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... repere calendaristice

1863 - 21 ianuarie - fruntașii urbei se întâlnesc la Primăria orașului și
depun o petiție prin care cer înființarea unui liceu în Focșani.

1865 - 10 august - Ministerul Instrucțiunii Publice aprobă înființarea
unei clase de gimnaziu cu un singur profesor.

1865 - 29 noiembrie - primarul M. Ionescu trimitea o telegramă 
prin care înștiința Ministerului Instrucțiunii Publice că a finalizat 
pregătirea sediului noii școli și a dotat-o cu toate cele necesare, 

așteptând numirea profesorului.
1865 - 23 decembrie - prin Decretul Domnesc nr. 1745 Ștefan Neagoe

a fost numit profesor la această școală.
1866 - 7 ianuarie - inaugurarea primei școli secundare 

de grad gimnazial din Focșani.
1880 - 19 aprilie - prin Decretul Regal emis de Carol I școala 

își va schimba numele în „Gimnasiul Unirea”.
1885 - 4 octombrie - transformarea gimnaziului în liceu prin 

adăugarea clasei a V-a.
1889 - 4 octombrie - vizita Regelui Carol I însoțit de Ferdinand, 

prințul moștenitor.
1891 - înființarea Ligii culturale.

1898 - înființarea Societății Literare a elevilor și a Societății filarmonice.
1900 -15 septembrie - liceul se mută în actuala clădire, construită

după planurile arhitectului Băicoianu.
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1902 - înființarea orchestrei liceului, condusă de Ettore Sorani.
1912 - fondarea Revistei Noastre la inițiativa prof. Dimitrie Papadopol.

1916 - 24 ianuarie - aniversarea jubileului de 50 de ani.
1926 - 24 ianuarie - aniversarea jubileului de 60 de ani.

1930 - fondarea revistei Milcovia.
1941 - apariția revistei Ethos.

1966 - 5 iunie - anivesarea Centenarului Liceului Unirea.
1972 - ianuarie - apariția seriei a II-a a revistei Noastre 

prof. Coordonator Petrache Dima
1978 - 1 septembrie - Liceul Unirea devine 

Liceul Industrial Electro-Tehnic
1990 - Liceul Unirea redevine Liceul Teoretic Unirea și se reînființează

clasele de gimnaziu prin selecția elevilor capabili de performanță
1997 - atribuirea denumirii de Colegiul Național Unirea
2008 - admiterea CNU în Alianța Colegiilor Centenare

2010 - CNU primește DIPLOMA de EXCELENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 
din partea M.E.N.

Ștefan Neagoe
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MARTI
19 ianuarie 2016

9.00
Festivitatea de deschidere a manifestărilor „UNIREA-150”

9.15 – 10.15
Deschiderea oficială a competiţiilor sportive ”UNIREA 150”

Invitat Alin Moldoveanu – campion olimpic Londra 2012
Contribuţii ale liceului Unirea la îmbogăţirea palmaresului naţional

şi internaţional al sportului românesc – evocări

10.30
Spectacol folcloric susţinut de

Ansamblul  Folcloric „Ţara Vrancei”
şi invitaţi din judeţ:

Ansamblul de buciumaşi
Ansamblul Chipăruşul

Ansamblul de cimpoieşi

13.00 – 15.00
Expoziţie culinară cu mâncăruri  tradiţionale ale

bucătăriei româneşti

18.30
Balul Bobocilor

cu participarea extraordinară a trupei de stand–up comedy
BACKSTAGE BOYS
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Mult așteptata săptămână aniversară 150
CNU a debutat marți, 19 ianuarie 2016, cu Ziua
Tradițiilor și a Sportului, reunind, în cadrul a diverse
competiții sportive și activități cu caracter tradițional
românesc, uniriști mai noi și mai vechi, iubitori atât
de folclor, cât și de performanță sportivă.

Prima parte a dimineții a fost marcată de fes-
tivitatea de deschidere a manifestărilor „Unirea 150”
care a avut loc în Aula „Mihai Eminescu” a Colegiului
Național „Unirea”, susținută fiind de domnul director
Cornel Noană. În cadrul acestui moment important,
din partea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea,
doamna profesor Lidia Dumbravă a transmis urările
de bine caracteristice, aprecierea și recunoașterea
performanțelor de orice natură înregistrate la CNU,
spunând cu emoție, și în calitate de profesor al Cole-
giului: „Nu pot să felicit și să spun tot ce se poate
spune pentru că este mult prea mult. Numai împreună
putem să ajungem și să ne menținem acolo unde sun-
tem. Mult succes!”.

În același registru, ziua a continuat cu deschi-
derea oficială a competițiilor sportive „Unirea 150” și
cu evocarea și premierea uniriștilor, atât profesori, cât
și elevi, care au contribuit de-a lungul timpului la
îmbogățirea palmaresului național și internațional al
sportului românesc. Trebuie menționat că în cadrul
acestui moment de mare importanță, invitat special
a fost Alin Moldoveanu, unirist campion olimpic la tir,
medaliat cu aur la Londra în 2012. 

Atmosfera a fost atent meșteșugită de vorbele
domnului director Noană, grație discursului său elo-
giator la adresa sportului în viața uniristă. „Dacă ar fi
să vorbesc despre „spiritul unirist” și despre compo-
nentele lui, spirit care sălășluiește cam peste tot, n-aș
putea să omit și nimeni nu ar putea omite sportul ca
o componentă esențială a dezvoltării Liceului „Unirea”
și acum și în trecut și, sunt convins, și în viitor. Spiritul
de competiție, dorința de a fi mai bun, nu aveau cum
să nu fie prezente și în activitățile sportive și în
competițiile desfășurate sub diverse generice de-a lun-
gul istoriei. Să știți că nu există nicio întâlnire de
promoție în care absolvenții să nu spună că în
generația lor nu era un coleg care să fie campion
național ba la săritura în înălțime, ba la aruncare
greutății, ba la gimnastică, ba la sporturi olimpice mai
proaspete cum ar fi tirul ș.a.m.d.” 

Astfel, CNU a oferit lumii, pe durata întregii
sale existențe, și o seamă de profesori de educație fi-
zică și antrenori, care au descoperit dragostea pentru

Contribuţii ale Liceului Unirea 
la îmbogăţirea palmaresului 

naţional şi internaţional 
al sportului românesc

a consemnat Iris SAVU
clasa a XII-a F

Prof. Viorel Paizan și
prof. Cornel Noană (directorul CNU )

Premierea prof. Dumitru Zisu

Premierea prof. Gheorghe Dumitrescu
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CRONICILE  ANIVERSARIImișcare și performanță grație dascălilor de aici,
Vrancea existând astăzi pe harta sportivă a lumii și da-
torită Liceului „Unirea”. O parte dintre aceste modele
au fost premiate în cadrul festivității de către domnul
director și de către domnul profesor Viorel Paizan, de
asemenea absolvent CNU, actual profesor de educație
fizică. Premierea a avut loc pe trei categorii, reunind
profesori, antrenori și manageri sportivi.

Amintim următoarele embleme ale sportului
unirist: doamna profesoară Adriana Lescovar, condu-
cătoare a lotului de gimnastică, deținătoare a multiple
medalii la campionatele naționale, europene și chiar
mondiale, care a declarat cu sinceritate și timiditate
în glas: „Este o onoare pentru mine, vă mulțumesc
mult de tot. Sunt foarte emoționată, poate chiar mai
emoționată decât atunci când am primit diploma de
antrenor emerit.” Domnul Dumitru Zisu, antrenor de
judo, care, rememorând viața de licean, a mărturisit
că „Pentru mine, Liceul „Unirea” a fost un liceu extra-
ordinar, de vis. Pentru toată lumea, era un mare vis,
pe care eu mi l-am realizat.” Lista a continuat cu dom-
nul Răzvan Bucuroiu, reprezentat al familiei Bucuroiu
care a fost un important susținător financiar al teni-
sului de câmp vrâncean și cu Ioan Gavrilescu,
președinte Oltchim Vâlcea, absolvent CNU. Un maes-
tru emerit al sportului, component mult timp al echi-
pei naționale a României la oină și profesor timp de
44 de ani la Unirea, de la absolvirea facultății și până
în pragul pensionării, domnul Dumitrescu Gheorghe
a fost, de asemenea, recunoscut în cadrul festivității,
declarând că „Bucuria mea este că au ieșit profesori
care fac oameni cu calități deosebite în sportul de
performanță.” Un alt multiplu medaliat la campiona-
tele naționale și internaționale este Andrei Petrea, ab-
solvent de această dată, care și-a creat notorietate în
domeniul tirului. În domeniul voleiului îl amintim pe
domnul profesor Dumitru Bostănaru, iar în cel al fot-
balului pe domnul profesor Teodor Passan, care
înainte de a deveni profesor, a fost component al lo-
tului național de juniori la ce altceva decât fotbal.

Festivitatea de premiere a sportivilor s-a în-
cheiat la un nivel înalt, am putea spune chiar la nivel
de Jocuri Olimpice, cu recunoașterea meritelor extra-
ordinare obținute de campionul olimpic unirist Alin
Moldoveanu, căruia i s-a acordat, de asemenea, și o
diplomă de excelență. Deși obișnuit cu emoțiile de pe
teren, revenirea „acasă” a marcat discursul acestuia,
în care sportivul a declarat: „Sunt deosebit de onorat.
Sunt din nou printre dvs. Din 1995 de când sunt unirist,
vreau să vă spun că inima mea este aici lângă voi și
vă urez să aveți și voi parte de succesul pe care l-am
avut eu. Și vreau să adaug ceva: am fost educat
excepțional aici.”

