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UNIREA

Pornită de la povestirile spumoase ascultate la întâlnirile de promoţie,
iniţiativa de a demara publicarea „Amintirilor despre Unirea” a fost una în
care încrederea a fost adesea înlocuită cu scepticismul, iar faptul că unele
promoţii s-au mobilizat mai mult decât altele ne dă speranţa unor ambiţii
ulterioare.

Adunarea impresiilor uniriste mai vechi sau mai recente nu poate fi decât
un început care, ca toate începuturile noastre frumoase, trebuie să devină
tradiţie.
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Ionel Budescu

Scurtă istorie a liceului UNIREA*
“Acest așezământ va fi menit a

lumina timpuriu toate căile
vieții, pentru ca fiecare elev să

devină un bun părinte, un fericit
și adevărat cetățean”

Gheorghe Apostoleanu

* Articolul reproduce fragmente din volumul “Istoria învățământului din județul Vrancea de
la origini până la 1918”, ed. Paideia, Focșani, p. 107-123

Legea Instrucţiei publice din 1864 s-a
ocupat pe larg de organizarea învăţământului se-
cundar. Prin această lege se stabilea că statul va
înfiinţa licee în oraşele mai mari şi mai însemnate
ale ţării şi numai gimnazii în celelalte oraşe
reşedinţă de judeţ.

Intrat tot mai mult în circuitul schimbului
de mărfuri, oraşul Focşani avea nevoie tot mai
mult de cadre cu un nivel mai înalt de cunoştinţe.
Cei mai înstăriţi îşi trimiteau copiii la oraşe, mai
ales la Bucureşti, Ploieşti, Iaşi, spre a frecventa
diverse gimnazii sau licee. Cea mai mare parte a
populaţiei orăşeneşti avea nevoie de o şcoală
secundară în reşedinţa judeţului, în aceste condiţii
ia naştere Gimnaziul din Focşani.

La 31 mai 1865, printr-o petiţie adresată
de către cetăţenii focşăneni Ministerului Justiţie,
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, se
cerea înfiinţarea unui gimnaziu. Ministrul

răspundea că nu are fonduri, dar că va reanaliza
problema în vederea alcătuirii bugetului. Atunci
primăria cere în 17 iulie 1865 ca ministerul  să
aprobe înfiinţarea, cheltuielile materiale de
subvenţionare a şcolii, urmând să le suporte ea.

Solemnitatea deschiderii a avut loc în ziua
de 7 ianuarie 1866, într-o atmosferă de viu entuzi-
asm, în prezenţa unui numeros public, a
autorităţilor judeţului şi ale oraşului, a tuturor pro-
fesorilor şi elevilor din oraş, fiecare fiind prezenţi
cu stindardele lor. Discursul de deschidere a fost
rostit de cel care a stăruit pentru înființarea acestei
școli, Gheorghe Apostoleanu, doctor în drept al
Universităţii din Berlin, profesor la Universitatea
din Iaşi și preşedinte al Curţii de Apel din Focşani.
În cuvântul său, acesta arăta scopul noului
aşezământ menit „a lumina timpuriu toate căile
vieţii, pentru ca fiecare elev să devină un bun
părinte, un fericit şi adevărat cetăţean”. Primarul
oraşului, M. Ionescu considera această zi ca fiind
„una din cele mai frumoase şi entuziaste zile ale
Focşanilor”. Noului profesor şi director al gim-
naziului, Ştefan Neagoe, îi ura: „să trăiţi Domnule
profesor spre a putea suporta această nobilă
misie spre bucuria studenţilor ce-şi aşteaptă vi-
itorul lor moral şi ştiinţific de la inteligenţa
dumneavoastră.”

Primul local era o clădire improprie pen-
tru o instituţie şcolară, în casele protopopului
Miloşiu. Neîncăpător, cu camere joase, în care
coborai ca într-o „pivniţă în fundul pământului”
şi unde lumina „numai către amiază” se putea
vedea.

În anii următori, şcoala este nevoită să se mute
prin diferite clădiri închiriate (gimnaziul a
funcţionat în aceşti ani în casele Constantin
Stoenescu, Tache Pastia, Elena Marinescu, cu
chiria de 120 galbeni pe an), până în anul 1881,
când    s-a mutat în localul construit de judeţ, spe-
cial pentru liceu.

Gheorghe Apostoleanu
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În anul 1898 s-a început construirea
clădirii monumentale a noului local cu fonduri de
la minister, iar în septembrie 1901 liceul s-a in-
stalat în actuala clădire.

În primii ani, gimnaziul a fost întreţinut
din fondurile oraşului, situaţie care-l determina în
anul 1867 pe directorul Nicolae Țipeiu să solicite
printr-un raport adresat Domnitorului ţării, tre-
cerea acestei instituţii în bugetul statului. De la 1
aprilie 1878 gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” a
trecut în subvenţia statului. 

Caracteristic pentru această instituţie era
faptul că şi-a început activitatea în condiţii
anevoioase, nedispunând de mijloace materiale
suficiente şi fiind mult timp lipsită de local pro-
priu. Cu timpul însă, către sfârşitul secolului,
această instituţie va dobândi prestigiu, întrucât în
condiţii adecvate, îşi vor desfăşura activitatea
cadre de valoare şi promoţiile vor cuprinde, tot
mai des, numele unor personalităţi de mai târziu.
Bugetul statului fiind redus, nu se putea procura
tot materialul didactic necesar, lipseau manualele
de studiu, profesorii erau obligaţi să-şi conceapă
fiecare lecţiile pentru obiectul său de studiu. La
început nu existau nici aparate fizice, material
sportiv sau bibliotecă. Şcoala dispunea doar de
câteva hărţi şi globuri pentru geografie. (Zestrea
didactică a şcolii în 1866: un glob celestru şi altul
terestru; un planiglob antic; o hartă a Europei,
Asiei, Africii, Antice, o hartă a Imperiului Roman
şi a Imperiului Bizantin, o hartă a Daciei Antice,
hărţile politice şi fizice ale Europei, Asiei şi
Africii; instrumente de geometrie.)

Materialul didactic necesar liceului va fi
procurat cu banii adunaţi din baluri şi concerte,
din donaţii de cărţi şi mobilier, făcute de cetăţenii
oraşului. Într-un raport adresat ministrului în anul
1869, directorul M. Constantinescu cerea for-
marea unui cabinet de fizică şi a unei colecţii de
roci minerale, plante şi animale; pentru înfiinţarea

unui muzeu de istorie naturală, care să poată în-
lesni studiul elevilor.

Gimnaziul şi-a început cursurile cu o
singură clasă condusă de profesorul Ştefan Nea-
goe, care, după ce a scos prima serie de elevi,
încă din toamna aceluiaşi an, a fost transferat la
liceul din Bârlad. De aici înainte, treptat, în
fiecare an s-a înfiinţat câte o plasă, până când
s-a completat cursul inferior de 4 clase. Plecarea
lui Ştefan Neagoe „a cuprins tot oraşul de
profundă mâhnire”, aşa după cum îşi exprimau
sentimentele membrii comunităţii locale într-o
scrisoare trimisă Ministerului Instrucţiunii.

În anul 1868, în al treilea an de la
înfiinţarea gimnaziului, erau trei clase cu 88 de
elevi şi 6 profesori: M. Constantinescu (direc-
tor) – latină, Ion Albini – matematici, Ion Gurău
– ştiinţe naturale, Ion Filibău – limba română,
Nicolae Țipeiu – istorie-geografie şi Ştefan
Mincu – desen. Evenimentul cel mai de seamă
din 1868 a fost trecerea, de la 1 aprilie a acestui
an, în bugetul statului, a salariilor profesorilor,
plătiţi până atunci de primăria oraşului. Mereu
vedem preocuparea profesorilor de a îmbunătăţi
şcoala, de a îmbunătăţi materialul didactic, în-
deosebi pentru matematică şi desen. În această

primă parte a anului şcolar 1868-1869, preocu-
parea de căpetenie a fost formarea unei biblioteci
pentru gimnaziu, cu sprijinul primăriei. Pe dosarul
ce încheie hârtiile referitoare la gimnaziu până la
finele anului 1868, am găsit şi prima ştampilă
rotundă a şcolii noastre: „Gimnaziul din Urbea
Focşani, Districtul Putna”.

În anul 1869 profesorii propun înfiinţarea
clasei a V-a, gimnaziul urmând să se transforme
în liceu. În raportul său către Minister, după
examenele din ianuarie 1869, directorul M.
Constantiniu arată nevoile urgente ale gimnaziu-
lui: a) formarea unui cabinet de fizică; b) colecţii
minerale, plante, animale, pentru înfiinţarea unui
muzeu de istorie naturală, care să poată înlesni
studiile şcolarilor; c) formarea unei biblioteci etc.
Mai presus era nevoia clădirii unui local propriu
al gimnaziului, pentru care se şi prevăzuseră în
bugetul comitetului permanent 8000 de galbeni;
şi apoi remuneraţia materială a profesorilor, care
„sunt împiedicaţi de atâtea trebuinţe” ca să poată
„corespunde pe deplin misiunii ce sunt chemaţi a
îndeplini”, ceea ce aduce „descurajare şi par-
alizare pentru acei care ar voi să-şi împlinească în

Clădirea liceului UNIREA (1903)
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consecinţă datoria ce au pentru patrie, de a lumina
şi de a instrui generaţia.”

În anul 1870 clasa a V-a s-a desfiinţat,
profesorii nu mai puteau preda gratuit, fiindcă-şi
luaseră o altă sarcină, aceea de a preda, tot gratuit,
la şcoala normală. Clasa a V-a s-a reînfiinţat în
anul 1879, iar din anul 1881 gimnaziul se
transformă în liceu.

Evenimentul care a stârnit interesul în-
tregii opinii publice din Focşani a fost vizita din
6 aprilie 1869 a domnitorului Carol I. Întâmpinat
de oficialităţile locale, dar şi de „cetăţeni veniţi
expresamente cu trăsurile lor şi un număr de
locuitori rurali, bărbaţi şi femei”, Carol I a fost
primit cu pâine şi sare şi cu toate onorurile unui
şef de stat. Însoţit de ministrul său, Mihail
Kogălniceanu, a vizitat în trăsura domnească
oraşul Unirii, fiind înconjurat de o gardă de
dorobanţi cu căpitanul lor şi aclamat de mulţime.
A doua zi înainte de părăsi oraşul, Carol I a asistat
la examenele şcolilor de fete şi de băieţi şi ale
Gimnaziului.

În ziua de 4 martie 1880 s-a întrunit con-
siliul profesoral spre a se consulta asupra patronu-
lui şi numelui ce trebuia dat liceului. Iată
încheierea: 

„Având în vedere că acest liceu, de la
înfiinţarea sa, nu şi-a adoptat niciun patron
anume, pe a cărui zi să o celebreze ca sărbătoare
scolastică, nici nu şi-a luat o numire, după uzul
adoptat de toate celelate licee; 

Având în vedere că în luna aceasta va în-
cepe clădirea localului, în a cărui temelie se va
pune un document, în care se va însemna şi nu-
mirea liceului; 

Considerând că la înfiinţarea acestui
liceu, în 1866, se ventilase ideea de a se pune sub
patronajul Mărirei Sale, Alexandru Ioan Cuza,
domnul sub care s-a făcut Unirea ţărilor surori;

Având în vedere că oraşul Focşani e punc-

tul unde se atinge hotarul celor două ţări surori;
Consiliul este de opinie că, atât pentru amintirea
măreţului fapt al Unirii, cât şi a marelui domn sub
care s-a făcut Unirea ţărilor, liceul acesta să
poarte numele Unirea şi să serbeze ziua de 24
ianuarie ca sărbătoare specială scolastică”.

Ca urmare a acestei dorinţe a corpului pro-
fesoral, prin decretul domnesc din 15 aprilie 1880
s-a hotărât să se dea şcolii noastre numele de
„Gimnaziul Unirea”, în amintirea măreţului fapt,
care a făcut din două principate un singur stat.

În octombrie 1889, Carol I însoţit de Fer-
dinand face o nouă vizită la Focşani, fiind primit
de o mulţime entuziastă. În trecerea prin oraş,
regele face un popas şi în faţa liceului „Unirea”,
unde elevii şi directorul îl întâmpină, iar Carol I
le arată „înalta sa mulţumire”.

În consemnările sale, Ştefan Vârgolici,
profesor universitar din Iaşi – preşedintele
comisiei de examen din sesiunea iunie 1890, nota,
printre altele, despre acest liceu, că nicăieri nu
găsise o arhivă mai ordonată, iar în local, pretutin-
deni, domnea „ordinea cea mai desăvârşită”. Baza
didactică a liceului era formată acum dintr-un
laborator de chimie, un început de cabinet de
fizică, cabinet de ştiinţele naturii şi o bogată
bibliotecă alcătuită din trei mii de volume, în
„mare parte frumos legate”. 

Elevii liceului erau antrenaţi la organi-
zarea de sărbători şcolare cu programare de
gimnastică, recitări, coruri, sub conducerea pro-
fesorului de muzică Ştefan Vasilian.

La marea serbare închinată victoriei
bravelor armate române pe câmpul de la Plevna,
din anul 1877, ce deschidea o nouă eră în viaţa
noastră politică, elevii Gimnaziului „Unirea”, în
frunte cu profesorii săi, au oferit cetăţenilor
oraşului Focşani un frumos spectacol, care avea
un vibrant mesaj patriotic. 

La începutul anului şcolar 1881-1882 pro-
fesorii luaseră o frumoasă măsură, din propria lor
iniţiativă, pentru controlul sârguinţei elevilor. Se

întruneau la finalul fiecărei luni în conferinţe şi
îşi comunicau, după cataloage, notele fiecărui
elev la toate obiectele, ca astfel să se constate
gradul de propăşire al fiecăruia, treptat, treptat,
până la desăvârşirea studiilor; grija lor se îndrepta
îndeosebi asupra celor slabi, care aveau şanse de
îndreptare. O astfel de procedare e de un folos
netăgăduit pentru şcoală; şi dacă ea s-a născut în
mintea înaintaşilor noştri, aceasta trebuie să le în-
conjoare amintirea cu o şi mai mare aureolă. Cu
câtă greutate se înfăptuiesc astăzi asemenea
consfătuiri lunare ale profesorilor, pentru con-
trolul disciplinei şi sârguinţei elevilor.

O altă serbare de răsunet în viaţa spirituală
a oraşului a fost cea dedicată aniversării a 25 de
ani de la înfiinţarea liceului, din ziua de 24
ianuarie 1891, la care, printre invitaţii de onoare,
a fost prezent şi ministrul Titu Maiorescu.

E demn de remarcat că în anul şcolar
1885-1886 s-a înscris în clasa a V-a a liceului nos-
tru, venind cu patru clase de seminar, şi elevul
Mehedinţi Simion, devenit astăzi distinsul profe-
sor universitar şi unul dintre cele mai luminate
minţi ale vieţii noastre intelectuale şi politice.

La 24 ianuarie 1916, când liceul va
sărbători semicentenarul, printre personalităţile
prezenze la această omagiere se va afla şi
strălucitul om politic, ministrul învăţământului
I. Gh. Duca, alături de care participau foştii pro-
fesori Ştefan Ioan, C. Giurescu, C. Moisil, C Cal-
muski şi foştii elevi: Simion Mehedinţi, Ştefan
Longiescu şi alţii, prilej cu care profesorul
V.V. Haneş a prezentat istoricul acestei instituţii
intitulat „Închinare Liceului Unirea”.

Biblioteca Liceului s-a constituit în anul
1876 din iniţiativa profesorului G.I. Pamfil, având
concursul familiilor Sihleanu şi Tufelcică. Minis-
terul aducea mulţumiri celor două familii pentru
gestul lor de înaltă caritate, care, prin organizarea
de mai multe concerte şi serbări în grădina
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publică, reuşiseră să strângă 5.000 lei, iar prin
donaţii, un număr mare de cărţi atât de la particu-
lari, dar şi din partea Academiei Române.

Un episod mai puţin cunoscut din istoria
acestei biblioteci este cel petrecut prin anii 1957,
când un grup de distinşi profesori, Budescu Aurel,
Untaru Ghiţă şi Leu Ion, împreună cu doamna
Mateescu, au salvat fondul de carte, adevărată
comoară a liceului „Unirea”.

Un ordin venit de la organele superioare
de partid cerea ca toate cărţile de valoare, cele
scrise cu litere chirilice, în limbi moderne, ediţii
princeps, incunabule, să fie date la topit. Revoltaţi
şi indignaţi, aceşti profesori, dând dovadă de mult
curaj, riscându-şi cariera didactică, dar şi liber-
tatea, au pus la cale un plan de salvare a acestui
patrimoniu cultural.

În cursul lunii februarie 1957, în fiecare
noapte între orele 24 și 1, pătrundeau în incinta
liceului de unde sustrăgeau câte 5-10 cărţi din
coşurile sigilate. Ascunse sub palton, erau duse
acasă şi păstrate în mare taină. În urma lor,
doamna Mateescu cosea la loc pânza şi refăcea
sigiliile. Aşa a fost salvată o bibliotecă cu un fond
de carte impresionant, care rivalizează cu cel al
marilor biblioteci din ţară, liceale şi universitare.

În sălile liceului şi-au desfăşurat activi-
tatea şi unele societăţi literare ale elevilor. Astfel,
în anul 1890 ia naştere „Ateneul”, care a
desfăşurat o frumoasă activitate intelectuală prin
conferinţele care se ţineau în fiecare duminică
după-amiază. Sufletul ei a fost profesorul Con-
stantin Lupu.

În anul 1898 se constituie „Societatea
literară” cu scopul de a populariza în rândul
elevilor cursului superior cunoştinţele despre
literatura română şi universală. Iniţiatorii acestei
societăţi au fost profesorii C.Moisil, George Bog-
dan-Duică, Ştefan Graur, Constantin Giurescu,
George Petrovici şi Constantin Lupu. În anul

1919, societatea îşi schimbă numele în „Grigore
Alexandrescu”. Activitatea acestei societăţi a avut
o înrâurire puternică asupra elevilor, dar şi a
publicului focşănean care frecventa aceste
şedinţe. În anii 1919-1926, conducerea societăţii
este luată de I.M.Raşcu, cunoscut profesor de
limba română, care o ridică la o stare de înflorire
excepţională. Anuarele acestei societăţi conţin
pagini ce ilustrează o muncă pedagogică cre-
atoare.

Tot în anul 1898, din iniţiativa lui Ion
Langa şi F.S.Ferhat, se înfiinţează şi „Societatea
filarmonică”. Cel care va ţine veşnic vie activi-
tatea societăţii, până la Primul Război Mondial,
va fi profesorul de muzică Ion Nanulescu. 

În anul 1900, sub conducerea profesorului
Hristea N.Ţapu, vedea lumina tiparului primul
număr al revistei lunare „Unirea”, la care colabo-
rau şi elevii liceului.  În acelaşi an, noul director
C. Calmuschi a introdus uniforma şi ierarhizarea

C. Calmuschi în mijlocul elevilor uniriști ce poartă noua uniformă a liceului (1914)
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elevilor prin semne distinctive. Cel mai bun elev
din fiecare clasă era şi şeful clasei şi purta ca semn
distinctiv un galon de mătase galbenă la fiecare
mânecă. Şeful şcolii, cel mai meritoriu elev din
clasa a VIII-a, avea gradul de sergent şi purta ca
semn distinctiv două galoane de fir galben.

Sub direcţia lui Teodor Iordănescu (1907-
1911), care deţinea o frumoasă cultură filologică
şi umanistă germană, pătrund în liceu noi principii
pedagogice. Acum, biblioteca liceului îşi deschide
porţile pentru publicul larg, doritor de lectură şi
sprijină înfiinţarea unei societăţi ştiinţifice şi de
comunicări literare cu sediul în liceu.

În anul 1915 îşi face apariţia publicaţia
bilunară „Propăşirea”, scoasă de Societatea
elevilor Liceului „Unirea”, sub coordonarea pro-
fesorului Vasile Haneş, al cărei scop era de a sem-
nala şi încuraja tinerele talente. Mai târziu, în
Amfiteatrul liceului, şi-au desfăşurat activitatea:
Societatea pentru răspândirea portulu, jocului şi
cântecului românesc „Hora Unirii”, apoi       So-
cietatea pentru Cultură şi Literatură italiană
„Dante Aligheri” şi subsecţia focşăneană a
Fundaţiilor culturale. În cadrul activităţilor aces-
tor societăţi culturale, mulţi dintre marii cărturari
ai vremii, oameni de ştiinţă, au ţinut conferinţe
publice, fapt ce a făcut ca Liceul „Unirea” să
devină un focar de cultură proeminentă. Printre
cei care contribuit amintim numele ilustre ale lui
Nicolae Iorga, A.D. Xenopol, C. Rădulescu-
Motru, C.C. Giurescu, Liviu Rebreanu, Duiliu
Zamfirescu, Cezar Petrescu, N.D.  Cocea, Alexan-
dru Brătescu-Voineşti, St. Vârgolici şi mulţi alţii.
Impresionat de lecţiile de cultură la care asistase
profesorul ieşean St. Vârgolici remarca zelul
bătrânului profesor Nicolae Țipeiu, „om de o en-
ergie rară”, care insistase la lecţii asupra
„instituţiilor şi a stării culturale a unui popor,
decât asupra războaielor”.

În primul său an şcolar, gimnaziul

„Unirea” a fost frecventat de 69 de elevi, dintre
care, în iunie, prin examene, au fost promovaţi 49.
În anul şcolar următor, efectivul de elevi se ridica
la 115: 70 în clasa I şi 45 în clasa a II-a. Din anul
şcolar 1868-1869, gimnaziul va funcţiona cu cele
patru clase ale cursului inferior, în acest an fiind
înscrişi 66 de elevi: 18 în clasa I, 17 în clasa a
II-a, 18 în clasa a III-a şi 13 în clasa a IV-a. Efec-
tivele de elevi sunt încă destul de mici. În clasa I
erau admişi absolvenţii şcolilor primare publice
fără examen. Pentru absolvenţii şcolilor particu-
lare legea prevedea supunerea lor la un examen
de admitere. În anul 1873, directorul gimnaziului,
profesorul D.F. Caian, îngrijorat de scăderea
populaţiei şcolare, se adresa ministerului arătând
că această stare se datora fluctuaţiei de cadre di-
dactice, care-i determina pe părinţi să-şi înscrie
copiii la alte instituţii şcolare din ţară şi de peste

hotare.
Treptat, liceul începe să se impună tot mai

mult în viaţa culturală a oraşului, ceea ce făcea ca
efectivele sale să creacă continuu. În anul şcolar
1904-1905, liceul număra printre cursanţii săi 316
elevi, din care absolviseră 290. De la înfiinţarea
gimnaziului până în anul şcolar 1906, s-au înscris
în clasa I 3522 de elevi, iar în toate clasele au fost
înscrişi 10.329 de elevi. Dintre aceştia, 923 au ab-
solvit cursul inferior, 323 elevi în clasa a VII-a şi
19 în clasa a VIII-a.

În programa de învăţământ a liceului
figura şi pregătirea militară a elevilor, care se
făcea în fiecare duminică la cazarmă. În perioada
anilor 1902-1905, pe când director al liceului era
Savel Rahtivan, se pun bazele orchestrei liceului

prof. Al. Copcescu și ansamblul de dansuri populare a liceului (1926)
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condusă de italianul Ettore Sorani, ca prim dirijor.
În anul 1903, liceul este dotat cu un aparat

de protecţie, la care-şi aducea contribuţia întregul
corp didactic al oraşului. Câţiva ani mai târziu, în
anul 1908, se înfiinţează pe lângă liceu un loc
şcolar, care servea pentru „instrucţiunea elevilor”.
În anul 1915 liceul dispunea şi de un internat, cu
o capacitate de 42 de paturi.

Atmosfera oraşului, dar şi cea din cance-
laria liceului „Unirea” era descrisă în revista
„Ethos” din 1941, de profesorul Bassarabescu,
numit profesor suplinitor de geografie în 1896.
Este impresionat de la bun început de „atmosfera
plăcută” a cancelariei Liceului, de „bunele
maniere” întâlnite la Focşani.

„Cu experienţa mea din vremea aceea,
vedeam în cancelarie o adevărată pepinieră de
diplomaţi, toţi plini de urbanitate, atenţi,
politicoşi, venind să-ţi întindă mâna cu frenezie,
neobosiţi de a te întreba constant în fiecare zi, de
sănătate”.

Profesorii făceau parte din „lumea bună a
oraşului” şi aveau o „educaţie personală şi
socială”. Impresiona faptul că în acest oraş exista
o „autentică aristocraţie”, educaţia făcea ca
fiecare să răspundă cu politeţe, existând obiceiul
de a lăsa colegilor sau personalităţilor de seamă
ale oraşului o carte de vizită.

În însemnările sale, I.A.Bassarabescu sur-
prinde şi câteva trăsături de caracter ale colegilor
de cancelarie. Săvel Rahtivan, I. Coles, G. Pamfil,
C.I. Lupu se distingeau prin blândeţea şi superi-
oritatea de suflet. Simion Crainic era cunoscut ca
un vânător pasionat, în timp ce profesorul de
desen Damian impunea prin „ţinuta lu demnă şi
îmbrăcămintea corectă”. Dimitrie F. Caian, pro-
fesorul şi istoricul de excepţie era „gospodarul
moldovean, cult, primitor, iubit şi respectat de
toată lumea”.

La formarea intelectuală a tinerilor liceeni

au contribuit şi excursiile periodice, organizate de
profesorul Constantin Leonescu în anii 1911,
1913, 1914 în Italia. În prima excursie, cea din
1911, la care participă 40 de elevi, organizată pe
durata de trei săptămâni, elevii focşăneni rămând
pentru 6 zile la Roma, apoi trei zile la Neapole,
Florenţa şi Veneţia. La Roma sunt întâmpinaţi cu
un cuvânt de salut de studentul Claudio Martini,
după care se vizitează biserica Sfântul Petru,
Vaticanul, Capela Sixtină, Colosseumul, Columna
lui Traian şi Galeria de artă modernă. Elevii
focşăneni s-au întâlnit cu elevii şi profesorii
Liceului „Umberto I”, unde sunt întâmpinaţi de
orchestra liceului cu „Deşteaptă-te române”.

La Florenţa elevii sunt fascinaţi de
frumuseţile Domului şi Baptiserului, admiră
biserica Sfântul Marcu, Casa Dante şi Palatul
Pitii. La Veneţia se vizitează biserica Sfântul
Marcu şi Palazzo Ducale. Interesul elevilor
focşăneni pentru trecutul Italiei nu putea să treacă
neobservat nici pentru presa italiană. Ziarele „La
Tribuna”, din 3 mai 1913, în articolul „Romeni a
Roma” şi Cotidianul „Il Popolo Romano”, din 20
aprilie 1914, prin articolul „Stundenti romeni in
viaggio d`instrutizione” – acordau largi spaţii
acestor excursii de studiu. În excursia din 1914
elevii liceului au avut plăcerea de a se întâlni la
Milano cu marea actriţă româncă Hericlea Dar-
clee. Liceul „Unirea” se afla printre puţinele licee
din ţară care au organizat astfel de excursii în
străinătate.

Printre foştii elevi se remarcă tot atâtea
nume care au strălucit în scrisul românesc, în cul-
tura şi civilizaţia României moderne: geograful
Simion Mehedinţi, arhitectul Ion Mincu, inginerul
Anghel Saligny, dr. C.I. Parhon, junimistul Ion
Mândrea, romancierul Duiliu Zamfirescu, scri-
itorii  C. Mironescu, Al. Olănescu-Ascanio, is-
toricul C.C. Giurescu, lingvistul Alexandru Graur,
chimistul G.G. Longinescu, avocatul Andrei
Popovici şi inginerul Gr.C. Zamfirescu – promo-
tori ai aviaţiei române, finanțistul Ion Angelescu

– directorul Casei datoriilor publice a statului,
militari distinşi, generalul Alexandru Lupescu,
şeful Marelui Stat Major, magistraţii Sever N.
Tiperiu, membru al Înaltei Curţi de Casaţie,
avocaţii Virgil Poenaru, Neculai Rainu, medicii
V. Popovici, N. Mateanu, profesorii Gheorghe
Pamfil, N.N. Țipeiu, Ştefan Mincu, Athanase
Marosin, Savel Rathivan şi alţii, dirijorul George
Georgescu, Mircea Bârsan, pictorii Nicolae
Romano, Ion Bărbulescu, de timpuriu dispărutul
poet Alexandru Călinescu, italienistul Pimen
Constantinescu, Gheorghe Aslan, dr. în litere şi
Filosofie al Universităţii de la Sorbona, profesor
al Universităţii Bucureşti, ca şi alţi condeieri de
prestigiu ai literaturii române şi atâţia specialişti
ce-i regăsim în toate sferele vieţii economice şi
culturale ale ţării.

Toţi aceştia au fost formaţi de un corp di-
dactic valoros. Între zidurile liceului „Unirea” din
Focşani au răsunat vreme de mai bine de un veac
verbul fierbinte al unora dintre cei mai de seamă
dascăli şi cărturari ai poporului român. În galeria
marilor dascăli ai liceului „Unirea” stau scrise cu
litere de aur unele dintre cele mai reprezentative
nume ale şcolii româneşti: Constantin Giurescu,
Gheorghe Bogdan-Nuică, Ovid Densuşianu,
I.A. Bassarabescu, D.D. Pătrăşcanu, C. Moisil,
I.M. Raşcu, Teodor Iodănescu, Mihail Bantaş,
Iulian Ştefănescu, Ovidiu Tino – licenţiat în ştiinţe
matematice la Universitatea Bucureşti şi Paris,
Gheorghe Cardaş-Suluţ, Carpenireanu Aurel – cu
studii de filosofie făcute la universităţile din
Budapesta, Viena, Paris, secundar la Focşani din
1885, Nicolae Celibidache cu studii făcute în Gre-
cia, profesor de limba elenă, August Frăţilă – doc-
tor în filosofie, profesor de limba română şi latină,
Augustin Paul – absolvent al Facultăţii de
filosofie din Graz, profesor de germană, marele
folclorist Ion Diaconu, Paul Papadopol, Savel
Rahtivan, Ion Nanulescu – laureat al conserva-
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torului de muzică din Bucureşti şi Paris, Gheorghe
Coman – doctor în filosofie al Universităţii din
Praga, Eugen Vignelim – profesor de franceză,
absolvent al Facultăţii de litere din Montpellier,
Constantin Lupu, I.P. Rădulescu-Râmnic, Con-
stantin Leonescu, organizatorul excursiilor din
Italia şi Franţa, fraţii Virgil şi Alexandru Arbore,
Virgil Huzu şi mulţi alţii.

O serie de profesori ai Liceului „Unirea”
au fost recompensați în acei ani cu numeroase ti-
tluri și distincțiile:

Teodor Iordănescu - „Coroana României”
gradul de cavaler și „Răsplata muncii”
clasa a II-a 

P. Rădulescu-Râmnic – „Coroana
României” gradul de cavaler și „Avântul țării”.

A. Marosin – „Coroana României” gradul
de cavaler și „Steaua României” grad de ofițer.

C. Leonescu – „Coroana României” grad
de ofițer.

C. Zamfirescu – „Coroana României”
grad cavaler.

Săvel Rahtivan – „Răsplata muncii” clasa
a II-a și ordinul „Coroana României” grad de
cavaler.

Ovid N. Țino – „Steaua României” grad
ofițer.

S. I. Lăduncă – „Avântul țării”
I. Nanulescu – „Răsplata muncii” clasa I

și „Coroana României” grad de cavaler
Al. Copcescu – „Coroana României” grad

de cavaler și „Coroana de război”.
Liceul „Unirea” de odinioară respira în

această strânsă şi nobilă comuniune între profe-

sori şi elevi, izvorâtă numai din devotament şi
admiraţie, din respectul desăvârşit pentru nobila
jertfă a dascălilor acestui aşezământ de cultură. 

Toţi aceşti profesori, la care se vor adăuga
şi alte mari personalităţi ale culturii române, care
au slujit cu credinţă şi pasiune la acest liceu, au
contribuit la ridicarea prestigiului acestei
instituţii, devenită una dintre cele mai proemi-
nente lăcaşuri de cultură ale ţării. Aceasta a fost
epoca de aur a învăţământului vrâncean, care a
cunoscut culmi nemaiîntâlnite în întreaga sa
existenţă până atunci

Cancelaria Liceului Unirea (1930)

în picioare:  Gr. Savu, I. Enescu, E. Topală, 
C. Diaconescu, D. Popescu, Sv. Lăcustă,
Em. Enescu, pr. Grobnic
pe scaune: C. Iacob, C. Leonescu,
I. P. Rădulescu-Rîmnic, G. Dimitriu, 
I.P. Rădulescu-Putna, T. Iordănescu, 
Al. Ispas, V. Bălănescu,   D. Rădulescu, 
pr. Gh. Popescu
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Vasile V. Haneș

Cronica primului an al devenirii noastre*

*Fragmente din volumul “Închinare liceului Unirea” (1916)

H
“În scurtul timp al apostolatului
său, Profesorul Neagoe nu s-a
mărginit numai la învățătura

elevilor săi, ci n-a pierdut prile-
jul de a dezvolta și educațiunea
bună, îndrumătoarea, sfătuitoa-

rea în viața de mai târziu”
Vasile V. Haneș

La 3 ianuarie 1866, Ministrul Justiției,
Cultelor și Instrucțiunii publice comunică prin or-
dinul Nr. 41023, lui Ștefan Neagoe, institutor din
Focșani, decretul Măriei-sale Principelui Domni-
tor, Alexandru Ioan Cuza, de sub No. 1745 din 23
Decembrie 1865, prin care era numit ca profesor
al gimnaziului ce se înființa în acest oraș. Îndată,
spre a se da toată publicitatea cuvenită unui astfel
de eveniment cultural orașului și județului nostru,
Ștefan Neagoe se și adresează primăriei cu acea
„unică sorginte prin a cărei energie și stăruință
s-a putut înfăptui viitorul intelectual a
nenumăraților juni”, pentru dobândirea
mijloacelor de a pune în ființă organizarea unei
asemenea instituţiuni.

Din capul locului, trebuia ca inaugurarea
gimnaziului să fie la înălțimea scopului său salu-
tar și să se facă cu toată solemnitatea. După ce în

zilele de 5 și 6 Ianuarie s-au făcut înscrierile celor
45 de elevi, cei dintâi ai şcoalei celei nouă, s-a și
fixat să se celebreze inaugurarea pentru o zi de
vineri, 7 Ianuarie 1866.

Iată cum a decurs această serbare după un
raport al Profesorului Neagoe:

„La 7 Ianuarie s-a serbat cu cel mai viu
entuziasm inaugurarea Gimnaziului la localul
destinat, în prezența unui numeros public față
fiind domnul Prefect al Districtului, domnul
Vicepreşedinte al Curții de Apel cu funcționarii
acelei curți, toți domnii Institutori ai școalelor
primare și elevii școalelor cu stindardele lor, Con-
siliul municipal în corpore și un mare număr de
cetățeni.

Solemnitatea s-a deschis la orele 11
printr-un discurs pronunțat de domnul Apos-
toleanu, Prim-Preşedintele Curții, la care a
răspuns subsemnatul printr-un alt discurs. In fine
domnul Primar al Urbei a pronunțat un mic cu-
vânt și s-a finit solemnitatea prin urări de devota-
ment: Trăiască Înălțimea sa Domnitorul, Înaltul
său Guvern și Ministrul Cultelor și Instrucțiunii
Publice.”

Și astfel, cu un singur profesor și cu o
singură clasă, școala începe să funcționeze sub
patronul lui „Alexandru Ioan I”, figurând ca titlu
al gimnaziului în primele acte oficiale. Profesorul
Neagoe e într-o activitate febrilă, ba ocupându-se
de tinerii săi elevi, ba cerând indicațiuni de la
minister pentru felul cum să urmeze învățăturile
în acest gimnaziu, ba luptându-se cu primăria
locală pentru atâtea cerniţi materiale, ce necesită
o școală nouă.

Localul gimnaziului – deci primul local al
Liceului grandios de astăzi – era o casă improprie
pentru o instituție școlară, casele răposatului pro-
toiereu Miloşiu. Iată ce va spune despre acest
local, mai târziu, un alt director, doritor de ridi-
carea valorii gimnaziului:

prof. Ștefan Neagoe
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„Acest local lasă că este neîncăpător, cu
camere mici, dar și acelea, precum cea de clasa
I, este nici mai mult, nici mai puțin decât o
pivniță, în fundul pământului, unde astă iarnă am
întâmpinat cele mai mari obstacole din cauza lu-
minii, pe care numai către amiază o puteam
vedea, și aceasta numai în partea de către
ferestre.” 

Dar nu numai neajunsurile localului tre-
buia să le întâmpine primii apostoli ai culturii
înalte în orașul nostru, și în special primul nostru
înaintaș, Ștefan Neagoe. Mereu îl vedem cerând
la minister programe de studii, cataloage și alte
instrucțiuni, mai ales în conflict cu primăria, de la
care-și primea leafa ce-i întârzia întotdeauna. Cu
toate acestea, mulțumită râvnei lui neobosite,
școala merge bine, „junii” prind gust de
învățăturile înalte și în curând îi vom vedea dând
roade strălucite.

Dintre aceștia, cei dintâi elevi buni ai
liceului nostru, unii s-au stins, despre alții nu se
știe prin ce colțuri de țară își vor fi făurit viaţa de
toate zilele, dar sunt câțiva care și astăzi se vor fi
gândind cu drag la primul an de gimnaziu, în
școala instituită atunci pentru nevoile lor de
învățături înalte. Suchiaș Ohaneș nu este altcineva
decât profesorul Suchianu, de la liceul Sf. Sava
din București. Emanoil Cardaș, Ioan Plopeanu și
Ștefan Rainu trăiesc chiar la Focșani, înconjurați
de stimă și dragoste. George Paraschivescu e in-
giner și se îndeletnicește cu această meserie tot
prin apropierea orașului nostru: Ștefan Gheorghiu
ar fi inginer la București, Chiriac Zaharia, avocat
la Galați, Nicolae Mărgăritescu, doctor la
București, Constantin Tătăranu a fost prefect de
Râmnicu Sărat și avocat. 

O pleiadă de oameni harnici și buni
cetățeni ce formează faima primei generațiuni a
liceului nostru.

Multă grijă a avut apoi Profesorul Neagoe
și cu distribuirea premiilor. Trebuia și de data
aceasta o solemnitate deosebită, pentru
înfăptuirea căreia obținuse de la minister o
amânare până la septembrie, nu știa cine să
prezideze această serbare. Se mai îngrijea, pe
drept cuvânt, marele dascăl și de ce era de făcut
cu cei 50 de elevi promovați în clasa a II-a, ce nu
exista încă. De aceea bătea depeșe peste depeșe
la minister, apăsând mai ales pe faptul că
„cetățenii erau îngrijorați de viitorul fiilor lor”,
dacă nu s-ar fi înființat clasa următoare.

La începutul lui septembrie, odată cu dis-
tribuirea premiilor, curgeau înscrierile: erau 50
promovații în clasa a II-a, dintre care se
prezentaseră 45, și se făcuseră 70 de înscrieri, în
clasa I. Școala funcționa astfel cu două clase și cu
un singur profesor. Nu se cuvine a încheia cu
pioasa aducere aminte a primului profesor al

liceului nostru, fără a releva meritele activității
lui, și în afară de treburile școlii. În scurtul timp
al apostolatului său, Profesorul Neagoe nu s-a
mărginit numai la învățătura elevilor săi, ci n-a
pierdut prilejul de a dezvolta și educațiunea bună,
îndrumătoarea, sfătuitoarea în viața de mai târziu.
Respectul pentru capii statului l-a infiltrat, în
primul rând, profesorul Neagoe. Se și cuvenea să
aibă un cult deosebit pentru Marele Voievod, sub
domnia căruia a luat ființă această instituțiune de
învățături înalte în orașul Unirii. De aceea la sin-
gurul prilej de a sărbători pe acest Domnitor, în
ziua de 24 Ianuarie 1866, școlarii gimnaziului, în
frunte cu profesorul lor, au luat parte la aniver-
sarea acelei zile mari, a anului Unirii.

La 7 octombrie 1866, e numit profesor și
director, în locul lui Ștefan Neagoe, institutorul
Nicolae Țipeiu. Îndată ce-și ia postul în primire,

prima clădire în care a funcționat Gimnaziul
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noul profesor face următorul raport asupra
situațiunii școlii. El e nemulțumit de starea școlii,
de lipsurile ei materiale și se arată de o energie
rară. Acesta are multe conflicte cu primăria pentru
lemne și nu odată scrie, revoltat: „să luptăm pen-
tru a eclipsa întunericul prin lumina ce de abia a
străbătut și la noi”. Se arată ca un bun educator,
ocupându-se în primul loc de disciplină și
combătând „sămânța dezordinea, mama tuturor
relelor”.

La 12 Octombrie, cinci zile după insta-
larea noului director, intră în funcțiune un al
doilea profesor, Ion Albini. Din timpul acesta se
păstrează și un ordin al ministerului pentru nu-
mirea unui oarecare Sigismund Molnar ca profe-
sor gratuit pentru limba franceză; acesta însă
plecase din oraș la venirea ordinului și până la nu-
mirea unui nou profesor, preda tot Albini și limba
franceză. Obiectele se împărțeau între acești doi
profesori în chipul următor: Ion Albini preda:
aritmetica, geometria, desenul, limba franceză,
științele naturale (cosmografie, zoologie,
botanică). Nicolae Țipeiu preda: religia, limba
latină unită cu limba română, istoria, geografia.

La fixarea examenului pentru semestrul
de iarnă, în luna Ianuarie 1867, găsim și numele
unui al treilea profesor: M. Constantiniu. Odată
cu înmulțirea profesorilor se definește mai bine
cercul de activitate al fiecăruia (acest nou profesor
preda latina cu româna și apoi franceza), și grija
de educațiunea elevilor ia din ce în ce proporțiuni
mai mari. De aceea, în al doilea semestru al anului
școlar 1866-67, găsim în rapoarte o serie de
eliminări temporale sau definitive din școală. Se
introduce și o catedră de gramatică latină de
Bădilescu (16 februarie 1867), se afirmă nevoia
unui material didactic, etc.

La 1 Octombrie 1867, directorul școlii
cere profesori pentru științele naturale, religie,
desen și limba franceză, pentru că actualii nu pot

suplini și aceste catedre fără o mare piedică
simțită în cursul regulat de progres a unui așa in-
stitut. În același timp, face un amănunțit raport
către minister, cu privire la situațiunea materială
și morală a gimnaziului. 

La 9 Noiembrie 1867, apare lista profeso-
rilor, mărită cu două nume: Nicolae Codreanu și
Ioane Gurău, precum și specialitatea fiecăruia,
după cum urmează: Ion Albini pentru catedra
științelor naturale, Nicolae Codreanu pentru limba
latină și română, M. Constantiniu pentru limba
franceză, I. Gurău pentru matematică, desen și
caligrafie.

Se dă apoi o programă de studii pe anul
1867-68, la cele trei clase și semnată de toți cei
cinci profesori: N. Țipeiu, M. Constantiniu, I. Al-
bini, I. Gurău și N. Codreanu director, deci acesta

urmează în Noiembrie 1867, la direcțiunea gim-
naziului. Ni s-a păstrat din vremea aceasta și
următoarea programă a orelor:

„Limba Latină în toate zilele în ambele
clase de dimineață, adică dese lecțiuni pe clase
în săptămână.

Istoria și geografia în fiecare clasă după
prânz de 3 ori pe săptămână, pe clase.

Religia toate după prânz și pe clase de 3
ori pe săptămână.

Observări. În toate zilele, afară când se
dau ocupațiuni, se examinează școlarii, rezervând
un sfert de oră pentru explicarea lecțiunii vi-
itoare.”

Până la 21 Decembrie 1867, cursurile
s-au făcut după o programă alcătuită, în conferință
plenară, de către profesori, pentru că erau
împovărați cu prea multe obiecte și trebuia să-și
fixeze singuri materia, de la această dată, direc-
torul cere programa oficială, pentru toate școlile
similare ale statului.

Înainte de a păși în Ianuarie 1868, se cu-
vine a releva faptul că nici pe domeniul extra-
școlar, primii noștri profesori n-au rămas fără
roade. Astfel, împărtășeau și ei ca toți bunii
Români, suferințele celor nevoiași și subscriau
obolul lor pentru ajutorarea celor bântuiți de
foame din pricina secetei. Iar pe domeniul cul-
tural, profesorii gimnaziului alcătuiesc, în fruntea
altor cărturari, secția districtului Putna, a
„Societății pentru învățătura poporului român”.

De mult, fiindcă denumirea de Alexandru-
Cuza, înscris în primele rapoarte ale gimnaziului,
nu se mai putea aminti, dintr-o greșită concepție
în vremile acelea, directorul școlii ceruse, de
acord cu Primăria, să se aprobe de către Minister,
patronul marelui Voevod Ștefan cel Mare. Nu s-a
putut totuși admite, întrucât, se mai găsea un gim-
naziu cu același nume, la Iași.

prof. Nicolae Țipeiu
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Actele de înființare ale Gimnaziului, 

viitorul Liceu Unirea
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Vasile. V. Haneș

50 de ani de la înființarea Liceului UNIREA*

*Discurs rostit la 24 ianuarie 1916

50 de ani de viață, a unei instituțiuni de
cultură, într-un oraș de provincie! 50 de ani de
învățături înalte în orașul Unirii – simbol al atâ-
tor frământări ale sufletului românesc! O
jumătate de veac, împletit cu sbucium, cu năzuinți
senine, cu aspirațiuni înfrânte, cu tendințe spre
mai bine!

La noi, unde civilizația se socotește pe ani
și pe decenii, unde scriitorii buni se numără pe
degete, unde viața organelor de cultură nu trece
vârsta primilor ani, unde sunt atâtea de făcut în
făurirea spiritului public, la înălțimea popoarelor
moderne. Durata unei școli publice, ajunsă până
la 50 de ani, poate să-i formeze o aureolă și să-i
impună numai prin aceasta o notă de respect și
de adorațiune.

50 de ani, de când sub binecuvântata
Domnie a lui Cuza-Vodă, în cele dintâi zile ale lui
Ianuarie 1866, luă ființă gimnaziul din Focșani,
cu o singură clasă și cu unicul ei profesor, Ștefan
Neagoe! An cu an, a adus griji nouă, sforțări
nouă, piedici nouă la înjghebarea celor patru
clase ale gimnaziului și apoi a cursului unui liceu
întreg, „Unirea”, ca simbolizând mărețul act ce

a sfărmat hotarul de despărțire al celor două țări
surori. Rând pe rând, s-au înfiripat în cursurile
fiecărui an de studiu, un muzeu de științe natu-
rale, un laborator, o bibliotecă a liceului (și mai
de curând și una a elevilor), o sală de gimnastică,
etc. Rând pe rând, s-au perindat profesorii,
lăsând fiecare câte o părticică din sufletul lor de
educatori ai națiunii, și ajungând astăzi săL“Gălăgie în sufletul meu amin-

tirile cu Liceul Vechi, la care
făceau slujbă de altar profesori

ca Dimitrie Caian, Nicolae
Țipei, Toma, Nicolae Codreanu,

Mironescu, Pamfil.”
G.G. Longinescu
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formeze o pleiadă din tot ce cultura modernă a putut da mai ales
învățământului românesc.

În felul de înțelegere al educațiunii în liceul nostru, văd
evoluțiunea firească, fericită, a unui trecut de 50 de ani. Din actele ce
mi-au trecut pe sub ochi, am văzut grija profesorilor pentru o
frecventare regulată a elevilor, deprinderea exactității, în primul rând,
am văzut aprecierea justă a hărniciei fiecăruia, răsplata muncii
fiecăruia, am văzut cultivarea sentimentelor nobile pentru oameni, pen-
tru țară, pentru Domn, pentru neam; pe de altă parte, pentru ei însiși
profesorii s-au preocupat în tot decursul acestor 50 de ani, de
îmbunătățirea metodei lor de predare, precum și de partea lor de
contribuție la manifestările utile și frumoase ale societății din care
făceau parte.

Problema educațiunii sociale, în afară de educațiunea elevilor,
se găsește și ea în tradițiunea liceului nostru. În 1866-1867 chiar, di-
rectorul de pe atunci, Nicolae Țipeiu, se gândea la instituirea unei școli
de adulți; mai apoi, un grup de instituitori și profesori înființau o
secțiune aparte, la Focșani, a Societății pentru învățătura poporului
român și la un moment dat găsim de domnul G. Pamfil, profesor de
matematici, director al unui institut particular, ce purta numele unui alt
profesor, Nicolae Țipeiu; concertele muzicale erau organizate de pro-
fesorii pricepuți ai liceului și un Ateneu ia ființă prin 1899-1890, din
inițiativa și prin avântul unui profesor regretatul C. I. Lupu; alteori tot
profesorii luau inițiative pentru acte lăudabile, de protecțiune a celor
lipsiți de mijloace sau de subscrieri publice pentru armata ce lupta pe
câmpiile Bulgariei.

Să pătrundem astăzi, cu pietate, cei cincizeci de ani de viață a
înaltei instituțiuni de cultură, pe care o sărbătorim, să ne întărim su-
fletul la adăpostul atâtor sforțări sfinte pentru idealul educațiunii, ale
înaintașilor noștri, și, punând la contribuțiunea ideile mari, moderne
ce călăuzesc astăzi sufletele, să ducem cu un pas mai departe rolul
Liceului „Unirea”, întru luminarea sufletelor școlarilor și întru
înălțarea educațiunii sociale.
Pe rândul de sus, elevi din prima promoție a gimnaziului (1869).
În mijloc se află Anghel Saligny. Pe rândul de jos sunt elevi din 

clasa I a liceului (1916), iar primul din stânga este Mihail Steriade.
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I. M. Dimitrescu

Liceul UNIREA, elevii și profesorii lui*

*Fragmente din volumul „Însemnări cu privire la orașul Focșani” (1931)

La jubileul de 60 de ani al liceului, în ziua
de 24 ianuarie 1926, plini de admiraţie şi cu
lacrimi în ochi, focşănenii au ovaţionat cu
însufleţire pe cei dintâi ucenici ai dascălului
Ştefan Neagoe, cel dintâiul Director al
Gimnaziului, făurit de Domnitorul Cuza-Vodă.
Elevii veterani ai primei promoţii, au avut cinstea
să aibe coleg de clasă pe Anghel Saligny, ilustrul
inginer şi Preşedinte al Academiei Române, con-
structorul marelui pod Regele Carol I, de la
Cernavodă. 

În 1886, când Gimnaziul a fost transfor-
mat în liceu, sub numele Liceul „Unirea” corpul
profesoral s-a îmbogățit cu elemente noi şi
valoroase. Între aceștia îi vedem pe domnii:
Constantin Giurescu, I. Basarabescu, Duică
Bogdan, D.D. Pătrăşcanu, I.M. Raşcu, Alexandru
Copcescu, Sp. Lăduncă, V. Bălănescu, Alexandru

Arbore, Alexandru Ispas, Enescu, I. Diaconu,
Diaconescu şi alţii cari au dus şi duc la înflorire,
prin munca lor, acest liceu cu mare reputaţie şi
prestigiu în lumea şcolară.

Datorită existenţei şi a propăşirii acestui
liceu şi al şcolilor înalte din ţară, viaţa culturală a
oraşului a luat o înfăţişare nouă, ridicându-se cu

tot mai mult. Nu numai oraşul, dar chiar ţara
întreagă primeşte lumină din lumină, răspândită
de acest luceafăr al învăţământului secundar. Oa-
meni de ştiinţă, intelectuali de seamă, mari
dregători ai Statului, publicişti, artişti s-au ridicat
din Focşani şi de pe băncile acestei şcoli,
întemeiată de cel dintâi Domn al Unirii. Focşanii

Fotografie la sărbătorirea a 60 de ani (24 ianuarie 1926)

H
“Atâtea pilde de muncă, de iniţiative, de
entuziasm şi de idealism, într-o jumătate
de veac, vor fi tot atâtea îndemnuri pen-
tru o şi mai încordată munca din partea
noastră, pentru un şi mai neînfrânt entu-
ziasm în opera de înfăptuire a educaţiu-
nii, după cerinţele moderne şi pentru o

neclintită stăruinţă de îndrumare a spiri-
tului nostru public pe calea marilor nevoi

ale naţiunii române.”
Vasile V. Haneș



16

AMINTIRI  DESPRE

UNIREA

dau o mulţime de elemente de valoare, o adevărată mândrie a Ţării întregi. 
Printre alţii, vom cita pe următorii: Gh. Buzdugan, fost Regent şi

Prim-Preşedinte al Curţii de Casaţie, născut în Focşani.
Miniştri: Neculai Voinov, Neculai Fleva, Mihail Păcleanu,

Olănescu-Ascanio, Duiliu Zamfirescu, aceşti doi din urmă literaţi de seamă
şi academicieni.

Domnii Mihai Orleanu, N.N. Săveanu, Simion Mehedinţi, General
Al. Lupescu, Săvel Rădulescu, foşti miniştri, diplomaţi de frunte. Cel din
urmă, actualmente Ministru Plenipotenţiar şi cel mai apropiat colaborator
al domnlui ministru Nicolae Titulescu. 

Duiliu Zamfirescu, domnii Mihai Orleanu şi N.N. Săveanu, toţi trei
focşăneni, foşti preşedinţi ai Adunării Deputaţilor. Domnii Ştefan Graur şi
I.P. Rădulescu, actuali fruntaşi politici. Gh. Apostoleanu, St. Sihleanu,
Alecu şi Constantin Robescu, Petru Mihăileanu şi Gheorghe Aslan, foşti
profesori universitari, I. Atanasiu fost rector al Universităţii din Bucureşti.

Domnii Ştefan Gh. Longinescu, G.G. Longinescu, profesori uni-
versitari şi membri corespondenţi ai Academiei Române, Simion
Mehedinţi, profesor universitar şi membru al Academiei Române, Anibal
Teodorescu, Vasile Dimitriu, fost profesor la Universitățile din Iaşi, Cluj
şi Bucureşti, Dr. Pamfil, Dr. Meţianu, C.C. Giurescu, Ion Rădulescu, Gh.
Alexian, Eugen Decusară, Sava Atanasiu, Mihai şi C. Rarincescu, Gh.
Vlădescu-Răcoasa, Dr. I. Constantinescu, Dr. Niculescu profesori univer-
sitari, şi alţii.

Domnii N. Gh. Longinescu şi Enache Ionescu, inspectori generali
şcolari.

Înalţi magistraţi domnii Mandrea, fost prim-preşedinte al Casaţiei,
Sever Tipei şi G. Cristof, consilieri la Curtea de Casaţiei, G. Barca, prim-
grefier la Casaţie, N. Radovici şi Iacob Solomon, preşedinţi ai Curţii de
Apel din Bucureşti, D. Ariton, preşedinte al Curţii de Apel din Cernăuţi,
Al. Bălan, procuror general la Curtea de Apel din Braşov şi alţi nenumăraţi
consilieri de Curţi, Preşedinţi de Tribunale şi înalte posturi din magistratură. 

Ingineri: Anghel Saligny, Ştefan Gheorghiu, Al. Cotescu, domnii:
Cezar Mereuţă, actual sub-director general al C.F.R., fraţii Nicolau, dintre
cari unul profesor la Politehnică şi secretar general al Ministerului
Lucrărilor Publice, Dumitru Drâmbă, profesor la Politehnica din Bucureşti,
I. Macovei şi alţii.

Generali: Zamfir Gheorghiu, Ioan Borănescu, Zamfir Vasiliu,
Alexandru Robescu, M. Pastia, rudă cu marele donator al oraşului Focşani,
Maiorul Gheorghe Pastia, Ioan Raşcu. Domnii: Dumitru Cotescu, Const.
Costescu, Alexandru Lupescu, fost şef al Marelui Stat-Major, I. Prodan,

Albumul promoției
1898-1899
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Comandantul Corpului 4 de Armată din Iaşi,
Demostene Mironescu, George Mironescu, State
Leonte, Paul Miciora, I. Cristofor, Consantin
Costescu, Constantin Barca, N.Z. Vasiliu;
Generali Doctori: Marosin, Neagoescu, Badiu,
etc.

Ofiţeri de Stat-Major domnii colonei
Iorgu Mironescu, Gaicu, Ştefan Corciu, D.
Mehedinţi, I. Popescu, I. Raşcu, Lt. Colonel N.
Tătăranu, ataşatul militar al ţării la Legaţia din
Paris, Maior St. Bardan, brevetat al Şcoalei de
Războiu din Paris etc.

Apoi domnii Colonel Andrei Popovici,
unul dintre cei dintâi îndrumători şi organizatori
ai aviaţiei noastre militare, acel care a făcut în-
conjurul lumii cu Dr. Eckenner pe „Graf Zeppe-
lin”, Constantin Profiriu, viteazul comandant al
Regimentului 50 de Putneni, de la Dragoslavele;
eroii Maiori; Gh. Şonţu, T. Mureşeanu, etc.

Publicişti domnii Simion Mehedinţi,
Ştefan Longinescu, Gheorghe Longinescu, Anibal
Teodorescu, I. Teodorescu, Marin Simionescu-
Râmniceanu, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa,

Eugen Decusară, Virgil Tempeanu, etc.
Farmacişti: Theodor Jellea, fost preşedinte

al Camerii de Comerţ din Iaşi, C. Lascăr,
Bucureşti, D. Nicolau, fostul preşedinte al
Societăţii farmaciştilor din întreaga ţară. Al.
Oravetz, Al. Rădulescu, Şerban Dimitriu, Victor
Ştefănescu, D. Costescu, Pamfil, actual preşedinte
al Societăţii farmaciştilor din România Mare şi
profesor universitar de la Cluj.

Funcţionari superiori domnii Teodor C.
Marinescu, secretar general al Ministerului de In-
terne; Anghelescu, fost subsecretar de Stat la
Finanţe, Gh. Dobrovici, fost director general al
aceluiaşi minister, Eugen Decusară, director gen-
eral al Statisticei din Ministerul de Justiţie; Victor
Puiu, inspector general al Băncii Naţionale, etc.

Artişti: Ion Mincu, marele arhitect; Ena-
covici, violonist şi compozitor muzical; Mircea
Bârsan, focşănean după mamă, violonist, com-
pozitor, directorul Conservatorului din Iaşi;
Grigore Mantea, Untu, pictori; N. Romano, pictor,
fiu al lui Vasilache Cofetaru şi fratele Maiorului
erou Alexandru Romano, ambii morţi în răsboiul
pentru “Întregire”; Paul Prodan, scriitor; Rita
Doria şi Maria Dimitrescu, cântăreţe de operă,
duiosul şi gingaşul versificator, domnul avocat
Constantin Mironescu.

Poeţii: Dăscălescu, N. Pruncu, şi alţii.
Viitorul stă larg deschis în faţa generaţiilor

care vin năvalnic după noi. Poate din Focşani, din
Putna, vor răsări cândva acele minţi luminoase,
cari să facă podoaba neamului nostru în lumea
întreagă şi cari sunt mereu aşteptate de putneanul
profesor universitar, domnul Simion Mehedinţi,
în „Noua Generaţie”. După recoltă care s-a arătat
aşa de bogată la prima semănătură culturală, sun-
tem îndreptăţiţi să avem toată nădejdea, că vor
veni. Sufletul Vrancei, care ne-a dat „Mioriţa”,
este o mărturie şi o speranţă, ce ne poate înşela.
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Horia Dumitrescu

R“Muzeul Regional al Putnei 
trebuie să ia fiinţă în cel mai
scurt timp. Începutul de la 

„Liceul Unirea” a făcut să se
adune suficient material 

fotografic, modele de ţesături şi
obiecte casnice ţărăneşti”

Al. I. Rădulescu

*Fragmente din volumul “File din istoria muzeelor vrâncene”, Editura Pallas, Focșani (2011)

În anul 1928, la Liceul „Unirea” din
Focşani s-a constituit o colecţie de obiecte istorice
şi etnografice. Iniţiativa a aparţinut profesorului
Alexandru P. Arbore, considerat, pe bună dreptate,
un precursor al muzeografiei vrâncene. Presa
locală a semnalat acest demers al profesorului de
limba română: „Din iniţiativa d-lui profesor Al.
Arbore, s’a început strângerea materialului pen-
tru Muzeul etnografic local, care va fi instalat la
Liceul „Unirea”. Deocamdată s’a cumpărat în-
treaga colecţie de fotografii luate la Nereju, anul
trecut, de unul dintre însoţitorii d-lui profesor
Gusti. Sunt frumoase documente asupra obi-
ceiurilor vrăncene. Pentru strângerea fondurilor
d-l profesor Arbore va da, Miercuri 30 Mai, la ora
9 seara, la Teatru „Pastia”, o conferinţă despre

„Însemnătatea cercetărilor etnografice pentru
cunoaşterea caracterelor specifice ale neamului
nostru”. E o încercare de a face cunoscută pub-
licului nostru Etnografia. Corul şi orchestra
liceului Unirea vor complecta programul
serbării”  . 

Profesorul Alexandru P. Arbore a publicat,
sub formă de broşură, conferinţa din 30 mai 1928,
reuşind să strângă suma de 30.000 lei, pe care a
donat-o în scopul măririi colecţiei muzeale de la
Liceul ,,Unirea”. În această acţiune a fost ajutat
de directorul Alexandru Georgiade şi de secretarul
general al Primăriei Focşani, Ion Romanoai, cu
care face nenumărate excursii în judeţ cu scopul
strângerii materialelor necesare muzeului.

La deschiderea solemnă a cursurilor
Liceului „Unirea” din Focşani - 30 septembrie
1929 - directorul Alexandru Ispas menţiona pen-
tru anul şcolar trecut, „ca iniţiative demne de a fi
recunoscute şi care merită în viitor toată atenţia”,
înfiinţarea muzeului etnografic regional şi coloni-
ile şcolare. Cu privire la muzeele etnografice re-
gionale, directorul Alexandru Ispas remarca faptul
că „au un rol covârşitor, în cunoaşterea trecutului
poporului nostru într-o anumită regiune. În ultim-
ile decenii şi mai ales după războiu, prefaceri
adânci, efectul influenţelor rezultate din contactul
apropiat cu civilizaţia altor neamuri, au schimbat
viaţa, obiceiurile, instrumentele de muncă, cos-
tumele majorităţii poporului. Viaţa lui din trecut,
începe a nu se mai recunoaşte. E o datorie

urgentă, a aduna tot ce poate reconstrui viaţa
acestui trecut. Costume, instrumente casnice şi de
munca câmpului, folklor, trebuie adunate cu orice
sacrificiu. Începutul s-a făcut prin iniţiativa d-lui
profesor al D-lui Profesor Al. Arbore şi un mic
sâmbure de muzeu în fosta locuinţă a direcţiei”.

În anul 1929, directorul Alexandru Ispas
a delegat pe profesorul Nicolae Alexandru
Rădulescu să continue începutul făcut, astfel că la
sfârşitul anului şcolar 1929-1930, putea să sublin-
ieze în cuvântarea sa, progresele înregistrate în
legătură cu Muzeul regional: „Şi în această
direcţie s-a lucrat atât cât ni-au permis şi mi-
jloacele materiale. Am prevăzut în bugetul anului
în curs o sumă de 18 mii lei, care sumă a fost
aprobată de Minister. Prin această aprobare se
recunoaşte oficial de către autoritatea superioară
fiinţa lui legală; până în anul acesta nu avea
această recunoaştere. Muzeul regional devine, de
acum înainte, parte integrantă a liceului
„Unirea”, intrând în patrimoniul său. Instalat în
clădirea destinată locuinţei directorului, s-au
făcut toate amenajările şi reparaţiile necesare;
iar prin îngrijirea d-lui profesor Nicolae
Rădulescu, toate vederile din Vrancea, ţesăturile
şi celelalte obiecte au fost aşezate într-o cameră
a clădirei ce poate fi vizitată oricând. În prezent
mai avem o sumă din fondul amintit, şi aşteptăm
ca în vara aceasta, să se mai culeagă din como-
rile trecutului, risipite pe tot ţinutul Vrancei.”

Când savantul Simion Mehedinţi a îm-

Primul muzeu etnografic al Vrancei, 
o inițiativă a profesorilor liceului UNIREA*
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plinit 60 de ani de viaţă şi 30 de ani de profesorat
(19 octombrie 1930), la Liceul „Unirea” din
Focşani a avut loc un spectacol festiv. În prezenţa
distinsului profesor şi a unui auditoriu ales, pro-
fesorul Nicolae Al. Rădulescu, redactor – şef al
Revistei „Milcovia” şi titular al Liceului
„Unirea”, a susţinut două conferinţe. Parte din
fondurile obţinute au fost donate pentru
îmbogăţirea fondului Muzeului Regional.

În revista pe care o conducea, profesorul
Nicolae Al. Rădulescu scria: „Muzeul Regional al
Putnei trebue să ia fiinţă în cel mai scurt timp. În-
ceputul de la „Liceul Unirea” a făcut să se adune
suficient material fotografic (există o sală întreagă
cu tablouri mărite – din Vrancea mai ales), modele
de ţesături şi obiecte casnice ţărăneşti.”

Comitetul pentru Organizarea Congresu-
lui Ligii Culturale de la 31 mai – 1 şi 2 iunie 1931
a trimis, la 31 martie 1931, o Adresă, printre alte
notabilităţi, profesorului Ioan. P. Rădulescu –
Râmnic, preşedintele Secţiei Focşani a Ligii Cul-
turale şi profesorului Alexandru Ispas, directorul
Liceului „Unirea”, prin care le făcea cunoscut că
a luat iniţiativa „printre altele, să organizeze la
Liceul ,,Unirea” şi o expoziţie şcolară,
etnografică, de artă plastică, expunere de cărţi,
documente, toate din cuprinsul jud. Putna şi din
lucrările putnenilor”.

Încă din 11 decembrie 1930, directorul
Liceului ,,Unirea” a promis „…pentru muzeul
etnografic o sumă de obiecte care se regăsesc
adunate la liceu”. Acelaşi Comitet, o delega la 13
iunie 1931 pe Tiţa Pavelescu, ea însăşi „membră
în Comitetul Ligii Culturale Secţia Focşani… să

adune lucruri naţionale pentru expoziţia ce se va
face în vederea congresului”.

Congresul Ligii Culturale, amânat în două
rânduri, a avut loc la Focşani în zilele de
duminică, 13 septembrie – luni, 14 septembrie
1931 şi s-a bucurat de prezenţa preşedintelui Ligii
Culturale şi, în acelaşi timp,a primului – ministru,
Nicolae Iorga. Secţia Focşani a Ligii Culturale a
dat delegaţie profesorului Nicolae Al. Rădulescu
să organizeze o expoziţie etnografică „expoziţie
care a avut loc, cu relativ succes, în sala de con-
siliu a Prefecturei” 

Un alt eveniment favorabil constituirii
Muzeului Regional, a fost Congresul profesorilor
de Geografie care a avut loc la Focşani, în noiem-
brie 1931, sub preşedinţia academicianului
Simion Mehedinţi. Acesta a donat profesorului
Arbore recipisa sumei de 50.000 lei pentru dez-
voltarea Muzeului Regional: 

„Iubite Domnule Arbore,
De câţiva ani, port în buzunar recipisa

sumei destinată pentru muzeul etnografic,
bătrâni, ca cel din Râmnic, care povesteşte în Mil-
covia, cum se făceau cercurile de lemn pentru
buţi, vor închide ochii. Cu ei se încheie pentru tot-
deauna epoca autohtonă. Păşiţi deci cât mai
grabnic la culegere. Alături aici recipisa sumei
de 50.000 de lei, a Casei de depuneri cu Nr.
035494 din 22 noemvrie 1929, ca să puteţi încasa
procentele şi să adăogaţi colecţia. Te rog s-o
primeşti ca Director a Liceului care adăposteşte
colecţia, iar când veţi face formele spre a deveni
persoană morală, recipisa va fi trecută Muzeului,
cu garanţia cuvenită, pentru ca dania mea să
crească în fiecare an cât de puţin. De altfel,
nădăjduesc s-o sporesc chiar eu, îndată ce
împrejurările vor fi mai favorabile.

Devotat
S. Mehedinţi

24 noiembrie 1931”.
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În cinstea Congresului, profesorul Nicolae
Al. Rădulescu a organizat o altă expoziţie
etnografică în localul Liceului ,,Unirea”. Direc-
torul acestei instituţii şcolare, prof. Alexandru P.
Arbore, scria Primăriei Focşani, la 11 noiembrie
1931: „Având în vedere că se organizează o
expoziţie etnografică la liceul nostru, în vederea
congresului de Geografie, vă rugăm să ne
împrumutaţi obiectele Dvs. de muzeu cu un inven-
tar. Obiectele vor fi păstrate în bună stare şi
expoziţia va rămâne deschisă tot timpul (du-
minica) până la deschiderea muzeului judeţean” 

Primăria Focşani a aprobat solicitarea di-
rectorului Liceului „Unirea” contribuind la
expoziţia etnografică cu piese pe bază de inventar
şi proces – verbal de predare – primire. 

În pofida acestor eforturi, vrâncenii nu se
puteau încă mândri cu începutul de muzeu real-
izat. Astfel, în 1932, profesorul Nicolae Al.
Rădulescu scria: „de câţiva ani s-a pus – la liceul
Unirea – bazele unui muzeu etnografic, unde să
se adune obiectele pe cale de pierzanie, care
arată obiceiurile, sufletul şi arta Putnenilor.
Muzeul – în curs de formaţie – se află instalat la
etajul locuinţei directorului liceului, cuprinzând
două săli cu o colecţie de fotografii din Vrancea,
o colecţie de ouă încondeiate, crestături în lemn,
hrisoave vechi, monede, icoane vechi, cusături
etc.”

Noul director al Liceului „Unirea”, profe-
sorul Constantin Leonescu, a organizat în luna
mai 1935, o expoziţie de cărţi în cadrul
manifestării„Săptămâna cărţii”. Expoziţia cărţii
oferea prilejul bibliofililor să viziteze şi Muzeul
Regional de la Liceul ,,Unirea”. „Totodată cu
expoziţia cărţii, la Liceul Unirea se poate vizita
săptămâna aceasta şi în fiecare duminică de la 3
la 5 p. m. muzeul regional al Putnei. Iniţiativa
organizării acestui muzeu se datoreşte unui grup
de profesori în frunte cu fostul director Al. Geor-

giadi. Începutul acesta a fost continuat de actu-
alul conducător N. Al. Rădulescu, care din 1929
a organizat acest muzeu. Obiectele, în bună parte,
sunt cele de la expoziţia făcută la prefectură în
1931, cu prilejul Congresului Ligii Culturale şi
cele de la expoziţia Congresului Profesorilor de
Geografie din 1932.

Muzeul, care e în curs de formaţie, are trei
săli: prima are o colecţie de ouă încondeiate, de
ţesături şi modele, planuri vechi ale oraşului
Focşani şi documente fotografice sau istorice,
cum este acela, perfect păstrat, de pe timpul lui
Ieremia Movilă (1505). Sala a doua are o colecţie
de fotografii din Vrancea şi multe obiecte de lemn
şi piatră, unelte, crestături, tipare de caş, furci de
tors, plug de lemn  etc., reprezentând munca, arta
şi uneltele putnenilor.

Sala a treia, cu o colecţie arheologică şi
cu o secţie de icoane vechi, e îmbogăţită cu un
vas antropomorfic, unic în Europa. 

Toate obiectele acestea au fost cumpărate sau
adunate cu ajutorul învăţătorilor şi preoţilor din
judeţ, cu sprijinul Ligii Culturale Secţia Focşani
şi al Primăriei oraşului. 

Oraşul nostru, care e atât de sărac în
instituţii de cultură, are datoria să îngrijească
pentru ca făcându-se şezători în judeţ, să se
adune obiectele arheologice care zac în pământul
nostru şi care trebuesc date luminii, să se strângă
vechile instrumente şi costume care se irosesc şi
strângându-le cu grijă să se formeze un mare
muzeu al Putnei.”

Muzeul înfiinţat la Liceul „Unirea” din
Focşani a funcţionat în permanenţă în anii
următori, desfăşurându-şi activitatea în mijlocul
elevilor, care contribuiseră prin donaţii la mărirea
patrimoniului acestuia. Ca instituţie de stat,
muzeul s-a constituit în 1951



21

AMINTIRI  DESPRE

UNIREAFotografie din anul 1923 ce prezintă câțiva absolvenți și 
profesorii Vasile V. Haneș, Ovidiu Tino, C. Chifu, Sp. Lăduncă (pe scaune)
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Stoian Ionașcu

Elev la liceul „UNIREA”
1943, iunie. Război, jale în multe case, la-

crimi sau îndârjire. Oameni care făceau față urgiei
unui război sau ambelor războaie mondiale.

Pe o ploaie torențială, mă duce fratele meu
cu căruța la examenul de admitere în clasa I la re-
numitul liceul „Unirea” din Focșani. La plecare,
tatăl meu, gospodar în comuna Urechești, om har-
nic, aspru și drept, lămurește evenimentul: „Măi
băiete, du-te și încearcă și, dacă nu reușești, îți
fac o sapă mai mică, după puterile tale, și ai să
lucrezi alături de frații tăi mai mari”. Acoperit
împotriva urgiei cerești doar de o rogojină, ajung
la vizita medicală printre ultimii candidați. Eram
complet ud, aveam apă și în ghete. Asistenta doc-
torului Chirițescu reclama, după măsurare și cân-
tărire, că îmi mai lipsește o jumătate de kilogram
până la limită. După consult, doctorul rostește
verdictul: „admis”. A urmat examenul.

Clasa I. Am început cu colegi dornici de
învățătură și de afirmare în fața unor profesori de-
osebit de exigenți, cu har dumnezeiesc în a preda
și a pretinde. Nu se glumea cu învățătura. Am ter-
minat anul de învățământ 1943-1944 în martie,
pentru că bubuiturile tunurilor se auzeau din ce în
ce mai tare, frontul se apropia, arhiva liceului se
împacheta în grabă pentru a fi evacuată. Grija și
spaima se vedeau pe fețele tuturor. O vară de
vacanță, cu speranța că acel coșmar trăit din plin
va trece. 

