	lângă	
cărţile	de	înţelepciune	şi	cele	memorialistice,	
pentru	care	optez	cu	precădere,	există	cele	
de	strictă	informaţie,	urmate	de	lecturile	de	
plăcere,	beletristica.

R.R.: consideraţi că, în cazul în care 
aţi fi fost copil în secolul xxi şi aţi fi 
citit literatura pe care o prezentaţi în 
emisiune, v-ar fi fost conturată altfel 
personalitatea?



  numărul e este	unul	din		numerele	cu	
o	seminificaţie	majoră	 în	matematică,	numit	
constanta lui Euler,	 după	 matematicianul	
elveţian	 Leonhard	 Euler	 (1707-1783),	
sau	 constanta	 lui	 Napier,	 în	 cinstea	
matematicianului	 scoţian	 John	 Napier,	
semnat	 şi	 Neper	 (1550-1617),	 care	 a	
introdus	 logaritmii	 (e	 nu	 trebuie	 confundat	
cu	 γ,	 constanta	 Euler-Mascheroni,	 şi	 ea	
numită	uneori	constanta	lui	Euler).
	 Primii	 logaritmi	 au	 fost	 inventaţi	
din	 nevoia	 de	 a	 transforma	 înmulţirea,	
care	este	o	operaţie	greoaie	 în	adunare,	
operaţie	 mult	 mai	 uşor	 de	 folosit,	 lucru	
posibil	 deoarece	 logaritmii	 verifică	 relaţia:	

( )log log logxy x y= +

Au	 apărut	 tabelele	 de	 logaritmi	 şi,	 astfel,	
calculele	matematice	s-au	dezvoltat	rapid.	
,,Descoperirea”	 constantei	 înseşi	 îi	 este	
atribuită	lui	Jacob	Bernoulli,	care	a	încercat	
să	 găsească	 valoarea	 următoarei	 limite	
(care	este,	de	fapt,	chiar	e):

1lim 1
n

n
e

n→∞

 + = 
 

	 Prima	 utilizare	 cunoscută	 a	
constantei,	 notată	 cu	 b,	 a	 fost	 în	
corespondeţa	 dintre	 Gottfried	 Leibniz	 şi	
Christiaan	Huygens,	în	1690	şi	1691.	Leonhard	
Euler	 a	 început	 să	 folosească	 litera	 ,,e”	 în	
notaţia	acestei	constante	în	1727,	iar	prima	
utilizare	a	 lui	 ,,e”	 într-o	publicaţie	a	 fost	 în	
Mecanica	 lui	Euler	 (1736).	 În	1748,	Euler	a	
introdus	,,e”	ca	bază	a	logaritmilor	naturali.	
Astăzi,	funcţia	logaritmică	este	una	din	cele	
mai	importante	din	matematică,	iar	logaritmii	
naturali	sunt	folosiţi	peste	tot	în	matematica	
superioară,	în	analiză	matematică,	în	teoria	
probabilităţilor	 şi	 chiar	 în	 probleme	 de	
economie.
Numărul	 ,,e”	apare	şi	 în	definirea	numerelor	
complexe:	

cos sinixe x i x= +
 

,	iar		 xe 	este	seria:

2 3

1 .....
1! 2! 3!

x x x xe = + + + +

	 Numărul	 ,,e”	este	un	număr iraţional 
şi transcendent.	 O	 valoare	 aproximativă,	
cu	20	de	zecimale	exacte,	este	e≈2,71828	
18284	59045	23536.	Valoarea	sa,	cu	cinci	
zecimale	exacte,	se	poate	reţine	numărând	
literele	cuvintelor	din	propoziţia:	Un scoţian 
a inventat un logaritm.

   
    biblioGRafie:

1.	Mario	Livio,	secţiunea de aur - povestea 
lui phi, cel mai uimitor număr,	Editura	

Humanitas,	Bucureşti,	2012.
2.	Ian	Stewart,	Îmblânzirea infinitului	-	

povestea matematicii,	Editura	Humanitas,	
Bucureşti,	2011.

3.		www.wikipedia.org	şi	alte	site-uri	verificate.

 nota Redacţiei:	 un	 articol	
despre	numărul	pi	a	 fost	 scris	 în	nr.	3	 şi	5	
ale	 	 vlăstarului	 din	 1924,	 de	 către	 Emil	
Ştefănescu,	 cel	 care	 coordona	 secţiunea	
ştiinţifico-matematică	a	revistei,	 	alături	de	
Mircea	 Eliade	 (care	 se	 ocupa	 de	 partea	
culturală).	Astfel,	vlăstarul	devine	,,a treia 
revistă cu preocupări matematice din 
România,	 alături	 de	 prestigioasele	 reviste	
de	 matematică:	 Revista matematică din 
timişoara	 (apărută	 în	 1921)	 şi,	 mai	 ales,	
Gazeta matematică	 (datând	 din	 1895).	
Sursa:	art.	un program şi un apel	de	prof.	
I.	Banciu	din	nr.2	al	revistei	vlăstarul,	anul	I,	
1924.
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Constante CeleBRe În 
matematică

Text:	prof.	Cristina	Maria	Militaru

 În cele ce urmează vom vorbi 
despre trei numere speciale care apar 
în matematică şi care au o semnificaţie 
majoră în peisajul matematicii.
  numărul π	 este	 una	 din	 cele	 mai	
importante	 constante	 din	 matematică,	 a	
cărei	valoare	este	egală	cu	raportul dintre 
circumferinţa şi diametrul oricărui cerc într-un 
spatiu euclidian.	 Această	 constantă	 este	
întâlnită	 în	 multe	 formule	 din	 matematică,	
fizică,	astronomie	şi	inginerie.
	 Numărul	π	este	un	număr iraţional, 
adică	 are	 o	 infinitate	 de	 zecimale	 care	
nu	 formează	 perioadă.	 Acest	 fapt	 a	 fost	
demonstrat	 abia	 în	 1770,	 de	 Johann	
Heinrich	Lambert.	
	 Arhimede,	 marele	 matematician	 al	
Antichităţii,	 a	 fost	 primul	 care	 a	 reuşit	 să	
găsească	o	valoare		aproximativă		a	lui	π 
de	3,14,	folosind	perimetrele	unor	poligoane	
regulate	înscrise	şi	circumscrise	cercului.	

	 Odată	 cu	 dezvoltarea	 analizei	
matematice	 şi	 descoperirea	 seriilor	 şi	 a	
produselor	 infinite,	 acestei	 constante	 i	 s-a	
putut	 calcula	 un	 număr	 tot	 mai	 mare	 de	
zecimale.
	 Astăzi,	 valoarea	 lui	 π 	 a	 fost	
calculată	până	la	1,24	bilioane	de	zecimale.	
Recordul	a	fost	stabilit	în	2007	de	o	echipă	
de	 specialişti,	 condusă	 de	 Yasumasa	
Kanada,	 iar	 	 calculul,	 care	 a	 durat	 600	
de	ore,	a	fost	 făcut	cu	un	supercalculator	
Hitachi	SR8000.
	 O	problemă	de	geometrie	veche	şi	
celebră,	 dar	 fără	 soluţie,	 	 cunoscută	 sub	
numele	de	,,Cuadratura cercului“ ,	cerea	să	
se	 construiască	 un	 pătrat	 care	 să	 aibă	
aceeaşi	arie	cu	cea	a	unui	cerc	de	 rază	
dată,	 folosind	 doar	 rigla	 şi	 compasul,	
adică	doar	instrumentele	pe	care	le	aveau	
la	 dispoziţie	 geometrii	 antici.	 În	 1882,	
Ferdinand	von	Lindemann	a	demonstrat	că		
numărul		este	transcendent,	adică	nu	există		
niciun	polinom	cu	coeficienţi	 raţionali	care	
să-l	aibă		ca	rădăcină..	Din	aceasta	rezultă	
că	şi	lungimea	laturii	pătratului	ar	trebui	să	
fie	tot	un	număr	transcendent,	deoarece	ar	

fi	 r π .	Aceasta		ne	arată	că	nu	se	poate	
construi	cu	 rigla	 şi	cu	compasul	un	pătrat	
cu	aria	egală	cu	cea	a	unui	cerc	dat,	deci	
π 	nu	este	construibil	geometric

		 	 	 	 	 	 	 	Ca	o	curiozitate,	primele	cifre	ale	
numărului	pi	sunt	3,14159265	şi	pot	fi	reţinute	
uşor	dacă	numărăm	literele	fiecărui	cuvânt	
din	propoziţia:	Aşa e uşor a scrie renumitul 
şi utilul număr. S-a instituit chiar şi o zi a lui : 
14 martie.
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O CĂLĂTORIE  
PRIN ROMÂNIA  

PITOREASCĂ

• VuLCANII  
NOROIOŞI 
• MuzeuL  

CHIHLIMBARuLuI 
• BRAN – PEŞTERA 

,,VALEA CETĂţII"
Text: Athena Mihalcea, clasa a IX-a E

Foto: prof.Corina Buzoianu, Andrei Turcu 
(clasa a IX-a A)

 10 noiembrie 2012...	 Sunetul	 stri-
dent	al	alarmei	de	la	telefon	mă	deşteaptă	
la	o	oră	când	şi	zorile	ar	mai	fi	zăbovit	 în	
hăuri.	 Dar	 nu	 e	 vreme	 pentru	 visare	 căci	
plecarea	 în	 excursie	 e	 programată	 pentru	
ora	6.30.	Cum	bagajul	mi-l	pregătisem	de	
cu	seară,	m-am	îmbrăcat	în	mare	viteză,	am	
înhăţat	 rucsacul	din	 hol,	 mi-am	 luat	 rămas	
bun	de	la	bunica	(ce	nu	mai	contenea	cu	
sfaturi	 privind	 buna	 purtare)	 şi...	 repede	
către	 staţia	de	autobuz.	Am	ajuns	 la	 timp	
în	 faţa	 liceului,	 unde	 colegii	 aşteptau	 cu	
nerăbdare	 semnalul	 şoferului,	 sub	 privirile	
scrutătoare	ale	părinţilor.
	 6.25...	 Toată	 lumea	 e	 în	 autocar,	
domnii	profesori	(Alexandru	Constantinescu,	
directorul	 liceului	 nostru,	 Dragoş	 Drăgan	 şi	
Corina	 Buzoianu)	 se	 asigură	 că	 nimeni	 nu	
lipseşte.	6.30...	Plecăm!
	 E	o	dimineaţă	 lăptoasă	de	noiem-
brie	 şi,	 văzute	 din	 maşină,	 ceruri	 şi	 câmpii	
par	una.	Mergem	pe	DN10,	în	direcţia	Buzău	
şi,	pe	măsură	ce	înaintăm,	impresia	de	uni-
vers	monocrom	e	destrămată	de	firava,	dar	
insistenta	lumină	solară.	
	 Încetul	 cu	 încetul,	 veselia	 cuprinde	
toate	scaunele	din	autocar,	astfel	că	unele	
s-au	trezit	cu	mai	mulţi	locatari	decât	altele.	
Bineînţeles,	 e	 vorba	 de	 locurile	 din	 spate.	
Aici	 lumea	s-a	pus	pe	cântat,	cu	atât	mai	
mult	cu	cât	existau	şi	chitarişti	din	clasele	a	
IX-a	A	şi	a	IX-a	E.
	 Prima	 oprire	 -	 la	 Vulcanii noroioşi.	
Cum	coborâm,	ne	plesneşte	fără	milă	în	faţă	
un	vânt	rece,	senzaţia	fiind	aceea	de	strân-
gere	într-o	menghină	nevăzută.	Dar	bucuria	
evadării	 din	 sufocanta	 capitală	 învinge	
orice	neajuns	şi	fiece	clipă	e	trăită	din	plin.	
Decorul	din	prim	plan	e	destul	de	arid,	însă	
albastrul	 curat	 al	 cerului,	 câţiva	 nori	 albi	
răsfiraţi	 ici-colo,	 lumina	caldă	a	soarelui	 şi	
pământul	mocirlos	se	adună	într-o	alcătuire	
imagistică	unică.	De	 fapt,	ce	 sunt	 ,,vulcanii	
noroioşi"?	Nişte	băltoace	de	o	consistenţă	
vâscoasă	care,	din	când	 în	când,	bolbo-
rosesc	cuminţi.	Să	lăsăm	şi	ştiinţa	să	ne	lumi-
neze:	,,Vulcanii noroioşi	reprezintă	formaţiuni	
create	de	gazele	naturale	provenind	de	la	
peste	3.000	de	metri	adâncime,	care	 trec	

printr-un	 sol	 argilos	 în	 combinaţie	 cu	 apa	
din	pânza	freatică.	Gazele	împing	spre	su-
prafaţă	apa	amestecată	cu	argilă.	Nămolul	
format	 de	 acestea	 iese	 la	 suprafaţă	 şi,	 în	
acele	 locuri,	 se	usucă	 în	contact	cu	aerul,	
formând	nişte	structuri	conice	asemănătoare	
unor	 vulcani"	 (sursa:	 http://ro.wikipedia.org/
wiki/Vulcan_	noroios).
	 Părăsim	zona,	ne	întoarcem	la	şosea-
ua	principală,	urcăm	până	 la	Pătârlagele,	
unde	 trecem	 Buzăul	 pe	partea	dreaptă	 şi	
ne	îndreptăm	spre	Colţi	(13	kilometri	chinu-
itori,	plini	de	 ,,cratere",	pe	drumul	 judeţean	
Valea	 Sibiciu-Colţi)	 pentru	 a	 vizita	Muzeul	
Chihlimbarului.	Nu	mică	mi-a	fost	mirarea	la	
vederea	muzeului:	o	casă	ţărănească	cu	trei	
nivele,	construită	de	 locuitori	 în	anul	1973.	
O	 doamnă	 din	 sat	 ne	 prezintă	 unicitatea	
locului:	 colecţia	 se	 distinge	 în	 lume	 prin	
varietatea	de	nuanţe	şi	culori	(peste160)	şi,	
mai	mult	decât	atât,	după	ce	plouă	abun-
dent,	 sătenii	 încă	descoperă	bucăţele	de	
chihlimbar,	dezvelite	de	ape.
	 Ne	 întoarcem	 la	 drumul	 principal,	
trecem	 de	 localitatea	 Nehoiu,	 ajungem	 la	
Barajul	Siriului	şi	admirăm	lacul	de	acumulare.	
Este	un	baraj	de	pământ	(construit	din	rocă	
şi	un	miez	din	argilă)	situat	pe	râul	Buzău,	în	
comuna	Siriu	din	judeţul	Buzău,	între	Masivul	
Siriu	şi	Masivul	Podul	Calului.	Este	rezultatul	
conlucrării	om-natură.	 Frumuseţea	 tabloului	
cu	 greu	 poate	 fi	 descrisă.	 Totuşi,	 într-un	
articol	 al	 revistei	 noastre	 din	 1931	 (anul	
VII,	 nr.4),	 intitulat	 la mânăstirea ciolanu,	
V.Mirescu,	elev	în	clasa	a	III	-	a	B,	prezintă	
impresii	dintr-o	excursie	prin	aceste	 ţinuturi,	
subliniind:	 ,,Valea	 Buzăului	 se	 desfăşoară	
sub	 noi.	 Ochii	 noştri	 pot	 privi	 până	 în	
îndepărtatele	 culmi	 ale	 măreţilor	 Carpaţi.	
(...)	Splendida	panoramă	e	segmentată	de	
şerpuirea	argintiului	 râu	-	Buzău	-	 în	două	
părţi.	(...)".
	 Nu	 e	 ciudat?	 Pare	 că	 aşa	 a	
fost	 scris:	 ca,	 după	 aproape	 optzeci	 de	
ani,	 să	 reluăm	 traseul	 colegilor	 din	 1931,	
completându-l	 cu	 vizitarea	 unor	 obiective	
turistice	 inexistente	atunci:	 barajul,	 muzeul...	
Complementaritatea	spaţio-temporală	a	ex-
cursiei	noastre	vădeşte	că	negurile	timpului
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o vizită 
la muzeu