În urma acestei prime manifestări dedicate
dragostei pentru performanță, înțelegem astfel, con-
form spuselor domnului director,  că a fi profesor la
”Unirea”, a fi elev la „Unirea” înseamnă a avea noro-
cul să fii coleg de liceu cu diverse personalități; de la
academicieni la profesori universitari, la profesori
deosebiți, la medaliați cu aur la diverse olimpiade
internaționale, dar și cu medaliați la Jocurile Olimpice,
adică a crește și a te dezvolta într-un mediu propice,
cu așteptări și standarde ridicate, care încurajează și
susține competiția și implicarea. 

19 ianuarie

Premierea prof. Adriana Lascovar

Premierea campionului olimpic
Alin Moldoveanu
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Pledoarie pentru sport
ec. Lucian DORDEA

absolvent al Liceului UNIREA
promoția 1955

Aceste câteva gânduri, bazate pe experiențe și
constatări proprii și, sper, cât se poate de convingă-
toare, se vor a se constitui într-un serios semnal de
alarmă împotriva tendinței, din ce în ce mai prezente,
de a lăsa sportul, mișcarea în general, pe un plan se-
cund în activitatea educațională. El se adresează, în
primul rând, părinților care, parcă aflați într-o
competiție antisport, se grăbesc să obțină fel de fel
de scutiri pentru proprii copii, de la orele de educație
fizică. Este inutil să mai adaug că, prin aceste scutiri,
își condamnă copiii la sedentarism, izvor al atâtor pro-
bleme ulterioare de ordin medical. Știu că nu vin cu
nicio noutate, însă vreau să amintesc doar că, lângă
sedentarism, își face loc imediat obezitatea infantilă
cu diferitele ei forme, care ne situează, statistic, pe o
poziție deloc de invidiat.

Nu vreau să mai insist în susținerea acestei
idei (au făcut-o nenumărați alții, mult mai calificați),
însă vreau doar să vin cu o experiență proprie pe care,
de-a lungul multor ani, am trăit-o alături de bunii mei
colegi și prieteni de o viață.

Am pornit în viață cinci prieteni buni, colegi
încă din clasa I la Școala Primară nr. 2 (de băieți, așa
era atunci) din str. Cuza Vodă, școală vegheată și astăzi
de impunătoarea statuie a lui G. Rarincescu. Sub în-
drumarea atentă și competentă a distinsului învățător
Ștefan Zamfirescu, noi, cei cinci colegi: Virgil
Odobescu, Alexandru Găureanu, Theodor Bănică,
Marian Strugaru și cu mine, am crescut, ne-am dez-
voltat și educat, într-un climat cât de cât normal, gân-
dindu-ne la condițiile precare ale acelor ani de după
război și secetă.

După absolvirea școlii elementare, toți cei
cinci am intrat „in corpore” în 1952 la liceu, pe atunci
Școala Medie Unirea.

În pofida condițiilor atât de grele ale timpului,
educația s-a bucurat de foarte multă atenție,
învațându-se „carte”, chiar foarte multă „carte”, nefă-
cându-se rabat de la nimic, căci, în principal, benefi-
ciam (încă) de experiența și profesionalismul unor
mari dascăli veniți cu principiile sănătoase dobândite
în fecunda perioadă interbelică! Pe aceeași linie, cu
aceeași seriozitate și disciplină, erau tratate și orele
de educație fizică si sport!

SPORTUL DE MASĂ a jucat un rol deosebit în
antrenarea unui număr mereu mai mare de tineri la
practicarea lui sub diferitele sale ramuri! Erau organi-
zate diverse concursuri ample la nivel național ca:
F.G.M.A. (Fii gata pentru Muncă și Apărare) și G.M.A.
(Gata pentru Muncă și Apărare), care constau într-un
complex de aparate și exerciții foarte solicitante (aler-
gări, echilibru, obstacole, etc) și, în același timp, foarte
antrenante!

Cam din această perioadă a început și selecția
(un fel de selecție naturală) între noi: trei dintre noi -
Virgil, Alexandru și Dorel Bănică - nu prea s-au împă-
cat cu sportul, așa cum fac și astăzi foarte mulți tineri!
Toți trei au fost elevi foarte buni, au urmat facultăți,
remarcându-se fiecare în domeniul său: Virgil
Odobescu a devenit medic, profesor universitar dr. șef
de clinică de urologie; Dorel Bănică, inginer construc-
tor, director în CSP și în Ministerul Justiției; iar Sandi
Găureanu, Inspector bancar. Îndurerat însă, trebuie
să amintesc cu mult regret că toți trei au plecat mult,
mult prea devreme dintre noi (de cca 14-15 ani)! Nu
pot să nu mă întreb, retoric bineînțeles, că oare dacă
ar fi făcut puțin sport, i-am fi avut și astăzi printre noi?

În schimb, noi ceilalți din grup, Marian
Strugaru și cu mine, am avut șansa să ne îndreptăm
către sport. Este adevărat că noi am fost puțin mai
avantajați fizic, calități ce au atras atenția a doi mari
profesori și antrenori ce i-a avut liceul si orașul
Focșani: prof. Lupu Zigmud și prof. Ovidiu Gavrilă!

19
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Premierea prof. Teodor Passan
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Datorită acestor doi corifei ai sportului

focșănean, ne-am apropiat și îndrăgostit efectiv de
sport! Lor le datorăm tot ceea ce am realizat în acest
domeniu! Rog să-mi fie permis să aduc, cu acest prilej,
un omagiu lui Nea Bidu (prof. Ov. Gavrilă), care, cu o
dăruire rar întâlnită și călcând peste orice orgoliu, mă
căuta frecvent acasă la mine, când din motive de lene,
spre rușinea mea, lipseam de la antrenamente. Și
acum, cu jenă, îmi aduc aminte cum mă certa biata
mea mamă: „Mă, iar te-a căutat acasă domnul profe-
sor. Ție nu ți-e rușine?” Și acum mi-e foarte rușine,
dar ce să fac?

Și așa, încet-încet, am ajuns fiecare la
performanțele lui: Marian, jucător al echipei naționale
de baschet și, ulterior, antrenor al echipei naționale
feminine de baschet, iar eu, cu micile mele satisfacții
din atletism și baschet.

Însă, ce este esențial este că TRĂIM!
Departe de mine gândul să susțin că sportul a

fost hotărâtor în soarta noastră, a tuturor celor cinci
colegi. Sunt o sumedenie de alți factori care ne hotă-
răsc destinele! 

În atenția celor care preferă să-și condamne
copiii la ore în șir în fața calculatoarelor, vreau doar să
mai adaug că sportul în general, sportul de echipă în
special, contribuie, pe lângă o dezvolatare armo-
nioasă a trupului, la o creștere a spiritului de echipă,
a apropierii și a solidarității umane!

19 ianuarie

Andrei Petrea

Răzvan Bucuroiu

Campionul olimpic Alin Moldoveanu
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Tradiţii populare vrâncene
prof. Janet POPOIU

Dacă e 24 Ianuarie și sunt Zilele Colegiului
Național „Unirea”, atunci neapărat trebuie să fie spec-
tacolul folcloric și masa tradițională! E poate unul din-
tre cele mai așteptate momente din programul atât
de divers al acestei sărbători. Ce ne determină să re-
luăm în fiecare an această activitate? Deși ar putea să
sune ușor bombastic, intenția noastră este aceea de
a recupera și de a activa ceea ce numim simplu –
conștiința identității. Folclorul, tradițiile unei zone au
fost şi vor rămâne cea mai spectaculoasă modalitate
de a conserva peste veacuri valorile spirituale ale unui
popor. 

În zona de munte a Vrancei, fie că vorbim de
Nereju, Spulber, Bîrsești, Nistorești sau Herăstrău - to-
ponime care ne amintesc de dacii liberi - obiceiurile,
tradițiile, ritualurile au fost păstrate cu sfințenie,
creând o legătură aproape mistică între oameni, isto-
rie și natură.

Un obicei de tradiție milenară, specific Țării
Vrancei, este dansul cu măști realizate din lemn sau
piele de oaie sau de capră. La origine, acest ritual avea
legătură cu întoarcerea periodică a morților, ritual că-
ruia îi erau asociate diverse măști zoomorfe – capra,
ursul, barza. Măștile reprezintă, în mentalitatea ar-
haică, spiritele moșilor și strămoșilor cu care se intra
în conexiune prin dialog, prin gesturi și prin joc.

„Chipărușul” este poate cel mai cunoscut joc
cu măști din Vrancea arhaică. Dans ritualic de înmor-
mântare, „Chipărușul” este practicat în zona Nereju și
Spulber încă din perioada precreștină. Doisprezece
bărbați cu fețele acoperite de măști tradiționale,
așezați unul în spatele celuilalt și legați între ei cu un
lanț – „lanțul vieții”, dansează în fața casei celui mort
în jurul unui foc, trecând din când în când peste acesta
pentru a purifica sufletul celui decedat. Bătrânii din
sat au păstrat cu sfințenie acest dans, inițiindu-i și pe
cei mai tineri care au preluat această moștenire,
conștienți fiind de valoarea ei incontestabilă. 

Ansamblul „Chiparușul” din Nereju, al cărui
veteran a împlinit 85 de ani, a devenit o prezență con-
stantă pe scena Colegiului Național „Unirea”, fiind un
partener al deja tradiționalei activități de promovare
a folclorului vrâncean, organizate de elevii CNU cu pri-
lejul zilelor colegiului, sub îndrumarea dnei profesor
Janet Popoiu căreia, în timp, i s-au alăturat și alți co-
legi: dna profesor Luminița Ciocâldău, dna profesor
Maria Lupu, dna profesor Crenguța Stanciu. Dansul
bătrânilor, măștile, tânguitul buciumului, cântecul de
bucurie al fluierului deschid, de fiecare dată, o fereas-
tră către o lume arhaică, a mitului şi a povestilor, o
lume pe care o consideram pierdută, dar care, iată,
renaște și ne surprinde mereu cu frumusețea ei. 