Clasa a II-a. Ne întoarcem la școală,
aceiași, mai puțin colegul meu de bancă din co-
muna Pățești, spulberat de o mină sau obuz după
trecerea frontului. Liceul fusese transformat în
spital sovietic și toți elevii liceului au fost

împrăștiați în săli sau locuințe mai încăpătoare din
oraș. E greu de închipuit cum elevii învățau
înghesuiți în bănci, cu table improvizate, iar pro-
fesorii, adevărați apostoli, mergeau de la o sală la
alta în mare grabă, pe jos, în timpul recreațiilor.
Clasa a II-a A își avea locul undeva pe strada Co-
misia Centrală, într-o sală ce aparținea unei unități
militare. În curte erau multe tunuri care au fost
duse pe frontul de vest. Cele rămase la reformă
constituiau pentru noi obiecte de joacă. Tot
obiecte de joacă erau și proiectilele și bombele ră-
mase din fostul depozit de muniții german de pe
aeroportul militar și din cazematele ce se înșirau
spre Nămoloasa la ieșirea de pe strada Galați sau
strada Brăilei. La astfel de joacă făceam parte
dintr-o echipă împreună cu
Barbu Costel. Ne-a trecut che-
ful de astfel de distracție când
cealaltă echipă cu care eram în
întrecere, formată din 10-12
copii, a fost strivită de explozie
într-o cazemată. Sursa de ener-
gie electrică a orașului era o
uzină situată în centru, neîn-
destulătoare pentru o localitate
suprapopulată de armată, spi-
tale, lagăre de prizonieri,
refugiați din Basarabia și nor-
dul Moldovei. Stăteam în
gazdă în timpul acela pe strada
Galați și apoi pe strada Gher-
gheasa șase băieți care învățau,
în lipsa luminii electrice folo-
sindu-se de o lampă cu petrol,

așezată ceva mai sus, în centrul mesei. Se învăța
temeinic, pentru că, de rușine sau teamă, se su-
porta greu când profesorul de istorie Chiriac ri-
dica o sprânceană de nemulțumire, profesorul de
geografie Popa adresa o vorbă usturătoare sau
profesorul Diaconu, cu un calm deosebit, punea
o notă ucigătoare. Profesorul Lăduncă, ce preda
științe naturale, explicând principiul de înaintare
a peștelui în apă, îndoindu-și mâna ca un balerin,
„scăpa” cu aceeași mână o palmă unui coleg care
încerca să zâmbească.

Clasa a III-a. Crește responsabilitatea ele-
vilor față de obiectul muncii, cum am spune as-
tăzi. Începe predarea limbii latine, la care d-na
Șendrea depunea atâta suflet, încât tot ce spunea

Clasa I B în anul 1943
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„se lipea”, mai cu seamă când ne pomenea într-o
moldovenească plăcută cât de bine învăța „fata
me”. Apare la matematică profesorul Diaconescu,
care pe mulți ne-a marcat cu seriozitatea cu care
aborda acest obiect, inspirându-ne apropierea
către științele exacte. În același sens se poate
vorbi despre profesorul de fizică Beldi, de ale
cărui ore plecai cu lecția învățată. Am încercat
mai târziu, când predam în afara programului de
uzină, să urmez dascălii mei cu același calm și
siguranță și, Doamne, în alt plan mă simțeam în
banca de altă dată. Să nu creadă cineva că vreunul
din noi a fost elevul perfect. Am început liceul cu
nota patru la religie și am luat note de la 1 la 10.
Aveam printre noi specialiști la șah, sportivi de
performanță, dansatori, actori, care au devenit mai
târziu oameni de referință.

Cu toate condițiile grele în care am
învățat, găseam sau ne făceam timp de petrecere
sau joacă. Nici ghidușiile nu lipseau, câteodată cu
urmări mai neplăcute. Doar un exemplu: eram la
o gazdă în Fânărie; de Paparude, conform obice-
iului, ne udam. Eu am luat o cană mai mare, ca să
am spor. Când am aruncat apa s-a dus și cana, ră-
mânând cu toarta în mână. Urmarea: am spart
capul (nu de tot) unui coleg de joacă, m-a dat
afară gazda și mi-a oprit plapuma până îi plătesc
cana.

Clasa a IV-a. Peste multele privațiuni pri-
lejuite de război, s-a suprapus foametea din anii
1946-1947. Locuiam la internat. Era frig și hrana
insuficientă. Și totuși, procesul de instruire se
desfășura normal. Era în preajma examenului de
capacitate, examen care hotăra rămânerea în liceu.
Așa cum la admitere se spunea că „la Liceul Uni-
rea intră numai cine poate”, la examenul de capa-
citate se spunea că „la Liceul Unirea rămâne
numai cine merită”. Și am „meritat” toți. La clasa
paralelă „B” existau elevi buni, dar nici noi, de la
„A”, nu eram mai prejos. După examenul de ca-

pacitate se conturau deja predilecțiile fiecăruia
dintre noi și chiar unii se profilau pe anumite dis-
cipline, adică se întrezărea o orientare în viață. A
urmat apoi examenul de „selecționare”, odată cu
reforma învățământului. O parte din elevi au
rămas la liceu, alții au urmat cursurile școlilor
medii tehnice, devenind tehnicieni și cadre cu pre-
gătire superioară pentru industria și agricultura ro-
mânească.

Examenele pe care le-am dat ne-au forti-
ficat, ne-au învățat să știm ce vrem. Părinții unora
dintre noi ne-au lăsat să ne alegem singuri drumul
vieții, aveam de partea noastră tinerețea, eram pu-
ternici, încrezători în forțele noastre. Au fost și
aripi frânte. Nu dau nume, pentru că toți eram
buni, fiecare recunoștea calitățile și personalitatea
celuilalt. Ne ajutam unii pe alții, atmosfera în
clasă era caldă, prietenoasă, relațiile dintre profe-
sori și elevi, cordiale. Profesorii, fără deosebire,
aveau o ținută demnă, fără părtinire sau ură față
de elevi. Pregătirea suplimentară în preajma
examenelor se făcea în clasă în comun și nu era
nevoie de meditații particulare.

Proveneam din toate păturile sociale, dar
nu a existat vreun caz de etalare a poziției în      ie-
rarhie. Eram elevi în uniformă, egali între noi și
în fața cadrelor didactice. Fiecare își primea nota,
mare sau mică, atât cât i se cuvenea. O singură
dată profesorul Diaconescu „m-a iertat”. Ieșisem
la tablă, făcuse cu mine o lecție nouă, părea
mulțumit. În entuziasmul meu am adăugat o
aberație. Parcă îl văd, încremenise, și după un
timp îmi zice: „Dacă tăceai, filosof rămâneai – știi
să spui asta pe latinește?” Îi traduc, pierdut, dis-
perat de greșeală. A cumpănit și, după câteva clipe
de tăcere la tablă și în clasă, spune bunul meu pro-
fesor: „Ei bine, te-am iertat”.

Liceul” Unirea” era un lăcaș de cultură ge-
nerală. Profesorul de geografie, odată cu predarea
lecției specifice disciplinei, ne vorbea de istoria
locurilor în discuție, la matematică aflam noțiuni
de istorie a matematicii sau aplicațiile acesteia în

tehnică, la fizică profesorul Bălănescu ne poves-
tea și ne explica științific secretul acusticii sălii
„Scala” din Milano sau a peșterii de la Postumia.
Limba română predată de profesorii Diaconu sau
Enescu mi-a adus satisfacții mari. Pretențiile erau
justificate. La un protocol lărgit în Franța, venind
vorba de literatura franceză, un interlocutor fran-
cez îmi spunea: „Bine, dar dv. ați citit literatură
franceză mai multă decât mulți francezi.” Mi-am
adus aminte cu recunoștință de dascălii mei, de
profesorii de limba română și de spusele profeso-
rului Enescu: „Frate, dacă nu citești, ești un in-
firm.”

Cadrul acestei epistole este prea strâmt
pentru depănarea amintirilor din viața de elev la
Liceul „Unirea”. Mă leagă multe întâmplări de
fiecare coleg, de fiecare profesor și îmi amintesc
de bune și rele.

Poate când ne vom vedea, noi cei
împrăștiați în toată lumea, atâți câți am mai rămas,
când caierul este trecut de mult de jumătate, ne
vom aduce aminte împreună și vom cinsti așa
cum se cuvine Liceul „Unirea”, spunând acestui
Liceu din toată ființa noastră:

Vivat, crescat, floreat!

Amintiri prezentate în volumul II 
- Liceul Unirea 1943-1951 -
editat de Asociația Uniriștii
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Zane (Nanu) Bodnaru

Amintiri... Amintiri...
Aducând un omagiu marilor şi iubiţilor

noştri dacăli pentru harul şi abnegaţia lor, voi în-
cerca să amintesc unele mici scene mai mult sau
mai puţin hazlii legate de aceştia:

Eram în clasa a V-a şi un domn elev de
serviciu pe sală care ne făcuse multe necazuri, a
fost luat pe sus, dus în clasă şi supus la un „cal
bălan” unde fiecare dintre noi a fost obligat să-i
dea obolul măcar cu o lovitură de palmă. Nu după
mult timp apare şi directorul liceului, Ghiţă Chi-
riac, cu o falcă în cer şi una în pământ: „Derrrrbe-
deilor!!! Cine a făcut treaba asta?!!!...” noi nimic.
„Care a făcut-o, că de nu spuneţi vă zvârrrrrrl
afară!!”... noi nimic. „Să vină frizerul!” Acesta
apare şi cu maşina de tuns nr. 0 ne face câte o că-
rare de toată frumuseţea prin mijlocul frizurii de
la frunte la ceafă. Aceasta a fost doar prima parte
a întâmplării, căci a doua a avut loc acasă, unde
ne-am luat şi diferenţa dată de părinţi de astă dată.

Eram la ora de istorie antică... Despre
Egipt. La lecţie este chemat elevul Mircea Pave-
lescu. „Ce religie aveau egiptenii? Întreabă pro-
fesorul. Erau... aaa... poligami. Cum?!!! Aaa...
poligloţi. Cum?!!! Aaa...” (şoptit din bancă)... po-
liteişti. La o altă oră de Istorie, la care întrebat
despre una din datele importante m-am bâlbâit în-
curcând cifrele, acelaşi profesor Ghiţă Chiriac îmi
spune în faţa clasei cu un zâmbet în colţul gurii
(ştiind că eu cânt la orchestră): „Măi, Bodnar-
rrule, ţie în loc să-ţi spun lecţia de istorie mai bine
ţi-o cânt.”

La ora de limbă rusă, Adjemian, fost ofiţer
de cavalerie, un om simpatic, elegant, cu floare la
butonieră, monoclu şi uneori cu pantaloni de
cizmă şi cizme ultralucioase. Nefiind prea încân-
tat de rusa pe care reuşeam noi s-o etalăm ne

spune: „Dragi buieţi, voi vurbiţi limba rusă aşa
cum vorbeam eu la început rumâneşte. Iu spu-
neam: doi oi moi, două ouă mouă, doi oi moale
sau două oi moale... dar niciodată două ouă
moi”.

Îmi amintesc despre profesorul Popa de
geografie, un om cu un vast bagaj de cunoştinţe,
care făcea nişte lecţii atrăgătoare, colorate cu în-
tâmplări şi locuri de pe mapamond la care de
multe ori, cartea de geografie nu era suficientă.
La ea, mai trebuiau adăugate lecturi particulare
de cultură generală şi din reviste cu profil geogra-
fic. Era mare iubitor de excursii şi a reuşit să or-
ganizeze în şcoală ieşiri pentru cunoaşterea ţării
la care au participat mulţi din colegii noştri. La o
oră de geografie la care profesorul ne aduce tezele
şi este pe punctul de a încheia mediile trimes-
triale: când ajunge la Tiliţă Emil (care stătea la el
în gazdă), i se pare că nota mare din teză nu ar fi
fost luată pe drept ci că ar fi copiat, lucru pe care
nu  l-ar fi putut accepta cau concepe, mai ales că
nu l-a prins şi atunci am asistat la o scenă sufi-
cient de hazlie, dar nu pentru săracul Tiliţă, în
care media lui a fost scăzută în acea oră de trei
ori, până sub nivelul de trecere. „Tiliţă, treci şi
arată unde se află Tazmania!” Acesta iese la hartă
şi probabil ezitând să pună degetul direct pe in-
sulă... „Treci la loc, nota 3!” După ascultarea altor
doi elevi: „Tiliţă, treci şi arată unde se află Cey-
lonul!” Se petrece ca aceeşi scenă de mai sus şi...
„Tiliţă, treci la loc, nota 3!” Şi scena se repetă în-
tocmai şi pentru insulele Baleare, după care Tiliţă
a fost... foarte, foarte obosit... 

Despre marele dascăl Costică Diaconescu
de matematică pot spune că este unul din acei care
ne-a marcat pe cei mari mulţi dintre noi, în special

pe cei de la real. Un om drept de o probitate,
cinste extraordinară, împătimit de obiectul său şi
mare iubitor care îşi făcea datoria. Încerca să ex-
plice şi iar să explice, până se convingea că şi ul-
timul elev din clasă a înţeles explicaţiile sale.
Desigur că mai existau şi unii care cu tot chinul
lui de a ne inocula dragostea pentru matematică,
nu răspundeau aşa cum trebuie la eforturile lui şi
atunci auzeam: „Domnule, dumneata nu ştii
nimic, ai nota... două!” Şi acest două era aşa de
mare, încât ocupa aproape întregul spaţiu pentru
note din catalog, încât alţi profesori se minunau
de mărimea acestui „două”. Odată, Ionaşcu Sto-
ian, unul din cei mai buni la matematică şi nu
numai, a răspuns greşit la o problemă pusă de pro-
fesor şi pentru că îl aprecia în loc de a-i da o notă
proastă i-a spus: „Dacă ştii să-mi spui în latină
Dacă tăceai, filosof rămâneai scapi de nota
proastă.” Ionaşcu timid, parcă trezir din jenă faţă
de profesor, spune: „si tacuises...” Altă dată, în
perioada când activiştii UAER, UTM, sub masca
activităţii chiuleau făcând şedinţe şi activităţi po-
litice în timpul orelor de şcoală, ba mai mult, de-
ranjând lecţiile, intrând peste profesor şi făcând
diverse anunţuri, s-a întâmplat ca nea Costache,
supărat de deranj, să-i dea afară zicându-le şi fă-
cându-le semn cu mâna: „Hai, ieşiţi afară, căci nu
se poate face Matematică! Afară!!” Peste câteva
zile a intrat în clasă cu o figură pleoştită, necăjită
şi a spus: „Vezi, domnule, m-au pârât la partid.”
După nişte ani aveau să-şi recunoască greşala şi
să-i mulţumească pentru probitatea lui.

Ion Diaconu, mare folclorist al regiunii
Vrancea, profesor de limba şi literatura română.
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Pe timpul răcoros, îmbrăcat foarte gros, cu o că-
ciulă ţuguiată ca la munte, din blană de oaie ne-
agră, intra în clasă apăsând pe clanţă, prin
intermediul batistei, ca nu cumva să se molip-
sească de microbii noştri. În clasă, nu-şi scotea
căciula şi sufla să vadă dacă din cauza tempera-
turii din clasă nu-i ies aburi din gură. Aflând că
eu cânt la vioară, mă întreabă cu un „R” graseiat:
„Elev Bodnarrru! Ce ştii să cânţi la vioară?” Răs-
pund: „Serenada de Tosselli, Plisir d`amour de
Martini, Menuet de Mozart...” până am pomenit
şi Balada de Ciprian Porumbescu. „Stai, zice el,
ai curajul să cânţi Balada de Ciprian Porumbescu?
Am, domnule profesor. Ei, bine, joi la ora 13 te
prezinţi la cancelarie cu vioara.” La ora anunţată
mă prezint, mă acordez şi îi cânt prima parte a Ba-

Ultima zi de şcoală (12 iulie 1952)

Absolvenţii clasei a XI-a (1951)

ladei. Fiind probabl suficient de mulţumit presta-
ţia mea, îmi spune: „Elev Bodnarrru, pe data de...
la ora... te vei prezenta să cânţi Balada la Aduna-
rea Societăţii Literare „Grigore Alexandrescu” din
Liceul „Unirea”, al cărei preşedinte sunt.” Ei bine,
pe trimestrul respectiv am luat nota 9 la Română,
fără să fi fost ascultat vreodată.

Amintiri prezentate în volumul II 
- Liceul Unirea 1943-1951 -
editat de Asociația Uniriștii
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Arieh Levanon (Loncu Weissmann)

Amintiri după 50 de ani 
de la plecarea din România

M-am născut în Focşani în anul 1932, ca
primul din cei doi copii ai familiei Weissmann,
tata fiind negustor şi mama casnică, poziţia so-
cială de mici burghezi. În anii copilăriei mele, ora-
şul Focşani avea 50.000 locuitori. Comunitatea
evreiească reprezenta 10% din total, era bine or-
ganizată şi a creat instituţii pedagogice proprii
(grădiniţă de copii, şcoală primară, liceu), pe care
le-am frecventat succesiv până în anul 1947, când
au fost desfiinţate de către guvernul comunist. Îmi
amintesc perioada legionară, a Gărzii de Fier, a
guvernului fascist Antonescu, când în România au

fost organizate progro-
muri în anul 1940 la Do-
rohoi, în 1941 la Iaşi,
mii de evrei ucişi şi sute
la Bucureşti, de aseme-
nea, deportarea a
120.000 evrei din Basa-
rabia şi Bucovina în
Transnistria şi peste
400.000 evrei din Tran-
silvania în lagărele mor-
ţii de la Auschwitz. Spre
norocul nostru, în Foc-
şani, chiar în condiţiile
ocupaţiei germane nu a
fost o atmosferă antise-
mită exagerată şi nu am
avut prea mult de sufe-
rit, comparativ cu alte
zone. Este drept, am fost
bătuţi puţin, bărbaţii în
vârstă de 18-55 de ani au
fost trimişi la muncă

obligatorie pe diferite şantiere și timp de câteva
luni a trebuit să purtăm ca semn distingtiv steaua
lui David pe pieptul hainei. Intrat în anul 1947 la
liceul “Unirea”, nu am întâlnit nici o atmosferă
ostilă, antisemită şi am participat la toate activi-
tăţile împreună cu ceilalţi colegi, fără discrimi-
nare de religie, de statul social. Deoarece cântam
la vioară, am făcut parte din ansamblul instru-
mental al liceului, prezent la seratele dansante ale
elevilor şi elevelor de liceu. În clasa a cincea, am
înfiinţat un cor bărbătesc pe două şi trei voci. În

Focşani activa un cor mixt al liceelor de băieţi şi
de fete, dirijat de către profesorul de Muzică Du-
mitriu (poreclit “Mindilină”) care cam era deprins
cu băuturile   alcoolice. În anul 1948, acest cor
mixt a devenit UTM, având obligaţia de a cânta
şi pe şantiere muncitoreşti, spre exemplu în Delta
Dunării. 

Deoarece profesorul dirijor lipsea adesea
şi trebuia căutat de către elevi prin cârciumile din
Focşani, în cele din urmă am fost solicitat să-l în-
locuiesc şi astfel am devenit dirijorul acestui cor
UTM. Corul apărea de 2-3 ori pe săptămână la
Teatrul Maior Pastia, la Ateneul din Focşani şi de
asemenea se deplasa periodic în alte localităţi
(sate, oraşe mici) din judeţul Vrancea, completând
cu programme artistice adunările publice organi-
zate de UTM, de partidul comunist. 

Căpătând experienţă şi fiind atras de
această activitate muzicală, m-am hotărât să aleg
profesia de dirijor şi compozitor. Întrucât părinţii
mei nu erau încântaţi de perspectiva de a deveni
muzician, m-am gândit la alternativa de inginerie
aeronavală. În anul 1951, am emigrat cu familia
în Israel, cu toate greutăţile inerente acestei tras-
plantări (lipsa resurselor materiale, părinţii în vâr-
stă neştiind limba vorbită în Israel,
nerecunoaşterea realizărilor obţinute în România).  

Sunt foarte bucuros că am participat după
50 ani la întâlnirea cu vechii colegi în liceul din
Focşani, ocazie unică de a revedea oraşul natal,
locurile copilăriei, fapt pentru care îi sunt recu-
noscător lui Zărnescu, principalul organizator şi
factor de succes al acestei reuniuni.
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Profesorii mei de matematică
Dorel Ianuş

Mi-am iubit toţi profesorii de liceu, de la
toate materiile și mi-e dragă amintirea lor. Îi văd
din ce în ce mai clar şi îi înţeleg din ce în ce mai
bine, cu cât trec anii şi mă apropii mai mult de
lumea în care sunt ei acum, plecaţi mai devreme
sau mai curând. Fiecare din ei a şlefuit, în felul
său, o părticică din fiinţa mea primitivă şi neştiu-
toare şi mă surprind devenind, cu trecerea timpu-
lui, din ce în ce mai mult ceea ce au dorit ei să
facă din mine.

Poate prea târziu am simţit limpede dra-
gostea şi priceperea lor de a mă modela şi de
a-mi transmite mie, copilului crud, mai apoi ado-
lescentului descumpănit, cât mai mult din ființa
lor întreagă şi înţeleaptă. Eu nu i-am înţeles întot-
deauna, iar ei m-au iertat şi au continuat să mă că-
lăuzească cu tact și răbdare, dându-mi cu
generozitate tot ce aveau mai bun, ştiind sigur că,
într-o zi, voi înţelege truda lor şi poate, voi restitui
altora, sub cine ştie ce formă, căldura şi energia
primită de la ei.

De ce am ales atunci să scriu aici numai
despre profesorii de Matematică? 

Mai întâi pentru că aceasta a fost primul
impuls şi cu timpul am căpătat încredere în ceea
ce vine spontan din abisalul fiinţei mele, din acel
laborator şi stat – major secret al fiecăruia dintre
noi despre care ştim atât de puţin, dar care ne ve-
ghează şi ne completează surprinzător, în tot ce
gândim si facem.

Apoi pentru că, spre deosebire de alte ma-
terii din cursul inferior, care au fost reluate în cur-
sul inferior din liceu, Matematica a reprezentat o
continuitate permanent crescătoare pe parcursul
celor opt ani, începând cu Aritmetica primei clase
şi oprindu-se, din păcate, la Analiza combinatorie

din ultima. Această continuitate a fost asigurată și
acoperită prin cei cinci profesori: Spânu, Chin-
chella, Rotaru, Bercovici şi marele Diaconescu,
atât de diferiţi ca oameni dar atât de iscusiţi, fie-
care în felul său, în a face fluentă această disci-
plină pe parcursul întregii etape liceale.

M-am oprit la profesorii de matematică şi

pentru că, după liceu, la facultate, am continuat
timp de doi ani studiul Matematicii, putând face
o paralelă între dascăli din liceu şi cei care le-au
urmat, între orele liniştite de clasa de la Focşani
şi cursurile ţinute în grabă, de profesorii care se
înşirau unii după alţii în orele de curs, de semina-
rii sau de consultaţii. Deşi nume mari (Petrescu,
Teodorescu, Dinculeanu, Ionescu-Bis şi alţii), nu
reuşeau - în sălile mari, cu peste o sută de studenţi
veniţi din toate colţurile ţării - să aşeze între noi
atmosfera caldă şi familiară a orelor de clasă din
liceu.

Matematica s-a apropiat de sufletul meu
şi pentru că, în anii de după blestemata reformă a
învăţământului, a fost poate, dintre toate mate-
riile, singura pe care n-a murdărit-o aripa neagră
şi grea a politizării şcolii, care atinsese - mai ales
în ultimii ani de liceu - aproape toate obiectele.

Primele ore de Matematică, din clasa întâi
de liceu le-am facut cu profesorul Spânu. Înalt,
cu o frunte proeminentă şi cu o cicatrice adâncă
pe un obraz, era bucovinean și avea o vorbă
cumva diferită de a noastră. Ne-a recomandat să
cumpărăm Aritmetica de Andronic şi Dumitrescu,
carte de format mare, cu coperte albe scrise cu
roşu şi albastru. Era blând şi înţelegător şi ne pri-
vea, parcă, din altă lume. Avea doi băieţi, ambii
pe vremea aceea elevi în clasele mari, dintre care
cu cel mai mic, Aurel, aveam să colaborez mai
târziu, în anii 1970-1980, la metrou unde era in-
giner proiectant în instalaţii de siguranţă a circu-
laţiei și electronică. Acum câţiva ani a murit şi îmi
pare rău că, atunci când lucram împreună, n-am
discutat mai mult despre tatăl său. 

Profesorul de matematică C. Spânu
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Profesorul Spânu avea un hobby: îşi în-
jghebase acasă un atelier unde, în timpul liber,
lucra tâmplărie, pasiune pe care, cu ani în urmă,
o avusese şi marele rege Carol I. Imediat după
război familia domnului Spânu a plecat din Foc-
şani şi auzisem că a devenit conferenţiar la Poli-
tehnica din Timişoara, unde era foarte apreciat.
Mă întreb şi acum va fi determinat plecarea lor
din Bucovina şi ce l-a împins, mai apoi, atât de
departe de noua graniţă cu ruşii. 

Profesorul Spânu îl remarcase pe Jules
Brezeanu ca pe un copil cu înclinaţii neobişnuite
pentru raţionamente matematice, ceea ce mai târ-
ziu s-a confirmat din plin. Îmi amintesc scrisul
delicat și egal al lui Jules în caiete şi la tablă, uşu-
rinţa cu care dezlega problemele şi exerciţiile.
Bietul Jules!

În clasa a doua, când în clădirea liceului
fusese instalat spitalul rusesc de război, făceam
orele în şcoala primară de pe str. Cotești, cea de
la barieră. 

Lecţiile de Matematică le făceam cu pro-
fesorul Chinchella, un italian subţire, cu părul în-
cărunţit, pieptănat într-o parte. Avea o ţinută
controlată şi distantă. Cu el am început Algebra,
dacă nu mă-nșel, după manualul lui Hollingher.
Vorbea româneşte cu un accent pe care nu părea
preocupat să-l elimine. Despre profesorul Chin-
chella ştiam că venise din Italia ca ataşat al am-
basadei lor la Bucureşti şi cam pe la începutul
anilor 30 se îndrăgostise de o fată de la Mărăşeşti
cu care se căsătorise şi aveau o fiică, Maura, cam
de vârstă noastră. L-am mai întâlnit o dată sau de
două ori în casa familiei Tatovici unde venea şi,
uneori, cânta acompaniindu-se la pian.

Din clasa a treia până într-a cincea ne-a
fost profesor de Matematică „Nea Vasilică Ro-
taru”. Durduliu, rubicond, şi cu o mustaţa scurtă,
întotdeauna distins si vesel, gata oricând să ironi-
zeze cu blândeţe micile noastre nerozii sau nepu-

tinţe, dar cald şi bun. Cu el am început Geometria
în spaţiu (după manualul de Racliș, Claudian şi
Coșniţă, ultimul fost profesor la Liceul Unirea),
în primele lecţii predându-ne câteva noţiuni de
Geometrie proiectivă. El ne-a învăţat sa notăm cu
S vârful conului şi al piramidei şi că asta vine din
franceză (somment=vârf), că intersecţia dintre
planul orizontal și cei vertical se notează cu L-T
care vine tot din franceză şi înseamnă „ligne de
terre”, etc. Cu el am început primele noţiuni de
Analiză prin discuţia sistemelor de ecuaţii şi a tri-
nomului de gradul doi, din nefericire doar atat,
pentru că noua programă, impusă de „reformă”

eliminase, odata cu seria noastră, naţiunile de ana-
liză și analitică cu care urma să ne întâlnim mai
târziu, în primul an de facultate. Spirit didactic şi
profund uman în relaţia cu noi, copiii, ne dojenea
atunci când trebuia, cu bunăvoinţă şi dragoste. Fiu
al judeţului Putna, dintr-o comună a podgoriei, era
- după câte auzeam atunci - un iubitor al reuniu-
nilor prieteneşti în care, la un pahar de vin bun,
se discuta îndelung. 

După clasa a V-a, prin anul 1948, a fost
arestat ca deținut politic şi apoi nu l-am mai văzut.
Am auzit că, după detenţie, a fost trimis la o
şcoală generală din judeţ şi a murit la scurt timp
după aceea. Târziu, prin anii 1990, i-am cunoscut
pe nepotul de soră (ing. Adrian Pantazescu), cu
care semăna foarte bine şi care, după 1996, a fost
timp de partu ani viceprimarul sectorului 2. Dis-
cutam adesea despre Vasile Rotaru și despre Li-
ceul Unirea din Focşani în care ing. Pantazescu,
focșănean și el, învăţase înainte de facultate.
Vasile Rotaru a fost, poate, şi prin natura împre-
jurărilor, persoana centrală a pregătirii noastre
matematice, atât prin faptul că s-a întâmplat să-l
avem profesor într-o etapa determinantă a vieţii
noastre, eram în plină pubertate, când fiinţa
umană îşi pune cele mai multe probleme, încearcă
să-şi evalueze zestrea genetică şi să-şi ia o direcţie
în viaţă, cât şi prin frumuseţea pe care, cu ajutorul
lui „nea Vasilică” o descopeream în cele mai
atractive şi interesante capitole ale Matematicii de
liceu, pe care el ni le înfăţişa în stilul său specific,
relaxat şi foarte agreabil.

Trigonometria am început-o cu Bercovici,
un inginer petrolist care, din motive de sănătate,
părăsise viaţa dură de schelă şi rafinărie. Era mic
de statură şi avea un mod aparte de a vibra, labial,
sunetul R, spre amuzamentul nostru. În scurt timp
cât ne-a fost profesor s-a străduit să ne facă să pri-
cepem ceea ce ştia el. La ore se exprima într-o
manieră inginerească, domeniu la care se referea

Vasile Rotaru
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adesea cu exemple care ne interesau şi ne atră-
geau, ceea ce putea explica într-un fel faptul că,
din cel care am terminat seria „B”, peste o treime
am ales să devenim ingineri.

Pregătirea matematică a seriei noastre s-a
intensificat în ultimele două clase de liceu, când,
la orele de Algebră, Trigonometrie şi Geometrie
venea, elegant, sobru şi impunător, Costache Dia-
conescu. Era ultima etapă a liceului, după care
avea să urmeze admiterea la facultate. Cum o
mare parte a foştilor colegi de clasă îşi doreau să
se înscrie la facultăţi tehnice, interesul pentru
orele de Matematică și pentru orele pe care le
ţinea Costache Diaconescu, era de înţeles. 

Structură atletică, voce profundă şi măsu-
rată, figură luminoasă, ordine perfectă în tot ce
spunea sau scria şi desena pe tabla, timpul petre-
cut în prezenţa lui Costache Diaconescu părea în-
totdeauna prea scurt şi clopoţelul care anunţa
recreaţia suna prea devreme. Sunt sigur că şi aceia
dintre noi care se îndreptau spre alte facultăţi
decât cele în care, la admitere, se cerea Matema-
tică, l-au iubit şi l-au stimat pe Diaconescu pentru
rigoarea cu care îşi onora profesia şi pentru şi pen-
tru modelul de ţinută şi comportament pe care îl
reprezenta.

Când am fost admişi la Liceul Unirea, în
anul 1943, era director Costache Diaconescu. In-
stituise o disciplină care se simţea peste tot: în
comportamentul elevilor, în curăţenie, în rigoarea
şi ţinuta profesorilor, în absolut tot. Probabil era
o notă comună a tuturor instituţiilor de învăţământ
din vremea aceea, care apoi s-a estompat până
s-a ajuns la starea dramatică în care e azi şcoala
românească.

Costache Diaconescu nu a avut copii.
Soţia lui era profesoară de desen, o persoană
scundă, căreia i se adresa tandru spunându-i
Fluturaş, împreună cu care putea fi văzut uneori
pe Strada Mare.

Îşi iubea elevii, ceea ce nu-l împiedica
uneori să fie foarte dur cu cei care perturbau or-
dinea din ore sau trebuiau neapărat treziţi la rea-
litate. Noi l-am avut profesor târziu, când în şcoli
bătaia nu mai era permisă, dar ştim ca înainte de
1948, Costache Diaconescu făcea ordine imediat,
chiar în clasele mari, cu câte o palmă grea sau cu
o urecheală prelungită. Aşa procedau şi alţi pro-
fesori pe vremea aceea şi n-am auzit pe cineva să
fi fost „marcat psihic” sau „depersonalizat”.
Dimpotrivă! 

Atunci când era întâlnit pe stradă şi salu-
tat, Diaconescu îşi ridica palaria şi se apleca uşor,
cu un surâs discret şi reţinut. Nu ştiu pe cineva
dintre foştii colegi, să se fi meditat la Matematică
pentru a fi admis la facultate, fiindcă nu era ne-
voie. Şi nu ştiu să fi căzut cineva la admitere din
cauza matematicii. Eram bine pregătiţi şi toţi am
reprezentat, cel puţin onorabil, calitatea de absol-
venţi ai Liceul Unirea din Focşani şi de foşti elevi
ai lui Costache Diaconescu. 

Profesorul Diaconescu era bine cunoscut
în Bucureşti. Ştiu sigur că la Politehnica din str.
Polizu, mari matematicieni ca Pantazi, Caius
Iacob, Ciorănescu, Teodorescu sau Moisil, atunci
când aflau ca vreun student terminase liceul la
„Unirea”, nu pierdeau ocazia să amintească elo-
gios numele profesorului Diaconescu. 

Venit pe lume în vatra curată a unui sat
puntean, Costache Diaconescu a trăit mulţi ani!
Cred că a fost printre ultimii dintre foştii noştri
profesori care a părăsit această lume. A fost o fi-
gură luminoasă, om şi profesor model, exemplu
emblematic pentru ceea ce era intelectualul ridicat
din zona rurală şi format în vremurile normale şi
de glorie ale istoriei României.

În rândurile de mai sus am încercat cu mo-
destele mele puteri, să evoc figurile care au do-
minat pregătirea noastră (m-am referit tot timpul
numai la seris „B”!) în domeniul fascinant și mi-
raculos al Matematicii, disciplina care ne-a însoţit

pe mulţi dintre noi, sub forme variate, de-a lungul
întregii noastre cariere.

Poate n-am reuşit exact ce-am vrut, poate
am omis aspecte importante, amintind şi lucruri
fără semnificaţie. Ori, datorită trecerii timpului
am strecurat, fără voie, unele inexactităţi. Dorinţa
mea a fost – şi rămâne - să îndreptăm, în acest
amurg de viaţă, un gând smerit şi recunoscător
către toţi cei care ne-au fost adevăraţi părinţi şi
care ne privesc acum, de aproape, din lumea um-
brelor.

Constantin Diaconescu
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Din „Seminarist” - „Unirist”
Ion Oprea

În toamna anului 1948, în urma reformei
învăţământului, Seminarul Teologic “Sfântul
Gheorghe” din Roman a fost desfiinţat şi în urma
susţinerii unor examene de diferenţă am ajuns
elev în clasa a IX-a B a liceului “Unirea”. Având
unele lacune în pregătire, am întâmpinat dificul-
tăţi la Matematică, materie predată de către renu-
mitul profesor Constantin Diaconescu.      Într-o
zi, am fost scos la tablă să rezolv o ecuaţie de gra-

dul l, pe care nu am reuşit s-o duc la bun sfârşit.
Cu gesturile caracteristice, mişcând         dinainte
înapoi braţele îndoite din coate, profesorul m-a
întrebat de la ce şcoală vin. Auzind că am urmat
seminarul teologic “nea Costică” a zâmbit şi a
scris pe tablă cu cretă următoarea ecuaţie: X colac
+ Y prescură = ce distanţă-i pân’ la gură? Apoi re-
venind serios, m-a avertizat că, dacă nu voi învăţa
temeinic, nu voi putea trece în clasa a X-a. Fiind

la început de an şcolar, m-a cuprins teama şi cu
ajutorul unor colegi binevoitori am început să mă
pregătesc asiduu, ajungând cu timpul la un nivel
mulţumitor. Ironia sorții a făcut să urmez o facul-
tate cu un pronunţat caracter matematic, Geode-
zia. 

La Română, prof. Apostol ne-a stimulat să
citim literatură, obligându-ne ca în fiecare zi de
luni, potrivit orarului clasei, să prezentăm o re-
cenzie scrisă a cărţii citite în săptămâna ante-
rioară. De citit, citeam pe apucate, dar recenzia o
alcătuiam abia în noaptea de duminică spre luni.
Când mi-a venit rândul să expun recenzia, clasa
ca orice grup solidar a participat la discuţii şi a ca-
racterizat-o drept bună. Profesorul m-a invitat la
catedră pentru verificarea şi notarea lucrării, gă-
sindu-mi două greşeli, faptul că nu am subliniat
cu o line Tema nr. şi cu două linii Titlul temei, aşa
cum ne recomandase la începutul anului; cu toate
scuzele mele mi-a pus nota patru, spunându-mi că
toate lucrurile trebuie să fie făcute cum trebuie,
fără scăpări. Deşi, în acel moment, am considerat
nota pusă pe nedrept, mai târziu când am citit ro-
manele profesorului Apostol, “Amarul sânge al
strugurilor”, “Război cu zurgălăi”, am regăsit cu
plăcere în paginile lor, imagini din Focşani şi îm-
prejurimi, iar acum, peste ani sunt mândru că i-
am avut dascăli pe profesorii Apostol şi
Diaconescu. 

Nu pot uita conjunctivita acută care a
afectat majoritatea elevilor, întrerupându-se orele
pentru o carantină de două săptămâni, timp în care
am fost trataţi cu antibiotice, iar mulţi dintre noi
ne-am dus obligatoriu la cabinetul medical; la
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doamna dr. Mavrodin, pentru creionajul conjunc-
tivitei ochilor. După ce abia am suportat usturi-
mea tratamentului, am ieşit din cabinet şi ne-am
îndreptat “orbeşte” spre casele noastre. În schimb,
după câteva zile aveam ochii limpezi şi curaţi ca
nou-născuţii. 

În luna mai, înaintea absolvirii liceului,
am participat împreună cu alţi colegi la excursia
cu trenul prin ţară, sub conducerea profesorului
de sport Zigmund Lupu. Am călătorit cu un vagon
de clasă amenajat pentru dormit, fie pe bănci, fie
pe scânduri aşezate pe suportul de bagaje, vago-
nul fiind ataşat la urma trenului în fiecare porţiune
a traseului excursiei. Ne-am urcat cu voie bună şi
spirit camaradesc în acest original “dormitor”, ui-
tând de orgolii şi de micile neînţelegeri zilnice. 

Prima oprire a fost în Târgu Ocna, unde
am vizitat salina şi am rămas încântaţi de aspectul
grotelor, înalte ca nişte palate, cu un colorit
aproape ireal. În continuare, ne-am oprit la Co-
măneşti, unde am vizitat minele de cărbuni, şi
apoi am savurat câte o halbă de bere neagră, tra-
diţională în această zonă de minerit. 

Din nefericire, pe traseul între Comăneşti
şi Braşov a avut loc o întâmplare tragică, fapt ce
ne-au marcat pe toţi în restul excursiei spre Foc-
şani. Deşi fuseserăm instruiţi să respectăm disci-
plina în tren, unul din colegii noştri s-a aşezat pe
scara de jos a vagonului şi la un moment dat o
movilă de pietriş de pe marginea căii ferate i-a
prins piciorul, trăgându-l pe şină şi roata tăindu-i
piciorul. Trenul s-a oprit, iar cei doi colegi l-au
transportat pe o scândură pe accidentat, al cărui
picior tăiat atârna inert şi l-au urcat în vagon. El a
rămas la spitalul din Braşov, unde i s-au acordat
îngrijirile necesare. 

La Braşov am vizitat oraşul, am făcut o
ascensiune pe Postăvarul, dar tristeţea cauzată de
accident ne-a umbrit voia bună şi elanul cu care
plecasem în excursie. La întoarcearea în Focşani,

am fost aşteptaţi pe peronul gării de către părinţi,
fraţi, surori, prieteni îngrijoraţi, care aflaseră ne-
oficial despre accident. 

Acum, după cinzeci de ani de la absolvi-
rea şcolii (a liceului şi nu a seminarului început),
aştept cu mult drag întâlnirea cu vechii colegi, cu
liceul “Unirea” în cuprinsul căruia      m-am in-
struit şi pregătit pentru intrarea în viaţă şi profesie.
Totodată, îmi amintesc cu emoţie şi      respect de
profesorii care ne-au învăţat carte şi în acelaşi
timp să fim oameni în adevăratul sens al cuvân-
tului. 

La mulţi ani liceului “Unirea”!

Elevii clasei I A în curtea liceului “Unirea” (1944) 
în mijloc: profesorul de educație fizică Nicolae Grigorescu

Amintiri prezentate în volumul II 
- Liceul Unirea 1943-1951 -
editat de Asociația Uniriștii
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Elevi și profesori uniriști participând la
defilarea de 1 mai 1948

Grup de elevi și profesori în parcul
Liceului Unirea (1941)
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Virgil Pușcă-Horeangă

Fugit irreparabile tempus
În septembrie 1943 am intrat, împreună cu

alţi 37 de elevi, în clasa I a Liceului „Unirea”.
Până la „reforma” din 1948, am purtat uniformă
închisă la gât şi pantaloni negri, cu număr matri-
col pe braţul stâng şi şapcă având banderolă vişi-
nie cu monogramele LU (Liceul Unirea) şi
semnul metalic MI (Mihai I - Rege). Deşi uni-
forma şi şapca erau obligatorii din clasa I până la
absolvirea liceului, după „reforma” din 1948 noua
conducere a Ministerului Învăţământului a consi-
derat că se poate renunţă la îmbrăcat în costum de
culoare deschisă, închisă, pulover, bluză de vânt,
canadiană, pe cap cu bască, şapcă, fes.

Privesc retrospectiv o fotografie a celor 38
de elevi ai clasei I A realizată în primăvara 1994,
împreună cu dirigintele clasei, profesorul de edu-
caţie fizică Nicolae Grigorescu şi o alta din iunie
1951 cu 29 de elevi ai promoţiei 1951, cu profe-
sorul Constantin Diaconescu de matematică şi
constat cu tristeţe că am terminat cei opt ani de
liceu doar opt „din bobocii” admişi în clasa I A în
1943. Astfel, mulți dintre cei admiși în liceu au
părăsit cursurile din diferite motive, fiind înlocuiţi
cu alţi 21 pe parcurs.

Cei opt „maratonişti” s-au numit: Bute
Vasile (Tache), Ionaşcu Stoian (Lobacevski, pen-
tru talentul la matematică), Langa Dinu, Puşcă
Virgil (Gilica), Stăncic Ion (Manciu), Stoica Emil
(Milică), Stoica Ştefan (Fănică), Zamoşteanu
Mihai. În cei 50 de ani după absolvire m-am mai
întâlnit doar cu Dinu Langa (decedat în anul
1975), cu Manciu şi cu Fănică în treacăt. Milică
m-a contactat în scris prin 1970, după sosirea lui
în California, unde şi-a întemeiat o familie în
Santa Clara.

Clădirea liceului, din cărămidă roşie apa-

rentă, cu o frumoasă ţinută arhitectonică, m-a im-
presionat de la început prin clasele încăpătoare,
înalte, situate pe cele două nivele, coridoare largi,
bine întreţinute, curtea spaţioasă, fardul metalic,
sala de sport (unde se organizează manifestări cul-
turale, festive şi serile de dans sâmbătă seara).

Orele de clasă au fost conduse de către
profesori eminenţi, cu puternică personalitate
conduși între anii 1943-1944 de către directorul
autoritar al liceului, profesorul Constantin Diaco-
nescu .

Îmi amintesc cu emoţie şi plăcere de pro-
fesorul de știinţe naturale, Spiridon Lăduncă, care
ne prezenţa lecţii frumoase de botanică şi zoolo-
gie, cu planşe didactice. Era mic de statură, mus-
tăcios, cu nişte incisivi mari, părul cărunt, o voce
caldă, cu intonaţii. Păstrez în memorie ca ieri, un
episod de la o lecţie de botanică: profesorul ros-
teşte din ce în ce mai apăsat „ei, băieţi, ciuperca
la început e foarte mică, dar după ce plouă ciu-
perca tot creşte mereu”; un elev din bancă îl în-
trerupe cu „dar cât de mare creşte?” la care
profesorul Lăduncă îl dojeneşte cu poveţele „nu
îţi răspund”. Câteodată se supăra la vreo obrăzni-
cie şi folosea epitetul „măgarule” gen „ia uite la
el, măgarule, ridică-te în picioare, stai jos măga-
rule şi să nu mai faci”.

În clasele mai mari, după 1948, lecţiile de
biologie ne-au fost predate de către profesoara
Ileana Medrea, bine pregătită, dar cu o voce cam
stridentă, mai puţin caldă decât a magistralului
Lăduncă.

Orele de educaţie fizică în clasa I le-am
efectuat cu domnul profesor diriginte Nicolae
Grigorescu, simpatic, ponderat, înţelegător la do-
leanţele elevilor. Îmi amintesc cu plăcere cursele

de 100 de metri, pe maidanul din faţa liceului
(unde acum se află şcoala generală nr. 5) în care
cei mai buni „vitezişti”, încurajaţi de strigătele
asistenţei erau colegii noştri Stăncic Ion (Manciu)
şi Nicola Aurel (Puiu). Totodată, Manciu era şi
centru înaintaş la echipa de fotbal.

Până în anul 1948, ne-a predat orele de re-
ligie părintele profesor Gheorghe Popescu, care
ne explica parabolele cu multă răbdare, condu-
când şi concursurile şcolare pe teme religioase.

La limbile străine, am apreciat în toţi anii
exigenţa şi bună predare a limbii latine de către
profesoara Elena Sendrea, a limbii germane de
către profesorul Giuseppe Chinchella, a limbii
ruse de către Toma Adgemian, a limbii franceze
de către impozantul profesor Bernard Popovici.
Personal consider că toţi cei patru dascăli de limbi
străine şi-au făcut conştiincios datoria şi ne-au dat
o bună pregătire, verificată cu ocazia tezelor şi
mai în târziu în viaţă. De altfel, se spune că eşti
de atâtea ori mai mult ca om, cu cât ştii mai multe
limbi străine, scris, citit şi vorbit.

La matematică, am beneficiat de pregăti-
rea excepţională a profesorului C. Diaconescu.
Serios, exigent, cu o ţinută impunătoare, dar cu
unele expresii şi epitete „colorate” la auzul cărora
noi elevii (mai puţin cel apostrofat) abia ne pu-
team ţine râsul pe înfundate. Redau câteva exem-
ple: „dumneata nu eşti în toate minţile?”, „ce mi
te-ai cocoţat în spinare că să vezi ce notă ţi-am
pus?”, „ce, dom’le, ai apă la cap, ca o iapă de la
regiment care îşi bagă capul în hârdău şi-i intră
apă prin urechi”, „ei nu, dumneata nu ştii nimic
şi mai eşti şi obraznic”. Cu toate că prin „re-
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forma” învăţământului din 1948, patronată de mi-
nistrul proletcultist Gh. Vasilichi, s-au scos din
programa analitică matematicile superioare, nea
Costache ne-a învăţat bine algebra, Trigonometria
şi astronomia, fiind un profesor model.

La limba română s-a remarcat în clasele
inferioare eminentul profesor Ion Diaconu, care
edita şi revista periodică de literatură Ethos, urmat
în clasele superioare de către profesorii Ioan
Enescu şi Costică Apostol. Profesorul I. Diaconu,
maestru în analize literare şi în explicarea folclo-
rului, ne stimula în permanentă interesul pentru
compuneri şi analize literare originale, chiar pen-
tru încercări de poezii personale, închinate dom-
nitorilor de renume (Ştefan cel Mare, Mihai
Viteazul). Profesorul I. Diaconu, un mare suflet,
patriot, a suferit persecuţii şi a fost închis după
1947.

Profesorul I. Enescu, deşi militar ca pre-
gătire, era un bun pedagog, exigent, de asemenea
cu intonaţii în voce, ca şi profesorul Lăduncă. Îmi
amintesc o expresie tipică adresată elevului care
nu învăţase prea bine: „Tată (frate), nu mai umbla
în jurul ţarcului, intră în subiect!”.

În schimb, profesorul C. Apostol era mai
puţin comunicativ, mai reţinut şi ne obliga să
completăm săptămânal carnetul de lecturi perso-
nale cu rezumatul şi aprecieri proprii asupra unui
roman, de preferinţă din autori români „pe linie”
şi sovietici. Pentru că eu mă străduiam să fac re-
zumate bune, carnetul meu era sursă de inspiraţie
şi pentru alţi colegi.

La muzică, în primele clase de liceu, con-
comitent cu elevii din clasele mari, eram instruiţi
şi participăm la cor sub conducerea profesorului
poreclit „Mindilina” pentru că, în loc de diapazon,
folosea o mandolină şi ne amenința tot timpul:
„cine cânta fals, îi bag mindilina pe gât”. Era
foarte exigent şi conştiincios, repetând pe rând cu
toate vocile din cor (sopran, altist, bariton, bas),

astfel că la manifestările culturale din liceu şi pe
scena teatrului local „Maior Gh. Pastia” (colinde
de Crăciun, spre exemplu) eram aplaudaţi de către
asistenţă pentru calitatea deosebită a corului li-
ceului. La începutul liceului eram sopran, apoi,
când mi s-a schimbat vocea am fost „concediat”
din cor; după 50 de ani, mai am unele
reminiscențe vocale.

La geografie, nu-l pot uita pe profesorul
Dumitru Popa, de o mare cultură şi autoritate, care
ne preda lecţii „vii”, cu amănunte atrăgătoare,
captivante chiar, din diferite ţări, continente, obli-
gându-ne după fiecare nouă lecţie să desenăm în
caiete harta colorată pentru ora următoare. Eram
stimulaţi, pe parcursul orei, să dăm răspunsuri din
cunoştinţele noastre anterioare, prin îndemnul
vocal răsunător „spune tuu”, răspunsurile bune
fiind apreciate cu note maxime.

La istorie, am avut ca profesori pe Dimi-
trie Urzică, pe Stelian Constantinescu, în sfârşit
pe Gheorghe Chiriac, un dascăl eminent şi foarte
documentat, de la care am reţinut multe cunoş-
tinţe de istorie naţională şi universală.

La fizică am avut de asemenea profesori
buni ca Nicolae Beldie, Grigore Bălănescu, iar la
chimie s-a remarcat profesorul inginer Bercovici,
bine pregătit, cu o comportare demnă, civilizată,
de la care reţin o apreciere personală asupra nive-
lului electricităţii locale: „la noi în Focşani avem
o uzinioara şchioapă, rahitică, ramolită, care
abia face faţă”.

La desen, ne-a îndrumat aptitudinile pro-
fesorul Dumitru Popa, pictor care organiza expo-
ziţiile anuale cu cele mai bune „creaţii” ale
elevilor în holul liceului. Cu profesorul D. Popa,
plecat dintre noi la vârsta de peste 90 de ani, s-a
încheiat seria dascălilor noştri decedaţi în decur-
sul ultimilor 50 de ani. Odihnească-se în pace şi
pioasă amintire a bunilor noştri profesori şi edu-
catori.

După 30 decembrie 1947, odată cu abdi-
carea impusă regelui, s-a extins „politizarea” în-

văţământului, fapt ilustrat de unul dintre noii di-
rectori, Florențiu, ilegalist, care susţinea că:
„şcoala fără politică e o minciună, o ipocrizie”
după modelul concepţiei leniniste în U.R.S.S.

În 1948 s-a constituit UAER (Uniunea
Asociaţiilor de Elevi din România), alternativă li-
ceală a UTC din întreprinderi industriale şi agri-
cole. Eu, împreună cu fratele meu Sergiu am fost
admişi pe baza de cerere în UAER, apoi în UTM
(Uniunea Tineretului Muncitor) în 1949, fiind ex-
cluşi într-o „şedinţa specială” în ziua de 21 de-
cembrie 1950 (aniversarea naşterii lui Stalin) pe
motivul că avem o apartenenţă burgheză şi chia-
burească (tatăl meu fiind medic, iar bunica după
mama fiind proprietară de vie). Cât timp am acti-
vat în UAER şi UTM am participat la: citirea di-
mineaţa între orele 7.30 şi 8 a articolului de fond
din ziarul „Scânteia tineretului” (unul din colegi
aşezat la catedră citea cu voce tare, iar ceilalţi îl
ascultăm din bănci); vânzarea pe străzile oraşului,
în câte o duminică, a aceluiaşi ziar; desenarea fon-
dului gazetei pe perete, aplicarea de litere albe pe
hârtie roşie pentru alcătuirea lozincilor „mobili-
zatoare” expuse pe pereţii clasei.

Despre colegii de liceu pot spune că i-am
apreciat şi îi consider şi acum „camarazi simpatici
şi de treabă”, cu care m-am înţeles bine, chiar
dacă uneori ne păruiam mai în glumă, mai în se-
rios, dar până la urmă ne-am despărţit zâmbitori,
ca în fotografiile făcute cu profesorii în ultimele
zile de şcoală. M-au întristat doar câţiva colegi
(prefer să nu mi-i amintesc), care au susţinut cu
„argumente” improvizate hotărârea adunării ele-
vilor de excludere a mea din UTM.

Îmi voi aminti mereu de colegii mai
apropiați sufleteşte: Horaţiu Dimitropol, un veri-
tabil „argint viu” şi Dinu Langa, fire mai sensi-
bilă, unul dintre cei opt cu care am început şi am
terminat clasele de liceu. Ca fiu de proprietar agri-
col, considerat „chiabur”, Dinu nu a avut şanse să
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fie admis în facultate, a efectuat serviciul militar
la „detaşamente gri” de muncă pe şantier la Hu-
nedoara. Viata pe şantier, cu mâncare „la cazan”
i-a şubrezit sănătatea şi apoi, după o activitate de
20 de ani ca operator chimist la rafinăria Teleajen
– Ploieşti, a decedat în anul 1975 (la 43 de ani) în
spital în urma unei operaţii. Dinu a fost una din
victimele sistemului de exterminare a „elemente-
lor nesănătoase duşmănoase” practicat de regimul
de „democraţie populară” şi „revoluţie socialistă”.

Îmi amintesc cu nostalgie tabăra de vară
de la Soveja. În iulie 1946, cu 30 de elevi din
clase mai mici şi mai mari, însoţiţi de către sim-
paticul pedagog Gheorghiu, am realizat o fotogra-
fie în grup, cu „acordeoniştii” Stelu Ionescu şi
Ichim în prim plan. 

Şi acum, la acest ceas aniversar, îi felicit
din inima pe toţi cei în viaţă care s-au remarcat în
diverse domenii de activitate şi păstrez neşterse
amintiri despre cei dispăruţi (colegi şi profesori)
cu gândul „Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească
în pace”.

Îmi exprim speranţa că ţara noastră şi lo-
cuitorii ei să-şi revină din actuală situaţie grea, să-
şi recapete peste ani, peste zeci de ani măcar, prin
propria strădanie şi prin lumina minţii, renumele
dobândit de strămoşii noştri, daci şi romani, în
urmă cu două milenii, pentru virtuţiile lor incon-
testabile: hărnicia, cinstea, vitejia, dreptatea, ome-
nia. 

Urez liceului nostru drag, „Unirea”, să
dăinuiască peste veacuri, îndeplinindu-şi menirea
nobilă de lăcaş tradiţional de instruire şi educare
a noii generaţii de tineri, călăuziţi de către „ma-
giştri” eminenţi, inimoşi, aşa cum ni-i amintim pe
bunii noştri profesori din deceniul 1940-1950 al
secolului XX. 

Să ne ajute Dumnezeu!

AVE  LYCEUM

Am fost şi noi cândva
Elevi la „Unirea”;
În timp, după restrişti,
Suntem tot „unirişti”.

Ne-ntâlnim, după cincizeci ani
La liceu, în Focşani;
L-am absolvit la vârsta tinereţii
Şi-l revedem spre capătul vieţii.

Participanţii la tabăra de vară de la Soveja 
(iulie 1946)

Ai noştri profesori
Rămân nemuritori;
Respect le datorăm
Şi-n suflet îi păstrăm.

Când de pe acest pământ
Ne-om duce în mormânt,
Vom lua cu noi şi amintirea
Liceului iubit „Unirea”.

Poezie rostită la aniversarea a 50 de ani 
de la absolvire (1951-2001)
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Un elev din ’40
Nicolae Rădvan

De la început mulţumesc lui Dumnezeu
pentru memoria de lungă durată cu care m-a in-
vestit putând relata secvenţe din perioada frecven-
tării Liceului Unirea Focşani, acum, când am păşit
în al 88-lea an de la naştere.

În anul 1940 am reuşit cu greu la exame-
nul de admitere în clasa I, după absolvirea celor
patru clase primare la şcoală din Jariştea. Toţi ele-
vii purtam uniforme albastre, numere la mâna –
am avut numărul 346 – cu şepci care aveau litera
M – iniţiala numelui regelui Mihai – poziţionată
central deasupra cozorocului. Disciplină era pe
locul unu de la intrarea pe porţile mari care se în-
chideau imediat la începutul primei ore de curs.
De la secretariat până la cancelaria profesorilor
nici un elev nu avea voie să păşească.

Toţi elevii - chiar înainte de examenul de
admitere - ştiam numele profesorilor care predau
limba romană şi matematica – prof. Arbore, prof.
Cocea – deoarece erau autori ai manualelor după
care învăţau elevii din toată ţara. Am avut coleg
de bancă opt ani de zile pe Radu Nica, el purtând
uniforma militară, fiind copil de trupă.

Fiind la ciclul B, învăţam că limbă străină
germana care era predată de profesorul Lăcustă.
Când o literă sau un cuvânt german era scris greşit
în caiet pedeapsa era de al scrie de sute de ori pe
maculator. A venit însă un ordin prin care puteam
să ne alegem limbă străină pe care doream să o
studiem - germana sau italiană. Singurii din clasă
care am optat pentru limba italiană am fost Radu
Nica şi Rădvan Nicolae. Critică colegilor s-a abă-
tut asupra noastră deoarece fiind la secţia ştiinţi-
fică limba germană era recomandată. A mai trecut

o vreme şi a venit ordin ca tot ciclu să înveţe
limba italiană. De neimaginat elogiile ce ne-au
fost aduse de colegii de la germana. Reuşisem să
scriu şi câteva poezii în limba italiană pe care
Radu le păstrează şi astăzi.

A venit 23 August 1944 când liceul a fost
transformat în spital militar rusesc. Toate băncile
din clasă au fost aruncate de la etaj şi parter în sala
de spectacol. Cursurile se desfăşurau în case par-
ticulare în condiţii inumane. O parte din elevii cla-

sei a VIII-a – ultimul an – au fost încorporate şi
trimişi pe front. După plecarea ruşilor ne-am în-
tors la liceu, amenajându-ne clasa cu profesorul
diriginte Urzică. După câţiva ani acesta a fost în-
mormântat de clasa noastră neavând pe nimeni
din rude, originar fiind din Botoşani. Clasele pro-
fesorului Urzică învăţau istorie fără manual. La
începutul fiecărui an şcolar pregăteam cele mai
voluminoase maculatoare pe care notam fiecare
lecţie predată. Limba italiană am învăţat-o cu pro-
fesorul Giusepe Chinchela, o persoană înaltă care
purtând ochelari cu multe dioptrii ne ascultă şi
nota având planul clasei cu băncile şi numele fie-
cărui elev. Şi acum pot interpreta melodia „Adio
porto va da Milano’’. Geografia era predate de
profesorul Baicu - profesor fără egal de exigent –
geografie pe care o ştiu şi astăzi. Dumnealui spu-
nea: „Dacă vin la tine acasă la 12 noaptea şi te
scol din somn să te întreb care sunt insulele arhi-
pelagului din Pacific, mi le spui, culcă-te, dacă nu
învaţă-le!’’

În ultimul an de liceu când ni se preda
geografia României rândului de bănci pe care mă
aflam i-a căzut’’ subiectul Transilvania. La mijlo-
cul caietului de teză trebuia desenat, colorat şi
consemnat totul despre acest subiect. Am consi-
derat pentru a nu se aglomera spaţial să fac trimi-
teri în josul păgânilor. Când ne-a adus tezele şi a
ajuns la caietul meu a zis: „Un deştept crede că
am timp să mă duc la trimiterile lui.” A aruncat
caietul care a căzut sub prima bancă. După termi-
narea orei, Radu, colegul de bancă, mi-a adus des-
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chizându-l vesel. Aveam nota (+7) care prezenta
o notă mare, deoarece ştiam de la dumnealui că
nota 10 o are numai Dumnezeu, fiind Atoateştiu-
tor, nota 9 o are profesorul, iar elevul dacă a obţi-
nut nota 8, este primul pe loc după profesor.
Aşadar, nota +7 era aproape de nota 8. De neuitat
au rămas anii în care am cântat în renumitul cor
al liceului. Toate vocile precum sopran, altist,
tenor I, tenor II, bariton, bas, pedala erau bărbă-
teşti.

Profesorul Dumitru, de o sensibilitate re-
ceptoare rarisimă, mic de statură, uimea publicul
prin imobilitatea trupului atunci când dirija. Bra-
ţele şi antebraţele le ţinea la piept, pumnii strânşi,
dirijând numai cu degetele care atunci când se
deschideau total, marcau acel mezzoforte sau
forte. Dar ce cântăm? Cântecele patriotice erau pe
primul loc. Când interpretăm, „La Turda fraţi...’’
spectatorii mai în spate plângeau, iar galeria tea-
trului Pastia considerată ca un barometru al suc-
cesului, nu mai putea fi oprită din aplauze.
Fanfara Liceului Unirea dirijată de vestitul profe-
sor Dardanian, vibrează şi astăzi unde sonore în
îmbătrânitele timpane, poziţionând trupul pe ver-
ticală neuitării.

P.S.: Cunoştinţele de la obiectul de fizică
– predate de profesorul Beldie – m-au ajutat în si-
tuaţii foarte grele prin care am trecut în viaţă. Ast-
fel în urma examinărilor am fost admis că şef de
tură – electricieni atât la Hidrocentrala Bicaz cât
şi la Uzină de Ţevi Roman.

Fotografie de la sfârșitul anului școlar 1940-1941
pe treptele liceului “Unirea”
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Note biografice:
General Ion. P. Tutoveanu

S-a născut la 26 decembrie 1914, în co-
mună Lieşti, judeţul Tutova (în prezent Galaţi).
Absolvent al Liceului „Unirea” din Focşani
(1932), a frecventat, la Iaşi, cursurile Facultăţii de
Drept (1933-1935) apoi a fost elev la Şcoala Mi-
litară de ofiţeri activi din Sibiu (1935-1938). La
absolvire a fost avansat la gradul de sublocotenent
şi odată cu începerea războiului, din prima zi a
participat cu patriotism la luptele pentru apărarea
şi întregirea teritoriului naţional. În plin război se
căsătoreşte cu Alecsandrina Tutoveanu, viitoare
profesoara emerită de limba şi literatura română.
Vor avea doi copii.

În luna noiembrie 1942, a căzut în capti-
vitate, în luptele de la Cotul Donului. Revenit în
ţară după campania armatei române în Vest, a
urmat cursurile Şcolii Superioare de Război (Aca-
demia Militară: 1946-1948). Beneficiind de ex-
perienţa războiului şi de aportul unor profesori
deosebiţi, dar posedând şi o mare capacitate pro-
prie de organizare, analiză şi sinteză, a dobândit
o profundă pregătire teoretică şi practică, care i-a
asigurat o deosebită ascensiune în cariera militară.
În anul 1969, colonelul Focşeneanu, fost coman-
dant al Şcolii Superioare de Război, în perioada
1 ianuarie - 12 noiembrie 1948, arăta: „Mi-aduc
aminte cu admiraţie, printre alţii, de câţiva foşti
elevi ai Şcolii Superioare de Război, din anul
acela. Parcă îi văd aplecaţi asupra hărţilor pe lo-
cotenentul-colonel Ion Tutoveanu (...) Am urmărit
mereu, în cele două decenii scurse de la despărţi-
rea noastră, drumul drept şi plin de izbânzi bine
meritate urmat de ei, munca lor creatoare pentru

înălţarea armatei şi a învăţământului superior mi-
litar...” (Buletinul Academiei Militare, „20 de ani
de la înfiinţarea Academiei Militare”, 1949-1969,
pagina 188, Bucureşti).

În anul 1949, a fost trimis la Academia
Militară a Statului Major General al Armatei So-
vietice unde a absolvit cursurile cu rezultate re-
marcabile.

La vârsta de 38 de ani, a obţinut gradul de
general, iar doi ani mai târziu, în 1954, a fost
numit Prim-adjunct al Ministrului Apărării Naţio-
nale şi şef al Marelui Stat Major, funcţie pe care
a îndeplinit-o până în anul 1965.

Din anul 1965 până în 1981, a îndeplinit
funcţia de Comandant al Academiei Militare. În
galeria comandanţilor acestei prestigioase institu-
ţii de învăţământ superior militar, generalul de ar-
mată Ion Tutoveanu se înscrie că personalitatea
militară cu cea mai îndelungată activitate în
această funcţie importantă şi de mare răspundere.
Sunt zeci de mii de absolvenţi ai aceste presti-
gioase instituţii de învăţământ a României care au
pe diplomele de absolvire semnătura generalului
Ion Tutoveanu. A fost decorat cu multe medalii şi
ordine româneşti şi străine.

De remarcat plasarea pe primul loc a dom-
nului general de armată Ion Tutoveanu în clasa-
mentul longevităţii îndeplinirii unor funcţii
importante în Sistemul Militar Românesc: 11 ani
în funcţia de Şef al Marelui Stat Major; 16 ani în
funcţia de Comandant al Academiei Militare  Ge-
nerale. Trebuie evidenţiat ca aceste înalte funcţii
ale statului român au fost datorate unui excepţio-

nal profesionalism în domeniul militar. Generalul
Ion Tutoveanu în toată îndelungata perioada în
care a activat în cele mai înalte funcţii militare ca
Şef al Marelui Stat Major şi prim locţiitor al Mi-
nistrului Apărării şi apoi Comandat al Academiei
Militare Generale, nu a îndeplinit şi nici nu a fost
numit în funcţii politice.

Generalul Ion Tutoveanu, personalitate
militară recunoscuta printr-o activitatea prodi-
gioasă şi longevivă în domeniul militar, o viaţă
tumultoasă nu de puţine ori plină de risc, a lăsat
în urma să o carieră militară cu fapte      memora-
bile şi cu o contribuţie evidentă la evoluţia pro-
gresistă a Armatei României în perioada istorică
respectivă.

Amintiri din perioada şcolii
Interviuri cu Generalul Tutoveanu

„La şcoala mi-a plăcut să învăţ. Cum am
mai spus, vacanţele, atât în timpul cât urmam
şcoala primară, cât şi primele clase de liceu,
le-am făcut la bunicii mei, la Lieşti, unde m-am
simţit foarte bine. Mai târziu, am făcut câteva
schimbări. Am avut ocazia să mai fac vacanţa la
Soveja, în Vrancea.

Pe vremea aceea, în toate judeţele era
câte un liceu de băieţi cu două cicluri şi un liceu
de fete. Mai erau gimnazii la Odobeşti, Panciu şi
la Adjud, unde se făceau patru clase, apoi se
dădea examen pentru a intra la Liceul din Foc-
şani. Toate liceele care erau în reşedinţele de
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Locotenentul Ion Tutoveanu Generalul Ion Tutoveanu Ion Tutoveanu cu soţia
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judeţ erau foarte bune. Mai târziu, s-au făcut licee şi în alte localităţi, chiar
şi la Vidra, unde a făcut liceul şi actualul jurnalist Ion Cristoiu. În general,
în liceu erau două clase în paralel, fiecare cu 40 de locuri. În clasa mea de
40-42 elevi, am ajuns să absolvim numai 10. Eu am făcut liceul unic. A fost
o perioadă de şapte ani când s-a încercat liceul unic de şase ani. Eu am
fost penultima promoţie, apoi s-au făcut de şapte ani. Am dat bacalaureatul
în anul 1932. A fost o comisie pentru liceul de băieţi din Focşani şi liceul
de fete din Râmnicu Sărat. În comisie erau 2-3 profesori din şcoala respec-
tivă, restul profesorilor erau aduşi din toată ţara. Preşedintele comisiei a
fost un celebru cărturar, Tudor Vianu, dar a fost prima lui comisie de baca-
laureat. L-am întâlnit după război, odată, la Opera din Bucureşti. Era sin-
gur, m-am dus la el şi i-am spus că i-am fost candidat la bacalaureat, s-a
bucurat, eram deja şeful Marelui Stat Major. Bacalaureatul a fost destul de
greu.”

„De la liceu, îmi aduc aminte o situaţie inedită: înainte de a termina
cursurile ne-au tuns nr.1, ceea ce ne-a revoltat, dar nu am avut ce face,
ne-am supus. În alte licee nu se procedă aşa. În schimb, la noi se făcea şi
carte multă. Aşa de exemplu, la limba şi literatura română, ne dădeau mult

de învăţat, în afară de ceea ce era în carte. Trebuia să citim multă lite-
ratură. Pe vremea aceea nu era tipul de distracţie de acum, de exemplu
discotecă. Noi ne duceam la părinţii fetelor să ne cunoască, dacă le in-
vitam la o petrecere.”

„Profesorul Rădulescu a ajuns profesor universitar la geografie,
era foarte deştept. Profesorul de latină, Ionescu Teodor a ajuns într-un
comitet care se ocupa de învăţarea limbii latine, în Statele Unite. Pro-
fesorul de religie, îmi scapă numele acum, unul mai tânăr, era mult
apreciat şi respectat. Octavian Simică era critic literar la vremea res-
pectivă. Profesorul nostru de franceză fusese senator în Guvernul lui
Nicolae Iorga. Am făcut la un moment dat franceza cu Octavian Simică
şi când am citit poezia „Martin”, mi-a spus că nu este cea mai bună
poezie a autorului. Profesorul de română, nu pot să-l uit, am făcut cu
el şi ceea ce nu era în carte, „Formarea poporului român şi a limbii
române”. Era un mare specialist în materie.”

Elevul Ion Tutoveanu (jos, al doilea din dreapta)

Generalul Ion Tutoveanu (centru-jos), la aniversarea a 95 ani de viaţă
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Constantin Macarie

Unirist - „Întoarcerea inimii”

Am fost unirist! Și-am rămas! Întoarcerea
mea ca profesor de limbă română în Vrancea, la
Soveja, aproape de cuibul natal, m-a ținut aproape
de liceul în care am învățat acum mai bine de
cinci decenii. Aproape, fiindcă din sufletul meu,
din amintirile mele nu a plecat niciodată! Am in-
trat în spațiul său monumental de adevărat pan-
teon al învățăturii, întotdeauna cu emoție, cu
evlavie chiar, în nenumărate rânduri. Întâlnirile
dese cu scriitori, cu critici literari, oameni de cul-
tură, organizate cândva de profesorul Petrache
Dima, participarea la olimpiadele de limbă ro-
mână, la admiterea în liceu, în comisii și multe
alte ocazii au fost și sunt pentru mine prilej de bu-
curie, de nostalgice amintiri, la care de fiecare
dată-mi încălzesc sufletul.

De câte ori intru în larmă de astăzi a liceu-
lui, ca prin farmec totul devine larmă de odi-
nioară. Aud glasul, aud pașii profesorilor trecând
punctual, cu catalogul sub braț pragul sălii de
clasă. În fiecare profesor de azi văd pe cei de odi-
nioară, și-i asimilez valorii acelora. Aud larma
noastră, a celor câteva sute de elevi ce purtam cu
mândrie uniformă de elev unirist, cu însemnul
L.U. pe mâna stânga, deasupra numărului, cât și
pe șapcă. Fiindcă era o onoare, o cinste, o mândrie
să fii elev al Liceului Unirea, liceu cu profesori
de mare ținută morală și profesională, cu bogate
și valoroase tradiții în spațiul educațional româ-
nesc. Ecouri de demult mă ajung de fiecare dată

și prin mintea mea, prin sufletul meu trec chipuri
de dascăli, ce fiecare poartă un nume, nume de
mare rezonanță și referință în învățământul vrân-
cean, național și mai departe. Îmi fac o datorie de
onoare, mai întâi față de mine însumi, dar și față
de momentul sărbătoresc de acum, de a le caligra-
fia numele după atâți ani, cu bucuria de a nu-i fi
uitat. Ordinea este întâmplătoare și menționez că
nu toți mi-au fost profesori, dar au făcut parte din
galeria dascălilor de renume din Liceul Unirea, pe
care i-am stimat și-i prețuiesc, și a căror exemplu
mi-au fost repere didactice. 

Constantinescu Gheorghe, de istorie și di-
rector la acea vreme, Constantinescu Zamfir,
Rădvan Stela, Enescu, Diaconescu, Zigmund
Lupu, Untaru Ghiță, doamna Vornicescu,
Naubaer, Gugulidi, Waise, Davidescu Gheorghe,
Dumitrescu Gheorghe, Pălănceanu, Bălănuță,
Vâlcu, Berceanu, Petroni Gh, Budescu Aurel,
Roșca Silvia, Constantinescu Gheorghe sunt tot
atâtea nume de dascăli de renume ai Liceului
Unirea, din acea vreme. Şi toţi erau pentru noi
Domni, Doamne, Domnişoare profesor, cu toate
că în spiritul vremii trebuiua să le spunem tovarăş.
Și TOȚI aveau același numitor comun: pasiune,
valoare, dăruire, personalitate, exigență.

Am ajuns profesor de limba română. Ades
m-am întrebat: ,.De ce?”, fiindcă mai mult eram
atras de geografie, disciplină la care doamna
Vornicescu ne plimba cu băţul în mână de la
Focşani, la Suceava, la Timişoara, la Paris, la
Moscova etc., trebuind să spunem, pe unde tre-
ceam, ce particularităţi economice, de relief avea
fiecare localitate. Şi-mi plăcea! Atras mă simţeam
de pădure, care m-a fascinat din copilărie, dorind
să merg spre silvicultură... Şi totuşi...! Sunt al cin-

cilea profesor de limbă română din familia
Macarie – toţi ţifeşteni – Costache, Ionel, Angela,
Lenuţa. Să fi fost aceasta o predestinaţie, mai ales
că numele Macarie este legat şi de începuturile li-
teraturii române!? O fi şi asta! 

Totuşi, cert este că am avut norocul să am
în viața mea de școlar patru profesori de limba ro-
mână în fiecare ciclu, ce şi-au pus amprenta pe
firea mea melancolică, romantică. În şcoala ele-
mentară pe Niţu Ilie şi Țîru Gheorghe, în primul
an de liceu, la Panciu, pe Nicolae Pospai, iar la
Liceul Unirea, pe Budescu Aurel, profesori a
căror personalitate am mai evocat-o și cu altă oca-
zie în „Recunoştinţă, iar ca sentiment un cristal”.
Alături de toți ceilalți ale căror merite nu pot să
nu le evidenţiez, au contribuit la construcția mea
viitoare, mi-au fost model

Voi încerca în rândurile ce urmează să
evoc câteva momente semnificative pentru răs-
punsul la întrebarea mea, momente legate de pe-
rioada de la Liceul Unirea, profesor fiindu-mi
Budescu Aurel. Sunt totodată momente, fapte care
pun în lumină valoarea deosebită a profesorilor
acestui liceu.,

Era într-o toamnă aurie, sonoră, în luna
octombrie. Stăteam la internatul liceului pe strada
Ana Ipătescu. Sâmbăta după amiază, uneori ple-
cam acasă, la Ţifeşti, cu trenuleţul (mocăniţa) din
Odobeşti spre Burca, trenuleţ ce urca „întocmai
unei omizi” printre viile Jariştei, ale Boloteştiului.
În sâmbăta aceea nu am plecat şi am rămas la in-
ternat cu gând să merg şi eu la meciul Unirea
Focşani - Flacăra Moreni, cu ceilalţi colegi (dacă
voi găsi bani).  Mi-am adus aminte, însă, că tre-

“Profesorul cu adevărat înțelept nu te in-
vită să intri în casa înțelepciunii sale, ci
mai curând, te călăuzește către pragul

minții tale” (Khalil Gibran)
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puși să expunem subiectul. Între timp dânsul
desfășura alte activități cu restul clasei. Ascultați
fiind, spusele noastre erau confruntate cu colegii
din clasă. După ce ne terminăm expozeul ni se
cerea să recităm versuri memorate din poezii alese
de noi sau să redăm citate deosebit culese din lec-
turile noastre, și apoi ni se acorda nota. Încercam
unii să recităm, să repetăm citate, versuri pe care
le mai spusesem mai înainte, dar nu reuşeam să
păcălim. Avea o memorie foarte bună: „Ne, ne,
astea le-ai mai recitat și acum două săptămâni”.
Așa ni s-a deschis dragostea de poezie, memoria
era exersată, asemeni și lectura. Aveam să bene-
ficiez mai târziu de această practică a domnului.
Când am dat definitivatul în învățământ, unul din
puncte era să transcriem din memorie versuri din
lirica românească actuală. Îmi amintesc că am
ales „Cel ce gândește singur”, de Tudor Arghezi.
Am ales greu aceste versuri, deoarece știam foarte
multe din mulți poeți (Arghezi, Eminescu, Vero-
nica Porumbacu, Eugen Jebeleanu, poeți la modă,
dar și din Coșbuc, Labiș etc.)