text: irina vişoiu, clasa a ix-a h
foto: Raluca tăutu

,,ce e cultura? Ridicarea bunului la valoare.’’ - constantin noica

	 Este	 o	 zi	 aparent	 monotonă	 şi	
ploioasă	 din	 luna	 ianuarie.	 Din	 lipsă	 de	
activitate,	imaginaţia	ne	îndrumă	să	vizităm	
locuri	noi,	dar	oare	ce	locuri?
	 Muzeul	Naţional	al	Literaturii	Române,	
situat	pe	Bulevardul	Dacia	nr.	12,	se	află	la	
doar	 câteva	 minute	 de	 Piaţa	 Romană	 şi	
adăposteşte	 o	 serie	 largă	 de	 exponate,	
precum:	 fotografii,	cărţi,	manuscrise,	chiar	 şi	
obiecte	personale,	ce	au	aparţinut	cândva	
unor	 cărturari,	 scriitori	 sau	 gazetari	 de	
seamă.
	 Dotat	 cu	 tehnologie	 de	 ultimă	
generaţie,	 muzeul	 dispune	 de	 înregistrări	
audio-video	 ce	 înlesnesc	 o	 eventuală	
călătorie	în	timp.	Ne	putem	imagina	trecutul,	
simţind	mirosul	cărţilor	vechi,	al	lămpii	cu	gaz	
sau	 mirosul	 de	 ,,odinioară’’...	 Fiecare	 sală	
aparţine,	 în	parte,	unei	epoci.	Cu	o	simplă	
apăsare	de	buton	putem	afla	curentul	literar	
ce	 se	dezvoltă	 într-o	anumită	perioadă	 şi,	
fireşte,	informaţiile	necesare	privind	mişcarea	
literară.
	 La	 început,	 acesta	 era	 o	 casă	
oarecare,	 ce	 se	 afla	 în	 posesia	 familiei	
Kretzulescu,	 loc	unde	adesea	se	organizau	
petreceri,	 după	 care	 a	 devenit	 muzeu	 la	
începutul	secolului	al		XX-lea.
	 Un	alt	aspect	interesant	îl	constituie	
faptul	 că	 se	 întâlnesc,	 din	 când	 în	 când,	
actori	pentru	a	repeta	anumite	piese,	motivul	
principal	 fiind	 acela	 că	 decorul	 îi	 ajută	
foarte	mult	,,să-şi	intre	în	rol’’.
	 Ploaia	de	afară	i-a	oferit	muzeului	un	
aer	boem,	în	concordanţă	cu	cel	vetust	din	
interior,	 fapt	 pentru	 care	 acesta	 a	 captat	
privirile	 tuturor	 trecătorilor	 şi	 a	 reuşit	 să-i	
ademenească	înăuntrul	său.
	 Odată	 intrat,	 vizitatorul	 are	 şansa	

de	 a	 cunoaşte	 aspecte	 interesante	 din	
biografia	 scriitorilor.	Spre	exemplu,	am	aflat	
că	 pe	 Mihail	 Sadoveanu	 îl	 	 preocupau	
pescuitul	şi	vânătoarea	dar,	în	acelaşi	timp,	
juca	foarte	des	şah;	sau	că	Vasile	Voiculescu	
avea	ca	pasiune	medicina;	 sau	că	aici	 se	
află	 cea	mai	 veche	 Biblie	 din	 lume,	 dar	 şi	
primele	volume	ale	romanului		Cireşarii.
	 Totodată,	 am	 avut	 prilejul	 să	 văd	
diverse	 documente	 păstrate	 securizat	 în	
sertare	de	lemn	de	trandafir,	multe	fotografii,	
îndeosebi	alb-negru,	corespondenţă	inedită,	
tablouri,	 volume	 de	 cărţi,	 statuete	 şi	 multe	
altele.
	 Vizita	 se	 apropie	 de	 sfârşit…	 Cu	
paşi	mărunţi,	ieşim	din	sala	,,Marilor	Clasici’’	şi	
îi	mulţumim	ghidului.	Ploaia	şi-a	reluat	ţârâitul	
monoton,	 vărsând	 parcă	 cenuşa	 norilor	
peste	oameni	şi	case,	peste	inimi	şi	timp...

nu	sufocă	spiritul	viu,	că	nu	există	coincidenţe,	
ci	doar	destin.:) 
	 Facem	 un	 mic	 popas	 în	 dreptul	
Monumentului	Soldaţilor,	unde	ne	bucurăm	
de	curăţenia	aerului	şi	de	peisajul	decupat	
parcă	 dintr-o	 pictură	 realizată	 după	
descrierile	 din	 paginile	 lui	 Alexandru	
Vlahuţă;	ţinem	DN10	până	la	Prejmer,	unde	
vizităm	Biserica	Cetate.	
	 Un	 soare	 aproape	 de	 asfinţit	 îşi	
trimite	 oblic	 raze	 arămii	 printre	 coloanele	
de	 piatră	 ale	 bisericii.	 Amestecul	 ireal	 de	
umbră	şi	lumină,	zgomotul	paşilor	unei	femei	
rătăcite	 lunecând	 spre	partea	 întunecată,	
unde	 o	 uşă	 despărţea	 înauntrul	 de	 restul	
lumii-	acestea	par	a	 fi	 singurele	semne	de	
viaţă.	 Tăcerea	 e	 spartă	 de	 o	 voce	 (nu	
am	 reuşit	 să	 văd	 cine	 era)	 care	 anunţă	
că	 biserica	 e	 închisă,	 dar	 că	 putem	 intra	
câteva	momente	 să	o	 vizităm.	Ceea	ce	 şi	
facem.	După	câteva	minute,	în	urma	noastră	
se	închide,	tăcut,	poarta	neagră,	pecetluind	
parcă	hotarul	dintre	ce-i	acolo	şi...	lume.
	 Cu	un	soi	de	nelinişte	a	deşertăciunii	
în	zona	stomacului,	urc	scările	autocarului.	
Pornim	 mai	 departe,	 ocolind	 Braşovul	 prin	
nord	şi,	 într-un	 final,	ajungem	 la	destinaţie:	
localitatea	 Bran.	 Urmează	 cele	 obişnuite	
pentru	o	excursie:	cazarea,	despachetarea,	
cina,	distracţia	(care	a	fost	una	de...	neuitat-	
pentru	unii!).
	 A	doua	zi,	după	micul	dejun,	pornim	
iar	la	drum.	De	data	aceasta,	ţinta	se	află	
ascunsă	 printre	 măruntaiele	 pământului:	
peştera	Valea	Cetăţii.	Poteca	de	la	autocar	

până	la	grotă	şerpuieşte	prin	pădure,	într-o	
pantă	urcătoare	lină.
	 Peştera...	O	minunată	alcătuire	 de	
formaţiuni	pietroase,	alternând	deschiderile	
ample	cu	porţiuni	înguste	şi	scunde,	iluminată	
inteligent	 pentru	 a-i	 spori	 frumuseţea.	
Momentul	de	maximă	tensiune	a	fost	acela	
în	care	ghidul	a	anunţat	că,	pentru	câteva	
secunde,	 toate	 luminile	 se	 vor	 stinge.	 Preţ	
de	 câteva	 clipe	 nu	 mai	 ştiai	 pe	 ce	 lume	
de	afli,	cu	atât	mai	mult	cu	cât	zgomotele	
turiştilor	 amuţiseră.	 ,,Peştera	 Valea	 Cetăţii	
a	fost	deschisă	pentru	prima	dată	în	1949,	
când	 o	 explozie	 hidraulică	 a	 îndepărtat	
umplutura	 care	 o	 astupa	 şi	 producând	 o	
imensă	viitură	pe	valea	Fundata,	bolovanii	
antrenaţi	 de	 aceasta	 putând	 fi	 şi	 acum	
văzuţi	în	lungul	văii.	În	1954,	un	grup	de	tineri	
din	Râşnov	a	reuşit	să	pătrundă	în	peşteră	
prin	această	deschidere."	(sursa:	http://www.
pestera-valeacetatii.ro/ro/scurt-istoric/).
	 Drumul	 spre	 casă	 nu	 a	 mai	 urmat	
cursul	 Buzăului,	 ci	 al	 Prahovei.	 Inutil	 să	
mai	 spun	 că,	 o	 bucată	 bună	 de	 vreme,	
am	stat	 într-un	şir	de	maşini	ce	se	întindea	
pe	 kilometri	 întregi...	prilej	 numai	bun	de	a	
admira,	pe-ndelete,	România pitorească...
	 În	 această	 excursie	 au	 participat	
48	 de	 elevi	 din	 clasele	 a	 IX-a	 A,	 a	 IX-a	
E,	a	 IX-a	D	şi	a	X-a	F.	 Înainte	să	ajungem	
în	 faţa	 liceului,	 punctul	 final	 al	 itinerariului	
nostru,	 s-a	auzit	 o	 voce	cântând	ceva	 şi,	
în	 câteva	 secunde,	 în	 tot	autocarul	 nu	 se	
auzea	decât:	Altădată/ şi-altdată/ O s-o 
facem şi mai şi mai lată...
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Place: 
-Paris 

-Côte d’Ivoire – Hôtel Rencontre 
Temps: 20… près de nos jours

Personnages:
Marie Jeanne (brand manager); 

Luc Tardif (agent de vente de médicaments – ami de Marie Jeanne depuis une année); 
Antoine Voyageur (agent de tourisme – vieille connaissance de Marie Jeanne); 

Citan Palmier (réceptionniste – vieille connaissance de Marie Jeanne); 
Vendredi Crusoe (hotel manager – vieille connaissance de Marie Jeanne);

Michelle GrandCoeur (fille d’ascenseur à l’Hôtel – cousine de troisième rang de Luc)

TARDIF
(Marie	Jeanne	ou	la	surprise	d’une	future	fiancée.)

Scène I
- l’action se passe dans l’appartement de Luc, au 
centre de Paris.
Marie Jeanne rentre chez elle, les bras pleins de sacs, 
elle vient du shopping.
Luc lit quelques revues de voyage sur la Côte d’Ivoire.
Une fois la porte ouverte, Marie Jeanne laisse les 
achats et se jette au cou de Luc.
Marie Jeanne (tout un sourire):  Mon petit chou, je 
vois que tu lis la revue que j’ai oublieé ce matin sur 
la table.
Luc (la serrant fort à sa poitrine): Oui, ma petite 
biche, j’ai juste fini de lire la page que tu as marquée 
d'étoiles et de petits cœurs, celle avec la présentation 
de l’Hôtel Rencontre. J’ai toujours voulu visiter la 
Côte d’Ivoire, car… (Il a une cousine de troisième 
rang qui travaille a l’Hôtel)
MJ: Alors, tu me dis que tu as pris le salaire et cette 
grosse prime et que nous allons en vacances?
Luc: Hmm… Ben, je voulais payer les billets d’ordre 
ce mois pour ta nouvelle voiture, mais je ferai un 
autre effort et je les payerai le mois prochain.
MJ: Tu m’as fait une belle surprise. Je voudrais 
te remercier,  mais je me hâte chez le coiffeur et la 
manucure, et puis je sacrifierai un peu de mon temps 
pour aller à l’agence de voyage. Seulement dis-moi 
encore une fois le numéro de ton COMPTE, et puis 
je me débrouille.

Scène II 
MJ arrive à l’agence de voyage « Plaisir partout » 
au centre de Paris, pour voir les offres de voyage. 
Heureusement, elle rencontre un vieil ami, Antoine 
Voyageur, qui s’offre avec grande joie à l’aider.
MJ: Mon bel Antoine, (caressant ses cheveux), 

comment tu me trouves? Je vois que tu travailles 
beaucoup chaque fois que je viens te voir. 
AV: Tu es aussi belle comme toujours, mon petit 
écureuil de ville. (En la regardant fixement dans ses 
yeux.)  
MJ: Je vois que tu as gardé le sens de l’humour, petit 
fou que tu es. 
AV: Alors, qu’est-ce que je peux faire pour toi?
MJ: Je veux aller avec mon fiancé dans une petite 
excursion…
(Antoine commence à rire follement)
AV: Qu’est-ce que tu racontes? Ai-je bien entendu? 
FIANCÉ!? Mes sincères félicitations, alors…
Combien de choses se passent dans une année…
(MJ pause pour quelques secondes.)
MJ (en faisant une petite grimace, et en croisant les 
bras): Tu es méchant!
AV: Ben… ben… tu as dit deux billets ou quoi?
MJ: Oui, et la destination est…
AV: Connue!
MJ: Comment est-ce que tu as su?
AV: Même si tu as changé depuis notre dernier ren-
dez-vous… il y a des choses qui resteront toujours 
les mêmes. 
MJ: Je suis contente qu’il y ait encore des hommes 
qui me connaissent vraiment.
AV: On prend  un petit café? 
MJ: J’en serais ravie, mais je dois aller m’acheter un 
nouveau maillot de bain. 
AV: De ce que je me rappelle… hmm, le rouge te va 
très bien.
MJ: Merci, tu es gentil comme toujours et tu as aussi 
une mémoire d’éléphant.
MJ lui donne un chèque signé en échange des billets.

acţiune  de  voluntaRiat  
a  eleviloR  din C.n.s.H.B.

text:  prof. cristiana achim (religie)

 şi anul acesta, ca şi în anii prece-
denţi, mii de pelerini din ţară şi din  străină-
tate au venit, în perioada 24-30 octombrie 
2012, pe dealul patriarhiei din capitală 
să se închine la moaştele sfântului cuvios 
dimitrie cel nou, ocrotitorul bucureştilor. 
cu acest prilej, sectorul social-filantropic 
al arhiepiscopiei bucureştilor a organizat 
ample activităţi de voluntariat, în sprijinul 
pelerinilor.
 sute de voluntari din rândul stu-
denţilor de la facultatea de teologie 
,,patriarhul Justinian'’ din bucureşti şi mem-
brii asociaţiei creştinilor ortodocşi din 
România (ascoR) au asigurat aprovizio-
narea cu hrană caldă şi cu apă plată a 
pelerinilor, pe tot parcursul zilei.
 În acest an, ca o noutate, colegiul 
naţional ,,spiru haret”, în colaborare cu 
sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul 

din cadrul arhiepiscopiei bucureştilor, 
a participat la acţiunile de voluntariat. 
peste 100 de elevi ai liceului, împreună cu 
membrii ascoR, au împărţit ceai cald si 
cafea pelerinilor, între orele 22:00-08:00.
  În felul acesta, elevii colegiului 
naţional ,,spiru haret” din bucureşti s-au 
pus în slujba semenilor, aducând astfel 
jertfă şi omagiu lui dumnezeu şi sfântului 
cuvios dimitrie cel nou şi sfântului ierarh 
nectarie de eghina, ale cărui moaş-
te au fost aduse anul acesta pe dealul 
patriarhiei.
 dl. constantin andrei, inspector în 
cadrul sectorului Învăţământ şi Activităţi cu 
Tineretul al arhiepiscopiei bucureştilor, s-a 
arătat  încântat de colaborarea rodnică 
şi frumoasă pe care inspectoratul o are cu 
colegiul naţional ,,spiru haret".

|	Teatru	|
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Text:	Costin	Cace,	clasa	a	X-a	H
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RobIn & The bAcksTAbbeRs

Foto: by saccadic strokes

membri: 
andrei ,,Robin" proca	(solist	vocal,	chitară)
florin vasile	(chitară,	backing	vocals)
vlad feneşan	(bass)
vladimir proca (tobe)
Radu moldovan	(tobe)
andrei fântână (saxofon)

R.a.: ce reprezintă pentru tine melodia 
Graceland a lui paul simon?
Robin:	 Este	 melodia	 care	 mi-a	 salvat	 mie	
viaţa	la	propriu	şi	reprezintă	momentul	când	
totul	a	 luat	 naştere.	Naşterea	a	 tot	 ce	 se	
întâmplă	acum.	Dacă	Paul	Simon	n-ar	fi	scris	
şi	 interpretat	acel	 cântec,	 noi	 n-am	 fi	 aici	
acum.