De mai bine de 10 ani, elevii și profesorii Co-
legiului Național „Unirea”, îmbrăcați în portul
tradițional vrâncenesc: catrință, cămașă dacică, bete,
năframă și chiar opinci, oferă cu bucurie, după spec-
tacolul folcloric, bucate tradiționale pregătite cu suflet
după rețete străvechi. Masa bogată, gătită și ea de
sărbătoare, e un prilej de a ne aminti că aparținem
unei comunități spirituale și că legătura cu trecutul,
cu ființa noastră străveche e ceea ce avem mai
prețios. 
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Balul Bobocilor CNU
Mihaela Diana DINCĂ 

Cristina Ramona MATEESCU

Se aşeză pe scaunul rosu și tăcu. Prezența
domnului C. era nelipsită de la fiecare spectacol. Era
un post pe care el considera că-l merită pe deplin da-
torită singurului ochi viu (cel vișiniu), ascuns sub mo-
noclu, un critic auster și profund. Pe când celălalt (cel
galben), de sticlă, era inert, zgâiat la copii. El vede.
Avea o pasiune excesivă pentru vișiniul perdelelor de
catifea, pentru decor, care îi mărturisea maladia tim-
pului: eternitatea prezentului pentru revoltele firești
ale publicului care aminteau esența uniristă. Știa de
mult timp că era al acestui loc. Sentimentul de
apartenență îi amâna mereu plecarea. Era atras de tot
acest cadru festiv și de imaginea în care erau adunați
toți. Vedeau același bal al bobocilor și simțeau același
lucru: că erau un întreg. 

Parcă exista un fir nevăzut care îi lega pe oa-
meni unii de alții. Se abandonă acestui sentiment și
aşteptă să se traga cortina. Își ținea ochii închiși și
avea emoții. Era nou aici și se ascundea după cortina
vulgară, cu memoria generațiilor trecute și care deși
îi cunoștea frica, s-a dat la o parte. Domnul N. respiră
adânc şi începu să defileze. Era un post pe care el con-
sidera că-l merită pe deplin datorită anilor în care a
făcut dans și a ușurinței de a se face plăcut de ceilalți.
El creează. Aflase o plăcere în recunoştința publicului.
Era absorbit de sentimentul că în propria lui ființă se
regăseau variatele stări prin care trecuse spiritul an-
tecesor. 

Îndrăgea răspunsul oamenilor care îl priveau.
Se simțea precum o rotiță dintr-un mecanism, avea
conştiința faptului că îşi avea locul aici, că îi aparținea.

I-ar fi plăcut să fi menținut aceeași coardă
emoțională, dar trebui să coboare. Aştepta să vadă
cine va câștiga. Privise tot spectacolul din același loc,
sprijinit de perete. Domnul U. era un tânăr frumos,
mândru de tricoul care îi purta numele. Era un post
pe care el considera că-l merită pe deplin datorită
lejerității cu care reușea să unească oamenii și dato-
rită creativității sale. El organizează. Constatase
într-adevăr că balul avea același contur, dezvăluia
aceeași impresie de apartenență. Era un moment pe
care îl văzuse de atâtea ori, o plăcere simplă, ca un

cântec vechi care îi asalta sufletul cu valurile de cu-
vinte știute atât de bine, un tipar în alte culori și voci,
dar tot cu ei și presimțea că era...

„Miss Boboc Unirea 2016 este...”
Tot ea.
Se ridică de pe scaunul roșu și zâmbi.
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MIERCURI
20 ianuarie 2016

10.00 –  12.30
Cinema–edu:  proiecţie de film educativ şi dezbatere

Expoziţii  - grafică, fotografie

12.00
Atelier de  cinematografie cu Bogdan Ilie-Micu

14.00
Personalităţi uniriste: MARI ACTORI

Medalion Cornel Coman, Emanoil Petruţ 

Proiecţie de film: „Un etaj mai jos” şi 
întâlnire cu actorul Iulian Postelnicu

Atelier Grafică 3D, VFX, Visual Effects – Florin Mocanu

17.00
„150 de ani CNUnesc la vârf”:

povestea escaladării celor mai înalte vârfuri din România

19.00
Căldură? Mare?

Spectacol prezentat de „UNTEATRU” Bucureşti
(Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”)
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De ce vedem filme ?
prof. Liliana GRIGORIU

Mă ridic grăbită și încerc să ies cât mai discret
din sala de cinema a Mall-ului, evitând privirile între-
bătoare ale spectatorilor vecini, contrariați de lipsa
mea de receptivitate la replicile suculente de pe
ecran. Nu, azi nu sunt dispusă să accept limbajul,
amuzant ce-i drept, dar licențios al filmului românesc
de pe ecran (deși trebuie să-i recunosc valoarea!). Azi
mi-e dor de un film clasic românesc. Mi-e dor de re-
plici rostite cu emfază teatrală, mi-e dor de eleganța,
noblețea și clasa cu care ne-au obișnuit marii noștri
actori șaizeciști, pănă la cei optzeciști și pe care, din
păcate, cei de azi nu-i cunosc suficient.

Mă regăsesc în scurt timp în fața computerului
și caut cele două scurte filme pe care le-am realizat
pentru activitățile sărbătorii de la 150 de ani. Le revăd
și eu, pentru prima dată, cu ochii spectatorului: me-
dalioanele cinematografice Emanoil Petruț și Cornel
Coman. Mari actori români, născuți pe meleaguri
vrâncene, apoi elevi ai liceului Unirea. Actori ale căror
nume erau nelipsite din peisajul cinematografic sau
teatral al anilor ‘60-’80. În completare, un portret
schițat al cineastului Sergiu Huzum, un inovator în
tehnica transtrav-ului. Pașii elevilor de azi se suprapun
pașilor lor pe culoarele Liceului Unirea. Oare câți din-
tre ei știu asta? Îmi stăruie în minte, clișeistic, devize
de genul: “cei care nu-și cunosc trecutul, nu-și pot
construi viitorul”. (Privind în jurul meu, uneori, încep
să am îndoieli!).

Încercând să rememorez acest moment de
care m-am ocupat în cadrul sărbătorilor ocazionate
de 150 de ani, retrăiesc ușorul sentiment de tristețe
și dezamăgire pe care l-am încercat la început. Recu-
nosc, mă așteptam din partea uniriștilor la un mai
mare interes pentru înaintașii lor, deveniți slujitori ai
Thaliei. Scurtele mele ezitări s-au dovedit neînteme-
iate și publicul, nu foarte numeros, s-a arătat avizat și
interesat de subiect. 

Am citit pe figurile elevilor mei curiozitate și
surpriză atunci când au aflat că figuri emblematice ale
istoriei noastre au prins viață, în teatru sau film, grație
talentului și forței actoricești ale unor foști elevi
uniriști, Emanoil Petruț și Cornel Coman, și ca tehnică
de absolută noutate (la momentul respectiv) a trans-
trav-ul, datorată lui Sergiu Huzum, a concurat cu
inovațiile hollywoodiene ale lui Hitchcock în filmul
Vertigo.

Printr-o ironie a sorții, existențele tuturor trei
au fost marcate de încercări cărora nu le-au făcut față,
plecând dintre noi la o vârstă de maximă forță crea-
toare. 

Privind în sală, m-a bucurat interesul și curio-
zitatea elevilor mei. Le-am urmărit fețele tinere, fru-
moase, inteligente și m-a cuprins un sentiment de
vinovăție pentru neîncrederea cu care îi etichetez
uneori. De fapt, până la o anumită vârstă, sunt produ-

Personalităţi uniriste: MARI ACTORI - Medalion Cornel Coman - Emanoil Petruţ
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Emanoil Petruț

Cornel Coman
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sul familiei, al școlii și al mass-media. Sunt, la început,
ceea ce primesc pentru ca mai apoi să-și poată face
propriul sistem de valori.

“De ce vedem filme ?” – se întreabă retoric
într-o carte criticul Alex Leo Șerban. Poate și pentru
că, uneori, cei de departe, de pe intangibilul ecran, au
fost cândva, cumva mai aproape de noi, au împărtășit
zumzetul pauzelor, și-au eternizat numele pe o cără-
midă, și-au ascuns (poate?) prin umbrele parcului
vreo trecătoare iubire adolescentină, dar ne-au lăsat,
în fulguranta lor existență, moșteniri perene pe care
merită să le cunoaștem! Imaginea lor se pierde în
timp, iar pe culoarele lungi rămâne doar un ecou.

20 ianuarie

Aprinderea luminilor CNU 
(7 ianuarie 2016)
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Culoarul timpului...
prof. Roliana GIUCLEA

Trăim într-o lume dinamică, supusă unor
schimbări rapide, care ne impun un susţinut efort de
adaptare, fără să ne rămână răgazul reflecţiei sănă-
toase, al evaluării de bilanţ, al recursului introspectiv
şi retrospectiv la realităţi deja certificate de expe-
rienţă. Modele de orice fel se schimbă cu o repezi-
ciune uimitoare, proiectând trecutul într-un con de
permanentă desuetudine. Şi-atunci, profundele noas-
tre oboseli cotidiene ne împing spre soluţia comodă
a găsirii resurselor devenirii doar în noi înşine, cei care
suntem azi, în opoziţie cu ceea ce aparţine trecutului.
Mi-e teamă însă că un tăvălug al transformărilor per-
petue poate răsturna şi adevăratele valori, care sunt
perene, imuabile. Cred, de fapt, că România noastră,
dacă nu chiar lumea întreagă, trece printr-o astfel de
criză. Şi mai cred că ne putem arunca spre viitor cu si-
guranţa reuşitei doar dacă ne ancorăm în trecut cu le-
gătura tare a reverenţei faţă de cei care ne-au
precedat şi a căror viaţă ne poate fi exemplu.