Mai mult, eram antrenat în diferite
activități culturale la căminul cultural din Bahne,
de care dânsul răspundea. Recitări, scenete, mon-
taje, toate purtând ceva amprentă politică alcătu-
iau repertoriul. Totul a culminat cu spectacolul
revistă „Punctul pe I”, prezentat pe scena teatrului
„Maior Gh. Pastia”, în același timp și una din cele
mai renumite filarmonici din țară, sub conducerea
lui Silviu Zavulovici. Am avut și eu un rol secun-
dar. Protagoniști erau Lupu Lenuș, Titi Măru,
Gheorghiță Geană, Corina Constantinescu și alții.

Un alt beneficiu pentru mine a fost și pro-
fesoara de muzică Roșca Silvia. O amintesc, de-
oarece făcea lucruri deosebit de importante pentru
evoluția multora dintre noi. Apropierea de mu-
zică, concomitent cu cea de literatură, de poezie,
se mula foarte bine pe construcția mea lirică, ro-
mantică. Doamna Roșca organiza săptămânal

buie să citesc romanul „Răscoala” de Liviu Re-
breanu, citire pe care o tot amânasem, deoarece
domnul Budescu ne avertizase că vom avea de ca-
racterizat personajul principal Petre Petre. Așa că,
duminică, m-am programat, în dauna meciului
(deși colegul și prietenul meu sovejan Gheorghiță
Geană se oferise să mă împrumute cu doi lei pen-
tru meci). Și așa, duminică pe la prânz m-am as-
cuns în claia de fân din fundul curții internatului,
claia lui nea Vasile, pentru iapă cu care căra ali-
mente din oraș pentru cantină internatului, și sub
mângâiere blândă aurie a soarelui m-am pus pe
citit romanul, ce-mi fusese împrumutat de colega
mea Lucia Vlad Popescu, de care mă legă niște
sentimente aparte, la acea vârstă.

Afundat în citit cu mare hotărâre, lucru pe
care-l făceam destul de rar, nici n-am observat
când a trecut timpul și soarele își cumpănea discul
de aur deasupra crestelor Măgurii Odobeștiului.
De câteva ori atenția mi-a fost distrasă de uralele
de la stadionul ce era foarte aproape de internat.
Deduceam, așa, că Unirea înscrisese de vreo două
ori. Ajuns la momentul Nadina, din evoluția răs-
coalei, l-am citi de câteva ori, încât că mai, mai
să se oprească răscoala, iar personajul să-și fi
abandonat rolul de conducător. Uciderea ei a fost
o decepție pentru mine.

Când colegii de internat s-au întors de la
meci, eu citisem aproape tot romanul. Acuzat de
„tocilar” (etichetă nedreaptă), seara m-am angajat
cu colegii în diferite distracții interne, improvi-
zate, de duminică. La venirea nopții, punându-mi
pantalonii de uniformă „la călcat”, (umeziți,
într-o pătură, pe care dormeam toată noaptea),
m-am trudit să adorm. Toată noaptea am fost
într-un dialog-ceartă cu Petre Petre. Eram necăjit
că răscoala fusese înăbușită, supărat de soarta per-
sonajului ce mă țintuise în claia cu fân o întreagă
după-amiază. Dar și mai mult de soarte Nadinei,

cât și altor personaje. Anumite scene, descrieri mă
transpuseseră în atmosfera satului meu.

Avertismentul s-a confirmat. Ni s-a dat să
caracterizăm personajul Petre Petre din roman.
Nu mi-amintesc ce am scris, tot într-o după
amiază. Cert este că mi-am spus părerea fără a fi
sub impresia unor aprecieri critice, ci doar de anu-
mite repere pe care prof. Budescu ni le sugerase
la clasă. Mi-amintesc că îl văzusem pe Petere
Petre acționând instinctual, neorganizat, cum de
altfel apăreau și țăranii din sat.

Cum dânsul obișnuia să ia, prin sondaj,
câte zece caiete la corectat, am avut „ghinionul”
ca printre cei zece să mă număr și eu. La două zile
ni s-au adus caietele și s-au făcut observațiile de
rigoare, pe rând. Caietul meu a fost ultimul. Con-
statarea domnului profesor m-a surprins, m-a ne-
căjit. „Lucrarea nu este făcută de dumneata”.
Scrisesem vreo două pagini. Am acceptat consta-
tarea fără a încerca să contrazic.

Ceea ce a urmat de atunci a fost un supli-
ciu pentru mine. Nu era oră la care să nu fiu an-
trenat la discuții, la care să nu mi se ceară opinia.
Mă simțeam controlat permanent. Așa au decurs
lucrurile circa trei săptămâni. Caietul nu-mi fu-
sese restituit. La trei săptămâni mi s-a spus: „Cred
că acea caracterizare e făcută de tine” M-am bu-
curat, dar am rămas în continuare sub tirul atenției
profesorului. Mai mult, fiind în prima bancă de pe
rândul de la intrarea în clasă, domnul profesor, de
îndată ce intra îmi punea pe bancă 25 de bani și
eu trebuia să alerg să cumpăr ziarul Sportul popu-
lar, de la chioșcul din colț, unde este acum Banca
Comercială. Mai apoi, eu cumpăram ziarul în
pauză, iar când intra domnul Budescu, nu făcea
decât să mi-l plătească.

Apropierea mea de literatură se făcea trep-
tat, prin „bunăvoința” domnului profesor. La ore,
avea obiceiul să ne scoată câte trei-patru în pri-
mele bănci din față, ce le lăsam libere, să ne dea
un subiect de tratat și, după un timp acordat, eram
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concerte lecții de muzică simfonică, împreună cu
domnul Zavulovici. Așa am aflat de mulți com-
pozitori, de multe piese clasice. Eram în corul li-
ceului unde cântam Valurile Amurului, Valurile
Dunării, Crai Noi, Vânt de Liberate de Duna-
ievski, Vânzătorul de păsări (aria lui Adam) etc.
În același timp eram duși la teatru, la diferite spec-
tacole gratuit, iar locul nostru era la „cucurigu”,
adică sus la balcon. Mi-amintesc că liceul avea
sub conducerea să o orchestră ce participa, alături
de cor la concursuri regionale, naţionale. Pupitrele
erau făcute din placaj, sub formă de lalea. Mai târ-
ziu, am exersat deprinderea să citesc punând fond
muzical, să recit versuri alese din lirica româ-
nească. Am început să fac recitaluri de poezie pe
fond muzical, să pregătesc montaje literar-muzi-
cale ce au rămas în amintirea foștilor mei elevi.

Nu știu cât de convingătoare sunt aceste
întâmplări pentru viitorul profesor de limbă ro-
mână ce am ajuns, dar, în opinia mea, au fost o
determinantă importantă. Ceea ce se întâmpla în
Liceul Unirea la acea vreme, și constat cu bucurie
se întâmplă și azi, ca o tradiție valoroasă de
muncă, era pus sub semnul exigenței față de sine
a profesorilor, față de elevi, împletite armonios cu
grijă, cu respectul față de personalitatea fiecăruia,
cu disciplină, ades liber-consimțită.

Multe sunt amintirile frumoase din liceu,
legate de fiecare profesor care se străduia ca
niciunul să trecem prin liceu „ca gâsca prin apă”.
Exista o aplecare cu iubire pentru copii, pentru
meseria de profesor.

Arde o candelă sfântă a recunoștinței
veșnice în inima mea, pentru profesorii mei și ros-
tesc, precum odinioară: „Recunoștință, iar ca sen-
timent un cristal”
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Gheorghe C. Moldoveanu 

Ani de liceu
Lucian Ioan Dordea

În anul 1952 absolvea gimnaziul din
Câmpineanca, ciclul doi, cum i se spunea atunci,
prima promoţie, din care făceam şi eu parte. Ce
uşor e să fii printre primii! Indiferent de notele
obţinute, se cheamă că eram printre primii absol-
venţi ai gimnaziului din Câmpineanca. Oricând
se va face o listă cu primii absolvenţi ai gimna-
ziului din comună, se va include acolo şi numele
meu. Şi numai în caz de rea-credinţă numele meu
ar figura acolo în coadă sau în fruntea listei; alfa-
betic, nu se poate, trebuie să fiu cam pe la jumă-
tate, iar după note aşijderea. Numai dacă cineva
ar ţine seama de statură, dar nu cred să se fi păs-
trat în arhiva şcolii o astfel de aranjare a elevilor
şi nici nu cred să-şi mai aducă cineva  aminte de
această ordine. Știu bine că nu eram printre cei
mai înalţi, dar nu-mi aduc aminte nici dacă la ali-
nierea de la ora de educaţie fizică la stânga mea
mai era cineva. Dacă nu mai era, eu eram acel ci-
neva. Am descoperit, iată, că e posibil ca eu să fi
fost cineva printre aceştia.

N-am să vă spun cum a fost banchetul de
absolvire. Nu vă spun pentru că nu am fost. Şi nu
a fost la banchet nimeni din promoţia aceea. Mo-
mentul de încheiere a clasei a VII-a a fost similar
celor din anii anteriori: serbarea şcolară. Domnul
Alexandrescu, directorul şcolii, ne-a îndemnat să
nu renunţăm la gândul de a ne continua şcoala,
indiferent care va fi şi cum se va numi aceasta, şi

ne-a urat să avem încredere în reuşită, care va de-
pinde de noi înainte de toate.

Mama a ţinut să nu întârziem cu obţinerea
certificatului de absolvire, ca şi când de aceasta
depindea ce avea să urmeze. Primul lucru care tre-
buia făcut era să mergem la fotograf. Era prima
dată când intram într-un atelier fotografic. Foto-
grafii mai făcusem, fotografii de ocazie, dar pen-
tru asta nu fusese nevoie să intru în vreun
atelier, aşa că nu e de mirare că am fost extrem de
impresionat de ce am văzut la Foto Studio, atelie-
rul aflat undeva spre Piaţa Munteni pe care îl ale-
sese mama după nu ştiu ce criteriu. Trebuia doar
să-ţi aşezi capul într-un anume loc şi aveai poză
cu cele mai impresionante poziţii, călare pe cal
alb, într-o pajişte înflorită, la fereastra unui castel
şi altele încă. Mama a explicat ce ne trebuie, fo-
tograful s-a uitat la mine şi a clătinat din cap ne-
mulţumit. Ne-a spus să aşteptăm şi a dispărut
undeva după decoruri, de unde s-a întors cu un
borcănel şi o pensuliţă. „Trebuie să facem ceva cu
buzele astea. Nu vedeţi în ce hal sunt?” Pe mine
nu mă deranjaseră până atunci. Eram obişnuit ca
buzele mele să fie mai tot timpul pline de fel de
fel de bube, iar mama a răspuns cu un „Mde!”,
care putea fi luat oricum. Cu pensuliţa aceea fo-
tograful mă tot ungea, mă tot vopsea, se dădea un
pas înapoi, să vadă mai bine ce reuşise, pentru ca,
la un moment dat, să încheie: „Ajunge. Mai aran-
jăm noi şi poza, ca să iasă bine. Hai la pozat!”. Şi
m-a pozat fără decoruri. Am fost grozav de curios
să văd cum am ieşit în poză, după toate retuşările
originalului şi toate retuşările fotografiei. Buzele
celui din poză m-au cam dezumflat. „Îmi pare rău,
mai mult de atât nu am putut face” mi-a explicat
meşterul. Iar pe mine m-a bântuit vreme bună

după aceea întrebarea „Cum ar fi arătat poza fără
intervenţia fotografului?” Mama ţinuse însă să mă
liniştească: „Lasă, mamă. De-acuma eşti bărbat,
iar bărbatul trebuie să fie oleacă mai frumos decât
dracul. Şi-apoi, în tot răul e şi un bine: cei cu bu-
zele mari au spor la sărutat”.

Aveam certificatul de absolvire a gimna-
ziului, puteam merge să mă înscriu la orice
şcoală, dar nu îndrăzneam să deschid vorba în faţa
tatei, pe care rareori îl vedeam, fiind mai tot tim-
pul plecat pe teren, cum îi cerea silvicultura, unde
lucra. Iar mama îmi răspundea de fiecare dată:
„Ai răbdare. Ştie tac-tu ce face”.

Prin august mama m-a înştiinţat că pro-
blema şcolii se rezolvase. Tata se sfătuise cu cine
crezuse el mai bine, chiar şi cu părinţii unor colegi
de-ai mei, şi hotărâse că cel mai bine era şi merg
la şcoala profesională; meseria-i brăţară de aur.
N-am îndrăznit să-l contrazic, chiar dacă ideea nu
mă atrăgea deloc. După câteva zile aveam să aflu
că eram înscris la şcoala profesională de mecanici
de locomotivă de la Buzău, cu încă doi colegi de
clasă. „E meserie bună, măi băiete, de viitor”,
m-a asigurat tata. Şi cam asta a fost.

De a doua zi am început să o bat pe mama
la cap, că eu nu vreau la Buzău. Îmi trecuse prin
cap să-i exploatez sentimentele şi tot insistam pe
ideea că nu vreau să plec de acasă. Mi-a părut că
mama ar putea fi de partea mea şi am insistat, iar
uşa s-a deschis uşor. „Da’ ce facem cu tac-tu, cum
îl convingem “? „Păi nu-l convingem”, am răs-
puns eu, căci îmi făcusem deja planul.” Mergem
acolo, scoatem actele şi gata”. „Cum gata? Şi
după aia?” „După aia venim şi ne înscriem la

Ani de liceu,
Când ții soarele în mina

Și te crezi legendar Prometeu...
(Sașa Georgescu)
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Focşani”. „Unde?” „Unde vrei matale “.
Pe drumul de la Buzău la Focşani, mama

tot repetă, parcă pentru a se obişnui cu ideea: „Ne
omoară tac-tu când o să afle”. „Dar o să-i spunem
abia după ce mă înscriem şi o să-i spunem că la
Buzău era prea departe de casă”.

A doua zi eram înscris la liceul de băieţi
din Focşani, Şcoala Medie tip 10 ani Unirea,
SMU, cu titulatura de atunci. Despre şcolile pro-
fesionale din Focşani nu prea ştiam şi nici nu mă
interesau, iar mama nu cred să fi ştiut mai mult ca
mine. Când a aflat, tata a dat dezaprobator din
cap. Abia după o vreme, de parcă ar fi vrut să
cumpănească bine mai întâi, l-am auzit: „Şi voi
credeţi că e bine aşa? Om mai vorbi noi”. După
câţiva ani avea să fie pus într-o situaţie similară,
când fratele meu Leonida, rămas corigent la ma-
tematică, în primul an de liceu, a refuzat să-şi dea
corigenţa şi s-a înscris la profesională. A susţinut
că el se întoarce la liceu şi dă corigenţa numai
dacă moare profesorul. Nu s-a întors, iar după câ-
teva luni profesorul cu pricina murea. Pe drum
ocolit, după profesională, a făcut şi şcoala de
maiştri, şi liceul la seral şi fără frecvenţă, apoi a
urmat facultatea de horticultură şi a obţinut titlul
de doctor în horticultură la un institut de speciali-
tate din Bulgaria. „Voi credeţi că e bine aşa?” Am
primit o explicaţie în adaos după ce liceul îşi în-
cepuse cursurile. „N-am zis şi nu zic nimic, dar
să vă intre bine în cap: prima dată când sunt che-
mat la şcoală să mi se spună că ceva nu merge,
s-a terminat cu şcoala. Nu numai cu liceul, ci şi
cu profesională. Nu mai vezi nici profesională. Îţi
cumpăr o sapă de un kil două sute şi faci agricul-
tură. Ai asigurat un loc la burta postaţei, locul
acela iubit de toţi la săpat și prăşit”. A fost destul
îndemn pentru învăţat şi n-a trebuit repetat, dar
nici nu am fost curios dacă tata s-ar ţine de cu-
vânt.

Înainte de începutul cursurilor a apărut

prima problemă, îmbrăcămintea, care nu ar fi fost
dacă mergeam la profesională; acolo se dădeau
uniforme. La şcoala din comună fusese cum fu-
sese, se putea merge şi mai rufos şi mai desculţ.
Aşa făceau mulţi. Fiecare umbla cu un ac la el să
scoată din tălpi ţepii încălţaţi. Era cel mai ieftin.
Întrebată odată de ce nu-şi cumpără nişte tenişi,
ca să-şi apere măcar din când în când tălpile pi-
cioarelor, una dintre vecine a răspuns întrebând:
„Da’ cât costă o pereche de tenişi?” La auzul cos-
tului era aproape să leşine: „Aoileu, maică, da’ de
unde atâţia bani? Şi pentru ce? Eu cu un leu cum-
păr ace să le folosesc toată viaţa.”

Pentru rezolvarea problemei, ne-am pre-
zentat la taica Lazăr, la târgul de vechituri din
Focşani, la capătul dinspre obor al pieţei, dincolo
de Meidean. Erau acolo lucruri de toate felurile,
de la unele într-o stare jalnică, de te mirai de ce
mai fuseseră aduse, până la cele dichisite. Trecu-
seră patru ani de la naţionalizare şi cinci de la sta-
bilizarea monetară şi, între timp, mai fusese o
reformă monetară; cei consideraţi de regim duş-
mani ai noii orânduiri cunoscuseră bine sensul lo-
zincii strigate îndeosebi la „măreaţa demonstraţie
a oamenilor muncii “de la 1 Mai: Stalin şi Ghe-
orghiu Dej/Au băgat spaimă-n burghej (sic!)1.
Erau mereu scoşi din slujbele şi muncile pe care
reuşeau uneori să le obţină şi, pentru a-şi duce
viaţa, vindeau obiectele de care considerau în acel
moment că se pot dispensa, iar a doua zi evalua-
rea reîncepea, în speranţa că vor veni americanii
să ne elibereze. Numai că venirea lor se tot amîna.

Ne-am îndreptat paşii spre cei care stri-
gau: „Vin’ aicea, neamule, c-un pol te-mbrac!”,
dar tata şi-a dat repede seama că banii daţi acolo
erau bani aruncaţi. Erau lucruri bune pentru mort;
le îmbraci o dată şi ai scăpat. Mie îmi trebuiau lu-
cruri rezistente, mai ales că tata, ca orice părinte,
cred, avea convingerea că încălţămintea mea se
scâlciază pentru că nu calc cum trebuie, mă fri-
chinesc mereu de orice, iar hainele nu-s de tablă
să reziste. Pentru început am primit o pereche de
tenişi, un trening, o canadiană şi o servietă, care
înlocuia ghiozdanul; eram totuşi la liceu! Când va
veni frigul, s-o vedea ce-o mai fi de făcut cu îm-
brăcămintea şi încălţările. La ieșire din târg tata
s-a oprit la o tarabă și tot întorcea ceva când pe o
parte, când pe alta. După ce s-a tocmit bine, a plă-
tit și mi-a pus în mina acel ceva; „Ține, măi bă-
iete. Până o să ai bocanci, o să te descurci cu
astea.” „Da’ ce-s astea?” „Ghetre, măi băiete, ghe-
tre. Ai să fii și tu domn, iar domnii folosesc mai
rar bocancii. Tragi astea peste pantofi și gata”. În-
doiala mea asupra posibilităților acestor ghetre de
a opri frigul avea să fie îndreptățită; domnii le
purtau, dar pe străzi, iar eu aveam de străbătut
distanțe mari prin locuri nepotrivite pentru ele. 

În ziua deschiderii cursurilor eram destul
de speriat, pierdut în mulţimea care se strânsese.
Ştiam, din listă care se afişase, că eram înscris în
a VIII-a B şi aşteptam, împreună cu colegul meu
de gimnaziu Costel Paraschiv şi celălalt consă-
tean, Ţocu Dragomir, care făcuse însă gimnaziul
tot la Unirea. Se simţea ca acasă printre ceilalţi
foști și actuali colegi şi prin el am încercat să-mi
fac o primă impresie despre viitorii mei colegi, cu
care, însă, evitam să intru în vorbă. Le-am auzit
numele când dirigintele, domnul profesor Filotea
făcut apelul şi ne-a ordonat la careu. Eram aşa de
emoţionat, că executăm mecanic tot ce se cerea.
Din toate câte s-au spus şi s-au întâmplat în acea
zi, nimic nu s-a fixat pentru un timp mai îndelun-

1Răspuns la această „chemare” venea de la
un balcon pe sub care trecea coloana demonstranţilor
întrebarea unei doamne ce privea demonstraţia cu doi
căţeluşi în braţe: „Are mama doi căţei, Azorică şi Gri-
vei, Cine-i pupă-n c… pe ei?” De jos venea răspunsul
demonstranţilor: „Stalin, Stalin, strigau unii”; „Ana,
Luca şi cu Dej”, pretindeau alţii, înşirînd numele a
trei conducători comunişti ai timpului: Ana Pauker,
Vasile Luca (pe numele lui adevărat Luka László),
Gheorghe Gheorghiu Dej.
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gat. Dacă aş spune ceva despre prima mea zi de
liceu, n-ar avea nicio valoare; ar fi refacerea unui
film pe care aveam să-l văd apoi de nenumărate
ori. M-am trezit când totul se încheiase şi eram în
drum spre casă. Noroc că mama s-a mulţumit cu
răspunsul convenţional „Bine” la întrebarea
„Cum a fost?”, iar tata, când s-a întors de pe teren,
la câteva zile, nu m-a mai întrebat nimic.

Au apărut însă alte probleme: caiete, ma-
culatoare, instrumente de scris şi câte altele, una
mai dificilă ca altele, în primul rând pentru că nu
se găseau şi în al doilea rând pentru că cele care
se găseau erau de proastă calitate. Hârtia din care
erau făcute caietele sugea; cerneala trecea prin
hârtie, astfel încât pagina opusă nu mai putea fi
folosită; ba uneori se imprima şi pe prima pagină
a foii următoare. Devenise o practică folosirea
foilor pe o singură pagină, cealaltă fiind inutili-
zabilă, dar asta era risipă, iar nouă ni se cerea şi
de la şcoală şi de acasă să fim economi. Macula-
toarele, caiete fără liniatură, aveau hârtia aşa de
proastă, încât erau chiar de nefolosit; cerneala tre-
cea prin hârtie şi se întindea, scrisul devenind ili-
zibil, iar creioanele lăsau o urmă abia
perceptibilă, care până a doua zi dispărea com-
plet. Singurele creioane cu care se putea scrie pe
maculator erau cele chimice, pe care, la toată
urma, le puteam umezi, cel mai adesea cu salivă,
iar scrisul devenea mult mai vizibil. Dezavantajul
era că scrisul cu chimic nu putea fi şters (de altfel
radierele erau aşa de proaste, că se descompu-
neau, ca şi cum ar fi fost făcute din rumeguş; pre-
ferăm să ştergem cu pâine), iar aspectul paginii
era cum nu se poate mai urât; porţiunile bine con-
turate, când creionul chimic era umezit, alternau
cu altele abia vizibile.2 Dar dezavantajul cel mai
mare era că aceste creioane nu se găseau de cum-

părat la librărie, ci numai pe sub mână.
Am început cu maculatoarele, caietele,

creioanele, nu cu cărţile; acestea de regulă lip-
seau. Se vindeau nu prin librării, ci prin şcoală,
care veneau şi când veneau, pe mai toată întinde-
rea anului şcolar. Fiind în număr insuficient, cum-
părarea cărţilor se încheia adesea cu certuri.
Cumpăra în primul rând cine avea în acel moment
bani la el. Dacă mai rămâneau manuale nevân-
dute, se făcea listă cu cei care promiteau să aducă
banii a doua zi. Rareori se întâmpla că eu să am
bani, iar ca mine erau destui, aşa că, până la urmă,
reușeam să-mi procur şi eu manualele care erau
în circulaţie; poate nu în prima tranșă, poate nu în
a doua, dar important era că reuşeam.

Să înţeleagă acum oricine de ce erau atât
de importante caietele, maculatoarele, creioanele;
bază pentru învăţat erau notiţele luate în clasă, la
predare, iar dacă notiţele erau rele, rezultatele
noastre nu puteau fi altfel. Şi să se mai înţeleagă
cât de importantă era corectă structurare a infor-
maţiilor din partea profesorului, obligat să asigure
ritmul necesar lecţiei, dar să ţină cont şi de posi-
bilitatea elevilor de a nota ceea ce era obligatoriu
pentru bună înţelegere şi relaţionare a cunoştinţe-
lor.

Şi aveau profesorii şi tact şi răbdare.
Domnul Adgemian, profesorul nostru de rusă din
clasa a VIII-a, de pildă, era mereu nemulţumit de
calitatea scrisului nostru, şi proceda ca la clasa
întâi, caligrafiindu-ne pe caiet literele ce pretin-
deau atenţie specială, spre a nu fi confundate cu
altele: я, г, ч şi altele încă. Şi, ca un făcut, nici ca-
ietele noastre nu mai păreau în acele momente a
fi aşa de rele ca atunci când scriam noi; poate toc-
mai pentru a probă că cine ştie ştie şi poate. 

Răbdare avea doamna profesoară Izvo-
ranu; chinuia pentru lucruri prea puţin interesante
pentru noi, cum era geografia Uniunii Sovietice.

În fiecare oră aşeza pe tablă, fără să ridice creta,
conturul Uniunii, în interiorul căruia urma să fie
localizate realităţile despre care se vorbea. Măcar
cu ăsta să rămânem; că se vorbeşte despre realităţi
de pe acest pământ, nu de pe alte tărâmuri.

Doamna Apostol, profesoara de română
de la clasa a VIII-a, era, cred, singura profesoară
care se comporta cu noi într-un mod asemănător
profesorilor de la Câmpineanca. Ne consideră tot
copii, ceea ce şi eram, la toată urma, căci nu se
întâmplase cu noi vreo minune, pentru ca să ne
schimbăm aşa de mult într-o vară pe cât ar pre-
tinde-o diferenţa dintre gimnazişti (învăţăcei gim-
naziaşti ar fi scris Eminescu) şi liceeni. Poate
lucrase mai mult la gimnaziu şi îi plăcea mai mult,
se simţea mai bine acolo; de altfel, după o vreme
avea să se reîntoarcă la gimnaziu şi să-și de exa-
menul pentru gradul didactic I cu predarea gra-
maticii la clasele gimnaziale, pe care mi-a făcut
onoarea de a mi-o prezenta, cu rugămintea să-mi
spun părerea despre realizare. Era de fapt un mod
de a-mi spune că rămăsese acelaşi om inimos, dă-
ruit catedrei. Era o ilustrare a patetismului prin
ceea ce are bun şi frumos acest cuvânt. În tot ce
făcea punea atâta suflet, încât parcă îţi era ruşine,
nu teamă, că te-a prins cu lecţia neînvăţată. În
acest patetism părea a se ascunde însă și teama de
nereuşită; şi nu era departe de adevăr. Rezultatele
noastre nu erau deloc la înălţimea eforturile dum-
neaei, nu reuşea să ne insufle în suficientă măsură
dragostea pentru limba şi literatura română, iar
fără această dragoste nu se ajunge la performanţe.
Nici chiar la această disciplină de învăţământ dra-
gostea nu se dezvoltă din interiorul ei, fără aprin-
derea candelei. Aşa cum lipsa de implicare
erodează eforturile autorului, se poate ca patetis-
mul să se întoarcă împotrivă, iar profesoarei noas-
tre să-i fi subminat strădaniile.

Total opus doamnei Apostol era domnul
Filote, dirigintele şi profesorul de matematică de2În timpul stagiului militar ni se dădeau, gratuit, cărți poștale pentru corespondență, pe care, pentru

amuzament, scriam cu creionul chimic; spațiile cu litere citețe alternau cu altele invizibile, realizînd o imagine
suprarealistă.
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la clasa a VIII-a. Aşezat la catedră, vorbea cu noi
ca şi cum nu am fi fost de faţă. Sau ne consideră
mari, destul de mari, încât să treacă peste cele le-
gate de suflet. Aflaserăm că făcuse războiul ca ofi-
ţer de artilerie, dar nu ştiam dacă fusese ofiţer de
carieră ajuns profesor după schimbările produse
în armată, sau fusese ofiţer doar în timpul războ-
iului. Era şi a rămas încă mult în practică pregăti-
rea militară a absolvenţilor de învăţământ superior
de la matematică în domeniul artileriei. Cu sigu-
ranţă, carte ştia, carte făcea cu noi. Altfel, nu cred
că în clasa a IX-a, când profesor ne venise domnul
Chifan, aş fi reuşit să mă calific pentru faza de la
Iaşi a olimpiadei de matematică, performanţă în-
tâmplătoare totuşi pentru mine, colegi mult mai
bine pregătiţi şi cu rezultate mult mai bune, pe
baza cărora vor face studii superioare în domenii
strict condiţionate de cunoştinţele matematice, ne-
reuşind să se califice. Dar apropiat de noi nu era,
nu-i simţeam în niciun fel dragostea faţă de noi
sau grija că vreuna dintre problemele de matema-
tică ne-ar fi rămas neînţeleasă. Era asemănător din
acest punct de vedere cu domnul profesor de fran-
ceză Popovici, poreclit Volpone, pentru care pre-
zentau interes doar elevii cu preocupări pentru
franceză, iar eu nu intrăm în această categorie; nu
eram alături de colegul Anton Cucută, pentru care
traducerea unor enunţuri în franceză venea
aproape automat. Odată i-am atras atenţia că din
disputa cu un alt coleg va câştiga din trei pe-a mai
lungă. M-a pus să repet şi m-a întrebat ce va să
zică; i-am explicat: nimic. Şi a explodat în râs, re-
petând: du trois, la plus longue... du trois, la plus
longue. Cum pentru mine expresia era uzuală, nu
vedeam nimic de râs, dar pe el îl amuza cum sună
în franceză, sau, probabil, îi evoca şi vreo situaţie

anume. În gimnaziu eu învățasem numai limba
rusă şi doamna Lidia, refugiată din Basarabia,
unde fusese învăţătoare, ştiuse să se apropie de
noi, iar noi învăţam limba rusă nu pentru că i-am
fi apreciat utilitatea, ci pentru comportarea dum-
neaei, plină de grijă, faţă de noi. Domnul Volpone
venea la clasă. ne punea să repetăm nişte enunţuri
în franceză sau nişte expresii, pe care le scriam şi
în maculator, ştiind că ora viitoare de acolo vom
fi ascultaţi; manual am primit abia mai târziu.
Erau cunoştinţe utile pentru obţinerea unei note
bune. Cunoştinţele dobândite în cei trei ani de
liceu nu m-ar fi ajutat să port o discuţie în fran-
ceză la nivel elementar, lipsit fiind de exerciţiul
practic. 

Cel mai pitoresc dintre toţi profesorii era
domnul Rusescu, profesorul nostru de fizică din
toate clasele, despre care se spunea că avea doc-
torat în fizică. Cred că era omul care trăia prin şi
pentru fizică; ceea ce se întâmpla în jurul lui conta
prea puţin, afară de cultivarea interesului pentru
fizică. De obicei absent la ce-l înconjura, prindea
viaţă pentru explicarea fenomenelor fizice, cu
grijă pentru raportarea acestora la lumea fizică,
deloc ruptă, aveam să aflu mai târziu3, de viaţa so-
cială. Nu avea reţineri în a invoca întâmplări per-
sonale care ar fi putut să ne stârnească interesul
sau curiozitatea. Manualul de fizică din ultima
clasă era foarte amplu şi voluminos, în competiţie,
din acest punct de vedere, cu manualul de trist re-
nume al lui Mihail Roller, Istoria RPR4. Domnul
Rusescu a dorit să ne atragă atenţia că putem
crede despre manual ce vrem, dar e obligatoriu
să-l ştim, dacă vrem să promovăm clasa, şi ne-a
vorbit despre unul dintre profesorii săi de la fa-
cultate care i-a avertizat de la început: „Vedeţi
cursul acesta? Cântăreşte un kilogram şi jumătate;
cine crede că-i poate intra în cap să rămână, cine

nu – să plece de la început.” Pentru studenţi era
opţional dacă să rămână ori nu. Pentru noi nu
exista altă ieşire decât să ne luptăm cu manualul,
iar în această luptă am fost binişor ajutaţi de dom-
nul profesor Rusescu, priceput în a reduce multe
din paginile manualului la câteva scheme simpli-
ficatoare, ceea ce s-a dovedit a fi de mare ajutor,
oferind chei pentru ieşire din situaţii complicate.

La proba de fizică de la examenul de ma-
turitate, cum se numea pe atunci examenul de ba-
calaureat, am pus în practică modul de lucru al
domnului profesor şi am rezolvat o problemă ce
părea fără soluţie.

În timp ce asistam la examinarea seriei an-
terioare celei din care făceam parte, cum se obiş-
nuia pe atunci, am trecut în revistă subiecte ce
mi-ar fi putut cădea şi la bobina de inducţie m-am
blocat.” Ce fac cu asta?” Am scos cartea, era per-
mis până la tragerea biletelor, şi am revăzut tot su-
biectul. Apoi mi-am continuat plimbarea printre
subiecte. A venit rândul seriei noastre, am tras bi-
letul, care la primul punct avea bobina de induc-
ţie. Nu-mi venea să cred ce noroc avusesem.
Subiectul al doilea însă mi-a potolit elanul; for-
mula oglinzilor concave, demonstraţie. Subiectul
al treilea, pentru toată lumea o problemă, prezenta
importanţă minimă; aveam antrenament. Formula
oglinzilor concave o ştiam (atunci, nu acum!), dar
trebuia demonstrat cum se ajunge la formulă, iar
asta era mai dificil. Tot făcând scheme, îmi adu-
sesem aminte că sunt implicate triunghiurile ase-
menea; le-am aşezat şi reaşezat, până ce
raporturile m-au condus la formulă. Acum puteam
să mă ocup şi de problemă, destul de simplă, de
la mecanică.

Primul subiect l-am turuit, iar domnul
Profesor m-a lăsat să declam. Probabil că eram
coerent şi nu voia să întrerupă pe orator, ca să nu
piardă şirul. La subiectul al doilea m-am prezentat
la tablă cu ciorna în mină, ca să nu încurc sche-3I-am închinat medalioanul Domnul Profesor Rusescu, apărut în „Revista noastră“, ianuarie 2015.

4Nepotrivit era şi titlul; astfel formulat, titlul restrîngea conţiutul la perioada de după 1947, cînd a fost 
proclamată Republica Populară Română.
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mele şi, nu mult după ce am început demonstraţia,
Domnul s-a ridicat de la masa comisiei şi a venit
la tablă, făcând să mă treacă fiori:” Unde am gre-
şit?” Mi-a luat creta din mână şi a continuat el5:
„Aşa, dom’le. Bravo! Da’ ia spune, de unde ai
scos demonstraţia asta? În carte e una, eu v-am
dat alta, mai simplă, şi tu-mi vii cu alta?” Răspuns
de la mine nu a primit însă. Ce era să-i răspund?

În clasa a IX-a, se introdusese, în timpul
anului şcolar, prin adăugare la încheierea progra-
mului unei zile, o nouă disciplină, apărarea locală
antiaeriană sau ALA, adică alea, cum îi ziceam
noi. Aflaserăm că noua disciplină o vom face cu
domnul Rusescu, dar nu eram foarte siguri. Mult
după ce sunase de intrare, mai mult decât eram
obişnuiţi, căci se mai întâmpla, a apărut domnul
profesor, s-a aşezat la catedră şi, după câteva mo-
mente de linişte, parcă aştepta ceva de la noi, ne-
a adresat o întrebare la care nimeni nu se aştepta,
afară de, poate, domnul profesor: „Ce vreţi voi,
mă?” Cum răspunsul nu venea, a răspuns tot
domnul profesor. „Ăla vom face de săptămâna
viitoare. Acum plecaţi acasă”. Invitaţia ne-a bu-
curat, cum se bucură toţi elevii în asemenea situa-
ţie, iar întâmplarea completa imaginea unui
profesor care mereu îşi surprindea elevii, nu
numai prin experienţele de laborator, ci chiar prin
amânarea unor ore, sau prin mutarea orelor pentru
după amiază, pentru că laboratorul pretindea să
fie curent electric, iar curentul electric se dădea
când era; ce-i mai răruț e mai drăguț!

În mod obişnuit, orele începeau cu notarea
absenţilor, prezentaţi de un elev anume însărcinat.
Se întâmpla însă ca domnul profesor Rusescu să
treacă peste acest moment, ceea ce însemna că în
acea oră se face predare toată sau aproape toată
ora. Iar domnul profesor Rusescu făcea lucrurile

cu temei şi credinţă; foarte preocupat de demons-
traţia făcută pe tablă, devenea absent la ce se în-
tâmpla în clasă, aşa că nu era prea greu ca cineva
să părăsească sala; motive se aflau, mai ales când
în curtea liceului era vreo competiție sportivă sau
ora încheia programul zilnic. Câţi mai rămâneau
în clasă?! La una dintre aceste lecţii care încheiau
orarul, domnul Rusescu a început predarea de
cum a intrat în clasă şi, programat sau nu, a ter-
minat predarea mai devreme, solicitând să iasă la
tablă un elev pe care catalogul i-l scosese în faţă.
Elevul cu absenţele anunţă că cel chemat lipseşte,
dar nu i se putea reproşa nici elevului cu absenţii,
nici celui absent; profesorul nu ceruse absenţii. A
invitat un altul, cu acelaşi rezultat. Cineva îşi bă-
gase coada, căci îi nimerea tot pe cei absenţi şi
absentau suficient de mulţi. Abia atunci s-a uitat
domnul profesor în clasă şi a observat ce puţini
eram. Lipseau în primul rând cei care făceau na-
veta la Odobeşti, care nu mai putea prinde trenul,
dacă stăteau la ultima oră până la sunat. A urmat
din nou ce rar se întâmplă: domnul profesor a
făcut apelul, fapt aparent fără importanţă, numai
că cei care obişnuiau să lipsească îşi contabilizau
atent absenţele, care puteau aduce neplăceri dacă
depășeauo anume limită.

În clasa a noua, cineva a propus și apro-
barea a venit repede: să vedem cum reacţionează
profesorii la păcăleala de 1 aprilie. Eu nu eram
deloc curios; curiozitatea o avusesem la gimnaziu
şi îmi luasem papara. Căzuse capra pe mine să-l
păcălesc pe profesorul cu care aveam prima oră,
trimiţându-l undeva unde, chipurile, îl aştepta
domnul director. Acolo, directorul nu era şi a în-
ţeles ce se petrecuse, dar nu a luat-o în glumă,
cum nici eu nu am luat mai apoi în glumă cum-
plită palmă, care a făcut să-mi crape obrazul. Nu
voi fi avut eu obraz, iar profesorul voise să-mi
arate ce înseamnă să-ţi pui obrazul în joc.

Noi, cei de la B, am schimbat clasa cu cei
de la C, clasele aflându-se pe acelaşi culoar, nu
departe una de cealaltă. Colegii de la A nu puteau
intra în joc; clasa lor era în cealaltă aripă a liceului
şi aveau prima oră cu directorul, a cărui poreclă,
Attila, spunea destul despre el, deşi cei mai mulţi
dintre elevi aveau cuvinte de laudă la adresa lui.
Îndată ce a sunat de intrare, şi-a făcut apariţia pe
uşă domnul Lavrinenco, profesorul de rusă şi di-
rigintele de la C. S-a uitat la noi, a trecut de cea-
laltă parte a uşii, pe care scria IX C, a intrat din
nou în clasă să se convingă ce e în neregulă, ne-a
aruncat replica lui obişnuită când ceva nu era în
regulă, „Mă zăpăciţilor, mă!”, şi a plecat. Înţele-
sese ce se petrecuse, aşa că a mers la sala noastră
de clasă, unde i-a aflat pe ai lui. După o vreme,
domnul profesor Rusescu, cu care noi aveam oră,
a intrat în clasă pe a cărei uşă scria IX B şi a rămas
contrariat de prezenţa la catedră a domnului La-
vrinenco. După schimbul de replici dintre cei doi
profesori, domnul Rusescu a ieşit şi s-a îndreptat
spre noi, dar unul dintre colegi s-a gândit să su-
pralicităm, aşa că atunci când domnul Rusescu a
intrat în clasă şi se îndrepta spre catedră, invi-
tându-l pe Siegler să treacă la colţ, Siegler nu s-a
mişcat. Era un fapt obişnuit ca Siegler, cam neas-
tâmpărat şi având mai mereu ceva de spus, să fie
invitat la colţul clasei pentru a deranja mai puţin,
mai ales în timpul predării. A răspuns însă cineva
din clasă, fără să se ridice în picioare, că noi avem
istoria, fizică o au cei de la B. Cum domnul pro-
fesor Rusescu nu-i prea cunoştea pe elevi, nu se
prea uita în clasă, luă de bună afirmaţia elevului
şi părăsi clasa, îndreptându-se spre cealaltă aripă,
lăsându-ne muţi, cu gândul la posibilele repercu-
siuni ale situaţiei create. Pe holul din faţa secre-
tariatului s-a întâlnit cu directorul, care, la cele
auzite, a izbucnit în râs. „Ăia te-au păcălit. Nu au
putut face schimb cu A-ul, că ăştia au oră cu mine.
Şi ei au vrut să mă păcălească, dar i-am păcălit5Situaţia avea să se repete cumva la unul de examenele de la doctorat, unde apăruse o situaţie controversată

privind relaţia dintre toponime şi apelative; doi dintre membrii comisiei se situau pe poziţii opuse şi fiecare
cerea să-i validez argumentele
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eu. Le-am dat un extemporal şi i-am lăsat să se
descurce; nu au cum şi de unde să copieze.” 

Elevul de serviciu urmărise scena din
capul scării şi s-a întors în fugă, alarmat că gluma
se îngroşase. Ne aşteptam ca la revenire să fie ner-
vos sau furios, cum îl mai văzuserăm în alte oca-
zii, dar, după ce s-a aşezat la catedră, a cerut pe
un ton cât se poate de liniştit: „Scoateţi o foaie de
hârtie.” Furtuna trecuse. Extemporalul era mijlo-
cul la care se apela adesea când profesorul con-
stata că lecţia de zi nu fusese învăţată că lumea
sau altceva nu era în ordine; extemporalul deve-
nea mijloc de represalii, prin care erau sancţionaţi
cât mai mulţi, adică toţi cei cu lecţiile nepregătite.
Norocul nostru era că la fizică toată lumea avea
note multe, aşa că domnul profesor nu se simţea
obligat să treacă în catalog notele la extempora-
lele cu prea multe note proaste. De povestea
aceasta aveam să-mi aduc aminte în anii studen-
ţiei, când studenţii dintr-un an mai mare i-au pre-
gătit de 1 aprilie unui profesor, vestit pentru
atitudinea ironic-persiflantă faţă de partenerii de
discuţie, o farsă demnă de imaginaţia studen-
ţească: când profesorul a intrat în sala de curs, a
găsit, în locul studenţilor, un măgar legat de prima
bancă. La următoarea oră de curs, profesorul a
cerut studenţilor permisiunea să prezinte prelege-
rea programată pentru întâlnirea anterioară, sus-
pendată din cauză că la întâlnire fusese prezent
doar unul dintre ei.

Domnul Rusescu a fost printre puţinii pro-
fesori care ne-au păstorit în toate clasele de liceu.
Regula era: se schimba clasa, se schimba şi pro-
fesorul. Ba se întâmpla ca schimbarea să se facă
chiar în cursul anului şcolar, aşa cum s-a întâm-
plat cu doamna Izvoranu, profesoară de geografie,
înlocuită cu domnul Popa. Nu toate schimbările
se făceau în rău. Profesoara de română de la clasa
a opta, doamna Apostol, a fost schimbată în clasa
a nouă cu doamna Palaghia, în defavoarea noas-

tră. De la profunda implicare a doamnei Apostol,
s-a trecut la neimplicare şi la disciplină aproape
cazonă; elevii aveau voie să vorbească doar dacă
era întrebaţi. Luând diferite poziţii scenice, favo-
rită era cea sprijinită cu ambele mâini de fereastra
deschisă şi capul lipit de fereastră, vorbea cu glas
stins, astfel încât cea mai neînsemnată mişcare din
clasă făcea să nu se mai înţeleagă ce spune. De
altfel, ea însăşi intervenea când nu era ordinea
pretinsă, cel vinovat fiind trimis afară. Aşa s-a în-
tâmplat şi cu Nedelcu, coleg, binişor mai în vârstă
decât noi, doar pentru clasa a noua; nu se ştia de
unde venise, se ştia doar că era fiul alviţarului din
poarta liceului, aşa cum nu s-a ştiu unde a plecat
în clasa următoare. Invitat să părăsească sala, a
ieşit fără să crâcnească, dar a intrat în clasă îndată
ce a sunat de ieşire. La cererea profesoarei să pă-
răsească sala, pentru a-şi ispăşi pedeapsa, a dat un
răspuns care ne-a lăsat pe toţi muţi de uimire:
„Tovarăşa profesoară, nu ştiu dacă mai aveam
vreun coleg care să se adreseze profesorilor cu
apelativul tovarăş, în timpul orei m-am supus. Aţi
cerut să părăsesc clasă şi am plecat, deşi nu mi-a
convenit. Acum a sunat de ieşire, e pauză, aşa că
vă rog să părăsiţi dumneavoastră sala. E pauză şi
eu doresc să stau în clasă. Nu-mi puteţi interzice.”
Nu numai noi priveam şi ascultam muţi ce se în-
tâmpla, ci şi profesoara. Când Nedelcu şi-a înche-
iat discursul, şi-a luat catalogul, fără să spună
vreun cuvânt, şi a plecat din clasă. Nimeni n-a co-
mentat în vreun fel ce se petrecuse; întrecea pu-
terea noastră de înţelegere. Ne aşteptam ca
Nedelcu să fie sancţionat, dar nu a fost, ceea ce
ne-a sporit neînţelegerea.

Era la modă în acel timp să se facă deli-
mitare între conţinut şi formă în interpretarea li-
teraturii, ceea ce, principial, nu e rău. Formula
junimistă artă pentru artă, prin care artă era vă-
zută ca o nobilă inutilitate, ca un joc gratuit, fără
implicare directă, mecanică în viaţa societăţii, era
văzută că refuz al artistului de a se implica în viaţa
socială, o retragere în turnul de fildeş, atitudine

inacceptabilă şi de condamnat. Analiza operelor
literare se făcea o dată din perspectiva ideatică,
evidenţiind valabilitatea ideilor trecute prin ciurul
ideologiei timpului, scriitorii sau operele în deza-
cord cu ideologia fiind eliminaţi din programele
de învăţământ, inclusiv din învăţământul superior,
şi o dată din perspectiva formei, înşirându-se, mai
ales la poezie, epitete, comparaţii, metafore etc.
Folosite de autor, fără a se face vreo legătură între
cele două planuri, fără relevarea modului şi a mă-
surii în care elementele de formă dau forţă ideilor.
Şi doamna Palaghia ne predă literatura folosind
acest şablon. Nimeni nu-i putea reproşa limitarea
scriitorilor la ce era cuprins în programă, prolet-
cultismul era în floare, dar modelul formal de pre-
dare, delimitând forma de conţinut, nu ne-a
apropiat de literatură ca modalitate specifică de
surprindere a vieţii reale. Absurdul acestui mod
de a privi literatura cu cele două componente ale
ei era sugerat printr-o poveste despre covrig şi
gaura covrigului, care avea concluzia că burghe-
ziei îi revenea covrigul, iar proletariatului – gaura
covrigului.

Ca de obicei, în tot răul e şi un bine. În no-
tarea extemporalelor şi a tezelor noastre, doamna
aplica acelaşi clişeu, notând, explicit, conţinutul
separat de formă, nota fiecărei lucrări fiind media
celorlalte două note. Nota 3, care, după sistemul
de notare importat de la ruși, însemna suficient,
putea însemna şi suficient din ambele puncte de
vedere, dar şi bine, adică 4, pentru conţinut, şi
slab, adică 2, pentru formă. Acest mod de notare
atrăgea atenţia asupra unui fapt: nu e suficient să
ai cunoştinţe, este necesar să găseşti şi formă
adecvată de expunere. Şi trebuie să recunosc că,
neîmpărtăşind ruperea formei de conţinut în in-
terpretarea literaturii, modul de notare al doamnei
profesoare ne-a folosit, căci puţini dintre noi erau
interesaţi de calitatea expunerii sau de aspectul lu-
crării, cam cum se întâmpla în general cu elevii.
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Faptul că în ultima clasă de liceu ne-a
venit profesor la limba şi literatura română dom-
nul Aurel Budescu a fost benefic din toate punc-
tele de vedere. În anul III de facultate am făcut
literatura română, atât cursul, cât şi seminarul, cu
domnul profesor Agavriloaie. La primul seminar
a pus fiecărui student întrebările: de ce a venit la
filologie; cine l-a sfătuit; pe cine a avut profesor
la liceu. Când am spus că profesor mi-a fost dom-
nul Aurel Budescu, a replicat scurt, pe un ton, mi-
a părut mie, mai mult decât apreciativ: „Da, da!”

Sigur că discriminarea conţinut – formă
era prezentă şi la domnul Budescu, era cerinţa
epocii, dar cu totul altfel. Cum programa era as-
fixiată cu nume de autori şi opere deloc reprezen-
tative pentru literatura română, sarcina
profesorului devenea uneori ingrată: să găsească
literatură acolo unde nu era. Totdeauna mi-au plă-
cut reportajele lui Al. Sahia, dar el era gazetar, nu
prozator, iar domnul Budescu ne invită să identi-
ficăm elemente care plasează reportajul în zona
artistică. Nu le făcea capodopere, dar ne convin-
gea că le putem încadra într-un model aparte de
literatură. Ca o prelungire, parcă, profesorul Con-
stantin Rădoi, îndrumătorul de la practică peda-
gogică din studenție al grupei din care făceam
parte, avea aceeaşi orientare în interpretarea re-
portajelor, aceeaşi grijă pentru corectitudine şi
frumos. Mai greu era cu creaţiile unor falşi crea-
tori de literatură, cum era A. Toma, mult cultivat
în epocă, dar puţin receptat6, sau cu poveştile ver-
sificate încadrate printre balade, cum erau Lazăr
de la Rusca sau Minerii din Maramureş, versifi-
cări apreciate pentru că glorificau lupta de clasă
sau vigilenţa şi capacitatea clasei muncitoare şi a
ţărănimii muncitoare de a distinge binele, pentru

care merită chiar să mori.
Compararea cu opere valoroase o făcea -

nu explicit! - Pentru ilustrarea adevăratei litera-
turi. Era un alt mod de a ne spune povestea cu cas-
travetele care are peste 90% apă, informaţie spusă
mereu când nu mai ai ce spune despre subiectul
în discuţie.

În orele de gramatică, pe care programa le
cuprindea până în ultima clasă de liceu, se făcea
foarte puţină teorie, în centrul atenţiei fiind culti-
varea vorbirii îngrijite, aşa cum pretindea concep-
tul latin ars grammatica. Mai de fiecare dată tema
pentru acasă solicita identificarea faptelor de
limbă studiate în texte literare ale autorilor cunos-
cuţi, din două motive: cunoaşterea temeinică atex-
telor respective, supuse şi analizei literare, care
trebuia să ia în discuţie şi faptele de limbă; textele
beletristice au fost totdeauna model de valorifi-
care a valenţelor lingvistice, fapt pus în lumină
prin transformările la care acestea erau supuse.
Ani la rând am folosit în munca la catedră cule-
gerea de exerciţii din ultima clasă de liceu, pentru
bogăţia şi varietatea temelor şi a exerciţiilor cu-
prinse. Iar temele erau musai să fie făcute, fără
scuze; cel prins cu tema nefăcută ştia că nu poate
scăpa de nota unu.

Tocmai se introduseseră carnetele de elev,
adică fiecare dintre noi era obligat ca, dintr-un
carnet obişnuit, să-şi facă un fel de oglindă a ac-
tivităţilor zilnice, fiecare pagină cuprinzând orele
din ziua cu pricina, nota obţinută şi semnătura
profesorului. Începuseră să apară şi blocnotesuri,
dar aveau un cusur, erau scumpe, aşa că eu îmi
cumpărasem Carnetul săteanului, nu pentru că eu
era sătean, ci pentru că aşa scria pe copertă şi era
cel mai ieftin. Pe prima pagină am primit autogra-
ful domnului profesor Budescu, după ce scrisese,
cu cifre şi litere, nota obţinută: 1 (unu). Era o notă

urâtă, dar scrisul îngrijit al domnului profesor şi
autograful domniei sale parcă mai atenuau neca-
zul. Scrierea îngrijită mi-a fost mereu în atenţie,
fără să şi ajung la ea. Dar m-am străduit măcar să
păstrez proporţiile. De câte ori scriam în carnetele
elevilor sau ale studenţilor mei notele obținute,
făceam precizarea că, pentru a compensa valoa-
rea, notele mici le scriu mari, iar pe cele mari le
scriu mici.

Într-o discuţie de peste ani, i-am relatat
domnului profesor povestea primei mele note din
carnetul de elev. Nu s-a bucurat. Nu ştiu dacă i se
mai vorbise despre notele rele pe care le pusese,
dar părea foarte afectat de încărcarea memoriei cu
astfel de lucruri, lipsite de importanţă, în defavoa-
rea altora, înălţătoare, mobilizatoare. Poate avea
dreptate. Sunt foarte rare persoanele (vor fi exis-
tând?) care să nu se împiedice, să nu-şi încarce
memoria cu astfel de lucruri mărunte, chiar dacă
acestea nu au avut repercusiuni nedorite în evo-
luţia lor. Importantă e semnificaţia cu care se în-
carcă aceste evenimente peste timp, semnificaţia
rezultată din aureolarea cu care memoria îşi îm-
bracă faptele, care nu mai sunt ale noastre, ci ale
memoriei.

Viaţa a făcut ca peste ani să am ocazia de
a-mi confirma sau completa portretul domnului
profesor Budescu. În 1966, când Liceul Unirea îşi
sărbătorea centenarul, s-a organizat şi o sesiune
ştiinţifică, în al cărei program a fost înscrisă şi co-
municarea mea Preocupări de pedagogie şi orto-
grafie la profesorul focşănean Dimitrie F. Căianu,
publicată ulterior în „Lucrări ştiinţifice” ale Insti-
tutului Pedagogic din Galaţi. Era, în viziunea
mea, mărturia preocupării pentru şcoala care mă
formase. Eram aşa de încântat să fiu aproape de
domnul Budescu, conducătorul şedinţei, dar şi de
alţi profesori din Focşani ori legaţi de Focşani,
încât după câteva zile mi-am dat seama că memo-
ria mea reţinuse extrem de puţine lucruri, aproape

6Acad. I. Coteanu, care în acea vreme fusese îndepărtat din învăţămîntul superior şi primise o catedră la
liceu, povestea odată că făcea lecţiile cu A. Toma paravan pentru Eminescu, puţin reprezentat în programă şi
doar cu texte convenabile ideologic (din Împărat şi proletar se făcea doar discursul proletarului). Elevii aveau
de regulă la ei un volum Eminescu, ţinut în bancă sau acoperit de textul din programă în caz de control.
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nimic din ce ar fi fost de reţinut într-o asemenea
ocazie. După nu multă vreme, aveam să-l întâl-
nesc din nou pe domnul profesor Budescu, iar
amintirea mea, certată pentru comportamentul an-
terior, a fost la locul ei.

Era în preocupările administraţiei regio-
nale să organizeze periodic aşa-numitele brigăzi
de îndrumare şi control, menite să ofere o imagine
cuprinzătoare a stării învăţământului. În una din-
tre aceste brigăzi, organizate de conducerea re-
giunii Galaţi, care avea în atenţie învăţământul
din Focşani, am fost cuprins şi eu, la vremea
aceea asistent la catedra de limba și literatura ro-
mână a Institutului Pedagogic din Galaţi. Prin
liceu trecusem în ultimul timp întâmplător, la ru-
găminţile tatei de a mă interesa de mersul şcolii
fratelui meu Ion, atunci elev în ultima clasă de
liceu, de şansele de a reuşi la facultatea de istorie
pe care o visă, şi constatarea mă bucurase. Ion
avea să devină student „din prima”, fără să se fi
pus vreo clipă problema meditaţiilor, iar concu-
renţa la istorie era dintre cele mai serioase.

Bucuria pe care o simţeam la gândul re-
vederii şcolii era întunecată de postura pe care o
aveam, aceea de judecător al muncii slujitorului
catedrei, situaţie ingrată, oricare ar fi fost relaţia
cu foştii profesori, printre care se afla şi domnul
Budescu. Pe de o parte, ce-l puteam învăţa eu,
încă la început de carieră, pe Profesorul Budescu,
a cărui imagine nu se estompase în timp, ci dim-
potrivă.7 Pe de altă parte profesorului (să zicem!)

inspectat nu i-ar fi fost pe plac ca fostul său elev
să fie lipsit de personalitate, să nu aibă propria pă-
rere despre ceea ce văzuse, soluţii proprii despre
problemele din lecţie. Şi-ar fi descoperit posibile
neîmpliniri.

Stând liniştit în ultima bancă din clasă, am
redevenit elevul domnului Budescu, numai că,
„pe vremea aceea “, ocupam întotdeauna un loc
din primele două bănci. Era acelaşi, cu ţinută
dreaptă şi comportament elegant, ce stimula par-
ticiparea elevilor la discuţii, impunând totodată
respect, înscrierea în normele politeţii. Îşi păstrase
până şi ticul verbal Amice!, care-i devenise supra-
nume în discuţiile dintre elevi. Era acelaşi profe-
sor, numai eu nu mai eram elev. Au urmat
discuţiile despre lecţii, lecţii frumoase şi pline,
cum şi-ar dori orice profesor. Discutând un anu-
mit aspect al lecţiei, după atâta vreme aş minţi să
spun că ştiu care anume, dacă nu aş avea o me-
morie de elefant, şi nu vreau să inventez, i-am
spus domnului profesor că din bancă lucrurile se
văd altfel şi că o altă abordare, o şi precizam care,
ar fi fost mai eficientă. Mă temeam că voi fi tratat
ca fost elev, care trebuie doar să asculte. S-a uitat
la mine câteva clipe, apoi: „Nu ştiu. S-ar putea să
ai dreptate. Nu ştiu. Voi vedea. Nu-ţi promit că
voi face, dar sigur voi încerca”. A fost momentul
când, în viziunea mea, profesorul se depăşise pe
sine, probând maximum de deschidere. Orice
poate spori eficienţa trebuie încercat. Se poate în-
tâmpla să păţeşti ca Irimia, să dai cu oiştea în
gard, dar dacă nu încerci, nu experimentezi, iar
experienţa e o încercare ce trebuie bine pregătită,
nu ai cum să ştii, nu ai cum să găseşti drumuri noi,
mai eficiente. Poate că gardul fusese doar o pă-
rere, o umbră.

Momentul acesta al discuţiei cu domnul
profesor Budescu mi-a prins cu atât mai bine, cu
cât, cu o seară mai înainte, la solicitarea condu-
cătorului brigăzii, participasem la o lecţie des-
chisă ţinută la cercul pedagogic al profesorilor de
la gimnaziu şi fusesem profund dezamăgit. Îmi

părea mie că prea merg toate în lecţie, prea găsesc
repede elevii răspunsul corect în exprimarea cea
mai adecvată, afară de un lucru, apatia elevilor.
Dacă erau aşa de buni, cu pregătire ireproşabilă,
cum se explica apatia? Încercam să-mi explic şi
am rugat pe elevul din banca din faţă să-mi dea
puţin caietul de notiţe. Proastă inspiraţie! A întors
pe dos tot ce gândisem mai înainte; lecţia fusese
deja făcută, elevii repetând răspunsurile învăţate
acasă. Lipsa noului conducea la apatia elevilor.

Nu cred că am fost singurul care obser-
vase greşeala, dar cred că jena i-a împiedicat pe
oameni să evite cu grijă acest aspect, iar pentru
discuţii rămâneau doar aspectele pozitive. Şi mie
mi-a fost jenă să pun în cumpănă poziţia profeso-
rului, importantă doar în relaţia cu elevii săi, sin-
gurii faţă de care nu se putea ascunde, cu fiecare
activitate adăugind încă o tuşă la propriul portret.
Am făcut însă o radiografie a lecţiei nu prea con-
venabilă profesorului. Partea cu lecţia regizată o
lăsasem ca o posibilă replică la reacţia nepotrivită
a profesorului, cum se întâmplase în intervențiile
anterioare ale membrilor cercului. N-a fost o ase-
menea reacţie şi am fost scutit de formularea unor
consideraţii privind poziţia profesorului în faţa
clasei.

De aceea învăţământul românesc avea şi
va avea nevoie de profesori Budescu, modele de
comportament de la care oricine are de învăţat.
Nu numai în clasă!

Cu chimia lucrurile au fost cam încurcate,
deşi n-ar fi drept să dau vina pe profesoare. În cla-
sele a opta şi a nouă ne-a fost profesoară domni-
şoara Fany Weinschel, a cărei semnătură îmi
împodobeşte diploma de maturitate. Nu mai era
foarte tânără, dar i se spunea domnişoară şi era
poreclită domnişoara Bulan sau madam Bulan,
după situaţie, din cauza picioarelor care depăşeau
dimensiunile obişnuite pentru picioarele domni-
şoarelor. Nu s-ar putea spune că avea sexapil, to-

7Domnul Budescu era parte realitate, parte
legendă, a cărei interpretare poate fi pusă în legătură
cu portretul făcut de Alecsandri lui Ştefan cel Mare:
Ființă de-o natură gigantică, divină,/ El e de-acei la
care istoria se-nchină,/ De-acei care prin lume, sub
pașii lor, cît merg/ Las urme uriașe ce-n veci nu se mai
șterg,/ A cărora legendă departe mult se-ntinde/ Și-
nchipuirea lumii fantastic o aprinde.
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tuşi numele Domnişoara îi fusese prins în imnul
liceului, dedicându-se o strofă: Ora-a doua e chi-
mia, /Domnişoara a intrat, /Noi, cu ochii la bu-
lane, /Toţi am scos câte-un oftat.

N-aş putea spune de ce domnişoara mă
luase de băiat bun. Poate pentru că stăteam mereu
în una din primele bănci. Mic de statură fiind, din
banca a treia m-aş fi pierdut complet; profesorii
nu m-ar mai fi văzut, ar fi crezut că acolo e un loc
gol, iar eu nu aş fi reuşit să văd la tablă din spatele
colegilor. Fapt e că domnişoara mă luase de băiat
bun şi îmi punea note mari, mai toate note împuş-
cate, pentru răspunsuri la întrebări nerezolvate de
cei ascultaţi. Probabil că ceva, ceva tot ştiam eu,
dar nu se prea întâmpla să fiu ascultat ca lumea,
ca ceilalţi, ci obţineam notele prin răspunsuri îm-
puşcate, ceea ce nu mă deranja deloc; stăteam
deci bine cu chimia, dar nu la fel de bine cu cu-
noştinţele de chimie.

Că domnişoara avea o foarte bună impre-
sie despre mine aveam să aflu în studenţie de la o
colegă de grupă, care mi-a povestit că, în trenul
cu care venise de la Bucureşti, avusese vecină de
compartiment o profesoară ce urma să coboare la
Focşani. În discuţii, colegă şi-a adus aminte că are
un coleg din Focşani, profesoara şi-a adus aminte
că a avut un elev cu numele Moldoveanu, dar des-
crierea nu prea corespundea. Profesoara ştia un
elev mic şi prizărit, iar colega îi vorbea despre cel
mai înalt coleg din grupă. Nu aveau de unde să
ştie că pe parcursul a doi ani, care separaseră li-
ceul de facultate, eu crescusem ca zmeul din po-
veste (în poveste creştea Făt-Frumos, dar prea ar
fi de poveste!). Şi colegă şi-a încheiat relatarea cu
o întrebare: „Chiar. De ce nu te-ai dus la chimie?”
Nu ştiu dacă o spunea cu dezamăgire, dar obser-
vase că profesoara rămăsese foarte surprinsă şi
dezamăgită că nu am urmat chimia. Nu-i puteam
spune colegei că se întâmpla ca oamenii să se mai
înşele. Am lăsat-o să creadă că eu chiar fusesem

bun la chimie; tot îi plăcea ei să vadă în fiecare
un om plin de calităţi. N-am vrut nici să o întreb
dacă mă consideră neavenit la filologie. Nu-i bine
să rişti până-ntr-atât.

În clasa a X-a lucrurile s-au cam schimbat.
În locul domnişoarei Weinschel a venit doamna
Rădvan, doamnă în adevăratul înţeles alcuvîntu-
lui, care, pe deasupra, pretindea să ştim chimie.
Să mai punem la socoteală că în ultima clasă de
liceu se învăţa chimie organică, unde, dacă nu eşti
atent, te pierzi în lanţuri de formule şi concatenări.
Iar la doamna Rădvan nu ţinea cu împuşcarea no-
telor; notele trebuia să le iei pe cinstite şi trebuia
să transpiri serios pentru ele. Figura ei de femeie
îngrijită, cu părul alb colilie8 ce-i încadra faţa pa-
lidă, se potrivea de minune cu comportamentul.
Găsea mereu comparaţii neaşteptate, care uşurau
percepţia fenomenelor chimice. Obişnuiţi cu li-
nearitatea şi ordinea formulelor şi a reacţiilor de
la chimia anorganică, ne venea greu să înţelegem
mişcările aparent dezordonate din lumea orga-
nică. Apropierea cu mişcările mingii de te terenul
de fotbal ne-a făcut să înţelegem că dezordinea
este doar aparentă, în realitate fiind o modalitate
de manifestare a ordinii din natură, sesizată doar
de cei cu pregătire în domeniu. Cu cât patos ne
vorbea despre profesorul Longinescu, de a cărui
îndrumare se bucurase în facultate! Învăţase de la
el şi ţinea să ne înveţe şi pe noi importanţa luptei,
pe de o parte, cu timpul, care ne hotărăşte multe,
de aceea trebuie avut totdeauna în vedere, mai
ales că-ntotdeauna are răbdare, şi, pe de altă parte,
cu tine însuţi, să-ţi formezi capacitatea de a te sus-
trage presiunii, obiective sau subiective, a unor
factori perturbatori. Era concluzia experienţei
trăite la un examen la care profesorul Longinescu
avertiza că pentru rezolvarea problemei dispunea

de cinci minute, avertisment pe care l-a repetat,
cu ochii pe ceas, pe tot parcursul timpului acordat.
Rezolvarea oricărei probleme cere timp şi capa-
citatea concentrării asupra aspectelor esenţiale.

În ultima clasă de liceu începuserăm şi noi
să fim interesaţi de distracţii, de dans şi nu numai
ca spectatori. Colegul nostru Adrian Littman era
printre cei mai interesaţi de ritmuri muzicale, mai
ales de tobele lui Malagamba, baterist şi dirijor în
vogă pe atunci. Ritmurile lui Malagamba şi ale
dansului Conga umpleau pauzele noastre. Mala-
gamba pentru ritmurile antrenante şi Conga pen-
tru adaptarea pe ritmurile vestitului dans cubanez
de carnaval devenit foarte popular în Statele Unite
înainte de 1950 a unui text românesc ce proslăvea
dânsul chiar în timpul foametei; zicea textul: di-
mineaţă – Conga, la amiază – foamea, seara – ia-
răşi Conga, Congaaaa... Şi lanţul elevilor
dansatori dădea ocol clasei pe ritmurile lui
Adrian, amplificate de bătăile în catedră, obiectul
cu cea mai puternică acustică din clasă. Sub co-
manda lui Adrian, am ajuns într-o sâmbătă seara
la balul de la Cercul Militar, sau Casa Armatei,
nu ştiu bine cum i se mai spunea atunci, dar lumea
continua să folosească numele vechi, Cercul Mi-
litar, care se afla peste stradă de actuala Poliţie a
Focşanilor. Eu eram pe post de gură cască şi chiar
am rămas cu gura căscată când Adrian a luat locul
bateristului din formaţia muzicală. Nu era de
glumă. Părea că se află pe locul lui.

Una dintre cele mai mari surprize din
viaţa de licean ne-a oferit-o doamna Rădvan când
ne-a anunţat că, împreună cu a colegă a dumneaei
de la liceul de fete, a organizat pentru prima sâm-
bătă o reuniune. Aşa se numeau atunci serile de
dans, numai că în liceu reuniunea nu se putea or-
ganiza noaptea, ca atare reuniunea s-a organizat
după-amiază. Ca să pot ajunge la reuniune, am
chiulit de la ultimele două ore şi am fugit acasă
nu atât pentru ca să mănânc, erau destule zilele

8În fotografia făcută la aniversarea a 30 de
ani de la absolvirea liceului, doamna Rădvan este cel
mai uşor de recunoscut dintre toţi profesorii partici-
panţi la eveniment, după acelaşi păr alb.
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când masa de prânz o luam seara, cât că să mă îm-
brac adecvat, adică să arăt cât de cât îngrijit. Se
pare însă că mai greu e să te hotărăşti în alegere
când nu prea ai din ce alege. Aşa s-a făcut că, tot
alegând din cele alese, am întârziat; când eu tre-
buia să fiu de mult plecat, încă eram acasă. Acum
trebuia să mă grăbesc, dar asta însemna transpira-
ţie şi gândul mă îngrozea. Să ai vestimentaţia do-
rită e una, iar să fii curat, să simţi că eşti curat e
alta. Dar ce nu face omul face întâmplarea; la
barza chioară face Dumnezeu cuib, spune un pro-
verb, verificat atunci de mine. Îndată ce am plecat
de acasă m-a ajuns un camion cu ostaşi sovietici,
care, la semnul făcut de mine, au oprit şi m-au dus
până lingă liceu, fiind încartiruiţi în spatele liceu-
lui nostru. S-a nimerit să iasă mai bine decât dacă
aş fi plecat la vreme.

În sala de dans, o clasă de la parter, din
care băncile fuseseră scoase, s-au format repede
două grupuri ce păreau a fi rivale, unul al fetelor,
altul al băieţilor, iar la mijloc era spaţiul gol, tere-
nul nimănui, cum se numeşte în lupte. Fetele aş-
teptau, probabil, dar băieţii nu se prea îndemnau.
Până şi cei consideraţi cu experienţă în domeniu
se dovedeau acum timizi. Orchestra îşi făcea
treaba ei, dar ringul de dans era gol. Eu începusem
să merg la reuniunile tovărăşeşti din comună,
unde îndrăzneam să invit la dans, dar acolo era al-
tceva. Cunoşteam fata pe care o invitam şi nu ris-
căm să fiu refuzat, pe când aici... Atmosfera s-a
înviorat abia după ce doamna Rădvan l-a luat pe
fiecare şi nu-l lăsa până ce invita o fată la dans. Şi
pofta vine mâncând; dansul următor erau mai pu-
ţini care aşteptau îndemnul doamnei profesoare.
Gheaţa se spărsese şi terenul nimănui era acum al
tuturor.

Soarta a făcut ca toţi profesorii de limba
rusă pe care i-am avut, de la gimnaziu, până la
universitate, să fie oameni remarcabili. A nu se în-
ţelege de aici că toţi profesorii de limba rusă erau

remarcabili; eu vorbesc numai de profesorii mei,
care au contribuit la formarea mea, nu de cei pe
care i-am întâlnit ocazional. Am cunoscut şi pro-
fesori de limba rusă despre care prefer să nu vor-
besc aici, aşa că ne întoarcem la profesorii mei.

După ce la gimnaziu am avut şansa de a o
avea profesoară pe doamna Lidia9, în prima clasă
de liceu am întâlnit pe domnul T. Adgemian, un
profesor de toată ispravă. Răbdarea şi delicateţea
nu-l părăseau niciodată, iar tonul folosit făcea să
nu ne supărăm nici atunci când ne certa. Cu miş-
cările lui domoale şi vocea tărăgănată, părea a fi
desprins dintr-o frescă din alte timpuri, mult mai
preocupate de frumos. După ani aveam să mă
mândresc în faţa unei colege de la Galaţi, profe-
soară de limba rusă şi ea, cu domnul profesor Ad-
gemian, iar colega a completat portretul meu,
surprinzându-mă, într-un fel. Când ne era nouă
profesor părea în vârstă, apropiat de vârsta pen-
sionării, iar faptul că în clasa a noua a fost înlocuit
de un alt profesor ne-a făcut să credem că, într-
adevăr, se pensionase. Surprinzător în spusele co-
legei de la Galaţi era că la domnul Adgemian
auzise cele mai frumoase asocieri de cuvinte în
limba rusă adresate unei femei şi chiar cita câteva.
Având în vedere vârsta domnului profesor, preo-
cuparea aceasta părea şocantă, dar nu era. Intere-
sul pentru cuvintele alese cu grijă caracterizau nu
purtarea unui crai (sau va fi fost?!), ci omul preo-
cupat de frumos, iar în lumea noastră de atunci,
cu rosturile zdruncinate, cuvintele folosite cu dis-
tincţie puteau însemna mult.

În clasa a nouă ne-a venit la limba rusă
domnul profesor Lavrinenco, cu totul opus dom-
nului Adgemian. Singură notă comună a celor doi
profesori era disciplina predată, dar asta nu în-
seamnă deloc că unul dintre ei trebuia să fie rău.
Poreclit Bimbo, după numele unui actor comic al
vremii, domnul Lavrinenco părea hotărât să se
implice total în formarea noastră ca oameni. Fap-

tul că preda limba rusă trecea în plan secundar;
învăţarea limbii ruse trebuia să fie doar o compo-
nentă a pregătirii noastre. Fără ca limba rusă să fi
ajuns vreodată în ţara noastră la statutul pe care îl
dobândise în Moldova sovietică10, era totuşi limbă
obligatorie în toate şcolile, ceea ce stârnea reacţie
adversă, asemenea celei faţă de regimul politic
impus de ruşi. Sigur că presiune asupra noastră se
făcea, înainte de toate, prin textele folosite, prin
care se crea o imagine total diferită faţă de cea din
realitate, dar ar fi nedrept să le punem în seamă
profesorilor mai mult decât se cuvine. Neînvăţa-
rea limbii ruse nu însemna pentru domnul profe-
sor Lavrinenco lipsă de respect faţă de „măreaţa
Uniune Sovietică”, faţă de „măreaţa cultură so-
vietică”11, ci refuzul de a munci, de a te implica
în formarea propriei pregătiri. Nimănui nu-i place
uleiul de ricin, spunea domnul Lavrinenco, dar,
când e nevoie, trebuie să-l iei. Imaginea aceasta
avea să fie conturată ulterior de unul dintre pro-
fesorii de la universitate: „cunoştinţele pe care eu
vi le dau, spunea el, poate nu vă fac plăcere, unora
le par chiar amare, de aceea, pentru a vă veni în
ajutor, ung cu miere linguriţa cu care vă dau in-
formaţiile; dumneavoastră înghiţiţi medicamen-
tul, uneori amar, dar rămâneţi cu gustul dulce al
mierii de pe linguriţă.” Spusele acestea îl carac-
terizează minunat pe domnul Lavrinenco, dispus
să facă apel la mijloacele cele mai diverse care
i-ar fi fost de folos. De altfel, porecla Bimbo are
la bază folosirea comicului de situaţie sau de lim-
baj, în maniera actorului de comedie Bimbo Măr-

9 Un portret al doamnei Lidia am schiţat în
Ani de şcoală…, Editura Terra, Focșani, 2011.

10În anul 1990, la prima rubrică din catalog
era înscrisă Limba rusă, iar în a doua – Limba ma-
ternă și literatura…, punctele de suspensie trebuind
să fie înlocuite cu numele limbii materne și al litera-
turii respective, în ciuda faptului că nimeni n-a vorbit
vreodată de vreo literatură maternă. 