R.a.: vă consideraţi nişte backstabbers? 
(n.r.- oameni ce înjunghie pe la spate)
vladimir proca:	Robin	e	cel	mai	backstabber!

R.a.: cum ati ajuns la ideea acestui nume 
de formaţie?
v.p.:	Numele	a	fost	dat	de	verişorul	nostru,	
în	urma	unor	circumstanţe	care	ne-au	făcut	
să	fim	atenţi	pentru	tot	restul	vieţii	să	nu	fim	
backstabberi.

R.a.: vreun turneu planificat?
Radu moldovan: Da,	 o	 să	 pornească	
unul	 în	 ianuarie,	 avem	 cinci	 concerte:	 23-	
Craiova,	 24-	 Timişoara,	 25-	 Reşiţa	 şi	 26-	
Oradea.	În	final,	pe	30,	în	Fabrica,	aici,	în	
oraş.

R.a.: câteva cuvinte pentru elevii de 
liceu?
v.p.: Mergi	drept	pe	coridor.
R.m.: Învaţă	bine	şi	du-te	la	facultate...

 Robin and the backstabbers este	 o	 formaţie	 românească	 de	 muzică	 pop-
rock	fondată	în	2010,	la	Harghita.	O	trupă	axată	pe	pop-rock	melodramatic,	cu	uşoare	
accente	 ruseşti.	 Trupa	 a	 fost	 înfiinţată	 de	 către	 Andrei	 ,,Robin”	 Proca.	 Acesta	 a	 avut	
o	 cădere	 nervoasă	 după	 o	 dispută	 sentimentală,	 refugiindu-se	 în	 pădure	 pentru	 o	
perioadă	îndelungată,	 în	care	a	ascultat	 la	căşti	melodia	Graceland	a	 lui	Paul	Simon.	
După	întoarcerea	în	,,civilizaţie”,	a	hotărât	că	are	nevoie	de	o	schimbare,	aşa	că	a	înfiinţat	
trupa	în	care	este	vocalist	în	prezent.	(ro.wikipedia.org)

interviu realizat de 
Rareş antemir, clasa a x-a f

|	INTERVIU	|

	 În	anul	2012,	sărbătoarea		patronului	
spiritual	 al	 liceului	 nostru,	 Sfântul	 Spiridon,	 a	
fost	 dublată	 de	 comemorarea	 centenarului	
morţii	 lui	 Spiru	 Haret	 (15	 februarie	 1851	 -	 17	
decembrie	 1912),	 creatorul	 sistemului	 modern	
de	 învăţământ.	 Acum,	 mai	 mult	 ca	 în	 ceilalţi	
ani,	Colegiul	Naţional	,,Spiru	Haret”	a	îmbrăcat	
straie	de	sărbătoare.
	 Dimineaţa,	atât	elevii	cât	şi	profesorii	
Colegiului Naţional ,,Spiru Haret”	 au	 înălţat	
o	 rugăciune	 pentru	 sufletul	 lui	 Spiru	 Haret	 la	
oficierea	slubei	parastasului,	fiind	depusă	apoi	
o	coroană	de	flori	la	mormântul	său	din	cimitirul	
Bellu.		
	 Coordonaţi	 de	 doamna	 profesoară	
Angelica	 Vlaicu,	 elevii	 clasei	 a	 VI-a	 au	
organizat	 momentul	 ,,Variaţiuni	 lirice-	 pagini	
de	poezie	 şi	 teatru”	 (dramatizări,	 concurs	 de	
recitări,	 imagistică).	 În	 aceeaşi	 dimineaţă,	
s-au	 făcut	 remarcaţi	elevii	claselor	a	 IX-a	C,	
a	X-a	A,	C,	F,	G,	H,	a	XI-a	D,	F	şi	a	XII-a	C,	
E,	 G,	 în	 cadrul	 şedinţei	 festive	 a	 cercului	 de	
creaţie	Metamorfoze	(coordonatori:	doamnele	
profesoare	Ioana	Dumitru,	Victoriţa	Mihalcea	şi	
domnul	profesor	 Petre	Constantinescu).	 Invitat	
a	 fost	 criticul	 literar	 Alex	 Ştefănescu,	 care	 a	
evidenţiat	importanţa	criticii	literare	în	contextul	
receptării	unor	opere	de-a	lungul	vremii.
	 La	 Sala	 ,,Constantin	 Noica”,	 corul	
liceului,	 sub	 bagheta	 doamnei	 profesoare	
Mariana	 Comăniţă,	 a	 interpretat	 o	 serie	
colinde	de	Crăciun.		
	 Este	 de	 menţionat	 faptul	 că	 au	 fost	
organizate	 dezbateri	 pe	 diverse	 teme	 la	
catedrele	de	Ştiinţe	(fizică,	chimie	şi	biologie)	
şi	de	ştiinţe	socio-umane.	De	asemenea,	în	sala	
de	sport,	s-a	desfăşurat	un	meci	demonstrativ	
de	baschet.
	 La	orele	prânzului,	elevii	claselor	a	IX-a	
A,	E	şi	a	X-a	F,	B,	sub	coordonarea	doamnei	
profesor	 Corina	 Buzoianu,	 au	 organizat	 un	
moment	 literar-artistic	 (lectură,	 colaj	 foto	 şi	
interpretare	 vocal-instrumentală-chitară)	 cu	
tema	Literatura închisorilor,	invitat	fiind	scriitorul	
Marcel	 Petrişor,	 care	 a	 răspuns	 întrebărilor	
elevilor.

	 A	 urmat	 lansarea	 celei	 de-a	 VIII-a	
ediţii	 noi	 a	 revistei	 Vlăstarul.	 Domnul	 director	
Alexandru	Constantinescu	a	sintetizat	conţinutul	
acestui	număr,	 felicitând	echipa	redacţională	
şi,	 în	 special,	 activitatea	 elevelor	 Iuliana	
Neagoie	şi	Irina	Ungureanu.	
	 La	 parterul	 clădirii	 vechi,	 am	 putut	
admira	lucrările	mai	multor	elevi,	atât	din	liceul	
nostru,	 cât	 şi	 din	alte	 licee	 şi	 şcoli,	 în	 cadrul	
vernisajului	 expoziţiei	 SpirArt,	 unde	 doamna	
profesor	Sanda	Amarandei	a	înmânat	premiile	
celor	 mai	 talentaţi	 expozanţi.	 De	 asemenea,	
atât	profesorii	cât	şi	elevii	Colegiului Naţional 
,,Spiru Haret”	au	putut	sta	,,La	masa	discuţiilor”	
alături	de	absolvenţi,	 foşti	profesori	ai	 liceului	
si	mai	multe	personalităţi	ale	actualei	societăţi	
româneşti,	precum:	scriitorul		Marcel	Petrişor	sau	
criticul	literar	Alex	Ştefănescu.
	 După-amiază,	 am	 avut	 ocazia	 să	
explorăm	 cultura	 Franţei	 şi	 să	 gustăm	 din	
bunătăţile	 franţuzeşti,	 în	 cadrul	 momentului	
cultural	,,La	belle	de	la	France”,	coordonat	de	
doamnele	profesoare	Mihaela	Zoicaş,	Mihaela	
Milostivu,	Raluca	Pâslaru,	Georgeta	Mihăilescu,	
Virginia	Udatu	şi	Felicia	Ene.	
	 Mai	 apoi,	 foşti	 şi	 actuali	 profesori	 şi	
elevi	 spirişti	 au	 fost	 invitaţi	 de	 conducerea	
liceului	 la	 o	 recepţie,	 invitat	 fiind	 şi	 domnul	
Inspector	 General	 Şcolar	 al	 Municipiului	
Bucureşti,	 Constantin	 Trăistaru.	 Spre	 seară,	
trupa	de	teatru	a	CNSHB,	Alpha,	a	prezentat	
piesa	 ,,The Shape of Things”	 de	 Neil	 LaBute,	
în	 regia	doamnei	profesoare	Angela	Turculeţ.
Au	interpretat	elevii:	Andrei	Dumitrescu,	Ciprian	
Băcescu,	 Ilinca	 Memelis,	 Daniela	 Pascu,	
Gabriela	 Negrea,	 Delia	 Constanda,	 Teodora	
Radu	şi	Adela	Dragomir.
	 Voi	 încheia	 amintind	 că	 aceste	
manifestări	 de	 Sfântul	 Spiridon	 ale	 spiriştilor	
constituie	o	componentă	esenţială	a	spiritului	
Colegiului Naţional ,,Spiru Haret”.	 În	perioada	
interbelică,	 ziarele	 vremii	 scriau	 despre	 aşa	
numitul	 Festival al Liceului ,,Spiru C. Haret”, 
găzduit	fie	de	Teatrul	Naţional,	fie	de	Ateneul	
Român.	 Acum,	 mediatizarea	 evenimentului	 a	
fost	realizată	de	Radio Romania Cultural.

ziua absolventului 2012- amintiRi
Text:	Andrei	Dumitrescu,	clasa	a	IX-a	E
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Text:	Răzvan	Avădanei,	clasa	a	XII-a	D

| Story | Dezolare
|	Story	|

	 Lacrimi	negre	se	preling	pe	chipul	templului	construit	de	mine	şi	viaţa	se	scurge	cu	
repeziciune	din	el,	viaţa	se	scurge	cu	repeziciune	din	tot	iar	cea	mai	aprigă	şi	cea	mai	
încătuşată	dintre	rele	scapă:	moartea!	Şi	nu	pot	face	nimic,	acum	eu	sunt	cel	încătuşat	
şi	ea	se	uită	la	mine,	mă	priveşte	cu	dispreţ	în	ochi	şi	un	rânjet	cadaveric	i	se	alungeşte	
pe	buzele-i	uscate,	sfâşiate,	într-un	interminabil	sfârşit,	de	viermi,	furnici,	de	gâze,	de	toate	
mortăciunile	pământului,	din	care	cuvintele	ies	ca	lăcustele	ce	i	se	scurg	din	zdrenţele	ce	
o	acoperă:	„Nu	sunt	ascunse	de	mine	oasele	tale	şi	sufletul	meu	le	va	cunoaşte	foarte”.	
Şi	mă	dezmiardă	într-o	continuă	durere	şi	coasa-i	lungă	şi	ruginită,	murdărită	de	fiecare	
suflet	căruia	dat	i-a	fost	să-l	schingiuiască,	îmi	fură	puţin	câte	puţin	din	sufletul	pe	care	
odinioară-l	scăldam	în	preaplinul	de	virtuţi.	Nu	mă	las	şi	cu	glasul	abia	rostit	o	fac	să	se	
apropie:	„Certând	m-a	certat	Domnul,	dar	morţii	nu	m-a	dat”,	dar	auzindu-mă	începe	să-şi	
bată	joc	de	mine,	iar	rânjetul	se	transformă	într-un	răget	cavernos	şi	o	frică	escatologică	
mă	împresoară,	mă	strânge,	abia	mă	lasă	să	respir.	Îşi	reazimă	coasa	mâncată	de	carii	
de	grumazul	meu	şi	cu	o	furie	rece	mă	devorează	din	priviri.	Rânjetul	reapare	pe	buzele	
scofâlcite,	de	data	asta	mai	larg,	lăsând	să	i	se	vadă	gingiile	aidoma	pământului,	din	
care	dinţii	 ies	ca	nişte	râme	şi	 limba	despicată	de	culoarea	laptelui	pe	care	cu	cat	o	
privesc	mai	intens,	cu	atât	îmi	pare	că	se	întrupează	într-un	diavol.	Dar	nu	mai	durează	
mult,	 cu	 mişcări	 sacadate	 îşi	 lipeşte	 gura	 de	 urechea	 mea	 şi-mi	 şopteşte:	 „Aici	 tu	 eşti	
Domnul	şi	ai	dat	greş.	Nimeni	n-are	să-ţi	mai	dea	înapoi	puterea	pe	care	ai	avut-o;	eşti	
slab	şi	tot	ce-ţi	doreşti	acum	e	să	nu	fi	avut	această	putere.	Slăbiciunea	trebuie	sa	piară	
şi	de	pieire	va	avea	parte,	eu	însă...	eu	am	supravieţuit!”	Tot	ce	mai	simt	e	coasa	sprijinită	
de	gâtul	meu.	Plin	de	ură	o	smunceşte	şi	aud	cum	mă	râcâie	tot	mai	aproape	de	gâtul	
meu.	
						În	clipa	următoare	mă	trezesc.
						Sunt	buimac,	lovit	în	plin	de	lumină	şi	mă	întreb	dacă	a	fost	aievea	sau	numai	un	vis.	
Privesc	în	jur	şi	constat	că	mă	aflu	în	acelaşi	loc,	întunecarea	a	coborât	de	mult	sub	drum,	
iar	în	faţa	mea,	nu	la	mare	depărtare	văd	clar	şi	fără	îndoială	acea	umbră.	Umbra	după	
care	am	alergat	în	zadar,	scopul	absolut	e	pe	cale	să	se	concretizeze.	Mă	ridic	degrabă	

Part II

şi	cu	paşi	repezi	mă	îndrept	spre	ceea	ce	sper	a	fi	dezlegarea	prezenţei	mele	pe	acest	
durm.
						În	scurt	timp	ajung	în	spatele	umbrei	şi	încerc	s-o	opresc.	Îi	pun	o	mână	pe	umăr	şi	în	
momentul	următor	mi	se	conturează	în	faţa	ochilor	un	biet	bătrân,	un	proletar	din	vremi	de	
mult	apuse	a	cărui	avere	o	puteai	citi	în	toiagul	pe	care	se	sprijinea	şi	pe	chipul	adânc	
brăzdat	de	suferinţă.	Când	îşi	întoarse	privirea,	fizionomia	sa	mă	izbi	în	plin:	
	 -Ci-ci-n-n-e	eşti?	ce	cauţi	aici?	ce	vrei	de	 la	mine...	 lasă-mă,	 trebuie	să	urmez	
calea,	ce	vrei	de	la	mine?
	 -Vreau	să	ştiu	unde	mă	aflu,	dacă	duce	undeva	drumul	ăsta	sau	măcar	dacă	
putem	merge	împreună	din	moment	ce	amândoi	suntem	prinşi	într-un	cerc	fără	ieşire.
	 -N-n-n-u,	nebune,	cum	de-ţi	trece	asta	prin	minte!?	Drumul,	drumul	ăsta	n-are	să	
ţi-l	afle	nimeni	în	veci,	căci	acesta	este	drumul	cel	dintâi,	drumul	Lui,	liniştea	frumoasă;	n-ai	
cum	să-l	împarţi,	tu	singur	trebuie	să-l	afli!
	 -Nu-nţeleg...
	 -Cum	ai	putea,	nevrednice,	când	nici	pe	tine	însuţi	nu	te	cunoşti,	du-te	de	vezi-ţi	
sufletul	şi	mai	apoi	primeşte-l!
	 -Şi	cum	aş	putea	să	fac	asta?	Dar	nu	mă	mai	ia	în	seamă	şi	se	depărtează,	iar	
eu	sunt	prea	confuz	să-l	pot	opri.	Îl	privesc	cum	umblă	cu	paşi	mărunţi	şi	stau	aşa	câtva	
timp	 fără	 să	 fac	nimic;	doar	 stau	 şi	privesc	drumul,	 îl	 privesc	pe	bătrân.	 Până	 să	mă	
dezmeticesc	acesta	abia	că	se	mai	zăreşte.	
						Nu	vreau	să	ramân	din	nou	singur	şi	încep	ca	odinioară	să	alerg	după	el,	să-i	aflu	
tâlcul	vorbelor	căci	trebuie	să	ştiu,	trebuie	să	cunosc.	Şi	iată-mă	ajuns	aproape	de	el,	
aproape	să-l	ating,	să-i	simt	existenţa	pentru	a	doua	oară,	dar	nu-mi	este	dat	să-l	pot	
opri.	Drumul	se	cască	sub	mine	şi	neputincios	asist	la	prăbuşirea	mea	în	întuneric,	iar	un	
horcăit	se	aude	din	gâtlejul	bătrânului,	un	râset	fioros	al	unui	emerit	care	ştie	ce	are	să	
vină	şi	eu	cad	în	continuare	dorindu-mi	mai	mult	ca	niciodata	să	aflu	ce	se	petrece.	Nu	
mă	gândesc	la	hăul	de	sub	mine,	tot	ce-mi	doresc	e	să	aflu	ce	se	petrece...	