Când povestim copiilor istoria unei şcoli îi aju-
tăm să vadă roadele învăţăturii şi ale unei bune edu-
caţii. Copiii de azi, aflaţi în derivă, într-o ţară cu
valorile răsturnate, au nevoie să înţeleagă rosturile fi-
reşti, sensul luminos şi cu adevărat ziditor al efortului
de a învăţa! 

Să sărbătorim o şcoală înseamnă să-i sărbăto-
rim de fapt, oamenii. Pe cei care n-au dispreţuit “ziua
începuturilor slabe” şi au crezut în rostul lor şi al şcolii
pe care au fondat-o, dar şi pe cei care, peste timp, au
cules roadele efortului dascălilor ei de la început. Săr-
bătorind Liceul “Unirea”, la cei 150 de ani ai săi, am
adus sufletele tinere în faţa luminoaselor chipuri ale
profesorilor de demult. Şi ne-am adus şi pe noi înşine,
profesorii de azi, lângă măsura-reper a dedicării lor
apostolice.

Pentru acest moment emoţionant, al celor 150
de ani împliniţi, dar şi pentru ca, de acum înainte, ge-
neraţii de elevi şi profesori uniriști să privească cu
ochii şi să înţeleagă cu mintea statura demnităţii pro-
fesorale desăvârşite a celui de al cărui nume se leagă
începuturile liceului, am realizat un portret al aces-
tuia. Dimitrie Caian va însoţi cu privirea parcursul nos-
tru zilnic pe culoarul central al liceului, în pauzele
dintre ore. Va întoarce spre noi, uşor, cadranul ceasu-
lui său de buzunar - delicată sugestie: suntem poate
în întârziere sau poate că e bine să zăbovim, aşa cum,
desigur, a zăbovit el însuşi, în faţa elevilor, explicând
din nou şi din nou până ce nedumeririle minţilor ti-
nere vor fi fost risipite.

Sau poate că acest ceas indică începutul unei
noi zile, orele 00 şi 1 minut, când oameni cu darul ve-
gherii trudesc neobosit, pregătind ziua care va veni...
La distanţă de un secol şi jumătate, în miezul unei în-
sorite zile de iarnă, pe 21 ianuarie 2016, orele 12,
ne-am strâns, elevi şi profesori, în faţa portretului

maestrului, în întâmpinarea acestuia, ascultând evo-
carea preţuitului istoric vrâncean Horia Dumitrescu:
“Dimitrie Farago Caian - din istoria liceului în istoria
Focşaniului”. L-am văzut pe Caian aievea parcă, întâi
mulţumit de construcţia primului local al şcolii, curând
devenit neîncăpător pentru copiii focşănenilor care
înţelegeau necesitatea educaţiei, şi, mai apoi, în pos-
tura de primar, contribuind decisiv la construirea ac-
tualului sediu al liceului. Am înţeles şi că metehnele
actualei vieţi politice româneşti sunt, de fapt, vechi:
oamenii pentru care corectitudinea sa devenise inco-
modă l-au înlăturat, în 19 februarie 1901, din demni-
tatea publică cu care fusese investit la alegerile din
1899, deşi nenumăratele realizări edilitare îl recoman-
dau pentru continuarea mandatului. Retras şi din în-
văţământ în urma pensionării, scrie “Istoricul oraşului
Focşani”, rămas şi astăzi cea mai bună carte document
despre istoria oraşului.

realizatorii portretului: prof. Roliana Giuclea și
Amira-Amalia Giuclea
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Când domnul director Cornel Noană a venit cu

sugestia realizării portretului, avusesem deja o întâl-
nire cu personalitatea istoricului Caian prin interme-
diul acestei cărţi, la care ajunsesem, cu doar câteva
luni înainte, în vara anului 2015. Nu sunt focşăneancă
decât prin adopţie, dar cele trei decenii şi mai bine
petrecute în urbea de pe Milcov m-au împământenit
şi-mi doresc să înţeleg istoria locului, a oamenilor săi.
Mi-au plăcut întotdeauna povestirile de demult, des-
pre oameni reali, mai mult chiar decât po-
vestirile închipuite. Poate pentru că îmi
pare că realitatea lumii trecute aparţine
deja unei veşnicii luminoase, la care nu
poţi accede din perspectiva unui prezent
acut. Traseul acestor destine e limpede,
nu ai de-a face cu combinatorica surprin-
zătoare a propriei vieţi aflate în desfăşu-
rare, ci cu vieţi al căror vremelnic parcurs
pământesc s-a încheiat, lăsând urme vii
prezentului.

Întâlnirea mea cu “Istoricul oraşu-
lui Focşani” a venit după lansarea minuna-
tului album al lui Sorin Tudose, “Focşanii
de altădată”, în august 2015. Ca într-un ni-
kelodeon, străzile oraşului de demult, cu
trecătorii săi grăbiţi, se desfăşurau în faţa
ochilor mei într-un panoramic tăcut,
aproape conspirativ. Îmi părea că aud
şoapte nedesluşite, intuiam freamătul ve-
chiului târg al Focşanilor, istoria unui oraş
a cărui viaţă prosperă era mărturia unor
oameni inteligenţi, talentaţi, întreprinzători, gospo-
dari şi cu simţul ataşamentului faţă de comunitate. Şi
şoaptele delicate, abia răzbătând din paginile acestui
fascinant album de fotografie, au început să se deslu-
şească în momentul când domnul profesor Vasile
Chiper mi-a împrumutat “Istoricul oraşului Focşani”.

Am descoperit în Caian nu numai un autor
atent la detalii, minuţios în analiza sa fondată pe surse
istorice limpezi pe care, pentru o mai bună lămurire
a cititorului, le reproduce uneori integral, cât mai ales
un om sedus de frumuseţea oraşului, de oamenii săi
din vechi familii, de zidurile bisericilor, martore tăcute
ale tainelor care le jalonau viaţa. Hrisoavele, tranzac-
ţiile cu pământ, moştenirile sau dotele au reconfigurat
permanent harta oraşului. Poate nu cu aceeaşi acribie
cu care a consemnat toate acestea, dar cu mai multă
emoţie, Caian consemnează momentele, nu lipsite de
dificultăţi, prin care a trecut tânăra şcoală devenită
liceu care a dat anvergură inteligenţei native a unei
comunităţi doritoare de învăţătură... Şcoala lui de su-
flet...

În felul acesta, în momentul când am început
portretul, mă familiarizasem deja cu personalitatea
lui Caian. Am fost ajutată în munca mea de un ucenic
care îmi este foarte drag, Amira-Amalia Giuclea, care
a pictat alături de mine veşmintele şi mâinile. Pentru
realizarea chipului am folosit ca model singura foto-
grafie a profesorului pe care o cunoşteam: o fotogra-
fie medalion. Alura s-a conturat în imaginaţia mea ca
în faţa obiectivului unui fotograf de epocă: distins,
calm, într-o atitudine uşor relaxată - aşa mi-a apărut
Profesorul.

Aşa s-au conturat în imaginaţia mea toţi cei
fără de care începutul n-ar fi fost posibil: Ioan Albini,
Nicolae Tipei, Ştefan Mincu, având o ţinută de boie-
rească distincţie.

În descendenţa profesorală a lui Ştefan Mincu,
primul profesor de desen al Colegiului, mă înscriu şi
eu, într-o modestă încercare de a le înlesni elevilor

mei înţelegerea artelor plastice şi aprofundarea abili-
tăţilor de a desena şi de a picta. De aceea, în deschi-
derea vernisajului expoziţiei “Generaţia 150” care a
avut loc cu doar o zi înainte de dezvelirea portretului
lui Dimitrie Caian (pe 20 ianuarie), într-una din cele
mai spaţioase săli ale Colegiului, am vorbit onoratei
audienţe despre doi dintre cei mai remarcabili elevi
ai şcolii: fraţii Ion şi Ştefan Mincu.

Deopotrivă înzestraţi pentru arte plastice, vor
avea trasee diferite. Ion, instruit în şcoala de arhitec-
tură a capitalei franceze, unde studiază în urmă câşti-
gării unei burse, preia formula eclectismului la modă,
pentru a grefa pe ea elemente de stil românesc.

Ştefan s-a bucurat de un bun prestigiu în
orașul Focşani, gazetele locale remarcând nenumăra-
tele sale talente în articole care l-au făcut cunoscut
concitadinilor săi. Gustul său pentru teatru, muzică şi
literatură este împărtăşit de la început şi de familie,
care, înţelegând importanţa învăţăturii, îl trimite la
studii la Bucureşti, la liceul “Sfântul Sava”, apoi la “Aca-
demia De Belle Arte”, unde termină primul din serie.
Se întoarce însă în urbea de pe Milcov, după ce pierde
o bursă la Paris, întrucât juriul a considerat că tatăl
său are posibilităţi să-l întreţină pe cont propriu. Cu
această formaţie, a solicitat o catedră la proaspăt în-
fiinţatul gimnaziu, alăturându-se din proprie voinţă lui
Nicolae Tipei şi lui Ioan Albini, în condiţiile în care can-
celaria lucrează benevol o perioadă:

“Subsemnatul, fost elev al Şcolii “De Belle
Arte” din Bucureşti, informându-mă că catedra de
desen din acest oraş este vacantă, vin prin aceasta a
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vă ruga, domnule primar, a-mi acorda numita catedră,
oferind a da lecţiuni pe gratis până la votarea buge-
tului.”