11 Tot ce privea Uniunea Sovietică era obliga-
toriu măreț.
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culescu, foarte apreciat pe atunci.
Nu cred să fi uitat cineva gestul domnului

profesor îndreptând degetul arătător spre peniţa
stiloului din care urma să curgă единицу, Ediniţu,
corespondentul rusesc al notei româneşti unu, răs-
plata pentru suflat sau copiat. Mâinile domnului
profesor atrăgeau oricum atenţia, prin degetele
osoase şi prezenţa sub piele a venelor puternic re-
liefate şi colorate; lipseau doar culorile roșu și al-
bastru, ca să fie ca în mulajele anatomice.

Ţinea să atragă atenţia asupra sancţionării
abaterilor de la norme, fără nominalizarea celui
în cauză. În una dintre ore s-a oprit din ceea ce în-
cepuse a spune, cerând cuiva impersonal, fără să
se uite într-o direcţie anume din clasă: „дай ему
лопату – dă-i aceluia o lopată.” Toţi ne-am întors
privirile spre fundul clasei, fără să observăm mare
lucru. Doar unul dintre colegi se înroşise intens.
Aveam să aflăm ulterior că cel în cauză fusese
atenţionat că nu se cuvine să te scobeşti în nas, iar
dacă o faci, foloseşte un obiect mai acătării; nu
degetul, lopata.

Mai târziu, în studenţie, un profesor ne
sfătuia cum să ne comportăm în cazul când con-
statăm un comportament neglijent: „Când îl vezi
pe Ionescu scobindu-se în nas cu creionul, nu
spune Scoate, Ionescule, creionul din nas, ci Nu
e recomandabil să băgaţi creionul în nas. Veţi fi
surprinşi să constataţi câte creioane vor fi scoase
din nas”.

În clasa a zecea eram de acum obişnuiţi cu
el şi el îl cunoştea pe fiecare dintre noi. Era diri-
ginte la C şi ştiam că cei mai mulţi din clasă îl iu-
beau pentru atitudinea lui paternală, pe care nu se
sfia să o manifeste şi faţă de elevii din celelalte
clase cu care lucra. Celebră era sceneta cu pate-
fonul, ori de câte ori nemulţumirea faţă de slaba
noastră pregătire ajungea la cote mai înalte: „Cu-
rînd veţi termina liceul, dar tot nu învăţaţi, nu sun-
teţi obişnuiţi, nu vreţi să munciţi. Acum vă întreţin

părinţii, dar atunci va trebui să vă întreţineţi sin-
guri. Cum o veţi face dacă nu ştiţi, nu vreţi să
munciţi? Dar patefonul nu vă va da răgaz, vă va
obliga să vă găsiţi de lucru. De asta nu veţi scăpa,
căci, spunea învârtind în direcţia stomacului ma-
nivela nevăzută a patefonului, patefonul cânta”.
Şi nimeni nu avea nevoie de tălmăcirea semnifi-
caţiei gestului, ca să priceapă că nu e de glumit cu
ghiorăielile stomacului, care îşi cere drepturile în
orice situaţie. Amintirea foametei încă nu dispă-
ruse şi lipsurile din alimentaţie de prea puţini nu
erau resimţite. Îndemnul profesorului nu suna ca
al tatei, „Băgaţi-vă minţile în cap”, dar viza
aceeaşi stare de fapt: trezirea la realitate.

Aducerea la realitate nu înseamnă deloc
renunţarea la visare, ci dimpotrivă, pregătirea
condiţiilor ca visul să devină realitate. Eram în
una dintre ultimele zile de şcoală, o zi scăldată din
belşug de lumina razelor solare. Dintr-un motiv
pe care nu mi-l amintesc, avuseserăm o oră liberă
şi se întâmplase ca cineva să aducă un aparat foto
şi ne-am luat libertatea de a merge în parcul din
faţa liceului, unde elevii nu prea aveau acces. Eu
mai intrasem o sigură dată, la o oră de ALA cu
domnul profesor Chifan, pentru a ni se explica, la
modul concret, cum folosim terenul pentru apă-
rare în caz de atac. Mă ascunsesem într-un loc pe
care îl credeam cel mai sigur, după una dintre băn-
cile de piatră, şi aveam să aflu că locul ales nu era
deloc bun; bucăţile dislocate din piatră pot deveni
reale pericole pentru cel din apropiere.

Acum însă ne simţeam cum nu se poate
mai bine. Parcul era partea de rai a liceului, iar
bună dispoziţie devenise exaltare. Cu această
stare sufletească am revenit în clasă pentru oră ce
urma, ora de limba rusă. Domnului Lavrinenco îi
părea ceva schimbat şi, cu nasul ridicat inspira să
vadă ce se întâmplase, a ce miroase. Răspunsul
l-a dat Costel Paraschiv: „Miroase a studenţi,
domnule profesor”. Şi toată clasa a izbucnit în râs.
„Miroase-a clasa-zecea bî, mă zăpăcitule mî”, a
fost replica profesorului, în care toată lumea îl re-

cunoştea pe Bimbo. De oricâte ori un elev pro-
nunţa sau folosea greşit un cuvânt rusesc, primea
replica profesorului: „Zapacionîi”, adaptare pen-
tru mai lesnicioasă înţelegere a rusescului
запєчённый. Nu era intenția profesorului de a tăia
elanul, ci doar modul grijuliu de a atrage atenţia
că până la studenţie mai aveam de trecut exame-
nul de maturitate, introdus după sistemul rusesc,
de unde luaserăm şi notarea până la cinci. Era în-
grijorarea părintelui pentru măsura şi modul în
care copilul era pregătit pentru saltul pe care ur-
mează să-l facă.

Bimbo era o poreclă menită să caracteri-
zeze un om preocupat să bine-dispună, dar asta nu
era deloc în intenţia domnului profesor. Nu-mi
aduc aminte să-l fi văzut vreodată râzând. Se fo-
losea însă de râs pentru a promova un anume
comportament, o anume atitudine. Probabil nici
nu-i plăcea să se râdă fără motiv. În popor există
zicala a râde ca August prostul, pe care sigur o
ştia, altfel nu ne-ar fi oprit din râs întrebându-ne
nevinovat: „De ce râdeţi, mă?” Şi, după o pauză,
pentru a atrage atenţia că nu erau motive de râs,
ridica un deget: „Ei, acum râdeţi! De ce nu râ-
deţi?”

După ani aveam să-l întâlnesc în Galaţi.
Se pensionase şi se mutase în Galaţi, să fie mai
aproape de fiul său, inginer în Combinatul Side-
rurgic, deoarece, se spunea, fiul avea ceva pro-
bleme de comportament. Părea neschimbat, dar
verva îi dispăruse. Apoi eu m-am mutat în alt car-
tier al Galaţiului şi domnul profesor Lavrinenco
a devenit legendă, ca mulţi alţi profesori.

Al doilea diriginte pe care l-am avut la
liceu, înlocuindu-l, din clasa a noua, pe domnul
Filote, a fost Zigmund Lupu, profesor de educaţie
fizică, pe care toţi elevii îl ştiau cu numele Júma.
Programul orelor de educaţie fizică era foarte
complex, adăugind componentelor obişnuite ale
disciplinei, altele, reclamate de situaţie, cum a fost
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căratul molozului din curtea extinsă a liceului,
moloz datorat bombardamentelor din timpul răz-
boiului sau rezultat din dărâmarea unor clădiri
vechi, probabil expropriate. Pentru toate clasele
molozul figura în programul orelor de educaţie fi-
zică. Cu tărgi încropite, ca cele din construcţii,
molozul era cărat pe terenul viran de peste drum
de liceu. Nu ştiu dacă se muncea cu dragoste, dar
se muncea, atraşi de ideea că pe terenul eliberat
se vor amenaja terenuri sportive şi s-a reuşit. Altă
componentă permanentă era comportamentul ele-
vilor de la întâlnirea precedentă. Pentru compor-
tament nepotrivit normelor se anunţau sancţiuni,
printre care interdicţia de a ieşi seară pe Stradă
Mare, locul de promenadă al focşănenilor, la ci-
nema sau la spectacole ocazionale.

Acele interdicţii par azi bizare, dar erau
reale. Elevii erau obligaţi să poarte pe mâneca
matriculă SMU, Şcoala Medie Unirea, aşa cum
fetele purtau matricula SMF, Şcoala Medie de
Fete. Apăruseră şi şepci cu matriculă, pe care unii
le purtau cu plăcere; nu era puţin, în acea vreme,
să fii licean. Purtatul şepcilor era însă facultativ,
din raţiuni economice.

Eu am locuit puţină vreme în Focşani, la
gazdă; în cea mai mare parte a timpului am făcut
naveta, aşa că sancţiuni ca cele menţionate nu mă
prea priveau şi nici nu-mi amintesc să fi fost sanc-
ţionat pentru încălcarea regulamentului. Timidi-
tatea şi frica mă scoteau în afara zonelor
sancţionate. Cea mai frecventă sancţiune era însă
tunsul, deloc uşor de suportat, căci, dacă altele pu-
teau fi ascunse, aceasta era vizibilă pentru oricine.
Mândria multora era frizura cu creastă sau chiar
părul lung, doar eram cocoşi, iar creastă se obţi-
nea cu oarecare dificultate, şi deodată să te trezeşti
că nu mai ai creastă. Cum să mergi la întâlnire
tuns zero, ca un şcolar?

La început dirigintele cerea ca sancţiona-
tul să vină a doua zi tuns, fără precizarea zero, se

subînţelegea. O cerea şi domnul Filote, numai că
la domnul Juma invitaţia era mult mai frecventă,
dar şi nerespectarea devenise mai frecventă, cu
invocarea aceluiaşi motiv, lipsa banilor. Dirigin-
tele a trebuit să schimbe tactică: întâi băga mâna
în buzunar, scoţând cei doi lei cu care îl împru-
muta pe cel sancţionat să ducă la capăt treaba;
apoi a scurtat termenul de punere în aplicare a
sancţiunii, trimiţându-l să se tundă chiar atunci,
în timpul orei, arătându-se mereu dispus să-l îm-
prumute pe cel nevoiaş cu bani până a doua zi.
Nici nu se mai vorbea despre tuns. Când cel vizat
auzea „Ţine doi lei”, ştia ce are de făcut. Loc de
întoarcere sau de discuţie nu prea există.

Ora de educație fizică se făcea, de regulă,
afară. În sala de sport se intra când vremea era ne-
favorabilă sau când trebuia să lucrăm la aparate.
Cum eu eram lipsit de forță, singurul aparat care
îmi convenea era capra; la bară sau la paralele
abia mă agățam, iar de inele nici nu putea fi
vorba. Îmi plăceau în schimb mișcările din pro-
gramul de încălzire, mersul piticului sau pasul
uriașului, printre altele; simțeam cum trupul mi
se dezmorțește. Îmi plăcea de asemenea mulțimea
de jocuri inventate de domnul profesor. Printre
acestea era un fel de rugby de sală, cu mingea me-
dicinală, aproape fără reguli, afară de protejarea
jucătorilor, fie ei coechipieri sau adversari.

Liceul avea două echipe sportive cu care
se mândrea, echipa de baschet și echipa de gim-
nastică. Selectarea se făcea la ora de educație fi-
zică și urmau antrenamente serioase. Ideea de
mișcare, de sport nu mi-a displăcut, dar nici nu
m-a atras în mod special; n-am simțit că aș putea
face performanță sportivă. Strădania mea de a
executa corect mișcările, ajutat poate și de statura
mea pitică, l-a făcut pe domnul profesor să creadă
că ar putea ieși din mine un gimnast, așa că m-a
invitat la antrenamentul echipei de gimnastică.
Antrenamentele se desfășurau seara, ceea ce îmi
complica nespus programul, dar nici nu-i puteam
spune domnului profesor că refuz, așa că am venit

de vreo două ori, după care am renunțat. Pe de-o
parte programul meu, plecăm de acasă între șase
și șase jumătate dimineață și ar fi trebuit să ajung
acasă pe la ora nouă seara, pe de altă parte con-
statarea că dificultatea exercițiilor întrecea slaba
mea măsură, m-au determinat să nu mai vin la an-
trenament, iar domnul profesor s-a mulțumit să
constate lipsa mea, fără să-mi facă observații. Bă-
gase, probabil, de seamă că se înșelase în privința
talentului meu de gimnast.

De altfel, nu aveam talent pentru nici o
disciplină sportivă. Problema nu era trecutul nor-
melor, ci obținerea performanțelor. Erau pe atunci
două complexuri de norme sportive ce vizau pre-
gătirea atletică, FGMA și GMA (fii gata pentru
muncă și apărare și gata pentru muncă și apă-
rare, primul pentru începători, celălalt pentru
avansați), după model sovietic. Probele de 1000
și 3000 m le dădeam, în fiecare an, pe un traseu
ce cuprindea străzile din jurul liceului. Marele
maestru al acestor probe era colegul Jan Popescu,
poreclit, tocmai pentru pentru performanțele lui,
Zatopek, după numele renumitului alergător ceh
Emil Zatopek, supranumit omul locomotivă. Toți
eram convinși că va face carieră sportivă, dar
după terminarea liceului a fost unul dintre colegii
dispăruți în ceață; s-a mutat cu familia din Focșani
și nu știu că cineva să mai fi avut informații des-
pre el.

Proba de 20 km marș, facultativă, la care
am participat o singură dată, în clasa a noua, pre-
supunea parcurgerea distanței de la ieșirea dinspre
nord a Focșanilor, de la despărțirea șoselei
naționale de șoseaua spre Petrești, până la râul
Putna, dincolo de Făurei, Garoafa de azi. De câte
ori trec pe lângă piatra kilometrică de pe malul
Putnei îmi vine în minte prima mea prezență în
acel loc. În acea perioadă stăteam la gazdă cu co-
legul Costel Paraschiv și am hotărât amândoi să
participăm la marș. Nu aveam antrenament spe-
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dactic la Facultatea de Educație Fizică din Galați.
De la el știam că Juma devenise unul dintre oa-
menii de legătură dintre Israel și România, că or-
ganizează grupuri de israelieni pe care îi conduce
în România, că e unul dintre promotorii României
în Israel. E minunat lucru să afli că oamenii în
preajma cărora ai crescut, te-ai format îți rămân
(le rămâi) în preajmă prin ceea ce fac.

Istoria şi geografia au fost obiectele care
au avut cel mai mult de suferit. Dacă ne era greu
nouă, elevilor, să trunchiem realitatea, e de înţeles
cum era pentru profesori. Profesorul Popa ne
predă geografia RPR, adică a României ciuntite,
şi geografia Uniunii Sovietice, în care intrau şi te-
ritoriile Basarabiei şi, parţial, ale Bucovinei, nume
care deveniseră tabu. Pentru fiecare oră elevul de
serviciu avea sarcina să aducă de la cabinetul de
hărţi harta sau hărţile necesare. Nu era vreun pe-
ricol să aducă harta nepotrivită cu teritoriul ţării;
hărţile vechi, pe care scria Harta României, fuse-
seră scoase din dotare, cum se întâmplase şi cu
cărţile condamnate de regim, scoase din biblio-
teci, şi înlocuite cu Harta RPR. Numele România
dispăruse ca nume de ţară; în structura noului
nume al țării devenise un apendice adjectival,
când era folosit întreg, Republica Populară Ro-
mână (sic!), de regulă folosindu-se numele pres-
curtat, RPR, aşa cum Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste se folosea tot prescurtat,
URSS, patru litere înşirate pe hotarul de est şi de
nord al RPR, menite să spună că URSS era al-
tceva decât Rusia, o comuniune de ţări cu drepturi
egale, în care factorul etnic nu prezenta vreo im-
portanţă. Era un aspect particular că la răsărit de
Prut ne învecinam cu RSS Moldovenească, în
care se cuprindea Basarabia, iar la nord ne înve-
cinam cu RSS Ucraineană, care nu cuprinsese ni-
ciodată Bucovina. Numele republicilor unionale
nu apăreau pe hartă, ci doar URSS, vecin cu RPR.
Jocul literelor.

Înrudirea geografiei cu istoria o probă şi
paralelismul dintre numele disciplinelor. Istoria

românilor era înlocuită cu istoria RPR, ca atare
românii din afara graniţelor ţării nu intrau în ve-
derea programei școlare. Dacă, însă, geografia
RPR corespundea unei realităţi, privea geografia
ţării, a statului numit RPR, la istoria RPR lucru-
rile erau mai complicate. RPR exista doar din
1947, noul nume marcând schimbarea monarhiei
cu republică, republica populară, altă realitate
decât republicile burgheze, cum democraţia po-
pulară din ţările intrate sub dominaţie sovietică se
opunea democraţiei burgheze, trecându-se peste
pleonasmul creat. Cuvântul democraţie s-a creat
pe baza grecescului Demos, care însemna „popo-
rul de rând”, democraţie populară însemna, ca
atare, „puterea populară a poporului” sau „puterea
poporului popular”. 

Istoria RPR începea însă, firesc și nefi-
resc, neţinând seama de numele disciplinei, cu
primele mărturii despre locuirea spaţiilor cuprinse
pe harta RPR. Greşeala nu se mai făcea la Istoria
URSS, care se oprea de fapt la istoria PCUS (b),
o istorie coafată a partidului bolşevic, glorificând
lupta bolşevicilor în ilegalitate sub conducerea lui
Lenin şi Marea Revoluţie Socialistă din Octom-
brie, sărbătorită an de an, prin demonstraţii popu-
lare, pe 7 noiembrie, ca şi cum ar fi fost
sărbătoare naţională a românilor.

Manualul de Istoria RPR din ultima clasă
de liceu, impresionant prin numărul de pagini, era
o compilaţie de fragmente făcută de Mihail
Roller, departe de a fi o viziune unitară asupra is-
toriei românilor, citat însă pentru frazele greoaie
şi confuze. Enunţul Podul de la Turnu Severin a
fost construit de Apolodor din Damasc, ale cărui
picioare se mai văd şi astăzi, pus pe seama lui
Roller a făcut carieră vreme îndelungă.

Cum nici geografia URSS, nici istoria
URSS nu prea ne atrăgea, învăţarea se făcea cam
forţat şi în silă.12 Dar trebuia obţinută nota limită,
trei, cel mai greu de obţinut, corigenţa la aceste

cial, dar parcursesem, și cred că nici Costel nu era
în necunoștință de cauză, distanțe destul de lungi.
Erau zile când distanța de acasă la școală și retur
o parcurgeam de două ori, iar distanța până în sa-
tele vecine și înapoi o parcursesem nu o dată, fără
că efortul să mă marcheze.

Știam punctul de plecare, așa că nu am
mai mers la liceu, ci am hotărât să mergem direct
acolo, scurtând drumul pe la marginea Focșanilor.
Când am ajuns în marginea orașului, am constatat
că startul se dăduse, așa că am luat-o la fugă peste
câmp, cu gândul să prindem din urmă grupul de
alergători, destul de numeros. Am reușit, după oa-
rece timp, să-i ajungem pe cei din coadă, căci gru-
pul se dispersase, iar la borna de 10 km nu eram
cei din urmă. Intenția noastră era că după ce vom
fi înscriși pe listă, să facem o pauză, dar am fost
sfătuiți să renunțăm, căci nu vom mai reuși să re-
luăm ritmul de marș. De fapt era un fel de a spune
marș, căci nu avea nici o legătură cu modul de de-
plasare specific probei cu acest nume; noi alter-
nam mersul cât se putea de repede cu alergarea.
Chiar de s-ar fi pretins deplasarea în ritm de marș,
era imposibil de controlat respectarea ritmului;
cea mai mare parte a traseului de întoarcere s-a
făcut pe întuneric. Punctul de pornire a marșului
era și punctul terminus, unde erau din nou
înregistrați participanții cu timpul realizat, care nu
prezenta importanță pentru probă, nefiind
condiționată de timpul realizat. Pentru mine și co-
legul Paraschiv era important că participaserăm și
nu ne făcuserăm de râs. Nu eram și nici nu aveam
pretenția de a fi primii, dar nici cei din urmă nu
ne-ar fi plăcut să fim; am fi făcut de râs originea
noastră țărănească.

După terminarea liceului l-am mai întâlnit
pe domnul profesor de câteva ori întâmplător,
apoi am aflat că plecase în Israel, iar mai târziu
aflam noutăți despre el prin unul dintre cei pe care
îi formase pentru sport, Horia Dulgheru, cadru di-
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discipline fiind evitată pentru eventualele conse-
cinţe asupra elevului, dar şi a profesorului. Mai
că nu era oră în care domnul profesor Popa să nu
ceară ajutorul în stabilirea notei celui ascultat
(celor ascultaţi): „Şeful clasei” „Ăstuia (ăstora)
cât îi (le) pun, 2,49 sau 2,51 (prin rotunjire, notele
deveneau 2 sau 3, corigenţă sau promovare)”.
Răspunsul, al lui Adrian Bejan, şeful nostru, sau
al clasei în cor, era de fiecare dată 2,51 şi lucrurile
erau salvate.

Numele profesorului nostru de desen era
tot Popă, cunoscut mai curînd după poreclă, Anja,
datorată unui tic verbal, aşa, pronunţat însă într-
un mod aparte, cu o uşoară nazalizare a lui a şi
sonorizarea lui ş, astfel încât părea a pronunţa
anja: Se face aşa: se trage o linie, aşa, apoi încă
una, aşa... Vă rog să pronunţaţi ca domnul profe-
sor Popa!

Cum, dacă nu toate, cele mai multe trebu-
iau să fie noi, obiectul ştiinţele naturii a primit şi
el un nume nou, bazele darwinismului, numele lui
Ch. Darwin fiind foarte apreciat, pentru dezvol-
tarea concepţiei acestuia privind lupta din interio-
rul speciei în planul social. Darwinismul social,
preocupat de inechitatea socială, făcuse carieră în
societatea românească şi fundamenta lupta de
clasă. Ştiu însă bine că doamna profesoară Prodan
se limita la aspectele biologice ale darwinismului,
ca atare ne atrăgea atenţia nu prin extrapolarea
darwinismului, ci prin ţinută. Deşi era încă tânără,
faţa îi era veşnic împodobită de ochelari, pe care
parcă voia să arate că nu-i poartă de plăcere, de
aceea avea totdeauna ochelari fără rame, mai
puţin vizibili. Culoarea accentuat alb-palidă a

feţei atrăgea însă atenţia prin rujul intens, tot-
deauna prezent şi sprâncenele foarte subţiri, bine
conturate. Provenea, probabil, dintr-o altă parte a
ţării, căci pronunţa unele cuvinte altfel decât noi.
Colegul nostru Anton Cucută îşi auzea de fiecare
dată numele cu accent schimbat, Cúcută, iar noi,
de câte ori voiam să-l necăjim îi pronunţam nu-
mele cu accent schimbat.

Anul 1955 a marcat un moment important
în evoluția învăţământului românesc, după ce re-
forma învăţământului din 1948 schimbase școala
românească din temelii. Aruncarea la „groapa de
gunoi a istoriei”13 a tot ce însemnase tradiții ale
învăţământului românesc și reașezarea acestuia
pe baze total diferite produsese o imensă fractură
în funcționarea sistemului, atât din perspectiva
profesorilor, cât și din perspectiva elevilor.

Profesorii, care fuseseră acceptați să-și
continue activitatea la catedră, trebuiau să accepte
„fără murmur și fără șovăire” noile principii de
funcționare a sistemului, adesea în totală
contradicție cu cele în care se formaseră. Situația
elevilor era încă mai complicată. Formați până
într-un punct în conformitate cu anumite norme
și principii, s-au văzut apoi nevoiți să le abando-
neze în favoarea altora, nu numai diferite, ci în
contradicție cu normele vieții sociale românești
tradiționale. Mult discutatul principiu al adevăru-
lui verificat de practică socială rămânea fără con-
firmare, mulți întrebându-se de ce nu văd ce aud.
Rezultatele obținute se aflau, ca atare, departe de
cele așteptate. Luarea de măsuri se impunea, dar
sistemul nu putea fi schimbat. Trebuia schimbată
atitudinea elevilor. Prin ordin al ministrului învă-
ţământului, s-a stabilit ca elevii cu mai mult de
două corigențe sau cu nota mică la purtare să nu

mai încheie anul școlar. Au fost exmatriculați, cu
drept de continuare a studiilor la seral sau la fără
frecvență. La sfârşitul anului școlar s-a putut ra-
porta obținerea unor rezultate foarte bune.

Numărul celor exmatriculați, a fost apre-
ciat, exagerat, la aproape jumătate. Printre aceștia
se aflau și colegi de ai mei, chiar de clasă. Nu
menționez aici numele nici unuia dintre ei; toți s-
au folosit de dreptul de a continua școala la seral
sau fără frecvență și toți și-au încheiat studiile li-
ceale. Asprimile vieții îi căliseră și nu erau dispuși
să renunțe, iar noi i-am considerat în continuare
colegi, aparținători aceleiași promoții.

*
Cititorul acestor rânduri se va mira, poate,

că vorbesc numai despre profesori, iar colegii mei
lipsesc. Dar îmi pare firesc să fie aşa. Profesorul
şi elevul sunt două unităţi distincte, antagonice,
care, în realizarea scopului comun, clar pentru
unul, difuz pentru celălalt, par a ocupa părțile
opuse ale unei baricade invizibile. Indubitabil, re-
laţiile cu colegii de liceu nu au rămas fără urmări
în evoluţia mea, nu totdeauna conştientizate, dar
profesorii şi-au pus amprenta în mod direct, întâi
prin modul cum au conceput înarmarea noastră cu
cunoştinţe din specialitatea pe care o reprezentau,
apoi prin relaţiile cu elevii.

Aud mereu că nu informaţiile sunt nece-
sare, ci valorificarea informaţiilor. Afirmaţia este
corectă, dar enunţul este rău formulat, căci se re-
ţine prima parte, bine construită, rău receptată; nu
informaţiile sunt necesare nu înseamnă informa-
ţiile nu sunt necesare. Fără informaţii nimic nu se
poate construi. Enunţul ar trebui reconstruit: in-
formaţiile sunt insuficiente dacă nu ştim să le va-
lorificăm, să le punem în acţiune. Dobândirea de
informaţii este doar primul pas al individului pen-
tru cunoaşterea şi remodelarea realităţii.

Purtăm în suflet icoana acelor profesori
care au găsit calea cea mai adecvată de a convinge

12Acum am făcut eu un pleonasm, căci rom. silă provine din sl. sila, care însemna „forţă“, ca în ex-
presia l-a luat cu sila, dar sila românească a dezvoltat conotaţii aparte ‹a se vedea mănîncă în silă!›, chiar
dacă de umbra forţei nu a scăpat. 

13Prezența atător clișee lingvistice în textul de față își are explicația în credința că acestea dispun de
o putere nebănuită de a sugera realitățile timpului care le-a creat, care le-a folosit.
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de utilitatea a ceea ce ei fac, convingându-ne că
noi înşine trebuie să devenim utili.

Colegii mei?! Au fost elevi obişnuiţi, ca şi
mine, cu teribilismele şi cu stângăciile vârstei, cu
mai micile sau mai marile răutăţi ale vârstei. Să
vorbeşti despre unul înseamnă să-i nedreptăţeşti
pe alţii, iar să vorbeşti despre toţi în toate ale lor
nu e posibil, s-ar acumula sumedenie de banali-
tăţi.

Am fost un elev aparte faţă de ceilalţi?
Sigur că nu. Sigur că da. În clasă nu eram aparte,
eram unul dintre ei. Îndată ce orele se încheiau de-
veneam aparte, fără legături speciale cu vreunul
dintre colegii de clasă, afară de Costel Paraschiv,
din cauza condiţiilor de viaţă.

Mi-am început viaţa de licean ca navetist.
Plecăm de acasă dimineaţa, între orele şase şi şase
jumătate. Întârzierea peste șase și jumătate trebuia
recuperată prin fugă, ceea ce se mai întâmpla.
Dacă ora trecea de şapte fără douăzeci, nu mai pu-
team ajunge la prima oră, ceea ce făcea să evit
această situaţie. Nu-mi plăcea să chiulesc. Nu ab-
senţa din catalog mă deranja, cât absenţa de la oră,
golul de cunoştinţe pe care tot eu trebuia să-l
umplu după aceea. Pentru absenţele din catalog
se putea obţine motivare, pentru absenţa cunoş-
tinţelor nimeni nu-ţi poate da motivare, iar atunci
golul trebuie umplut prin forțe proprii.

Parcurgerea drumului până la şcoală era
în general plăcută, mai ales când se forma grupul
compact, cu discuţii de toate felurile, cu gălăgie,
cu glume, mai ales că de la un an la altul numărul
navetiştilor crescuse. Pentru întoarcerea acasă
programul diferea de la o zi la alta pentru fiecare,
în raport de activităţile de la şcoală, aşa că grupul
se răsfira pe tot întinsul şi pe toată ziua, iar de
ajuns acasă ajungeam când se putea, nu rareori
drumul fiind presărat cu impedimente dintre cele
mai diverse, pe unele transformându-le în bucurii.
În zilele de după ninsorile abundente trebuia să

lăsăm, de cât mai multe ori, urma staturilor noas-
tre în zăpada înmuiată de soare, trebuşoară care
se face fără grabă, ca să nu se deterioreze urma
impregnată. Toamna ne dădeau de furcă strugurii
din viile geaseului de la Zamfirescu şi fostele vii
ale lui Caloianu, din spatele sediului geace.14 Erau
păzite, dar exploatam slăbiciunile paznicilor şi ra-
reori nu reuşeam să intrăm măcar în una. O dată
ajunşi în vie, puneam recuzita şcolară în sân şi
geanta se umplea cu struguri dintre cei mai aleşi.
Sigur că se întâmpla şi să fim surprinşi în vie şi
să fim puşi pe fugă, dar de prins nici unul dintre
noi nu a fost prins vreodată, împrăştiindu-ne, când
era cazul, în toate direcţiile.

De obicei urmam drumul cel mai scurt, pe
câmp, cum se spunea, drumul care de la fostul han
al lui Furtună, din care mai rămăseseră doar nişte
ruine, iar azi s-a pierdut şi numele, duce direct la
gară, unde era obligatoriu să ne punem la punct
ţinuta, adică cel mai obişnuit să ne curăţăm încăl-
ţările fie de praf, fie, mai ales, de noroiul uneori
aşa de prezent pe drum, că trebuia să facem oco-
lişuri serioase pentru a-l evita. A fost o adevărată
nenorocire când, în regiunea cea mai noroioasă,
pe care o evităm mergând prin fel de fel de gropi
împâslite cu iarbă, se şi numea La Gropi, a fost
tras gard pe marginea drumului; încălţămintea
noastră avea acum mai multe de pătimit din cauza
noroiului, care rareori ajungea să se usuce. Când
acest drum devenea chiar impracticabil, desfundat
de ploi sau înfundat de zăpadă, mergeam prin sat,
dar numai atunci, căci acest drum era mai lung şi
plicticos şi nici nu aveam unde ne drege ţinuta;
gara nu era în traseu.

Cel mai greu era cu naveta când Milcovul

îşi umfla apele şi nu putea fi trecut. Făcând un
ocol de peste 10 km, trebuia să ajungem întâi la
Odobeşti, unde era pod peste Milcov. Podul de la
Goleşti, pe unde ocolul era ceva mai mic, nu-l lua
nimeni în considerare, din cauza condiţiilor de de-
plasare până la acel pod. De la Odobeşti luam tre-
nul până la Focşani, ceea ce ne mai uşura din
sarcină şi ne mai trăgeam sufletul până să înceapă
activităţile de la şcoală. În zilele cu pricina pleca-
rea de acasă era pe la patru, iar întoarcerea – când
dădea Dumnezeu.

În două rânduri am stat la gazdă, perioade
destul de scurte. În clasa a opta mi-a găsit tata
gazdă la domnişoara Zinca, pe strada Gherghiasa,
aproape de Fânărie. Domnişoara Zinca, trecută de
prima tinereţe, ocupa, cu mama ei, o bătrână ne-
putincioasă, o cameră din casa din fundul curţii,
alături de bucătărie. În cealaltă cameră din aceeaşi
casă stătea în gazdă o domnişoară farmacistă. Eu
ocupam o cameră din casa de la stradă, izolat
complet. Singurele momente când aveam posibi-
litatea să schimb vreo vorbă cu cineva ar fi fost în
timpul mesei, care se desfăşura însă într-o tăcere
desăvârşită. Ieşeam de la gazdă numai când mer-
geam la şcoală, domnişoara, foarte autoritară,
având sarcină de la tata să nu-mi permită să umblu
lela prin oraş. De vreo două ori am fost în vizită
la colegul Toma Grigore, care locuia prin apro-
piere, pe care eu, însă, nu-l puteam primi în vizită.
Abia aşteptam sâmbăta, să pot pleca acasă, şi ple-
cam pe orice timp, oricât de rău ar fi fost.

În clasa a nouă am intrat în gazdă, cu con-
săteanul şi colegul de clasă Costel Paraschiv, la
tanti Maria, rudă mai îndepărtată a mamei, care
îşi ducea viaţa, ca mai toţi în acea vreme, înotând
în nevoi. Din cele trei camere pe care le avea, fără
să luăm în calcul bucătăria, în două avea elevi în
gazdă, iar în cea de a treia locuiau gazdele cu co-
pilul lor, elev în ultimul an de liceu, tot la „Uni-
rea”, singurul liceu de băieţi pe atunci. Tata se

14GAS şi GAC, cu pronunţarea gease şi geace,
erau numele prescurtate ale gospodăriilor agricole de
stat sau colective, adaptare românească a denumirilor
sovhoz şi colhoz din Uniunea Sovietică. Ulterior au
devenit IAS şi CAP, iase şi ceape, prescurtări de la în-
treprindere agricolă de stat şi cooperativă agricolă de
producţie
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înţelesese cu nea Paraschiv, tatăl lui Costel, să asi-
gure pe rând lemnele necesare la gazdă, numai că,
după sărbătorile Crăciunului, când lemnele aduse
de tata erau pe punctul de a se termina, nea Paras-
chiv a refuzat să aducă partea lui de lemne, aşa că
s-a încheiat şi găzduirea la tanti Maria, deşi aici
mă simţeam mult mai bine, în primul rând pentru
că ceilalţi doi elevi, din clasa ultimă a liceului, ne
erau de un real ajutor în problemele cele mai com-
plicate, nu numai în privinţa şcolii.

Iarna nu ne speria drumul zilnic de acasă
până la şcoală, aşa că nu vedeam în navetă vreo
dificultate. Iarna de la începutul anului 1954 a în-
trecut însă orice aşteptări, prin cantitatea enormă
de zăpadă căzută. În numeroase localităţi, printre
care se afla şi capitala, a fost nevoie de intervenţia
armatei pentru redeschiderea drumurilor şi apro-
vizionarea populaţiei cu alimente, iar şcolile şi-au
suspendat activitatea pentru câteva zile pe o bună
parte a teritoriului ţării, care cuprindea şi Focşa-
niul. Drumul pe câmp a rămas blocat pentru că-
ruţe de nămeţii formaţi de zăpada viscolită până
spre sfârşitul lunii aprilie. Nouă însă ne făcea
mare plăcere să mergem pe deasupra troienelor,
care, pe alocuri depăşeau cinci metri. În zilele în-
sorite auzeam zgomotul apei ce-şi făcuse văd pe
sub zăpada pe deasupra căreia noi mergeam, pro-
ducând o senzaţie de nedescris; zăpada era supusă
presiunii căldurii de deasupra, a soarelui, şi a apei
de dedesubt.

Cea mai delicată problemă a navetei o
constituia mâncarea. Din cauza programului mă
obişnuisem să mănânc dimineaţa, la orice oră era
plecarea de acasă. Mâncăm şi când urma să ajung
la Focşani pe la Odobeşti, pe la ora patru, mult în-
ainte să fie dimineaţă. Mâncăm pentru că nu se
ştia niciodată când va fi masa de prânz şi, din
această cauză, era nevoie să iau cu mine ceva de
mâncat între timp, numai că era greu de găsit ceva
care să răspundă condiţiilor. Cât timp erau stru-

guri, mâncarea era asigurată. În fiecare seară îmi
pregăteam porţia necesară de struguri ce puteau
rezista să nu se zdrobească. Coarna, fie albă, fie
neagră, avea această calitate şi era păstrată pentru
masa de la şcoală a copilului. Când strugurii se
terminau, situaţia se complica din cauza lipsei de
pâine.

Pâinea se putea cumpăra doar pe cartelă,
iar locuitorii de la sat, cum eram noi, primeau pe
cartelă mălai; pâinea era rezervată orăşenilor.
Pâine de casă făcea mama doar din când în când;
făina din griul rămas după ce se dădeau cotele era
prea puţină (nu puţini erau cei care plecau de la
arie fără grâu măcar pentru colivă!) şi trebuia să
ajungă, până la recoltă următoare, pentru ceea ce
era musai. Pentru turtele de Crăciun sau pentru
cozonacii de Paşti nu puteai pune bază pe făina
cumpărată de ocazie, pe sub mână; se amestecau
în ea fel de fel de preparate, numai albe să fie, iar
atunci făina nu mai făcea faţă cerinţelor gospodi-
nelor.

În lipsa pâinii era bună şi mămăliga,
numai că pâinea se putea asocia cu multe, cu po-
vidlă, cu unt, cu ce era la îndemână, pe când mă-
măliga... Pâinea se putea mânca şi goală, dar
mămăliga? De unde avea, de unde n-avea, mama
punea lângă bucata de mămăligă din pachet ceva,
de regulă o chiftea. Cine să mai ţină cont că chif-
telele aveau obligatoriu şi usturoi, iar usturoiul
lasă în urma lui o dâră groasă de miros neplăcut
pentru ceilalţi? Era însă jenant să scoţi pachetul
cu mămăligă şi să mănânci de faţă cu ceilalţi, de
aceea mă retrăgeam în locuri ferite. Cum clasa
noastră a fost întotdeauna la etaj, mă strecuram
pe scara care ducea la pod şi acolo „îmi luam
masa “. La început, preocupat să mă ascund de
privirile colegilor, nu am băgat de seamă că scara
era umedă şi miroase a urină, iar apoi nu mai
luăm în seamă acest aspect. Îmi limitam însă ur-
catul pe scară la cât era necesar să nu mai fiu
văzut. Dar parcă te poţi ascunde suficient ca să nu
mai fii văzut de nimeni?

Într-o zi m-am trezit chemat la director,
ceea ce m-a cam speriat. Mi-am adus aminte spu-
sele tatei că la prima chemare la şcoală să i se co-
munice că ceva nu e în ordine cu mine, am
terminat cu liceul. Era prima dată când treceam
de uşa ce despărţea coridorul claselor de holul
unde se afla cabinetul directorial şi m-au trecut
răcorile. Iar când am ajuns în faţa directorului, cu
statura lui impunătoare, m-am pierdut complet.
Mă aşteptam să mi se ceară explicaţii pentru
orice, afară de urcatul meu zilnic pe scară spre
pod, despre care, gândeam eu, nu ştia nimeni, aşa
că acum mă trezeam deconspirat. Nu înţelegeam
de ce directorul liceului era interesat că eu îmi
mănânc mămăliga pe ascuns, pe scară spre pod şi
priveam speriat spre anchetator. Între timp intrase
în cabinet şi domnul Mateescu, secretarul liceului,
căruia directorul i-a făcut semn cu mâna să aş-
tepte. Trebuia să explic de ce urc în fiecare zi acea
scară. După un răstimp mi-am luat inima în dinţi
şi am început să spun despre ruşinea care mă îm-
piedica să-mi desfac pachetul cu mămăligă în faţa
colegilor. Cred că explicaţia mea i-a provocat
milă; a pus capăt discuţiei prin „Bine, vom mai
vorbi. Poţi să pleci “. Am ieşit la fel de uimit pre-
cum intrasem. N-am mai fost chemat să vorbim,
dar am constatat după un timp că scară nu mai era
umedă şi mirosul de urină era din ce în ce mai
puţin sesizabil. Am aflat, din întâmplare, că cel
vinovat de fapta incriminată fusese prins şi
sancționat.

Când au apărut la vânzare chiflele, lucru-
rile s-au mai simplificat. Mă umpleam de bucurie
când auzeam vânzătorul strigând „Ia chifla, ne-
amule, ia chiflă! Două la leu şi una geaba “! Re-
clama – sufletul comerţului! O chiflă costa 30 de
bani, dar reclama făcea impresia că ţi se dă în plus
faţă de cât plăteşti, când, de fapt, el ieşea în câştig,
cu peste 10%. Numai că leul acela era cu poveste,
nu toţi îl aveau. Atras de reclamă, colegul Costel
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Paraschiv, vorbesc despre el mai des, căci, fiindu-
mi coleg de clasă și de navetă, eram mai tot tim-
pul împreună, i-a făcut vânzătorului o propunere:
„Nene, dă-mi-o mie pe-aia geaba!”

Aspectul cel mai neplăcut al navetei era
că ocupă o prea mare parte din timp. Oboseala
acumulată nu o mai puneam la socoteală; întâi
pentru că eram obişnuit cu efortul fizic şi apoi era
compensată de faptul că stăteam acasă. Timpul
destinat învăţării se reducea însă drastic. Dacă
mai punem la socoteală că nu mă puteam sustrage
complet de la treburile din gospodărie când aces-
tea îi aglomerau pe ceilalţi, se va înţelege că în
cele mai multe situaţii timpul de pregătire se în-
scria în aria nopţii. Duminica era ziua ce trebuia
exploatată la maximum. Duminica lucram cu
Costel Paraschiv probleme din Revista de mate-
matică şi fizică, pe care, când le adunam într-un
număr suficient, le trimiteam la revistă şi abia
așteptam numerele următoare pentru a ne căuta
numele la rubrica rezolvitorilor de probleme.
Prezența numelor noastre însemna că soluțiile ne
fuseseră acceptate, ceea ce în condiţiile noastre
era o performanţă. Nici în perioada de pregătire
a examenului de maturitate nu puteam folosi în-
tregul timp pentru învăţare. Când tata mi-a spus
într-o dimineaţă, înainte de a pleca la treburile lui,
că va trebui să merg cu calul la păscut, nu prea a
luat în seamă răspunsul meu că nu am terminat
de revăzut materia, replicându-mi: „Poţi să înveţi
şi în timp ce calul paşte. Doar nu ai altă treabă de
făcut.” Şi aşa a fost.

Nu mă sustrăgeam acţiunilor făcute cu
clasă sau cu şcoala, dar acestea erau prea puţine.
Memorabilă a fost însă participarea, în clasa a
X-a, la campania agricolă nu de o zi sau două,
cum se întâmplase în clasa a IX-a, la legatul viei
la gease Floreşti, ci de două săptămâni, la recol-
tatul strugurilor, la gease Vîrteşcoi, ferma Râm-
niceanca. Era perioada când ţara se afla încă în

reconstrucţie; în anul când terminăm liceul se ser-
bau zece ani de la încheierea războiului, ale cărui
urme încă nu dispăruseră din memoria noastră şi
nici nu aveau cum. Urmele lui se puteau vedea
peste tot, căci Focşaniul fusese intens bombardat,
îndeosebi în partea sudică, unde se aflau cazăr-
mile, cartierul întreg numindu-se, ca şi bulevardul
ce ducea spre cartier, Cazărmi. Lozinca Ţara în-
treagă – un imens şantier era agitată peste tot, so-
licitând, cam de pe poziţii de forţă, implicarea
tineretului în acţiuni voluntar – patriotice. Iar ti-
nerii, care de de voie, care de nevoie, formau
peste tot brigăzi de tineri voluntari pe mari şan-
tiere, cum erau cele de la Bumbeşti-Livezeni,
Bicaz etc. Participarea noastră la campania de re-
coltare a strugurilor se înscria curentului epocii,
elevii trebuind să suplinească tineretul de la sate,
plecat pe şantiere naţionale.

Cazarea s-a făcut pe clase, iar de mâncat,
mâncam împreună la cantina ce funcţiona, încă de
pe vremea fostului proprietar, într-o hală ce putea
folosi la orice treburi care nu se puteau face sub
cerul liber. Clasa noastră a fost cazată într-o că-
suţă din mijlocul viilor al căror rod urma să fie
cules. Păturile erau aşezate în toate felurile, inclu-
siv etajate, pentru exploatarea la maximum a spa-
ţiilor, aşa că era o înghesuială de nedescris. Sigur
vor fi fost şi colegi cărora le displăcea ideea, dar,
pe fondul general de luare în râs a condiţiilor şi
acceptarea acestora cu râsete şi bună dispoziţie,
nimeni nu a vociferat. Cineva şi-a adus aminte de
gazdă lui Nică a lui Ştefan a Petrei, elev la la
şcoala de catiheţi de la Fălticeni, sporind zgomo-
tele de râs, dar strecurând şi teama de poştele pe
care cineva le-ar putea pune vreunui coleg. Teama
aceasta a şi căpătat contur când într-o dimineaţă
un coleg s-a trezit cu fâşii de hârtie între degetele
de la un picior, fapt repetat cu alţi colegi, fără însă
ca hârtiile să şi fie aprinse.

Activitatea noastră, cred că a tuturor ele-
vilor, era supravegheată de un profesor a cărui
prezenţă se făcea prea puţin simţită. Ziua apărea

doar din când în când, iar noaptea eram de capul
nostru. Pontajul coşurilor umplute cu struguri îl
ţinea un om al fermei, care urmărea să fie coşurile
pline, indiferent de mărimea acestora, ceea ce nu
prea era drept, diferenţa dintre coşuri fiind foarte
mare. Dimineaţa prima grijă a fiecăruia era să
tragă pe rândul de vie cât mai multe coşuri mici,
iar apoi se urmărea sosirea căruţei cu coşuri noi
pentru aceeaşi trebuşoară. Dificultăţii de umplere
a coşurilor mari se adăuga căratul acestora la
capăt de rând, deloc lipsită de importanţă; numai
acolo se făcea pontarea. Rândurile de vie aveau o
lungime apreciabilă, ca atare căratul coşurilor nu
era de neglijat, mai ales că de pe unele rânduri
strugurii de masă se culeseseră şi erau goluri de
struguri, ca atare trebuia să cari coşul pe distanţă
mai mare. Strugurii, bine copţi, se striveau din
cauza şocurilor de la mutarea coşurilor şi mustul
se prelingea pe hainele noastre, care după câteva
zile deveniseră scorţoase.

Cele mai căutate locuri de muncă erau
cele de pe căruţele care cărau strugurii la centrul
de vinificare. Era vorba despre ridicarea coşurilor
şi transportul acestora la presa de struguri, dar
erau şi momente de relaxare, pe drumul dintre
cele două puncte ale transportului. În plus, aici nu
se făcea pontaj. Pentru ziua respectivă se pontau
coșurile prevăzute de normă.

În ciuda faptului că erau destui cei neobiş-
nuiţi cu munca în agricultură şi condiţiile de viaţă
de la ţară, se muncea cu credinţă, fiecare evitând
să se afle pe poziţie codaşă. Făcea pe atunci multă
vâlvă melodia lui Henry Mălineanu Marinică,
Marinică, prin care Marinică, drăgălaşul, /Mari-
nică, zis codaşul era îndemnat nu te lăsa, nu sta,
/Căci te râd feţele şi avertiza, în spiritul timpului:
Azi viaţa merge parcă zboară, /Nu te-aşteaptă-n
gară. Eticheta Marinică era suficientă pentru ta-
xarea unui comportament neangajant.

Nu ştiu dacă cineva se simţea umilit de
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noile noastre condiţii de viaţă. Pentru mine era
ceva obişnuit, iar cei neobişnuiţi cu munca în agri-
cultură şi viaţa de la ţară considerau episodul o
experienţă utilă pentru viaţă. Dovadă e că sâm-
băta, când omul cu pontajele a adus vorba despre
balul din sat care va încheia săptămâna, s-a răs-
puns cu tot entuziasmul vârstei, iar seara toată
lumea era prezentă la bal. În zilele următoare Bebi
Ţauber a devenit ţinta glumelor pentru cucerirea
făcută la bal, o fătucă brunetă din sat, iar el nu
părea prea deranjat de asta, considerându-i pe cei
ce-l luau în râs invidioşi pentru succesul său, de-
clarat prin comentariile lor incontestabile.

Au trecut vremile acelea, pe care le-aş
putea numi, prin comparație cu actualele condiții
ale elevilor și folosind vorbele unui poet, „vremi
de fapte strălucite, însă triste şi amare.” Faptele
erau strălucite nu prin ele însele, căci nu depășeau
ordinarul. Condițiile de viață în care se petreceau
acele fapte le sporeau importanța și contribuția la
formarea unor spirite răzbătătoare; ideea
renunțării în fața dificultăților vieții era respinsă
din capul locului. Patefonul stomacului, cum spu-
nea domnul profesor Lavrinenco chiorăielilor sto-
macale, nu putea fi liniștit cu văicăreli, inutile și
dezarmante, ci prin soluții de angajare socială, în
condițiile când societatea, preluând formula lui
Karl Marx, „Omul e cel mai prețios capital”, prea-
mărea OMUL, dar schilodea oamenii. OMUL,
abstract, era opus oamenilor concreți care nu în-
căpeau în formula omului nou, impus de societa-
tea timpului.
AVANPREMIERA REVELIONULUI

Era o zi mohorâta din preajma sărbătorilor
de Crăciun (pardon, de Moş Gerilă, după calen-
darul „sfinţilor” comunişti) şi a Noului An 1953.
Clasa noastră, a VIII-a A, învăţa într-o sală de la
etajul I, aripa dinspre Casa Armatei și Spitalul Mi-
litar, ocupate pe atunci de „eliberatorii noştri” din
est.

Noi, eroii acestei întâmplări, stăteam în
rândul băncilor din mijloc, astfel: în banca a treia,
eu şi, în dreapta mea, colegul Aurel Nanu (odih-
nească-se în pace; de mult a plecat dintre noi,
printre primii). În banca a patra, stăteau Aurel
Duca (şi el plecat dintre noi), supranumit Dulăul,
şi, în dreapta lui, Marian Strugaru, colegul şi prie-
tenul meu încă din clasa I.

Era ora de matematică; la catedră se afla
profesorul Filote, fost, în timpul războiului, ofiţer
de artilerie, iar la tablă – cel mai bun elev din
clasă, Virgil Odobescu, Tocilarul, cum îl pore-
cleam (nu ştiu dacă acolo unde a plecat a luat şi
porecla cu el). Într-o linişte mormântală, Virgil se
străduia, sub supravegherea domnului profesor,
să rezolve o problemă, ceea ce trebuia să facem
şi noi, cei din bănci. Liniştea din clasă era stânje-
nita doar de tânguielile Dulăului, din spatele meu,
care îşi agasa colegul de bancă, pe Marian, foarte
insistent cu rugăminţi de felul: „Spune-mi, măi,
şi mie!” „Hai, băi, nu fi nasol”, reluate mereu şi
mereu. Ca să fie mai convingător, Dulăul îşi în-
soţea cuvintele cu lovituri ce ţinteau pieptul lui
Marian.

La un moment dat liniştea a fost aruncată
în aer de zgomotul unei explozii. A început nebu-
nia. Clasa s-a umplut de fum, de nu ne mai ve-
deam între noi. Vacarm, urlete, strigăte. Toţi erau
perplecşi, nimeni nu pricepea nimic. Doar Aurel
Duca alergă disperat prin clasă, ţinându-şi cu
mâna stânga pumnul drept plin de sânge, iar Ma-
rian Strugaru striga de sub bancă: „M-ai omorât,
m-ai omorât!”

Alb la faţă şi tremurând, cum cred că ară-
tam toţi, Virgil Odobescu se ascunsese după o bi-
bliotecă din faţa clasei, împreună cu domnul
Filote, care, ca brav artilerist ce fusese, striga la
noi disperat: „Fiţi calmi! Fiţi calmi!”

Pe acest fond de nedumerire generală şi
disperare, fiecare dintre noi căutam o explicaţiei
pentru cele petrecute. Din cauza fumului dens, fe-
restrele nu se mai vedeau. Eu mi-am exprimat pă-

rerea că ruşii trăseseră cu tunul spre noi dinspre
Casa Armatei. Alt coleg, văzându-l pe Aurică
Nanu cu o lamă de celuloid roşu în mină, susţinea
că acesta era autorul exploziei şi toate privirile
s-au întors către Aurică. Părul lung al lui Aurică,
până atunci curgând pe spate, se ridicase vâlvoi,
de parcă ar fi fost tapat, iar el, alb la faţă ca varul,
stătea nemişcat, cu părul ţeapăn, ridicat în sus. Nu
a reacţionat şi nimeni nu a mai zis nimic. Toţi aş-
teptau ceva. Scenă avea să provoace mult amuza-
ment, dar mai târziu.

Ce se întâmplase?!
Ca totdeauna în preajma frumoaselor săr-

bători de iarnă, toţi ne pregăteam pentru mersul
cu colindatul de Crăciun şi cu uratul de Anul Nou.
Cele necesare trebuia să fie asigurate din timp:
clopoţei, buhai, nelipsitele pocnitori... Punctul
forte îl asigurau pocnitorile, confecţionate de fie-
care, manual, dar materialele necesare, clorat de
potasiu, pucioasă, fosfor, nu erau uşor de găsit,
trebuia să fie procurate din timp. De multe ori
aceste materiale erau procurate scormonindu-se
printre bombele rămase din timpul războiului în
crângul de la Petreşti. Temerară încercare, pe care
unii au plătit-o scump din cauza exploziilor pro-
duse în timpul scormonirilor.

În acea zi buzunarul de la piept al sacoului
nou-nouţ, din velur maron, de care Marian, feri-
citul posesor, era foarte mândru, se întâmplase să
fie depozit pentru o cantitate frumuşică de ames-
tec din substanţele pomenite. Abia aşteptau să fie
pocnitori. Loviturile cu pumnul de care Aurică îşi
însoţea rugăminţile nimereau de cele mai multe
ori exact buzunarul cu pricina, provocând freca-
rea şi încălzirea acestora şi, prin aceasta, explozia.
Bietul Marian! A ieşit de sub bancă plin de sânge;
explozia îi făcuse ferfeniţă nu numai sacoul, fru-
museţea de sacou, dar şi tot ce se afla sub el. Pie-
lea însă i-o lăsase aproape nevătămată și nu a fost
nevoie de intervenţia medicului. Cât despre pum-
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nul lui Aurel...
Experienţa războiului nu se uitase; în pu-

ţine clipe toate clasele au fost evacuate, numai că,
spre necazul unora, pentru scurt timp. Urmările
pentru noi erau previzibile; chemarea părinţilor la
şcoală şi confruntarea nu prea plăcută cu directo-
rul, Attila Constantinescu, eliminarea pe câteva
zile a celor implicaţi... Apoi totul a reintrat în nor-
mal, şi evenimentul nostru în dulcea uitare. A
rămas în memoria multora însă exclamaţia profe-
sorului de limba rusă, Bimbo Lavrinenco, în timp
ce se strecura înăuntru uşor, ca de obicei, prin uşa
întredeschisă a clasei: „Bombami?! Bombami?!”

LABUNTUR ANNI...
Eheu! Fugaces... abuntur anni!15

(Horațiu)
Cred că prima retrospectivă asupra anilor

mei de liceu mi-a prilejuit-o poezia lui George
Bacovia Liceu, cimitir al tinereţii mele. N-aş avea
pretenţia că analiza mea era corectă, perspectiva
vremii modificând-o în bună măsură, dar atitudi-
nea a rămas fundamental aceeaşi, poate şi din
cauză că am îmbrăţişat cariera didactică, devenită
mai mult decât mijloc de subzistenţă. Recunoş-
team şi recunosc realităţile invocate de poet, lun-
gile coridoare, pedanţii profesori, examenele
grele..., dar ele nu reconstituiau atmosfera de ci-
mitir, nici de moarte, nici nu omorau. Dimpotrivă,
anii mei de liceu au însemnat, printre altele, exer-
sarea îndârjirii. Mi-a plăcut din copilărie expresia
ori cu carul, ori prin ham; calul nu poate sta, aş-
teptând moartea, din cauza împotmolirii carului.
Trebuie să-l scoată şi astfel să se elibereze şi pe
sine, ori, de nu, să-şi recapete libertatea desprin-
zându-se din ham; sigur se va găsi cineva care
să-l pună din nou la treabă. Întotdeauna s-a găsit
loc de tras ciubotele.

Am privit realităţile vieţii, cum spunea Ar-
ghezi despre ţăranul lui, „cu duşmănie şi cu nă-
dejde”, duşmănia având a face nu cu ura, ci cu
încrâncenarea, punerea în funcţiune a tuturor re-
sorturilor apte să contribuie la depăşirea obstaco-
lelor. Şi ce rost ar avea această încrâncenare
neînsoţită de nădăjduire, nădejde în acţiune, nă-
dejdea că obstacolul va fi înlăturat. Nu e vorba de
nădejdea că înlăturând acel obstacol vor dispărea
toate obstacolele. Veşnic ne vom lovi de obsta-
cole, limite în calea devenirii noastre, dar nici un
obstacol, nici o limită nu trebuie să fie veşnic(ă).
Învingând un obstacol nu învingem toate obsta-
colele, dar refacem, regândim ideea de obstacol;
ca să ajungi la celelalte obstacole, trebuie să fie
depăşit cel din faţă. M-am format în atmosfera
creată de Coşbuc prin cunoscutul gazel Lupta vie-
ţii: O luptă-i viaţa; deci te luptă/Cu dragoste de
ea, cu dor. /Pe seama cui? Eşti un nemernic/Când
n-ai un ţel hotărâtor. /Tu ai pe-ai tăi! De n-ai pe
nimeni, /Te lupţi pe seama tuturor. /... /Oricare-ar
fi sfârşitul luptei, /Să stai luptând, căci eşti dator.
Nu lupta cu alţii, ci, înainte de toate, lupta cu sine.
Cea mai dramatică!

Voi fi avut multe nemulţumiri provocate
de profesori şi colegi, îi voi fi înjurat cu patimă,
şi vă garantez că la asta mă pricepeam, conside-
rându-mă, ca mai toţi în acele momente, nedrep-
tăţit, dar de urât nu am urât decât un singur
învăţător din școala primară. M-a bătut cu picioa-
rele pentru că plânsesem din cauza loviturii pri-
mite de la un coleg şi, prin plânsul meu,
comunicam dincolo de gardul şcolii necazuri pe-
trecute în interior. Mai târziu au fost situaţii când
îmi era milă de el, dar de iertat nu l-am iertat. Şi
nu-l puteam ierta cât timp momentele acelea de
coşmar îmi reveneau mereu şi mereu.

Diferite întâmplări trăite de-a lungul vieţii
aveau să-mi ofere explicaţii pentru cele trăite an-
terior, luminându-le şi luminându-mă. Teama de
profesori, de examene, de lungile coridoare este
firească şi nefirească, în toate actualizându-se

aceeaşi realitate, în multitudinea feţelor ei, cu-
noaşterea şi necunoaşterea. Nu cel care nu ştie se
teme de examene şi de profesori; el ştie că nu ştie
şi singurul lucru de care s-ar putea teme ar fi ob-
ţinerea unei note bune. Dar astfel de elevi nu prea
sunt. Chiar cei ce nu învaţă speră că, folosindu-se
de brumă de cunoştinţe prinse din mers şi rămase
agăţate undeva prin ascunzişurile memoriei să-l
determine pe profesor să-i pună notă de trecere.

Elevii care ştiu au teamă totdeauna, iar
teama le stimulează emoţiile, care amplifică
teama, nedefinită, că s-ar putea să afle ceea ce ştiu
deja, sau intuiesc, că au goluri în cunoştinţe şi cu
cât ştiu mai mult, cu atât se adâncesc în necunoaş-
tere, căci cunoaşterea nu are limite; orice cunoş-
tinţe reclamă suportul altor şi altor cunoştinţe. Dar
asta ştiu doar cei ce ştiu. Să ajungi să spui ştiu că
nu ştiu nimic înseamnă să ştii, nu că nu ştii. Ştii
ceva, ești stăpânul unui teritoriu înconjurat de ne-
cunoscut! Ignorantul este lipsit de preocuparea de
a cunoaşte tocmai pentru că el ştie, ştie totul şi
nimic mai mult. E un paradox, dar viaţa este plină
de paradoxuri, ca şi rugă credinciosului adresată
divinităţii: Cred, Doamne, ajută-mă să cred!

Liceul încheie etapa de pregătire pentru
ceea ce se numeşte cultură generală, nu în sensul
că ar fi deja formată cultura generală, ci în sensul
formării opţiunii pentru cunoaştere, a dorinţei de
a şti ce se află dincolo de... dezmărginirea zării!

În 1985 un grup de foşti colegi, foarte ini-
moşi, printre care Petrică Agapie, cel mai dăruit
ideii, şi, din clasa mea, Vasile Dascălu, a organizat
prima întâlnire de promoţie. Ideea m-a încântat,
dar fiind departe de Focşani, contribuţia mea nu
putea fi majoră. Am adunat adresele de la care pu-
teau fi contactaţi foştii colegi şi le-am pus la în-
demâna organizatorilor. Iar organizatorii s-au
descurcat minunat.

Intuind că cei 30 de ani trecuţi de la de-
clanşarea procesului centrifugal care ne-a împins

15„Vai…, cum se scurg anii…, în fugă“!
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spre toate zările țării și nu numai ne-a schimbat
suficient, ca să nu ne mai recunoaştem, ne despăr-
ţiserăm la prima tinereţe, aveam 17-18 ani, iar
acum ne apropiam de jumătatea veacului, au avut
ideea de a pune la reverul fiecăruia numele, adău-
gat discret pe peţiolul unei frunze de stejar, dăl-
tuită în lemn, prin grija lui Vasile Dascălu, la
fabrica de mobilă unde lucra. Minunată idee, care
şi-a dovedit utilitatea în cele mai multe dintre ca-
zurile când nu ne mai întâlniserăm între timp în-
tâmplător.

Zadarnic aş căuta cuvinte pe măsura emo-
ţiilor trăite atunci, sugerate doar prin necuvinte.
La întâlnirea unui chip nou, prima grijă era des-
cifrarea numelui de pe frunza de stejar. Explodă
nostalgia pe care fiecare o ţinuse ascunsă atâta
vreme şi pe care eu o trăisem de oricâte ori avu-
sesem ocazia să întâlnesc pe vreunul dintre foştii
colegi sau, uneori, chiar pe absolvenţi din orice
serie ai Liceului Unirea din Focşani. Prindeau
viaţă acum întâlniri anterioare cu colegi sau
numai cu numele lor.

În căutarea locului meu sub stele, am
ajuns candidat la şcoala de ofiţeri de artilerie de
la Sibiu. Probele sportive s-au dovedit însă un ob-
stacol prea mare şi nu am fost acceptat. Agățat de
salteaua patului repartizat mie am descoperit nu-
mele locatarului de drept: Lupşa Dan Mihai, care
nu putea fi altul decât fostul meu coleg de clasă.
La întâlnirea de 30 de ani de la absolvire Dan era
maior de artilerie şi mi-a confirmat că într-adevăr
al lui era pe atunci patul. Se uita la mine şi nu în-
ţelegea cum de fostul lui coleg, mult mai scund
decât el, era acum cel mai înalt dintre cei prezenți.

Una dintre excursiile făcute în studenţie
avea cuprins în traseu şi oraşul Braşov. Timpul
acordat vizitei era foarte limitat, dar era suficient
pentru a încerca să-l întâlnesc pe colegul de liceu
Vasile Dascălu, atunci student la silvicultură, pre-
gătindu-se să devină specialist în industrializarea

lemnului. Nu l-am găsit la cămin, dar i-am lăsat
un bilet şi ne-am întâlnit, de data asta căutându-
mă el. A fost una dintre primele rememorări ale
unor episoade din viaţa de liceu sub presiunea
emoţiilor. Vasile alesese un local unde, spunea el,
ne vom simți acasă. Avea dreptate; Rapsodia lui
Enescu, într-o minunată interpretare, ne aducea
acasă. Întotdeauna m-am simțit acasă și apărat
prin Rapsodia română a lui Enescu și Balada lui
Ciprian Porumbescu.

În timpul studenţiei eram foarte atras de
teatru. Nu ca actor, ci ca spectator. Eram prezent,
de câte ori aveam posibilitatea, la balconul teatru-
lui, cu biletele cele mai ieftine, iar în pauze mă
strecuram pe lângă pereţi, ca să admir frumuseţile
Teatrului Naţional din Iaşi, mereu aceleaşi şi veş-
nic altele. Într-o seară, o voce mi-a pus o mână pe
umăr: „Ce faci, dom’le?” Era Tiberiu Buzdrug,
fostul coleg de liceu, în acel moment, elev la
şcoala medie tehnică de chimie din Iaşi. M-am
bucurat şi m-am speriat în acelaşi timp. Mă bu-
cura întâlnirea cu fostul coleg şi mă simţeam jenat
pentru vestimentaţia mea cam ponosită, din a
cărei cauză rămâneam pe lângă pereţi, iar el avea
costumaţia potrivită locului unde ne aflam. Eu
aveam bilet la balcon, el la lojă, deşi mă asigura
că-și luase bilet la lojă ca să se dea mare, banii ne-
fiind punctul lui forte. Aflăm atunci că dăduse
întâi examen la facultatea de chimie industrială,
foarte căutată în acel moment; nu reuşise, dar ră-
măsese în teritoriul chimiei. În grupa de şase can-
didaţi care intrau la examenul oral de chimie de
la admitere fusese singurul băiat. Veşnic pe şagă,
le-a propus celor cinci fete să nu se mai prezinte
la examen; erau şase candidaţi pe un loc şi el ori-
cum reuşea, aşa că renunţarea de bună voie ar fi
fost mai nimerită. Invitaţia lui nu a avut succes;
el nu a reuşit şi nu părea foarte afectat, poate şi
pentru că, aşa cum spunea, rămăsese pe terenul
chimiei. Apoi s-a topit în ceaţă.

Până la întâlnirea din 1985, chiar și întâl-
nirile cu foștii colegi care lucrau în Galați, unde

am locuit până în 1992, fuseseră întâmplătoare,
exceptându-l pe Costel Paraschiv. Când spun în-
tâmplătoare am în vedere că nu le cultivăm, nu
eram în vizită cu familiile noastre. Cel mai bun
exemplu este cel al relației cu Emil Țîru, cadru di-
daxctic la Institutul Politehnic din Galați.

Aflasem de la Țîru Nicolae, student la Fa-
cultatea de Filologie, unde eram asistent, că e fra-
tele lui Emil și că fostul meu coleg e asistent la
Politehnica gălățeană. Nu apucasem însă să mă
întâlnesc cu el când soția mi-a vorbit despre o co-
legă de cancelarie, Țîrulica, și prin ea am reușit
să ne întâlnim. A fost emoționant, dar emoțiile
erau trăite fără prea multe vorbe. Emil nu a fost
vreodată guraliv, iar eu nu eram departe de el.
Profesia ar fi trebuit să ne apropie, dar nu a fost
așa. Viața fiecăruia dintre noi era împărțită între
facultate și familie, cu rare abateri de la drumul
de acasă până la facultate, așa că întâlnirile noas-
tre au rămas în grija hazardului, de fiecare dată
trăindu-ne bucuriile cu puține cuvinte. Aspecte
particulare, din afara orelor de clasă, care ar fi
putut colora retrăirile liceenilor, lipseau. Îndată ce
se termina programul, eu plecam la Câmpineanca,
iar Emil se grăbea la internatul liceului, mereu in-
teresat de sporirea performanțelor lui școlare, de
păstrarea locului fruntaș din clasă.

Întâmplătoare a fost întâlnirea cu Eftimie
Lupușoară, care lucra la Combinatul Siderurgic și
locuia într-un cartier la Galațiului mult departe de
cel în care locuiam eu. Avea mândria lui că
reușise, ca de altfel, majoritatea celor ce lucrau în
combinat, cu statutul de privilegiați printre
gălățeni; lucrau în „cetatea siderurgiei”. Această
mândrie se adăuga mândriei de mocan, afișată de
toți vrâncenii, castă distinctă a locuitorilor din
Țara Milcovului. În prima parte a secolului al
XIX-lea obștea vrânceana reușise să câştige pro-
cesul cu domnia, redobândindu-şi dreptul de pro-
prietate asupra munților Vrancei. Aceeași mândrie
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aveam să o descopăr la Fănică Mititelu din Tul-
nicii Vrancei.

Tot întâmplătoare a fost întâlnirea cu Vir-
gil Odobescu, pe unul din holurile spitalului mu-
nicipal din Galați, unde eram internat pentru
investigații la coloană, iar el își avea locul de
muncă, medic chirurg. Ne-am întâlnit apoi fie în
spital, fie la câte o plimbare. Burlac convins,
numai el știa cum își păstrase burlăcia, căci era
unul dintre bărbații vânaţi. Locuia într-o garso-
nieră din cartierul Mazepa și era total străin de
ceea ce se numește grija zilei de mâine. Era nu in-
diferent la ceea ce se petrecea în jurul lui, dar dis-
tant, privind viața cu un umor de invidiat. Privind
radiografia coloanei mele vertebrale, a izbucnit
deodată: „Slavă Domnului că văd o coloană mai
proastă ca a mea.” Eram sigur acum că mai aveau
și alții probleme cu coloana, dar eu mă puteam
mândri cu un loc de frunte. Mi-a aranjat o întâl-
nire cu neurochirurgul, care s-a oferit să mă ope-
reze, operația fiind după el de neevitat, și mă
asigura de reușită. Cum ideea nu mă atrăgea, am
amânat vreme îndelungă punerea ei în practică.

Am menținut legătura cu Virgil și după ce
s-a căsătorit și s-a mutat la Brașov. Se instalase
confortabil într-o vilă frumoasă din Bran, a cărei
imagine mi-a prezentat-o pe e-mail. Telefonic ne
coordonăm recuperările medicale la Techirghiol,
când ne întâlneam zilnic la discuții. În centru era
Focșaniul, de care ne lega liceul, cu vechi și mai
nou povești. Erau atunci zile tulburi pentru Basa-
rabia, de care eu eram foarte preocupat, iar inte-
resul lui nu era mai mic; tatăl său fusese deputat
în parlamentul României pentru o circumscripție
electorală din Basarabia. Comunicarea a devenit
mai frecventă când Virgil s-a înscris la doctorat și
începuse demersurile pentru carieră didactică în
medicină.

Apoi deodată telefonul a sunat în gol.
Aveam să aflu că se mutase și din Brașov, la o

adresă definitivă pentru trup, lăsându-şi sufletul
să-și caute împlinirea.

Cu Costel Paraschiv, Paraschiv Constan-
tin, cum era înscris în catalog, Chiaburu’, cum îi
ziceau cei mai mulți dintre colegii de clasă, folo-
sind porecla căpătată în liceu, lucrurile au stat cu
totul altfel. Evoluția i-o cunoșteam foarte bine;
eram consăteni și drumul meu spre casă trecea pe
la poarta părinților lui. Reușise înaintea mea la Fa-
cultatea de Mașini și Tractoare de la Brașov, dar
nu promovase anul I și, conform regulilor timpu-
lui, a fost exmatriculat. Era anul când reușisem eu
la facultate și prin sat s-a răspândit zvonul că, prin
intervenții de la comnună, el, fiu de oameni
înstăriți, a fost exmatriculat, de la politehnica din
Brașov, ca să mi se facă mie loc, la filologia din
Iași. Convinși ambii de absurditatea zvonului, nici
el, nici eu nu am deschis niciodată discuția pe
această temă. În anul următor a dat din nou admi-
tere la politehnică și a ajuns inginer la Combinatul
Siderurgic din Galați, foarte apreciat, din moment
ce era unul dintre directorii combinatului.

Îmi plăcea la el bucuria cu care privea anii
de liceu, poate mai mare ca a mea, bucuria de a
rememora monete aproape uitate, rătăcite undeva
prin memorie. Ne-am amuzat grozav pe seama
fugii care ne-a scăpat de bătaia cu care ne
amenința un grup de scandalagii după ce trecuse-
răm de gară. Se dovedise că fuga va fi fiind
rușinoasă, dar pentru noi fusese sigur sănătoasă.
De fapt cel mai mult ne amuză amuzamentul unui
coleg din grupul de navetiști, cu un am mai mare,
care susținea, umflându-se în pene în fața fetelor
din grup, că el singur i-ar fi putut pune pe fugă pe
toți din gașca bătăușă. A refuzat să spună și cum
ar fi făcut-o, l-ar fi pocnit bine pe unul și ar fi luat-
o la fugă, iar dacă vreunul i-ar fi strigat „Stai!”,
i-ar fi răspuns: „Stai tu, că pe tine nu te aleargă
nimeni”. Din scenariul acesta lipsea doar pumnul,
pe care nimeni dintre noi nu-l aplicase cuiva din
gașca de bătăuși.

Întâlnirea la 30 de ani de la terminarea li-

ceului a fost însă pentru mine un moment cu totul
aparte, cum cred că a fost pentru cei mai mulţi
dintre colegii mei, pentru retrăirea trecutului de
licean şi refacerea legăturilor colegiale. De fiecare
dată când mintea mă poartă prin anii traversați,
privesc, real sau închipuit, cele două fotografii,
una cu toţi colegii şi cealaltă doar cu cei de la B.
Nici unul dintre aceştia nu era dezamăgit de
şcoală sau de ce reuşise să facă până în acel mo-
ment. Nemulţumiri erau, dar nu dezamăgiri. Ne-
mulţumiri fireşti când, privind înapoi, constaţi că
„n-ai luat totul de la viaţă şi nu i-ai dat cât ai fi
vrut “, minunată expresie sintetizatoare dintr-un
cântec al lui Gheorghe Dinică. Dar nu dezamăgiri.
Chiar faptul că s-au prezentat într-un număr aşa
de mare, după ce atâta vreme puține mai știam
unii de ceilalți, și vorba spune ochii care nu se văd
se uită, probează lipsa dezamăgirii, dorinţa de re-
facere a legăturilor cu propriul trecut, cu martorii
acestui trecut, profesorii şi colegii, dar și clădirea
școlii, care, de-ar putea, multe ar avea de spus.
Sigur că nu au răspuns toţi prezent la apelul pro-
moţiei, absenţa unora fiind scuzabilă, a altora mai
puţin sau deloc. Au remarcat toţi lipsa tuturor co-
legilor evrei, atât la prima întâlnire, cât şi la cele-
lalte. Colegii care erau în corespondenţă cu cei
stabiliţi în Israel nu au putut da decât informaţii
cu totul generale despre aceştia. Pentru sărbăto-
rirea a 60 de ani de la absolvire am folosit toate
posibilităţile de a intra în legătură cu unii dintre
ei, cu convingerea că apoi se vor înştiinţa unul pe
altul şi vor fi prezenţi. Au fost colegii noştri şi îi
tratam ca atare. 