concuRsul naţional 
,,l.m.panaitopol”  

la a cincea ediţie (24.11.2012)
Text:	prof.	Alexandru	Constantinescu,	
în	numele	Catedrei	de	matematică	a	CNSHB

 Pe data de 24 noiembrie 2012, a avut loc 
a cincea ediţie a concursului de matematică „L.M. 
Panaitopol”, organizat de Colegiul Naţional 
„Spiru Haret” din Bucureşti, prin director 
Alexandru Constantinescu, cu sprijinul Societății 
de Științe Matematice din România (S.S.M.R.), 
al Academiei Române, al  Inspectoratului Școlar 
al Municipiului Bucureşti, prin implicarea 
domnilor: Constantin Trăistaru (Inspector 
General), Liliana Maria Toderiuc (Inspector 
General Adjunct), Gabriel Vrînceanu şi Ovidiu 
Șontea (Inspectori de Specialitate). Spațiul 
de cazare a fost asigurat de Liceul 
Teoretic ,,Nichita Stănescu”, prin 
domnul director Ion Frujină.
 Inițiativa organizării 
acestui concurs mi-a aparținut, 
motivațiile obiective fiind 
următoarele: lipsa unui concurs 
interjudețean la nivel liceal în 
Bucureşti, interesul manifestat de 
S.S.M.R. (filiala Bucureşti) şi de I.M.A.R. 
(Institutul de Matematică al Academiei 
Române) pentru testarea lotului olimpic 
dar şi recunoştința, prin locația aleasă (Colegiul 
Național ,,Spiru Haret”, Bucureşti), față de cel 
ce a fost supranumit ,,creatorul şcolii moderne 
româneşti”. Au existat, de asemenea, şi motivații 
subiective: ,,dosarul de cadre” al subsemnatului 
(în calitate de fost redactor la Gazeta matematică 
şi de fost asistent al celui pe care metaforic l-aş 
numi ,,Lordul Problemisticii” româneşti din 
ultimele cinci decenii: Laurențiu Panaitopol) 
dar şi întâlnirile de lucru ale ,,grupului meta-
matematic de sâmbătă” (profesorii din acest 
grup s-au implicat necondiționat, contribuind 
organizatoric şi ştiințific). 
 Astfel, prima ediție a acestui concurs a 
avut loc în luna noiembrie a anului 2008 şi a vizat 
două secțiuni: concursul interjudețean şi testarea 

lotului olimpic. Organizatorii au fost: catedra de 
matematică a C.N.S.H.B., filiala din Bucureşti 
a S.S.M.R., I.M.A.R. şi I.S.M.B. (prin domnul 
Inspector Școlar General, Cristian Alexandrescu, 
şi domnul Inspector de specialitate, Gabriel 
Vrînceanu).
 Un aspect important îl constituie faptul 
că este unul dintre puținele concursuri naționale 
în cadrul căruia nu se percepe taxă de participare.
Ediţia de anul acesta a reunit 423 de participanţi, 
provenind din şcoli şi licee ale municipiului 

Bucureşti şi din 13 judeţe ale ţării, după cum 
urmează: Constanța (Liceul Teoretic 
,,Ovidius”, Colegiul Național ,,Mircea 
cel Bătrân” şi, din localitatea Medgidia, 

Școala ,,Lucian Grigorescu”), Giurgiu 
(C.N. ,,Ion Maiorescu”), Ialomița 

(localitatea Urziceni- Școala nr.2), 
Iaşi (C.N. ,,Costache Negruzzi”), 

Ilfov (loc.Bragadiru- Șc.Pro Ingenio), 
Maramureş (loc. Baia Mare - Colegiul 

Național ,,Gheorghe Șincai”), Mureş 
(loc. Târgu Mureş- C.N. ,,Unirea”, 

Școala Gimnazială ,,Dacia”, Șc. Gimnazială ,,T. 
Vladimirescu”;  loc. Reghin- Liceul Tehnologic 
,,Petru Maior”), Neamț (loc. Paşcani- C.N. 
,,Mihail Sadoveanu”), Oradea (C.N. ,,Emanuil 
Gojdu”), Prahova (loc. Ploieşti- C.N. ,,Al.I. Cuza”, 
C.N.,,I.L. Caragiale”, C.N. ,,Mihai Viteazul”;  
loc. Câmpina- Școala Centrală), Târgovişte 
(C.N.,,Ienăchiță Văcărescu”, C.N. ,,Constantin 
Carabella”, Șc. ,,Mihai Viteazul”), Teleorman (loc. 
Alexandria- Șc. Gimnazială ,,Mihai Viteazul”; 
loc. Roşiorii de Vede- Șc. Gimnazială ,,Mihai 
Eminescu”), Tulcea (Colegiul Dobrogean ,,Spiru 
Haret”). Au fost implicați 60 de profesori în 
supravegherea elevilor şi în evaluarea lucrărilor.
O situație a participanților şi a câştigătorilor de 
anul acesta e evidențiată în tabelul următor:

CLASĂ/ 
SECŢIUNEA

NUMĂRUL 
PARTICIPANŢILOR

ELEVII CARE AU CÂȘTIGAT PREMIUL 
PANAITOPOL

a VI-a 131 Cuturela Lenca, Timofte Alexandra (C.N.I.,,TudorVianu”)
a VII-a 83 Bonciocat Cristian (C.N.I.,,TudorVianu”)
a VIII-a 72 Mihalcu Alexandru, Stienescu Paul Ioan (Școala nr. 97)
a IX-a 46 Panaitescu Liess Michelan (C.N.,,Gheorghe Șincai”)

a X-a 40 Șerban Ștefana (Liceul Teoretic ,,Petru Maior”, Reghin)
a XI-a 18 Jianu David (C.N.,,Mihai Viteazul”, Ploieşti)
a XII-a 9 Stegăroiu Petre (CN. ,,Mihai Viteazul”, Ploieşti)
a XII-a 24 Cerrahoglu Omer (C.N. ,,Gheorghe Șincai”, Baia-Mare)
TOTAL 

PATICIPANȚI:                    
423

 Concursul este individual şi se adresează 
elevilor din clasele VII-XII; o probă specială 
are în vedere selectarea echipei reprezentative 
a României pentru Olimpiada Internațională 
de Matematică (OIM). Din cele patru probleme 
propuse spre rezolvare, una este selectată, în 
general, din  Gazeta matematică, autorul fiind 
Laurențiu Panaitopol, profesor universitar 
doctor, unul dintre cei mai fervenţi susţinători 
ai revistei menţionate,  care a avut o slăbiciune 
deosebită pentru matematica elementară din 
liceu şi gimnaziu. O scurtă incursiune în 
biografia sa evidenţiază că pasiunea pentru 
matematică s-a manifestat de la vârste fragede: 
colaborează constant, ca licean, la Gazeta 
matematică, iar în anul 1956 obţine Premiul I la 
Olimpiada Naţională de Matematică. Student al 
Facultăţii de Matematică şi Fizică (Universitatea 
Bucureşti), obţine premii universitare, însă va 
întrerupe, forţat, cursurile timp de trei ani, când 
este exmatriculat pentru ,,probleme de dosar” (în 
urma unor acuzaţii absurde) şi trimis să lucreze 
în uzină la  „Timpuri noi”. 
 Obţine licenţa în 1964 iar în anul 1970 
devine asistent la Facultatea de Pedagogie-
Psihologie şi apoi la cea de Matematică a 
Universităţii Bucureşti, unde susţine cursuri de 
Teoria numerelor şi Metodică. În plus, este un 
problemist de excepţie, publicând atât în Gazeta 
matematică cât şi în alte publicaţii de profil; 
problemele sale, adevărate ,,bijuterii matematice”2, 
au fost propuse la serioase concursuri naţionale şi 

din străinătate, sprijinind elevii cu reale calităţi de 
performanţă în matematică. Nu în ultimul rând, 
se evidenţiază prin publicarea a peste 45 de lucrări 
metodico-ştiinţifice în Gazeta matematică, dar 
şi a 75 de lucrări ştiinţifice (dintre care 35 - în 
reviste de prestigiu din străinătate). 
 Ne bucurăm că şi ediţia de anul acesta 
a Concursului Naţional ,,L.M. Panaitopol” s-a 
desfăşurat în bune condiţii şi ne exprimăm 
convingerea că, în anii următori, numărul 
participanţilor va fi într-o continuă creştere.
Foto: www.ssmr.ro1 Diac Florin, Trifu Mircea, 

BIBLIOGRAFIE:
Chiteş Costel- Școala matematică românească 
de-a lungul timpului (Bucureşti, Editura Oscar 
Print, 2010)Sursa: www.wikipedia.ro
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să Învăţăm chimie 
pRin JoC!
text: prof. valerica lupu şi 
George octavian lupu, clasa a xi-a a

 Căutaţi		cuvintele	din	listă	în	grila	de	mai	jos.	Cuvintele	sunt	scrise	în	toate	direcţiile:	
pe	orizontal,	pe	vertical	şi	pe	diagonală,	de	la	dreapta	la	stânga	şi	invers.	O	literă	poate	
face	parte	din	mai	multe	cuvinte.	Cu	literele	rămase	după	epuizarea	listei	veţi	putea	obţine	
denumirea	compuşilor	organici	care	prin	policondensare	formează	proteine.

e n t a l p i e z a B
t l e g e C a t e n a
a n e g o R d i H g z
n a i C C a R B u R a
C C p o t e n t i a l
o i m o l R C d m d l
m d e n a p o R p e o
B u t a n R C l C x o
u i a i t i l m i n C
s o l C o a i d o z l
t n e m e t a l d t a
i l a p a R a s i n a
e x o t e R m s a R e

GRILĂ:

LISTĂ:	

acid, alcool, apa, atom, bază, butan, caRbuRă, catena, cocli, 
combustie, electRod, electRoliză, entalpie, etan, exoteRm, 
gRade, HidRogen, iod, ion, lege, metal, mol, nemetal, oxidaRe, 
potenţial, pRopan, Răşină, saRe.

|	Entertainment	|
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	 În	anul	1924,	Mircea	Eliade	afirma:	
,,Nimeni	 n-a	 publicat	 în	 vreo	 revistă	 un	
studiu	explicativ	asupra	celui	mai	bun	roman	
românesc-	 pădurea spânzuraţilor.	 (...)	
Trecem	 printr-o	 criză	 a	 criticii;	 oare	 lenea	
intelectuală	o	pricinuieşte?”	(vlăstarul,	anul	
II,	nr.4,	1924,	articolul	critica contimporană)
	 Fireşte,	 de	 atunci	 şi	 până	 în	
prezent,	 romanul	 lui	 Rebreanu	 s-a	bucurat	
de	 numeroase	 aprecieri	 din	 partea	 criticii	
literare.	 Deşi	 a	 apărut	 în	 anul	 1922	 şi	
tratează	o	temă	oarecum	lipsită	de	interes	
pentru	 liceeni	-	 războiul,	 lectura	 lui	scoate	
la	iveală	o	construcţie	epică	extraordinară,	
un	doric	romanesc	aparte,	 în	care	sistemul	
anticipatiilor	 nu	 face	 altceva	 decât	 să	
sporească	tensiunea	epică.
 pădurea spânzuraţilor	 este	 un	
roman	de	analiză	psihologică,	cu	substrat	
autobiografic:	vestea	morţii	fratelui	său,	Emil,	
ofiţer	artilerist	în	armata	austriacă,	executat	
prin	spânzurare,	 în	1917,	pentru	 încercarea	
de	 a	 dezerta	 şi	 de	 a	 trece	 la	 români.	
Autorul	 însuşi	 mărturiseşte	 însă	 că:	Apostol 
Bologa n-are mai nimic din fratele meu. Cel 
mult câteva trăsături exterioare şi poate 
unele momente de exaltare. (...) În Apostol, 
am vrut să sintetizez prototipul propriei mele 
generaţii. Şovăirile lui sunt şovăirile noastre, 
ale tuturor... 1

	 Este	 absolut	 impresionant	 cum	
Liviu	 Rebreanu	 reuşeşte	 să	 redea	 atât	
de	 bine	 viaţa	 lăuntrică	 a	 personajului.	O	
contradicţie	puternică	între	datorie	şi	iubirea	
faţă	de	ţara	sa	îl	macină,	asemănându-se	
cu	 personajul	 dostoievskian,	 Raskolnikov.	

Chiar	 dacă	 autorul	 rus	 nu	 pune	 accentul	
pe	 aceleaşi	 probleme	 de	 ordin	 moral,	
cele	 două	 personaje	 trăiesc	 cu	 aceeaşi	
intensitate	 experienţele	 existenţiale.	 Ambii	
găsesc	 iubirea	 adevarată	 ce	 le	 insuflă	
curajul	 necesar	 vindecării	 sufleteşti,	 ambii	
filtrează	datele	realităţii	într-un	sens	superior,	
având	 o	 viziune	 filozofică	 asupra	 vieţii	 şi	
traversează	chinuitoare	crize	de	conştiinţă.	
Complexul	 acut	 al	 culpabilităţii	 trăit	 de	
erou	constituie,	ca	şi	în	cazul	lui	Raskolnikov,	
punctul	de	pornire	al	tribulaţiilor	interioare.
	 Apostol	 fuge	 pentru	 a-şi	 salva	
conştiinţa;	Raskolnikov	nu	va	fugi,	aşa	cum	
remarcă	 Nicolae	 Manolescu	 în	 lucrarea	
metamorfozele romanului,	 pentru	 că	 nu	
are	unde:	 ,,Înţelegi	dumneata	ce	înseamnă	
să	 n-ai	 unde	 te	 duce?”	 (îl	 întreabă	
Marmeladov	 încă	de	 la	prima	 lor	 întâlnire,	
la	începutul	romanului	crimă şi pedeapsă).	
Apostol	asistă	la	uciderea	cehului	Svoboda,	
convins	 că	 este	 de	 datoria	 lui	 să	 verifice	
tăria	 funiei.	 Raskolnikov	 ucide	 pentru	 a-şi	
dovedi	 că	 este	 liber.	 Aşadar,	 răul	 este,	 în	
cadrul	ambilor	eroi,	înlăuntrul	lor,	nu	în	afară.
	 ,,Personajele	 se	 învârtesc	 parcă	
într-un	 cerc	 vicios,	 prizonieri	 fără	 scăpare	
ai	 lumii	 ostile,	 dar	 în	 care	 sunt	 nevoiţi	 să	
trăiască	până	la	capăt”	(N.	Manolescu).2

1.	 Rebreanu,	 Liviu	 -	 amalgam	 (Bucureşti,	
Editura	Socec,1943,	p.252-257)
2.	 Manolescu,	 Nicolae-	 metamorfozele 
romanului	 (Iaşi,	 Editura	 Polirom,	 1999,	
p.227)

libeRtatea conştiinţei:
BOLOGA	ŞI	RASKOLNIKOV		

Text:	Alexandru	Ştefănescu,	clasa	a	X-a	F

|	Eseu	critic	|
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de voRbă cu 
domnul adRian 

pasCu
interviu realizat de andrei dumitrescu 

(clasa a ix-a e)
foto: prof. corina buzoianu

 Adrian Pascu a activat ca profesor de 
istorie, iar mai târziu ca director al Colegiului 
Naţional ,,Spiru Haret”, din 1993 până în 2006. 
De-a lungul mandatului, s-a remarcat ca un 
bun  administrator, reînviind revista Vlăstarul 
şi contribuind la ridicarea liceului la rang de 
colegiu naţional. Deşi pensionat, Adrian Pascu 
rămâne o prezenţă vie, o punte între două epoci ale 
Colegiulului Naţional ,,Spiru Haret”.