Astfel, prin sacrificiul câtorva dascăli, care în
anii de început ai gimnaziului şi-au asumat apostola-
tul, gimnaziul focşănean devine vizibil pentru oficiali-
tăţile de la minister care se văd nevoite, după 1871,
să-l introducă în proiectul de buget.

Le-am vorbit elevilor mei, cu ocazia acestui
vernisaj, despre şansă, despre oportunităţi, nu în felul
în care sunt înţelese în mod obişnuit, ci în felul în care
aceşti termeni sunt definiţi din perspectiva împlinirii
rostului unor destine. Atunci, ca şi acum, a avea şansa
să pleci în lumea largă, la studii, era un fapt ce oferea
o amplă detentă carierei. Șansa lui Ion Mincu de a
pleca cu bursă a fost, incontestabil, una magistral va-
lorificată. A fost fratele său mai mare mai puţin noro-
cos decât el când i-a fost refuzată bursa pe motiv că
ar fi putut să îl susţină familia? Destinul i-a rezervat
un loc aparent modest, alături de oameni deopotrivă
lui, sădind o sămânţă... Ca să vedem, peste timp, roa-
dele de generaţii întregi ale acestui răsad...

Generaţii aidoma celei pe care o priveam,
strânsă în faţa simezelor, în această luminoasă dimi-
neaţă de ianuarie.

Nu mi-am dorit ca lucrările prezente în această
expoziţie să graviteze în jurul unei teme anumite; un
astfel de demers ar fi fost cu siguranţă unul de natură
să mă evidenţieze mai cu seama pe mine, ca profesor.
Am socotit de cuviinţă ca, potrivit cu însemnătatea
evenimentului, expoziţia să pună în valoare caracterul
particular al personalităţii tinerilor care au expus. Pen-
tru că acesta ar trebui să fie, în final, unul din scopurile
educaţiei: să-i ajute pe copii să se cunoască pe ei în-
şişi.

În consecinţă, aşa cum nu a existat o temă
liant, expoziţia nu s-a coagulat nici în jurul ideii de co-
erenţă stilistică. În mod paradoxal şi cu totul inedit,
liantul a fost tocmai ideea de diversitate, de diferenţă.

Amplitudinea expoziţiei (au fost prezentate câ-
teva sute de lucrări) a făcut posibil ca fiecare artist să
îşi aibă locul său distinct, limpede delimitat prin ra-
portare stilistică la ceilalţi. A fost, practic, o viziune ca-
leidoscopică asupra felului în care o generaţie care
trăieşte într-o lume modernă, o generaţie având la în-
demână opţiuni din cele mai diverse, transfigurează
sensibil lumea. A fost un spectru de mai mici sau mai
ample expoziţii personale reunite sub numele suges-
tiv “Generaţia 150”.

Grafica de şevalet şi acuarelele Amirei-Amalia
Giuclea au ocupat un loc aparte în spaţiul expoziţio-
nal. Numărul mare de lucrări, două sute douăzeci, şi
maniera sa clasică de abordare, au impus rezervarea
unui spaţiu personal amplu, în care coerenţa stilistică
a fost atât marca unei constituţii sufleteşti ajunse deja
la maturitate, cât şi a unui har îndelung exersat. Lucrul
este cu atât mai mirabil cu cât lucrările pe care Amalia
şi-a dorit să le expună constituie, în marea lor majo-
ritate, o selecţie exigentă dintre cele mai bune lucrări
ale sale de până în 2014.

prof. Roliana Giuclea, prof. Daniela Plăiașu și
Iulia Plăiașu
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Studiile în acuarelă şi cele în peniţă şi laviuri

de tuş, fie ele peisaje sau scene de gen, ne descoperă
o tânără creatoare orientată, printr-un instinct sănă-
tos, spre însuşirea tehnicilor clasice, atât de neglijate
de învăţământul artistic contemporan, şi care devin
un atu în arsenalul unui artist cu discernământ şi sen-
sibilitate.

Capetele de expresie, crochiurile de mişcare
realizate în peniţă şi tuş într-o manieră vie, spontană,
s-au ivit dintr-o curiozitate orientată în mod evident
către înţelegerea infinit nuanţatelor ipostaze ale emo-
ţiilor umane. Tristeţea, bucuria, dar şi stări mai dificil
de citit în mod obişnuit, anxietatea, teama, melanco-
lia, devin evidente pe chipurile şi în gesturile perso-
najelor Amaliei. Sensibilitatea ei este a unui introvertit
care priveşte spre sine nu într-o suficienţă automis-
tuitoare, ci pentru a capta reflexia lumii exterioare pe
care o întoarce, amplificată şi nuanţată de propria sa
emoţie. Delicateţea siluetelor feminine, (diverse de
fapt în constituţia fizică, de la portretul desprins parcă
din arta bizantină până la siluete unduitoare, aproape
imateriale), răzbate mai cu seamă dintr-un duh
comun, pe care îl recunoaştem că fiind al autoarei. Re-
prezentarea vârstelor, variatele ipostaze ale vieţii
umane (maternitatea, iubirea, etc.) implică o aplecare
empatică şi lipsită de prejudecăţi asupra sugestiilor
incomparabile şi irepetabile ale vieţii. Nimic nu e ni-
ciodată la fel, simţi miracolul unic al fiecărei clipe, sus-
pendat într-o veşnicie imponderabilă, ca într-un
muzeu al timpului.

Creaţia Iuliei Plăiaşu, cea de-a doua autoare
care, având un număr mare de lucrări, s-a bucurat de
un spaţiu expoziţional privat, a captat atenţia prin cro-
matica impetuoasă, revelând un temperament artistic
puternic. Iulia foloseşte cu abilitate tehnologiile de
prelucrare digitală a imaginii, rezultatul fiind surprin-
zător, de o naturaleţe şi un firesc desăvârşite. Perso-
najele Iuliei se mişcă cel mai ades într-un spaţiu de o
amplitudine cosmică, modelat parcă dintr-o materie
plasmatică polimorfă în care se simte suflul viu al unei
energii primordiale.

Nu poţi să nu remarci, privindu-i lucrările, mul-
tiplele sugestii senzoriale ale acestei materii dinamice
care conspiră în a disimula taine metafizice. Bănuim
în ţesătura atât de evident diversă a lumii reprezen-
tate de Iulia secrete ancestrale, dar şi răspunsurile ei
la întrebările fundamentale ale existenţei, legate de
viaţă, moarte, iubire, suferinţă. Răspunsuri ştiute doar
de siluetele tăcute pe care Iulia le inseră în interstiţiile
spaţiului, respirând un aer rarefiat, într-un decor ca
de început sau de sfârșit de lume.

Dacă priveşti într-o deplină liniştire a gânduri-
lor, s-ar putea să auzi şoapte, murmurul unor proce-
siuni cosmice, văpăi şi spaime în care ard mocnit
crâmpeie de realitate, şi poate, dacă eşti foarte atent,
un cor celest asistând la naşterea unui înger...

Cum, bunăoară, cu o desăvârşită atenţie, în
ambientul muzical clasic oferit de doamna profesor
de muzică Cristina Bujor şi ajutaţi de lumina străluci-
toare a unui soare generos de ianuarie, am privit crea-
ţiile tuturor acestor tineri, cu bucuria descoperirii unei
ample diversităţi, aidoma celei care ne este oferită
permanent de însăşi natura umană, în infinitele ei
ipostaze.

Lucrările Mirunei Roşioru par a aparţine, în
marea lor majoritate, unui spectru al modernităţii fra-
pante, insolite, care se revendică din desenul de ani-
maţie contemporan, dar şi din arta pop a anilor ‘60,
cu o notă particulară, acidă. Iris Savu, poate cea mai
prolifică desenatoare care a contribuit în ultimii trei
ani la ilustrarea Revistei Noastre, a expus lucrări de
grafică mică, de şevalet, realizate cu o remarcabilă
precizie de miniaturist medieval. Călin Paraschiv con-
struieşte forme cu o limpezime exemplară, cu o sigu-
ranţă de enunţ axiomatic. Andreea Preda descrie cu
acurateţea unui caligraf japonez detalii mici pe care
le pune în valoare şi printr-o cromatică delicată, cu
acorduri desăvârşit orchestrate. Portretele cu ochi ca-
tifelaţi, de caprioară - expresie a unei feminitaţi calde,
învaluitoare - realizate de Teodora Tudose, sunt în per-
fect acord cu prezenţa sa plina de graţie şi sensibili-
tate. Creaţiile elevei Alinei Cristea emană o unda
fermecătoare, de melancolie romantică, răpindu-ne
din cotidian si călăuzindu-ne într-un univers de visare,
un tarâm aproape volatil, atât de delicat... 

Toate aceste lucrări au fost expuse într-o ţinută
de excepţie prin bunăvoinţa şi generozitatea doamnei
profesor Lăcrămiora Paraschiv care, cu un desăvârşit
bun gust, a ales cele mai potrivite şi diverse passepar-
tout-uri, punând în valoare lucrările, aşa cum a reuşit
să pună în valoare şi portretul Profesorului, ocu-
pându-se de aspectul practic, dar deloc neglijabil, al
găsirii unei rame compatibile.

De altfel, evenimentele de excepţie ale întregii
săptămâni au fost o rezultantă a unor rodnice colabo-
rări, dar şi a unei vibraţii subtile care a însufleţit pe
toți cei prezenţi deopotrivă, o caldă emoție născută
din conștiinţa unui prezent în spatele căruia vedeam
o istorie exemplară... 

Am fost în aceste zile de sărbătoare într-o si-
nergie perfectă, profesorii, elevii, oamenii prezentului
şi martorii trecutului, desprinşi din icoana timpului
pentru a păşi în realitatea noastră care devine ea în-
săşi timp trecut...