După multe încercări de a intra în legătură
online cu Comunitatea Evreilor din Focşani, ne-
reuşite, căci nu am primit nici un răspuns, am
aflat o cale de a intra în contact direct cu domnul
Mircea Rond, preşedintele Comunităţii Evreilor
din Focşani, care mi-a promis că va face diligen-
ţele necesare, dar nu am mai primit nici un fel de
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veste. Neîndoielnic, dragoste cu sila nu se poate,
dar eu voi continua să cred că anii aceia nu au tre-
cut fără să lase urme în sufletul lor. Am convin-
gerea că toți colegii care s-au lăsat prinși în jocul
amintirilor și cred în ideea de apartenență la o co-
lectivitate, vor fi mereu bucuroși să-i revadă, să
reînnoade firele, așa cum ar face-o și cu ceilalți
colegi care, cu sau fără motive, au evitat întâlnirile
noastre. 

La încheierea întâlnirii ne-am promis să
ne revedem peste 5 ani, iar pentru cei stabiliți în
București sau cu prezențe frecvente în București
se stabilea o zi de întâlnire în fiecare iunie. Nu am
reținut-o; știam că nu voi putea fi prezent acolo.
Întâlnirea gândită pentru anul 1990 nu a fost po-
sibilă. Zguduirea societății românești a tulburat
apele și era nevoie de timp pentru ca acestea să se
reașeze în matcă. Nu bănuiam atunci că procesul
de reașezare va fi mult mai lung decât așteptările
oricui. S-a reușit abia în 2010, la 55 de ani de la
absolvire. Fuseseră afectate nu numai structurile
statale; structura noastră sufletească își căuta echi-
librul. Nu din cauza legăturilor cu vechea socie-
tate, deloc de neglijat, anii trăiți în acele vremuri
nu puteau rămâne fără urmări, ci din cauza noilor
reguli sociale, pe care încercam să le subordonăm
unor principii greu, dacă nu imposibil de identifi-
cat.

Același Petrică Agapie a găsit energia ne-
cesară pentru organizare, ajutat, cu aceeași
discreție ca și prima dată, de Vasile Dascălu, dar
și de alți slujitori ai ideii.

E de înțeles că la apel au răspuns mai
puțini decât ne așteptam; despre mulți dintre co-
legi aflam acum că trecuseră în lumea umbrelor,
iar dintre foștii noștri profesori cu unul singur s-a
putut intra în legătură, cu domnul profesor de ma-
tematică Nicolae Chifan, care și-a asumat și rolul
de diriginte. Spre bucuria noastră, și-a jucat mi-
nunat rolul, prezentându-se și prezentându-ne alt-

fel decât îl cunoșteam. Fostul nostru profesor de
matematică era completat acum de îndrăgostitul
de literatură, invitându-ne, prin versurile recitate,
în lumea stelelor, pe care nici un matematician nu
o putea neglija, de pasionatul de istorie, inven-
tându-ne în trecutul liceului, pe care îl slujise toată
viața și cu care se confunda în bună măsură.

Locul de întâlnire a fost sala în care am
învățat în anul anul școlar 1952-1955, a VIII-a B,
și în anul școlar 1954-1955, a X-a B. Eram prea
puțini ca să mergem în amfiteatru. Bucuria ce lu-
mina fețele celor prezenți, trecuți acum de 60 de
ani16, era umbrită de fiecare dată când la numele
celui strigat la catalog răspundea altcineva sau
doar tăcerea. Eu duceam cu mine și cuvântul lui
Sergiu Negulescu, pensionar din Suceava, ca și
mine, care nu putuse veni din cauza medicilor: îi
interziseseră orice fel de efort. Conform
obișnuinței, fiecare prezenta un „raport” asupra
devenirii sale, în cuvinte simple, lipsite de em-
fază, din care rezultă bucuria că are prin ce se re-
prezenta.

Constatarea că multe din locurile din
bănci rămăseseră goale a făcut să ne promitem că
de aici încolo vom ține o mai strânsă legătură între
noi și în fiecare an ne vom întâlni la începutul
lunii iunie, când școala are activități curente, să
ne simțim din nou elevi. Întâlnirile urma să fie
fără festivism, să vină cine poate și simte nevoia
să vină și nimeni să nu se simtă apăsat că nu a par-
ticipat la vreuna dintre întâlniri. Se păstra astfel
permanentă legătură cu portul de unde ne-am în-
ceput călătoria pe mările și oceanele lumii, punct
de legătură și între noi.

Ce a urmat dovedea că gândiserăm bine,
că hotărârea pornea din suflet. Întâlnirile s-au re-
petat, anual, la începutul lunii iunie, și comunica-
rea dintre noi, de obicei telefonic, a devenit mai
frecventă. Petrică Agapie a devenit un fel de cen-

tru de informare, prin care transmiteam și pri-
meam știri despre cei cu care vorbiserăm sau des-
pre care voiam să ne informăm. Dacă ar avea
curajul să-și aștearnă gândurile pe hârtie, multe ar
avea de spus, cum o face la întâlniri. Numărul
participanților nu avea cum să fie în creștere, de
la un altul noi fiind tot mai puțini, dar cei care vin
o fac cu bucurie nedisimulată. Unii nu au lipsit
nici o dată. Alții își transmit gândurile prin
apropiați, așa cum a făcut mai de fiecare dată
Adrian Bejan din îndepărtata lui Baia Mare; gru-
pul se simțea astfel mai numeros. Participarea
domnului Cornel Noană, directorul liceului, la în-
tâlnirile din urmă a contribuit la adăugarea unei
note de autentică readucere a noastră în viața li-
ceului (scuzați, a colegiului, care pentru mine a
rămas liceu, liceul meu, reprezentant de seamă al
învăţământului secundar din România!). Schim-
bul de impresii și opinii despre ce a fost și ce este
ne-a racordat la spiritul unirist promovat de liceu,
care ne era oricum prezent în suflete, ne-a legat și
mai mult de liceu, legându-ne între noi. Mândria
de fost elev al liceului, pe care, afirma la una din
întâlniri Victor Simion, unul dintre colegii mai
vorbăreţi, nu l-am făcut de râs în nici o situație,
se întâlnea cu mândria domnului director că liceul
își păstrează statutul de liceu de elită, afirmată an
de an prin rezultatele obținute. Acest interes a fost
probat de încercarea din 2013 de a face întâlnirea
în altă parte. S-au propus două dintre cele mai fru-
moase locuri ale județului, unul mai frumos decât
altul, Tulnici și Soveja, amândouă susținute de co-
legi originari și trăitori în aceste localități, care
garantau pentru condiții optime de masă și casă.
S-a optat pentru Soveja; lipsind școala, care ne
legase și pe care nu o puteam lua cu noi, lipsea
punctul principal de atracție și s-au prezentat doar
câţiva. În anul următor s-a revenit la liceu și lu-
crurile au revenit la normal. 

Întâlnirea din 2015, când împlineam 60 de16Mi-am amintit atunci lumina de pe fețele
unui grup de participanți la centenarul liceului care
sărbătorea atunci 50 de ani de la absolvire.
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ani de la absolvire, a adus o notă distinctă în pro-
gram, slujba religioasă dedicată acelora dintre noi
cărora cântarea bisericească le-a urât vecinică po-
menire. Un gest a cărui importanță a fost remarcat
și de preotul care a susținut slujba. În rest, totul a
fost fără festivism, așa cum ne-am promis. Iar în-
tâlnirea din 2016 va avea două note distincte: va
avea loc pentru prima dată nu în vară, ci în mijlo-
cul iernii; va fi și festivă, căci va avea loc o dată
cu sărbătorirea celor 150 de ani de la înființarea
liceului. E normal să o așteptăm cu înfrigurare.
Apoi?! Ce a fost am văzut, am trăit! Ce va fi?! Va
vedea cine va trăi. Celorlalți le rămâne să creadă
că și-au trăit viața străduindu-se să fie utili lumii
și lor, că au produs lumii nu numai umbră, ci și
măcar un strop de lumină!

OMAGIU DOMNULUI PROFESOR!
La ultima noastră întâlnire, prilejuită de

aniversarea a 60 de ani de la absolvirea liceului,
am aflat cu mâhnire şi revoltă că „minţi luminate”
au pus gând rău micuţei şi bătrânei săli de sport a
liceului, probabil tot din interese imobiliare. N-ar
fi fost o noutate; pe lângă atâtea şi atâtea vestigii
de valoare (nu numai sentimentală!) care au dis-
părut, sala aceasta n-ar fi fost mare lucru pentru
ei, însă pentru noi, vechile generaţii de elevi, care
ne-am instruit aici, inclusiv în această sală, ar fi
fost o mare pierdere. Aveam să aflu mai târziu,
prin domnul director Cornel Noană, că sala va fi
transformată, după consolidare şi modernizare,
într-o frumoasă şi foarte necesară bibliotecă. Ar
fi perfect!

Recunosc că noi, foşti sportivi care ne-am
făcut „ucenicia” în această sală, privim lucrurile
nu numai cu nostalgie, dar şi cu oarece patimă.
Gândind însă retrospectiv la ce a reprezentat sala
aceasta pentru sportul focşănean de-a lungul a
zeci de ani, cred că oricine s-ar înclina cu respect
şi admiraţie atât pentru acest loc, cât şi faţă de cel

care o animă şi care, în condiţiile modeste de
atunci, a reuşit să dea ţării zeci de sportivi de
frunte, PROFESORUL LUPU ZINGMUND, iu-
bitul nostru JUMA.

Descoperitor de talente şi maestru în arta
de a le şlefui, profesorul Juma ar merita, cu pri-
sosinţă, să i se ridice un monument în faţa sălii de
sport a liceului; această sală însemna pentru el a
doua casă, dacă nu chiar prima. Adesea ne între-
bam când mai are timp să mai treacă şi pe acasă.
De dimineaţă, până seara el era în liceu; dimineaţa
pentru orele de educaţie fizică, făcute, cu stricteţe,
cu toate clasele, iar după-amiaza pentru antrena-
mentele la sală, după un program greu de imagi-
nat pentru altcineva. Făcea antrenamente atât cu
elevii de la „Unirea”, cât şi cu fetele de la „Cuza”.
După antrenamentul echipei de baschet a băieţi-
lor, urma echipa de baschet a fetelor, apoi echipele
de gimnastică de băieţi şi fete. Probabil că numai
pasiunea şi dăruirea totală făceau că programul să
nu-i devină epuizant. Efortul continuu s-a concre-
tizat în modelarea unor mari campioni, care au
făcut cinste nu numai liceului, ci şi ţării. Printre
aceştia, un loc de frunte îl ocupă atletul Mirică
Alexandru, campion naţional la săritură în înăl-
ţime.

Echipa de baschet a liceului lupta, de la
egal la egal, cu diferite mari echipe din ţară, la di-
ferite turnee. Aşa se explică faptul că jucători buni
din echipa liceului au fost selectaţi în baschetul
de vârf al ţării. Valeriu Gheorghe a făcut parte din
lotul Stelei şi Marian Strugaru a ajuns la Dinamo
Bucureşti, amândoi fiind apoi selecţionaţi pentru
echipa naţională, unde au activat mai multe se-
zoane. Ulterior Marian a fost antrenor al echipei
naţionale feminine de baschet, încununându-şi ac-
tivitatea cu rezultate meritorii.

De fapt echipele de baschet, de băieţi şi de
fete, reprezentau nu numai cele două licee, ci re-
prezentau culorile oraşului în tot felul de confrun-
tări. Nume ca cele ale foştilor baschetbalişti Horia
Dulgheru, David Furman, Vasile Bosnea, Ioan

Ipate, Iorgu Molniceanu, sau ale baschetbalistelor
Silvia Popovici, Măriuca Constantinescu, Adriana
Nichifor, Oni Mihăescu, cărora li s-ar putea
adăuga multe altele, au rămas de rezonanţă în
lumea sportului, unii/unele făcând carieră ca an-
trenori sportivi sau profesori de sport.

Rezultate remarcabile a obţinut şi echipa
de gimnastică, după antrenamentele făcute în
această sală modestă, graţie priceperii şi eforturi-
lor domnului profesor Lupu. Foști elevi ai liceului
au ajuns în rândul campionilor naţionali, al mari-
lor maeştri ai sportului sau al gimnaştilor de ca-
tegoria I, Papic Gheorghiu, Nicu Caraiman, Ioan
Petru, Gelu Stroescu fiind doar cei mai de seamă.

Liceele din Focşani s-au dovedit a fi izvor
nesecat de talente pentru lumea sportivă şi înalta
performanţă sportivă; realizarea acestora a fost
posibilă prin munca neobosită, talentul şi price-
perea deosebită a domnului profesor.

Ar fi cu totul nedrept să nu amintesc aici
o altă dimensiune a domnului profesor, pusă în lu-
mină de comportarea din afara sălii de sport,
aceea de OM. Deplasările cu echipele de baschet
în diferite colţuri din ţară au afirmat că domnul
profesor nu e totdeauna dur, cum era la antrena-
mente sau chiar la orele de educaţie fizică (avea
mai mereu cu el o frânghiuţa, cu care ne convin-
gea picioarele să răspundă mai repede solicitări-
lor), că putea şi ştia să fie deosebit de blând,
apropiindu-se de noi cu înţelepciune şi prietenia
unui suflet nobil. 

Am găsit cuvântul care îl caracteriza per-
fect, NOBLEŢEA! Iar nobleţea nu poate fi uitată.

STRADĂ MARE
Graţie superbului album Focşanii de altă-

dată, rod al unor eforturi îndelungate ale entuzias-
tului jurnalist Sorin Tudose, care reuşeşte o
adevărată capodoperă în domeniu, orice vechi
focşănean, martor atât al bunelor, cât şi al relelor
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petrecute cu acest oraş, are plăcutul prilej de a se
lansa în imaginare şi duioase călătorii prin locu-
rile atât de dragi ale copilăriei şi adolescenţei
mele. Răsfoind albumul, te cuprinde o puternică
şi firească emoţie atunci când descoperi nenumă-
rate locuri nespus de dragi, care-ţi redeşteaptă du-
ioase amintiri, legate, în timp şi spaţiu, de
momente sfinte ale copilăriei, de anii de liceu, de
colegii şi prietenii acelor ani.

Ca un fir roşu, se detaşează, din noianul
atâtor amintiri răscolite din cenuşa vremii, cu
pregnanţă, celebra şi bătrână, dar veşnic tânără
STRADĂ MARE.

Stradă Mare a însemnat pentru focşăneni
(de altfel am convingerea că fiecare oraş are pro-
pria Stradă Mare) o adevărată atracţie, locul de
promenadă zilnică a mii şi mii de oameni, nu
numai tineri. Atrăgea ca un magnet, nu putea fi
evitată. Dacă un curios oarecare ar fi putut urmări,
printr-o observare aeriană, acest fenomen, ar fi
constatat cum, mai ales pe înserat, toate drumurile
duceau spre Stradă Mare (Nu numai spre Roma!).

Stradă Mare s-a înscris în viaţa multor
focşăneni ca un element hotărâtor prin rolul social
pe care l-a avut: lega prietenii, crea poveşti de dra-
goste, trasa destine, scria nenumărate istorii, feri-
cite sau nu. De fapt, promenada oraşului nu se
limita la Stradă Mare, ci continuă, după un traseu
sinuos, până în Grădina Publică, frumoasa oază
de linişte a oraşului. Pornind pe Stradă Mare, din
dreptul afişajului din centrul oraşului (nişte pa-
nouri mari ce mascau zidurile degradate ale unor
imobile, unde îşi aflau locul reclame pentru cele
două cinematografe şi alte evenimente culturale,
dar nu numai), şi lăsând în dreapta magazinul ali-
mentar al lui Bobîrcă, te întimpinau imediat cel
mai mare magazin al oraşului, „Dunărea”, şi cea
mai mare frizerie din oraş, „Higiena”, unde te
luau repede în primire vreo 10 – 12 frizeri. Frizerii
de aici constituiau nucleul unei renumite orchestre

de chitare şi mandoline, ale cărei spectacole erau
foarte apreciate de public. Era o încântare să ur-
măreşti armonia produsă de bucuria de a cânta,
munca lor având drept suport doar pasiunea, căci
bani nu primeau. Şi erau săraci, ca noi toţi. Era
mai mult decât posibil, era real!

Înaintând pe Stradă Mare, întâlneai pe am-
bele părţi sumedenie de prăvălii mici, strict pro-
filate pe mărfuri specifice. Pe partea stângă era o
prăvălie mică, parcă de bijuterii, străjuită la intrare
de două coloane superbe din lemn, împletite în
spirală, adevărate opere de artă. În spatele aces-
tora făceam uneori o escală pentru a admira fetele
ce treceau prin faţa noastră. Alături se afla cofe-
tăria Vasiliu, cunoscută după numele fostului pro-
prietar, celebru cofetar în perioada interbelică. Nu
puteai să o ocoleşti; delicioasele prăjituri te tră-
geau de mânecă, aşa că aici poposeam adeseori
împreună cu colegul și prietenul de o viaţă Sandi
Găureanu.

Nu departe de cofetărie se găsea un ma-
gazin filatelic, foarte frecventat de amatori de
toate vârstele, datorită amabilităţii cu care erau
trataţi de doamna Aurelia Pînzaru, adevărată
doamnă, crescută şi educată în perioada interbe-
lică, cu pregătire superioară şi inteligenţă sclipi-
toare, dar cu „origine nesănătoasă “; era soţia unui
fost ofiţer din armata regală, ce cunoscuse, ca pri-
zonier de război, „binefacerile” gulagului sovie-
tic. Aceste calităţi avea să le transmită fiului său
Ioan Pînzaru, viitor rector al Universităţii din Bu-
cureşti.

Urma apoi, pe partea dreaptă, atelierul fo-
tografic al lui Ionescu, cel mai renumit fotograf
al vremii, un artist al meseriei, ale cărui vitrine
atrăgeau privirile cu adevăratele sale opere de
artă. Nu puteai trece nepăsător. Înainte de a ajunge
în Ştefan cel Mare, chiar în colţ, dădeai peste su-
cursala CEC din Focşani, clădire reamenajată,
parcă în contrast cu restul clădirilor; trebuia să
atragă, pentru că ideea economisirii era promo-
vată prin toate mijloacele, mai ales că nu prea era

din ce să se facă economie. Ajuta la asta doar lipsă
de mărfuri care ar fi putut angaja cheltuieli.

Pe colţul opus CEC-ului era clubul „Lo-
comotiva” (de ce va fi purtat acest nume?!), o clă-
dire maiestuoasă, cu etaj, renumită pentru
celebrele baluri organizate aici de fosta lume
bună, cu muzică liniştită, într-o atmosferă de-
centă, asigurată de cunoscută orchestră Ridiche.
Profesionist de înaltă clasă, maestrul era foarte cu-
noscut; concerta la pian în familii de vază ale ora-
şului.

Dincolo de Ştefan cel Mare, unde prome-
nada obişnuită nu ajungea, dar tot pe Stradă Mare,
erau cinematograful „Flacăra”, cu firmă ce o în-
locuia pe cea veche, „Scala”, și clădirea vechii
Bănci a Economiei, una dintre cele mai splendide
clădiri din oraş, în care funcţiona atunci Şcoala de
Muzică, unde peste ani avea să fie profesor fostul
nostru coleg de liceu Victor Negrea.

Ne vom continua promenadă, ca altădată,
abătându-ne, de la Ștefan cel Mare, spre stânga,
și vom trece prin fața fostei uzine electrice a
orașului, care, prin dimensiuni, domina piațeta din
față. Era, la vremea aceea, una dintre puținele
uzine care mai produceau curent electric la 110v,
iar uzina nouă începuse să preia o parte din sarci-
nile de alimentare cu curent electric. Strada foarte
scurtă ce ducea spre Piața Munteni trecea printre
atelierul fotografic al lui Lădaru, o construcție din
lemn ce atrăgea privirile cu fotografiile expuse, și
vechea primărie a orașului, a cărei construcție a
fost încorporată în actualul edificiu al Consiliului
Orășenesc, care domină Piața Munteni, un spațiu
larg ce și-a pierdut de mult utilitatea comercială.
Pe partea opusă piața era încadrată, că și astăzi,
de Ateneul Popular maior Gh. Pastia, iar pe cele-
lalte două laturi se aflau biserica fostei mânăstiri
închinate „Sfântul Ioan”, față în față cu șirul de
clădiri, toate cu etaj, la al căror parter erau prăvălii
care încă erau cunoscute după numele foștilor
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proprietari: „Coloniale” – Dumitru Rădulescu,
farmacia Ciolac, restaurantul „Peștele de aur” etc.

Între biserică „Sfântul Ioan” și Ateneul
Popular era principala cale de acces în Grădina
Publică, celebra și bătrâna grădină publică a urbei,
prețuită de toți pentru bogăția și varietatea
vegetației și atmosfera de liniște, calm, bună
dispoziție care domină. Era imperiul lui nea Cos-
tică, administratorul și oblăduitorul a tot ce se afla
în grădină, cunoscut doar după acest nume, ca și
când nu ar fi avut nume de familie. Ordinea des-
ăvârşită, armonia formelor și a culorilor, în acord
cu vremea, probau priceperea și interesul lui nea
Costică, dar și respectul oamenilor pentru munca
lui. Ideea de vandalizare a acestor spații era stră-
ină spiritului vremii. Se putea!

În partea opusă acestei intrări în grădină,
cam pe locul ocupat astăzi de Casa de Cultură, se
afla restaurantul, înconjurat din trei părți de terase,
cu ornamente din lemn, traforate și sculptate, ce-
i dădeau aerul de bijuterie arhitectonică. Și peste
tot ansamblul își desfăcea splendoarea un soi de
viță de vie, care îl izola de restul lumii. Se spunea
că planta ar fi monument al naturii, dar, când s-a
trecut la modernizarea grădinii, cine mai ținea
seama de așa ceva? Și tot în Grădina Publică se
afla cinematograful de vară, prețuit de focșăneni
pentru climatul asigurat vizionării filmelor în tim-
pul serilor de vară.

Nici iarna grădina nu era ocolită. Prin
grija lui nea Costică, aleea principală a grădinii
era inundată și devenea patinoarul sau ghețușul
celor interesați.

După odihnă bine meritată pe una din băn-
cile grădinii, promenada se reluă în sens invers.
Încă o dată, iar și iară... A iubi înseamnă vară...
spunea cândva Lucian Blaga. Și ne iubeam orașul,
cu toate ale lui. Iubeam plimbarea pentru plimba-
rea însăși, pentru legăturile și comunicarea cu oa-
menii. Iubeam aceste plimbări și pentru că erau

frecvente situațiile când ne erau interzise de la
școală, iar noi riscăm să fim prinși și sancționați
și pentru abatere de la consemn și pentru nepur-
tarea matricolei, ca să nu fim recunoscuți de con-
troale.

E nostalgie? Sigur că e! Mi-e dor de acei
ani, de liniștea patriarhală a orașului de atunci, de
școala de atunci, de toate de atunci, pe care acum
le vedem cu alți ochi. Să fie, oare, de vină distanța
dintre vârsta de acum și cea de atunci, când reali-
zam prea puțin ce grozăvii ascundeau subteranele
societății, sau părinții și profesorii noștri încercau
să ne țină departe de realitățile Sociale?!

CLASA A X-A
Amăriei Virgil

Arsene Constantin
Bogea Grigore

Bostănaru Petrică
Buzdrug Tiberiu

Cîrlioru Alexandru
Ciobotaru Gheorghe

Ciobotaru Vasile
Ciorăşteanu Ion

Ciornei Ion
Dordea Lucian Ioan

Galoş George
Ioan Petru

Istrate Mihai
Lungu Ioan

Merzian Papken Anton
Nanu Aurelian Sever

Neaţa Constantin
Odobescu Virgil

Pavel IoanPopa Nicolae
Postolache Mihai

Potlog Ion
Puiu Gabriel
Sandu Virgil

Sasu Gheorghe
Savin Toma

Sima Florea
Simion Victor
Stoica Toader

Stroescu Toader
Strugaru Marian

Şchiopu Constantin
Tatu Stan

Tânjala Alexandru
Teodorescu Laurenţiu

Tofan Aurel
Ţîţu Ion

Ursache Gheorghe
Vieru Emil

CLASA A X-A B
Anghel Mihai
Bejan Adrian
Brăgău Mihai

Bunea Constantin
Cojocaru Constantin

Conobei Mihai
Crăciun Iulian

Cucută Antoniu
Dascălu Vasile

Dragomir Valentin
Enăceanu Mihai

Engel Uşer

Gavrilescu Lazăr
Grigore Toma
Iordache Jan

Littman Adrian
Lupşa Dan Mihai
Lupuşoară Eftimie

Măric Aristide
Mititelu Fănică

Mirilă Ion
Moisă Gheorghe

Moldoveanu Gheorghe
Neagu Tinică

Nedelcu Constantin
Negulescu Sergiu Dan

Neguţ Vasile
Paloşanu Gheorghe

Paraschiv Constantin
Pascu Corneliu

Popescu Jan
Rughiniş Viorel
Savin Nicolae

Siegler Jose Arnold
Ştefan Teodor
Tătăruş Ioan
Ţauber Bebi

Ţîru Emil
Vîlcu Ion

Vlad Constantin
Bănică Toader

Goidea Dumitru
Nadler Filip

Negrea Victor

CLASA A X-A C
Adam Toader
Agapie Petrică
Avram Neculai
Bolovan Ghiţă
Bosnea Vasile
Calfă Tiberiu

Carp Alexandru
Călin Ioan

Căruceru Nicolae
Chivu Nicolae

Comănici Mitică
Capilinschi Toivi
Corozan Nicolae

Cristea Constantin Tivu
Dumitraşcu Maxim

Fătu Costică
Fechete Aurel

Găureanu Alexandru
Ilaşcu Corneliu
Ionescu Vasile
Lazăr Laurean

Mereuţă Simion
Neagu Gheorghe
Ocheană Vasile
Olăreanu Emil
Palade Vasile

Popa Gheorghe
Pricop Stoica
Radu Nicolae

Rîpan Alexandru
Roşu Dan Teodor

Rotaru Ion
Taftă Corneliu
Tătaru Nicolae
Tătaru Vasile

Tocilă Gheorghe
Truşcă Haralambie
Tudorache Ştefan

Ţibrea Iulian
Rafailă Constantin

Murea Ion
Ţîţu Horia

PROMOȚIA 1952-1955
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Absolvenții din 1955 la întîlnirea din 1985

Absolvenți de la B 1955 în 1985

Întâlnirea din 2012

Întâlnirea din 2015



73

AMINTIRI  DESPRE

UNIREA

Constantin Fătu

Şcoala medie „Unirea” alias Liceul „Unirea”
din Focşani – citadela devenirii noastre
Eu am ajuns la liceu venind de la Şcoala

Medie Silvica Roznov, la trei săptămâni de la în-
ceperea cursurilor. Tatăl meu, Ion Fatu, comer-
ciant de material lemnos, adică scândură, bârne și
şindrilă, era săptămânal prezent la târgul din Foc-
şani şi şi-a creat numeroase cunoştinţe, inclusiv
pe secretarul-şef al liceului, domnul Mateescu şi
pe contabilul-şef, domnul Popa, care era sovejan.
În liceu, în acea perioadă  matematică şi renumi-
tul profesor Costică Diaconescu, care era verişor
cu mama, dar care de altfel nu a ştiut niciodată de
existenţa mea în liceu. Împreună cu tata, am mers,
deci, la domnul Mateescu, secretarul-şef al liceu-
lui, care a făcut posibilă înscrierea mea la clasa a
VIII-a C a Şcolii Medii „Unirea”. Pe atunci, la
liceu nu se dădea admitere.

Am fost luat de mânuţă de tatăl meu şi
condus spre sediul secretariatului liceului, ocazie
cu care am văzut clădirea şcoli, care m-a impre-
sionat pozitiv – mi s-a părut imensă şi destul de
rece, cu ziduri din cărămidă roşie, nefinisată, în
forma literei „U”, cu două corpuri laterale şi unul
central care leagă şi astăzi lateralele. Pe partea
vestică era Sala de sport, unde la comandă era
profesorul Sigmund Lupu, care ne-a învăţat cum
să ne dezmorţim articulaţiile şi ce ţinută să avem
când învingem. Tot în zonă era grupul sanitar, în
afara claselor, unde mii dintre colegii noştri mai
mari trăgeau câte o „papiroasă”. Restul era ocupat
de terenul de baschet, volei şi tenis de câmp (pe
care-l jucam fără palete – rachete – ci doar cu
mâinile). În faţă era terenul unde făceam careul
toate clasele. Mai la distanţă era internatul elevi-

lor şi cantina, unde luam masa şi dormeau cei care
aleseseră să locuiască în cămin.

Am etichetat-o scurt „o adevărată Basti-
lie”, dar aveam să fiu constrazis când am intrat în
clasă, de căldura colegilor şi a profesorilor, care
mi-au modificat prima impresie.

După înscriere, a avut loc prima întâlnire
cu consătenii, vechi elevi înscrişi la timp şi care,
după saluturile de rigoare, m-au atenţionat în le-
gătură cu reacţiile colegilor din oraş şi din locali-
tăţile din judeţ, numiţi de noi „cojani”, noi fiind
numiţi „mocani”. Aceştia aveau obiecţii faţă de
vestimentaţia noastră, pentru că pe atunci nu exis-
tau uniforme, cel puţin pentru cei de la ţară, care
se îmbrăcau cu ce aveau prin casă. Colegii mei,
Popa şi Bălan, purtau pe cap pălării, iar „cojanii”,
care erau, de fapt, colegii noştri, trăgeau de boru-
rile pălăriilor, completând deliciul cu, mai dau 5
lei „mai trag o roată” şi apoi le aruncau pe jos.
Am fost avertizat să-mi cumpăr o şapcă, ceea ce
s-a întâmplat şi pe care nu am mai dat-o jos decât
la terminarea liceului; sigur, nu dormeam noaptea
cu ea. Pe partea situată deasupra cozorocului erau
inscripţionate celebrele iniţiale „Ş.M.U”, adică
Şcoala Medie „Unirea”. Restul echipamentului
era făcut din pantaloni de tip mocănesc, ceva si-
milar – văzut de mine mai târziu – cu pantalonii
tirolezi, cămaşă, un pulover sau veston (aşa se
numea viitorul sacou), ce mai – eram destul de
pestriţi toţi!

Astfel îmbrăcaţi, am ajuns în clasă, preluat
de doamna (tovarăşa) dirigintă Prodan, profesoara
de biologie. Nu ştiu cum au reacţionat colegii

atunci, dar m-a aşezat în penultima bancă din pri-
mul rând de la intrare, în spatele meu fiind aran-
jaţi alţi colegi, mai înalţi decât mine. Aveam,
totuşi, nişte atuuri: aveam servietă din piele, stilou
şi ceas de buzunar, cumpărate de tatăl meu în tim-
pul războiului, din Cehoslovacia.

Cred că eram invidiat, dar niciodată nu am
simţit acest fenomen – este doar o supoziţie per-
sonală, care nu are nicio legătură cu prietenia pe
care mi-au acordat-o toţi colegii de clasă. Şi, uite
aşa, am început prima zi de şcoală la citadela din
Focşani, Liceul „Unirea”, care în 2016 împlineşte
150 de ani de existenţă. Eu sunt mândru că sunt
unul dintre absolvenţii acestui venerabil liceu, de
care sunt legat pentru totdeauna.

Profesorii
Deşi noi am început studiile liceale după

reforma învăţământului, la începuturile dictaturii
comuniste din România, dascălii noştri erau ade-
văraţi profesori, cu câteva excepţii la limba rusă,
unde, probabil sau aproape sigur, am avut profe-
sori veniţi din „Marea Uniune”.

La Limba şi literatura română aveam pro-
fesor pe renumitul Aurel Budescu, care ne-a fost
profesor o bună perioadă de timp şi pe care am
avut norocul să îl revedem la întâlnirea noastră
după 30 de ani de la absolvire. Noi studiam atât
limba – care, de fapt, însemna gramatica limbii
române, cu toate subdiviziunile sale – şi literatura
română, mai mult cu generaţii de poeţi şi scriitori
vechi şi noi, predominând cei care s-au dat bine
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cu noua ordine. Noi, elevii clasei a VIII-a C, ve-
neam majoritatea de la ţară, unde nu am avut no-
rocul să fim instruiţi de profesori absolvenţi de
universitate, ci de normalişti sau absolvenţi de
liceu cu pregătirea specifică şcolilor absolvite.
Profesorul Budescu avea o metodologie specifică,
mai ales la limba română, considerată de domnia
sa, iar acum şi de noi, baza fundamentală a orică-
rui român cu pretenţii intelectuale. Ora începea cu
strigarea catalogului şi cu însemnarea prezenţei,
deşi pe atunci despre chiul şi absenţe nu prea se
vorbea, mai ales la noi, proveniţi de la ţară. Urma
apoi grupul pe care profesorul dorea să-i exami-
neze, de obicei între 10 şi 16 elevi, scoşi pe spaţiul
dintre uşa de la intrare şi primul rând de bănci.

Profesorul scria pe tablă o frază, iar noi,
cei 10-16 elevi, trebuia să facem analiza sintactică
şi morfologică, fiecare pe o anumită bucăţică. No-
tele erau de la 1 la 5; 2 însemna că nu ştii nimic,
3, 4 şi 5 că ştii ceva. O singură întrebare, un răs-
puns şi o notă, încât româna, pe bună dreptate, era
cuiul anului. Orele de limba română ne-au fost de
mare folos pentru că ne-au învăţat să vorbim co-
rect româneşte. Ne-au fost utile și la admitere pen-
tru că limba româna era materie de examen, atât
la Universitate, la Medicină, cât şi la Institutul de
Artă Teatrală şi Cinematografică, iar nota conta
enorm. După profesorul Budescu, a venit doamna
profesoară Apostol, o tânără doamnă profesoară,
şi frumoasă pe deasupra. Domnul profesor Popa
preda desenul tehnic şi artistic şi era o persoană
blândă şi după figură, bonom. Cu ţărănuşii de noi
se purta frumos. Soţul doamnei profesoare Apos-
tol era profesor de geografie. Am făcut cu domnia
sa geografia României, a Marii Uniuni Sovietice,
pe care cred că o învăţa odată cu noi şi domnia sa.
Noi, mai ales cei rurali, învăţam de rupeam pă-
mântul, pentru că ştiam greutăţile. Profesorul era
un om blând, slab şi mai în vârstă decât frumoasa
lui doamnă, dar era foarte cumsecade.

Matematica, vechea problemă a elevilor,
a fost şi pentru mine o problemă, mai ales că nu
aveam o pregătire de bază bună din şcoala ele-
mentară. Primul profesor a fost domnul Asche-
naze, care era specialist probabil la algebră. Noi,
atunci făceam geometrie, trigonometrie şi algebră.
Până la urmă ne-am descurcat, profesorul proba-
bil a părăsit România. Următorul a fost profesorul
Filote, care era un om bun. De câte ori mă scotea
la tablă, începea să mă întrebe dacă sunt rudă cu
un Fătu din Brăila. Cum nu ştiam prea bine, bâi-
guiam ceva şi spuneam că sunt rudă, timpul tre-
cea, venea nota 3, eu treceam bucuros în bancă.
Ultimul profesor de matematică a fost profesorul
Nicolae Chifan.

Acum vine rândul limbilor moderne, aş
începe cu limba franceză, care are şi acum o largă
circulaţie internaţională. Profesorul era Popovici,
care începea ora cu clasica întrebare „Comment
t’appelles tu?” Fiecare răspundea cum îl chema,
când mi-a venit rândul, am răspuns simplu „Je
m’appelle Fatu Costel”. Pe mine mă cheama, de

fapt, Fatu Constantin, dar am ţinut să mă prezint
în felul acesta, după care ne-am împrietenit. Aşa
se face că mă aştepta să ies de la ore şi să îl con-
duc spre casă, spre gara din Focşani. Pe drum dis-
cutam numai în limba franceză, ceea ce, pentru
mine, a fost deosebit de benefic. La limba rusă am
avut la început pe profesorul Dimitriu Mindilina,
deoarece cânta la mandolină. Pentru Dimitriu, noi
eram viitorii conțopiști şi ne ameninţa tot timpul
că nu vom deveni oameni adevăraţi, folosind ar-
hicunoscutele cuvinte „când o face plopul mere şi
răchita micşunele” sau „când o să îi crească lui
păr în palmă” o să devenim noi oameni. Din feri-
cire pentru noi, nu s-au adeverit previziunile sale.
A urmat profesorul Lavrinesco, poreclit de noi,
Bimbo”, după numele comicului la modă. Ori-
cum, ne-a învăţat să vorbim ruseşte şi am dat şi
admiterea la Medicină în limba rusă.

La fizică am avut pe celebrul profesor Ru-
sescu, ajuns ulterior profesor universitar la nou-
înfiinţata Universitate din Galaţi, un bărbat
voinic, de care mă leagă o amintire nu tocmai plă-
cută. Am încercat şi eu o dată în viaţa mea să co-
piez. Profesorul ne obliga să punem cărţile jos,
lângă bancă. Aşa am făcut, dar eu am încercat cu
piciorul să îmi deschid cartea, profesorul a obser-
vat, s-a apropiat de banca mea, a luat cartea de
jos, mi-a tras una cu ea în cap și m-a lecuit pentru
totdeauna de copiat. Teza am trecut-o cu bine, fără
furtişaguri.

La chimie, două doamne profesoare se
chinuiau să ne înveţe Lomonosov, Mendeleev şi
alte teorii de sorginte comunistă. La biologie,
doamna dirigintă Prodan, de altfel o doamnă cum-
secade, însă eu am avut de tras după o chestiue
stupidă. Era în preajma sărbătorilor de Paşte şi
mama mi-a transmis să-i trimit nişte drojdie
(țaică, cum se spunea la noi). Am cumpărat un pa-
chet şi m-am repezit la autobuz, pentru a o trimite
la Soveja. Autobuzul pleca în timpul orelor de

Uniriști în munții Bucegi (1958)
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curs, aşa că am riscat şi am trimis pachetul. Am
luat absent, singurul de altfel din tot liceul. Con-
secinta a fost o carte poştală trimisă părinţilor mei,
în care se preciza că elevul Fătu din clasa a IX-a
a absentat (chiulit) şi riscă eliminarea. Mama a
luat cursa Soveja-Focşani şi într-o pauză a venit
la liceu. Eu nu ştiam nimic. Când am văzut-o,
m-am bucurat, dar mai apoi m-am dezumflat,
aflând de cartea poştală. Apoi m-am dus cu
mama, supărată foc, la doamnă profesoară Pro-
dan, diriginta, care ne-a dus la domnul director
adjunct al liceului, profesorul Gheorghiu. Acolo
mai erau invitaţi fraţii Măreșescu, împreună cu
tatăl lor. Eu locuiam la gazdă şi mâncam acasă.
Directorul a început cu morala şi a anunţat că cei
doi au scuipat în cazanul cu mâncare. Mama a în-
ţeles că eu, şi a încercat să îmi dea o palmă. Eu
m-am ferit şi i-am spus că eu nu mănânc la can-
tină. Directorul a corectat şi a spus că nu eu sunt
vinovat. Am scăpat şi neeliminat şi nebătut, dar
moralizat m-am lecuit şi n-am mai lipsit nici
măcar o singura dată.

Am ajuns la istorie. Făceam istoria Româ-
niei, P.C.U.S.-ului şi un fel de istorie universală.
Profesoara era doamna Niculescu, o doamnă
blândă de altfel, dar cu anumite predilecţii pentru
cei din primele bănci. Eu ştiam istorie din clasele
mici, din legendele istorice care erau la modă, dar
doamna Niculescu nu îmi punea mai mult de nota
3. Odată, tatăl meu a mers şi a controlat notele
mele şi ale colegului meu de clasă, Gheorghe
Popa. El era notat cu 5, eu cu 3. A venit la gazdă,
m-a luat deoparte şi mi-a făcut observaţie în legă-
tură cu această situaţie. Eu am relatat situaţia, dar
morala a continuat. Am aşteptat finalul liceului, a
venit maturitatea (bacalaureatul). Dădam toate is-
toriile (României, P.C.U.S. şi U.R.S.S.). Comisia
era cu delegaţi de la Minister. Am luat biletele, au
trecut 10-15 minute, preşedintele a întrebat dacă
a terminat cineva, eu m-am ridicat şi am spus că

da. Doamna profesoară a spus „Nu, tu stai jos!”.
Între timp, intră în sală domnul director al liceu-
lui, profesorul Constantinescu, iar domnul preşe-
dinte a întrebat iarăşi dacă a terminat cineva. Eu
m-am ridicat şi am răspuns că da, dar doamna
profesoară mi-a spus acelaşi lucru ca mai înainte.
A treia oară a întrebat din nou, iar eu m-am ridicat
şi am spus că am terminat. Doamna a încercat să
mă oprească, la care domnul director i-a spus
„Lasă-l, dragă, să răspundă.” Am răspuns foarte
bine, comisia şi directorul m-au felicitat; am luat
nota 5 la ambele probe şi am ieşit pe hol. Doamna
profesoară după mine: „Vai, dragă, felicitări, ai
fost formidabil, să faci istorie!”. Eu i-am replicat
că nu voi face, dar i-am reproşat că tot liceul nu
m-a scos din nota 3, pentru care primeam obser-
vaţiile amintite.

În legătură cu viitoarea mea orientare pro-
fesională, meritul este al tatălui meu. În Munţii
Vrancei, în perioada anilor 1946-1955, grupe de
partizani luptau şi sabotau, cum puteau, toate ac-
tivităţile comuniştilor care veniseră la putere cu
ajutorul armatelor ruseşti (sovietice). Mergeam
împreună cu tata pe aleea spre secretariatul liceu-
lui. Eram trecut în clasa a X-a şi el m-a întrebat
ce doresc să fac după ce termin liceul, iar eu i-am
răspuns că aş dori să devin avocat. El, atunci,
mi-a spus că ar trebui să mă fac doctor, pentru că
în război, pe care l-a făcut până la final (1939-
1945), avocaţii erau în linia întâi şi mureau pe ca-
pete. Doctorii aveau corturi, care erau marcate cu
crucea roşie şi erau protejaţi de bombe sau alte ti-
puri de arme. Mi-a mai spus că s-a schimbat po-
litica,  „avocaţii au fost daţi afară din avocatură şi
au intrat în puşcărie. Doctorii lucrează la cabinet
şi, chiar la puşcărie, tot doctori rămân. Şi apoi o
să ştii măcar să faci o injecţie şi să iei o pâine co-
piilor tăi.” Câtă dreptate a avut! Am urmat Medi-
cina cu numeroase peripeţii specifice timpului,
dar am ajuns medic reputat şi profesor universitar
de Medicină, singurul din localitatea mea de baş-
tină, Soveja. 

Prof. Nicolae Grigorescu (Educație fizică)
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Lucian Dordea

Colegi cu care ne mândrim...
Prof. Victor Simion, un bun coleg şi prie-

ten care, prin comportamentul său, a dezvălut tu-
turor o educaţie aleasă plină de nobleţe dobândită
în distinsa lui familie. Cu multă modestie şi dis-
creţie, a urcat toate treptele oferite de domeniul în
care s-a specializat, în frumoasa şi nobila istorie
a artei. L-am reîntâlnit mai târziu, în calitatea lui
de istoric de artă – şef departament educaţie şi
memorie culturală la Muzeul Naţional de Artă.
Este un fecund autor de cărţi, publicând o suită
întreagă de lucrări de specialitate la binecunoscuta
şi elitista editură „Medidiane”, care, se ştie, se
adresa unui public restrâns de cunoscători într-un
domeniu atât de frumos. La ora actuală conduce,
inclusiv în calitate de consilier patriarhal, Centrul
pentru Patrimoniul Cultural „Sfântul Constantin
Brâncoveanu” de pe lângă Patriarhia Română.

Ing. Ioan Călin, un temperament deosebit
de ambiţios, dând dovadă de multă tenacitate şi
voinţă, reuşind, în ciuda tuturor opreliştilor vremii
cauzate de „originea nesănătoasă” (sau poate
chiar din cauza asta), să treacă două clase într-un
an (unicul caz pe care îl cunosc) şi, în final, ab-
solvind liceul cu mult succes. A absolvit facultatea
de Construcţii, devenind inginer constructor, pro-
fesie în care s-a remarcat prin seriozitate şi com-
petenţă. Datorită acestor calităţi, a dobândit
repede foarte mult prestigiu în acest domeniu atât
de vast al construcţiilor, în special al celor deose-
bite (tuneluri, viaducte, lucrări hidrotehnice, etc.).
Datorită statutului său de remarcabil profesionist,
a fost promovat în Ministerul Transporturilor. A
condus nenumărate şantiere din ţară între care,
foarte multe construcţii speciale de importanţă na-
ţională, contribuind la execuţia unei părţi a Aero-
portului Otopeni, a unei părţi a metroului

bucureştean, vaste lucrări hidrotehnice la Con-
stanţa.

Prof. Marian Strungaru, coleg şi prieten
încă din clasa I primară, am copilărit împreună,
iar, mai târziu, am făcut sport împreună. S-a re-
marcat de timpuriu ca un bun sportiv, jucând în
echipa de baschet a liceului. După absolvire a ple-
cat la Bucureşti pentru a-şi continua pregătirea în
acest domeniu, ajungând în echipa de baschet Di-
namo. Printr-o perseverenţă deosebită, a fost re-
marcat la vârful Federaţiei Române de Baschet,
fiind selecţionat în echipa naţională de baschet a
ţării. Ulterior, consecvent principiului seriozităţii
şi perseverenţei, a devenit antrenor al echipei na-
ţionale feminine de baschet, cu care s-a remarcat
prin frumoase rezultate. Deci, suficiente motive
să ne putem mândri şi cu un fruntaş al sportului
românesc. 

Prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu,
printre cei peste 120 de colegi din cele trei clase
ale promoţiei noastre, sigur că era foarte greu să
ne cunoaştem prea bine între noi. După absolvire,
fiecare dintre noi şi-a îndreptat paşii către ţelul
spre care i-a dirijat destinul. Am reuşit să ne cu-
noaştem mai bine mult mai târziu, când eram deja
oameni în toată firea. De abia acest prilej ne-a ofe-
rit un prim bilanţ a ceea ce a realizat fiecare în
viaţă, cu bune şi cu rele, până în acel moment.

Cu acea ocazie am aflat că elevul Gh.
Moldoveanu și-a urmat vocaţia, absolvind cu
succes studiile de filologie, iar ulterior, conti-
nuându-și ascensiunea în domeniu, a devenit pro-
fesor universitar doctor, bucurându-se de
frumoase aprecieri din partea colegilor universi-
tari şi a studenţilor săi. Este, de asemenea, apre-
ciat şi ca autor a numeroase lucrări de specialitate.

Prof. dr. Constantin Fătu, ca şi în cazul lui
Ghiţă Moldoveanu, nu am avut cum să ne cunoaş-
tem mai bine în timpul liceului. Eram toţi nişte
copii în care nu se putea vedea sau bănui măcar
ce vor face în viaţă. De un singur lucru însă, ar fi
trebuit să ţinem seamă şi anume de ambiţia, inte-
ligenţa nativă şi perseverenţa „mocanilor”, ca ele-
mente de detaşare faţă de „restul plutonului”. Este
şi cazul lui Costică Fătu, care, ca mai toţi soveje-
nii, a ştiut ce să facă în viaţă: şi ceea ce a făcut, a
făcut bine!

Absolvind cu brio studiile de medicină, a
urcat cu răbdare şi dăruire toate treptele ierarhice
ale acestui domeniu, devenind medic primar în
obstretică-ginecologice, profesor universitar și
doctor în medicină. Colaborator apreciat a diverse
clinici din străinătate. Prin muncă şi perseverenţă
a câştigat prestigiul unui eminent specialist, atât
la catedră, cât și în spital. Când am avut bucuria
de a ne reîntâlni, am constatat că am în faţă un tip
viguros, în plină putere, care mai are multe de
spus şi de făcut în acest nobil domeniu în care
şi-a consacrat întreaga viaţă.

Gen. Petrică Bostănaru, şi fiindcă veni
vorba de sovejenii noştri, aceleaşi frumoase cali-
tăţi, tenacitate, ambiţie şi inteligenţă nativă, le-am
descoperit şi la tânărul nostru coleg, elevul Petrică
Bostănaru. În plus, s-a remarcat la el o pronunţată
rigurozitate, o notă de incipientă disciplină ca-
zonă, ceea ce s-a dovedit ulerior că aceste calităţi
i-au dirijat paşii către cariera militară. Şi bine a
făcut, căci acesta era drumul pentru care era pre-
destinat! Terminând Academia Tehnică Militară,
a urcat treaptă cu treaptă spre vârful ierarhiei mi-
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litare, domeniu în care s-a simţit „ca acasă”, re-
marcându-se prin seriozitate, profesionalism şi
excelenţă.

Ing. Vasile Dascălu, încă de pe băncile li-
ceului, a dovedit un caracter echilibrat, dând ar-
gumente certe de seriozitate, ambiţie şi hotărâre
în tot ceea ce face. Şi-a urmat cu pasiune drumul
spre silvicutură, absolvind Insitutul de Industria-
lizare a Lemnului Braşov. A lucrat toată viaţa în
acest domeniu, ocupând diverse funcţii de condu-
cere, până la cea de director general al Combina-
tului de industrializare a lemnului Focşani. A
demnonstrat o puternică capacitate de organizare,
el fiind sufletul tuturor întâlnirilor noastre, ocu-
pându-se în detaliu de toate cele necesare.

Desigur că lista colegilor noştri care s-au
remarcat în mod deosebit în domeniilor lor de ac-
tivitate, colegi cu care ne mândrim, este mult mai
lungă, astfel că mai amintim pe:

Ing. Laurențiu Teodorescu, cel mai bun
matematician din clasă, a devenit un inginer de
excepţie cu responsabilităţi în instituţii centrale
din capitală, cu atribuţiuni de control în teritoriu;
gen. Arsene Constantin, absolvent al Academiei
Militare; ing. Virgil Amariei care a ocupat funcţii
superioare de conducere într-un minister; prof.
Petrică Agapie, dând dovadă de mult profesiona-
lism, seriozitate şi pasiune în ceea ce face, a ocu-
pat mulţi ani funcţia de director de şcoală la
Râmnicani, fiind apreciat ca un cadru de bază al
comunei; doctorul veteterinar Gheorghe Paloșanu
cu activitate îndelungată în domeniu ...şi alţii şi
alţii...

În memoriam!...
Fie-mi îngăduit să aduc un omagiu unor

colegi şi buni prieteni din promoţia noastră (1952-
1955) care, din păcate, s-au grăbit să plece mult
prea repede dintre noi:

Prof. dr. Virgil Odobescu. Mi-a fost coleg

şi prieten încă din clasa I primară, la şcoala nr. 2
de băieţi din Focşani. Avea o educaţie aleasă, do-
bândită într-o familie de intelectuali, plină de no-
bleţe, venită din interbelic în această atmosferă
boierească în care, printre alte nobile obiceiuri, se
făcea şi muzică (în casă existând un pian cu
coadă), a crescut şi s-a format viitorul eminent
medic Virgil Odobescu. Este lesne de înţeles că,
în aceste condiţii, Virgil a căpătat şi o frumoasă
educaţie muzicală, el cântând foarte bine şi la
vioară. Punctul forte al tuturor serbărilor pe care
le organizam încă din şcoala primară îl constituia
tocmai recitalul la vioar al lui Virgil.

Încă din clasele primare s-a remarcat
printr-o inteligenţă deosebită, fiind cel mai bun
elev din clasă, loc pe care l-a păstrat şi în anii de
liceu. Era un tip foarte studios (motiv pentru care
era poreclit „tocilarul”), spre deosebire de noi cei-
lalţi, care mai aveam şi alte preocuopări. În plus,
era excesiv de cuminte, timid chiar, care se înro-
şea rapid când mai aduceam vorba despre fete sau
când auzea câte o expresie mai deocheată.

Am insistat mai mult asupra felului de a
fi al elevului Virgil Odobescu, tocmai pentru a în-
ţelege puntea spre cel ce va deveni ulterior. Ceea
ce este de remarcat este deosebirea fundamentală,
diametrală dinte Virgil liceanul şi Virgil studentul.
După absolvirea liceului a intrat fără probleme la
institutul de medicină din Iaşi. Ulterior, când
ne-am reîntâlnit, aveam acum în faţă un tânăr mo-
dern, cu un comportament dezinvolt, plin de viaţă,
după care întorceau capul toate fetele! Aveam să
aflu, cu uimire şi plăcere, că el îşi formase o or-
chestră de studenţi (cânta acum şi la chitară), cu
care dădea frecvent spectacole la Casa de Cultură
a studenţilor din Iaşi. Iubit de toată studenţimea,
cunoscut în tot orașul, Virgil Odobescu a devenit,
într-un cuvânt, sufletul petrecerilor studenţeşti din
Iaşi! A terminat cu succes facultatea, a susţinut re-
zidenţiatul la Galaţi, a obţinut doctoratul în me-
dicină cu excelenţă, iar, ulterior, a devenit şeful
Clinicii de Chirurgie-Urologie şi profesor univer-

sitar la Braşov. S-a remarcat ca un specialist de-
osebit de apreciat în domeniu, însă, tocmai când
a ajuns la vârful performanţei, din nefericire,
ne-a părăsit mult prea devreme, la doar 65 de ani. 

Prof. dr. Gabriel Puiu, un foarte bun
coleg, deosebit de modest şi înzestrat (ca, de altfel
toţi mocanii vrânceni) cu multă inteligenţă şi te-
nacitate, trecând cu multă uşurinţă prin anii de
liceu şi, în consecinţă, câştigând aprecierile tutu-
ror. A învăţat temeinic, fiind stăpând pe toate ra-
murile matematicii, descoperindu-le toate
secretele, ceea ce l-a determinat să îmbrăţişeze
tocmai această nobilă ştiinţă, care pentru noi res-
tul (cei mai mulţi) reprezintă un obstacol mult
prea înalt! Gabriel Puiu însă, cu dăruire şi perse-
verenţă, a urcat toate treptele acestei frumoase şti-
inţe, a absolvit studiile de specialitate, şi-a dat
doctoratul în domeniu, devenind un cunoscut pro-
fesor universitar şi decan al Facultăţii de matema-
tică din Universitatea Bacău.

Am păstrat o legătură permanentă cu el,
căutându-ne reciproc cu prilejul diverselor noas-
tre anuale, însă, la ultimele, din păcate, nu a mai
putut veni, împiedicat fiind de o boală gravă. Aşa
se face că, ultima oară când l-am sunat pentru
a-l chema la întâlnirea promoţiei noastre din
2003, mi-a răspuns, din nefericire, soţia lui, co-
municându-mi cumplita veste că Găbiţă Puiu nu
mai este printre noi!

Alexandru Găureanu, prieten încă din co-
pilărie şi coleg din clasa I primară. Am copilărit
împreună, simţindu-ne fiecare în casa şi familia
celuilalt „la el acasă”. După liceu, a urmat nişte
studii economice, devenind un bun funcţionar de
bancă. A fost apreciat pentru seriozitatea şi pro-
fesionalismul său. După pensionare, rămânând
acelaşi activ gospodar, nu s-a putut împăca cu
inactivitatea, cu sedentarismul vârstei şi şi-a găsit
de lucru în blocul în care locuia. Se ocupa, volun-
tar, de toate problemele gospodăreşti ale blocului
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(înfrumuseţarea întregului bloc, reparaţii, vopsi-
torii, instalaţii, tâmplării, inclusiv mica grădiniţă
din faţa blocului, etc.). Drept urmare, cardiac
fiind, sfârşitul l-a găsit săpând în grădiniţa pe care
o îngrijea cu atâta exces de zel. 

Ing. Theodor Bănică, bun coleg şi prieten,
care s-a remarcat prin comportamentul plin de
discreţie şi modestie, în şcoală fiind deosebit de
cuminte şi, poate, mult prea restrâns. 

În relaţiile cu ceilalţi, a dovedit multă se-
riozitate şi altruism, caracteristici ale unui adevă-
rat prieten pe care te puteai baza la nevoie! În
şcoală a fost un elev foarte disciplinat şi bine
apreciat la învăţătura de către profesori. L-am cu-
noscut foarte bine, deoarece am petrecut mult
timp împreună încă din copilărie, împărtăşind
aceleaşi preocupări. După absolvirea liceului, am
aflat că s-a îndreptat către o carieră militară, însă
probabil că nu a mers, căci ulterior, când ne-am
reîntâlnit, aveam în faţă un inginer constructor,
absolvent al Institutului de construcţii.

În aceeşi calitate, datorită seriozităţii şi ca-
pacităţii sale profesionale, a fost promovat în di-
ferite funcţii de conducere în cadrul Comitetului
de stat al Planificării. Ulterior, a devenit director
cu probleme de investiţii în Ministerul Justiţiei,
funcţie în care se ocupa cu controlul şi coordona-
rea lucrărilor de investiţii în domeniul din toată
ţara. După pensionare, a revenit cu mult entu-
ziasm la Focşani, în calitate de expert în construc-
ţii şi proiectare. Parcă renăscut, cu puteri sporite,
şi-a îndeplinit un vechi vis: o modestă căsuţă într-
o zonă recâştigată prin moştenire la Varniţa. Era
atât de entuziasmat, fericit ca un copil pentru
această căsuţă, de care, din păcate, nu a apucat să
se bucure prea mult, după câţiva ani, o boală ne-
cruţătoate având să-l răpească uluitor de rapid
dintre noi. Am participat la înmormântarea lui,
acolo la Varniţa, confrom dorinţei sale.

...și această listă neagră ar putea continua
mult, căci, mi-e teamă că este mult mai lungă
decât a celor rămaşi! Voi mai aminti doar câţiva,
căci, la rest, sunt foarte mulţi de care nu se mai
ştie nimic:

Ioan Petru – un foarte bun spor-
tiv, campion la gimnastică, antrenor la
clubul „Triumf” Bucureşti; Galoș Ge-
orge – specialist în telecomunicaţii; Is-
trate Mihai – specialist în
telecomunicaţii; Piertian Papken – ne-
gustor; Aurel Nanu – de o inteligenţă
sclipitoare, el este primul care a plecat
dintre noi, încă înainte de 1989; Mihai
Postolache – a fost director economic
la Direcţia Silvică Vrancea; Stoica Toa-
der – fost primar al comunei Vulturu şi
jurist la Prefectura Vrancea;   George
Stroescu – un foarte bun sportiv – bas-
chet și gimnastică; ec. Tânjală Alexan-
dru – absolvent al Academiei de Studii
Economice Bucureşti; prof. Vasile
Boznea – un foarte bun sportiv (bas-
chet) domeniu în care s-a specializat,
devenind antrenor; Dan Roșu – a rămas
în amintirea tuturor colegilor ca un om
deosebit, fiind foarte iubit de toţi; prof.
Ciobotaru Gheorghe – fost profesor la
o şcoală din judeţul Bacău; ing. Viorel
Rughiniș, inginer mecanic, a condus
mari şantiere de profil din Bucureşti;
dr. Tudorache Ștefan - medic stomato-
log la Panciu, a fost foarte apreciat atât
ca medi, cât şi ca om.

Reamintind că această listă este
incompletă, nouă nu ne rămâne decât
să ne rugăm pentru toţi, ştiuţi şi neştiuţi, să-i po-
menim cu pioşenie cu orice prilej şi să-i avem
veşnic în inimă şi gând, căci ei toţi au fost parte
din viaţa noastră într-una din cele mai frumoase
etape ale ei, anii de liceu şi nu numai!

Echipa de baschet a liceului (1966)
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Omagiu din partea promoţiei ’57
Şapte ani de viaţă, o viaţă de mândrie

Mircea Lăzărescu

Aceste rânduri se
vor o aducere-
aminte, o poveste
care începe cu... „a
fost odată”... Înainte
de a fi mândru de
faptul că am fost ele-
vul Colegiului Natio-
nal „Unirea” trebuie
să-mi amintesc că
orfan fiind, la nouă
ani, mă simțeam
foarte singur, fără
prieteni, într-un loc
străin, timorat de mă-

rimea clădirilor liceului (deși veneam din Piața
Sfatului de la Brașov), de elevii cei mari care
jucau baschet (care nu cred că mi-ar fi făcut vreun
rău), dar mai ales de „Attila” (porecla directorului
ce imprimase o disciplina de fier) și care adesea
„cârpea” elevii care fumau undeva în școală, eu
frecventând de aceea rar și cu spaima locul faptei.
Colac peste pupăză, mai purtam și numele de
Poale lungi, astfel că toți mă priveau întâi de la
picioare. Deci în 1949 eram orfan de mamă, în-
trucât săraca s-a prăpădit de inima rea la un an de
la „naționalizare”. Fiind modistă își câștiga pâinea
într-un mic atelier și un magazin de pălării. Nici
azi nu pot uita că în prăvălia mamei am văzut,
după mintea unui copil de 7-8 ani, cele mai dis-
tinse, mai frumoase, mai elegante și mai parfu-
mate femei din oraș, din partea cărora primeam

complimente, dar mai ales o excelentă ciocolată
nemțească, apoi rusească (ciocolată, care de fapt,
era tot de la nemți). Pe tatăl meu l-am cunoscut
foarte puțin sau deloc. Am solicitat schimbarea
numelui în Lăzărescu Mircea după terminarea
facultății în anul 1962.

Cu timpul am înțeles că relația dintre das-
căli și elevi era bazată principial pe respect și în-
credere. Am avut cei mai buni și înțelegători
profesori și îmi amintesc în special de domnul di-
riginte Popovici (poreclit Renard) cu a cărui fran-
ceză am fost admis mai târziu (1967) la Cursul
postuniversitar de relații internaționale, precum și
de domnul prof. Lavrinenco la care poeziile
învățate pe de rost și spuse cu intonație îmi adu-
ceau mari note la limba rusă. Nu pot spune că nu
mi-au plăcut matematicile, doar că nu le-am pri-
ceput decât în mică măsură. La teza de matema-
tică mă treceau toate transpirațiile și mi se punea
un nod în stomac. Un trei luam numai când lun-
geam gâtul ca în desenele animate spre a mă in-
spira de la vreun coleg. Dacă îmi amintesc bine,
dădeam anual examene, școala era serioasă iar în
1957 la bacalaureat am avut de trecut șase sau
șapte discipline. „Maturitatea” am luat-o cu bine,
iar unchiul meu care m-a crescut cu mândrie după
moartea mamei (deși mai avea cinci fete), îmi pre-
gătise deja un post de magazioner la CFR sau de
suplinitor la o școală primară din împrejurimile
Focșaniului. Venise după șapte ani timpul să-mi
câștig pâinea. Soarta a vrut însă altfel. 

O întâmplare fericită a constituit-o întâl-
nirea cu dirigintele Popovici care m-a sfătuit și a
insistat chiar să dau la facultate. Lipsit de mijloace
nu eram prea optimist, mai ales că în acea vreme
circula expresia: „reușit fără loc”, când mulți
candidați luau 5 sau peste, dar reveneau acasă, ad-
miterea fiind mai sus. Cu aceasta ocazie domnul
Popovici mi-a dat și „o recomandare” în care spu-
nea că deși orfan am fost un elev bun, cuminte,
cu calități, că știu bine franceza etc. Încheierea că-
reia nu i-am dat importanță, suna cam așa: „Este
atașat clasei muncitoare!”. Am plecat la București
cu 100 de lei in buzunar. În dosarul de admitere
la ASE am pus și recomandarea domnlui profesor
Popovici. În toamna anului 1957, după zece zile
de examene eram student la ASE, admis cu nota
6,75. Eram tare mândru fiind la 16 ani jumătate
cel mai tânăr între viitorii mei colegi. Mă remar-
caseră, de altfel toți, purtam în octombrie un cos-
tum culoarea oului de rață, cu mâneci mult prea
scurte și aveam pantofi maro cu talpă albă de
crep. Să nu uit de „recomandare”. Prin 1959, la
vreo doi ani, am fost chemat la Cadre la ASE unde
un inspector m-a întrebat direct: „Tovarășe, ce în-
seamnă să fii atașat clasei muncitoare? Adică,
cum te-ai atașat? Corect ar fi fost să se spună că
ești fiu al clasei muncitoare, nu?” Bineînțeles că
i-am dat dreptate și ca să scap din strânsoare i-am
spus că prof. Popovici a murit și deci nu-mi mai
poate schimba recomandarea. Cred că a fost
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mulțumit cu răspunsul, întrucât, drept recompensă
mi-a dat să completez o adeziune spre a deveni
UTC-ist. 

Important este că din liceu am plecat cu o
zestre bogată, cu dorința de a citi cât mai mult, de
a studia în continuare. Și mai sunt mândru de ceva
și anume: Colegiul National Unirea a supraviețuit
în cei 150 de ani atât lipsei de fonduri, în pofida
cenzurii, a crizelor de tot felul, cât și dictaturilor
sau războaielor. De asemenea, mă gândesc cu
mândrie la colegii mei, între care trebuie să re-
marc, cunoscându-i mai bine, pe Constantin Bușe,
Prorector al Universității București, profesor de
anvergură europeană, doctor în istorie, elogiat de
curând pentru lucrările sale la Fundația Titulescu
de academicienii Răzvan Teodorescu și Mihnea
Berindei. Cine nu-l cunoaște pe scriitorul, jurna-
listul, dar mai ales pe reputatul profesor de ro-
mână Vasile Lefter? Pe umerii lui stă „imposibila
misiune” de a redacta, de a elabora cu ajutorul
nostru, al tuturor bineînțeles, o Carte vorbind des-
pre viața noastră sub forma „Mărturiei unei
generații’’. Este singurul cuplu de intelectuali (Va-
sile alături de soția sa, Elizia Lefter) capabil s-o
facă, deci să-l sprijinim din toate puterile, întrucât
Promoția 1957 merită sa fie mai bine cunoscută.
Cum să nu fim mândri de studiile, eforturile si
realizările remarcabile ale distinsului inginer si
specialist IT, Nicolae Tutoș, președinte al multor
corporații de profil din SUA, unde locuiește cu fa-
milia încă din 1982. 

Dar vârfuri ale promoției 1957 sunt și o
serie de profesori universitari cum ar fi Corneliu
Popa de la Universitatea din Galați, sau Valeriu
Șunel de la Universitatea din Iași, ambii cu studii
de anvergură și realizări deosebite în diverse do-
menii ale cunoașterii. Avem printre noi un magis-
trat de mare calibru, Dumitru Biro, un mare
manager în domeniul sportului ca Ioan Gavri-
lescu, cunoscut mai ales prin realizările excelente

ale clubului feminin de handbal Oltchim Râmnicu
Vâlcea, un întreprinzător specializat in industria
turismului și nu numai, Vasile Pamfil, un enolog
cu multe și importante calități - Constantinescu
Spiru, un informatician deosebit, Constantin
Ifrim, un valoros comisar de conturi, Ionel Tolea
din Piatra Neamț și mulți alții, buni profesori,
economiști, ingineri, manageri, maiștri etc. Încerc
o mare strângere de inima pentru colegii ce nu
mai sunt printre noi. 

Personal am cuvinte de prețuire pentru
marele doctor în medicină care a fost regretatul
Florin Brătilă, medic renumit în domeniul acu-
puncturii și nu numai, director al Institutului de
medicină alternativă din București care astăzi îi
poartă numele. Este o listă lungă și valoroasă între
care profesori universitari ca Dumitru Gheorghe,
Mihai Isac, Nicușor Dragomirescu, Viorel Dia-
conu, Răzvan Angheluță, Costel Moldoveanu,
Constantin Ion Nedelcu, Nicolae Norocea și
mulți, mulți alții, colegi deosebit de talentați,
frumoși și deștepți, plecați de tineri dintre noi,
pentru care mă rog adesea la Dumnezeu să-i odih-
nească în pace. Să-mi fie iertată ignoranța de a nu-
i fi menționat pe toți. 

Cele mai frumoase întâlniri ale Promoției
1957 la care am participat, au avut loc, de regula,
la Colegiul Național Unirea, dar și la Piatra
Neamț în organizarea perfectă a familiei Tolea, la
Râmnicu Vâlcea, sub inspirata baghetă a familiei
Gavrilescu, dar mai ales cele de la pensiunea
„Casa Tisaru” din Lepșa, Vrancea. De remarcat
faptul că la ultimele întâlniri ni s-au alăturat și
doamnele Rodica Maria Isac, Cora Brătilă și Su-
zana Gheorghiu, care cred că s-au simțit bine în
compania noastră. O mențiune speciala merită
buna și distinsa noastră colegă Lili Gavrilescu
care, de fiecare dată ne-a făcut cinstea de a ne fi
alături, aducându-și mereu o importantă
contribuție la reușita atmosferei întâlnirilor noas-
tre. Observ cu tristețe însă că an de an ne adunăm
tot mai puțini.

După facultate,
din 1962 până în 1967
am lucrat ca economist
în Cooperația de con-
sum la Galați, la
„muncă și salarii”, sau
ca revizor în petrol la
Ploiești, iar în 1967 am
dat examen spre a
urma la zi pentru doi
ani cursurile Postuni-
versitare de relații
internaționale organi-
zate pe lângă Faculta-
tea de drept din
București în baza HCM nr.1003/1962. În toamna
anului 1969 am fost angajat la Româno-export în
comerțul exterior cu textile. Din 1971 până în
2004 am activat în Ministerul Comerțului Exte-
rior, din care vreo 12 ani am ocupat posturi în am-
basadele României din diverse țări. Gradul
diplomatic l-am dobândit prin examen în fața unei
comisii condusă de ministrul afacerilor externe
Cristian Diaconescu. Ca diplomat de ambasadă
viața e frumoasă, dar nu înseamnă numai recepții
și întâlniri de gală. Atunci când plecam la post co-
legii ne spuneau: „să ne faci cinste acolo unde te
duci”! Și fiecare știam că cinstea e de două feluri:
de caracter și de local și nu uitam niciodată când
în țară era dezlegare la whisky... 

Profesional înseamnă și nopți de lucru la
pregătirea lucrărilor Comisiilor mixte bilaterale,
definitivarea a diverse contracte, protocoale sau
înțelegeri interstatale de cooperare economică, or-
ganizarea vizitelor la diverse niveluri, înseamnă
și răspunderea promovării exporturilor, rezolvarea
corectă a unor reclamații, participarea la târguri și
expoziții internaționale, recuperarea unor debite
sau obținerea unor condiții favorabile de creditare
pentru țară, dar și activități în favoarea statului
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român ce nu fac parte din fișa postului, uneori
chiar prin metode mai puțin ortodoxe. Uneori am
fost la aceeași ambasada pe lângă Însărcinat cu
afaceri (șef de misiune) și consilier economic și
consul și atașat cultural și de presa și administra-
tor și chiar șofer, atunci când ambasada era înca-
drată cu un singur post. De regulă diplomații sunt
în atenția serviciilor secrete, vânați de presă și pa-
parazzi, trebuie să facă față întrebărilor capcană,
sunt urmăriți adesea de teroriști, activează în zone
de conflict, sau în țări cu climă greu de suportat,
cu boli tropicale, obligați la vaccinuri de tot felul
(febra galbenă, malarie, holeră etc.). În multe ca-
zuri nu au alături familia, uzura fizică și morală
fiind destul de severă.

În perioada 1971-2004 am lucrat ca șef al
Agenției economice a României la Bangui, Repu-
blica Centrafricană, am fost Însărcinat cu Afaceri
al Ambasadei României din Bujumbura, Burundi,
Consilier economic în cadrul Ambasadei Româ-
niei de la Berna, Elveția, am lucrat ca șef al Bi-
roului economic în cadrul Ambasadei României
la Ljubljana, Slovenia, iar ultimul post (2002-
2004) l-am făcut în calitate de Însărcinat cu Afa-
ceri (Șef de misiune) al Ambasadei României din
Colombo, Sri Lanka. În toate aceste ambasade
mi-am câștigat pâinea, am avut realizări deosebite
pe linia exporturilor românești, a cooperării eco-
nomice bilaterale și nu numai (unele nedesecreti-
zate încă).

În minister m-am ocupat, între altele, de
relațiile bilaterale cu diverse țări și, până în anul
1989, de coordonarea muncii și îndrumarea
activității societăților mixte comerciale din
Franța, Germania, Italia, Spania și Anglia. Am
fost director al Pavilionului României la Târgurile
Internaționale de la Paris, Marsilia, Frankfurt,
Munchen, Dakar, Bratislava, Belgrad si Zagreb,
târguri care s-au bucurat de succes, pavilionul Ro-
mâniei fiind distins cu numeroase diplome și me-

dalii. În general mi-am văzut de treabă sârguin-
cios, fără a-mi precupeți eforturile și mai ales, ca
să-mi păstrez dinții, mi-am ținut gura. 

Făcând un dificil recurs la memorie mai
am multe de spus și mi-ar plăcea să pot scrie tot
ce știu în viitoarea carte „Mărturia unei generații”.
Nu pot încheia însa fără a aduce călduroase
mulțumiri, niciodată destule, directorului CNU,
domnul Cornel Noană care, de fiecare dată ne-a
primit cu brațele deschise, cu toata solicitudinea,
simțindu-l mereu aproape și la rândul său bucuros
de întâlnirile Promoției 1957.

Este indiscutabil, prin definiție am fost în-
totdeauna mândru de a fi absolvit Colegiul
Național Unirea, ba chiar am prezentat faptul cu
mult orgoliu, școala noastră fiind bine cunoscută
iar actuala aniversare este o sărbătoare a bucuriei
sufletului de unirist.

Am convingerea fermă că pentru Colegiul
Național Unirea viitorul înseamnă progres și dez-
voltare, întrucât oameni de ispravă, de mare cali-
bru, dau învățătură mai departe multor generații
de acum înainte.

Directorul I. Constantinescu (1959)



82

AMINTIRI  DESPRE

UNIREA

Vasile Lefter

Privesc înapoi cu... mândrie
Întoarcerea în timp, dacă acesta nu este

proustian, îţi creează un dublu sentiment: o nos-
talgie dulce cu gândul la anii adolescenţei, „Şi ce
fecior frumos eram!”, şi o bucurie a revenirii în
timp, „Dar oricum eşti, ce-ţi pasă?”, acceptând cu
înţelepciune că fiecare etapă a vieţii a însemnat o
regăsire a timpului individual, conectat prin ne-
văzute fire cu nenumărate destine, colegi de liceu,
colegi de facultate, colegi de serviciu, colegi de
petrecere a timpului liber, prieteni şi mai puţin
prieteni.

Un remember al anilor de liceu are o
aromă aparte, recreând imaginea adolescentului
în devenire. De fiecare dată, întoarcerea la înce-
putul urcuşului spre treptele lunecoase ale vieţii
devine prilej de reflecţie asupra unor dragi amin-
tiri, fiindcă pe atunci aveam doar 13 ani.

Asemenea majorităţii viitorilor mei co-
legi, m-am bucurat de libertate deplină în alegerea
şcolii în care voi continua să învăţ. Ai mei ştiau
că sunt la Şcoala Comercială, dornici să ies re-
pede „la pâine”. Mai târziu, aveau să afle că de
fapt sunt elev la Şcoala Medie Nr.1, cum se chema
pe atunci actualul Colegiu Naţional „Unirea”.