Andrei Dumitrescu: Cu ce impresii aţi rămas din 
primii ani ai carierei dumneavoastră din Colegiul 
Naţional ,,Spiru Haret”?
Adrian Pascu: Exact în anul acesta se împlinesc 
trei decenii şi jumătate de când am devenit titularul 
acestui liceu. Întrucât eram director şi la altă 
instituţie, trebuia să obţin detaşările de rigoare şi, 
până la sosirea actului oficial, trei ani şcolari,  din 
1978 până în 1982, i-am început aici. În primul 
an, în primele 15 zile, până am obţinut detaşarea, 
am reuşit să fac şi un mic cabinet de istorie. ,,Spiru 
Haret” era un liceu industrial dar, chiar şi aşa, era 
cel mai bun dintre liceele industriale din Bucureşti. 
Am întâlnit aici câţiva oameni care activaseră 
şi în liceul teoretic. M-aş gândi la doamna Sasu, 
o profesoară de matematică extraordinară. La 
început nu m-a privit cu ochi buni pentru că nu 
ştia dacă am de gând să vin să-mi iau postul în 
primire dar, cum atunci încadrările se făceau la 
două săptămâni, dumneaei a avut tăria să ceară 
să predau la clasa dânsei. Eu am început să cam 
tremur, pentru că nu ştiam care este atmosfera la o 
şcoală din centrul Bucureştiului, cu toate că despre 
Spiru Haret scrisesem şi o lucrare... mă gândeam 
mereu dacă pot face faţă la nivelul cerut. 
 O altă figură remarcabilă era doamna 
Şerbănescu, o profesoară de chimie care înnobila 

liceul prin ceea ce făcuse înainte. Am cunoscut-o 
când ne trimitea în practică la cartofi şi eu, fiind ceva 
mai tânăr, i-am rugat pe colegi să nu o ţinem în praf 
pe doamna Şerbănescu şi să-i facem noi norma... şi 
de supraveghere a clasei şi de tot ce mai trebuia. 
Cu aceasta am câştigat două puncte de sprijin, al 
treilea fiind un fizician: Valentin Mitoi, un om de 
excepţie. Era unul dintre cei mai buni profesori ai 
liceului, reuşea să rezolve în pauze probleme pentru 
colegii de la electromecanică, de la electronică, de 
la mecanică… După ce ne-am apropiat, am aflat 
că avea şi doi băieţi minunaţi, pasionaţi de istorie, 
dar din păcate unul s-a prăpădit.… Aceştia au 
fost oamenii care mi-au rămas la suflet, atunci, la 
început. După trei ani am venit la catedră. 
 Nu am bănuit că într-un liceu industrial 
puteau fi elevi de excepţie, mulţi dintre ei aveau 
părinţi sau bunici care absolviseră ”Spiru Haret”, 
chiar dacă nu a purtat mereu acest nume. Şi atunci 
exista acest criteriu al performanţei. Eu am pregătit 
câţiva elevi pentru olimpiade. Aveam, la o clasă de 
electronişti pentru automatizări, un fiu de subofiţer 
în armată care venea în tenişi şi iarna. În 1982 
l-am pregătit pentru olimpiadă, dându-i nişte cărţi  
de-ale mele pentru a suplini lipsa de ore suficiente. 
În clasa a IX-a a luat un premiu la faza naţională şi 
un

|	INTERVIU	| |	INTERVIU	||	INTERVIU	|
premiu al Universităţii Babeş Bolyiai. A venit de 
acolo cu un geamantan de cărţi. A luat premii şi în 
1983 şi în 1984, dar în clasa a douăsprezecea nu a 
mai participat deoarece a dorit să dea admitere la 
Drept unde nu se cerea istoria, ci filosofia. În anul 
următor am mai avut un elev foarte bun care a luat 
premiu I pe ţară la o sesiune ştiinţifică, cu un arbore 
genealogic al un unui soldat rănit în 1877, pe câmpul 
de la Plevna. Pe urmă a mai fost un matematician, 
Vladimir Mareş, care a luat la olimpiadă premiul 
II pe ţară şi a participat şi la sesiuni de comunicări 
cu teme ce nu ţineau de ceauşism, de comunism… 
Până în 1989 aveam deja cinci premii pe ţară şi cred 
că asta a fost temelia prestigiului meu de profesor.
 
A.D.: După 1990, aţi reînviat tradiţia publicării 
revistei Vlăstarul. Ce ne puteţi povesti despre 
aceasta?
A.P.: Din păcate, Vlăstarul nu mai apăruse. Prima 
serie a fost din 1923 până în 1942, o serie formidabilă. 
Dar, în perioada în care era directoare Aurelia 
Teodorescu, o doamnă profesoară de română, 
Georgeta Atanasiu, a început să scoată a doua serie 
a revistei între 1968 şi 1972 în care erau şi lucruri 
foarte frumoase, au apărut şi profesorii în prim 
plan, dar nu era o rubrică cu probleme originale de 
matematică, o rubrică ştiinţifică. În 1981 şi în 1985, 
au mai apărut nişte numere din revistă. În 1988 am 
vrut să facem o ediţie jubiliară în care încercam să 
schimbăm stilul, dar nu ne-au dat aprobarea să o 
publicăm. Într-unul dintre aceste numere apare şi 
un autograf al lui Constantin Noica. 
 Imediat după revoluţie nu aveam bani, dar 
am reuşit să scoatem  sub formă de ziar un număr, 
în ianuarie, dedicat lui Eminescu, iar în numărul 
din februarie am revenit cu manuscrise din 1988. 
Apoi a urmat un număr sub formă de revistă, 
dedicat lui Mircea Eliade. Dar, din 1990, am început 
să mergem colaborând cu ,,Arta grafică” la început. 
Nu s-au putut face tot atâtea numere ca în prima 
serie fiind, mulţi ani, câte un număr pe an şcolar. 
Un număr deosebit a fost în 1992, când am reuşit în 
decembrie să organizăm şi noi o întâlnire între elevii 
celebri. Din 1991 am schimbat Ziua Absolventului, 
readucând-o la Sfântul Spiridon, pe 12 decembrie, 
pentru că din 1948 nu au mai permis ca aceasta să 
fie pe 12… cred că s-au gândit ce să taie: 1 sau 2?... 
şi au tăiat 1, aşa că foarte mult timp s-a serbat pe 2 
decembrie. 

În 1993- 1994 am făcut o sută şi ceva de pagini, un 
număr aniversar şi pentru şcoală şi pentru Vlăstarul, 
împlinindu-se 70 de ani de la apariţie. Deşi am fost 
supervizaţi, cred că am făcut o acţiune interesantă 
unde am avut nu numai mesaje de la ,,exponentul 
democraţiei originale”  ci, dimpotrivă, am avut 
mulţi purtători de cuvânt ai generaţiilor anterioare, 
cap de listă fiind un absolvent din 1926, descendent 
al lui Sextil Puşcariu. După numere simple în 1995 
şi 1996, anul de glorie a fost 1997. Numărul 12 a 
fost dedicat lui Constantin Noica: Noica la ,,Spiru 
Haret”, Noica la Vlăstarul etc. În 2005 am făcut în 
format electronic un număr dedicat lui Paleologu şi 
în 2007 am încheiat seria a V-a cu Octavian Paler.

A.D.: În viaţa de licean apar uneori tensiuni între 
elevi şi profesori. Vi s-a întâmplat să trăiţi astfel 
de momente?
A.P.: Da, e firesc să apară. Contradicţiile dintre 
generaţii nu vor înceta, după cum susţin şi 
sociologii. Eu am avut nefericirea să învăţ cu  
taică-meu şi să sufăr de la el pentru că, în clasa în 
care am început eu studiile, nu începea bătaia decât 
cu copilul directorului. Şi aici am mai avut conflicte, 
dar le-am depăşit. Aş zice că sunt de neevitat. Eu îi 
speriam mai mult cu vocea, unii îmi ziceau Baiazid. 
Dintr-o carte a lui Liiceanu am citit o întâmplare 
care mi-a întărit convingerea că orice ceartă se poate 
încheia printr-o relaţie amicală. Dar, în general, ca şi 
domnul Constantinescu, am fost de partea elevilor. 

A.D.: Ce părere aveţi despre biblioteca în stil clasic 
de astăzi? Credeţi că va supravieţui tabletelor, 
cărţilor în format electronic?
A.P.: Acum trebuie să spun clar: când ai un fond de 
carte de excepţie ce trebuie protejat, totul trebuie 
pus pe suport electronic. Sunt biblioteci naţionale, 
regionale care într-adevăr sunt numai pe suport 
electronic. Pragmatic vorbind, biblioteca trebuie să 
fie modernizată, aspectul acesta de suport electronic 
este necesar. Dar, ca valoare culturală, ar trebui 
găsită o soluţie de a expune cărţile vechi, căci până 
la urmă şi continuitatea editorială slujeşte marea 
cultură.  

A.D.: Ce mesaj transmiteţi actualilor elevi ai 
liceului?
A.P.: Să fie sănătoşi şi să înveţe!
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|	Foto	|

Text:	prof.	Corina	Buzoianu	şi	Dragoş	Voicu,	clasa	a	XI-a	E
Foto:	Corina	Buzoianu,	Dragoş	Voicu

Despre fotografie
	 Expunerea	face	parte	din	trioul	de	
bază	 al	 fotografiei,	 alături	 de	 diafragmă	
şi	de	 ISO.	 Se	defineşte	prin	 timpul	 în	care	
intră	 lumina	 în	 senzorul	 digital.	 Expunerea	
corectă	 este	 aceea	 ce	 slujeşte	 scopului	
dorit	 de	 fotograf.	 În	 funcţie	 de	 punctul	
de	măsurare	al	 luminii,	 fotografia	va	arăta	
diferit.	Valorile	expunerii	sunt	de	la	1/8000	
secunde	 la	30	secunde.	Cu	cât	 timpul	de	
expunere	este	mai	mare,	cu	atât	fotografia	
este	mai	luminoasă.
	 Dacă	 timpul	 de	 obturare	 nu	 ajută	
la	obţinerea	unei	fotografii	clare,	încercăm	
să	 fotografiem	 subiectul	 în	 mişcare	 din	
depărtare.	 Cu	 cât	 expunem	 un	 subiect	 în	
mişcare?	Distanţa	depinde	de	viteză	şi	de	
timp,	adică:

D		=			V		x		T		
	 Cu	cât	distanţa	e	mai	mare,	cu	atât	
timpul	de	expunere	va	fi	mai	mare.	
	 Când	fotografiem,	în	timpul	expunerii	
putem	 schimba	 iluminatul	 sau	 poziţia	
subiectului	 (expunere	 repetată).	 Încercaţi	
următorul	experiment:	alegeţi	un	subiect,	 în	
cameră	să	fie	mai	întunecat.	Fixaţi	un	timp	de	
expunere	mai	mare	şi,	cât	timp	obiectul	stă	

nemişcat,	treceţi	cu	o	lanternă	aprinsă	de-a	
lungul	subiectului.	Efectul	va	fi	o	fotografie	
cu	un	joc	lumină-umbră	interesant.
Există	două	sisteme	de	măsurare	a	expunerii:
1. măsurarea luminii incidente;
2. măsurarea luminii reflectate.
	 Dacă	subiectul	e	luminat,	închidem	cu	
o	treaptă	sau	cu	două	timpul	de	expunere;	
dacă	 e	 întunecat,	 deschidem	 diafragma.	
Atenţie	şi	la	programul	pe	care	îl	alegeţi:	P	
(dacă	 lumina	e	puţină,	alegem	diafragmă	
deschis	şi	timp	lung	de	expunere-	v.	imaginile	
de	mai	jos);	A	(păstrează	diafragma	setată	
de	mine,	dar	scade	timpul	de	expunere);	S	
(pentru	 subiecte	 în	mişcare-	dacă	e	multă	
lumină,	închidem	diafragma,	păstrând	timpul		
de	expunere	setat;	se	numeşte	prioritate	de	
timp/obturator).
		 Felicitări	 elevului	 Dragoş	 Voicu	
pentru	 obţinerea	 Premiului	 II	 în	 cadrul	
concursului	 SpirArt(decembrie	 2012)-	 v.	
imaginea	de		mai	jos.
	 În	 numărul	 următor:	 interviu	 cu	
Andreea	 Retinschi;	 analiza	 unor	 imagini	
realizate	în	cadrul Cercului de fotografie	de	
duminica.

,,VLĂSTARI“	MERITUOŞI
(lista	elevilor	care	s-au	implicat	în	diverse	activităţi,	contribuind	la	formarea	unei	imagini	

active	a	CNSHB	în	comunitatea	locală,	va	continua	în	numerele	următoare)

NUME	ŞI	PRENUME CLASA ACTIVITATEA ORGANIZATOR

Augustin	Fernanda+	
Locul	I	(literatură)
Neagu	Andreea	
(Locul	I,	desen)
Boşneag	Alberto
(Locul	III,	desen)

a	IX-a	C Expoziţia	de	Artă	
Internaţională	,,Vasile	
Pogor“,	Iaşi	(2012)

Facultatea	de	Artă,	
Iaşi

Echipa	de	volei	
feminin	a	CNSHB

Locul	II	la	campionatul	
între	licee,	februarie	2012

Dumitrescu	
Mădălina,
Maria	Vasilescu,Vlad	
Preda	si	Eduard	
Munteanu

a	X-a	B Locul	III	-	Concursul	
Naţional	de	Şah,	2012
Locul	I	la	Concursul	
Demolay,	Bucureşti

Nedelcu	Sabina
Dragos	Voicu
Mihaiescu	Carla

a	X-a	H
a	XI-a	E
a	XII-a	G

Concursul	SpirArt CNSHB,	F64

Elevi	din	clasele 10E,	10G,	10H,	
11E

Proiectul	de	caritate	
,,Dăruind	vei	câştiga”

CNSHB	în	parteneriat	
cu	Asociaţia	,,Sfântul	

Stelian”

Botezatu	Minela
Buturugă	Denisa	
Gheorghe	Mădălina
Iftimi	Miruna
Manolescu	Raluca
Milcioiu	Denisa
Popa	Maria

a	XI-a	F Expoziţia	de	artă	şi	de	
materiale	reciclabile

Voluntariat	-orfelinatele	
Cireşarii,	Sfânta	Maria	
şi	cel	pentru	copii	cu	

dezabilităţi

ONG	Parlamentul	
Local	al	Tinerilor,	
sector2	(PLTS2)

Codrescu	Matei
Mihalcea	Athena
Popa	Victor
Preda	Vladimir
Rădulescu	Alesia

a	IX-a	A,
a	IX-a	E

Locul	II	în	cadrul	unei	
campanii	publice	de	
informare	cu	privire	la	

ursul	brun	ce	a	presupus	
realizarea	unei	reclame

Ambasada	americană

Livadariu	Francesca
Rădulescu	Alesia
Dumitrescu	Andrei
Velicu	Andreea
Cucu	Radu
Anghel	Teodora
Antemir	Rareş
Axinte	Roxana
Bădoi	Bianca
Gheţea	Teodora

a	IX-a	E

a	X-a	B

a	X-a	F

Proiectul	Biblioteca	
CNSHB

CNSHB
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nota redactiei:	Ne-am	propus	ca,	în	revista	vlăstarul,	să	reproducem	un	articol	din	seriile	
vechi	(1924-1934).	Este	un	mod	de	a	ne	exprima	recunoştinţa	faţă	de	înaintaşi.