Am fost, pentru câteva zile de sărbătoare, pro-
fesori şi elevi deopotrivă, musafirii aşteptaţi ai acestor
distinşi amfitrioni care ne priveau din fotografii de
demult, aliniate de-a lungul holului central, inundat
de lumina unui neobişnuit de strălucitor soare de ia-
nuarie, ca un culoar al timpului...
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150 de ani CNUnesc la vârf
prof. Iuliu Octavian DRAGOMIR

Ideea proiectului „150 de ani CNUnesc la
vârf” s-a născut într-o zi de august a anului 2015 când,
împreună cu actuali și foști elevi ai colegiului, urcam
masivul Făgăraș. Proiectul s-a dorit a fi un omagiu
adus generațiilor trecute de uniriști, care au adus
faimă colegiului timp de 150 de ani și l-au făcut cu-
noscut în toată lumea, dar și o cale de urmat pentru
generațiile actuale și viitoare de uniriști, prinse în
menghina globalizării, tehnologizării, deznaționalizării
și în final a pierderii oricărei identități.

Am vrut să arătăm că încă mai există lucruri
statornice pentru care merită să lupți, care merită
orice efort din partea celor care în prezent pot și tre-
buie să păstreze CNU în vârf. 

Am mărturisit câtorva elevi pasionați de
munte ideea mea și ea a fost adoptată pe loc. Am
făcut planurile pentru ascensiuni şi imediat după în-
ceputul şcolii am purces la acţiune, ştiind că efortul
pe care aveam să-l facem era unul important, iar tim-
pul necesar pentru asta era unul limitat (patru-cinci
luni până la venirea iernii). Și nu erau două-trei vârfuri
ci exact 15, adică un vârf pentru fiecare deceniu al co-
legiului. 

Alături mi-au fost elevii CNU, în primul rând
Andra Maftei, constanta și sufletul acestei acțiuni,
apoi mulți alți uniriști (aproape 150) cărora le
mulțumesc pentru receptivitate și efortul financiar
făcut. Cu rucsacul în spate, săptămânal sau la două
săptămâni, am urcat câte un vârf: Moldoveanu,
Negoiu, Viștea, Parângul Mare, Retezat, Peleaga,

Omu, Bucura, Ciucaș, Pietrosul Rodnei, Heniul Mare,
Curcubăta Mare, Toaca, Semenic, Padeș ...

Nu ne-am dorit să facem doar primele 15 vâr-
furi cele mai înalte din Carpați, pentru că ar fi însem-
nat să mergem doar în Meridionali. Ne-am dorit mai
mult de atât: cele mai înalte vârfuri din fiecare grupă
carpatică, un spațiu geografic mult mai vast de aco-
perit, o diversitate mai mare de peisaje, un efort mai
mare pentru acoperirea acestui spațiu, dar, în final, o
satisfacție mai mare a lucrului făcut temeinic. Uriaș
efort și uman și material, dar nesemnificativ în
comparație cu uriașa satisfacție de a fi în vârf și de a
duce cât mai sus însemnele unui colegiu care ne-a dat
șansa să fim mândri de numele lui, de istoria lui, de
slujitorii lui.

Nu știu dacă cei care au început acum 150 de
ani, pe vremea regalității, acest proiect de deșteptare
a maselor prin școală și au înființat în Focșani primul
liceu din urbe, s-or fi gândit la ce va însemna această
școală în zilele noastre, dar noi am dorit ca, prin umi-
lul nostru demers, să mulțumim generațiilor care au
adus glorie acestuia și să arătăm celor din prezent că
pentru a fi printre cei mai buni, trebuie să aspiri să
ajungi cât mai sus.

Minunat prilej să aducem, la 150 de ani, un
semn de respect generațiilor întregi de profesori și
elevi, viitori savanți, oameni de cultură, oameni poli-
tici, care au ridicat această țară și care au pus mai pre-
sus de orice interesul celor mulți. O instituție de

povestea escaladării celor mai înalte vârfuri din România
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timpul în vârf, merita un semn de mulțumire din par-
tea generațiilor actuale, iar ideea de a fi în vârf nu
doar la figurat ci și la propriu, s-a născut aproape fi-
resc…într-un august ars de secetă, când escaladam
înălțimile Făgărașului, actuali și foști uniriști.

La 150 de ani de CNU, am convenit că un liceu
care a fost „la vârf” în învățământul vrâncean, dar și
cel românesc, atâta vreme, merita să fie și la propriu
la vârf și nu se putea ceva mai nimerit ca noi, actuale
generații ale liceului, care am avut șansa să fim elevi
și profesori în această perioadă, să nu urcăm vârfurile
cele mai înalte ale Carpaților: 15, câte unul pentru fie-
care deceniu al bătrânului colegiu; 150 de zile de
urcușuri, coborâșuri, pregătire a ascensiunilor, așa
cum au fost și cei 150 de ani de urcușuri și coborâșuri
ai liceului nostru; 150 de elevi implicați în proiect, tot
atâția câți anii colegiului; 15 elevi dedicați, care au
spus poveștile celor 15 vârfuri din toate grupele car-
patice, așa cum le-au văzut și simțit ei, prin oglinda
propriilor trăiri; 6 profesori implicaţi direct în proiect;
2 coordonatori; 7200 de kilometri parcurși cu mașina
spre și dinspre punctele din care s-au realizat ascen-
siunile; 2880 de poze făcute doar pentru realizarea
proiectului. Cam aşa a arătat, în date şi cifre, un pro-
iect care nouă, celor implicaţi, ne-a fost foarte drag.

Aduc mulțumiri principalilor „sponsori” ai pro-
iectului, părinții acestor minunați copii, fără de care
toate aceste deplasări nu ar fi fost posibile.
Mulțumesc, de asemenea, celor 15 unirişti care au
muncit din greu pentru ca proiectul nostru, prezentat
miercuri, 20 ianuarie 2016, cu ocazia manifestărilor
dedicate împlinirii unui secol şi jumătate de existenţă
a CNU, să rămână unul de referinţă: Andra Maftei,
Lucian Ciobotaru, Andrei Aldea, Andra Mircea,
Ștefania Frunză, Cristina Enoiu, Gabriela Grigore,
Alexandru Micu, Viviana Grosu, Mihnea Băcioiu, Alina
Dima, Alexandra Chipăilă, Georgiana Bataragă, Cătălin
Măric şi Răzvan Gâștescu.

Mulţumesc profesorilor și directorilor CNU
care ne-au sprijinit și încurajat în toate demersurile
noastre și ne-au ajutat să mergem până la capăt.

20 ianuarie

Andra Mircea

Andra Maftei

Cristina Enoiu

prof. Octavian Dragomir

Cătălin Măric
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Căldură? Mare?
Spectacol face parte din repertoriul trupei

„UNTEATRU” din București și a fost oferit uniriștilor cu
ocazia Zilelor Colegiului. Reprezentația a avut loc în
sala Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”.

Piesa de teatru este o adaptare după schițele
lui I.L. Caragiale și îi are în distribuție pe Daniel Hara,
Andrei Seușan și Eduard Cârlan.

Din caietul-program al piesei citim: “Într-o
lume abulică și dezordonată în care sistemul de valori
fluctuează la fel ca și cursul valutar, personajele lui Ca-
ragiale sunt actuale și în același timp, vechi de când
lumea. Ironia lui Caragiale despre societatea în care
trăim creionează personaje comice care depășesc li-
mita stupidului, deși Einstein ne învață că universul
are limite, prostia omului nu!

Căldură? Mare? este un spectacol de divertis-
ment, un concept pentru bar în care actorii joacă cu
publicul la masă pentru a-i face să se simtă parte din
poveste, din lumea spectaculoasă a lui Caragiale.

Umorul și buna dispoziție vă vor destinde timp
de o oră, alături de renumitele personaje Lache, Tache
și Mache.” 
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JOI
21 ianuarie 2016

9.00
Evocarea personalităţii generalului Ion Tutoveanu - donaţie carte

10.00
„Antropologia schimbării în era digitală” cu Cezar Cherciu şi George Ioniţă

Inaugurare Centrul Cultural Hispanic – prof. Vasile Lefter
Atelier de teatru pentru juniori cu actorul Mihai Cojocaru

10.30
„Mihai Eminescu – om al timpului modern” 

11.00
Prezentare carte:  „Omagiu profesorului univ. dr. Constantin Buşe” 

coordonator Ion Ionaşcu
Lansare carte: „Studii de istorie mai timpurii şi mai târzii”

de prof. univ. dr. Constantin Buşe 

12.00
„Dimitrie Caian - din istoria liceului în istoria Focşaniului”

evocare cu  dr. Horia Dumitrescu - Dezvelire portret 

13.00 – 14.30
Istoria medicinei  universale – invitat  prof. univ. dr. Constantin Fătu

15.00
Seminar „Simion Mehedinţi, o figură de Pantheon Naţional”

cu prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană

16.00
Seminar „Poezia limbii române” cu prof. univ. dr. Gh. Moldoveanu

20.00
Concert TAXI
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„Băncile au gratii, bibliotecile, nu!”
prof. Liliana GRIGORIU

O emoționantă poveste de viață a făcut să fiu
foarte aproape de unul dintre cele mai reușite mo-
mente ale sărbătorilor de la UNIREA-150: DONAȚIA
„ION TUTOVEANU”.