În clasa a VIII-a am intrat vreo 200, cu
examen de admitere, distribuiţi în cinci clase.
După numai un trimestru, în anul şcolar 1954-
1955, cei corigenţi la trei obiecte au fost exmatri-
culaţi. Au rămas trei clase de băieţi harnici,
încrezători că învăţătura era singura lor şansă pen-
tru viitor. Fetele învăţau la Şcoala Medie Nr. 2,
actualul Colegiu Al.I. Cuza. Băieţii cu băieţii, fe-
tele cu fetele!

Clasa mea a fost întotdeauna C. Fuseseră
desfiinţate D-ul şi E-ul. Curios este că în cadrul

repetatelor noastre întâlniri de promoţie vin ab-
solvenţi de care nimeni nu-şi aminteşte! Ce-i
mână pe ei în luptă?

E greu să reconstitui atmosfera din Cole-
giul „Unirea” de acum 61 de ani. Doar cărămida
zidurilor a înfruntat vremea, chiar dacă i s-a făcut
şi ei o lustruire modernă. Doar ea a fost martora
dimineţilor de iarnă în care tremuram fără a im-
presiona pe nimeni. Păstrează însă numele noastre
încrustate cu gândul de a înfrunta vremea. Unele
au dispărut, iar altele au devenit elemente de pa-
limpsest. În rest, Colegiul National „Unirea” a de-
venit o instituţie şcolară elegantă şi modernă.

Și atunci, şi acum, renumele şi valoarea
acestui reper intelectual au fost date de profesori
şi de elevi, aflaţi într-o luptă continuă cu inerţia,
conştienţi că sunt chemaţi să apere strălucirea nu-
melui de unirist. Spiritul nobil unirist este ceea ce
s-a numit mai târziu „starea de a fi cireşar”.
Nichita Stănescu va defini vârsta adolescentină ca
nimeni altul: „Ah, n-o să ştie nimeni / neagra pri-
cină a pământului / curgătoarea pricină a râurilor/
cauza sufletului meu”. Aceştia suntem noi, uniri-
ştii! Sunt mândru să declar că această strălucită
cetate a învăţământului românesc a primit pe băn-
cile ei, vechi sau noi, cei mai buni elevi. Mândria
de a fi unirist este ca un izvor de apă vie, este ca
un paşaport de liberă trecere prin marile canioane.

Meritul ieşirii în lume a liceului nostru
drag, indiferent de avatarurile prin care a trecut,
aparţine în primul rând sutelor de dascăli care au
trimis de la catedra-amvon flacăra învăţăturii, cu
răbdare, cu dragoste, cu înţelegere, cu dăruire.
Aşa a fost dintotdeauna şi aşa va fi mereu, pentru
că tradiţia veghează!

Pe pânza vremii îmi apar mereu profesorii
noştri dragi din acele timpuri grele pentru toţi ro-
mânii. Ar fi nedrept să creionez un anume portret.
Fiecare cu dăruirea lui, cu fărâma lui de sacru, cu
fluxul empatic transmis discret şi determinant.

Pentru colegii mei de la A, B, C, celebra
promoţie 1957, ultima cu 10 clase după sistem so-
vietic şi cu note de la 1 la 5, au rămas de-a lungul
anilor modele dragii noştri dascăli de excepţie,
buni ca pâinea caldă şi drepţi cu discipolii lăsaţi
de părinţi doar în grija şcolii fără taxe, fără obli-
gaţii materiale: Constantinescu, Enescu,
Berceanu, Diaconescu, Pătraşcu, Cocea, Rusescu,
Untaru, Davidescu, Rădvan, Lavrinenco, Leu,
Popovici, Popa, Arbore, Niculescu, Weiser, Lupu,
Untaru, Prodan, Ivaşcu... şi directorul nostru, te-
mutul Attila.

Fără strădania lor nu am fi putut străbate
mările şi oceanele vieţii în acei ani negri din vre-
mea liceului şi de după. Peste ani, un gând pios
de recunoştinţă şi adânc respect! Norocul nostru
au fost ei! Prin lumina cărţii am învins urâtul vie-
ţii, sărăcia şi platitudinea. Au ţinut trează speranţa
în izbândă.

Este o lege nescrisă ca cei uniţi de hazard
în vremuri de restrişte să se caute peste ani, legând
prietenii târzii, mult după adolescenţă. Suntem
promoţia cea mai dornică de revederi, fără a mai
aştepta cicluri devenite rutină. Anual, ne vedem,
mai numeroși sau mai puţin numeroși, în sala de
festivităţi a Colegiului, iar Cornel Noană, direc-
torul în exerciţiu, ne primeşte cu drag, bucuros să
ne informeze despre noutăţile ivite de la prece-
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denta întâlnire. Îl simţim cum freamătă de emoţie
şi mulţumire că duce mai departe o ştafetă nevă-
zută. Ne respectă şi nu ne uită niciodată la marile
sărbători ale Colegiului. Toată gratitudinea!

Noi, uniriştii promoţiei 1957 ne-am întâl-
nit şi la Călimăneşti, şi la Piatra Neamţ, dar nică-
ieri nu am retrăit anii de liceu atât de intens ca la
noi acasă, în securizata cetate a şcolii CNU. Doar
aici amintirile curg dulce şi îmbietor. Alma Mater
ne iubeşte şi protejează!

Într-o vreme mă străfulgerase gândul să
scriu o carte despre noi, prin noi. Titlul trebuia să
fie unul clasic: „Mărturia unei generaţii”. Fiecă-
ruia dintre noi i se cerea să spună povestea vieţii
lui, cu lumini şi umbre. Doamne, ce capodoperă
ar fi ieşit! Din păcate însă, pentu cei mai mulţi a
fost misiune imposibilă, chiar dacă eu aş fi dus
greul redactării.

De fiecare dată când rostesc numele cole-
gilor mei, fără nicio preferinţă, realizez că am fost
o generaţie aparte care avea obligaţia să lase măr-
turii despre ceea ce a fost, spunând generaţiilor
viitoare că au în urmă o tradiţie care nu trebuie lă-
sată să se stingă nici măcar o clipă.

Cu rugămintea de a fi iertat pentru omi-
siuni, enumăr, subiectiv, numele unor colegi de
care mă simt aproape şi astăzi la ceas aniversar.
Unii privesc cu mândrie timpul regăsit, iar alţii
din stele freamătă la gândul că nu au fost uitaţi:
Nicu Tutoş - preşedintele unei Societăţi de Con-
sultanţă IT din Los Angeles, Constantin Buşe,
Corneliu Popa, Gheorghe Dumitru, Valeriu Şunel,
Mihai Isac - universitarii promoţiei, Florin Brătilă
somitate în medicina alternativă, Dumitru Biro -
magistrat, Mircea Lăzărescu - diplomat, Constan-
tin Ifrim - informatician, Ioan Gavrilescu - un as
în lumea handbalului feminin, Spiru Constanti-
nescu - enolog, Nicolae Mândrescu, Gheorghe
Tutoş, Vasile Pamfil, Nicuşor Dragomirescu,

Petrache Munteanu, Iordache Dascălu, Gheorghe
Alexe, Gheorghe Tutoş, Mircea Sârbu, Nicolae
Dafin - profesori, Ioan Ţolea, Ştefan Costea,
Dumitru Vişan, Ioan Puiu, Teodor Vântdevară,
Valeriu Damian, Vladimir Lascu, Mihai Mercan,
Emilian Baltă, Constantin Miu, Liviu Bobeanu,
Gheorghe Bordei, Ion Chirilă, Vasile Nedelcu,
Iorgu Nedelcu, Chifane etc. În mod voit nu am
făcut distincţie între cei rămaşi şi cei „plecaţi”.
Vreau să cred că rămânem unirişti şi în lumea de
dincolo.

Luna IANUARIE 2016, prin lanţul de ma-
nifestări aniversare, ne încarcă energetic sufletele,
reaprinzând flacăra unirismului. Nu întâmplător,
liceul nostru drag a fost primul din Vrancea deve-
nit Colegiu Naţional. CNU este un brand recunos-
cut pe toate meridianele, dând lumii valori
incontestabile.

Suntem în mare sărbătoare! Să rostim
într-un glas academicul GAUDEAMUS IGITUR!

Vivat CNU!
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Neculai C. Tutoş

Despre profesorii de liceu care îți lansează
evoluția profesională, despre a fi român în

străinătate și despre a pleca sau nu din ţară.
Succesul absolvenților este ceea ce mă-

soară calitatea școlii absolvite. În acest sens,
promoția 1957 are o semnificativă contribuție în
a face cunoscută Excepționalitatea Liceului „Uni-
rea Focşani.

Câţiva dintre Magnificii promoției 1957
Sunt greu de descris emoțiile pa care le

trăiesc atunci când privesc montajul foto din
aceasta pagină, montaj alcătuit din fotografiile de
pe diploma de bacalaureat ale câtorva din colegii
mei din liceu.

Unul dintre ei, Bușe Constantin, este cel
care a devenit profesor de Istorie Universală și
Prorector al Universității Bucureşti. Un altul este
cel care a devenit renumitul medic Florin Brătilă.
Un altul este Ioan „Bebe” Gavrilescu, preşedinte
al unui club sportiv de mare prestigiu. Un dosar
politic „nesănătos” a stat în calea visului lui de a
studia medicina. Un altul este Vasile Lefter, foarte
talentat profesor de liceu și foarte talentat scriitor.
Biro Dumitru, cel din colțul de sus al montajului,
și-a atins visul de a ajunge jurist. Alt coleg Mihai
Gheorghiu a ajuns Contabil Șef al editurii Adevă-
rul. Pe undeva prin acest montaj sunt profesorii
universitari Valeriu Șunel și Corneliu Popa. Pe un-
deva ascuns în montaj este acum Mircea
Lăzărescu care a ajuns consilier în corpul diplo-

matic. Vasile „Pampon” Pamfil, profesor univer-
sitar de educaţie fizic a găzduit la Lepșa întâlnirile
promoției noastre.

Pe undeva în acest montaj foto sunt și eu
autorul acestui document.

Liceul Unirea a avut o enormă contribuţie
la menținerea condiției mele fizice fiind nevoit că
zilnic să parcurg pe jos circa 10 km dus și întors.
Adesea am făcut acest exercițiu de două ori pe zi
pentru ca seara să mă întâlnesc cu colegi pe
Strada Mare a orașului. Petrecând mult timp pe
drum în singurătate am descoperit că pot folosi
acest timp în a rezolva temele la matematicii fără
creion și hârtie. La terminarea liceului vizuali-
zam cu uşurinţa construcții geometrice compli-
cate.

În anul 1961 pe când eram student în Iași
am participat la Olimpiada naţională de matema-
tică organizată în București. Din comisia care
mi-a acordat premiul III au făcut parte marii ma-
tematicieni ai vremii, Academician Grigore
Moisil și Academician Căiuş Iacob. Ambii au
menţionat că le era cunoscut prestigiul național al
Liceului „Unirea” Focşani.

Absolvent al Liceului Unirea, promoția 1957. Doctorat în Computer Science. De mai mult
de 30 de ani în Statele Unite ale Americii. Peste 20 de ani de activitate ca Director Ştiinţific şi Vice
Preşedinte în Corporații cu prestigiu Mondial în Informatică.
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Despre nevoia și dorința de a te mândri
cu țara și poporul de origine

În anii 1980 când am plecat din țară și am
cerut azil politic, a fi Român în Occident implica
a fi marcat de comunism și sărăcie. În plus te
simțeai suspectat în a fi venit din o lume cu
educație discutabilă. Am evitat cu succes aceste
epitete prezentând România ca fiind o țară cu un
sistem de învăţământ de nivel mondial şi prezen-
tând poporul Român ca având mii de ani de istorie
eroică.

Am impus a fi văzut ca fiind rezultatul
educației la un liceu cu nimic mai prejos decât
orice alt mare liceu din lume, ca fiind rezultatul
unui excepțional sistem de învăţământ universitar,
și ca fiind rezultatul unui sever program de doc-
torat. Sutele de conferințe științifice şi de afaceri
la care am participat au devenit oportunități de a
face cunoscuți marii profesori și marile școli că-
rora le datorez excepţionala educație matematică
şi tehnică.

Am făcut larg cunoscut că în liceu am fost
elevul unui profesor care a adoptat severitatea
Platonistă în predarea matematicii. În grupul de
elevi talentați pe care îi selecta din fiecare
promoție pentru Cercul de Matematici nu erau

acceptați „cei ignoranți în geometrie”. Profesorul
Cocea organiza acasă la el întâlniri ale Cercului
de Matematică, cea ce era mult peste ce noi elevii
credeam posibil. Un astfel de nivel de dăruire este
neobișnuit.

Și de asemenea am făcut este cunoscut
faptul că programul meu de doctorat a fost condus
de un matematician celebru în Occident, Acade-
mician prof. Dimitrie Mangeron.

Excepţionalismul învăţământului mate-
matic din România a fost demonstrat și atunci
când fiul meu Radu Tutoș a ajuns în Statele Unite
la mai mult de un an după plecarea noastră din
țară. La plecarea din țară nu i s-a permis să aducă
nici un document care să ateste că terminase liceul
sau că deja începuse facultatea în România. În
aceste condiții a fost extrem de dificil să convin-
gem Institutul Tehnologic din Atlanta, Georgia să
fie acceptat ca student. Ni s-a oferit oportunitatea
de a fi supus testului numit SAT, un test naţional
pentru absolvenţii de liceu în Statele Unite. SAT
implica test de matematică și de limba engleză,
maximul de punctaj fiind 800 de puncte pentru
fiecare. Colegii de lucru din Atlanta m-au făcut să
înțeleg că Radu are zero șanse de reușită fiind
venit doar de câteva săptămâni în Statele Unite.
Le-a fost greu să înțeleagă cum de a fost posibil
ca Radu să reuşească cu 798 de puncte din cele
800 la matematici și peste 500 de puncte la testul
de engleză. Marea majoritate a absolvenţilor de
liceu din Statele Unite ale Americii nu ar reuși să
treacă cu succes examenele de admitere în mate-
matici la facultățile de prestigiu din România!

Despre cum GEOMETRIA poate lansa
succes profesional

Prima slujbă în Statele Unite, Iunie 1983,
a fost o slujbă foarte modestă fiind angajat ca aju-
tor în a opera calculatorul și ploterul unei
organizații în Atlanta, Georgia (GA). Mărturisesc
că după mulți ani ca Director General al celei mai

de succes instituții informatice în România, acest
început modest mi-a provocat zile și nopți foarte
grele pentru câteva luni de zile. Ceea ce m-a sal-
vat a fost expertiza matematică asociată cu exper-
tiză informatică. Organizaţia în care lucram era în
plin efort de a modela în 3D o întreagă centrală
nucleară, o premieră în Statele Unite, și de fapt o
premieră în lume. Proiectul cerea dezvoltarea
unui algoritm geometric care să permită simularea
pe calculator a eventualelor explozii ale conduc-
telor de aburi la enormă presiune. Simularea im-
punea analize geometrice şi mecanice pentru
milioane de componente ale centralei nucleare.

O astfel de complexitate matematică a de-
păşit cu mult nivelul de cunoştinţe matematice de
care dispunea întreprinderea astfel încât m-am
oferit să rezolv situația. Succesul în rezolvarea
problemei a lansat începutul a peste 30 de ani de
succese în domeniul dezvoltării de soluţii
inginerești asistate de calculator. Cred că astfel de
oportunități ți se oferă doar atunci când „cineva
acolo sus te are în grijă”!
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Atlanta – Paris, despre paralele care
s-au intersectat după 13 ani de intensă activitate

Pe atunci când noi cei din Atlanta GA ce-
lebram lansarea modelării 3D pentru centrale nu-
cleare, nu știam că firma Dassault Aviation în
Franța lansase un proiect de modelare 3D pentru
proiectare de avioane. Și nu aveam cum să știu că
peste 13 ani voi fi Vice Președinte la ceea ce între
timp în Franța devenise Dassault Systemes, lider
mondial în modelare 3D asistată de calculator în
proiectarea aerospațială și automobilistică.

Traiectoria intersecției cu Dassault Syste-
mes a trecut prin ani de activitate în Boston,
Massachussetts și Milano. După aproape trei ani
în Atlanta am avut șansa de a fi acceptat în poziția
de consultant la Boston la una din cele mai pres-
tigioase organizații de inginerie în Statele Unite,
Stone & Webster Engineering Corporation. IBM
și Stone & Webster au lansat în 1985 dezvoltarea
de sisteme inginerești bazate pe tehnologia de mo-
delare 3D oferite de firma Franceză Dassault Sys-
temes (DS). Ceea ce m-a calificat pentru poziția
din Boston a fost succesul proiectului din Atlanta.

Era enorm de greu să te faci vizibil într-o
corporaţie cu peste 20.000 de salariați și cu pro-
iecte în toată lumea așa cum era Stone & Webster,
numai că din nou, asta este posibil atunci când
„cineva acolo sus te are în grijă”. Stone & Web-
ster s-a asociat cu o mare corporație din Italia, Fe-
ruzzi – Montedison, pentru a forma o organizație
de aplicații digitale pentru inginerie, și consecința
a fost patru ani de activitatea în Milano ca Direc-
tor Științific al acestei organizații. M-am întors în
Boston imediat după ce a fost prăbușit zidul din
Berlin.

Succesul activității în Milano a condus la
promovarea mea ca Vice Președinte la întoarcerea
în Boston, poziție în care pentru aproape cinci ani
am lansat, în colaborare cu Dassault Systemes,
numeroase proiecte de inginerie asistată de calcu-

lator în Statele Unite și Anglia. Această colaborare
a condus la a fi acceptat în Dassault System ca
Vice Președinte, la acea dată singurul non – fran-
cez în această poziţie. De mai mult de 15 ani, DS
a ajuns să domine mondial aplicații digitale pentru
industria aerospațială, industria automobilistică și
industria navală, nave comerciale și militare.
Soluțiile Dassault System s-au
extins în absolut toate sectoa-
rele de producție și cercetare,
inclusiv în modă. Dassault Sys-
temes a fost și continuă să fie
lider mondial în revoluția digi-
tală care a transformat profund
ingineria și manufactura produ-
selor. Pentru mine Dassault
Systemes a fost oportunitatea
de a colabora în acest domeniu
cu cele mai prestigioase
corporații și universități din
lume. Ceea ce a-și vrea să-i
spun acum marelui profesor
Cocea este că abia după ani

mulți de la terminarea liceului am înțeles cât de
mult a influențat evoluția mea profesională.

Brâncuși – Gehry, admirație peste timp
și spațiu

Pentru mai mult de 10 ani am coordonat
dezvoltarea de modelare arhitecturală 3D în cola-

Dedicaţie de la Frank Gehry
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borare cu Frank O. Gehry, unul din cei mai mari
arhitecți contemporani. Clădirile proiectate de el
cum ar fi Muzeul Guggenheim în Bilbao Spania,
Filarmonica Disney Concert Hall în Los Angeles,
Centrul Muzical Experimental în Seattle, și multe
alte clădiri, nu ar fi putut fi proiectate și construite
cu metode tradiționale. Complexitatea geometrică
a arhitecturii lui Gehry este foarte greu de tradus
în documentație necesară procesului de fabricație
și construcție.

Gehry a mărturisit că este un mare admi-
rator al lui Constantin Brâncuși și că Poarta Săru-
tului și alte sculpturi ale lui Brâncuşi au influențat
arhitectura clădirilor Gehry. M-a rugat să comunic
Guvernului României că în admirația lui pentru
Brâncuși se oferă să proiecteze o clădire pentru
România. Nu este surprinzător că politicienii Ro-
mâni nu au știut cum să profite de o astfel de
oportunitate. Muzeul Guggenheim din Bilbao
proiectat de Gehry a contribuit enorm la relansa-
rea economiei orașului.

Pentru sau Împotriva plecării în străină-
tate?

Este o imensă diferență între a pleca în
străinătate ca refugiat politic și a pleca pentru a
lucra în străinătate. La plecarea mea din țară în
anul 1982, a trebuit să accept că nu este posibil să
mă mai întorc să-mi văd familia, prietenii și cole-
gii. Această acceptare a fost un imens preț pentru

toți ani în care întoarcerea în țară nu a fost posi-
bilă.

După 18 ani de activitate în România
ajunsesem să cunosc mii de colaboratori în toată
țara inclusiv un mare număr de foști studenți ai
mei. În momentul plecării din țară acest valoros
univers uman a dispărut. Până și comunicarea cu
familia a fost foarte limitată și foarte dificilă.

Tinerii Români de astăzi nu mai sunt
nevoiți să ceară azil politic. Corporații din țările
avansate care au deschis activitate și pe teritoriul
României relochează personal tehnic din Româ-
nia în celelalte țări în care au activitate. Un număr
din ce în ce mai mare de personal tehnic din Ro-
mânia este astfel relocat în țări Europene, în Ca-
nada și în Statele Unite.

Din ce în ce mai mulți elevi de liceu
premiați la olimpiade internaționale capăta oferte
și burse de studiu la mari universități americane.
Se pune întrebarea dacă studiile în străinătate
oferă mai mari șanse de lucru în străinătate şi răs-
punsul este un categoric da din două motive.

1. În ciuda faptului că învăţământul uni-
versitar din România este foarte bun nici una din
universităţile din România nu este cotată printre
primele 500 de universităţi din lume.

2. Organizațiile occidentale angajează cu
precădere absolvenţi ai universităților din țară în
care aceste organizații își desfăşoară activitatea.

Nivelul ridicat de educație matematică și
tehnică din România nu oferă avantajul competi-
tiv meritat la angajări în Occident. Organizațiile

din Occident știu mai nimic despre nivelul de
educație din România. Cei mai mulți locuitori ai
Statelor Unite nu știu pe unde este România. Ro-
mânia va deveni mai bine cunoscută dar nu peste
noapte.

Idealul este ca România să ajungă să ofere
din ce în ce mai bune oportunități profesionale în
România ceea ce va conduce la situația în care ti-
nerii vor avea toate opţiunile deschise așa cum
este situația în țările dezvoltate.

În cei peste 30 de ani de la plecarea din
România am lucrat în corporaţii din Statele
Unite, Franţa și Italia, şi am colaborat cu orga-
nizaţii din numeroase țări dezvoltate. Am fost
mereu surprins să constat cât de tentați sunt tine-
rii din aceste ţări de a ajunge să lucreze în Ame-
rica. Tentația este justificată de faptul că Statele
Unite este țara oportunităților. Este mai puțin cu-
noscut de către cei din afară că America nu este
și țara garanțiilor!

Recunoștință Supremă! Este momentul
de a face cunoscut că succesul meu profesional
este în cea mai mare măsură datorat părinților
mei care în ciuda enormelor dificultăţi materiale
au susținut educația mea în liceu și facultate. Și
au făcut acelaşi lucru și pentru ceilalți cinci copii
ai lor. Încă nu am reușit să înțeleg cum de au
reușit acest IMPOSIBIL! Şi este momentul de a
face cunoscut că succesul profesional este în
foarte mare mare măsură succes de familie. Am
beneficiat enorm de suportul pe care mi l-a oferit
soția mea peste tot în țară și în lume.

(stânga) Modele digitale, Disney Concert
Hall. Modelare precisă în 3-dimensiuni a citorva mi-
lioane de componente ale cladirii și ale procesulelor
de fabricație ale acestor componente.
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Doamne, ce frumos era atunci!
Constantin Buşe

Spre deosebire de seriile anterioare, cu
cinci, apoi cu patru ani, seria noastră liceală a par-
curs numai trei ani, 1955-1957, în ceea ce s-a
numit „Şcoala Medie de 10 ani”, nume şi model
copiat şi împrumutat din afară. Am avut şansa de
a fi învăţaţi şi educaţi de profesori de o calitate
umană, intelectuală şi educaţională deosebite, pre-
gătiţi în principalele universităţi ale ţării, unii din-
tre cei mai în vârstă fiind absolvenţi a doua
licenţe. S-au distins cu deosebire profesori şi edu-
catori precum Dumitru Cocea, matematică, Răd-
van, fizică, Constantinescu şi Budescu, limba şi
literatura română, Ghiţă Untaru, istorie, Popovici,
limba franceză, Lavrinenco, limba rusă. Pentru
mine, în cei trei ani de liceu omul care mi-a fost
cel mai apropiat, prin omenie şi ştiinţa a fost
Domnul profesor Dumitru Cocea. Cei trei ani de
„Școala Medie” s-au desfăşurat, aşa socotesc, în
condiţii normale, chiar dacă ne încurcau notele de
la unu la cinci. Nu-mi amintesc să fi fost ameste-
cate în treburile Liceului nostru autorităţile statu-
lui, cum se întâmplă astăzi, care răvăşesc sistemul
de educaţie şi de învăţământ, un exemplu fiind de-
bandada în ceea ce priveşte bacalaureatul, cu tot
felul de aşa zise modernităţi, întinderea desfăşu-
rării probelor, tematici la unele discipline care fri-
zează absurdul. Bacalaureatul promoţiei noastre,
denumit atunci Maturitate, ceea ce reflectă nivelul
pregătirii absolvenţilor s-a desfăşurat, cu cele
şapte materii, într-o singură zi, între opt şi zece
ore. Profesorii noştri nu aveau voie să fie prezenţi
în liceu, profesorii la cele şapte probe erau din li-
ceele judeţului, preşedinte al Comisiei de Matu-
ritate fiind un profesor de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”. Rezultatele acestui efort

s-au dovedit foarte bune, mărturie fiind numărul
mare de absolvenţi care şi-au continuat studiile în
Universităţile acelui timp, devenind profesori la
diferite obiecte de învăţământ, medici, ingineri,
agronomi, arte, unii devenind personalităţi mar-
cante în plan naţional.

În ceea ce mă priveşte în anii de liceu am
avut unele preocupări, credeam eu, mai atrăgă-
toare sau mai potrivite mie: literatura, istoria, ma-
tematica. Încercările literare s-au vrut a fi poezii,
precum şi o traducere din limba rusă, nuvela Un
erou al timpului nostru (Gheroi nasevo vremeni),
operă a marelui poet Mihail Lermontov, dispărut
la vârstă fragedă de 26 ani. Aceste exerciţii sau
experimente literare le-am trimis redacţiei revistei
„Tânărul scriitor” din Bucureşti. Am aşteptat cu
oarecare speranţe, vreme de câteva luni, un răs-
puns din partea redacţiei. Răspunsul nu a venit,
dar nici textele nu mi-au fost returnate. Cu timpul
m-am vindecat de a scrie literatură şi pe lângă
obligaţiile şcolare am citit în devălmăşie ce mi-a
căzut în mână, cărţi, broşuri şi unele reviste ale
vremurilor trecute despre istoria noastră şi cea
universală. Cea mai serioasă ocupaţie, pe lângă ce
acumulam la şcoală a fost în anii de liceu mate-
matica, în mod special geometria. Această apli-
care spre o materie pe cât de însemnată, pe atât de
dificilă s-a datorat celui mai apreciat şi mai iubit
dascăl pe care l-am avut în anii de liceu, Dumitru
Cocea. Cu spiritul şi capacitate sa intelectuală,
profesorul Cocea constata sau se convingea care
dintre elevii pe care i-a avut şi care au înţeles în-
semnătatea matematicii, regină din antichitate,
instrumentul tuturor domeniilor vieţii umane. Pe
asemenea elevi pe care dascălul i-a îndrumat, fără

să-i forţeze, au devenit personalităţi în ştiinţa ma-
tematică din ţară şi din străinătate, profesori de
anvergură în licee şi universităţi. Profesorul
Cocea a descoperit şi îndrumat un număr însem-
nat de elevi pasionaţi de matematică, elevi care în
anii lor de liceu, precedând seria 1955-1957, au
ilustrat cu brio prezenţa lor în cele două gazete
matematice, aflându-se în permanenţă evidenţiat
la rubrica rezolvatorilor de probleme. Dintre ace-
ştia amintesc pe Donescu Dragomir, Nicolae
Pandrea, Radu Petrovici, Emil Taru, Bercovici,
prietenul meu Aurel Cristea.

Cum am pornit şi am încercat eu, de la în-
ceputul anului 1955, să urmez cât de cât traseul
acestor străluciţi foşti elevi ai Liceului Unirea?
Cel care m-a pus pe linia dreaptă sau de plutire a
fost profesorul Dumitru Cocea. Domnia sa, în
prima parte a orelor de curs controla felul în care
elevii au rezolvat problemele ce s-au dat. Cei mai
mulţi, scoşi la tabla pentru demonstra cum au lu-
crat, nu s-au descurcat. S-a întâmplat, în câteva
rânduri, să-mi vină rândul la tabla în aceste situa-
ţii. M-am descurcat, profesorul Cocea, însă, m-a
încercat, dându-mi spre rezolvare alte probele
probleme. M-am descurcat, dându-le de capăt.
Înainte de vacanţa de Crăciun şi de Anul Nou,
1955-1956, Profesorul Cocea, după ore mi-a cerut
să merg la farmacia aflată între Teatrul Municipal
şi Prefectură, pentru a cumpăra ţigări antiasma-
tice. Cei de la farmacie ştiau despre ce era vorba,
eu atunci am aflat. (Profesorul se îmbolnăvise
grav spre sfârşitul iernii 1944-1945, fiind militar
în război cu germanii pe teritoriul Slovaciei. Sta-
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rea sănătăţii sale l-a obligat să renunţe la postul
de conferenţiar, pentru care dăduse concurs, la Fa-
cultatea de Matematică, a Universităţii din Bucu-
reşti). După vacanţă, am mers din nou la farmacie,
dar am fost şi la chioşcul de ziare pentru a cum-
păra Gazetele de Matematică A şi B, pentru că
după câteva săptămâni domnia să mi le-a dăruit,
astfel am aflat şi am înţeles pentru ce a făcut acest
gest. În câteva săptămâni am reuşit să rezolv în
jur de 20 de probleme, i le-am prezentat profeso-
rului şi mi-a spus să le trimit Gazetei, la sediul Fa-
cultăţii de matematică de la Universitatea
bucureşteană. Nerăbdarea a fost mare, dar după
vreo trei luni de aşteptare, trecând zilnic pe la
chioşcul de ziare, am cumpărat Revista B. Nu  mi-
a venit să cred. Figuram alături de masă uriaşă de
elevi din toate liceele româneşti drept rezolvator
de probleme. Un rol şi rost în această situaţie fe-
ricită au avut-o Domnul Cocea predecesorii mei
în ale Matematicii de la Liceul Unirea. Am cola-
borat la cele două Gazete, în cei trei ani de liceu,
însă în mai mică măsură la Gazeta A rezervată
profesorilor de matematică.

Cum am ajuns student la Facultatea de Is-
torie a Universităţii din Bucureşti şi nu la cea de
Matematică? În vacanţele de vară, în anii 1956 şi
1957, profesorul Cocea mi-a făcut onoarea şi bu-
curia de a veni câteva duminici la locuinţa Dom-
niei sale, aflată în apropierea Liceului nostru
pentru a învăţa şi rezolva probleme preponderent
de Geometrie. În această treabă, se înţelege că era
mereu pe ultimul loc, adică al doilea. Se întâmpla
să rezolv problema, ceea ce profesorul o făcuse
mai repede, ceea ce i-a creat răgazul să se odi-
nească oarecare timp şi să o luăm de la capăt.
Mi-a demonstrat în destule cazuri ca unele pro-
bleme pot fi rezolvate şi în altă modalitate, ceea
ce mie nu mi s-a întâmplat. Totuşi, Domnul Cocea
credea că pot concura fără teama la admitere la
Facultatea de Matematică. Domnia sa avea un

prieten, profesor de istorie, apreciat în mod de-
osebit, devenit pensionar, care, din când în când
îl vizita. La o asemenea vizită am fost prezent şi
eu. Gazda noastră, care ştia ce pot şi mă orienta
spre matematică, vroia să mă supună la un exa-
men pe problematică istorică, ştiind că eram ca-
pabil să urmez şi a doua facultate ce de Istorie.
Vreme de aproape două ore profesorul Chiriac
m-a întors pe toate feţele şi se vede treaba că
m-am descurcat, ceea ce i-a comunicat gazdei, cu
menţiunea că pot urma fără opinteli Facultatea de
Istorie. Domnul Cocea a stăruit prin a motiva di-
recţia mea spre matematică. S-a pus problema de

a încerca să dau examen de admitere la ambele
Facultăţi. Admiterea la istorie s-a desfăşurat cu
mai multe zile înaintea celei de matematică. Am
reuşit la istorie, nu şi la matematică, întrucât de la
acea dată nu se mai accepta a doua facultate. Am
rămas cu nostalgia nopţilor mele de rezolvare a
problemelor propuse de cele două Gazete. În cei
cinci ani de facultate la Istorie şi alţi trei locuind
prin mai multe cămine studenţeşti am purtat cu
mine un maldăr de numere din Gazeta Matema-
tică (seriile A şi B). La ultimul cămin studenţesc,
nu am aflat şi de ce m-au lăsat sărac de aceste
odoare ale tinereţii.

Clasa 5 - ora de știinte naturale 
prof. Ileana Prodan (1963)
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Colectia Gheorghiţă Geană

Promoţia 1960 
Întâlnirea din 1980

Echipa de dansuri, instruită de
Claudia Bălănuţă (1959)
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Echipa de dansuri, la Teatrul Pastia, 24 ianuarie 1959 
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Corpul profesoral al Liceului Unirea (1966)
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Fotografii realizate de elevii uniriști  (1965-1966)
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Tiberiu Dima

Unirist în promoţia cutremurului (1977)
A fi sau a nu fi... elev la Liceul „Unirea”?

Era o întrebare pe care mi-am pus-o pe la începu-
tul clasei a VIII-a şi, asta, din două motive: pe de
o parte examenul de admitere era dificil (cu 5
probe), iar, pe de altă parte, părerea tatălui meu,
profesorul Petrache Dima, că nu e bine să fii elev
acolo unde ai un părinte profesor. Aceeaşi dilemă
avea si prietenul meu, Nicu Chifan, fiul profeso-
rului Nicolae Chifan. El a hotărît să candideze la
Liceul „Cuza”, dar în cazul meu a funcţionat far-
mecul atmosferei uniriste, pe atunci configurată
în jurul „Revistei Noastre” şi al clubului foto - ci-
nematografic. Încă din gimnziu participasem la
activităţi organizate de „Revista Noastră”, făceam
fotografii alb-negru, în excursiile literare, partici-
pasem la corectarea şpalturilor de tipar, şi, mai
ales, cunoscusem vibraţia unică, oferită de spaţiile
ahitecturii generoase a Liceului. Pentru mine era
clar: unirist, cu orice efort!

...Şi aşa a fost... mult efort! Admiterea în-
semna susţinere a două probe scrise, la română şi
matematică şi trei probe orale, la română, mate-
matică şi istorie. Comisia de examen era condusă
de profesori universitari. Nu pot uita frământarea
elevilor, în curte, la probele orale, acea combinaţie
de stress, înainte, şi descătuşare, după, ce crea
ocazia primelor conexiuni între foarte tinerii can-
didaţi. În sfârşit, unirist!

...cu uniformă standard: costum bleumarin
din magazin (la comandă, pantaloni din stofă,
uşooor evazaţi, sacou din stofă fină, pentru impre-
sie artistică, şi cravate asortate, cu cerul, cu ochii
preferaţi... cu sezonul... cu tematica zilei...) plus
şapca cu însemnele L.U. şi un şnur auriu, pentru
clasele IX-X, două şnururi aurii pentru clasele XI-
XII. Cei cu un şnur îi salutau, ridicând şapca, pe
cei cu două, conform tradiţiei. Mai primeam şi
patru ecusoane matricole vişinii cu L.U. nr..., des-
pre care, am aflat că se cumpără cu preţ bun, prin
alte licee... pentru impresie artistică... Fetele, sa-
rafan albastru şi bentiţă albă, pe care o urau... cum

uram şi eu şapca... A mea a rămas aprope nouă; o
punem pe cap doar la intrare. Reguli, reguli, re-
guli... şi media fără rotunjire. Un doi te lăsa fără
vacanţă. Socializare, da! Eram veseli, glumem
foarte mult, ne zâmbeam. Acum, elevii îmi par
sobri, chiar un pic reci.

Lectură, sport, muzică... Citeam foarte
mult şi divers. Îmi aduc aminte că am participat,
într-a XI-a la un concurs de eseuri pe teme de fi-
losofie şi l-am întâlnit pe Vosganian Varujan
(Jembi), cuzist, prezenta „Existenţialismul”...
probă de tupeu... tovarăşii i-au acordat 10 minute,
el şi-a luat 15 sau 20; avea o capacitate specială
de a acoperi timpul cu idei... şi de a-l dilata... Eu,
„Nietzsche şi arta modernă”... alt tupeist! S-au foit
şi la mine vreo 10 minute şi gata... interesant dar
neesenţial... tovarăşi! Păi cum, fără Marx, fără En-
gels, fără Lenin?! Afară, Jembi se uită atent la
pantofi şi tace, un timp, cu mâinile în buzunare şi
cravata desfăcută... apoi contină ideile... Frustaţi
de lipsa de interes a comisiei, ne-am prezentat
unul altuia temele alese, conducându-ne... reci-
proc... spre casă... un timp spre gară, un timp spre
centru... Timpul s-a dilatat zdravăn, dar, în final,
am ajuns acasă mulţumit de schimbul de idei.

Am zis sport?... sporturi e mai corect! Dar
mie mi-a plăcut baschetul, oricând... Vara, iarna,
pe ploaie, pe ger... abia sărea mingea... era ca un
dans latino... Meciurile dintre „Cuza” şi „Unirea”
erau spectacole, cu faze, cu slam, cu luptă, cu pu-
blic numeros, pancarte şi... supraveghere de la
Miliţie... Handbalul, la fel! Nu erau majorete...

Vara, uniriştii, adică băieţii, mergeau în ta-
băra de muncă la plantaţiile de brad din zona can-
tonului Lepşuleţ. Clădirea avea două încăperi
mari, cantina şi dormitorul de... 80 de paturi, plus
o bucătărie mică. Dar nu clădirea era o problemă,
ne înţelegeam noi, cei 80, până la urmă (cei mari
aveau „grijă” de boboci... all inclusive...) dar mai
era domnul profesor de matematică Nicolau...
auuu! O combinaţie perfectă între o mamă grijulie

şi un tată tiranic (nu se inventase termenul de te-
rorist...). Era grijuliu şi talentat la organizarea me-
selor şi tiran la muncă. Noi foloseam o săpăligă
foarte solidă (calistire), pentru a curăţa puieţii de
brad de buruieni, mai ales urzici de 50-80 centi-
metri, şi trebuia să coborâm, în linie, pe coastele
muntoase reînpădurite, abaterile de la linie fiind
punctate cu expresii foarte colorate ale profeso-
rului Nicolau. Mergeam apoi la masă şi ne ali-
niam pe grupe; grupa cea mai harnică intra prima
şi apoi celelalte. Avantajul celor harnici era supli-
mentul... după ce terminam tot din farfurii. Dom-
nului profesor îi plăcea să ne facă educaţie, prin
stimulare... Am avut surpriza ca, într-una din cele
trei săptămâni, după patru zile de muncă în căl-
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dură să ne bucurăm de trei zile superbe, la rând,
de fotbal, scăldat şi focuri de tabără. Seara se des-
făşurau competiţii de contact, în pătrate de 2m pe
2m, un fel de sumo, în care luptătorii săreau într-
un picior şi se atacau cu palmele în umeri şi piept,
până era scos unul din pătrat... Lemnele de foc ni
le tăiam singuri, baia era la pârâul rece, dar curat...
experinţe extraordinare de adaptare şi călire. La
sfârşitul taberei primeam bani frumoşi, dar ei nu
egalau distracţia...

Toamna, veneam cu plăcere la şcoală,
pentru reîntâlnirea cu profesorii, mulţi îndrăgiţi,
dar şi câţiva temuţi; pentru revederea colegilor;
pentru ambianţa bibliotecii şi forfota de pe tere-
nurile de sport. Domnul profesor Chifan era di-
rector şi avea destule pe cap, ne oferea o oră de
matematică, în plus, în fiecare săptămână pentru
pregătire şi rezultatele s-au văzut, mulţi dintre noi
fiind admişi cu medii mari la diferite facultăţi. Se
făceau şi activităţi practice, o zi pe săptămână de
atelier, unde am căpătat câteva deprinderi foarte
utile de lăcătuşerie, sudură, strung şi alte unelte,
tămplărie şi electrotehnică, plus noţiuni de desen
tehnic. Mai târziu, în calitate de profesor, am
constatat că toate ţările industrializate au introdus
astfel de activităţi în educaţie, iar la noi s-a renun-
ţat la ele... pentru economie...

Clasa a XII-a a venit prea repede... Înce-
pea cu frământările fireşti, legate de bacalaureat,
admitere şi banchet, unica mare petrecere a liceu-
lui. Nu existau balul bobocilor, balul mărţişorului
şi alte baluri, banchetul avea o încărcătură festivă
specială, pentru că celelalte petreceri ale noastre
erau private. Dar erau... Pentru fiecare petrecere
se înregistra o bandă de magnetofon cu muzică
atent selectată, pentru trei ore, după reţeta: blues,
rock, blues, rock, rock, blues, blues, blues, rock...
„Autorii” benzii ştiau când urmează trei blues la
rând...

Când toate curgeau normal, când primă-
vara dădea semne optimiste, pe 4 martie 1977, am
trăit marele cutremur: 50 de secunde la 7.3 grade
Richter... mult timp... părea o eternitate... Am scă-
pat, mulţi dintre noi, fără case avariate grav, dar
Liceul a suferit. Încărcătura din pod, ţigla de pe

acoperiş, bordurile grele din piatră, din partea su-
perioară, au agravat fenomenul de forfecare a
structurii de rezistenţă şi avariile au fost vizibile.
Cu strângere de inimă, am participat la strângerea
tencuielii căzute, a cărămizilor şi bucăţilor de
ţiglă. Era necesară o reconsolidare serioasă a în-
tregii clădiri. Şi a venit vestea cea mai rea, mai
întâi pe surse... pe zvonuri... tovarăşa Stavrache,
fostă directoare la „Al.I. Cuza”, în acel moment
Inspectoare Şefă, pusese Liceul „Unirea” pe lista
de demolări! În felul acesta, înţelegea să scape, în
sfârşit, de concurenţă... Atunci a început lupta!
Prof. Nicolae Chifan, împreună cu prof. Petrache
Dima, au reușit să mobilizeze personalităţile cul-
turale ale vremii, mulţi colaboratori ai „Revistei
Noastre”, pentru a împiedica nenorocirea, şi au

reușit! Liceul a fost reparat şi preluat temporar de
Ministerul Transporturilor.

Între timp, noi am fost mutaţi la Liceul
Economic, actuala Şcoală „Anghel Saligny”, până
la bacalaureat. Am susţinut bacalaureatul în clă-
direa noastră şi ne-am despărţit de profesori în
sala de festivităţi, plină de răni, într-o atmosferă
sobră, apăsătoare. Atunci nu ştiam rezultatul ne-
gocierilor şi părea că toată adolescenţa noastră se
năruise odată cu Liceul.

Dar... „nu mor caii când vor câinii...”!
Peste ani, în 1983, am avut şansa să devin coleg
de cancelarie al profesorilor mei, retrăind, în fie-
care zi, acel sentiment de apartenenţă la un superb
fenomen cultural: spiritul unirist!
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Rodica Iancu (Iordache)

Povestea generaţiei 1981-1985

Clasa a XII-a D (1980)

Suntem generaţia care, în ciuda faptului
că liceul a fost transformat în liceu industrial, a
trăit cu emoţie fiecare început de an şcolar, fiecare
examen, fiecare întâmplare petrecută în această
şcoală.

Am avut şansa unor dascăli deosebiţi, care
s-au străduit să ne lumineze minţile, să ne în-
drume spre valori autentice, să ne putem alege un
drum mai bun în viaţă. Dl. Petrache Dima, care
ne-a insuflat dragostea faţă de literatură, de citit,
de scris în „Revista noastră”; Dl. Prof Chifan, cu
sprâncenele-i stufoase- înțelegerea matematicii;
D-na Nagler - chimia; Dl. Nagler - biologia; Dl.
Olaru - fizica; Dl. Davidescu - geografia; D-na
Popescu - un adevărat artist plastic; Dl Vasii - la
orele căruia nu se auzea decât scârţâitul parche-
tului, când se plimba prin clasă, în timp ce ne spu-
nea o istorie „altfel”, decât cea din manual
(manual editat de comunişti); Dl. Rosu - filozo-
fia... (din păcate, majoritatea dintre ei ne privesc
dintr-o altă lume, de acolo, de sus, din Cer).

Suntem generaţia care, a trebuit să meargă
la fiecare început de an, în practică agricolă, la
cules de struguri; generaţia care a trebuit să înveţe
despre motoare, cu profesori deosebiţi: D-na
Gabriela Negrei, diriginta noastră (o femeie pe cât
de frumoasă, pe atât de înţeleaptă, de ataşată de
noi); Dl. Ioneanu (admirat de toţi colegii mei); Dl.
Dumitraş; Dl. Popescu... Suntem cei care am în-
văţat să conducem camioane, dar şi cei care am
învăţat literatură, matematică, istorie, geografie,
chimie...

Suntem generaţia care a scris cu plăcere
în „Revista noastră”, care a participat la STEF
(Stagiunea Teatrală a Elevilor din Focşani), unde
colegi de-ai noştri au stârnit hohote de râs cu piesa
„Preşul”, de Ion Băeşu (în regia domnului Ioan
Constantinescu), apreciați de critici şi de public,
în egală măsură.

Suntem generaţia care a făcut practică pe
şantier, când s-a construit barajul de la Porțile de

Fier II, dar şi generaţia care a trăit cu toată fiinţa
fiecare clipă petrecută în liceu, la ore, în labora-
toare, în ateliere, în curtea liceului şi de care ne
aducem şi o să ne aducem cu drag aminte, de fie-
care dată. Poate nu suntem generaţia „perfectă”,
dar poate, tocmai, „imperfecţiunea” noastră ne
face să fim mândri că suntem uniristi. Asta e, în
mare, povestea generaţiei noastre.

Întâlnirea promoției după 25 de ani (2005)
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Mihaela Serea

Am crescut la „Unirea”

Acum 43 de ani, vara
Cu Liceul „Unirea” am făcut cunoștință în

vara anului 1973.
Vara aceea am petrecut-o mai mult prin

spitale. Din toată vacanța m-am ales cu prea puțin.
Dar săptămâna pe care am petrecut-o la Focșani,
în Spitalul Militar, a fost chiar frumoasă.

Îmi făcusem o prietenă, Liliana. Îmi amin-
tesc bine bretonul ei blond și ochii albaștri, chiar
și pijamaua galbenă cu fluturi. Pe-a mea nu mi-o
amintesc. Mergeam la parter, unde erau cabine-
tele, și ne uitam îndelung la acvariul cu peștișori
colorați. Unii erau transparenți, puteai vedea în-
ăuntrul lor un ghemotoc mic de intestine. Alții
erau negri, alții roșii, alții în dungi... Ierburi subțiri
se legănau în apă și peștișorii ne priveau prin sti-
clă.

Într-o zi am hotărât să mergem la magazi-
nul Putna să ne cumpărăm o minge. Am plecat
așa, lipa-lipa, în pijămăluțe și-n papucei. Era cald,
era la prânz – nimic nu poate fi mai frumos decât
o amiază de vară. Era închis la Putna: era dumi-
nică, ne-a explicat un om care trecea pe-acolo. În
spital pierzi socoteala zilelor.

„Putem să ne întoarcem pe altă parte,” a
zis Liliana. Aveam încredere în ea, era cu un an
mai mare decât mine. Așa că am luat-o pe partea
cealaltă și undeva, aproape de spital, ne-am oprit

la o poartă înaltă ferecată cu lanț și lacăt. Ziduri
roșii de cărămidă, o curte imensă și tot soarele
Africii se mutase deasupra. „O școală,” mi-a ex-
plicat Liliana. „O școală,” mi-am zis și m-am gân-
dit cum ar fi să învăț într-o asemenea școală, să
străbat curtea aceea ca un deșert în soare și să mă
opresc în mijloc, unde nu e nici un petec de umbră
și să fie un spațiu atât de larg în jurul meu.

„Cum o fi,” mă întrebam, „să sune soneria
și să alergi pe scările acelea în sus, să te grăbești
să intri la oră?”

Conserva timpului
Să revezi pe cineva de care te-ai despărțit

de multă vreme, e ca și cum ai deschide o con-
servă. Ce s-a întâmplat între timp? Cred că e ca și
cu viorile, iar cu viorile îmi spunea Alexandru To-
mescu că e ca și cu vinurile: un vin bun, prin în-
vechire, devine și mai bun; o vioară bine făcută,
în timp, câștigă în calitate. Dar numai dacă a fost
de la început o vioară bună sau un vin bun. Și
mărturisesc că am avut minunata bucurie să des-
copăr acest vin bun în oameni despre care nici un
știam, cu ani în urmă, ce fel de vin ar putea fi.

Cea mai frumoasă revelație am avut-o în
2002, de la Dinu Mihăiță, coleg de liceu. „Sunt
șofer, îmi place să fiu șofer, tot ceea ce mi-am
dorit a fost să fiu șofer.” Iată, mi-am zis, un om
care este tot ce nu pot fi eu. În fața frământărilor,
și complexelor, și frustrărilor, și revoltelor mele,
iată-l pe el, senin, mulțumit, capabil să se bucure,
să iubească ceea ce face și ceea ce este. Asta ai în
ADN sau n-ai. Contextul n-are nici o relevanță.

Am cunoscut oameni importanți, titrați, cu
cariere strălucite, oameni cărora li se aduceau
omagii din toate părțile și tot nemulțumiți erau,
tot îi mâncau pe dinăuntru invidia, paranoia,

disprețul și toate otrăvurile. Între acești iluștri
nefericiți care-și împrăștie generos în mediu ne-
fericirea și Dinu Mihăiță, eu îl aleg pe acesta din
urmă și zic că, dacă planeta ar fi locuită numai de
oameni ca el, n-ar mai exista tribunale, pușcării,
războaie și nimic din ce urâțește fața lumii.

Când umbli prin locurile din care ai plecat
de multă vreme, e ca și cum ai desface conserve
din cămara bunicilor. Cu cât mai rar umbli la ele,
cu atât mai bine se păstrează gustul și aromele.
De aceea revin rar pe-acolo și mă doare fiecare
schimbare, oricât de bună ar fi ea și oricât de utilă.

Nina și Dana
A doua întâlnire cu Liceul „Unirea” a fost

mai consistentă. Terminasem clasa a IV-a și ple-
cam în tabără la Homorod. Ne-au adunat din tot
județul la „Unirea” pentru vizita medicală. Am
stat câteva ore călare pe valiza albastră, în curtea
visurilor mele, am băut apă de la țâșnitoarea cu
patru găuri și până la urmă am și intrat în școală.
Mirosul din laboratorul de chimie l-am simțit încă
de-atunci, dar nu știam ce-nseamnă. Era doar un
miros pe care aveam să-l leg definitiv de holurile
cu mozaic, de ferestrele înalte, de balustradele din
lemn lustruit de mâinile atâtor generații care ur-
caseră și coborâseră scările întoarse.

Atunci le-am cunoscut pe Nina Neagu și
pe Dana Cotârlan. Au mers și ele în tabăra aceea.
Am stat 12 zile în aceeași cameră. Priveam cu
admirație prietenia dintre ele. Deși atunci n-aș fi
știut să pun punctul pe i, cred că mă impresiona
acel fel de prietenie plin de respect și grijă.
Simțeam că buna cuviință și amabilitatea lor sin-
ceră se răsfrângeau și asupra mea, când le eram

Șapte ani am petrecut la „Unirea”, anii
de evoluție, anii de formare, perioada în care se
clădește caracterul și se proiectează destinul.
N-a fost numai lapte și miere, pentru că viața nu
e pentru nimeni o linie dreaptă. Nu mă mai pot
întoarce să îndrept ceva, dar pot să privesc înapoi
și să mă împac cu fiecare clipă, pentru că timpul
acela îmi aparține – sunt eu.
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în preajmă și nu eram obișnuită cu asta, era ca un
dar nemeritat pe care îl primeam.

A mai trecut un an – vreme lungă atunci
când ai 10-11 ani. Mă gândeam deseori la ele și
speram, sincer speram, cu toată puterea mea de a
spera, că le voi regăsi într-o zi. Deocamdată, mi-
era suficient să știu că există. Clasa a V-a am
făcut-o în Odobești. În vara care a urmat, mama a
hotărât să mă mute la școală la Focșani. Unde? La
„Unirea”! Eram acum în pragul atingerii unui vis
pe care nici nu-l visasem serios: să merg la școala
aceea cu ziduri roșii, cu o curte imensă în care
vara arde soarele ca-n Africa, să sune soneria și
să urc în grabă scările cu balustrada lustruită de
atâtea și atâtea generații.

Am recuperat în grabă anul de engleză
care mă despărțea de clasa în care aveam să fiu
înscrisă. Mergeam din două în două zile la cineva
din oraș, o tânără drăguță care îmi preda după un
curs practic pentru adulți. Nu era o problema pen-
tru mine, mintea mea era ca un burete și absorbea
totul fără efort. Franceza urma s-o învăț a doua
oară, ca repetenții – asta îmi displăcea, nu supor-
tam idea de a bate pasul pe loc. Nu mă gândeam
deloc la avantajul de a ști deja ce se predă și nici
n-aveam habar că tocmai la franceză îl voi avea
pe profesorul meu preferat absolut: Pișpi.

Dar mai presus de toate, aflasem deja, de
la Lavinia Vasilache, sursa de inspirație în decizia
mamei, că voi fi în clasă cu Nina Neagu și Dana
Cotârlan! Din toate școlile și din toate clasele a
VI-a din Focșani, tocmai în clasă cu ele urma să
fiu. Care era probabilitatea? Eram emoționată și
intimidată.

A venit toamna, mi-am pus uniforma, am
urcat în autobuz și m-am dus la școală, la „Uni-
rea”. A început o perioadă grea și nefericită, pre-
sărată rar cu mici satisfacții, des cu fanteziile mele
și atât cât trebuie, cu câteva chipuri care s-au lu-
minat încet-încet pentru mine.

Cursa de Nereju
Făceam naveta. Dimineața veneau auto-

buzele cu o punctualitate pe care azi nu mi-o pot
explica. Erau ca trenurile japoneze. Scria pe
tăbliță 07.13, păi să știți că la ora 7 și 13 minute
venea. De departe, din satele acelea legendare de
la munte, veneau cu zăpadă pe ele când pe la noi
nu căzuseră încă primii fulgi. Era cald înăuntru,
oamenii moțăiau pe scaunele lor. Mirosea a piei
de oaie și a brânză de burduf. Mai ales miercurea,
când era zi de târg. Se înstăpânise o regulă nes-
crisă ca miercurea autobuzul să facă un mic ocol
și să intre în oraș chiar pe la Obor, pentru ca oa-
menii să-și descarce acolo sacii din portbagajul
de deasupra.

Dacă trebuia să plec mai devreme, luam
cursa de Butucoasa, din altă stație. Ieșeam cu pre-
cizie de ceas din casă. Vedeam autobuzul trecând
– un șir de lumini de la ferestre – de-a lungul Mil-
covului, prin Broșteni. Știam că, dacă o țin tot
într-o fugă, ajung odată cu el în stație. Sigur, im-
portant era să ajung sus, la Casa de Cultură, când
autobuzul era în stație: șoferul mă vedea alergând
la vale și mă aștepta.

Iarna aveam loc privilegiat: în picioare, în
față, unde, în mod normal, nu era voie. Îmi plăcea
să văd drumul în față, mai ales pe câmpul
Focșaniului, unde se întindea drept-drept, mărgi-
nit de plopi. Dar aveam sarcinile mele: tăiam bi-
lete în stații, iar între ele, pe drum, ștergeam din
când în când parbrizul în dreptul șoferului cu o
cârpă înmuiată în spirt, pentru că îngheța.

Dacă nu aveam barieră, sau dacă nu ne
uitau acolo cu bariera pusă, ajungeam devreme în
Focșani și o luam încet, încet pe Strada Mare. Pră-
văliile erau deja deschise. Mă opream o vreme la
darac, unde mașinile huruiau și scoteau valuri de
lână ca niște nori trași în straturi și înfășurați.
(Pentru mai multe detalii și mai multă atmosferă,
citiți „Cartea Șoaptelor” de Varujan Vosganian.)
În momentele acelea, singurătatea mi se părea un
privilegiu: pentru zece-douăzeci de minute, pu-

team să fac ce vreau.
La școală ajungeam prima. Erau doar oa-

menii de serviciu. Luminile aprinse în clase. În
acel prim an, pe 6 decembrie, cum stăteam eu sin-
gură în clasă – eram în corpul acela obscur din
spatele sălii de sport – a venit la mine tanti
Caracaș. Era o femeie bătrână, ai cărei ochi erau
aproape nefuncționali din cauza cataractei. Ținea
un pachet în hârtie albă și m-a rugat să scriu pe
el, pentru că ea nu vedea: „La mulți ani cu sănă-
tate! Caracaș”. Și undeva, mai sus: „Pentru Dl.
Director Neculai Chifan”. După ce am scris, și-a
apropiat foarte tare pachetul de ochi, încât nasul
ei lung și coroiat atingea hârtia. A fost mulțumită
și a zâmbit cu gingiile știrbe.

Nu știu ce mare lucru pusese ea acolo, dar
se vedea că-l pregătise cu drag pentru că directo-
rul era bun și se purta tare frumos cu oamenii de
serviciu, îi simpatiza și ne povestea uneori anec-
dote cu ei. De ‛nea Papaman vă mai amintiți? De
fapt era italian și se numea Papamano. „Amară
pâine, viață de câine...” a cugetat într-o zi domnul
profesor privind pe fereastră la câinii care se lă-
făiau în soarele de primăvară. „Copii, cu cine
credeți că m-am întâlnit înainte de Paște, la coadă
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la lapte? Cu ‛nea Papaman. Stătea acolo de la 5
dimineața, era primul la coadă, cu patru sticle, să
ia lapte pentru căței.” Adevăr zic vouă: după câini
cunoști stăpânul. Luați-o cum vreți.

La prânz, adică după ore, obiectivul meu
era să prind cursa de Nereju, la 14.15 din auto-
gară. Puteam să prind și loc. Ultima oră se termina
la fără zece, iar eu aveam un mers atât de rapid
încât rareori mă depășea cineva pe stradă. Și mi-
a rămas până acum obiceiul de a merge foarte re-
pede. Oamenii urcau în autobuz, își scoteau
cușmele și dădeau bună ziua, iar când autobuzul
o lua din loc, își făceau cruce.

Dacă la dus autobuzul mirosea a brânză și
a piei de oaie, la întors era stăpân mirosul de pâine
caldă. Opream undeva, pe Strada Democrației, la
Cuptorul de Aur, și toată lumea se ducea să cum-

pere pâine de-aceea de 5 lei, împletită și coaptă în
tavă. N-aș putea afirma că am mâncat vreodată
ceva mai bun. Dar și foamea era mare la ora
aceea. Și mai luau și covrigi, șiruri lungi, pe
sârmă, zeci de covrigi calzi, pentru pomeni.

Într-o zi, am auzit crâmpeie dintr-o po-
veste – chiar credeam că am citit-o undeva, poate
în Sadoveanu? Nicu Jinga, lăutarul – vă spune
ceva? „Era tare fudul, călare pe calul lui negru,
nu-i trecea nimeni pe dinainte!”. Îmi scosesem
cartea să citesc, dar parcă erau mai interesante
crâmpeiele de poveste pe care le prindeam din
spate. Pe scurt, acest lăutar țanțoș și arătos,
simțindu-se ofensat de nu știu ce vorbe necugetate
spuse de cineva la beție, a lăsat nunta baltă și a
plecat. Ceea ce nu se face! Ai luat arvună, ai în-
curcat oamenii... Plus că e semn rău să-ți plece așa
lăutarul. Dar el și-a luat acordeonul, a încălecat
pe calul negru și a plecat spre satul lui, mai în
vale. Numai că nuntașii din partea mirelui,
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întărâtați și ei de băutură, l-au ajuns călare din
urmă și au sărit pe el cu bâtele și l-au pisat, și l-au
tocat, și l-au lăsat mort în marginea drumului.

Aproape de coborâre, abia, am înțeles eu
ce ascultasem: asta nu se întâmplase pe vremea
răzeșilor, acum sute de ani, ci în toamna care toc-
mai se sfârșise, cu 40 de zile în urmă, iar femeia
în negru care împărțise covrigi în autobuz era vă-
duva lăutarului Nicu Jinga.

Despre pasiv-agresivitate şi alţi demoni
Vi s-a întâmplat vreodată să intraţi tare cu

freza într-o uşă de sticlă crezând că e deschisă?
Ei, cam aşa a fost debutul meu în Liceul „Unirea”.

Veneam, deci, de la Odobeşti. Credeam că
am lăsat totul în urmă şi că încep de la zero. Ni-
meni nu ştia că sunt un copil ciudat, că uneori vor-
besc singură, că mă gândesc şi îmi imaginez
lucruri de care nimănui nu-i pasă. Nimeni nu ştia
că doar cu câteva luni în urmă, profesoara de is-
torie dintr-a V-a mă lecuise – credea ea, credeam
şi eu – de chinuitoarele mele ticuri nervoase, ţi-
nându-mă în prima bancă şi terorizându-mă cu
batjocora: „Te strâmbi ca o maimuţă! Termină, nu
mai face aşa!”. Draga de ea, o uram din tot sufle-
tul şi acum o iubesc din tot sufletul, indiferent
dacă mai trăieşte sau nu. Aşa s-a priceput ea să
mă lecuiască, acum ştiu că o făcea pentru mine...
Cine auzise pe atunci de ADHD? A fost ca o ope-
raţie pe viu, când nu se inventaseră anestezicele.
Spre sfârşitul anului m-a chemat la ea după oră şi
mi-a povestit despre Demostene, despre lupta lui
cu bâlbâiala şi cu ticul de a smuci din umeri – ştiţi
povestea. Nici atunci n-am înţeles că, de fapt, era
cel mai bun om pe care îl întâlnisem. Tot ce ştiam
era că nimeni nu trebuie să ştie...

Voiam s-o iau de la zero. Dar cum, câtă
vreme încă nu înţelesesem nimic nici din viaţă,
nici din mine, nici din ceilalţi oameni? Aveam

doar 11 ani! Întâmplarea nefericită a fost că am
venit eu nouă în clasă, cu o tunsoare care o fi fost
ea la modă, dar poate în Paris, nu în Focşani. Era
tunsoarea numită „Mireille Mathieu”, după nu-
mele cele care o lansase – cu un breton rotund,
părul încadra faţa, iar panglica aceea albă pe care
eram obligate s-o purtăm, total inutilă, nu reuşea
deloc să altereze aerul neobişnuit pe care mi-l
dădea tunsoarea. Dar n-am să înţeleg niciodată de
ce o tunsoare poate fi un asemenea prilej de bat-
jocură!

De parcă numai tunsoarea ar fi fost! Pro-
babil că spuneam lucruri ciudate, dădeam alte răs-
punsuri decât cele standard care se aşteptau de la
mine. Nici nu-mi trecea prin minte că ar fi trebui
să mă prefac tot timpul, de la ora 8 dimineaţa,
până la 1-2. Peste ani, am constatat că nici nu pot
să mă prefac. Acum, că am trecut de 50 de ani,
ştiu că mi-am luat-o-n freză jumătate de secol, ce
rost mai are şi cine m-ar mai crede? Cu orice preţ,
voi spune întotdeauna ce gândesc şi cum gândesc,
fie ce-o fi! Respectând un principiu sacru: să nu
încalc legea, drepturile altuia şi ordinea publică.

Scriam, scriam, scriam... Omul are nevoie
vitală de comunicare. Iar eu găsisem cu cine să
comunic: cu mine însămi. A, nu, să nu credeţi că
eu şi cu mine ne înţelegeam perfect! Nu, eram
într-un conflict permanent. Erau atâtea lucruri
care-mi displăceau la mine! De la faţa mea cu care
nu m-am obişnuit niciodată, până la tot ce mi se
reproşase de când mă ştiam.

Pe când aici, la Focşani, era copii... altfel.
Aşa credeam eu. Credeam că nici unul nu are
nicio problemă, că toţi sunt OK cu ei înşişi (nu
ştiam eu pe atunci să zic „OK”) şi cu restul lumii.
Fetele mi se păreau frumoase şi, deja, feminine.
Faţă de mine care nu mă hotărâsem dacă să fiu
fată sau băiat – de parcă aveam de ales! Fetele
purtau dresuri şi acele cizme numite, supraelas-
tice”, lucioase, mulate pe picior. Ce ţi-e şi cu
moda! Acum mi-ar părea odioase, dar atunci erau
atributul suprem al feminităţii în ochii mei. Aveau

casetofoane. Mâinile lor erau albe şi delicate, în
timp ce ale mele erau mereu roşii de frig şi cu un-
ghiile tăiate din carne. Vorbeau după-amiaza între
ele la telefon, în timp ce eu dispăream şi nimănui
nu-i mai păsa cum şi de unde mă materializam a
doua zi dimineaţa în bancă.

În clasa a VI-a, fiind eu nouă, m-au pus în
bancă cu Mutei Gheorghe, repetent. Şi aici, ca să
nu trebuiască să repet, am să dau copy-paste unui
fragment pe care l-am scris cu câtva timp în urmă,
într-un lung material în care voiam să lămuresc
de ce dispreţuim noi ţiganii – sau romii sau rro-
mii:

«Toate, până în clasa a VI-a, când, fiind
nou venită în clasă, la Liceul „Unirea” din Foc-
şani, am fost pusă să stau în bancă cu Mutei Ghe-
orghe, un băiat care venea şi el, repetent fiind, din
altă clasă. Ei, da, recunosc, la început nu mi-a
venit bine deloc. Dar lucrurile s-au schimbat re-
pede. Mutei mergea la şcoala de muzică, studia
vioara. Tatăl lui era muzicant la „Zimbru”, cel mai
de soi restaurant din oraş. „Artist profesionist”, a
zis copilul când l-a întrebat diriginta ce e tatăl lui
(ca să completeze în catalog) – asta m-a dat gata
din prima. Artist care trăieşte dintr-o activitate ar-
tistică – nici nu ştiam că se poate. Ferice de el!

Aveam la muzică un profesor – spirt! Ha-
nagic. Un om foarte slab, degetele lui erau atât de
subţiri încât la bază aveau spaţii între ele. Ţinea
foarte mult la teorie, conştient fiind că nu toată
lumea are voce să solfegieze. De la el am învăţat
– şi ştiu şi acum – ce este o gamă majoră şi una
minoră, terţă mare şi terţă mică, alteraţie, trans-
poziţie, moduri populare... Cred că încă de acolo
vine interesul meu special de astăzi pentru muzică
şi muzicieni. Ei bine, Hanagic era cu ochii în spe-
cial pe acest coleg al meu de bancă, Mutei Ghe-
orghe, şi îl asculta oră de oră, ca să se asigure că
ştie teorie. „Tu trebuie să fii cel mai bun din clasă,
pentru că mergi la şcoala de muzică!” – logic, nu?
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Cred că, dincolo de teama pe care o simţeam faţă
de acest profesor foarte sever, colegul meu de
bancă m-a ajutat să înţeleg tot felul de secrete ale
muzicii şi mi-a sădit fascinaţia de a şti tehnica ce
stă în spatele artei. Nici unul dintre noi nu avea
voie să ia sub 10 la muzică, deşi eu eram – şi sunt
– afonă total.

În oră, când ni se făcea foame, desenam
covrigi şi copane. Jucam x şi zero în pauze... Apoi
am cunoscut-o pe sora lui, Viorica, din clasa VII-
a, tot aşa, repetentă, şi, în plus, cu reputaţia de bă-
tăuşă. Era grozav de sinceră şi deschisă, genul „ce
e-n guşă, şi-n căpuşă”. Ne petreceam pauzele îm-
preună şi ne găseam mereu ceva de râs. Şi ştiţi ce
se spune: când nişte oameni au râs împreună, ei
nu vor mai fi niciodată străini.

Eram exact în pielea lor, a fraţilor Mutei:
nu eram lesne acceptată şi nici nu voiam să fiu ac-
ceptată, n-aş fi făcut nici cel mai mic efort pentru
asta.»

Şi iată că am zis-o. Aici începe fronda mea
pe care astăzi aş echivala-o cu un termen banal
din psihologie: pasiv-agresivitate. Asta a durat doi
ani şi ceva, până pe la sfârşitul clasei a VIII-a.
Între timp repetenţii erau prietenii mei de nădejde.
În clasa a VII-a, Mutei Gheorghe a dispărut din
scenă, nu ştiu unde s-a dus, dar au venit alţii. Îmi
amintesc de unul dintre ei, Prepeliţă Anton. Şi mai
era unul, colegul lui de bancă, un băiat foarte voi-
nic, dar... nici vorbă să-mi mai amintesc cum îl
chema.

Şi cum se concretiza prietenia noastră?
Destul de simplu şi cinstit. Cavalereşte. Eu le
scriam temele şi extemporalele la engleză, poate
şi la română, le şopteam pentru că stăteam în ul-
timele bănci şi nu se băga de seamă. Ei mă apărau
de bătăile cu zăpadă. Când ieşeam din şcoală să
mergem la odioasele WC-uri scufundate din cute,
strecurându-ne pe lângă ziduri ca găinile speriate
de uliu pe lângă gard, băieţii aruncau cu bulgări

de zăpadă în noi, de ne întorceam în clasă cu părul
şi cu hainele ude. Era o teroare. Ei bine, eu aveam
protecţie. Când treceam eu, ostilităţile se întreru-
peau pentru câteva secunde şi se reluau în urma
mea. Nimănui nu-i trecea prin minte să aibă de-a
face cu Prepeliţă şi cu... cum îi zicea, Doamne?
Ce n-aş da să-mi amintesc!

Ca să epuizez acum subiectele dure, o să
punctez ceva: acele odioase WC-uri scufundate
de care ziceam. Subterane, cum să le zic? Erau
două găuri dreptunghiulare în asfaltul curţii, se
cobora pe scară şi se ajungea în câte un beci – eu
îl ştiu doar pe al fetelor, dar îmi închipui că celă-
lalt era la fel – în care un bec chior cu botniţă,
pătat de muşte şi plin de praf, iar pe jos clipocea
mereu umezeala şi pereţii erau fără culoare, şi
reci, şi mucezi, iar uşile care fuseseră odată gri nu
se mai închideau, trebuia să ni le ţinem una alteia
cu mâna, şi era beznă dacă le închideai şi ţi-era
frică, şi scârbă, şi frig, şi nu era apă să te speli pe
mâini – iarna te spălai cu zăpadă, dar vara? Încer-
cai toată ziua să uiţi unde ai fost. Aflaţi că şi acum,
când nevoile fireşti mă presează să mă trezesc,
acolo mă visez, într-o budă de-asta apocaliptică,
tot mai mare şi mai încurcată şi mai inundată din
care nu ştiu cum să ies. Mă gândesc că dacă, la
Judecata de Apoi, răul pe care l-am făcut va trage
în balanţă mai greu decât binele, acolo voi fi tri-
misă.

Astea au rezistat sigur până în primăvara
lui 1977, după care, nu mai ştiu în ce moment, s-
au construit anexele acelea dintre aripi şi corpul
central, care, da, se puteau numi toalete. Pentru
ele, au fost sacrificate mesele de ping pong.

„Shachespeare”
Odată cu mine a venit la „Unirea” o nouă

profesoară de engleză, Arabu Monica. Acum mă
gândesc că trebuie să fi fost nu departe de şefă de
promoţie dacă a prins Focşaniul. Şi părea genul.
Era spirt! Aşa de frumoasă mi se părea, cu părul
acela arămiu lung şi bogat, cu năsucul puţin în

vânt şi cu vocea ei de pisică severă! La engleză a
mers strună pentru mine. Am avut un debut foarte
norocos. Într-una din primele ore a întrebat cine
ştie cum se scrie „Shakespeare”. Şi eu am ştiut.
Am ieşit la tablă, am scris şi asta a fost – trei ani
am mers din nouă-n zece! Nu ştia ea cum toată
vara, eu şi soră-mea ne-am tot uitat pe o copertă
de carte şi am râs de tipul ăla al cărui cap părea
aşezat pe o foaie de ziar, repetând până la tembe-
lism „shachespeare, shachespeare”, exact aşa, pe
litere. Cum să mai uiţi?

Gluma-i glumă, dar la începutul clasei a
VII-a n-a mai fost glumă când la clasa noastră a
venit o fată care se numea Mirela Donisă, Do-
nise... something, pe care felina cu păr arămiu o
lăsase repetentă, lucru pe care a ţinut să ni-l
spună, ca să pricepem, în sfârşit, cu cine avem de-
a face.

Eu o iubeam în felul meu, pentru că, în ge-
neral, suntem tentaţi să-i iubim pe cei care ne
apreciază şi nu ne fac zile amare. Dar asta nu mă
împiedica s-o fur mişeleşte, când le scriam temele
şi extemporalele altora. Oricum, această profe-
soară, împreună cu Dickens şi cu serialul „Forsyte
Saga” mi-au sădit pentru totdeauna interesul pen-
tru Anglia, pentru cultura britanică şi, în mod spe-
cial, pentru Londra, în așa măsură încât l-am și
transmis pe cale ereditară.

Peste ani – mulţi, vreo 30 – m-am dus la
Londra cu obiectiv 0: Piccadilly Circus, pe care-
l consideram, şi îl mai consider şi acum, buricul
pământului. Ce mirare a fost pe mine când am
văzut că e aşa, o intersecţie mică şi aglomerată,
faţă de vastele pieţe din Bucureşti! Şi iarăşi, nu
mică mi-a fost mirarea să descopăr că Houses of
Parliament este un palat galben, nu gri, cum era
pe coperta manualului nostru de engleză. În rest,
nici urmă de fog sau smog, sau frog sau anything
else. Anyway, opt zile cât am bântuit prin Londra,
pas cu pas, clipă de clipă, m-am simţit mergând
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la braţ cu profesoara de atunci, Arabu Monica,
chiar dacă, între timp, devenise Dobrescu şi îşi
tunsese frumuseţea de păr arămiu.

ΠşΠ (Prof. Vasile Dulgheru)
Am zis-o şi o mai zic: pe Pişpi l-am ado-

rat! Recunosc, nu era frumos că trăgea băieţii de
perciuni şi chiar, dacă-mi amintesc bine, îi dădea
cu capul de catedră...? Oops! Cu asta nu sunt de
acord. Dar nu ştiu de ce le era unora frică de el şi
de ce-i permiteau să facă asta. N-ar fi făcut-o şi
nu s-ar fi întâmplat nimic dacă s-ar fi opus. Vorba-
ceea: „Ce dai, mă, nu ştii să-njuri?”.

Acum de ce-l iubeam pe Pişpi? Pentru că
era un mic anarhist. I se rupea de reguli. La ora
lui nu trebuia să te ridici în picioare – lucru ne-
maiauzit şi nemaiîntâlnit până atunci – şi nici nu-
i păsa dacă avem cravată (nu ştiţi că, la un
moment dat, ne-au pus să purtăm cravata de pio-
nier la uniformă? Nu mai ştiau ce să mai inven-
teze!) sau, fetele, panglică. Matricolă... ce trebuia
să mai avem? Nu vedea nimic din toate astea.
Treaba lui era franceza. Ba venea cu catalogul, ba
fără el. Îţi punea doi de 4 şi un 2, apoi îţi încheia
relaxat media 5, fără a se osteni să mai modifice
ceva p-acolo. Era statuia vie a lui JE M’EN
FICHE!