Pauză	de	lectură

| Pauză	de	lectură |

pRogRamul unei Familii 
de uRşi polaRi

text: teodor alexandru dominteanu, clasa a v-a

 urşii polari sunt consideraţi animale foarte inteligente deoarece au 
un program de activităţi şi treburi zilnice care presupune implicarea tuturor. 
există sarcini clare pentru fiecare membru al familiei în ziua respectivă.

luni
mama-urs merge cu bebe-ursuleţii la icemall pentru a le cumpăra hăinuţe.

maRţi
bunica-ursulica merge la clubul de cusut cu fulgi şi are grijă de 

bebe-ursuleţi.
              

mieRCuRi
fratele-ursuleţ (cel mare) merge la şcoală iar noaptea iese cu prietenii la 
cinematograful îngheţat, unde rulează numai filme alb-negru (cu toate că 

toţi se holbează la aurora boreală).

Joi
tata-urs se trezeşte în pijamalele cu batman (sau, cum se spune pe la ei, 
batbear) şi, fără să se schimbe, îşi începe ,,exerciţiile de dimineaţă”, care 

constau în ridicarea ziarului...
        

vineRi
toată familia stă acasă şi se joacă ,,de-a privitul”... adică toată ziua se 

uită unul la celălalt fără să clipească; cine pierde, nu primeşte cina.
    

sÂmbătă şi duminică
merg la karaoke, cântând vesela melodie ,,balada suspinelor”.

acestea sunt îndeletnicirile săptămânale obişnuite pentru o familie de urşi 
polari.
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Gĉnduri 
																					de	profesor...

prof.	Ioana	Dumitru

Sarei!
	 În	 civilizaţia	 postmodernă,	 titlurile	
nobiliare	 au	 mai	 mult	 o	 valoare	 simbolică.	
Demersul	 individului	 de	 a	 se	 desăvârşi	 la	
nivel	intelectual	şi	spiritual	îi	conferă	poziţia	în	
societate.	 Făuritorul	 civilizaţiei	 postmoderne	
este	ceea	ce	psihologia	numeşte	„self	man”.
Din	 această	 perspectivă,	 Richard	 Dawkins	
poate	 fi	 inclus	 în	elita	 ştiinţifică	a	planetei.	
Pentru	cartea	ceasornicarul orb -	editura	
Humanitas,	2009	-	R.Dawkins	a	primit	Premiul	
Societăţii	 Regale	 de	 Literatură	 şi	 Premiul	
Literar	al	ziarului	Los	Angeles	Times.
	 Seducţia	 lecturii	 este	 generată	 de	
intruziunea	cu	artă	a	elementului	eseistic	 în	
discursul	ştiinţific,	cu	efect	atât	în	plan	ideatic,	
cât	şi	stilistic.	Metafora-	simbol	„ceasornicarul	
orb”,	profesorul	de	la	Oxford	o	preia-	după	
cum	 mărturiseşte-	 dintr-un	 tratat	 scris	 de	
William	Paley,	teolog	din	secolul	al	XVIII-lea,	
Teologia	naturală	 sau	Dovezi	ale	existenţei	
şi	atributele	Divinităţii	alese	din	manifestările	
naturii,		publicată	în	1802.	Această	lucrare	
constituie	 o	 expunere	 a	 „Argumentului	
Proiectului”	 care	 demonstrează	 existenţa	 lui	
Dumnezeu.
	 Paradoxal,	 Profesorul	 utilizează	
simbolul	 pentru	 a	 defini	 selecţia	 naturală	
care	nu	proiectează	evoluţia	şi	nici	nu	are	în	
vedere	vreun	scop.
					 Urmând	 modelul	 lui	 Ch.	 Darwin,	
tema	cărţii	o	reprezintă	teoria	evoluţiei	prin	
selecţia	naturală	explicată	în	detaliu	pentru	
cei	care	deţin	cunostinţe	minime	de	biologie.	
În	 viziunea	 Profesorului,	 evoluţia	 reprezintă	
soluţia	 la	 problema	 „proiectului	 complex”	
şi	 singura	 explicaţie	 reală	 a	 fenomenelor	
despre	care	Paley	credea	că	demonstrează	
existenţa	unui	Ceasornicar	divin.
	 Din	această	perspectivă,	animalele,	
actuale,	 oamenii	 şi	 alte	 vietăţi	 trăitoare	
pe	 planetă,	 moştenesc	 genele	 unei	 linii	

neîntrerupte	de	 strămoşi	 care	 s-au	dovedit	
„buni”	pentru	supravieţuirea	individuală.

*
	 Nu	 mi-aş	 permite	 să	 polemizez	 cu	
Profesorul	de	la	Oxford,	dar	gândul	meu	s-a	
răzvrătit	la	afirmaţia:	„Noi,	animalele,	suntem	
cele	mai	complicate	lucruri	din	întreg	universul	
cunoscut”	(pag.	13).M-am	simţit	trădată	de	
acest	 plural	 stihial	 care	 mi-l	 confiscă	 pe	
Adam	,	subminându-mi	istoria...

*
	 Pe	 retina	 gândului	 meu,	 Adam	 a	
rămas	suspendat	între	idealitatea	Paradisului	
şi	chemarea	Istoriei,	neştiind	dacă	să	muşte	
sau	nu	din	măr...	Pe	o	alta	buclă	a	gândului,	
Iisus	 aşteaptă	 să	 se	 întrupeze	 şi	 priveşte	
Pământul	 lui	 Stephen	 Hawking,	 rotindu-se	
într-o	 „coajă	 de	 nucă”.	 Fizicianul	 de	 la	
sfârşitul	secolului	XX	mărturiseşte	că	a	preluat	
sintagma	din	creaţia	lui	Shakespeare,	Hamlet	
(actul	2,	scena	2)	(„Universul	într-o	coajă	de	
nucă“,	Ed.	Humanistas,	2010,	pag	69):

,,As	putea	fi	închis	într-o	coajă	de	nucă	
şi	să	mă	cred	regele	spaţiului	infinit	

de	n-ar	fi	însă	visele	urâte.”
	 Creaţia	 este	 gaura	 de	 vierme	 prin	
care	 mesajul	 Marelui	 Will,	 curbând	 lumina,	
ajunge	 la	 Hawking:	 limitat	 fizic,	 omul	 este	
i-limitat	prin	gând	şi	spirit.

*
	 Ontologic,	 omul	 pendulează	 între	
Ceasornicarul	 orb	 şi	 Ceasornicarul	 divin,	
între	 şansa	 îndumnezeirii	 şi	 singurătatea	
animalului	rătăcitor	într-un	univers	ostil,	aflat	
sub	semnul	„hazardului”	lui	J.Monod	(„Hazard	
şi	necesitate”).
Să	 fi	 fost	 Shaekspeare	 doar	 un	 „animal	
muritor”,	cum	ar	spune	Petre	Ţuţea?!

*
	 Nu	muşca	din	măr,	Adame,	gândul	
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meu	nu	s-a	sfârşit!	
*

	 Dintr-o	 volută	 a	 unui	 gând	 vecin,	
fumul	labirintic	din	pipa	lui	Eliade	se	împrăştie	
ironic	 prin	 hiperspaţiile	 genetice,	 căutând	
atomul	primordial	divin	al	abatelui	Lemaitre:
Bing	Bang	cu	îngeri!

*
	 Eliosa	 Karamazov	 pleacă	 în	 lume	
iluminat	de	învăţăturile	lui	Zosima,	purtând	în	
suflet	creştinismul,	 religia	 iubirii	şi	a	 libertăţii.	
Iese	din	paginile	cărţii	şi	pletele	lui	-încărunţite	
de-atâtea	 interpretări-	 se	 împrăştie	 peste	
Maica	Rusie,	răscumpărându-i	păcatele.
	 Fiu	nelegitim	al	lui	Dostoievski,	Aleosa	
Karamazov	 îl	 răscumpără	 pe	 Raskolnikov	 –	
dedublare	a	eului	labirintic	dostoievskian	–	şi	
ne	răscumpără	şi	pe	noi,	trăitori	pe	marginea	
veacului	XXI,	căci,	aşa	cum	spunea	părintele	
Zosima	„(...)	acei	care	refuză	creştinismul	şi	se	
revoltă	împotriva	sa	în	esenţa	lor	fac	parte	
din	 esenţa	 lui	 Hristos	 şi	 aşa	 rămân”	 (Fratii	
Karamazov,	Ed.Victoria,	Buc.1993,	pag.	611).	
	 Pe	 urmele	 lui	 N.Berdiaev,	 aş	 spune	
că	 noi	 toţi	 ne	 întoarcem	 „întru	 Hristos,	 în	
propria	matrice	spirituală”	prin	intermediul	lui	
Aleosa.	 (Filosofia	 lui	 Dostoievski,	 Ed.Institutul	
European,	Iaşi,	1992,	pag.	138)

*
	 Ceasornicarul	 Arghezi	 îşi	 ascute	
zilnic	 săgeata	 gândului,	 aşteptând	 Cina,	
mereu	 ratată,	 cu	 El.	 Se	 aşază	 „pieziş”	 între	
Ceasornicarul	 orb	 şi	 Ceasornicarul	 divin,	
căci	 el	 a	 trăit	 atât	 la	 nivel	 biografic,	 cât	
şi	 spiritual,	 COMPLEXUL	 TATĂLUI.	 Ratarea	
răscumpără	ca	o	 răstignire	condiţia	omului	
creator.

*
	 „Doctorul	 fără	 arginţi”,	 V.Voiculescu,	
ţine	 până	 la	 capăt	 în	 gând,	 cu	 smerenie,	
„Rugul	aprins”	al	credinţei,	învingând	gulagul	
comunist.	În	prozele	sale,	spiritul	este	frontiera	
misterioasă	 ce	 desparte	 umanitatea	 de	
animalitate.

*
	 Surprinzâdu-l	 în	 gestul	 rugăciunii,	
dobitoacele	din	grădina	Omului	-	„revoltate”	

de	 dominaţia	 acestuia	 –	 sunt	 învinse	 de	
făptura	sa	de	lumină:	„Omul	îngenuncheat	la	
pământ	 îşi	 împreunase	 mâinile	 şi-şi	 ridicase	
ochii...!	 Deasupra	 lui	 tavanul	 parcă	 se	
găurea,	căci	se	străvedea	cerul.”
	 Un	 abur	 luminos	 ieşea	 din	 trupul	
omului,	mai	ales	din	osul	frunţii	şi	din	creştet,	
închegându-se	 în	 juru-i	 că	 un	 cearcăn...	
Lumina	ajunsese	din	ce	în	ce	mai	puternică.	
Îl	 îmbracă	 într-un	 văzduh	 aprins,	 nesuferit	
ochilor.	Omul	era	ca	o	lină	flacără	albă,	ca	o	
torţă	care	ar	arde	toată	deodată”		(„Revolta	
dobitoacelor”–	Proza	vol	III,	Ed.Cartex	2000,	
2003,	pag	47).
				 Creator	 de	 „Poeme	 cu	 îngeri”,	
Doctorul	isihast	primise	harul,	vedea	emanaţia	
de	lumina,	aura,	mărturisire	a	spiritului	uman.
				 Într-un	 dialog	 spiritual	 imaginar,	
acesta	ar	fi	răspunsul	pe	care	V.	Voiculescu	
i	l-ar	putea	da	„vărului”	Dawkins.	

*
„Toiagul	minunilor”	este	motivul	biblic	pe	baza	
căruia	 Voiculescu	 plăsmuieşte	 parabola	
creaţiei.	 Proza	 „isihastului	 modern”	 porneşte	
de	 la	 minunile	 revelate	 lui	 Moise	 în	 Biblie	
„Ieşirea”	(cap.4;	1-4	şi	cap.17;	4-6).
	 Treptat,	 semnificaţiile	 religioase	
lunecă	spre	tainele	actului	creator.	Credinţa	
este	generatoare	de	valori	care	rodesc	întru	
fiinţă.		„Toiagul	minunilor”	devine	unealta	cu	
care	artistul	transfigurează	realitatea	în	artă.	
Această	viziune	este	într-o	subtilă	rezonanţă	
cu	cea	a	lui	N.	Crainic,	conform	căruia	„artiştii	
sunt	discipolii	şi	imitatorii	lui	Dumnezeu,	înrudiţi	
cu	el,	poate	mai	mult	decât	orice	creatură,	
prin	capacitatea	de	a	se	transpune	dincolo	
de	 lume,	 de	 a	 o	 vedea	 din	 perspectiva	
divină	 ca	operă	a	 veşnicului	 Părinte	 şi	 de		
a-L	imita	în	plăsmuirea	frumuseţii	şi	a	armoniei”.	
(„Nostalgia	paradisului”,	pag.41)	

*
	 Prin	creaţie,	coasta	din	Ceasornicarul	
divin,	 se	 rup	 diametral	 limitele	 noastre	 de	
animalitate,	 mărturisindu-se	 ADN-ul	 spiritual	
al	Omului.	

* 
Muşcă	din	măr,	Adame!
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Manifest

Din	somn	adânc	de	urs	împarte-a	sa	orbire,
Să	nu	cumva,	cândva	să	cauţi	mântuire
Căci	ochiul	cel	mai	orb	de	sus	veghează
Ca	nu	cumva,	cândva	să	capeţi	pic	de	

rază.
Şi	iar	vei	sta	la	fel	ca	mai-nainte,	
Şi	nu	vei	şti	la	ce	să	iei	aminte
La	idoli,	viaţă,	suflet	ori	decor,

Căci	toate	pân'	la	urmă,	toate	mor.

de	Răzvan	Avădanei,	clasa	a	XII-a	D

Nonverbal

Mergând	pe	drumuri	goale,	împăienjenite	în	
tăcere

Având	buzele	arse	de-atâta	durere
Mi-s	tălpile	sângerânde	şi	sufletul	gol,	
Mi-s	ochii	cenuşă...	şi	simt	că	mă	dor.
Şi	şuieră	vântul	prin	sufletu-mi	sec,	

Sudori	îmi	trec	fruntea,	presimt	că	mă-nec.
Rogu-vă,	ochilor,	nu	mă	trădaţi	acum!
Nu	voi	lumii	întregi	cât	sufăr	să	spun.

	de	Raluca	Velicu,	clasa	a	X-a	F

Fum	şi	speranţe	înălţate	în	tavan,	
Ceaţă	în	suflet,	lacrimi	în	minte	

Atins	de	abisul	gândurilor	făr'	de	cuvinte	
Prins	pe	vasul	abiotic	făr'	de	căpitan.	