Fost elev al liceului Unirea, absolvent în 1932,
având apoi o strălucită evoluție profesională până la
cel mai înalt grad al armatei române, generalul Ion
Tutoveanu și-a pus amprenta asupra domeniului mi-
litar din România timp de câteva decenii, cu o vitali-
tate deosebită ce l-a adus aproape de 100 de ani. A
avut alături de el pe Alecsandrina Tutoveanu, profe-
soară emerită de Limba și Literatura română și o fru-
moasă familie care a continuat tradiția intelectuală a
părinților. Vizitând liceul și locurile natale ale tatălui,
fiul său, Ioan Tutoveanu, absolvent al primei promoții
a Facultății de Calculatoare din Politehnica București,
și-a manifestat dorința de a lăsa o urmă a trecerii ta-
tălui său prin acest liceu și astfel s-a născut ideea
donației de carte. Donația conține în jur de 2500 vo-
lume, literatură română și universală, albume,
dicționare, și se remarcă printr-o parte consistentă de
carte școlară aparținând soției generalului Tutoveanu.
Organizată într-un loc realizat special pentru acest
eveniment, donația ocupă un spațiu aparte în biblio-
teca colegiului, lăsând sentimentul că se află acolo
dintotdeauna.

Momentul donației propriu-zise a fost unul
festiv, la care au participat și membrii familiei. Alături
de ei, în biblioteca colegiului, au fost prezenți elevi,
colegi, profesori și persoane din afara colegiului, inte-
resate de acest eveniment. 

Prezentarea donației a fost facută de unul din-
tre fiii generalului Ion Tutoveanu, inginerul Ioan (Oni)
Tutoveanu. Datorită unei bogate cariere în domeniul
cercetării, marcată de colaborări pe întreg mapamon-
dul, dl. Ioan Tutoveanu a captivat prin expunerea ca-

rismatică, elegantă, sentimentală, apanajul unei per-
soane cu o largă deschidere și cu un deosebit simț al
umorului si al comunicării, în special cu cei tineri. Pre-
zentarea s-a încheiat cu câteva întrebări și comentarii
ale unor participanți, apoi s-a prelungit cu discuții
între invitați.

Recunosc, am fost destul de marcată de orga-
nizarea acestui eveniment și până în apropierea sa am
trăit cu temerea că pentru cei foarte tineri, pentru ele-
vii mei, o astfel de întâlnire ar putea avea un aer ve-
tust care să-i țină departe de bogatul ei conținut. Însă,
pregătind evenimentul, mi-au trecut prin fața ochilor
câteva cuvinte care m-au luminat și m-au încurajat să
continui cu optimism: „Băncile au gratii, bibliotecile
nu!” Oricât de ferecate și de păzite sunt unele bogății,
adevaratele valori sunt de fapt la îndemâna oricui, li-

bere și deschise cunoașterii. Ele
vor rămâne întotdeauna între pa-
ginile cărților și oricât de mo-
derni, informatizați sau „alergați”
de secolul XXI vom fi, biblioteca
cu Cartea ei va rămâne ultimul și
cel mai sigur refugiu al cunoașterii
noastre.

Debutând ca un eveniment ex-
trem de sobru, marcat de vârsta
personalității evocate, am înche-
iat într-o notă destinsă, cu parfum
de cafea și aromă de ceai fier-
binte la samovar, așa încât, la
sfârșit, nu mare mi-a fost surpriza
când am fost luată în brațe de o
elevă care mi-a spus emoționată:
„Mulțumesc, aș fi fost mai săracă
fără întâlnirea asta!”
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prof. Dan Popoiu, prof. Simion Ene și prof. Janet Popoiu
(rândul din spate)

prof. Liliana Grigoriu și Ioan Tutoveanu
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Întâlnirea cu „LICEVL VNIREA”
Ioan TUTOVEANU

Când mă apropii și pătrund în Focșani, am o
stare sufletească și de spirit generată de acest spațiu
special. Pentru mine, orașul acesta, nu are geografie,
puncte cardinale - este pur și simplu o stare personală
pe care încep să o trăiesc intens și misterios, odată ce
mă mișc în aria sa.

Era fabulos, puști fiind, când pătrundeam în
gara veche a orașului cu trenul... erau anii copilăriei,
când trăsurile cu vizitiu ne „pândeau” la trotuarul fos-
tei clădiri a gării și făceau o voltă către strada „Gării”,
„Ghergheasa”, către centru. Brusc trăsura făcea la
dreapta, către strada „Cometa” (Timotei Cipariu de
mai târziu), la numărul 1. Copiii din zonă alergau după
trăsura ca să vorbească grabnic cu partenerul lor de
joacă de peste vară. Acolo locuia bunica din partea
mamei. Bunicul ne părăsise tânăr în 1949. Și apoi în-
cepea vara, vacanța!

Și orașul acesta, al familiei mele (mama și tatăl
meu sunt focșăneni) avea și are niște piloni adânci,
care pentru mine s-au transformat în rădăcini de iden-
titate. Era „Strada Mare”, strada „Cazărmilor”, este
„Grădina Publică” cu bisericile minunate care ne
amintesc de credința ortodoxă a oamenilor acestui
spațiu. Dar de ce să nu spun, de piețele Moldova și
Muntenia, separate dar unite în Regat. Se simte în
Focșani, mireasma incofundabilă a primului și decisi-
vului pas al Unirii. E marcat de Obeliscul Unirii din
inima orașului. Oare am dreptul să uit Teatrul din
Focșani? Sunt și lăcașurile de veci, Nordic și Sudic și
celelalte unde sunt oameni, acum amintiri atât de
dragi mie. 

Dar acestui spațiu, anul acesta, în 2016, i-am
adăugat și un alt pilon solid, lăcașul fundamental de
educație din Focșani, Liceul „UNIREA”. Știam foarte
multe despre acest LICEU, mai știu că este Colegiul
Național, doar că informațiile mele pornesc în jurul
anilor 30, ani în care tatăl meu, ION P. TUTOVEANU își

desăvârșea educația ca informație dar și cea de om.
Am să-i spun în continuare așa cum este înscris pe
frontispiciul de la intrarea clădirii „LICEVL VNIREA”.
Erau nenumărate povestiri pe care le-am auzit în fa-
milie, despre ce se învăța în anii aceia, cum se selectau
elevii cu o extraordinară rigurozitate, o anecdotică cu-
rentă elev-profesor/profesor-elev care există și astăzi
și va exista cât e lumea, despre bacalaureat și mai ales
despre traiectoriile de viață ale acestor elevi. În speță,
promoția 1932. Traiectoria vieții foștilor elevi este, în
fapt, esența și rezultatul actului de educație, prin
aceasta se diferențiază educația, prin traiectoria de
viață a absolventului. Aici ar trebui să se facă evaluări
de procente și nu la examenele curente.

Deci, anul trecut când am întâlnit-o pe
doamna profesor Liliana Grigoriu, care cu un entu-
ziasm debordant vorbea într-un grup de prieteni co-
muni despre marea sărbătoare a Liceului „UNIREA”,
150 de ani de la înființare. Liceu pe care îl slujește cu
atâta har, dedicare și pasiune. Absorbisem deja din fa-
milie nenumăratele povestiri și amintiri ale părinților
mei. Pot spune că eram pregătit din familie să particip
la acesta sărbătoare.

Chiar simțeam că trebuie să o fac în amintirea
părinților mei, a tatălui meu - General de Armată Ion
P. Tutoveanu fost „unirist”, dar și a mamei, Alecsan-
drina I. Tutoveanu care a terminat la liceul de fete din
acea vreme, „Al. Ioan Cuza”, și care a devenit profe-
soară emerită de Limba și Literatura Română.

Tata, s-a stins în 2014, trăind un secol de viață
românească, de patriotism și dăruire pentru țara
aceasta. Indiferent că mă gândesc la el ca sublocotent
în tranșee la Cotul Donului, în Munții Tatra sau în
funcții înalte în Armata României, nu pot decât să-i
admir educația, disciplina de viață profesională, dar
și românismul său. Era foarte mult obținut și prin
educația „uniristă”, sau, mai ales prin aceasta!?

21 ianuarie
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Tatăl meu, împreună cu mama mea, pentru

împlinirea lor sufletească, pentru educația noastră a
celor doi copii, au clădit în anii minunatei lor căsnicii
o bibliotecă cu aproape 2500 de volume. Gustul și
educația profesorului de limba și literatura română,
care a fost mama mea, și-au pus amprenta pe achiziția
de carte, asupra genurilor foarte diverse de literatură,
cât și pe literatura apărută pe cele mai diferite coor-
donate geografice ale culturii.

Și atunci am stabilit că un cadou și o partici-
pare deosebită din partea mea la sărbătorirea a 150
de ani de la înființarea Liceului „UNIREA” ar putea fi o
donație de carte: biblioteca familiei Tutoveanu.

Prin bunăvoința doamnei Liliana Grigoriu am
fost primit de directorul Colegiului, domnul Cornel
Noană. Am dorit să-i prezentăm și expune dorința
mea de participare la sărbătoarea și aniversarea Co-
legiului sub forma acestei donații de carte pentru
așezamântul de educație pe care îl călăuzește. A fost
o întâlnire extrem de agreabilă și jovială, în care am
avut deosebită plăcere să întâlnesc o personalitate cu
viziune, constructivă și responsabilă în menirea sa,
atât în prezent cât și pentru perioada ce vine. Astfel
am avut acordul dumnealui să dedicăm două ore
acestei donații din bogatul program aniversar. Nu pot
să fiu decât recunoscător domnului director și doam-
nei profesoare pentru organizarea evenimentului, cât
și pentru partea logistică, de prezentare pentru cele
2500 de volume în biblioteca Liceului.