Venea cu catalogul după noi pe terenul de
baschet să ne asculte: „Pour faire le portret d’un
oiseau...” – frumoasă poezie! Am în bibliotecă
două volume de Jaques Prevert, aduse de prieteni
de la Paris. Când le deschid, aud: „Nota doi, pui-
şor, nota doi!”. Mi-a pus şi mie odată un doi: nu-
mi făcusem tema., Serea nu-şi face temele, Serea
chiuleşte, Serea vorbeşte în oră... Serea, nota
doi!”. I-am prezentat carnetul şi mi-a scris mare,
pe o pagină întreagă: „Franceză 2”.

Dar un pic de tot cred că l-a iubit toată
lumea, altfel nu ne-ar fi ieşit atât de frumos mo-
mentul cu florile. Asta a fost în liceu, la sfârşitul

clasei a... care? A XII-a?
Ne-am înţeles să aducem
toţi flori la ultima oră cu
Pişpi, când ne încheia me-
diile. Am stat cuminţi pe
lângă pereţi, cu florile as-
cunse la spate. L-am lăsat
să intre înaintea noastră în
clasă – era una dintre cla-
sele de sus, din aripa cu la-
boratoare, o clasă ale cărei
ferestre dădeau în spate.
Apoi am intrat pe rând şi
am depus florile pe catedră
– multe parcuri şi grădini
au rămas jumulite în ziua
aceea! Nu se mai vedea
Pişpi de după flori şi amu-
ţise.

Iar franceza pe care
am învăţat-o de la el... Pen-
tru felul în care vorbesc engleză n-am primit ni-
ciodată complimente (nu că aş fi meritat!), dar
pentru franceză... mes amis, fancezii cu care am
vorbit au rămas tare nedumeriţi când le-am spus
că n-am fost niciodată în Franţa şi că tot ce ştiu e
de la şcoală. Şi anume, de la Pişpi. Îmi pare rău
că n-am avut grijă să i-o spun într-o zi. Credeam
că am tot timpul din lume s-o fac.,

„Drepţi! Bună ziuaaa... Luaţi loc!”
Pentru profesorul Davidescu, am fost în-

totdeauna întruchiparea notei 8. Mi se părea ceva
de ordinul justiţiei divine: Da, uneori mă descur-
cam mai bine de atât, dar ştiam că alteori, dacă m-
ar fi ascultat, n-aş fi ştiut de mai mult de... să
zicem un 6... Şi atunci se făcea media providen-
ţială între atunci şi acum şi, iată, asta eram eu la
geografie: Serea, 8.

O singură dată nota asta, 8, mi s-a părut
total aiurea: ori 2, ori 10, ori nimic. Dar 8? De ce
8? A fost aşa: Extemporal. Caracterizarea fizică

Clasa a X-a (1980)
generală a Carpaţilor. Am smuls o pereche de foi
de la mijlocul caietului şi m-am apucat de treabă.
Pe prima pagină am scris „Carpaţii Orientali” –
îmi rămăseseră mai bine în minte, nu era nici mai
mult nici mai puţin, a mers. M-am dus la ultima
pagină unde am zis despre Carpaţii Occidentali –
fiind mai mici, mai puţini, am scos şi acolo ceva.
Cu calcar, cu peşteri, cu foioase...

Dar la mijloc ce să pun? Meridionalii erau
treabă serioasă, nu mai puteam s-o scald. „Carpa-
ţii Meridionali” – scrisesem titlul şi mă uitam la
el. Şi mi-a venit, aşa, în minte:

„La miazăzi, Carpaţii dorm sub lună,
Călare trec prin aer voievozi...”
Şi nu mai ştiu ce pe-acolo... un rondel. Mă

şmecherisem: la rondel se tot repetă nişte versuri
şi nu e nevoie să ai multe idei.

Extemporalele nu le vedeam niciodată în-
apoi. Aveam inima cât puricele: ori la bal, ori la
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spital. Dar speram din tot sufletul ca măcar să-i fi
plăcut poezia, chiar dacă îmi punea nota 2 sau...
Numai scandal să nu-mi facă, eram sătulă de
scandal! De parcă l-ar fi văzut sau auzit cineva
vreodată pe Davidescu fără scandal!

Notele au fost aceleaşi dintotdeauna: după
chip şi asemănare. Mie mi-a pus 8, eternul meu 8,
fără niciun fel de comentariu. Acuma, dă-l încolo
de 8 că mă obişnuisem cu el, dar poezia mea? Mi-
am dat seama că aterizase într-un coş de gunoi, la
un loc cu toate extemporalele noastre şi n-aveam
s-o mai văd niciodată şi n-a mai văzut-o nimeni
altcineva şi mai mult de două versuri n-au mai
rămas din ea.

Încă unul care a ratat de puţin să afle cât
de drag îmi era, aşa de drag, încât i-am scris şi o
poezie.

Într-o zi de mai, 2005...
Azi mi-am găsit un coleg de şcoală gene-

rală pe care nu l-am mai văzut de 30 de ani. Exa-
gerez, numai de 29.

Sunam pe la diverse publicaţii să iau con-
firmări de participare la o conferinţă de presă. Mai
văzusem eu numele Florin Budescu la revista „Bi-
lanţ”, şi-mi trecuse prin minte că n-ar fi fost ex-
clus... Dar nu-l sunasem niciodată. Azi a trebuit
să-l sun pe mobil pentru că aveam nişte numere
de fix care s-au schimbat. Şi îmi zice că nu va veni
la conferinţa de presă pentru că e la Focşani...

De cum a deschis gura am fost sigură că e
el. Acelaşi Florin Mircea Budescu, limbut şi des-
chis, cum era la 12 ani. I-am spus cine sunt şi
ne-am întins la taifas. Am aflat de ce a plecat într-
a VI-a de la „Unirea”: pentru că se bătuse cu Flo-
rentin Miu, un mic derbedeu. Tatăl lui Florin,
domnul Budescu, era profesor de română în

şcoală, un om cât se
poate de serios care n-
a suportat ruşinea. I-a
zis maică-sii, care era
profesoară de matema-
tică la „Cuza”, să-l ia
la ea, s-o mai facă şi pe
ea de râs. Şi aşa a şi
fost.

Eu n-am ştiut
nimic, am crezut că a
plecat pentru că aşa era
treaba: „Cuza” era li-
ceul de fițe, iar „Uni-
rea” fusese transformat
în liceu industrial. Am-
bele aveau şi clasele V-
VIII. Zic: „Dar cum
era să te baţi tu cu Miu,
că erai de două ori cât
el?”. „Păi asta e, că
i-am fisurat o coastă.”

Drace! Uite ce aflu de după 30 de ani!
Era un băiat înalt, blond, cu un ten palid,

cu pistrui, umbla uşor dezarticulat, şi parcă era o
idee peltic. Era sclipitor la carte, dar antidiscipli-
nat, dacă se poate admite aşa un termen şi ar tre-
bui să poată, pentru că Florin Mircea Budescu era
un astfel de exemplar, iar noţiunile teoretice ar
face bine să se străduiască – sau măcar să accepte
– să acopere toate cazurile cunoscute în practică.
Vreau să zic că odată, în timpul orei, s-a ridicat şi
a venit cu trei bănci mai în faţă să-mi încheie un
năsturel la spate, la sarafan. (Era modelul ăla
vechi, cu nasturi.) Sau se juca în oră cu cozile lui
Carmen Varga, le trecuse printr-un echer şi se chi-
nuia să le răsucească una după alta fără să scape
echerul. Ştiu asta, pentru că profesorul de mate-
matică, Pidlepa, l-a întrebat ce naiba face şi atunci
ne-a arătat ce făcea. În vreme ce Carmen se chi-
nuia să se smulgă din echer. Nemaivorbind de
faptul că umbla prin clasă, se ducea la cuier să-şi
dezbrace puloverul, ceea ce nu se pomenea la vre-
mea aceea.

Eu, care eram o mare ciudată, privită cu
uimire de cei din jur, apreciam felul lui excentric
şi lipsa de inhibiţie. Adevărul e că, deşi se pare că
am fost colegi doar un singur trimestru, mi-a
rămas în minte mult mai clar decât alţii şi s-a în-
tâmplat de multe ori, depănându-mi amintiri din
alea vechi şi curate, să zăbovesc asupra figurii lui,
asupra puţinelor momente pe care le puteam găsi
prin pulberea memoriei. Şi pentru că a plecat la
„Cuza”, figura lui era legată în mintea mea de
drumul dintre „Unirea” şi „Cuza”, pe strada Cuza
Vodă, o stradă lungă, arcuită, cu tei şi castani bă-
trâni, cu case frumoase cu etaj, o stradă care, iarna
şi vara, mă ducea cu gândul la vieţi trecute şi mai
frumoase decât asta de acum.

Focşaniul care nu mai este, pentru că a
fost ras în mare măsură, au ras oraşe nebunii, nu
mai găseşti străzile cu totul, nici războaiele n-au

Clasa a XII-a (1982)
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distrus atâta. Pe unde erau case şi grădini, gânduri
şi scurtături secrete de la o stradă la alta, mici pră-
vălii cu bunătăţi uitate, miros de pâine caldă,
brazde cu flori de toamnă, castani seculari, tăbă-
cării, darac, ceaprăzării, băcănii... acuma – blo-
curi. Toate la fel, aliniate, mă mir cum faci să
nimereşti acasă dacă stai într-unul de-ăla. Nu mai
ai nicio dovadă că a fost ce-a fost şi că ai fost pe-
acolo, de-a mărunţelul, pas cu pas, că ai dat cu
băţul pe garduri şi ai stârnit câinii şi-a trebuit s-o
iei în goana mare să dai colţul, să nu te prindă stă-
pânii. Ai naibii nebuni! Au ras totul, parcă am
visat.

Şi apare azi Florin Budescu să-mi zică
aşa, din senin: „A trebui să plec la «Cuza», că m-
am bătut cu Florentin Miu”, de parcă s-a întâm-
plat ieri-alaltăieri. Viu, adevărat, n-am visat!

„Hultanul vine când îi e foame...”
Începuse dezghețul. Zăpada dispăruse de

pe șosea, streșinile picurau; când ajungea autobu-
zul în Focșani era, deja, lumină. În felul meu,
eram fericită: peste o săptămână-două, nu trebuia
să mai îmbrac paltonul despre care mă întrebase
Lavinia într-o zi de câți ani îl am. Îl ascundeam
sub celelalte paltoane din cuier și aveam grijă să
nu-l îmbrac decât după ce pleca Lavinia din clasă.
Avea dreptate, îl aveam de mult, îmi era scurt la
mâneci și arăta ca un palton de copil de clasa...
mă rog, de clasa în care eram când mi-a fost cum-
părat – în niciun caz de clasa a VIII-a.

Paltonașul meu maro ascundea un secret:
o alună. Alunecase în căptușeală printr-o gaură
mică din buzunar. Aș fi putut s-o scot, dar am
cusut gaura din buzunar și am lăsat-o acolo. Pen-
tru că mă atrăgea tot ce era secret și clandestin.
Apoi, după moartea bunicului, aluna din
căptușeală mi se părea o legătură – secretă și clan-
destină – cu el, pentru că el îmi dăduse alunele
acelea. Dar în clasa a VIII-a era caraghios să ai un

asemenea secret și un asemenea palton.
Se cam terminaseră bătăile cu zăpadă,

parchetul din clasă era mereu ud de la fleșcăiala
de afară și mă simțeam sfârșită de dimineața
până seara. Singurele momente din zi în care
mă însuflețeam erau orele de gramatică. Sin-
taxa frazei era matematica mea – ajunsesem să
recunosc scurtele texte literare numai după
schema frazei cu cuvintele de legătură scrise
deasupra liniilor care uneau propozițiile subor-
donate cu cea principală. (De mare folos mi-a
fost acest meșteșug peste ani, când ne chinuiam
cu toții să înțelegem ce voia profesorul să spună
în cartea de drept internațional privat, în fraze
de jumătate de pagină: subliniam predicatele,
împărțeam fraza în propoziții, desenam schema
frazei și brusc aveam revelația – cine ce datora,
cui și din ce moment!)

Aveam la română un profesor – genul de
om pe care te întrebi de unde l-au scos. Stan Va-
sile. Nu, nu era genul care să aprindă pasiunea
unei adolescente tulburate, dar era un om corect,
care gândea disciplinat și scria foarte frumos.
Umbla foarte bățos, avea un păr negru ca pana
corbului în jurul unei chelii strălucitoare și o pe-
reche de sprâncene frumos arcuite. Un fel de
David Suchet alungit. E cel care mi-a corectat cu
roșu pe marginea temei „de asemenea” și de
atunci îmi spun, ori de câte ori văd scris undeva
„deasemeni”: „Nu l-o fi învățat nimeni cum se
scrie treaba asta?”.

Și s-a întâmplat ca, într-o oră de grama-
tică, analizând fraza care începea cu „Hultanul
vine când îi e foame...”, cineva să spună că verbul
din subordonată e la diateza reflexivă și, probabil
atinși de zvonul cald de primăvară, toți să fie de
acord – inclusiv profesorul. Am ridicat eu mâna
din ultima bancă, dintre repetenții mei: „Nu e re-
flexiv!” și am demonstrat de ce. Profesorul a dat
adânc din cap și mi-a pus un 10.

După asta, la o oră de matematică, profe-
sorul a întrebat cine-i cel mai bun din clasă la ro-

mână și, după câteva momente de gândire gene-
rală, cineva a spus: „Serea”. „Da, Serea,” au mai
spus câțiva și, uite-așa, am ajuns să am și eu un
loc al meu, să mă văd. În săptămânile care au
urmat, veneau să-mi ceară părerea în probleme de
gramatică și chiar... în fine, să mă întrebe una-alta,
de parcă abia atunci apărusem pe lume. Am ajuns
să vorbim despre muzică și despre poezie, despre
primele cărți serioase pe care le citeam, ba chiar
am mers și mai departe, să discutăm despre sen-
surile vieții și alte frământări adânci care se în-
tâmpla să nască în mintea noastră cam în același
timp, la vârsta aceea tare, tare ingrată, la 13-14
ani.

Totul s-a schimbat de atunci – nu atât
ceilalți cât eu, felul în care mă poziționasem eu
față de restul lumii și-n care rămăsesem blocată
timp de doi ani și jumătate. Iar primăvara a venit
cu adevărat curând și mi-am luat pardesiul roșu
în carouri care-i rămăsese mic soră-mii – oricum,
pentru mine era un lucru nou și drăguț. Într-o zi,
am dezbrăcat pentru ultima dată paltonul maro,
am mai pipăit o dată aluna din căptușeală și l-am
pus pe un umeraș de pe care n-aveam să-l mai iau
niciodată: era un palton de copil și-mi rămăsese
mic. Era, ca și copilăria mea, la timpul trecut.
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Clasa a XII-a C (1980) 
Profesor Diriginte Olaru Constantin

Clasa a XII-a A (1980)
Profesor Diriginte Neculae Chifan

1990 - Întâlnirea de 10 ani
Prof. Pidlepa Petre, Prof. Olaru Constantin, 
D-na Carmen Nagler, Prof. Chifan Neculae, 

Prof. Davidescu, Prof. Dan Popoiu
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Întâlnirile promoției 1980 după 
10, 20 și 30 de ani de la absolvire
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Dan Popoiu

Uniriști prin adopție...
Cornel Noană

Dacă ne-ar fi spus cineva în 1977, într-o
celebră unitate militară, pe când ne ispăşeam vina
de a juca şah în locuri şi ore nepotrivite, că peste
ani, tot la Focşani, vom deveni colegi de catedră,
probabil că ar fi obţinut de la noi cel puţin o re-
plică semiacidă şi asta nu pentru că nu ne-am fi
dorit, ci pentru dacă Dan Popoiu s-a visat mereu
profesor acasă, pe când Cornel Noană jurase că
nu va mai călca prin Focşani niciodată...

Într-o poveste derulată pe repede-înainte,
trebuie spus că, după stagiul militar obligatoriu,
au urmat anii de studenţie, în care am fost colegi
de cameră, împărţind bucuriile libertăţilor vârstei
şi, în egală măsură, „necazurile” aferente perioa-
dei.

După repartiţia guvernamentală, care l-a
expediat pe Cornel Noană la Vaslui şi l-a adus
acasă pe Dan Popoiu, se părea că singurele întâl-
niri vor rămâne cele de vacanţă cu o cafea îmbu-
nătăţită, un şah şi poate, de sărbători, o bere.

Iată de ce în 1988 când am ajuns la So-
veja, în tabăra judeţeană de matematică cu o re-
partiţie semnată pentru o şcoală din Focşani,
bucuria reîntâlnirii a avut un farmec aparte. Ulte-
rior, din motive necunoscute, şcoala respectivă a
devenit Liceul „Unirea”.

Din nou împreună...
Primii doi ani ne-au dat sentimentul că

putem depăşi împreună cu elevii noştri nivelul de
performanţă dat de statutul de liceu industrial, dar
şi certitudinea că Liceul „Unirea” a rămas un loc
în care cresc oameni şi se formează caractere.

Prevestind parcă ceea ce avea să se întâm-
ple în decembrie 1989, ultima practică agricolă a
fost mai specială ca niciodată, cu momente de re-
voltă adevărată pentru lipsa din meniul elevilor a
unor alimente descoperite şi date la consum după
căutări amănunţite în frigiderul fermei, cu senza-
ţia cvasigenerală că suntem într-o tabără şi, ceea
ce nu vor uita niciodată cei prezenţi acolo, cu o
singură melodie, devenită imn „Don’t worry, be
happy!”

Decembrie 1989 ne-a găsit ascultând cu

înfrigurare posturile de radio interzise şi cu spe-
ranţa nedisimulată că ceea ce începuse în Europa
de Est va ajunge şi la noi.

În inerţia vremurilor ce s-au dat cu greu
plecate, prima măsură luată în instituţii a fost să
se organizeze echipe care să le păzească de... „te-
rorişti”. Nicio surpriză că într-o seară, la Liceul
„Unirea”, echipa a fost formată din Dan Popoiu
+ Cornel Noană.
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O seară şi o noapte lungă, cu vizite aştep-
tate şi invitaţi, prilej de discuţii şi de structurare a
planurilor pentru viitor.

Entuziasmul dat de evenimente, dar şi
sentimentul că putem să construim la noi în şcoală
ceea ce am invidiat la alţii ne-au făcut să purce-
dem la acţiune și să scriem PLATFORMĂ - PRO-
GRAM pentru recunoaşterea Liceului „Unirea”,
inspirați și de ceea ce se derula pe postul național
de televiziune în acele zile de decembrie
revoluționar.

Acum, privind peste timp la ceea ce am
schițat în acea seară, totul pare un „plan de dez-
voltare instituţională”, pentru că se regăseau jalo-
nate câteva idei care au devenit pilonii evoluţiei
ulterioare a liceului:

- reînfiinţarea gimnaziului la „Unirea”;
- redobândirea statutului de liceu teoretic;
- stabilirea profilurilor pentru viitoarea

clasă a IX-a;
- alcătuirea unei liste de profesori care să

se transfere, eventual, la Liceul „Unirea” pentru
a oferi, prin numele şi experienţa lor, credibilita-
tea noului nostru proiect.

Sfârşitul nopţii şi al serviciului nostru a
fost marcat de ceea ce era deja în sufletul nostru:
ODĂ BUCURIEI, care a răsunat maiestuos în
holul central al liceului.

Nimic din ceea ce ne propusesem nu părea
imposibil, dar, în egală măsură, pentru a realiza
unele lucruri, era nevoie de putere de decizie.
Poate fără a şti în totalitate de proiectul nostru,
colegii ne-au dat girul şi ne-au ales pentru a con-
duce destinele liceului. 

Şi am început...
Racolarea elevilor de gimnazi a fost, con-

trar aşteptărilor, suficient de dificilă, ideea unor
clase selecţionate neavând susţinerea şcolilor în
totalitate. Chiar şi unii părinţi manifestau rezerve

în ceea ce priveşte priceperea profesorilor de la
liceu de a preda la gimnaziu. Inspiraţia de a pune
accentul în „campania de racolare” pe introduce-
rea informaticii ca disciplina de studiu şi interesul
pentru acest domeniu aflat în fază de pionierat au
făcut din încercarea noastră o reuşită.

Multitudinea de catedre vacante a făcut ca
interesul profesorilor pentru „Unirea” să fie unul
real. Neîncrezători fiind în ierarhizările făcute pe
bază de dosare (nici azi nu credem în ele), am
cerut şi am obţinut de la ministrul învățământului
de la acea vreme statutul de liceu teoretic, ale
cărui posturi se vor ocupa DOAR prin concursuri
de competenţă.

Componenţa ulterioară a corpului profe-
soral ne-a dat dreptate, iar media de vârstă ne-a
conferit entuziasm şi îndrăzneală, rezultatele con-
firmând apoi că drumul pe care pornisem, deşi nu
era deloc comod, era cu siguranţă bun.

A face aici un bilanţ ar fi atât repetitiv, cât
şi suficient de lung încât să plictisească, prin ur-
mare, ne vom rezuma la câteva aspecte.

Nu vom pomeni de rezultatele obţinute la
olimpiadele naţionale,
nici de cele de la olim-
piadele internaţionale de
matematică, informatică,
limba română sau biolo-
gie, nici măcar de meda-
lia de aur obținută la
Jocurile Olimpice de la
Londra. Vom spune doar
că elevii de excepţie au
găsit locul în care să-şi
poată împlini munca cu
rezultate pe măsură.

Am putea enu-
mera în fugă, alte câteva
lucruri care au devenit
repere în oraşul nostru,

pornind de la practici uniriste: cursuri festive
(1996), defilările absolvenţilor îmbrăcaţi în robe
(1996), balurile bobocilor ca spectacole adevă-
rate, balurile de mărţişor, adevărate recepţii cu ţi-
nută obligatorie, festivităţile de absolvire cu
premiile promoţiei, Ziua porţilor deschise, serbări
caritabile, întâlniri interjudeţene cu tematică spor-
tivă etc. Faptul că le enumerăm aici înseamnă că
vorbim, evident, inclusiv în numele colegilor
noştri.

Am ajuns într-un punct de maximă since-
ritate: trebuie să le mărturisim celor care au crezut
că vor găsi în acest articol tot ceea ce ar putea po-
vesti Cornel Noană + Dan Popoiu despre ultimii
25 de ani petrecuti la „Unirea” că s-au înşelat.
Cele mai multe lucruri sunt ştiute de elevii noştri,
părinţii elevilor noştri şi, cu siguranţă, le vor afla
şi copiii elevilor noştri şi, dacă nu vom reuşi să
adunăm totul într-o carte peste ani, atunci, cu si-
guranţă, vom povesti pe îndelete la aniversarea
celor 200 de ani a liceului.

Ţineţi aproape!
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– profesori, mentori, colegi, prieteni, rivali, iubiri
– și o clădire. Pentru că momente și oameni nu în-
drăznesc să selectez și pentru că sufăr și de o
deformație profesională (arhitectă), voi scrie aici
despre clădire. 

Când am intrat pentru prima dată pe
poarta liceului aveam șapte ani, venisem la sora
mea în vizită. Impresia pe care mi-a lăsat-o a fost
că am intrat într-un castel. Singura asociația pe
care am putut să o fac atunci a fost cu palatul Ge-
orge Știrbey din Dărmănești, pe care îl vizitasem
în vacanța la bunici. Eu locuiam la bloc, practic
într-o locuință socială și socialistă. Aici sălile erau
foarte mari, foarte înalte, cu ferestre foarte lumi-
noase și cu ornamente foarte frumoase! Clădirea
nu se termina brusc (în terasă), ci avea acoperiș
roșu, de țiglă, cum mai văzusem pe la mănăstiri.
În plus, mai avea și un soclu, din piatră, ca și cum
ar fi ridicată pe un piedestal. Scările erau tot din
piatră. De fapt, betonul, aparent sau văruit, care
era omniprezent în viața mea, lipsea aici cu
desăvârșire. În loc de gri, o lume multicoloră:
roșul acoperișului, cărămiziul fațadei, galbenul
frontonului, cremul ancadramentelor, vișiniul
tâmplăriei, verdele gardului și al parcului. Ca să
nu mai spun de frescele din sala de bibliotecă, de
mozaicul pardoselii sau de colorata și superba sală
de festivități, pe care le-am descoperit mai târziu.
Chiar la cei șapte ani ai mei am simțit ținuta im-
pozantă a unei tradiții. Această impresie s-a păs-
trat și s-a nuanțat în cei opt ani de școală care au
urmat. O clădire care declanșează o anumită ati-
tudine, ținută, respect în cei ce îi pășesc pragul...

Și-apoi au venit oamenii, momentele,
amintirile, care se încadrează în și completează
această metaforă a clădirii.

Pentru mine Unirea era o lume, lumea di-
năuntru acestei incinte, în care mă simțeam la
adăpost de inechitatea socială, mârlănia, prostul
gust, nedreptatea din societatea în care trăiam.
Aici puteam să fiu eu însămi. Toți aveam o șansă
egală, eram apreciați pentru ceea ce eram și plutea
un spirit productiv de fairplay și concurență. O
bună parte din ceea ce sunt astăzi îi datorez aces-
tui liceu – oamenilor, momentelor, clădirii.

Simona Grüter-Bîrgăoanu

Am intrat într-un castel
15 septembrie 1994. Tocmai absolvisem

clasa a patra la o școală de cartier, și luasem exa-
menul pentru a „intra” la Unirea. Sora mea mai
mare era deja uniristă. Dar până în ajunul primei
zile de școală părinții mei încă îmi discutau aprins
viitorul: să mă „mute” sau nu de la școala gene-
rală la un liceu cu clase special V-VIII? M-am tre-
zit în dimineața de 15 septembrie și, total
debusolată, am întrebat-o pe mama: „și eu la ce
școală mă duc?” Pe geam puteam deja să îmi văd
colegii, pe care îi avusesem timp de patru ani, în-
trând pe poarta școlii de cartier. Mi-era dor de unii
dintre ei, m-aș fi dus să le povestesc ce am făcut
pe timpul verii. Dar, pe de altă parte, sora mea,
care era deja în clasa a zecea, se pregătea și ea să
plece la școală, la liceu adică, mai exact la liceul
ăla despre care îmi povestise o grămadă de chestii
cool. Copil precoce (excurs: „copil precoce în-
seamnă că acum gândești ca la doi ani” – citat
domnul profesor Noană) cum eram, intuisem
importanța momentului și simțeam cumva presiu-
nea unei decizii existențiale. Mama zice: „Du-te
și tu la Unirea cu sor’ta, că la Școala *** tre’ să
vin eu cu tine și n-am timp! Bani de flori tre’ să
îți dau oricum.”

Așa am ajuns eu la Unirea. Acum știu că,
fondată sau nu, decizia a fost cea corectă. Știu asta
pentru că dintre toți amicii de acum cu care am
depănat amintiri despre vremea copilăriei, eu sunt
cea care vorbește cel mai luminos și pozitiv des-
pre școala mea. 

Să îmi înșir aici amintirile despre Unirea
ar însemna să îmi scriu memoriile dintr-o pe-
rioadă de opt ani. Voi încerca să sintetizez. Ce e
până la urmă Unirea pentru mine? E un timp – al
copilăriei și adolescenței mele – sunt niște oameni
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Ene Simion

Momente din tranziţie
Cu mai bine de un în urmă, într-o discuţie

despre Sărbătoarea CNU 150, directorul Cornel
Noana spunea că şi-ar dori foarte mult ca unul
dintre evenimentele manifestării să fie lansarea
unei noi monografii. Am fost de acord că deşi
există precedente consistente (Dimitrie F. Caian
cu Istoricul oraşului Focşani, prof. T. Ciubotaru
cu Monografia Liceului Unirea, Iulian Zărnescu
cu Liceului Unirea 1943-1951, studii în Cronica
Vrancei, autori profesorii Petre şi Gabriela Obo-
dariu, articole publicate în Revista Noastră etc.)
angajarea în realizarea monografiei cuprinzătoare
şi actualizate a unei şcoli de talia Liceului Unirea
este o întreprindere temerară, mai ales dacă ne re-
ferim la perioada contemporană. Acest lucru va fi
realizat, cu siguranţă în viitorul apropiat, ştiut
fiind că resursele intelectuale ale CNU. Sunt con-
sistente şi pot fi mobilizate pentru o lucrare de o
asemenea importanţă.

Până atunci, este lăudabilă ideea colectării
şi înserării într-un volum a unor mărturii, amintiri,
articole etc care, deşi la prima vedere nu se
„leagă” între ele, dintr-o perspectivă mai cuprin-
zătoare pot deveni, după anumite remodelări,
piese articulate într-o nouă Monografie a CNU.

Cu această încredinţare mă voi referi, în
continuare, la câteva momente din evoluţia liceu-
lui în perioada de după anul 1990, cu precizarea
că am fost mai mult decât martor al unora dintre
evenimente.

REVENIREA LA STATUTUL DE LICEU
TEORETIC

După anul 1990, Liceul Unirea din Foc-
şani trebuia să redevină ceea ce a fost - un reper
al învăţământului teoretic secundar din Vrancea

şi nu numai! Se impunea, în acele momente, o
profundă transformare a structurii sale, respectiv,
schimbarea profilului, a denumirii şi a planului de
şcolarizare; începând cu anul şcolar 1990-1991
Liceul Industrial de Transporturi Unirea (în acest
profil din anul 1977) devine Liceul Teoretic
„Unirea” din Focşani. În ceea ce priveşte profilele
/specializările, trebuie precizat că nu era posibilă
o schimbare foarte rapidă; profilele / specializările
existente - mecanica şi electrotehnica se menţin
la clasele în continuare iar cele noi - matematică-
fizică, matematică-informatică, informatică. Fi-
zică-chimie, ştiinţele naturii, istorie-ştiinţe
sociale, filologie sunt introduce începând cu cla-
sele de debut, astfel încât începând cu anul şcolar
1993-1994 în structura Liceului „Unirea” există
numai specializări din profilul teoretic. Simplă re-
profilare prin noi planuri de şcolarizare nu rezolvă
de la sine problema revenirii liceului la condiţia
sa tradiţională; era necesară o implicare totală şi
inovatoare a cancelariei atât în recuperarea tradi-
ţiei dar şi pentru adaptarea la o nouă realitate di-
dactică, la un nou mod de coexistenţa cu alte şcoli
în condiţii de competiţie liberă. Şansa liceului a
fost ca în cadrul corpului profesoral se afirmă o
importanţă componentă tânără (nu mă refer ne-
apărat la vârstă!) care a înţeles că viitorul liceului
nu decurge cu necesitate din trecut; el trebuie
construit în condiţii cu totul deosebite faţă de ex-
perienţă anterioară. Toate schimbările de care vor-
bim au fost realizate prin voinţa şi în urma
propunerilor corpului profesoral al liceului, care
îşi desemnase în ianuarie 1990 o nouă echipă de
conducere, tânără şi energică - profesorii Cornel
Noana şi Dan Popoiu şi ceva mai târziu Cornel
Novetchi. După o scurtă perioadă (1990-1991) di-

rectorii în cauză au renunţat la funcţii, găsind de
cuviinţă că, cel puţin în vremurile acelea, „cea
mai de preţ zăbavă” era să vină cu matematica în
întâmpinarea elevilor unirişti.

GIMNAZIUL
O mişcare inteligentă făcută începând cu

anul şcolar 1990-1991 a fost includerea ciclului
gimnazial în structura liceului. Deşi nu era o nou-
tate pentru Liceul „Unirea”, readucerea acestei
trepte de învăţământ a avut unele particularităţi:
nu se realiza în baza unor reglementări legale ex-
plicite, liceul nu avea o circumscripţie şcolară
conturată, erau constituite deodată toate cele patru
clase de gimnaziu, cu elevi proveniţi din mai toate
şcolile generale din Focşani. Acţiunea a fost de-
clanşată şi realizată „în forţa” de către un grup din
catedra de matematică de atunci (Dan Popoiu,
Cornel Noană, Enache Pătraşcu) căruia i s-au ală-
turat profesori din catedra de limba şi literatura
română (Daniela Plăiaşu, Janet Popoiu, Apostol,
Crina Capotă), alţi colegi şi, evident, conducerea
liceului.

Oferta educativă se confrunta, în primul
rând cu întrebarea simplă a oricărui părinte: de ce
să-mi înscriu copilul la gimnaziul de la Liceul
„Unirea”?

Răspunsul, confirmat prin ceea ce s-a în-
tâmplat cu clasele de gimnaziu, a fost pe deplin
lămuritoare: o activitate didactică de bună calitate
garantată de profesionalismul şi dedicaţia dască-
lilor, un mediu şcolar concurenţial stimulativ de-
terminat de nivelul şi calitatea elevilor, pregătire
practică-aplicativă în domeniul informaticii (cele
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două ore săptămânal de la disciplină educaţie teh-
nologică au fost destinate informaticii), asigurarea
unui nivel de pregătire foarte bun la disciplinele
de admitere in liceu dar şi la celelalte obiecte de
învăţământ, perspectiva continuării studiilor li-
ceale în aceeaşi unitate şi desfăşurarea cursurilor
şcolare în prima parte a zilei. Acţiunea de selec-
tare a elevilor din şcolile generale din Focşani a
fost una destul de dificilă.

Fiind vorba de elevi foarte buni, conduce-
rile şcolilor în cauză nu erau foarte dispuse să le
acorde transferul, unii dintre directori sesizând In-
spectoratul Şcolar Vrancea şi Ministerul
Învățământului că se comit ilegalităţi. În situaţia
dată eram constrâns să găsesc o rezolvare pentru
această problemă (întâmplător, atunci îndepli-
neam o funcţie administrativă la I.S.J. Vrancea)
Am considerat că plecarea câtorva elevi din fie-
care școală nu produce mari dezechilibre dar con-
stituirea unor formaţii de elevi valoroase în
perspectiva recalificării unui liceu este o măsură
bună atât pentru unitatea respectivă dar şi pentru
învăţământul liceal din Vrancea.

Cu această susţinere şi cu propunerea de
a constitui clase de gimnaziu experimentale în
care să fie introdusă predarea intensivă a informa-
ticii, am solicitat iar Ministerul Învăţământului
(prin dir. gen. D. Săvulescu) a aprobat includerea
claselor respective în planul de şcolarizare al Li-
ceului „Unirea”.

Astăzi, la o distanţă de peste 20 de ani,
constatăm că ceea ce s-a întâmplat atunci a fost
un lucru bun, ciclul gimnazial fiind un element de
cea mai mare importanţă pentru revenirea în elită
învăţământului liceal.

Consecinţele benefice ale acestui „eveni-
ment şcolar” s-au manifestat numai în Liceul Uni-
rea ci şi în majoritatea şcolilor generale din
Focşani. Conducerile acestora, profesorii, învăţă-
torii au înţeles că şi în domeniul învăţământului

îşi face loc concurenţă şi pentru a atrage şi a men-
ţine în clasa elevii capabili de performante şcolare
trebuie să le oferi „produse” de calitate: condiţii
bune de învăţare, profesori dedicaţi, un mediu
educativ stimulativ. Prin ceea ce s-a întâmplat în
şcolile din Focşani după formarea claselor de
gimnaziu la Liceul „Unirea” se confirmă că mulţi
au înţeles lecţia despre competiţie.

INFORMATIZAREA
O altă mişcare inteligentă făcută de liceu

începând cu anul şcolar 1990-1991 se referă la
abordarea domeniului informaticii pe mai multe
planuri: includerea că profil în planul de şcolari-
zare al liceului (iniţial-matematică-informatică),
edificarea treptată a bazei materiale corespunză-
toare (calculatoare, laboratoare etc) şi constituirea
grupului de specialişti necesar (profesori informa-
ticieni, laboranţi). Treptat, se va adăuga şi utiliza-
rea calculatorului ca mijloc de învăţământ la alte
discipline decât informatică și ca instrument de
lucru în activitatea de secretariat, contabilitate,
administraţie, bibliotecă etc.

Este evident că abordarea direcţiilor enu-
merate era condiţionată de existența instrumente-
lor de lucru necesare, în cazul de faţă fiind vorba
de calculatoare. Cei care au cunoscut nemijlocit
realităţile de după 1990 ştiu că resursele în acest
domeniu erau cel mult modeste. Cred că cea mai
potrivită persoană care ar putea înfăţişa istoria in-
formatizării învăţământului din judeţul Vrancea,
cu post de avangardă -Liceul Unirea, este profe-
sorul Emil Onea (inspector de specialitate-infor-
matică la ISJ Vrancea în perioada 1990-2011).

El a fost şi protagonistul unei întâmplări
din primăvara anului 1992. Cred că era într-o
după amiază pe la ora 17, când m-a sunat la
Inspectoratul Şcolar Vrancea şi mi-a propus să
avem o discuţie cu un reprezentant al Fundaţiei
Soroș din Bucureşti (domnul Nicolae). Fără prea
multe introduceri şi explicaţii, domnia sa ne-a
adus la cunoştinţă că Fundaţia este dispusă să

ofere judeţului Vrancea o sponsorizare constând
în dotarea unui laborator de informatică cu o reţea
de 30 de calculatoare de ultima generaţie.

Colegul Onea era încântat de oferta dar eu
eram puţin nelămurit aşa că, din simplă curiozi-
tate funcţionărească l-am rugat pe interlocutor să
ne clarifice două chestiuni:

- Cărui fapt îi datorăm onoarea de a fi fost
selectaţi în vederea sponsorizării?

- Ce obligaţii am avea faţă de fundaţie, în
eventualitatea punerii în operă a acţiunii de spon-
sorizare?

Răspunsurile au fost prompte şi lămuri-
toare:

- Nu au venit la Focşani „din prima” ci
după mai multe discuţii pe această temă cu poten-
ţiali beneficiari (Inspectorate şcolare, licee) din
Bucureşti, Prahova, Ialomiţa, Buzău unde nu s-a
ajuns la finalizarea contractelor de sponsorizare
din motive pe care fundaţia nu le-a putut identi-
fica. Noi am bănuit că ar putea fi vorba de teamă
(cultivată cu succes prin unele mijloace de presă)
că Fundaţia Soroș este un „bau-bau: de care tre-
buie să ne ferim. Am găsit de cuviinţă că nu este
cazul să luăm în seamă lucruri neverificate şi ne-
confirmate aşa că am considerat că oferta era co-
rectă, interesantă şi deosebit de utilă pentru noi;

- În ceea ce priveşte cea de a doua che-
stiune, obligaţiile noastre faţă de fundaţie, am fost
lămuriţi că acestea se refereau la faptul că dotările
vor fi utilizate exclusiv în scopuri didactice şi nu
vor fi impuse nici un fel de restricţii privind ac-
cesul elevilor şi al cadrelor didactice la utilizarea
laboratorului. Contribuţia beneficiarului constă în
asigurarea spaţiului corespunzător acestei desti-
naţii, a mobilierului adecvat (mese de calculator)
şi adaptarea instalaţiei electrice.

Următorul pas a fost stabilirea unităţii
şcolare unde se va face dotarea; la propunerea in-
spectorului de specialitate, locaţia a fost stabilită
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rapid: Liceul Unirea. În aceeaşi zi ne-am întâlnit
cu directoarea liceului, prof. Maria Mavrodin şi
am convenit ca patru săli din clădirea anexa recent
renovată să fie destinate primului laborator de
informatică performant din judeţul Vrancea. După
ce delegatul fundaţiei a prezentat conducerii aces-
teia rezultatele discuţiilor cu factorii implicaţi şi
starea spaţiului propus pentru amenajare, ni s-a
comunicat, la câteva zile, că acţiunea de sponso-
rizare este, în principiu, aprobată. Condiţiile sem-
nării contractului şi livrării echipamentelor au fost
realizate în termenul convenit, 30 de zile cu im-
plicarea nemijlocită a inspectorului Onea (să re-
ţinem, de exemplu, că în acele timpuri nu puteai
merge într-un magazin pentru a cumpăra o masă
de calculator pentru simplul motiv că nu se pro-
ducea aşa ceva; prin urmare mobilierul a fost rea-
lizat prin contribuţia şi după concepţiile comune
ale producătorului şi ale beneficiarului).

La termenul stabilit, Fundaţia Soros a li-
vrat liceului cele 30 de calculatoare dar şi servere
şi alte echipamente aşa încât în scurt timp la Li-
ceul „Unirea” devenea funcţional primul laborator
de informatică modern din judeţul Vrancea şi se
contura un Centru de Informatică cu rol determi-
nant în procesul de informatizare a celorlalte şcoli
şi licee din judeţ.

Rolul laboratorului în realizarea compo-
nentei aplicative a informaticii că disciplina de în-
văţământ era evident de la început dar el a fost
rapid completat cu o funcţie inedită, aceea de cen-
tru de atracţie (studiu/aprofundare, antrenament,
divertisment, comunicare) pentru majoritatea ele-
vilor din „Unirea” dar şi din alte licee; mai mult,
Centrul de informatică de la Liceul „Unirea” a
fost primul şi, pentru un timp, singurul loc în care
elevii şi profesorii din Focşani aveau acces la
poştă electronică. Erau frecvente cazurile în care
unii elevi renunţau la anumite ore de curs („chiu-
leau”) fiind surprinşi în laboratoarele de informa-

tică. Merită subliniat, chiar de mai multe ori, rolul
avangardist jucat de Liceul Unirea în informatică
şi informatizare într-o perioadă „istorică” în care
PC-ul era un vis pentru majoritatea romanilor
(care ştiau despre ce este vorba!) iar internetul,
ceva şi mai inaccesibil. Este uluitor cât de rapid
s-a transformat acesta într-o utilitate aproape in-
dispensabilă.

REABILITARE ŞI DEZVOLTARE INSTI-
TUŢIONALĂ. LICEUL DEVINE COLEGIU

Când vorbesc despre reabilitare şi dezvol-
tare, mă refer la cele două component e funda-
mentale ale existenţei liceului: activităţile şcolare
propriu-zise (procesul didactic, rezultatele şcolare
curente şi performanţele) completate cu cele din
afară clasei şi suportul material al acestor activi-
tăţi (siguranţa clădirii, săli de clasă, laboratoare,
baza sportive, bibliotecă, mijloace de învăţământ
etc. În legătură cu prima componentă, se înţelegea
că obţinerea rezultatelor aşteptate era condiţionată
de calitatea celor doi factori complementari: elevii
şi profesorii.

Despre elevi am amintit deja că, prin se-
lecţia / constituirea claselor de gimnaziu şi serio-
zitatea la admiterea în clasa a IX-a, s-a asigurat,
încă din primii ani de dupa 1990, prezența în liceu
a unor copii compatibili (că înzestrare naturală şi
pregătire şcolară anterioară) cu cerinţele progra-
melor de liceu teoretic, motivaţi şi capabili de per-
formante şcolare.

În ceea ce priveşte componenta catedrelor,
trebuie să evoc încă o dată şansa liceului de a fi
dispus de un corp profesoral competent, în care
se îmbinau profesionalismul şi experienţa bogată
a celor care aveau în spate ani buni de activitate
în Liceul „Unirea” cu entuziasmul şi pregătirea
ştiinţifică şi didactică a profesorilor tineri.

Suportul afirmaţiilor despre creşterea ca-
lităţii învăţământului în Liceul „Unirea” sta în re-
zultatele activităţii şcolare curente validate în
urma unor inspecţii de specialitate şi alte acte de

evaluare externe, procentajele de promovare la
examenul de bacalaureat – care după anul şcolar
1994-1995 se apropie de nivelul maxim şi rata de
admitere foarte mare la examenele de admitere în
învăţământul superior (era o perioadă, tristă pen-
tru unii absolvenţi, când accesul în facultăţi era
permis numai în baza unui examen de admitere.

Rezultatele din „pachetul de bază” erau (şi
sunt!) amplificate prin performanţele ştiinţifice,
sportive şi artistice ale elevilor Liceului „Unirea”,
recunoscute în cadrul olimpiadelor şcolare, a con-
cursurilor şi a altor manifestări competiţionale la
nivel judeţean, naţional sau internaţional. La
olimpiadele şcolare - etapele judeţene, elevii de
la „Unirea” se impun categoric la majoritatea dis-
ciplinelor de concurs, dominând clar matematica
şi informatica. Din anul şcolar 1996-1997, la eta-
pele judeţene ale olimpiadelor şcolare, elevii din
Liceul „Unirea” obţin cca.180-200 premii şi men-
ţiuni ceea ce înseamnă că unul din cinci elevi era
evidenţiat în concursurile judeţene. Peste 60 de
elevi erau calificaţi la etapele naţionale, cca. 20
dintre ei fiind apreciaţi cu premii şi menţiuni. În
anul 1998, Tudor Leu din clasa a XI-a deschide
seria succeselor elevilor Liceului „Unirea” la
Olimpiade şi concursuri internaţionale, obţinând
premiul al II-lea la Olimpiada internaţională de
informatică de la Lisabona; în anii următori alţi
colegi „îi calcă pe urme”: Virgil Petrea - medalie
de aur la Olimpiada Internaţională de matematică-
Glasgow, Adrian Iuga - aur la Concursul Interna-
ţional Pluridisciplinar din Rusia şi bronz la
Balcaniada de Matematică, Ghețu Florin - aur şi
argint la concursuri europene de informatică,
Marin Radu, bronz la Olimpiada Internaţională de
informatică, Benea Andrei - bronz la Olimpiada
balcanică de informatică.

Rezultatele şcolare şi performanţele men-
ţionate au fost excelent completate prin alte acti-
vităţi notabile realizate prin contribuția comună a
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profesorilor şi elevilor. Un eveniment de primă
importanţă a fost, fără îndoială, reluarea editării
prestigioasei publicaţii Revista Noastră - seria a
III-a în anul 1993 sub coordonarea unora dintre
profesorii de limba şi literatura romană. Legat de
domeniile literar şi publicistic pot fi consemnate
şi alte realizări notabile: sesiuni de comunicări in-
terjudeţene în cadrul Zilelor Revistei Noastre, un
muzeu al Revistei Noastre, un club debate, publi-
caţii exclusiviste (ale elevilor): Nod în papură şi
C.N.U.S.V.E.D.E. etc.

Catedra de matematică a iniţiat şi a orga-
nizat Concursul interjudeţean de matematică
„Unirea” (cred că a parcurs cel puţin 15 ediţii)
apreciat că una dintre cele mai „tari” competiţii
matematice din preuniversitar; la toate concursu-
rile de la Focşani se consemna un interes deosebit
pentru participare înregistrându-se, în medie, un
număr de 200 de participanţi din 20 de judeţe. În
primii ani, concursul de matematică se desfăşura
concomitent cu Concursul interjudeţean de infor-
matică apoi au devenit manifestări distincte. Şi
acest eveniment s-a bucurat de o bună apreciere,
interes şi participarea elevilor din numeroase licee
din ţară.

Chiar dacă în percepţia publică era domi-
nantă părerea că la Unirea atractivitatea maximă
o reprezinta matematica şi informatică, ceea ce
am aflat despre traseele academice şi profesionale
ale absolvenţilor demonstrează că liceul le-a asi-
gurat o deschidere largă, către cele mai diverse
domenii. Era (şi este!) o mare bucurie în cancela-
ria Colegiului atunci când diriginţii se întrec să
aducă la cunoştinţă colegilor că foştii lor elevi au
fost admişi (de foarte multe ori între primii) la ci-
bernetică sau la ASE, la medicină sau la drept, la
matematică sau la istorie, la ştiinţe politice sau la
informatică, la Academia de Poliţie, la ştiinţele
comunicării sau la electronică, la arhitectură... etc
Evident că studiile în domeniile alese sunt par-

curse, fie în universităţi din România, fie din alte
ţări din Europa (de regulă, Occidentală), SUA,
Canada s.a. O imagine şi mai completă a devenirii
absolvenţilor Liceului / Colegiului este dată la în-
tâlnirile promoţiilor după 10 ani când se reunesc
în aula colegiului: profesori in învăţământul preu-
niversitar, informaticieni, economişti, arhitecţi,
medici, farmacişti, avocaţi, magistraţi, manageri,
oameni de afaceri, ingineri, cercetători, ziarişti,
cadre didactice universitare, funcţionari, consilieri
în diferite domenii etc. Foarte mulţi dintre ei sunt
personalităţi recunoscute în domeniile lor de ac-
tivitate – în România sau în alte ţări şi suntem
onoraţi atunci când foştii noştri elevi se bucură de
recunoaştere publică; unii au avantajul de a fi mai
bine cunoscuţi în rolul lor de oameni de televi-
ziune sau alte mijloace de presă.

Diversitatea şi multitudinea activităţilor
sau evenimentelor din Liceul Unirea face aproape
imposibilă consemnarea lor în câteva pagini dar
sunt cel puţin încă două manifestări devenite tra-
diţionale: festivitatea de absolvire a liceului şi săr-
bătorirea Zilelor Liceului.

Prima manifestare îşi are începutul în
anul 1996 - când s-a instituit şi ţinuta specială a
absolvenţilor la festivitatea de absolvire: roba aca-
demică de culoare vişinie (culoarea oficială a li-
ceului). Deoarece se ştia că această ţinută este
etalată cu deosebire în învăţământul superior, ini-
ţiatorii acţiunii au abordat-o cu oarecare prudenţă,
motivându-şi forţarea acestei cutume prin faptul
că tradiţiile, nivelul activităţii şi rezultatele Liceu-
lui Unirea îi conferă acestuia o anumită ţinută aca-
demică; nu era lipsit de importanta nici faptul
primii 50 de elevi înscrişi, în 1866, la viitorul
liceu Unirea erau numiţi şi studenţi. După consu-
marea festivităţii propriu-zise în aulă liceului său
o altă sala din oraş „coloana vişinie” însoţită de
profesori parcurge principialele artere din centrul
oraşului şi îşi încheie traseul în Piaţa Unirii evi-
dent, cu Hora Unirii. Exemplul acestei inedite şi
frumoase manifestări a fost urmat / preluat de nu-

meroase alte licee din Focşani şi din alte localităţi
(fără prea multe reţineri sau prudente simandi-
coase), „Unirea” dovedindu-şi încă o dată vocaţia
de antemergător.

O altă manifestare proprie o reprezintă or-
ganizarea Zilelor Liceului în prejma zilei de 24
ianuarie, când se aniversează şi un număr de ani
de la înfiinţare. În aceste zile elevii particip[ cu
interes la numeroase activităţi extra didactice; de
regulă, în cadrul acţiunilor erau integrate şi con-
cursurile interjudeţene de matematică şi de infor-
matică. Aş fi bucuros să aud că, atunci când
Ministerul Educaţiei a afectat o săptămână pentru
„Şcoala altfel’ a fost inspirat şi de experienţă de
la „Unirea”.

Având în vedere poziţia şi prestigiul Li-
ceului „Unirea” în învăţământul secundar româ-
nesc în cei peste 130 de ani de existenţă şi, cu
deosebire, calitatea activităţii didactice şi rezulta-
tele verificabile din perioada de după revenirea la
profilul teoretic (1990-1997) şi la care m-am re-
ferit mai sus, Consiliul de Administraţie a întoc-
mit documentaţia necesară iar Consiliul
profesoral a solicitat Ministerului Învăţământului,
în decembrie 1997, includerea Liceului Unirea în
categoria colegiilor naţionale. Am aşteptat rezul-
tatul solicitării noastre cu unele emoţii deoarece
cunoşteam nivelul de înaltă exigență al criteriilor
de selecţie în elită învăţământului liceal; în pe-
rioada aceea numărul colegiilor naţionale era des-
tul de redus, criteriile amintite nefiind la
îndemână multor licee. (Se pare că, ulterior situa-
ţia s-a mai relaxat).

În lună martie 1998 Ministerul Învăţă-
mântului ne-a comunicat oficial că solicitarea
noastră a fost aprobată, astfel că începând cu data
de 1 septembrie 1998 LICEUL UNIREA devine
COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA din Focşani.

Atribuirea statutului de colegiu naţional
nu a fost urmată de obţinerea unor recompense
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sau beneficii formale. A conferit mai multă pres-
tanţă şi notorietate dar şi obligaţia de a menţine şi
dezvolta rezultatele de până atunci. (Se discută,
neoficial, de posibilitatea retragerii statutului de
colegiu dacă nu menţii performanţele la nivelul la
care erau când ai fost admis).

Chiar dacă resursele materiale (săli de
clasă, laboratoare, mijloace de învăţământ, dotări
funcţionale, utilităţi etc) nu constituie condiţia su-
ficientă a activităţii şcolare, existenţa acestora este
necesară, acestea având o influenţă foarte impor-
tantă asupra calităţii procesului de învăţământ.
Prin urmare, am considerat că eforturile trebuie
orientate, deopotrivă, şi în această direcţie. Aşe-
zând obiectivele în ordinea urgențelor a rezultat
că primul lucru de care trebuia să ne ocupăm era
consolidarea clădirii liceului; operaţiunea nu avea
alternativă deoarece rezultatele expertizei tehnice
din 1993 consemnau o stare deosebit de precară
a structurii de rezistenţă. (Expertiza a fost verifi-
cată direct şi avizată de către profesorul Mazilu,
recunoscut că cea mai mare autoritate în dome-
niu). Pentru această lucrare, Ministerul Învăţă-
mântului a alocat suma de 800 de milioane lei
vechi şi un termen de execuţie de 18 luni de la
data începerii (iulie 1996). Termenul de finalizare
nu a fost respectat, deoarece nu ne puteam limita
doar la consolidarea propriu-zisă, fiind nevoiţi să
solicităm prin devize/acte adiţionale suplimentare
fonduri şi pentru alte lucrări de reabilitare obliga-
torii: pardoseli, tâmplărie, instalaţii electrice şi
termice, acoperiş, reparaţii şi zugrăveli în spaţiile
interioare etc. Solicitările erau onorate uneori cu
fonduri de investiţii, de multe ori cu promisiuni,
astfel că termenul de finalizare s-a prelungit ne-
permis de mult (până în 2004-2005)), provocând
serioase greutăţi în desfăşurarea activităţii şcolare
curente.

La terminarea lucrărilor de consolidare şi
reabilitare a spaţiilor destinate activităţii şcolare,

recepţionate succesiv, pe tronsoane („aripi”), ne
confruntăm cu o altă problemă majoră: lipsa mo-
bilierului şcolar şi a altor dotări didactico-mate-
riale de bază. Întrucât în bugetele repartizate de
la stat (I.S.J.) şi de la Primăria municipiului nu
erau prevăzute decât (uneori) simbolic fonduri la
capitolul dotări materiale am fost obligaţi să ape-
lăm la surse alternative. În perioada 1997-2002
(dar şi în continuare) diriginţii au colaborat exem-
plar cu comitetele de părinţi, reuşind să constituie
surse de finanţare extrabugetare consistente, care,
completate şi cu alte sponsorizări ne-au permis să
achiziţionăm mobilier şcolar nou sau să reparăm
/ recondiţionam pe cel existent, să amenajăm câ-
teva laboratoare, bibliotecă, parcul liceului etc.
Foarte importantă a fost pentru liceu sponsoriza-
rea, acordată de către un părinte al unei eleve emi-
nente, sub forma proiectului de racordare la
reţeaua de gaze naturale a municipiului. Acest do-
cument ne-a permis să „constrângem “cumva Pri-
măria Focşani să ne acorde, în 1998, finanţare
pentru centrala termică proprie întrucât dispunea
de fonduri cu această destinaţie dar nu erau alţi
solicitanţi cu documentaţia tehnică pregătită.

Conducerea de atunci a liceului, respectiv,
a colegiului şi-ar putea asuma nici un merit dacă
nu ar consemna susţinerea şi sprijinul consistent
al cancelariei în general şi, într-o măsură remar-
cabilă al unora dintre colegi. (nu-i pot numi pe
toţi, dar ştiu că doi dintre ei sunt profesori de ma-
tematică: unul a fost inspector şcolar general iar
al doilea este director de colegiu naţional).

Deşi necesitatea şi utilitatea unei săli de
sport pentru un liceu nu pot fi puse în discuţie, în
cazul celei de la Colegiul Naţional Unirea sunt
unele particularităţi. În anul 2002 Consiliul Jude-
ţean Vrancea ne-a comunicat că s-a aprobat con-
strucţia unei săli de sport pentru colegiu şi că
într-un termen foarte scurt (a doua zi după comu-
nicare) trebuie să transmitem propunerea de am-
plasament în terenul care aparţine unităţii. Ni s-a
precizat că dacă nu dispunem de spaţiul necesar

construcţiei, sala de sport va fi repartizată unei
alte unităţi şcolare. Consiliul de Administraţie a
analizat toate variantele de amplasament posibile
şi a ajuns la concluzia că singura variantă posibilă
este cea pe care o avem astăzi. Considerând că
această decizie este prea importantă pentru a fi
adoptată doar de Consiliul de Administraţie a fost
convocat, de urgenţă, consiliul profesoral al cole-
giului care a fost solicitat să decidă: accepta con-
strucţia unei săli de sport, atât de necesară elevilor
dar amplasată într-o poziţie neconvenabilă pentru
arhitectură şi ambianţa naturală (parcul) colegiu-
lui sau respinge amplasamentul construcţiei, lip-
sind elevii (pentru o perioadă nedeterminată) de
o dotare absolut necesară, dar păstrăm parcul şi
nu afectam punerea în valoare a clădirii. După în-
delungi discuţii / dispute şi deliberări consiliul
profesoral al Colegiului a aprobat actuala ampla-
sare a sălii de sport.

Menţionarea unora dintre momentele
semnificative ale evoluţiei liceului în anii de
„tranziţie” către dobândirea şi consolidarea statu-
tului de colegiu se cuvine a fi completată cu apre-
cierea eforturilor şi stăruinţei directorului şi a
colaboratorilor săi pentru reabilitare şi dotări la
cele mai înalte standarde, pentru asigurarea per-
formanţelor şcolare, astfel încât astăzi, la aniver-
sarea a 150 de ani de viaţă, Colegiul Naţional
Unirea stă cu demnitate în elita învăţământului li-
ceal din România.
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Liana Alexandru ( Pătraș)

De ce ne ducem noi la școală?
Un primar al unui oraș de la malul mării

se pregătește să dea în folosință cu ocazia sezo-
nului estival o superbă promenadă, pentru turiști
și localnici, deopotrivă. Grădinile orașului marin
sunt pline cu lei din piatră și sirene de bronz în
mărime naturală, iar pe țărm vor străjui curând
două fântâni arteziene, decorate cu motive florale,
frunze de palmier, melci și animale de savană.
Inițial, primarul se gândise să orneze artezienele
cu scoici și pești din gips, dar fiind vorba de mo-
numente la malul mării, i s-a părut redundant, un
spectacol previzibil. Pe litoral când vii trebuie să
vezi ceva exotic, să te scoată din nuanțele concre-
tului, o vibrație sălbatică în ritmul monoton al
Mării Negre! Așă că peștii oceanici au fost dați la
gunoi, iar primarul a dat dispoziție să fie turnați
în forme patru lei miniaturali pe dale din granit.
Ce măreție a naufragiului estival! Luxurianta jun-
glă în oazele nisipului! La promenada cu fântâni,
pergole și foișoare, se muncește acum zi lumină.
Arhitecții, cot la cot cu zilierii. Nimeni n-are sâm-
bete, duminici. Treaba-i treabă, face cam cinci mi-
lioane de euro; dai un ban, dar stai în față!

Aparent, orașul nostru e pradă unei amu-
zante nepriceperi artistice. O inadecvare de stil, o
lipsă de gust atenuată de paranteza că despre gus-
turi nu se discută, o așezare eclectică a unei minți
năstrușnice, ghidate estetic de argumentul că
nimic nu poate fi făcut întâmplător atunci când
ești născut în zodia leului...

În realitate, acest act pus în scenă la scara
unui oraș care include comunitatea și toți vizita-
torii săi din timpul verii, e exemplificarea tragi-
comică a răului pe care-l poate face lumii lipsa de
educație. Dacă lipsa de caracter e dată de felul în
care ne petrecem cei șapte ani de-acasă, lipsa de

valori e dată de felul în care trecem prin școală.
Poți să fii un om de treabă, politicos și bine
intenționat, dacă ai trecut prin școală doar ca
să-ți iei diploma, eventual, să poți plagia un doc-
torat. Felul în care iei decizii le poate face un
imens rău celorlalți. De la cum așezi lucrurile
acasă pentru familia ta și până la modul în care
conduci oameni, organizații, comunități, primării
și guverne, totul are legătură cu felul în care ești
educat.

Spre deosebire de ignoranță, care te face
să te simți mereu puternic prin suficiența ideilor
puține și fixe, educația are acest imens handicap:
cu cât cunoști mai multe, cu atât te cufunzi mai
mult în necunoscut. Practic, nu ești niciodată sa-
tisfăcut de tine. Te simți slab, te îndoiești de tine,
te pui mereu sub semnul întrebării, te străduiești
mai mult. Educația e un efort permanent de a
ajunge la sensuri prin care, în loc să te vezi mai
bun, te vezi mai puțin și te străduiești să le fii bun
celor din jurul tău: copiilor pe care-i crești, elevi-
lor pe care-i înveți, angajaților pe care-i ai,
subordonaților către care trasezi sarcini,
cetățenilor pe care îi conduci. Și-atunci care-i far-
mecul? De ce să te-ndoiești la nesfârșit de tine ca
nebunul? Nu-i mai bine să n-ai frământări, să știi
cu precizie ce e bine pentru ceilalți, să te-arăți pu-
ternic, talentat și să marchezi repede banul?

Adevărul e că atunci când nu folosesc ni-
ciunei forme de creștere sau educație, ci doar aco-
peră lipsa ei, banii nu îmbogățesc nici omul, nici
împrejurul lui. Perpetuează sărăcia peste care
țâșnește ca din arteziană spoiala maiestuoasă cu
lei drept blazon. Pare că nu se mai vede tristețea
locului, când de fapt, prin poleială și jegul lucește
mai mult. România seamănă în multe din locurile

ei cu această mică stațiune de la malul mării. O
risipă uriașă în euforia ideilor crețe: de la sta-
dioane ridicate în sate de bătrâni, până la statui
viteze dezvelite-n parcuri unde-și fac veacul
cerșetorii, totul e o lecție costisitoare a inadecvă-
rii. Nimeni nu se crede needucat, majoritatea sunt
convinși că sărăcia e doar destinul nostru miori-
tic.

De ce ne ducem, deci, la școală? Viața
nu-i un concurs de cultură generală, cine știe
câștigă mai mult. Viața e un permanent examen
al relațiilor noastre cu lumea. Foarte egoistă,
lumea nici nu ne-ntreabă cine suntem, cât de
importanți, deștepți sau talentați, în ce zodie ne-
au răsărit prima dată zorile; ci doar ce putem noi
să facem pentru ea. Atunci când punem preț pe
școală, educația ne oferă acele repere prin care să
relaționăm adecvat în oricare din lumile în care
vrem să ne-afirmăm identitatea.

Dacă leii străjuiesc statuia lui Columb în
Barcelona pe malul mării e pentru că asta chiar
are o semnificație. E simbolul gratitudinii pentru
un navigator, care-a devenit unicul Columb în
toată omenirea când s-a abandonat pe sine în
marea neștiută, ca să ne-arate nouă... cât de
mare-i lumea.
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Emil Onea

Pasiune și performanță informatică, 
24 de ani la CNU

Marea schimbare din decembrie 1989
m-a găsit în București în drum spre ICI (Institutul
Central de Informatică) unde trebuia să mă întâl-
nesc cu specialiști dornici să colaboreze cu elevi
buni din licee în dezvoltarea de joculețe educa-
tive. Ajuns acolo mi s-a spus că sunt plecați la
demonstrație și am ratat întâlnirea. În acea
dimineață aveam și o prezentare la un liceu, cum
să folosim calculatoarele HC pentru învățarea
limbajului BASIC. La un moment dat prezentarea
a fost întreruptă și mi s-a spus că trebuie să merg
acasă... 

A început o perioadă confuză în care
școala a mers totuși liniștită pe picioarele ei. Li-
ceul „Unirea” s-a transformat din liceu cu profil
auto în liceu teoretic unde matematica și informa-
tica au atras generații de elevi care acum sunt
specialiști, ingineri IT&C sau în alte domenii.

După aproape doi ani mi-am mai putut
permite să mă gândesc la informatică pentru
școală când un prieten mi-a spus de programul
„Computere pentru licee” dezvoltat de SFOS
(Soros Foundation for an Open Society). Am
depus o cerere în numele elevilor și profesorilor
din Vrancea, am fost la un interviu, la președinta
de atunci, Sandra Pralong. Mi s-a spus că am toate
șansele să câștig mai ales că multe școli refuzau
pentru că numele Soroș nu le inspira încredere.
Mi s-a mai spus că trebuie să caut neapărat un
spațiu în care să se facă laborator. Am încercat la
un liceu și am fost refuzat de colectivul de cadre
didactice... Apoi am apelat la conducerea Liceului
„Unirea”, domnul director de atunci, Simion Ene,
care mi-a spus că au o clădire întreagă nefolosită
și că sunt dispuși să o renoveze dacă dotăm toate
încăperile cu calculatoare. Am reformulat cererea
către SFOS și am promis că vom construi un cen-
tru pe care îl vom pune la dispoziția școlilor din
oraș. Au fost de acord să facă dotarea care s-a ma-
terializat în 50 de calculatoare, o cantitate astro-
nomică și foarte scumpă pe vremea aceea.
Așa a luat ființă „Centrul Interșcolar de Informa-
tică” al Liceului „Unirea” din Focșani, vestit nu
numai în oraș și județ, da și în toată partea de sud-
est a României. Cu o dotare de excepție dar și cu
o asistență de specialitate susținută de profesorul
Adrian Colin, un pasionat în materie de calcula-
toare, rețele, comunicații. Pe atunci și elevii erau
implicați în asistență, instalare de programe, con-
figurare, programare, pentru că puțini aveau acasă
calculatoare cu performanțele celor de la liceu. 

În anii 1994-1995 am început să avem in-
ternet datorită unor proiecte noi ale SFOS, astfel
încât putem spune că laboratoarele Liceului „Uni-
rea” au fost primele care au oferit astfel de servicii
în oraș, în județ. Au fost firme și organizații dar
mai ales școli care și-au dezvoltat comunicațiile
pe baza Centrului de Informatică de la liceul nos-
tru. Exemple: Școala νρ. 9 (Ștefan cel Mare),
Școala νρ. 10 (Duiliu Zamfirescu), Liceul Teore-
tic Odobești, Liceul Teoretic Adjud, Liceul Pan-
ciu, Liceul Vidra etc. Se foloseau linii telefonice
închiriate cu costuri destul de mari, servere de
Linux programate să efectueze și sesiuni de „dial-
up” pentru transfer de mesaje, fișiere, lucruri care
astăzi par extrem de primitive, poate chiar fără
sens în aceste vremuri. Tot primitive ar părea și
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calculatoarele cu procesoare „286”, „386” cu
4,8,16 M de memorie și cu hard-diskuri „perfor-
mante” de 20, 40, 80, 240M!!! Laboratoarele Li-
ceului „Unirea” dispuneau și de cinci calculatoare
Macintosh cu HDD de cca. 20M, unitate de dis-
ketă de 1,44M și ecran monocrom, care astăzi ar
putea fi extraordinare piese de muzeu.
Liceul a avut și un laborator multimedia bine
dotat unde s-au lucrat proiecte de excepție.
Vă puteți documenta de aici:

- https://www.youtube.com/watch?v=hZ
mm1diVpNE

- https://www.youtube.com/watch?v=3Kz
WAyT8w5s

- https://web.archive.org/web/200206192
25106/ 

- http://www.lufo.ro/
Dar nu dotarea tehnică a fost punctul forte

al acelor ani ci oamenii de calitate, profesori de
excepție care au crescut elevi de valoare, au făcut
informatică de performanță astfel încât profilul
mate-info să fie cel mai căutat timp de mulți ani.
Profesorii de atunci veneau din mediul privat sau
de stat, erau specialiști în programare gata să ajute
elevii interesați la maxim de programare dar și de
utilizare computer. Daniela Coman și Maria Roșu

au fost două profesoare care au pus bazele unei
catedre de informatică continuată apoi de Liliana
Colin, Marilena Oprea, Genovica Vulpoiu și Li-
liana Neșu. Continuând însă cu performanțele teh-
nice, timp de mai bine de 15 ani, Centrul de
Informatică al Liceului Unirea a fost un model
pentru școli și licee din România, dotările s-au
perfecționat pe măsura evoluției tehnologiei
IT&C.

În primul rând, acesta a devenit principa-
lul centru de comunicații al județului, un Internet
Service Provider pentru câteva zeci de școli din

județ, un „nod de cumunicații” care a fost
întreținut cu succes de inginerul Dan Roșioru îm-
preună cu Monica Chiriță. Domeniul „lufo.ro” fi-
gurează printre cele mai vechi domenii web din
România. Inițial s-a numit lufo.sfos.ro apoi a că-
pătat independență. Mai există undeva pagina
veche de 20 de ani a liceului care arăta ca in print-
screenul alăturat.

Centrul de Informatică a fost multă vreme
un loc de lucru și pregătire pentru elevii de
excepție care au devenit apoi specialiști în IT sau
în alte domenii tehnice: Cristian Cărămidă, Florin
Șunel, Vioel Stan, Florin Pătraș, Victor Șerbănuță,
Mircea Sava, Adrian Ciocâldău, Tudor Leu,
Florin Ghețu și mulți alții.

Ceea ce trebuie să știe cei ce beneficiază
astăzi de laboratoarele CNU, de educația IT&C,
este că performanțele liceului sunt datorate și
eforturilor depuse de-a lungul timpului de către
echipele de specialiști, profesori, elevi care au
făcut cunoscut liceul în România și în lume, au
făcut posibilă colaborarea sau participarea la pro-
iecte care au adus mari beneficii școlii.
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Andra Noană

Sunt uniristă de 26 de ani
Sunt uniristă de 26 de ani. 26 de ani de

spirit unirist get-beget, de când mă aducea tata la
liceu și mă ascundeam în bibliotecă (labirintul
fascinant cu parfum de cărți vechi – inconfunda-
bil!) până acum, când sunt onorată să scriu două
vorbe despre ce simt și ce îmi amintesc când spun
„Unirea”.

CNU devenise deja o mare familie pentru
mine înainte să vin într-a cincea – veneam destul
de des, cunoșteam profesorii, elevii, poveștile,
evenimentele, rezultatele, fiecare colțișor al clă-
dirii. Primele serbări de Crăciun, primele
filmulețe, cursurile festive organizate de tata mă
fascinau deja. De fapt, entuziasmul tatălui meu
era (și este) molipsitor.

Abia așteptam să fiu elevă, abia așteptam
să cunosc membrii familiei CNU și ca profesori!
Deși mi-a fost destul de greu să mă desprind de
prietenii din clasele I-IV, știam că la Unirea e
locul meu, simțeam asta. N-am simțit nicio teamă
față de liceu, singurul lucru interesant (fascinant
la început, eram toată un zâmbet când trebuia să
mă adresez) mi s-a părut să-i spun mătușii mele
„doamna dirigintă” sau lui Dan – „domn’ profe-
sor”. Creșteam și începeam să înțeleg din ce în ce
mai mult cât de profundă e povestea CNU și ce
greutate are – voiam și eu: voiam să fac parte
activ din ceea ce înseamnă „Unirea”. M-am dus
la toate balurile și evenimentele liceului, mă
emoționam și râdeam la toate poantele și
subtilitățile. 

Încet-încet înțelegeam că CNU înseamnă
performanță și că un unirist desăvârșit își repre-
zintă liceul prin rezultate. Am ales inițial matema-
tica (no further explanations) așa că am mers la
concursuri cu echipa de uniriști și am trăit
emoțiile unui participant la olimpiada națională.
Așa am învățat să ascult Pink Floyd și Led Zep-
pelin, așa am învățat să mă concentrez, așa am
învățat să mă bucur de rezultate. În afară de
satisfacția personală, era o mândrie să urc numele
liceului cât mai sus în tabel.

Când am intrat la liceu și am trecut de
faza „nu vreau să fac mate cu tata”, ba chiar abia
așteptam, știam că o să fie cel puțin interesant,
am hotărât, în familie, ca tata să îmi ia clasa.
Convenția a fost următoarea (spusă de mama –
care jurizează mereu discuțiile noastre... con-
structive): „să nu veniți acasă certați, implicit cu
note mici pentru că dormiți amândoi în gară!”

Satisfacția lui să strige „Noană ieși la
tabla” – priceless! Tata a fost de la început trans-
parent: nu corecta lucrări acasă, făcea subiectele
de extemporale pe loc, în clasă (chiar dacă mai
avea subiecte de mișto-uri din informațiile pe
care i le mai „scăpam” eu acasă). Nu mi-a fost
greu la ora lui, eram deja la nivel de olimpiadă și
n-am trăit mult vociferata spaimă de ora de
mate... până într-un punct:

Într-a zecea lucrasem acasă pentru olim-
piadă și n-am mai făcut tema pentru clasă. În
pauza dinaintea orei de mate am vorbit cu „gaşca
veselă” că nu e cazul să o scriem înaintea orei
(deh, se mai practica – chit că unii recunosc mai
greu) din simplul fapt că „îl cunosc eu pe tata, ne
predă nu-știu-ce, nu o să ne corecteze”. Întrebată
despre o problemă, eram... ușor pe lângă subiect,
așa că „domn’ profesor” s-a prins că nu am temă
și ne-a cerut caietele la control. 2! 2! 2! – Atât au-
zeam (inclusiv „Noană - 2!”  satisfacția maximă!
– A lui, bineînțeles). Râdea, glumea (nici nu tre-
buie să dau prea multe detalii – mulți unirişti-ci-
titori cunosc foarte bine imaginea) așa că le-am
spus colegilor „nu, nu ne trece în catalog – îl cu-
nosc eu pe tata – uitați, râde!”. Evident că a trecut
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notele în catalog. Prima mea reacție a fost cât se
poate de sinceră, satisfăcătoare, chiar dacă ușor
panicată: „o să dormi în gară!”. Tata, amuzat, a
reacționat: „ba tu o să dormi în gară”. Vuia școala
în pauză: „I-a pus Noană lui fii’sa 2 (doi)”. Nu
neapărat din cauza schimbului de replici sau al
2-ului din catalog mi-a rămas întipărită în minte
povestea, ci din cauza bucuriei reciproce: că din
sute (?) de elevi cărora le-a pus 2 (doi), Noană,
recunoscut pentru măiestria „actului”, i-a pus și
„celui mai iubit unirist” (citat) mult vestita notă.
Eu, la rându-mi, mi-am dorit să trăiesc sentimen-
tul – făcea parte cumva din evoluția mea ca unirist
desăvârșit.

Au fost multe povești, schimb de replici,
poate uneori mici supărări (pe-astea chiar nu mi
le aduc aminte) și emoții cât i-am fost elevă și cât
mi-a fost profesor, iar timpul a trecut foarte repede
și am ajuns la ultima poză cu mine: „eleva Noană”
și el: „măi, domn’ profesor”. Am semnat cărămida
și gata: etapa nostalgică a început! 

familiei uniriste, pentru că a crescut frumos - toc-
mai a împlinit 150 de ani - și, cu siguranță, nu se
va opri aici! 