  
Prins	de	ură,	patimă	sau	confuzie,

Am	urlat	deja	la	toţi	zeii,	
Vrăjit	de	nimfe,	îmbătat	de	ambrozie	

Prins	ca	Adonis,	trebuie	să	cuceresc	zmeii.	
  

Dar	totuşi	să	pot	să	uit	Afrodita,	pe	tine	
Câte	zile	bandajate	cu	dispreţ	ca	s-aline,	

Ca	să	pot	să	te	reneg	în	fine	
Câte	nopţi	să	mai	vorbesc	cu	Sine?	

  
Îmi	zice	c-a	venit	toamna	speranţelor,	
Că	pot	să	mă	sting	în	negura	astrelor,	

Că	puteam	să	mă	uit	la	tine	ca	la	soare	
Îmi	zice	c-am	devenit	afeliu...	că	eşti	stea	căzătoare.	

 Doru l

de	Istrate	Silviu
Liceul	Teoretic	,,Eugen	Lovinescu”,	Bucuresti
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Cenu să
Aş	vrea	să	pot	arde	

În	singurătate	
Tot	negrul.	

Să	privesc	fumul	
Delirând	în	aer.	
Să	adun	cenuşa	

Şi	s-o	vărs	
Într-un	izvor	de	munte.	

Apoi	să	privesc	cum	apa	
Zdrobeşte	cenuşa	negrului.	

Abia	apoi	să	îmi	picur	lacrimile	
În	lumina	soarelui.

Iris	Rusu,	clasa	a	IX-a	B,
Colegiul	Naţional	,,Octavian	Goga”,	Sibiu

Ninge	cu	petale	de	sânge
Argintii,	îngheţate	şi	reci.

Mă	aruncă	zăpada	în	amintiri,
Aiurându-mi	minţile	în	vârtejuri	de	nămeţi.

Ascult	gălăgia	fulgilor	de	nea.
Îi	văd	tremurând	de	fericire,	

Topindu-se	pe	gândurile	mele	moarte.

Alunec	pe	cărarea	albă	a	sufletului	tău	
rătăcit.

Mă	opresc	în	mijloc,
Te	văd	nins	şi	abătut.	
Exclami	cuvinte	care-ţi	îngheaţă	vorbele	-

,,Suntem	nişte	nimeni	printre	nimicuri”.

Nu	mai	ninge.	
Cerul	aruncă	cu	viscol	în	noi.

Ne	prăbuşim	peste	inimi	stinse	şi	amintiri	
uitate.

Culegem	oameni	de	zăpadă.
Fiinţele	au	dispărut	de	mult.

Ne-au	nins	sufletele

Alina	Damian,	clasa	a	IX-a	B,
Colegiul	Naţional	,,Octavian	Goga”,	Sibiu



alţii	şi	vă	vom	bântui	tot	restul	existenţei	eterne,	căci	nu	puteţi	muri	decât	de	iubire,	cum	şi	
noi	suntem,	de	fapt,	şi	îngeri	ai	morţii,	trimişi	să	îi	ducă	pe	cei	nedemni	de	dragoste	într-un	
infern	 nemaivăzut,	 nemaiauzit	 şi	 nemaiasemuit.	 Un	 loc	 în	 care	 lava	 ţine	 loc	pământului,	
cerul	este	maroniu	de	praf,	aerul	nu	există,	iar	apa	-	înlocuită	cu	un	lichid	ademenitor	şi	
îmbătător,	petrol.	Din	marea	roşie	şi	fierbinte	se	ridică	aşezămintele	celor	ce	domină	acest	
loc,	demonii	cu	trei	ochi,	şase	cozi	şi	nouă	membre	cu	care	pot	sfărâma	până	şi	diamantul.	
Când	ajungi	în	locul	ăsta	nu	vei	mai	avea	niciun	simţ.	Auzul	îţi	va	fi	obturat	de	ţipetele	
disperate	ale	celor	ce	sunt	torturaţi	cu	torturile	proprii.	Văzul	îţi	va	dispărea	pe	parcurs	din	
cauza	prafului	şi	fumului.	Nu	vei	mai	putea	merge,	căci	lava	încinsă	îţi	va	arde	picioarele.	
Mâinile,	dacă	vei	avea	puţin	noroc,	 le	vei	avea	 la	 locul	 lor.	Capul	 ţi	se	va	transforma	
într-o	minge	umflată,	neagră,	ca	un	cărbune	cu	care	demonii	se	vor	juca	de-a	prinselea	
printre	stânci	ascuţite	precum	ţepuşele	de	granit.	Dar	asta	ar	fi	cea	mai	uşoară	tortură.	De	
obicei,	demonii	se	folosesc	de	otrava	ta	proprie	pentru	a	te	înnebuni.	Îţi	vor	băga	pe	gât	
toate	greşelile	şi	le	vor	împinge	cu	un	triton	până	când	te	vei	umfla	şi	vei	ajunge	în	punctul	
de	explozie.	Pielea	carbonizată	ţi	se	va	crăpa	şi	vei	exploda	precum	o	bombă	cu	ceas,	
l ent	 şi	 dureros.	 Apoi,	 alţi	 demoni	 vor	 depozita	 rămăşiţele	 tale	 şi	 ale	

celor	de	speţa	ta	într-un	castel	plin	de	acid	şi	venin	de	şarpe,	
unde	până	şi	vidul	este	mortal.	Când	veţi	fi	toţi	acolo,	un	
alt	demon,	mai	mare,	va	ridica	lagărul	ca	pe	o	cutie	şi	o	
va	agita	precum	şi	voi	aţi	agitat	vieţile	altora.	Vă	veţi	
amesteca	amarul	unii	cu	alţii	şi	veţi	dori	să	muriţi	odată.	
Însă	acest	 lucru	 este	 imposibil	 în	 nefiinţă,	 căci	 inima	
deja	a	cedat,	iar	sufletul	este	etern	şi	poate	suporta	
o	durere	permanentă.	Nu	puteţi	leşina,	intra	în	comă	
sau	orice	altă	acţiune	care	să	vă	facă	nu	mai	simţiţi	
nimic.	Veţi	trebui	să	suportaţi	toată	suferinţa	şi	încă	pe	
atât.	Torturile	demonilor	sunt	nelimitate	şi	suspicios	de	
diverse,	aşa	că	nu	vă	veţi	plictisi	deloc	în	acest	loc.
				 Toată	această	putere	ne-o	dă	dragostea,	tot	ce	

avem	de	făcut	e	să	întreţinem	focul	din	interiorul	sufletului	
şi	nu	vom	ajunge	în	infern.	Dar	dacă	pentru	un	moment	am	fi	

neatenţi,	un	moment	de	neatenţie,	un	simplu	moment...

Dragoste primitivă
	 Un	moment	de	neatenţie	şi	totul	ar	putea	fi	distrus.	Dacă	pentru	o	clipă	aş	clipi	şi	
nu	l-aş	avea	în	pază,	ar	putea	dispărea	la	fel	de	repede	cum	a	şi	apărut.	Orice	lacrimă	în	
plus	l-ar	putea	îngreuna	şi	apoi	să-l	facă	să	cedeze.	Mi-e	teamă	să	nu-l	sperii	cu	dragostea	
mea,	căci	nu	ştiu	cât	poate	duce	al	lui	nucleu.	El,	focul	ce	arde	mocnit	în	inima-mi	îngheţată,	
poate	să	se	stingă	oricând,	iar	sufletul	să	mi	se	spânzure	de	cavităţile	inimii.	L-am	 aprins	
acum	nu	mult	timp,	pe	vremea	când	nu	ştiam	ce	e	aceea	dragoste,	dar	
nu	a	durat	mult	până	m-am	intoxicat	cu	parfumul	lui,	candoarea	ce	
îmi	bântuie	visele	şi	mă	face	să	sufăr	sub	 luna	plină	de	frunze	
ce	 stau	 să	cadă	din	arbori.	 Ştiu	că	 sunt	 la	o	distanţă	atât	
de	mică	de	abis	pentru	că	simt	marginea	tăioasă	a	răcorii	
iernatice	sub	talpa	piciorului	desculţ,	vulnerabil	la	orice	fulg	
de	nea	îngheţat	ca	antimateria.	Şi	mi-e	teamă,	mi-e	teamă	
ca	focul	sălbatic	să	nu	se	stingă,	iar	fiinţa	mea	să	apună	
de	odată	cu	soarele	ce	nu	mă	mai	poate	ajuta	nicicum.
			 	Dar	el	arde	atât	de	frumos	şi,	 în	acelaşi	timp,	îmi	
răscoleşte	 cutremurător	 obloanele	 minţii,	 înnebunindu-mi	
simţurile	cu	a	sa	căldură	de	care	nu	mă	pot	lipsi.	Nu	pot	
spune	că	e	 trist	 ce	mi	 se	 întâmplă,	 fiind	 singură	doar	eu	
cu	focul,	căci	 în	abisul	solidarităţii	noastre	ne	rostim	vorbe	
pe	care	nu	le-ar	fi	rostit	niciun	alt	atom	din	univers.	Nu	sunt	
vorbe	 ce	 pot	 fi	 exprimate	 în	 cuvinte,	 sunt	 mai	 presus	 de	a	
noastră	fiinţă,	o	simt	undeva	în	mâini,	undeva	în	gură	şi	undeva	
în	stomac.	Ne	spunem	atât	de	multe	încât	nu	aş	putea	explica	
nici	 în	 o	 mie	 de	 imagini.	 O	 legătură	 continuă	 ne	 ţine	 uniţi	 şi	
ne	 face	 să	 ne	adâncim	 unul	 în	 fiinţa	altuia,	 uitând	de	propria	
existenţă	 şi	 creând	 un	moment	 de	 euforie	 incomparabil	 cu	 nimic	
altceva	existent.	În	acea	clipă,	timpul	se	opreşte	şi	se	comprimă,	iar	
toate	cunoştinţele	noastre	o	iau	razna	şi	 încep	să	umble	nestăvilite	
prin	 spaţiu,	ciocnindu-se	 şi	creând	portaluri	ce	pot	duce	 spre	orice	
destinaţie	dorim.	Şi	atunci,	îmbrăţişaţi,	păşim	telepatic	prin	tot	Pământul	
şi	 vizităm	 într-o	milisecundă	cât	n-au	 reuşit	alţii	 să	viziteze	 într-o	viaţă.	
O	mie	de	 luni	de	miere,	un	milion	de	ani	 împreună,	eternul	 se	aşterne	 în	
faţa	 noastră.	 Şi	 păşim	 spre	 alt	 portal,	 ajungând	 înapoi	 la	 casa	 noastră	
întunecată	 în	care	ne-am	 imaginat	cel	mai	 frumos	 loc	din	galaxie,	 locuinţa	
noastră.	Are	etaje	nenumărate,	până	în	cerul	ce	mereu	este	rozaliu,	cu	nori	joşi	
precum	corăbiile,	 câte	 un	 etaj	 pentru	 fiecare	 veac	petrecut	 împreună,	 pentru	
fiecare	neam	făcut	printr-o	scânteie,	pentru	fiecare	om	ce	va	muri	şi	va	ajunge	aici.	Casa	
noastră	este	casa	voastră.	Aici	nu	îmbătrâniţi,	aici	nu	puteţi	greşi,	aici	sunteţi	 iertaţi	de	
toate	păcatele	şi	sunteţi	lăsaţi	să	convieţuiţi	în	linişte	şi	pace	tot	eternul	alături	de	noi.
				 Noi	nu	stăm	 în	casa	noastră,	căci	noi	nu	suntem	nici	suflete,	nici	 trupuri.	Suntem	
culori,	apusuri	şi	 răsărituri	văzute	împreună,	amintiri	de	neuitat,	esenţe	vii	ce	colindă	tot	
universul	în	căutarea	voastră,	suflete	rătăcite.	Noi	suntem	iubirea	ce	vă	ţine	legaţi	unii	de	

text: fernanda augustin, clasa a ix-a c

| Pauză	de	lectură | | Pauză	de	lectură |
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| Pauză	de	lectură |

 Ga l e r i a	C.	N.	,,Spiru	Haret"

ştiaţi că...
|	Entertainment	|

(despre noi)
1. …	eleva	Mădălina	Dumitrescu,	din	 clasa	
a	X-a	B,	a	obţinut	 locul	al	 treilea	 în	cadrul	
concursului	 naţional	de	 şah	de	 la	Olăneşti,	
din	iulie	2012?

2. ...	şahul	a	constituit	o	preocupare	a	spiriştilor	
încă	din	1924?	
În	numărul	1	al	revistei	vlăstarul	(anul	II)	apare,	
pentru	prima	dată,	Rubrica de şah,	redactată	
de	G.	Carpenişeanu	şi	M.	Avramescu,	în	care	
se	propuneau	probleme	şi	se	ofereau	soluţii.

3. ...	 în	 lucrarea	 şcoala matematică 
românească	 de-a	 lungul	 timpului	 este	
remarcată	 apariţia	 constantă	 a	 rubricii	 de	
matematică	din	revista	vlăstarul?	La	pagina	
230	se	menţionează:	Este	de	remarcat	revista	
vlăstarul,	Bucureşti,	1923-1942.	A fost revista 
elevilor Liceului Spiru Haret, apărută sub 
îndrumarea profesorului V.Haneş, având un 
covârşitor caracter literar şi artistic, dar avea o 
rubrică aproape permanentă de matematici, 
susţinută de Emil Ştefănescu.

4.	...	Mircea	Eliade,	elev	de	liceu,	s-a	afirmat	
în	 paginile	 revistei	 vlăstarul,	 ,,pe	 care	 o	

redacta	 aproape	 singur	 şi	 cu	 prea	
puţinul	 ajutor	 al	 câtorva	 colegi”?		
Dovada	 se	 regăseşte	 în	 scrierea	
memorialistică	 Jurnal în căutarea 

lui dumnezeu	 (Iaşi,	 Editura	
Institutului	 European,	 1994,	
p.100)	a		lui	Arşavir	Acterian,	

coleg	de	liceu	cu	M.	Eliade.
 5....	 Mircea	 Eliade	 cânta	 la	
pian?	 Mărturii	 în	 acest	 sens	
regăsim	 fie	 în	 numere	 ale	

revistei	 vlăstarul 
(spre	 exemplu,	 în	
nr.	 4-5/1925,	 este	
menţionată	 contribuţia	
sa	 în	 cadrul	 Şedinţelor	
literare:	 ,,ne-a	 cântat	 la	
pian	 bucăţi	 din	 Grieg,	
Eisenhadler”),	 fie	 în	 cartea	

lui	 A.	 Acterian:	 ,,participa	 la	 festivităţile	 şcolii,	
cântând	la	pian”.
6. ...	şi	în	anii	‘30	existau	,,găşti”?	
A.	Acterian,	absolvent	al	Liceului	,,Spiru	Haret”,	
aminteşte	despre	o	,,gaşcă	a	culturagiilor”,	din	
care	făceau	parte	Constantin	Noica	şi	Barbu	
Brezianu.

7. ...	există	o	legătură	între	gramatică	şi	spectrul	
solar?	
Explicaţia,	 nu	 lipsită	 de	 umor	 şi	 de	 exerciţiu	
imaginativ,	o	oferă	Nd.	Locusteanu	 în	nr.3	al	
revistei	vlăstarul	din	1925:	 ,,în	spectrul	solar	
sunt	şapte	feluri	de	raze	vizibile	şi	3	dintre	ele,	
adică	 roşul,	galbenul	 şi	albastrul,	 sunt	culori	
fundamentale	(...).	Tot	aşa	în	gramatică	avem	
3	feluri	de	cuvinte	fundamentale:	substantivul,	
adjectivul	 şi	 verbul	 (...).	 În	 spectrul	 solar,	
galbenul,	apropiindu-se	de	albastru,	devine	
verde;	 în	 gramatică,	 adjectivul,	 adecă	
însuşirea,	devine	adverb,	dacă	se	apropie	de	
verb”	(art.	fantezii gramaticale).

8. …	2013	marchează	90	de	ani	de	existenţă	
a	revistei		Vlăstarul	(înfiinţată	în	1923	de	către	
Vasile	V.	Haneş,	doctor	în	litere)?

(despre alţii)
9. ...	 două	 pahare	 de	 apă,	 imediat	 după	
trezire,	ajută	la	activarea	organelor	interne?
10. ...	un	kilogram	de	lămâi	conţine	mai	mult	
zahăr	decât	un	kilogram	de	căpşuni?
11. ...	când	strănuţi,	toate	funcţiile	corpului	se	
opresc,	chiar	şi	inima?
12.	 ...	dacă	iei	orice	număr,	 îl	dublezi,	aduni		
cu	10,	împarţi	la		2	şi	apoi	scazi	numărul	iniţial,	
răspunsul	va	fi	5?
13. ...	crăpăturile	mâinilor	dispar	după	câteva	
zile	dacă	se	freacă	cu	o	jumătate	de	lămâie,	
se	 lasă	cca	20	 	de	minute	 să	 se	usuce,	 se	
spală	cu	apă	călduţă,	se	usucă	şi	se	ung	cu	
cremă	de	gălbenele?

Selecţie	realizată	de	Mădălina-	
Cristina	Negru,	clasa	a	X-a	F

Sursa:	http://voce.ro/stiati-ca

Text:	prof.	Corina	Buzoianu

Desenele	au	fost	realizate	de	elevele:	
Andreea	Velicu	(clasa	a	IX-a	E)	şi	Beatrice	

Năstase	(clasa	a	IX-a	A)
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evenimente

|	Entertainment	|

MOUNT & BLADE WARBAND
	 Sunetul	 ascuţit	 produs	 de	 săbiile	
scoase	din	teacă	mă	anunţă	că	lupta	pentru	
ultima	cetate	inamică	e	pe	cale	să	înceapă.	
Unul	câte	unul,	inamicii	de	pe	ziduri	cad	sub	
şuvoiul	de	săgeţi	pe	care	îl	dezlănţui	asupra	
lor.	De	pe	zid,	un	bărbat	bine	îmbrăcat	ne	
priveşte	cu	dispreţ	cum	avansăm,	încet	dar	
sigur,	 spre	zidurile	cetaţii:	e	 sultanul.	Rămas	
fără	 săgeţi,	 iau	 tolba	 unui	 soldat	 răpus	

de	inamic	şi	ţintesc.	 Într-un	colţ	al	ecranului	
apare	scris	cu	galben	„HEADSHOT!”.
									În	anul	2010	a	apărut	Warband,	primul	
sequel	al	 jocului	Mount & Blade,	aducând	
îmbunătăţiri	 majore,	 cele	 mai	 semnificative	
fiind:	introducerea	unei	noi	facţiuni,	Sarradin 
Sultanate,	 posibilităţi	politice	mai	diverse	 şi	
un	mod	multiplayer.
								Jocul	este	o	combinaţie	de	strategie,	RPG	
şi	simulare,	care	ne	pune	în	şaua	unui	neica	
nimeni	ce	visează	să	devină	conducător	de	
oşti,	 aşa	 că	 se	 urcă	 în	 prima	 căruţă	 spre	
una	 din	 capitalele	 celor	 6	 imperii.	 Acest	
lucru	 este	 la	 latinudinea	 voastră,	 jocul	 vă	
întreabă	 la	 început	 încotro	 vă	 îndreptaţi,	
după	ce	vă	interoghează	cu	privire	la	viaţa	
personajului	 vostru	 de	 până	 acum,	 aceste	
alegeri	dându-vă	bonusuri	semnificative	(de	
exemplu,	dacă	alegeţi	ca	tatăl	personajului	
să	 fi	 fost	 vânator,	 veţi	 primi	 bonusuri	 la	
mânuirea	arcului).	Până	şi	sexul	personajului	
contează,	jocul	anunţându-ne	de	la	început	
că,	dacă	alegem	ca	personajul	să	fie	femeie,	
vom	 fi	 discriminaţi,	 deci	 avansarea	 într-un	
rang	superior	va	fi	mai	anevoioasă.
	 	 	 	 	 	 	 Experienţa	 jocului	 se	 împarte	 între	
harta	tactică	şi	câmpul	de	bătălie.	Pe	harta	
tactică	 dai	 indicaţii	 armatei	 încotro	 să	 se	
îndrepte	iar	pe	câmpul	de	luptă	îţi	controlezi	
singur	personajul,	luptând	în	fruntea	armatei	
tale.

|	Entertainment	|
	Cu	fiecare	oponent	ucis	şi	misiune	încheiată,	
primim	puncte	de	experienţă.	La	fiecare	level	
up	primeşti	puncte	pe	a	căror	 investiţie	 se	
bazează	evoluţia	personajului	tău,	acestea	
determinând	dacă	va	fi	o	brută	cu	o	sabie	
în	mână,	un	arcaş	iscusit,	un	negustor	şi	aşa	
mai	 departe.	 Desigur,	 poţi	 să	 îl	 faci	 şi	 un	
caracter	hibrid	care	se	descurcă,	să	zicem,	
la	tras	cu	arcul	şi	la	inginerie,	dar	recomand	
ca,	măcar	 la	o	primă	parcurgere,	să	 lăsaţi	
skill-urile	 care	 ajută	 întregii	 armate,	 ca	
ingineria	sau	comerţul,	pentru	cei	ce	vor	să	
ţi	 se	 alăture	 şi	 pe	 care	 îi	 mai	 gaseşti	 prin	
tavernele	oraşelor	şi	să	îţi	investeşti	punctele	
personale	în	abilităţi	de	luptă.
						Din	punctul	de	vedere	al	armelor	şi	armurilor	
puse	 la	 dispoziţie,	 jocul	 nu	 dezamăgeşte.	
Fiecare	 armă	 are	 propriile	 specificaţii	
(lungime,	 daune	 provocate	 etc.),	 există	
scuturi	care	au	şi	ele	specificaţiile	lor	proprii,	
unele	arme	mai	pot	fi	şi	aruncate	spre	inamic	
(ca:	o	 suliţă,	un	 toporaş)	dar	 într-un	număr	

limitat.	Armele	de	distanţă	sunt	două	la	număr:	
arcul	 şi	arbaleta.	 În	 timp	ce	arbaleta	 	are	
un	timp	de	încărcare	mai	mare,	o	acurateţe	
mai	proastă	dar	provoacă	mai	multe	daune,	
arcul	 (alegerea	 mea	 personală)	 provoacă	
daune	mai	puţine	dar	are	o	acurateţe	mai	
mare	şi	timp	de	reîncărcare	mult	mai	mic	(în	
plus,	 nu	am	 nevoie	de	daune	 suplimentare	
deoarece	 inamicul	 tinde	 să	moară	când	 îl	
loveşti	în	cap,	indiferent	dacă	e	o	săgeată	
trasă	de	un	arc	sau	o	arbaletă).
						Modul	multiplayer	este,	ca	să	folosesc	
o	 expresie	 des	 întâlnită	 la	 noi	 în	 liceu,	 un	
haos.	Oricât	de	bine	mă	descurcam	în	vara	
anului	 trecut,	 oamenii	 ăia	 sunt	 nemiloşi.	 Nu	
recomand	 să	 jucaţi	 în	multiplayer	până	 nu	
parcurgeţi	jocul	puţin,	eventual	să	mai	măriţi	
şi	 nivelul	 de	 dificultate,	 doar	 dacă	 gasiţi	
vreun	prieten	dornic	să	vă	luaţi	la	topoare.
						În	concluzie,	Warband	este	un	joc	fain.	
Poate	deveni	 linear	 la	un	moment	dat,	dar	
luptele	vor	oferi	tot	timpul	satisfacţii.

	 Pe	8 martie 2013 the mission	reinventează	
ziua femeii cu	 un	 line-up	 100%	 feminin.	 nina 
Kraviz (Rusia), ellen allien (Germania), miss 
Kittin (franţa) si alexandra (România)	vor	oferi	
o	 seară	 cosmopolită	 in	 ziua	 dedicată	 lor.	 Deşi	
va	fi	un	line-up	exclusiv	feminin,	mix-ul	de	influenţe	
va	 crea	 un	 eveniment	 efervescent	 şi	 diversificat,	
fiecare	dintre	cele	patru	artiste	având	personalităţi	
şi	background-uri	diferite.

	 Un	 dream	 team	 feminin	 al	 muzicii	
electronice,	 pe	 care	 probabil	 mulţi	 dintre	 noi	 ni	
l-am	 imaginat	 până	 acum,	 va	 performa	 într-un	
eveniment-concept	ţinut	la	arenele Romane

BILETE	ÎN	AVANS:	40	de	lei
BILETE	LA	INTRARE:60	de	lei

BILETE	VIP:80	de	lei

www.bilete.ro

the mission pResents 8th of maRch -nina KRaviz - 
ellen allien - miss Kittin - alexandRa -

,,Vlastarul” recomandă 

text: Radu cucu, clasa a x-a b
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Vrei	să	faci	parte	din	echipa	
Vlastarul?	Trimite-ne	un	e-mail	

la	adresa:
revistavlastarul@yahoo.com

Colegiul	Naţional	,,Spiru	Haret”
Adresa:	Strada	Italiană	nr.17,	

Sector	2,	Bucureşti.
Telefon:	021	313	64	62

E-mail:	haretiana2012@hotmail.com

Horoscop
- februarie-

Horoscop:	Irina	Ungureanu,	clasa	a	XII-a	G

|	Entertainment	|

	 Rugăm,	prin	intermediul	revistei	,,Vlăstarul”,	ca	oricine	se	află	în	posesia	unor	ma-
teriale	 referitoare	 la	CNSHB	 sau	 la	personalitatea	 lui	 Spiru	 Haret	 (cărţi,	 reviste,	 imagini,	
documente	de	arhivă,	referinţe	etc.)	să	se	adreseze	direcţiunii	CNSHB.
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APEL

ELEVII		VORBESC	…
(părerea	elevilor	despre	orice	cu	privire	la	liceu)

		 Cei	 aproximativ	 trei	 ani	
petrecuţi	 în	acest	 liceu	mi-au	creat	
impresia	 că	 elevii	 şi	 profesorii	 au	
format	o	familie	unită.	(elevă,XII)

		 Nu	 avem	 bibliotecă	 de	 trei	
ani	!!!(elevă,XII)

		 Mi-a	 plăcut	 grădina	 de	
zarzavat	din	curtea	liceului.	(elev,X)

		 Îmi	place	că	în	fiecare	clasă	
există	videoproiectoare	şi	că	fiecare	
elev	are	calculatorul	lui	în	laboratorul	
de	informatică.	(elevă,IX)

Deşi	 mai	 există	 şi	 flori	 rare,	 oameni	
dedicaţi,	 inteligenţi,	plenari	 în	atitu-
dinea	lor	faţă	de	schimbare,	pentru	
mine	 liceul	a	constituit	o	modalitate	
de	 anihilare	 şi	 de	 aplatizare	 a	
eului,	 o	 încercare	 antiumanistă	 de	
impunere	a	unor	doctrine	deficitare,	
de	limitare	a	exuberanţei	spiritual-in-
telectuale	(pentru	accentuarea	ideii,	
aş	 recurge	 la	 o	 analogie,	 para-
frazându-l	pe		Philipe	Glucke:	prostia	
e	 la	 fel	ca	moartea,	 face	rău	doar	
celor	din	jur).	-elev,XII

Berbec 
 Te aşteaptă un feb-
ruarie 2013 performant, dar şi 
destul de complicat. Se menţin 
ambiţiile, energia, curiozitatea 
intelectuală, viziunea amplă, ca-
pacitatea sporită de a organiza şi 
administra, de a lansa iniţiative 
şi demersuri.

Taur
 Fizic, în februarie 2013 
eşti într-o formă bună. Încearcă 
să savurezi micile bucurii coti-
diene, ieşi mai des la aer, ascultă 
muzică, apelează la aromaterapie 
şi masaj. Fixează-ţi noi obiective 
în plan social sau profesional! 

Gemeni
 Stresul este inamicul 
nr. 1 în luna februarie 2013. Iar 
un stres excesiv poate altera 
echilibrul fizic, mai ales în 
contextul prezenţei lui Saturn 
în casa sănătăţii Gemenilor. 
Planifică-ţi cu atenţie acţiunile 
importante!

Rac
 O lună bună din 
punct de vedere profesional. O 
activitate mai intensă ar putea 
apărea în direcţia studiilor, 
a călătoriilor de afaceri sau a 
conexiunilor dintre carieră şi 
distanţă/străinătate, învăţămân-
tul superior sau mediul cultural.

Leu
 Nici că se putea o lună 
mai promiţătoare! Soarele, 
stăpânul zodiei Leu, se află chiar 
în casa cuplului Leului, în ferici-
ta companie a lui Venus, planeta 
iubirii şi a armoniei! Socializează 
cât mai mult, fă-ţi noi prieteni!

Fecioară
 Comunicarea defec-
tuoasă, impulsivitatea, lipsa de 
măsură, ambiguitatea, minciu-
na, trădarea şi imoralitatea sunt 
sancţionate sever. O bună infor-
mare, o strategie bine gândită şi 
un timing potrivit favorizează 
succesul. Iar succesul în muncă 
atrage banii. 

Balanţă
 Februarie 2013 mar-
chează începutul unei perioade 
foarte aglomerate sau agitate, 
care se va prelungi până pe la 
jumătatea lunii martie 2013. 
Succesul poate fi facilitat de 
simţul oportunităţii şi de 
capacitatea de expunere sau de 
promovare a talentelor.

Scorpion
 În ciuda nevoii de 
linişte şi siguranţă, poţi avea 
parte de acţiune, şi încă de una 
zgomotoasă. Este vremea să 
faci unele înnoiri în stilul de 
viaţă. Ele trebuie să se bazeze pe 
disciplină şi pe o modalitate de 
a consuma surplusul de energie, 
precum sportul, dansul etc.

Săgetător
 În această perioadă 
poţi face drumuri profitabile şi 
poţi întâlni oameni plăcuţi, cu 
care poţi dezvolta ulterior relaţii 
de colaborare. Colaborările sunt 
la ordinea zilei şi, în mare parte, 
merg bine.

Capricorn
 Per ansamblu, în 
februarie 2013 stai bine, mai 
ales fizic. Ai vigoare, rezistenţă, 
putere de muncă. Punctul slab 
este sistemul nervos. Ar putea 
fi vorba despre suprasolicitare, 
agitaţie sau nervozitate. Ar fi 
bine să dormi mai mult şi să iei 
suplimente cu magneziu.

Vărsător
 Luna februarie 2013 
este un răstimp minunat pentru 
a întâlni perechea visată, pentru 
a petrece clipe îmbătătoare ală-
turi de persoana iubită, pentru 
realizări comune ale cuplului 
sau pentru reaprinderea scânteii 
pasiunii.

Peşti
 Februarie 2013 este o 
lună agitată, presărată cu inci-
dente, provocatoare şi stresantă 
în toate privinţele, dar mai ales 
pentru relaţii. Nu îţi face planuri 
ferme, fiindcă nimic nu este 
bătut în cuie, dar nici nu lăsa 
lucrurile în voia sorţii, fiindcă o 
pot lua razna!



Colegiul	Naţional	
,,Spiru	Haret“,	Bucureşti