Îmi dau seama acum, înșirându-mi
emoțiile în Word, că, de fapt, asta și fac: cu fiecare
gând, fiecare emoție, fiecare întrebare: „ce mai e
pe la liceu?”, ajut ca spiritul unirist să devină etern
– și asta vă doresc și vouă!

Unirişti din toată lumea – bucurați-vă! Eu
una mă bucur să am certitudinea că voi fi uniristă
pe veci!

După absolvire mă pot considera un uni-
rist întregit: am participat, am luat premii, am or-
ganizat, m-am supărat, m-am bucurat, m-am
implicat, am râs, am plâns, am trăit CNU-lucru pe
care nu îl poți înțelege „dacă nu ești unirist... şi
tu”.

Nu aș da neapărat timpul înapoi pentru a
fi elevă de liceu, dar aș dori, cu mintea de acum,
să mai fiu implicată în ceea ce înseamnă „Uni-
rea”. M-aș bucura la maxim de emoțiile organi-
zării unui bal sau eveniment la liceu, aș ști să mă
emoționez, aș ști să trăiesc și mai mult, aș vrea să
mai am onoarea să contribui cumva la extinderea

Defilarea cu robe a absolvenţilor promoţiei 2002-2006
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Echipa VLT

Festivalul „Vin’ la Teatru”
Unul dintre cele mai spectaculoase (în

sens propriu și figurat) produse al Colegiului
Național „Unirea” în ultimii ani a fost echipa Fes-
tivalului Vin` la Teatru, compusă din uniriştii
Mihai Cojocaru, Diana Mereoiu, Dragoş Drago-
mir, Ioana Alexandru, Oana Bogzaru și Gabriel
Chirilă, ajutaţi de prieteni ce au crezut în aceleaşi
idealuri. Cei „câțiva tineri inimoși” (citat din
presa locală) au înţeles că cele mai valoroase lu-
cruri pe care le pot învăţa de la profesorii lor merg
dincolo de ceea ce se predă la ore. Poate nu ime-
diat, dar cel mai adesea efectul „spiritului unirist”
devine evident abia după terminarea liceului.

Atunci au văzut cum toate eforturile de a
organiza baluri, toate competiţiile la care partici-
paseră şi tot timpul petrecut la cluburile de teatru,
debate sau fotbal nu făcuseră altceva decât să îi
ajute să îşi cristalizeze un mod de gândire. O gân-
dire ce nu lasă loc de „nu pot”, de „e prea greu”,
de „nu îmi pasă”, care i-a transformat în tineri
plini de elan şi dorinţă să încerce o schimbare în
oraşul natal.

Atunci și-au luat rolul de cetățeni respon-
sabili în serios și au început să lucreze pentru ri-
dicarea nivelului cultural al orașului. Această
provocare pe care şi-au asumat-o a scos la iveală
toate „lecţiile” învăţate, dar de care nu erau con-
ştienţi: cum că dacă joci în echipă, joci mai bine,
sau că dacă ești suficient de perseverent poți face
aproape orice. Asta înseamnă spiritul unirist.

Poate că acest spirit ar fi fost uşor de dis-
trus fără o susţinere pe măsură. Însă, întorcându-
se în liceu, au găsit sprijin din partea conducerii
şi aceeaşi doză nebună de entuziasm la actualii
elevi. Aşa a prins contur, în 2013, prima ediţie a
primului festival de teatru independent din

Focșani, organizat 100% în regim de voluntariat.
A fost un eveniment de patru zile adresat tuturor
categoriilor de vârstă, atunci când publicul s-a
putut bucura de opt spectacole marcate prin diver-
sitate, de la dramă și comedie până la coregrafie
și improvizație, producții de licență și masterat ale
U.N.A.T.C „I. L. Caragiale” Bucureşti, fără a
duce grija biletelor. În paralel au avut loc şi trei
ateliere de dezvoltare personală prin tehnici tea-
trale susţinute de către tineri profesionişti din do-
meniu.

Succesul a fost unul neaşteptat de mare,
numărul spectatorilor depăşind 1600, fapt ce a
convins şi mobilizat echipa să organizeze o retros-
pectivă câteva luni mai târziu, în cadrul eveni-
mentului ce sărbătorea centenarul Teatrului
Municipal „Maior Gh. Pastia”.

În toamna anului 2013 echipa festivalului
se afla, fără să ştie, într-un moment de cumpănă.
Precum însemnătatea anilor de liceu, însemnăta-
tea acelui moment a devenit evidentă abia mai târ-
ziu. Momentele de cumpănă nu se arată
întotdeauna ca atare. Ele pot fi ascunse, precum
în cazul de faţă, sub extazul momentului de a fi
reuşit. În acel punct se lua o decizie – ce va în-
semna pentru echipa festivalului cea de-a doua
ediţie?

Anii liceului pregătiseră deja terenul, la o
altă scară. Succesul şi renumele nu sunt puncte de
finiş, ci elemente catalizatoare pentru realizări ul-
terioare ce nu pot avea loc fără muncă serioasă şi
o minte limpede. Spiritul unirist se cristalizase.
Devenise un mod de gândire.

În consecinţă, în cel de-al doilea an, festi-
valul a crescut cât alţii în zece. Evenimentul a
avut loc timp de cinci zile, revenind cu formula

clasică a spectacolelor de teatru (de această dată
în număr de zece) şi a atelierelor de dezvoltare
personală, dar la care s-au adăugat două secţiuni
noi („VLT Junior”, unde aveau loc spectacole
pentru cei mici şi „VLT Underground”, ce aducea
în Focşani modelul teatrului de cafenea), precum
şi un masterclass de educaţie parentală.

Punând la un loc cunoașterea și spiritul
unirist se produce în fiecare dintre elevi un declic
al maturizării, ce îi propulsează mai târziu spre
starea de a ridica nivelul locului în care se află,
așa cum a făcut şi Festivalul „Vin` la Teatru” prin
primele (dar nu ultimele!) două ediţii. Acestea au
arătat faptul că, deşi părăsim liceul, ceea ce învă-
ţăm şi înţelegem în timpul liceului nu ne pără-
seşte niciodată.
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Daniela Plăiaşu

„REVISTA NOASTRĂ”

„Revista noastră” este o revistă şcolară cu
o istorie de 103 ani, apărută de-a lungul timpului
în diverse formate şi politici editoriale, esenţa însă
rămânând aceea a unui forum de cultură în care
atât elevii, absolvenţii, cât şi profesorii au posibi-
litatea de a-şi prezenta ideile, crezurile, atitudi-
nile, proiectele din domeniile lor de interes. De la
începuturile ei, publicaţia a fost condusă de un
profesor şi de un colectiv restrâns de elevi, iar, cu
puţine excepţii, acest lucru a durat până în zilele
noastre, uneori acestui profesor alăturându-i-se
încă unul sau doi, iar gradul de implicare a elevi-
lor în chestiunile cele mai importante privind or-
ganizarea pe rubrici, subiectele, machetarea fiind
diferit de la o epocă la alta.

Apărută din iniţiativa profesorului unirist

Dimitrie Papadopol la 15 noiembrie 1912, „Re-
vista noastră”, publicaţie a elevilor şi a profesori-
lor din Focşani, cunoaşte trei etape: prima, de la
1912 la 1914, sub conducerea fondatorului ei; a
doua, sub conducerea profesorului Petrache
Dima, din 1972 până în 1990; a treia, din 1990 şi
până în prezent, sub conducerea profesorilor: Toa-
der Aioanei, Janet Popoiu, Maria Zgăbârdici,
Pompilia Bărbosu, Elena Soare, Marilena Oprea,
Mircea Dinutz, Zaharia Gheorghe, Romulus Bu-
zăţelu, Daniela Plăiaşu, Roliana Giuclea.

De la început, revista a fost, în egală mă-
sură, atât a elevilor, cât şi a profesorilor, tradiţie
ce s-a păstrat până azi. Ea a manifestat disponibi-
lităţi pentru diverse discipline sau activităţi de
creaţie, civice, culturale etc.; fireşte, şi-a propus,
ca orice revistă şcolară, să descopere şi să promo-
veze noi talente.

Seria întâi a găzduit materiale care astăzi,
din perspectiva timpului, au o netăgăduită valoare
istorică: mărturii ale participanţilor la Războiul de
Independenţă de la 1877, articole despre situaţia
românilor din afara graniţelor, semnale despre
cele mai importante evenimente internaţionale,
naţionale şi locale, proiecte ale liceului, printre
care două călătorii în Italia, care devin temă şi
sursă de inspiraţie pentru o serie de articole de li-
teratură, istorie, arhitectură etc., în cea mai bună

ordine a unui portofoliu didactic din anii noştri
(cu accentul de mândrie imposibil astăzi: din pro-
priile fonduri, revista susţine participarea la ex-
cursie a unor elevi cu posibilităţi materiale
modeste, dar cu un volum considerabil de mate-
riale publicate).

Articolele care au în centru problemele ro-
mânilor din afara graniţelor vibrează de iubire de
neam, care le-ar suna astăzi unora atât de straniu,
cu un angajament intelectual şi afectiv în subiec-
tele fierbinţi ale momentului, oferindu-ne astfel
pagini cu adevărat impresionante.

De asemenea, iese în evidenţă personali-
tatea benignă a profesorului Papadopol, care este
şi preşedintele societăţii literare a elevilor, respon-
sabil de biblioteca liceului pe care o reorganizează
şi al cărei număr de volume este dublat sub con-
ducerea lui fie din fondurile revistei, fie din do-
naţii personale.

Articolul profesorului T. Iordănescu, dar
şi cele ale unor elevi din ciclul superior (Constan-
tin Th. Filipescu, A. G. Dobreanu) ce apar în nu-
mărul următor, la moartea lui Caragiale, dovedesc
o foarte precisă judecată a valorii perene a celui
mai reprezentativ dramaturg român. Astăzi, foarte
puţini ar putea fi atât de siguri asupra dăinuirii în
veac a operei vreunui contemporan şi asupra lo-

„Eu socot că şcoala nu trebuie să aibă un
caracter absolut dogmatic. Liceul trebuie să dea
elementele unei culturi generale şi să ajute toate
predispoziţiile bune în dezvoltarea lor. Nu cred că
o şcoală îşi înţelege bine menirea ei când se în-
chide în cercul unui rigid program oficial [...]
Şcoala trebuie să puie normă şi disciplină în în-
văţământ, dar, dacă ele ar fi atât de rigide, încât
ar împiedica un singur talent să se ivească, ar
ştirbi din menirea ei.” (Profesor Constantin
Calmuschi – Publicaţii şcolăreşti, „Revista Noas-
tră” - nr. 12, 13, 14, mai 1913)

Un proiect de la marginea de sud-est a Europei care, la cei 104 ani ai săi, 
e un exemplu de sustenabilitate, excelenţă, bune practici în abordarea 

inter şi transdisciplinară a conceptelor
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cului ei în galeria de valori ale neamului. Trimi-
terea unei delegaţii de elevi cu o coroană la cere-
monia de înmormântare a lui Caragiale, gest pe
care îl mai fac doar câteva alte licee din ţară, vor-
beşte despre nivelul de implicare a liceului în eve-
nimentele de interes naţional, oriunde ar fi avut
acestea loc.

La 17 decembrie 1912 se stinge din viaţă
Spiru Haret, omul căruia România îi datorează cel
mai mare, sistematic şi eficient efort de dotare şi
organizare a învăţământului modern. Articolul
profesorului C. Leonescu, intitulat Un erou al ne-
amului, este atât de vibrant patriotic şi încrezător
în viitorul românilor, încât astăzi ar putea fi dat ca
exemplu al unei motivante stări sufleteşti şi mo-
rale pe care secolul al XXI-lea românesc pare că
a uitat-o.

Multe lucruri din această primă serie a re-
vistei ar trebui studiate şi pentru a vedea istoria
mentalităţii asupra învăţământului, asupra impli-
cării prin şcoală a elevilor în viaţa comunităţii (a
se vedea articolele despre teatrul donat de maior
Gheorghe Pastia focşănenilor, despre felul cum
revista răsplăteşte pe cei mai muncitori copii cu
achitarea, integrală sau parţială, a costului excur-
siei în Italia), pentru a vedea cum ne raportăm la
oamenii de prim rang din Vrancea de acum o sută
de ani şi la faptele lor. Modul în care un reprezen-
tant al clasei superpuse, ca marele iubitor de cul-
tură Gheorghe Pastia, înţelege să se legitimeze ca
om al cetăţii prin donaţii publice nu suportă nicio
comparaţie cu potentaţii români ai ultimelor două
decenii, de fapt şapte decenii, care nu au aflat ce
este generozitatea şi nu şi-ar putea nici măcar im-
agina un asemenea gest. Un simplu anunţ publicat
în 1912 în „Revista noastră”, prin care maiorul
Gheorghe Pastia pune la dispoziţia Societăţii Li-
terare „Grigore Alexandrescu” - societate a elevi-
lor şi profesorilor de la Liceul „Unirea” - casele

sale pentru întrunirile săptămânale, ca măsură a
aprecierii lui pentru munca lor intelectuală, are
valoare de document al unei lumi apuse, foarte
depărtate de „noroiul greu al prozei” de astăzi.

Seria a doua apare, în plin regim comu-
nist, la iniţiativa profesorului Petrache Dima care,
în ianuarie 1972, reface tradiţia „Revistei noas-
tre”, mai întâi aducând în prim-plan importanţa
primei serii a revistei, mai ales scoţând în evidenţă
cel mai strălucit nume de creator literar pe care ea
l-a publicat ca tânără speranţă; e vorba de Victor
Ion Popa, căruia îi publică din nou două poezii,
Sonet şi Clepsidra, ca dovezi incontestabile.
Printr-o tulburătoare coincidenţă, primul număr al
noii serii este dedicat lui I. L. Caragiale, la împli-
nirea a 120 de ani de la naştere, după cum primul
număr al seriei coordonate de D. Papadopol de-
plângea, în pagini inspirate, moartea celui mai
mare dramaturg al acestor meleaguri (1912).

Studiind această a doua serie, deja se pot
vedea liniile rubricilor, ale preocupărilor ce nu vor
fi schimbate până azi: debutul unor talente
poetice, eseistice, epice, teatrale sau jurnalistice,
colaborarea atât a elevilor, cât şi a profesorilor, ar-
ticolele despre evenimente interne ale liceului, dar
şi de interes naţional, descoperirea foştilor elevi
ai liceului, ajunşi personalităţi marcante, ca:
Simion Mehedinţi, Anghel Saligny, Alfonso
Oscar Saligny, Virgil Huzum, Anton Holban, Ion
Larian Postolache, Ion Diaconu şi publicarea de
materiale din şi despre viaţa şi opera acestora. De
asemenea, nu lipsesc nici articolele din ştiinţele
exacte, mai puţin pregnante, e adevărat.

De la al treilea număr începe să apară şi
să fie pusă în practică ideea dedicării unui număr
întreg câte unei personalităţi şi, astfel, sunt struc-
turate zeci de numere ale revistei, conţinând arti-
cole despre viaţa şi opera celor mai importanţi
autori din programa şcolară şi ale celor mai stră-
lucite nume ale reprezentanţilor culturii vrâncene.
Publicarea de articole ale personalităţilor precum

I. M. Raşcu, Şerban Cioculescu, profesori pentru
o scurtă perioadă la Liceul „Unirea”, este o altă
dominantă a revistei, profesorul Dima fiind un ne-
obosit cercetător al trecutului Vrancei şi-al acestui
aşezământ cultural, nu numai educaţional.

Domeniul în care excelează seria a doua
este colaborarea cu personalităţi de primă mărime
ale vieţii culturale româneşti ale vremii, profeso-
rul Petrache Dima organizând, încă din 1974, în-
tâlniri literare la care vin scriitori, critici literari,
personalităţi ale învăţământului universitar româ-
nesc, figuri proeminente ale culturii naţionale
(Constantin Ciopraga, Al. Piru, Cezar Apreotesei,
Gheorghe Platon, Iorgu Iordan, Romulus Vul-
pescu, Cella Delavrancea, Alexandru Rosetti ş.a.),
poeţi şi publicişti vrânceni (Ion Larian Postolache,
Dumitru Pricop, Florinel Agafiţei, Virgil Panait,
Florin Muscalu), prilej cu care se prezintă comu-
nicări, se dezbat teme de interes cultural (atât cât
permit vremurile, destul de închistate).

Cu valoare de document rămân interviu-
rile luate în special de Petrache Dima (cele cu aca-
demicienii Al. Rosetti şi Iorgu Iordan, cu marele
scriitor D.R. Popescu sau cu singurul cosmonaut
român, Dumitru Prunariu, fiind deosebit de inte-
resante). Evenimentele culturale create de profe-
sorul Dima şi reflectate în revistă, materialele de
valoare pe care invitaţii le dau spre publicare la
Focşani menţin flacăra culturii în acele vremuri
triste, dominate de cenzura mediocrității răzbună-
toare, astfel încât se vorbeşte din ce în ce mai des
în mediile intelectuale din ţară despre o revistă a
unui liceu unde climatul nu e chiar aşa sufocant
ca în marile centre universitare, unde cenzura era
mult mai atentă, şi tocmai această permisivitate
face ca unii reprezentanţi de elită ai intelectuali-
tăţii să vină cu plăcere la aceste evenimente cul-
turale şi să apară în această publicaţie cu articole
originale şi interviuri. O adevărată zestre de do-
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cumente foto, facsimile, texte originale se găseşte,
de asemenea, în această serie.

Revista capătă o anvergură din ce în ce
mai mare (în 1979 obţine primul premiu la un
concurs naţional, urmat de multe altele), prin ea
prestigiul liceului rămâne destul de ridicat, chiar
dacă, după trecerea la profil industrial, extrem de
puţini elevi se mai ridică la nivelul de a putea
oferi spre publicare materiale interesante şi de va-
loare la revistă sau să ajute în vreun fel la redac-
tarea ei, profesorul Dima făcând aproape singur
imensa muncă de corectare, de corespondenţă,
distribuire etc.

Seria a treia apare începând din 1990 şi
până astăzi, sub îndrumarea unui număr destul de
mare de profesori, existând şi numere coordonate
de doi, trei sau chiar mai mulţi profesori, distri-
buţia pe ani a celor care şi-au luat sarcina de a
conduce revista fiind: Toader Aioanei (1990-
1997, 2006), Janet Daniela Popoiu (1998, 2001-
2002), Maria Zgăbârdici, Pompilia Bărbosu şi
Elena Soare (2001-2002), Mircea Dinutz (1997,
1998, 2000, 2003, 2006), Zaharia Gheorghe
(2004, 2007), Romulus Buzăţelu (2005-2015) şi
Daniela Plăiaşu (1998, 2008-2015), iar din 2013,
adăgându-şi numele ca îndrumător pe secţiunea
grafică, fotografie, copertă talentata doamnă pro-
fesoară Roliana Giuglea.

Seria a treia e, asemenea vremurilor, di-
versă ca stil, schimbările de format fiind destul de
frecvente, modalităţile de tratare grafică sunt şi
ele diferite, tipurile de articole abordează o nouă
tematică. Personalităţile îndrumătorilor şi ale ele-
vilor creează alte şi alte dominante stilistice şi de
preocupări, de la literatură japoneză până la cea
latină şi de la informatică la teoria culorilor.

Ceea ce este sigur e că sunt mai mulți
elevi prezenți decât în seria a doua, iar, cu timpul,
performanţa lor e în continuă creştere – a se vedea

numai medaliile şi premiile obţinute de olimpicii
internaţionali Tudor Leu, Adrian Iuga, Virgil Pe-
trea, Vasile Pârvu, Ioana Alexandru, Carierele ab-
solvenţilor CNU, studiile în străinătate, gradele
universitare dobândite mai ales în marile facultăţi
ale lumii, toate acestea transpar în publicaţia noas-
tră, fenomenul publicării materialelor din lucrările
de doctorat ale acestor absolvenţi sau a celor le-
gate de proiectele lor de cercetare fiind din ce în
ce mai accentuat, un grad de interes aparte dându-
l concertul ideilor din diversele domenii în care
sunt specialişti, de la IT la arhitectură, de la lite-
ratură comparată la prese din România de azi şi
până la prezentarea orientărilor universităţilor din
diverse ţări şi continente unde sunt deja angajaţi
sau îşi definitivează doctoratele.

Revista însăşi primeşte peste douăzeci de
premii, în toată seria a treia, aproape neexistând
concurs la care să se prezinte fără a lua marele
premiu sau premiul întâi.

Din anul 2009, la iniţiativa semnatarei
prezentului articol, revista este restructurată: o
treime din fiecare număr o reprezintă secţiunea
întâi, Eseu, care este structurată pe un concept ge-
neros ce permite a fi tratat în discipline diverse.
Astfel, conceptele de fereastră, stil, echilibru,
timp, mutaţie, identitate/alteritate, dezvoltare,
valoare oferă în ultimele opt numere şansa ca ar-
ticole din fizică, psihologie, istorie, literatură
comparată, morală, filosofie, arte plastice, religie,
despre diverse aspecte din culturile ţărilor euro-
pene şi nu numai să prezinte spectaculoase abor-
dări inter şi transdisciplinare. 

De-a lungul anilor, conceptele dezbătute
şi ilustrate în revistă au fost, fiecare, câte o fruc-
tuoasă provocare pentru abordări interdiscipli-
nare, pentru găsirea unui număr cât mai mare de
posibile dezvoltări ale conceptului. Astfel, con-
ceptul FEREASTRA a fost desfăcut în conotaţii
precum: discontinuitate în spaţiu, revelaţie, re-
flectare, refractare, iluzie, falie la modul general

(care, la rândul ei, poate fi şi ruptură dramatică –
halucinaţie, fantasmagorie, nebunie, atipicitate
etc.) şi a permis abordări trans şi interdisciplinare
ca, de exemplu, mitologie şi iluzie optică - mira-
jele în explicarea unor credinţe legate de Muntele
sfânt al dacilor, Muntele din fereastră, autoare
profesoara Ioana Popescu (Revista noastră”, nr.
31-32., pag. 22-25) mitologie, religie şi literatură
într-un eseu despre Mircea Eliade, pentru care
fantasticul este o falie între sacru şi profan, mito-
logie, arhitectură urbană, psihologie şi literatură
într-un eseu despre Continuum-ul realitate – ha-
lucinaţie - vis în opera Orbitor de Mircea Cărtă-
rescu, autoare fiind eleva, pe atunci, Mihaela
Prodan („Revista noastră”, nr. 31-32, pag. 11-16)

Abordarea a fost un succes şi am constatat
că interesul elevilor, dar şi al cititorilor din afara
şcolii sau printre absolvenţii liceului a fost foarte
mare, semnalele pozitive fiind diverse şi culmi-
nând cu un număr de premii naţionale, interjude-
ţene şi judeţene (în ultimii opt ani, revista
totalizând, de altfel, 13 mari premii, premii întâi
şi speciale la diverse concursuri).

Aceste semnale au avut pentru noi o sem-
nificaţie majoră pentru că am văzut că există un
interes crescut pentru acest tip de abordare şi am
aplicat tehnica interdisciplinară şi în anii următori,
observând până astăzi că interesul creşte, numărul
de elevi care colaborează cu noi fiind din ce în ce
mai mare, iar aprecierile venind şi din străinătate
de la cadre universitare sau persoane care lucrează
în presa profesionistă, în cultură.

În numărul din 2015, al cărui concept ge-
nerator pentru secţiunea Eseu a fost Dezvoltare,
domeniile în care a fost analizată dezvoltarea şi
avatarurile ei au fost: filosofie, morală, literatură,
psihologie, didactică, istorie, societate, logică, ci-
nematografie, conceptul fiind interpretat pe con-
otaţiile sale de evoluţie, de perfecţionare, dar şi pe
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conotaţiile „de distopie - dezvoltare canceroasă,
demonică, falsă evoluţie, mistificare.” „Revista
noastră”, nr. 31-32

Spre exemplificare, lucrarea Deixisuri
temporale alternative (Revista noastră”, nr. 43-
44, pag.2-4) a elevei Larisa Elena Simion este
structurată prin aplicarea unui concept la modă,
dar foarte fiabil, în analiza stilistico-gramaticală,
pentru evidenţierea raporturilor temporale în două
capodopere din lumea filmului Inglorious bas-
tards, respectiv V for Vendetta şi două romane:
1984 şi la fel de celebrul Fahrenheit 451, patru
distopii cu diferite modalităţi de manipulare a tim-
pului şi valorilor. 

Pe acelaşi tip de demers interdisciplinar,
lucrarea Cum s-a născut omul nou în temniţă
(„Revista noastră”, nr. 43-44, pag. 28-30) a absol-
ventului liceului nostru, doctorandul în religie
Cristian Vechiu, abordează o temă apărută în De-
monii lui Dostoievski, translatează discursul an-
titotalitar într-o descriere a stărilor sale sufleteşti
avute într-o vizită „într-un fort al terorii” – fortul
13 Jilava unde au fost încarceraţi martirii comu-
nismului, lucrarea îmbinând organic elemente de
istorie, psihologie, literatură şi memorialistică.

În afara acestei tehnici de structurare a ar-
ticolelor de la prima secţiune, care poate că este
unul din secretele interesului pentru publicaţia
noastră, aceasta petrecându-se în ciuda unui foarte
înalt grad de dificultate nu numai pentru nivelul
preuniversitar (dar aici am urmat tradiţia seculară
a „Revistei noastre”, care aşa a fost concepută
încă din 1912 şi nivelul de elită pe care Colegiul
îl are şi astăzi), cu siguranţă un plus notabil de va-
loare şi atractivitate îl oferă un al doilea proiect
interdisciplinar care se suprapune celui al eseului,
şi anume partea de grafică asigurată de Clubul de
arte plastice care funcţionează în şcoala noastră
de cinci ani sub conducerea doamnei profesoare

de desen Roliana Giuclea, club care, de la enun-
ţarea conceptului, după dezbaterea sensurilor şi
dezvoltărilor posibile ale acestuia, timp de două
semestre, creează, în diverse tehnici, lucrări plas-
tice, grafice şi fotografice inspirate de tema dată.
Nu de puţine ori elevii ale căror creaţii literare sau
eseuri sunt selectate pentru publicare sau au sem-
nal pozitiv pentru a îmbunătăţi materialul în ve-
derea publicării îşi caută singuri, printre cei
talentaţi, colegul care să ilustreze materialul scris,
astfel încât calitatea interacţiunii culturale, artis-
tice pe care o prilejuieşte publicarea articolului
este foarte bună.

Pe lângă îndrumătorul cultural, literar şi
redacţional, care face parte din rândul profesori-
lor, revista mai are şi din cadrul elevilor un grup
de trei - patru elevi care preiau materiale, stili-
zează fraze, corectează în ultimă instanţă tot ceea
ce consideră necesar. Aceşti elevi se perfecţio-
nează în ceea ce priveşte comunicarea scrisă, dar
şi comunicarea şi lucrul cu omul, ei având în su-
bordine grupuri de câte cinci-şase elevi care fac
corectura la prima mână, solicitările fiind nu
numai din domeniul ortografic, gramatical şi sti-
listic, ci şi din acela al negocierii variantei celei
mai aproape de adevăr, al dezvoltării unor deprin-
deri sociale de acceptare a variantelor celorlalţi,
de supunere la un criteriu raţional-profesional, în
ciuda reprezentărilor subiective despre sine şi
locul, „rangul” deţinut în grup. În ceea ce priveşte
lucrul sub presiune, este evident că abilitatea de a
gestiona bine timpul este foarte importantă şi
apropierea termenului limită, prezenţa imperati-
velor date de lucrul cu o tipografie reală, progra-
mul unui business printre care, de exemplu,
compatibilitatea softurilor pe care se face macheta
revistei cu cele ale tipografiei unde aceasta „vede
lumina tiparului” îi învaţă pe elevi, dar, uneori, şi
pe profesori, cum să se comporte într-o situaţie
obiectivă; e o adevărată ucenicie, sfânta ucenicie
din vremurile mai vechi, şi nu de puţine ori absol-

venţii noştri au mulţumit revistei pentru că i-a
făcut să plonjeze direct într-o „situaţie de viaţă”
şi le-a uşurat adaptarea la munca într-o editură sau
„doar” în multiplele solicitări din timpul facultă-
ţii; sau, sub dictatura termenului limită, au fost ne-
voiţi a prezenta referate, rapoarte etc. Într-o formă
impecabilă şi cu un conţinut competitiv.

Un aspect aparte îl oferă conceperea co-
pertei care este tratată ca o carte de vizită, aşa cum
este normal, a revistei şi din punctul de vedere al
apartenenţei acesteia la un for educaţional care
este Colegiul însuşi, dar şi din punctul de vedere
al ideii structuratoare care trebuie să apară, într-
un simbol mai mult sau mai puţin încifrat, conţi-
nând o viziune care să integreze cele două coperte
exterioare (1 şi 4) pentru a da o senzaţie de întreg
şi un impact psihologic mai mare „intrării” în
lumea revistei. Şi aici, până astăzi, se detaşează
contribuţia absolventei CNU Irina Chiriţă, autoa-
rea celor mai interesante coperte de până acum.

Această poate prea lungă descriere a pro-
iectului este menită să prezinte activităţile şi soli-
citările la care este supusă persoana numită aici
prea puţin pe gustul nostru est-european educa-
bilă şi impactul lor asupra dezvoltării acesteia. În
primul rând, în etapa alegerii ideii integratoare a
eseurilor din prima secţiune, brainstormingul
creat este o bună ocazie de a evolua din punctul
de vedere al gândirii sintetice (pentru că diverse
teme majore trebuie extrase din preocupările ele-
vilor, disciplinele dintr-odată nu mai au graniţe,
este unul din foarte puţinele momente când tine-
rele minţi sunt făcute să se elibereze de nişte li-
mitări, de fapt destul de artificial constituite, şi să
aibă în faţă atât peisajul foarte ofertant al zonelor
de graniţă dintre acestea, cât şi spaţiile în care ele
interferează, dar, ceea ce este, după părerea noas-
tră extrem de recompensator pentru o dezvoltare
holistică a inteligenţei, viziunea marilor concepte
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ce străbat gândirea, în orice domeniu ar fi ea.
În a doua etapă este foarte importantă şi

profitabilă atât pentru elev, cât şi pentru profeso-
rul îndrumător discuţia despre ideile ce pot struc-
tura eseul dat. Faptul că discuţia respectivă nu
duce de multe ori decât spre nişte schiţe care vor
fi până la sfârşit abandonate nu îi micşorează im-
portanţa: exerciţiul rămâne, deprinderea de a des-
face un subiect dintr-un concept, de a structura
mai apoi o lucrare inter şi transdisciplinară sau
poate numai îndrăzneala de a emite gânduri refe-
ritoare la aceasta, emancipându-te de drumurile şi
convenţiile de mult uzitate, rămân un câştig. Iar
dacă discuţia are loc în faţa clasei sau a unui grup
de elevi, şi acolo se pot înregistra progrese în
aceste deprinderi, fie chiar şi prin admiraţia sau
invidia pe care spectacolul pe care aceste idei îl
pot crea, constituind un memento sau un punct de
plecare în discuţii referitoare la diverse aspecte
legate mai mult sau mai puţin vizibil de ceea ce
ei au văzut desfăşurându-se sub ochii lor.

Faptul că procesul de producere a unui
material atât de sofisticat se desfăşoară sub ochii
colegilor acestor copii de excepţie le creează o
anumită aură, iar ambiţia de a apărea în revistă
asigură de multe ori participarea multor elevi la
celelalte două secţiuni ale revistei, secțiuni care
cuprind elemente de imagine a Colegiului, calen-
darul tuturor evenimentelor desfăşurate în Cole-
giu de-a lungul unui an, rubrica de debut sau cea
de experienţe didactice. Un real interes îl au ru-
bricile care popularizează premiile obţinute sau
proiectele internaţionale, o secţiune fiind cea de
promovare a imaginii liceului, iar cealaltă de în-
curajare a tinerelor talente.

Ultimii ani au consemnat şi un fenomen
deosebit: elevi care au debutat în „Revista noas-
tră” au fost invitaţi să publice şi în alte reviste –
cu răspândire naţională, de data aceasta (Ioana

Alexandru, Cristian Vechiu, Oana Bogzaru, Bea-
trice Alexandrescu), iar anul 2015 marchează in-
trarea în liga superioară, a autorilor de cărţi, a
două nume debutate de „Revista noastră”: poeta
Ionela Violeta Anciu, care a lansat la librăria
„Cărtureşti”, în faţa unui public ales, în luna apri-
lie a acestui an, volumul de versuri „Amprente ur-
bane” şi Iulia Plăiaşu care a lansat în sala de
festivităţi a Colegiului „Unirea” romanul fantastic
în limba engleză „Into the vortex of sadness and
darkness”, de această din urmă realizare legându-
se şi o alta deosebit de importantă şi la fel de
unică – Dragoş Dimoftei, elev în clasa a XII – cel
care a îndeplinit munca de editor al acestei cărţi.

Cele mai interesante proiecte didactice
apar în paginile revistei, unele de ecou naţional:
cel care a trezit un interes covârşitor a fost roma-
nul colectiv, apărut în 2014, unde cei 30 de elevi
ai clasei a X-a F de la vremea aceea, prin metoda
de tip atelier de scriere, au avut talentul, răbdarea
şi tenacitatea de a duce până la publicare această
migăloasă şi deosebit de solicitantă muncă de
creaţie, redactare, negociere a soluţiilor, stilizare
etc.

Fără să ne stăpânim un fior de mândrie, ne
întrebăm câte din multele reviste care la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea se intitulau „Revista noastră”, alături de pu-

blicaţia noastră, amintite în Dicţionarul general
al literaturii, mai sunt în fiinţă azi sau au palma-
resul ei.

La o sută trei ani de la prima apariţie, cea
mai cunoscută publicaţie şcolară din Vrancea şi
una dintre cele mai longevive din ţară continuă să
apară, să se înnoiască, să lupte pentru afirmarea
unor valori ale neamului românesc, în ciuda greu-
tăţilor. Ea e un magnet pentru elevi, absolvenţi şi
profesori. În lungile discuţii despre articole, în zi-
lele de corectură ce par că nu se mai termină, în
momentele de revelaţie, când se nasc ideile inspi-
rate, la festivităţile de premiere şi în faţa articole-
lor, materialelor filmate care vorbesc de succesele
uniriştilor scriitori, revista clădeşte o comunitate
de suflet.

Formula în care apare, indiferent de mod,
de formatul tipografic, de capacităţi tehnice şi fi-
nanciare, de focalizare pe un tip de materiale sau
altul, este, în fond, a unui corp simfonic de arti-
cole, creaţii, semnale culturale în care diverse ge-
neraţii concertează completându-se într-un corpus
care cristalizează microsistemul unui liceu unde
reverberează lumea educaţională, culturală, ci-
vică.

E mărturia muncii şi a devotamentului tu-
turor celor care şi-au dedicat timpul şi efortul pen-
tru un proiect bazat pe voluntariat, un proiect ce
pentru mulţi rămâne în zona lucrurilor minore, dar
care, zicem noi, devine notabil prin miile de pa-
gini scrise, prin longevitate, prin ecou, prin faptul
că menţine preocuparea pentru istoria Colegiului
„Unirea”, pentru civilizaţie, cultură, educaţie.

În concluzie, o revistă e o şcoală nu pa-
ralelă cu cea normală, ci complementară, e un la-
borator de descoperire a unei vocaţii de
comunicator, de om de cultură, de cercetător, de
specialist în public relations, o ucenicie în munca
de tehnoredactor, de editor, de lider şi o aventură
complexă cu rezultate majore în evoluţia perso-
nală.
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Elena Ilie

Scrisoare către „Unirea”
Stimate și iubite liceu,
Iată că ai împlinit și minunata vârstă de

150 de ani! Cum de nu ai obosit încă? Atâția oa-
meni distinși ai oferit vieții, atâția maeștri, artiști,
ingineri, atâtea inimi calde și suflete remarcabile
ai trimis în această lume. Și totuși ai rămas la fel
de energic, entuziasmat și nebun. Iar aceleași
calități frumoase le transmiți tuturor celor pe care
anii îi aduce în grija ta.

Mai mult de atât, într-o lume în care indi-
vidualismul este impus ca valoare absolută, tu ți-
ai învățat generațiile să se definească prin
apartenența la o mare familie, cea a uniriștilor.
Ai reușit să oprești timpul în loc atunci când ai
construit prietenii și ne-ai ajutat să conștientizăm
ca uniți suntem invincibili în lupta cu monotonia. 

Vreau să știi că și aici unde sunt acum, de-
parte de casa, „trăiesc CNU” și sunt sigură că
așa voi face oricând și oriunde aș fi în această
lume. Pentru că așa m-ai învățat tu, dragă liceu.
Și pentru că acesta este unul dintre cele mai fru-
moase și distinse moduri de a trăi. 

Nu pot decât să îți doresc să rămâi la fel
de curios, determinat, îndrăzneț și strălucit pre-
cum ai fost întotdeauna. La mulți ani și la cât mai
multe generații frumoase!

Cu drag si dor,
Unirist Elena Teodora Ilie

Mădălina Paizan

Uniristă fericită

Deși 150 de ani împlinești,
Pentru mine tot mai tânăr ești.

Dac-ar fi să mă gândesc
La tot ce îți datorez...
Aș începe uite-așa:
Evoluție, implicare

8 ani de experimentare.
Satisfacții și prietenii,
Tu ești de vină, să știi!

De profi geniali nu duci lipsă,
Știu să afle a elevului dorință.
Și mai ales să transmită valori

Înmulțite cu dedicare de „n” ori!
Ce-ar mai rămâne de zis...
Doar că pari de neînvins.

Sper să crești oameni frumoși
Să-i dezvolți și să-i cunoști,

La final să poată spune:
„Trăiesc CNU”, pe bune!
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Oana Bogzaru

Generația 2012
Liceul. Unirea. Se intră greu, se zvonește

că e concurență mare. Părinții șușotesc când se în-
tâlnesc ba pe la piață, ba la supermarket: „da’ și-
a meu tot la Unirea a dat că e cel mai bun liceu
din județ, da’ să vedem dacă intră acum!”

Punctul zero. Ai intrat! Unirea are forma
unui U, primăvara, când intri în curte, miroase a
flori de salcâm și parcă te izbește un aer de nos-
talgie ivit ori din poveștile auzite de la alții, ori
din toate numele scrijelite în cărămizi, un fel de
album viu al celor care au trecut pe acolo. Eram
câțiva, care pe vremea aceea, ne închipuiam că li-
ceul nostru seamănă cu celebra școală a vrăjitori-
lor, Hogwarts, din „Harry Potter”. Nu ni s-a pus

niciun joben magic pe cap când ne-am ales clasa,
dar ne-au ajutat intuiția și aptitudinile personale,
adică ori știai matematică, ori nu. 

Așadar, promoția 2008-2012 = A + B + C
+ D + E + F + G. Fiecare literă cu poveștile, prie-
teniile, tristețile și bucuriile ei care vor rămâne
mereu motivul reîntâlnirilor, amintirilor și al unor
relații care au început în acei ani și nu se vor sfârși
niciodată. Prima imagine a fost aceea a unor copii
cu flori în mână. Iar „lecțiile” au curs una după
alta... Imnul liceului se învăța la prima oră de
sport cu domnul profesor Paizan. Odată „botezat”,
intrai la maraton, adică baluri, serbări, olimpiade,
Revista Noastră, activități sportive, dansuri, se-

siuni de debate etc., după gusturile fiecăruia. De
fapt, așa ne-am cunoscut și așa am fost ținuți îm-
preună. În weekend, doamna prof. Ciocîldău ne
strângea să învățăm dansuri irlandeze. Alții, fran-
cofoni și cu veleități de cântăreți, și-au făcut și o
mică trupă, „Les piafs”. Dar, până la serbarea de
iarnă, toate energiile se canalizau pentru organi-
zarea Βalului bobocilor. Aici se lăsa cu multă
muncă, distracție, nopți nedormite, inventivitate,
pizza la comandă și, în final, absolvenții apelau
la toți prietenii rămași în liceu... pentru un bilet,
de dragul vremurilor trecute.

Da, până la urmă, matematica s-a dovedit
a fi facultativă. Asta nu înseamnă că povestea
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notei doi a domnului profesor Noană nu ar fi fost
adevărată! Dar aveai libertatea de a te dezvolta în
funcție de pasiunile tale, și nu de norme. Astfel,
s-au născut personalitățile... A-ul, de la un mo-
ment dat, a prins un dor de a călători, câțiva au
devenit păsări migratoare prin alte clase, dar
cuibul - mamă tot același a rămas. B-ul purta cu
sine o notă de discreție și timiditate, dar erau mult
mai uniți decât lăsau să se vadă. C-ul sau vârful
aisbergului, ei și-au păstrat popularitatea, veselia
și prieteniile de la început până la sfârșit. Despre
D se zvoneau multe, între noi fie vorba, păreau
cei mai năpăstuiți, dar de altfel, erau niște infor-
maticieni cu un neașteptat simț al umorului. E-ul,
ultima oară, era în sinea lui un mare medicinist
convins, din care, între timp, s-au desprins doar
câțiva viitori medici care vor avea grijă de sănă-
tatea noastră în cel mai scurt timp. F-ul a fost și
va rămâne în istorie drept cea mai agitată și rebelă
clasă de filologie, un cocktail într-o permanentă
stare de fuziune. La polul opus se afla G-ul, intri-
gant de relaxat și liniștit, probabil practicant în se-
cret al filosofiei zen (nu întâmplător erau cei care
organizau ceremonia ceaiului!).

Împreună, am părăsit liceul în robe vișinii,
cu o medalie tip cravată la gât, pe care toți o mai
păstrăm încă pe undeva, acasă. Ultima imagine.
Nu mai suntem copiii cu flori în mână. Am deve-
nit vrăjitorii propriului destin, în loc de baghete
magice am primit o pereche de aripi în schimbul
promisiunii că niciodată nu vom înceta să credem
în ele. Miros ușor a flori de salcâm, sunt strașnice
asemenea cărămizilor, rezistente precum numele
întipărite în ziduri, și au o culoare vișinie, dar cu
timpul au început să devină aurii și să strălu-
cească. Ce-i drept, sunt inconfundabile!



cÜÉyxáÉÜ|| 
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Directorii CNU
ŞTEFAN NEAGOE (1866)

NECULAI TIPEIU (1866-1867)
MIHAI CONSTANTINIU (1867-1873)

DIMITRIE F. CAIAN (1873-1889)
GHEORGHE PAMFIL (1889-1895)

EMIL CONSTANTINESCU (1895-1900)
CONSTANTIN CALMUSCHI (1900-1902)

PETRE MIHAILEANU(1902)
SAVEL RAHTIVAN (1902-1904)
SIMION CRAINIC (1904-1907)

TEODOR IORDANESCU (1907-1910)
SIMION CRAINIC (1910-1913)

TEODOR IORDANESCU (1913-1919)
SPIRIDON LĂDUNCĂ (1920-1922)

OVIDIU TINO (1922)
ALEXANDRU GEORGIADE (1922-1926)

VASILE BĂLĂNESCU (1926-1927)
ALEXANDRU GEORGIADE (1927-1929)

ALEXEXANDRU ISPAS (1929-1931)
ALEXANDRU ARBORE (1931-1933;1933-1934)

ALEXANDRU ISPAS (1933)
CONSTANTIN LEONESCU (1934-1938)

IOAN ENESCU (1938)
VASILE MIHORDA (1938-1939)

ION DIACONU (1939-1940)
DUMITRU POPA (1940-1941)

COSTACHE DIACONESCU (1941-1945)
GHIŢĂ CHIRIAC (1945-1948)
CORNELIU RUSESCU (1948)

PAUL FLORENŢIU (1948-1950)
NECULAI APOSTOL (1950-1951)

STELIAN CONSTANTINESCU (1951-1958)
GHEORGHE CONSTANTINESCU (1958-1959)

CORNELIU RUSESCU (1959)
GHEORGHE PETRONI (1959-1968)

AUREL BUDESCU (1968-1975)
NECULAI CHIFAN (1975-1979)
PAMFIL POPESCU (1979-1980)

CECILIA MAIOROV (1980-1986)
PETRACHE DIMA (01.09.1986 - 9.01.1987)
CONSTANTIN OLARU (10.01.1987-1988)

PETRACHE DIMA (01.09.1988 - 21.01.1990)
CORNEL NOANĂ (22.01.1990 - 31.12.1990)

MARIA MAVRODIN (01.01.1991- 30.04.1996)
SIMION ENE (01.05.1996 - 31.08.2004)

PĂTRAȘCU ENACHE (01.09.2004 - 7.11.2004)
CARMEN ATARCICOV (08.11.2004 - 24.11.2008)

CORNEL NOANĂ (25.11.2008 - )
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Profesorii CNU din 1866 până în zilele noastre
Ștefan Neagoe - 1866-1867 
G. Pamfil  – profesor Matematică – 1866-
M. Constantiniu  – profesor Lb. latină, Lb. ro-
mână, Lb. franceză – 1866-
Ioane Gurau – profesor Matematică, Desen, Ca-
ligrafie – 1866-1867
I. Albini  – profesor Aritmetica, Geometrie,
Desen, St. Naturale, Lb. franceză – 1866-1871
N. Tipeiu  – profesor Religie, Lb. greacă, Filozo-
fie, Istorie – 1866-1888
Nicolae Codreanu – profesor Lb. latină, Lb. ro-
mână – 1867-1889
Demetrie Caianu  – profesor Lb. latină, Lb. ro-
mână – 1868-
I.P.Filibiliu  – profesor Lb. latină, Lb. română –
1868-
M. Constantiniu  – profesor Lb. latină, Lb. ro-
mână – 1868-
Ştefan Mincu  – profesor Desen, Caligrafie –
1868-
A. Daniilescu  – profesor Matematică – 1870-
Savel Rahtivan  – profesor Matematică, Fizică,
Chimie, Geografie – 1870-
I. Lupescu  – profesor Matematică – 1871-
Doctorul Catulescu  – profesor St. Naturale –
1872-
Dimitrie Mirescu  – profesor Matematică – 1872-
1874
D. Toma – profesor St. Naturale, Lb. greacă –
1873-1878
D. Dancu  – profesor Matematică – 1874-1876

P. Mironescu  – profesor Religie, Lb. elenă –
1874-1878
D. V. Simion – profesor Matematică – 1876-1879
D. Constantinescu  – profesor Lb. franceză –
1876-1881
G. I. Pamfil  – profesor Matematică – 1878-1882
St. Vasilian – profesor Muzică – 1878-1882
Atanasiu-Bondrianu  – profesor Lb. franceză –
1879-1885
M.M.Ionescu  – profesor Geografie – 1883-1890
V. Mândreanu  – profesor Lb. română, Lb. latină,
Lb. germană – 1884-
Aureliu Sterea – profesor Lb. franceză – 1885-
Maestrul A. Copcescu  – profesor Gimnastică –
1885-
Nicolae Pană – profesor Lb. latină, Lb. română –
1885-
Simion Crainic – profesor Lb. latină, Lb. română,
Lb. germană – 1885-1992
F. Caian  – profesor Lb. română – 1886-
G. Arghirescu  – profesor Geografie – 1886-
G. Coman – profesor Istorie, Lb. elenă, Filozofie
– 1886-
G. I. Pitiş  – profesor Lb. română, Lb. elenă, Fi-
lozofie – 1886-
Ilie Baican  – profesor Istorie, Lb. franceză –
1886-
G.I. Pitiș – profesor Istorie, Filozofie, Limba
Elenă – 1888-
N.N. Săveanu – profesor Română – 1888-
G.I. Lupu – profesor Filozofie – 1888-

A. G. Frăţilă – profesor Lb. română, Lb. latină –
1888-
C. I. Lupu  – profesor Filozofie, Istorie – 1888-
V. Cireş – profesor Lb. română, Lb. franceză –
1888-
A. G. Enescu  – profesor Lb. română – 1889-
E. Constantinescu  – profesor Matematică – 1889-
I. Nicolescu – profesor Lb. română, Lb. latină, Lb.
germană – 1889-
N. Celibidache  – profesor Lb. elenă – 1889-
El. Golișteanu – profesor  – 1890-
Cl. Stoienescu – profesor  – 1890-
El. Isăcescu – profesor  – 1890-
M. Zamfirescu – profesor  – 1890-
Istrati – profesor științe Fizico-Chimice – 1890-
Ștefan Ioan – profesor Franceză, Latină – 1890-
Erm. Istrati – profesor Fizică, Chimie, Mineralo-
gie – 1890-
I. Coleşiu – profesor Lb. latină, Lb. germană –
1890-
I. Pipoş  – profesor Lb. Lb. germană – 1890-
N. Alexandrescu – profesor Istorie – 1891-
G. Arghiropol – profesor Geografie – 1891-
Ion Şcobai  – profesor Matematică, St. Naturale,
Geografie, Lb. franceză – 1891-
P. Fântânaru – profesor Lb. română, Istorie, Lb.
latină – 1891-
Stefan Ioan – profesor Lb. latină, Lb. franceză –
1891-
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V. Gh. Grigorescu  – profesor Litere – 1891-
I.Panaitescu  – profesor Istorie – 1891-1893
Em. Popovici – profesor Igienă – 1892-
Frederich Dame – profesor Franceză – 1892-
Corneliu Pop Păcurariu – profesor Germană –
1892-
G. I. Scobai – profesor Română – 1892-
C. Alevra  – profesor Lb. franceză – 1892-
Corneliu Pop Pacurariu  – profesor Lb. Lb. ger-
mană – 1892-
G. I. Şcobai  – profesor Lb. română – 1892-
V. G. Grigorescu  – profesor Istorie – 1892-
V.N.Stanciu  – profesor Litere – 1892-
Ovid Densușeanu – profesor Matematică – 1893-
Augustin Paul  – profesor Lb. Lb. germană –
1893-
C. Peytavin  – profesor Lb. franceză – 1893-
Em. Constantinescu  – profesor Matematică –
1893-
I. Gheorghian  – profesor Lb. germană – 1893-
Lizambert  – profesor Lb. franceză – 1893-
Eugen Wikueln – profesor  – 1894-
Const. Calmuschi  – profesor Director – 1894-
D. D. Patrascan  – profesor Istorie – 1894-
Eug. Wiquelin  – profesor Lb. franceză – 1894-
G. Petrovici  – profesor Lb. greacă – 1894-
N. Damian  – profesor Desen, caligrafie – 1894-
Ov. Densuşianu – profesor Lb. română – 1894-
St. Graur – profesor Lb. franceză – 1894-
Bogdan Duică – profesor Germană, Română –
1895-
G. Bogdan-Duica  – profesor Lb. germană –
1895-1897

C.C. Moisil  – profesor Limba Română – 1898-
1899
G. Vernescu  – profesor Franceza – 1900-1901
C. Maghetu  – profesor Germana – 1901-1902
Simion Crainic  – profesor Director – 1905-1914
D. Papadopol  – profesor germana – 1909-
Coleş I. – profesor Lb. latină – 1913-1916
Iftodiu M. – profesor Lb. franceză – 1913-1916
Zamfirescu C. – profesor Matematică – 1913-
1917
Haneş V. V. – profesor Lb. română – 1913-1918
Brânză M. – profesor Ştiinţe naturale – 1913-
1919
Damian N. – profesor Desen – 1913-1919
Mateescu I. – profesor Desen – 1913-1920
Tino Ovidiu – profesor Matematică – 1913-1921
Eliade A. – profesor Lb. română – 1913-1923
Marosin A. – profesor Istorie – 1913-1923
Copcescu Al. – profesor Gimnastică – 1913-1925
Nanulescu I. – profesor Muzică – 1913-1925
Rahtivan S. – profesor Matematică – 1913-1925
Rădulescu I. P. Putna – profesor Matematică –
1913-1930
Iordănescu T. – profesor Lb. română – 1913-1936
Leonescu C. – profesor Istorie – 1913-1936
Rădulescu I.P.R. – profesor Lb. franceză – 1913-
1936
Ştefănescu Iul. – profesor Lb. franceză – 1913-
1940
Kiriazide V. – profesor Fizica – 1914-1918
T. Iordanescu – profesor Latina – 1914-1919
Bondescu C. – profesor Lb. germană – 1914-1921
Lăduncă Spiridon – profesor Fizica – 1915-1947
Pompiliu Parvescu – profesor Latina – 1916-
Pr. Romanescu P. – profesor Religie – 1917-1921

Zamfirescu C. – profesor Geografie – 1918-1925
Florea Pr.  – profesor Lb. Germană – 1919
Bantaş M.  – profesor Lb. franceză – 1919-1922
Raşcu I. – profesor Lb. română – 1919-1927
Sp. Ladunca – profesor Naturale – 1920-1922
Iacob Const. – profesor Desen – 1920-1931
Ispas Al.  – profesor Fizica – 1920-1945
Georgiade A. – profesor Matematică – 1922-1928
Pr. Popescu Gh. – profesor Religie – 1922-1947
Bălănescu V. – profesor Matematică/Fizica/Chi-
mie – 1922-1950
Mateescu Traian – profesor Secretar – 1922-1950
Maican Ion – profesor Desen – 1923-1927
Giurescu C. – profesor Istorie – 1924-1927
Graur Al. – profesor Lb. latină – 1924-1928
Arbore Al. – profesor Lb. română – 1924-1951
Negreanu V. – profesor Geografie – 1926-1928
Krupka G. – profesor Lb. engleza/Lb.  germană –
1926-1929
Mateescu St. – profesor Filozofie - drept – 1926-
1931
Brück David – profesor Lb. germană – 1926-1940
Diaconescu Costache – profesor Matematică –
1926-1964
Dimitriu Gh. – profesor Lb. română – 1927-1941
Dr. Macri C. – profesor Higiena – 1928-1930
Ropală E. – profesor Gimnastică – 1928-1930
Arbore Virgil – profesor Istorie – 1928-1936
Rădulescu N. – profesor Geografie – 1929-1931
Savu Gr. – profesor Ştiinţe naturale – 1929-1936
Diaconu I. – profesor Lb. română – 1929-1948
Enescu Ioan – profesor Filozofie/Lb. română –
1929-1960
Grobnic Radu Pr. – profesor Religie – 1930-1934
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Lăcustă S. – profesor Lb. Lb. germană – 1930-
1943
Rădulescu Dart – profesor Muzică – 1930-1943
Enescu Emilia – profesor Lb. franceză – 1930-
1951
Dr. Kivu Al. – profesor Higiena – 1931-1942
Pr. Grobnic Radu – profesor Religie – 1931-1948
Al. P. Alexandrescu – profesor Lucru manual –
1933-1936
Grigorescu N. – profesor Ed. Fizica – 1933-1948
Alexandru Arbore – profesor Lb. română – 1934-
1936
Totolici I. – profesor Filozofie - drept – 1934-
1937
Cânepă Gh. – profesor Ştiinţe naturale – 1936-
1946
Poplăcenel Al. – profesor Desen – 1936-1946
Rotaru V. – profesor Matematică – 1936-1950
Costeniuc Eftimie – profesor Ed. Fizica – 1936-
1960
Zettel Iosif – profesor Lb. germană – 1938-1941
Bâlu V. – profesor Lb. latină – 1938-1944
Cocea D-tru – profesor Matematică – 1938-1957
Popovici Iosif – profesor Lb. franceză – 1938-
1961
Popa D-tru – profesor Desen – 1938-1967
Georgescu A. – profesor Filozofie - drept – 1939-
1946
Teodoru I. – profesor Filozofie - drept – 1939-
1946
Urzică D. – profesor Istorie – 1939-1946
Mavrodin Anastase – profesor Lb. franceză –
1939-1948

Chiriac Gh. – profesor Istorie – 1939-1952
Popa I. D-tru – profesor Geografie – 1939-1958
Spânu C. – profesor Matematică – 1940-1948
Apostol C-tin. – profesor Lb. română – 1941-
1952
Chinchella Giusepe – profesor Lb. italiana –
1941-1958
Baicu Şt. – profesor Geografie – 1942-1948
Beldie D-tru. – profesor Fizică - Chimie – 1942-
1952
Şendrea E. – profesor Lb. latină – 1944-1951
Dumitru N. – profesor Muzică – 1945-1951
Constantinescu S. – profesor Istorie – 1946-1953
Gheţu Evdochia – profesor Ştiinţe naturale –
1946-1970
Lozinschi T. – profesor Lb. rusă – 1947-1950
Medrea L. – profesor Ştiinţe naturale – 1947-1950
Adgemian T. – profesor Lb. rusă – 1947-1952
Bardan A. – profesor  – 1948-1950
Vâlcu C-tin – profesor Lb. latină – 1948-1970
Budescu Aurel – profesor Lb. română – 1948-
1980
Florenţiu P. – profesor  – 1949-1951
Gălăţeanu M. – profesor  – 1949-1951
Vedeş V. – profesor  – 1949-1951
Ursache C-tin – profesor Ştiinţe naturale – 1949-
1954
Apostol Neculai – profesor Geografie – 1949-
1957
Mihăescu Gh. –  Învăţător – 1949-1958
Constantinescu Gh. – profesor Lb. română –
1949-1977
Popescu Valeria –  Învăţător – 1949-1982
Bercovici M. – profesor  – 1950-1952
Hubert E. –  Învăţător – 1950-1955

Rusescu Corneliu – profesor Fizica – 1950-1958
Filote Ovidiu – profesor Matematică – 1950-1964
Lupu Zigmund – profesor Ed. Fizica – 1950-1972
Zavulovici Silviu – profesor Muzică – 1951-1954
Prodan Ileana – profesor Ştiinţe naturale – 1951-
1964
Ivanciu P. – profesor Matematică/Psihologie –
1952-1954
Vigder Froim – profesor Lb. română – 1952-1954
Ghinea D-tru – profesor Ştiinţe naturale – 1952-
1956
Boos Hagic – profesor Constituţia – 1952-1957
Mărgineanu V. – profesor Geografie – 1952-1957
Gheorghiu I. – profesor  – 1952-1959
Lavrinenco D. – profesor Lb. rusă – 1952-1964
Weinschel Fany – profesor Chimie – 1952-1967
Baliuc A. – profesor Lb. rusă – 1953,54,60
Constantinescu V. – profesor Istorie –
1953,59,65,66
Băcuţă C. – profesor Matematică – 1953-1955
Constantinescu Benedictina –  Învăţător – 1953-
1955
Rădescu A. – profesor Lb. idiş – 1953-1956
Niculescu Diamanta – profesor Istorie – 1953-
1961
Apostol Ioana – profesor Lb. română – 1953-1974
Chifan N. – profesor Matematică – 1953-1974
Milcovici Zinca – profesor Lb. română – 1954-
1958
Pătraşcu Vasile – profesor Matematică – 1954-
1958
Vârlan Georgeta – profesor Fizica – 1954-1958
Vrabie Ionel – profesor Lb. română – 1954-1958
Untaru Gh. – profesor Istorie – 1954-1962
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Gavrilă V. – profesor Matematică – 1954-1970
Leu Ioan – profesor Lb. rusă – 1954-1972
Davidescu C-tin – profesor Geografie – 1954-
1985
Zamfirescu Ştefan – profesor Muzică – 1955-
1957
Popescu Vasile –  Învăţător – 1955-1960
Rădvan Stela – profesor Fizica – 1955-1973
Berceanu Martin – profesor Matematică – 1956-
1958
Cristea Irimia –  Învăţător – 1956-1958
Ghiţă Ana – profesor Lb. latină – 1956-1958
Conac Margareta – profesor Ed. Fizica – 1956-
1960
Stavrache Aurora – profesor Lb. română – 1956-
1960
Constantinescu Zamfir – profesor Lb. română –
1956-1964
Steiner Bercu – profesor Matematică – 1956-1966
Nicolau Gh. – profesor Matematică – 1958-1981
Pălănceanu Viorica – profesor  – 1959-1962
Ghimeş Elena – profesor  – 1959-1963
Dulgheru Horia – profesor  – 1959-1964
Gugulide Olga – profesor Lb. română – 1959-
1968
Stănescu Gh. – profesor  – 1959-1968
Gavrilă Ovidiu – profesor  – 1959-1972
Roşioru Ilie – profesor  – 1959-1972
Bălănuţă Claudia – profesor  – 1959-1977
Marinescu Petre – profesor  – 1959-1977
Neubauer Constanţa – profesor  – 1959-1977
Cordovan Viorica – profesor  – 1959-1978
Dumitrescu Gh. – profesor  – 1959-1983

Balaş Ecaterina – profesor  – 1959-1985
Pălănceanu Petrache – profesor  – 1959-1989
Stanescu Mihai – profesor  – 1960-1975
Petroni Gh. –  Director – 1960-1976
Mironescu Gabriel – profesor  – 1961-1964
Cristea Elena – profesor  – 1961-1965
Mihalcea Nicolae – profesor  – 1961-1966
Macedon Alex. – profesor  – 1961-1969
Sava Nicolae – profesor  – 1961-1970
Pidlepa Petre – profesor  – 1961-1977
Giurgea Emil – profesor  – 1961-1980
Mocanu Gh. – profesor  – 1961-1980
Maiorov Cecilia – profesor  – 1961-1985
Gheorghiu Florica – profesor  – 1961-1989
Dumitriu Elena – profesor  – 1962-1966
Trofin Ion – profesor  – 1962-1989
Dulgheru Vasile – profesor  – 1962-1992
Constantin Călin – profesor  – 1963-1970
Pălimaru Elena – profesor  – 1963-1987
Nagler Carmen – profesor  – 1963-1989
Nămoloşanu Victor – profesor  – 1965-1968
Chiriac Alexandrina – profesor  – 1965-1972
Maxim Nicolae – profesor  – 1965-1972
Prundeanu Georgeta – profesor  – 1965-1974
Zilişteanu Amalia – profesor  – 1965-1980
Dima Petrache – profesor Lb. română – 1965-
1989
Mazilu Luciana – profesor  – 1965-1989
Moiseciuc Elena – profesor  – 1966-1968
Dobrovolschi Eugenia – profesor  – 1967-1972
Gherghe Virginia – profesor  – 1967-1980
Marin Stoian – profesor  – 1967-1993
Olaru C-tin – profesor  – 1967-2002
Vechi Maria – profesor  – 1969-1970
Arvinte Constantin – profesor  – 1969-1972

Cherciu Cezar – profesor  – 1969-1972
Crăciun Nicolae – profesor  – 1969-1976
Borş Virgil – profesor  – 1969-1977
Pătraşcu Ioana – profesor  – 1969-1977
Pupăză Georgică – profesor  – 1969-1977
Zaharia Fănica – profesor  – 1969-1977
Roman C-tin – profesor  – 1969-1978
Trofin Elena – profesor  – 1969-1979
Andreescu Vasilica – profesor  – 1969-1982
Stanciu Eftimie – profesor  – 1969-1989
Stanciu Taisia – profesor  – 1969-1989
Mavrodin Maria – profesor  – 1969-1997
Boos Cristian – profesor  – 1969-2004
Dumitru Georgeta – profesor  – 1971-1977
Hanagic Mihai Viorel – profesor  – 1971-1977
Dumitrescu C-ţa –  maistru – 1971-1978
Nazare Valentin – profesor  – 1971-1978
Sgîrcitu Emilia – profesor  – 1971-1978
Turcitu Livia – profesor  – 1971-1982
Ciubotaru Tudora – profesor  – 1971-1995
Păun Mariana – profesor  – 1972-1976
Andreescu D-tru – profesor  – 1972-1986
Cioarec Cristina – profesor  – 1973-1976
Secară Stan – profesor  – 1973-1976
Balint Marian – profesor  – 1973-1977
Constantin Gheorghe – profesor  – 1973-1977
Crăciun Ion – profesor  – 1973-1977
Ciocan Jana –  maistru – 1973-1978
Colios Teodora – profesor  – 1973-1978
Purice Veicuţa –  maistru – 1973-1978
Spoială Neculai –  maistru – 1973-1978
Stan Vasile – profesor  – 1973-1978
Bicescu Teonia – profesor  – 1974-1976
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Anghelescu Maria – profesor  – 1974-1977
Momanu Maria – profesor  – 1974-1977
Boagiu Elena –  maistru – 1974-1978
Roşu Nicu – profesor  – 1974-1979
Paraschiv Margareta – profesor  – 1974-1980
Dimitriu Ioana – profesor  – 1975-1977
Măzăreanu Georgeta – profesor  – 1975-1979
Paraschiv Florin – profesor  – 1975-1988
Huţanu Stela – profesor  – 1976-1979
Aciocoesei Zamfirica – profesor  – 1977-1979
Savu Corneliu – profesor  – 1977-1980
Roşu Ion – profesor  – 1977-1990
Dobrescu Arabu Monica – profesor  – 1977-1992
Nazare Mariana – profesor  – 1977-1993
Văsâi Ştefan – profesor Istorie – 1977-1996
Tudorache Marieta – profesor Lb. română – 1977-
1997
Chiper Vasile – profesor  – 1978 -
Parfene Magda – profesor prof. – 1978-1980
Chirilă Al. –  maistru – 1978-1983
Costache Ion –  maistru – 1978-1983
Gheaţă Petru –  maistru – 1978-1983
Ivan Iordache –  maistru – 1978-1983
Lemnaru GH. –  maistru – 1978-1983
Manea Chiriţă –  maistru – 1978-1983
Negulescu Matei –  maistru – 1978-1983
Nichifor Ion –  maistru – 1978-1983
Şerban C-tin –  maistru – 1978-1983
Zamfir Andrei –  maistru – 1978-1983
Stoian Ion –  maistru – 1978-1990
Dima D-TRU –  maistru – 1978-1991
Purdel Costică – profesor  – 1978-1998
Dumitraş Petru –  sing. – 1979-1983

Ioneanu Ştefan –  dir.adj. – 1979-1983
Lepădatu Niculie –  maistru – 1979-1983
Marin Aurel –  maistru – 1979-1983
Marin Dorel –  sing. – 1979-1983
Popescu Stelian –  maistru – 1979-1983
Spiridon Viorel –  maistru – 1979-1990
Popescu Pamfil –  director – 1979-1991
Savu C-tina – profesor  – 1979-2003
Nechita Vasile – profesor  – 1980-1982
Chirilă Petre – profesor  – 1980-1983
Dobrin D-tru – profesor  – 1980-1983
Nedelescu Mihai – profesor  – 1980-1983
Paşcan Costel – profesor  – 1980-1983
Petroianu Nicu – profesor  – 1980-1983
Ştefăniu Mircea – profesor  – 1980-1983
Vale Maria – profesor  – 1980-1983
Negrei Gabriela – profesor  – 1980-1991
Manole Anişoara – profesor  – 1981-1998
Em. Popovici  – profesor Igienă – 1982-
Popoiu Dan Emil – profesor Matematică – 1983-
Boboc Dobrin Carmencita – profesor  – 1983-
1985
Uşurelu Culiţă – profesor  – 1983-1986
Purniche Traian – profesor  – 1983-1987
Dima Tiberiu – profesor Lb. română – 1983-1989
Zaharia Maria – profesor  – 1984-1986
Dîrvă Mariana – profesor  – 1984-1988
Nagler Carol – profesor  – 1984-1989
Danielescu Iulian – profesor  – 1985-1987
Ionescu Gabriel – profesor  – 1985-1998
(Popescu) Plăiașu Daniela – profesor  – 1985-
2000
Teodor Vasilica – profesor  – 1986-1989
Vrabie Maria-Livia – profesor  – 1986-2003
Apostolescu Costel – profesor  – 1988-1991

Sîrghi Iancu – profesor  – 1988-2000
Alupului Angelica – profesor Biologie – 1988-
2004
Popa Aneta – profesor Geografie – 1988-2010
Sîrbu Angela – profesor Chimie – 1989-
Abramovici Bernard – profesor  – 1989-1992
Petrea Liliana – profesor Chimie – 1989-2007
Dumitrache Ion – profesor  – 1990-1992
Păun Gabriela – profesor  – 1990-1992
Chelaru Silvia – profesor  – 1990-1993
Apostol Albiniţa – profesor  – 1990-1997
Muntenescu Mihai – profesor  Matematică –
1990-2002
Novetschi Corneliu – profesor Matematică –
1990-2003
Aioanei Toader – profesor Lb. română – 1990-
2010
Atarcicov Adrian – profesor Istorie – 1990-
Capotă Crina – profesor Lb. română – 1990-
Ilie Valerica – profesor Biologie – 1990-
Noana Cornel – profesor Matematică – 1990-
Pătraşcu Enache – profesor Matematică – 1990-
Pecetescu Mariana – profesor Geografie – 1990-
Popescu Ioana – profesor Fizică – 1990-
Soare Elena – profesor Lb. latină – 1990-
Iorgu Claudia – profesor Lb. engleză – 1990-
Onea Emil – profesor Informatică – 1990-
Dumitrache Ion – profesor  – 1990-1992
Atarcicov Carmen – profesor Istorie – 1991-
Ene Simion – profesor Filozofie – 1991-
Voicu Toader – profesor  – 1991-1993
(Alexandru) Popoiu Janet – profesor  Lb. română
– 1991-1994
Coman Daniela – profesor Informatica 1991-1997
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Dumitrescu Lucian – profesor  –1991-1998
Ambruş Imre – profesor Lb. franceză – 1991-
2002
Schmoll Aura – profesor Lb. franceză – 1991-
2005
Dochia  Maria – profesor Chimie – 1991-2015
Ciocîldău Luminiţa – profesor Lb. engleză –
1992-
Ioneanu Ioana – profesor Fizică – 1992-
Oprea Marilena – profesor Informatică – 1992-
Vulpoiu Genovica – profesor Informatică – 1992-
Păduraru Maria – profesor Muzică – 1992-2010
Slujitoru Claudia – profesor Lb. engleză – 1993-
Radu Mihaela – profesor  – 1993-1995
Rusu Vasilica – profesor  – 1993-1996
Dobre Mihaela – profesor Lb. Română – 1993-
1997
Roşu Maria – profesor Informatică – 1993-1997
Oancea Elena – profesor  – 1993-2000
Paizan Viorel – profesor Ed. Fizică – 1994-
Dumbravă Lidia – profesor Fizică – 1994-1995,
2012-
Enache Daniela – profesor Istorie – 1994-1999
Bicescu Irina – profesor Lb. engleza – 1995-
Colin Liliana – profesor Informatică – 1995-
Rusan Maria – profesor Ed. Fizică – 1995-
Comănescu Irina – profesor Informatica – 1995-
1998
Drăgulescu Luminiţa – profesor Lb. engleză –
1995-2000
Iftimie Emilia – profesor Matematică – 1996-
Andreescu Mihaela – profesor Matematică –
1996-1998

Lazăr Carmen – profesor  – 1996-1999
Năstăsache Daniela – profesor Lb. română –
1996-2003
Popoiu Janet Daniela – profesor Lb. română –
1996-2010
Ghioc Leontina – profesor Lb. franceză – 1997-
Ştiru Cristinel – profesor Matematică – 1997-
Dinutz Mircea – profesor Lb. română – 1997-
2008
Tuvene Daniela – profesor Lb. română – 1998-
2004
Pogan Laura – profesor Lb. germană – 1998-2010
Bodaş Sorin – profesor Fizică – 1999-
Ciucu Corina Cristina – profesor Biologie – 1999-
Mohonea Marius – profesor Matematică – 1999-
Grosu Carmen – profesor Ed. Fizica – 2000-
Neşu Liliana – profesor Informatica – 2000-
Zgăbârdici Maria – profesor Lb. română – 2000-
Buzăţelu Romulus – profesor Religie – 2002-
Florenţiu Lenormanda – profesor Muzică – 2002-
Comănescu Ianina Simina – profesor Informatica
– 2002-2007
Mălinoiu Daniela – profesor Istorie – 2004-
Munteanu Anişoara – profesor Desen – 2004-
2008
Rău Mihaela – profesor Lb. engleză – 2005-
Georgescu Viorel – profesor  – 2005-2007
Pătraşcu Laura Oana – profesor Lb. franceză –
2005-2007
Lepădatu Claudia – profesor Lb. franceză – 2006-
Stanciu Crenguţa – profesor Lb. franceză – 2006-
Pîrvu Mirela – profesor Matematică – 2006-2010
Bardaş Silvian – profesor Religie – 2007-
Guzu Mariana – profesor Matematică – 2007-
2010

Trifan Ana – profesor Tehnologie – 2008-2010
Chiriac Cristina – profesor Lb. română – 2009-
Giuclea Roliana – profesor Desen – 2009-
Lupu Maria – profesor Lb. română – 2015-
Stoian Roxana - profesor Lb. franceză - 2013-
Preda Cătălin - profesor Matematică - 2014-
Dumitriu Mirela - profesor Fizică - 2014-
Paraschiv Lăcrămioara - profesor Chimie - 2015
Dragomir Octavian - profesor Geografie - 2013
Ciobotaru Claudia - profesor Sociologie - 2014
Bujor Cristina - profesor Muzică - 2013
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Cuprins
Scurtă istorie a liceului „UNIREA” – Ionel Budescu
Cronica primului an al devenirii noastre – Vasile V. Haneş
50 de ani de la înfiinţarea liceului „UNIREA” – Vasile V. Haneş
Liceul „Unirea”, elevii şi profesorii lui – I. M. Dimitrescu
Primul muzeu etnografic al Vrancei, o iniţiativă a liceului „UNIREA” – Horia Dumitrescu

Amintiri din 1943-1951
Elev la liceul „UNIREA” – Stoian Ionașcu
Amintiri… Amintiri… – Zane Bodnaru
Amintiri după 50 de ani de la plecarea din România – Arieh Levanon
Profesorii mei de matematică – Dorel Ianuş
Din „Seminarist” - „Unirist” – Ion Oprea
Fugit irreparabile tempus – Virgil Puşcă-Horeangă
Un elev din ’40 – Nicolae Rădvan

Amintiri din 1951-1978
Note biografice: General Ion. P. Tutoveanu
Unirist - „Întoarcerea inimii” – Constantin Macarie
Ani de liceu - Gheorghe C. Moldoveanu, Lucian Ioan Dordea
Şcoala medie „Unirea” alias Liceul „Unirea” din Focşani – citadela devenirii noastre – Constantin Fătu
Colegi cu care ne mândrim – Lucian Dordea
Omagiu din partea promoţiei ’57. Şapte ani de viaţă, o viaţă de mândrie – Mircea Lăzărescu
Privesc înapoi cu… mândrie – Vasile Lefter
Despre profesorii de liceu care îţi lansează evoluţia profesională, despre a fi român... – Neculai C. Tutoş
Doamne, ce frumos era atunci! – Constantin Buşe
Unirist în promoţia cutremurului (1977) – Tiberiu Dima

Amintiri din 1979-1990
Povestea generaţiei 1981-1985 – Rodica Iancu (Iordache)
Am crescut la „Unirea” – Mihaela Serea

Amintiri din 1990-2015
Unirişti prin adopţie… - Cornel Noană, Dan Popoiu
Am intrat într-un castel – Simona Grüter-Bîrgăoanu
Momente din tranziţie – Ene Simion
De ce ne ducem noi la şcoală? – Liana Alexandru (Pătraş)
Pasiune şi performanţă informatică, 24 de ani la CNU – Emil Onea
Sunt uniristă de 26 de ani – Andra Noană
Festivalul „Vin’ la Teatru” – Echipa VLT
„Revista Noastră” – Daniela Plăiaşu
Uniristă fericită – Mădălina Paizan / Scrisoare către „Unirea” – Elena Ilie
Generaţia 2012 – Oana Bogzaru
Directorii și Profesorii CNU din 1866 şi până în zilele noastre
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