Și a venit și data de 21 ianuarie 2016, zi în care
a fost programată prezentarea evenimentului și a
celor care au contribuit la realizarea acestuia. Am con-
vocat familia, pe cei care erau în măsură să poată par-
ticipa. Și au făcut tot posibilul să vină, iar dimineața
ne-am întâlnit să intrăm în grup în curtea liceului, și
apoi în bibliotecă. Vreau să știți că nu i-am adus la
Focșani, la Liceu pentru un spectacol, i-am adus să
simtă că există o continuitate, o tradiție de familie, de
educație, de respect pentru noi, pentru educaţie, pen-
tru cei care au fost și pentru cei ce vor veni și, de ce
nu, de mândrie. Odată stabilit acest filon putem să ne
bucurăm.

Cele două ore petrecute în bibliotecă, cu o
alocuțiune din partea domnului director Noană, cu
prezentarea evenimentului și a părinților mei de către
doamna profesoară Grigoriu Liliana, cu prezentarea

donației de către mine, cu întrebările doamnelor și
domnilor profesori, ale elevilor aflați în sală, au trecut
mai repede decât aș fi dorit. Acesta era este „Timpul”
pe care îl vrei să se oprească în loc! 

Acest moment, al aniversării, chiar dacă a fost
pentru mine și ai mei punctul central al participării, a
fost completat de bucuria ce te cuprinde când în jur,
pe culoare, în clase, în sala de spectacole sunt numai
tineri. Cu felul lor, cu comportamentul lor unic, te
mențin în proximitatea stării de spirit a unei tinereți
mai îndepărtate. Pe culoarele unei școli, dacă nu sunt
ore în desfășurare, tinerii formează un zgomot și o
mișcare specifică pe care eu o consider generatoare
de mare energie, de energie pozitivă. Și în toate acele
zile în care am fost în liceu sau la concertul formației
„Taxi” – unul dintre multele „puncte culminante” ale
acestei sărbători de excepție, eram în levitație dato-
rită acestei energii debordante emanate de cei care
viețuiesc și cu sufletul în acest Liceu.

Am plecat cu gândul la celelalte aniversări ale
Liceului ce vor veni. Eu cred că așa cum i-am cunoscut
pe „uniriști”, cu mândria lor pentru acest nume, aces-
tea vor fi în mod curent și la cinci ani cele aniversate
cu fast. Iar dacă generațiile de elevi și profesori își lasă
amprenta prin munca lor stăruitoare, dar nu se pot
opune dinamicii naturale, eu am încercat ca odată cu
clădirea Liceului să inserez în biblioteca acestuia o va-
loare spirituală care va coexista câteva aniversări vii-
toare.

Deci, urez să se menţină spiritul „unirist”
peste decenii și La Mulţi Ani! pentru aniversările vii-
toare!
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Prof. Vasile Chiper, Roliana Giuclea și Crina Capotă
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Antropologia schimbării
în era digitală 

Cezar CHERCIU
absolvent al Colegiului UNIREA

promoția 2005

În urmă cu aproape un an, cu ocazia aniversă-
rii a 150 de ani de la înființarea colegiului, am răspuns
cu plăcere invitației de a propune un scurt seminar pe
o temă potrivită unei asemenea ocazii, reluată în titlul
acestui articol. În discuția care a urmat, am insistat
asupra rolului jucat de educației în contextul evoluției
tehnologice exponențiale tot mai vizibile în fiecare ra-
mură a industriei, serviciilor sau a agriculturii. Rezul-
tatele financiare ale companiilor vedetă în economia
globală vorbesc de la sine, iar trendul este vizibil pen-
tru oricine este suficient de curios sau simplu abonat
la conturile de „Twitter” ale oamenilor din industrie,
dacă nu chiar ale directorilor acestor multinaționale.

Avem destule motive să fim optimiști în găsi-
rea unei rezolvări într-un interval de timp rezonabil
fără să mai jelim noi “generații de sacrificiu” chiar
dacă problema pare insurmontabilă, iar ‘elefantul’ și
mai greu de urnit într-un context în care nivelul dis-
cursului public zace încă în teme parcă desprinse din
negura mineriadelor iliesciene. Avem însă motive să
fim și optimiști și, cu suficientă imaginație, să urnim
lucrurile în direcția logică. Este suficient să privim
către Singapore (un fel de Teleorman mai mic) și să în-
cercăm să adaptăm și implementăm politici publice
similare, în zone de interes precum formarea unor
adulți conștienți de nevoia de educație și perfectare
permanentă. În acest sens, micul stat asiatic oferă ti-
chete lunare în valoare de câteva sute de dolari pen-
tru cursuri online destinate cetățenilor de peste 25 de
ani, oferite de peste 500 de ofertanți aprobați în acest
sens. Beneficiul unor politici publice de acest tip ar fi
de necontestat și la nivel de învățământ preuniversi-
tar, dar asta în condițiile unei competiții cu adevărat
libere în ceea ce ține de procesul de certificare. Riscul
major în cazul unei administrații incapabile să gestio-
neze corect un asemenea ecosistem ar fi să nu fi
învățat nimic din experiența altor proiecte aparent
bine intenționate, dar vicios implementate precum
“cornul și laptele” sau mocirloasa poveste a manua-
lelor alternative trăită chiar și de generația mea.

Cei care vor pune mâna pe lopeți înainte să
vină instituțiile statului să le curețe trotuarele au toate
motivele să fie plini de speranță. Le va fi suficient să
stăpânescă bine limba engleză pentru a avea acces
nelimitat la tot mai multe resurse educaționale, opti-
mizate pentru nivelul fiecărui utilizator, lucru imposibil
unui profesor cu o clasă de 30 de elevi. Tentația va fi
să creadă că pot înlocui astfel cadrele didactice. Logic
ar fi să analizăm mai degrabă în ce fel ar trebui jucat
acest nou rol de profesor-interfață între elevi și toate
aceste surse de informare și resurse educaționale și
în ce fel se poate stimula gândirea critică, empatia sau
creativitatea în acest context. Întrebările corecte și
răspunsurile oneste ne vor ajuta să transformăm ele-
fantul în balerin, în încercarea de a îl salva de la o
extincție similară cu a mamuților. 

Cum învățământul public și formarea elevilor
de azi, pentru cerințele și rigorile economiei de mâine,
nu putea rămâne în afara acestui fenomen, am încer-
cat să căutăm împreună întrebările și răspunsurile po-
trivite pentru un alt elefant din încăpere (expresia a
redevenit populară extrem de recent), bătrân ca un
Sfinx, tânăr de nici două secole. Încercam atunci să
avertizez și asupra riscurilor pe care acestă evoluție
tehnologică le poate întinde societăților nepregătite,
dar am avut ocazia să asistăm la cel puțin două eve-
nimente majore în anul care a trecut, în urma cărora
asistăm deja la o lume în plin proces de reconfigurare
geopolitică. Brexit-ul și alegerile din SUA, prin unde
de șoc pe care le-au răspândit pe întreg globul, au pus
subiectul știrilor false și al „bulelor digitale” în topul
agendei publice, iar cuvântul anului 2016 ales de
Dicționarul Oxford este „post-truth” (post-adevăr).
Așadar, trecând peste mirajul progresului tehnologic,
acestea sunt doar două dintre evenimentele care con-
firmă că asistăm totodată și la o tensiune socială tot
mai puternică, speculată politic de populiști și dema-
gogi de pretutindeni, dar determinată în principal de
reconfigurarea tot mai dinamică a economiei. Princi-
pala cauză care accentuează dispariția celebrei “clase
de mijloc” nu își poate găsi rezolvarea decât în
educație și în formarea “reflexelor” și gândirii anali-
tice, lucru puțin probabil într-un sistem conceput în
urmă cu două secole, pentru o realitate radical diferită
celei de azi.

Cezar Cherciu
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Inaugurarea Centrului de 
Cultură Hispanică

În cadrul manifestărilor dedicate aniversării a
150 de la fondare, la Colegiul Național „Unirea” s-a
inaugurat joi, 21 ianuarie, Centrul Cultural Hispanic.
Inițiativa i-a aparținut profesorului Vasile Lefter, fost
absolvent al Liceului Unirea, promoția 1957. Pasiunea
domnului profesor pentru limba lui Cervantes este
mai veche, începând din anii studenției ieșene, după
cum ne-a mărturisit domnia sa. 

Domnului Vasile Lefter, profesor de limba și li-
teratura română, i se datorează introducerea în insti-
tuțiile de învățământ preuniversitar a studiului limbii
spaniole, ca disciplină opțională. În prezent este și
președinte al Centrului Cultural Hispanic „Espaňa” din
Vrancea .

Atmosfera de la deschidere a fost susținută și
de trei elevi ai Liceului de Artă „Gheorghe Tattarescu”,
care au interpretat piese musicale spaniole, la chitară
și la vioară. De asemenea, un grup de dansatori a rea-
lizat o coregrafie pe ritm flamenco.
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prof. Vasile Lefter
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Atelier de teatru pentru juniori
cu actorul Mihai Cojocaru

Actorul Mihai Cojocaru, unirist al promoției
2010, absolvent al Universității Naționale de Artă Tea-
trală și Cinematografică “Ion Luca Caragiale”, fondator
al Festivalului “Vin’ la Teatru”, a prezentat un inedit
Atelier de teatru pentru junior. Specializat în pedago-
gie teatrală, acesta a organizat diferite joculețe pentru
copii, care s-au arătat foarte încântați de activitate.
Elevii abia așteptau să participe la acest eveniment în-
trucât actorul a mai desfășurat și alte momente me-
morabile la CNU, iar copii au fost nerăbdători să-l
revadă pe cel mai cunoscut sub apelativul de"Miță".

Un grup de aproximativ 30 de elevi s-a bucurat
de clipe amuzante alături de actor, care i-a ajutat să
se cunoască și să comunice mai bine prin joc. Mihai
Cojocaru a jucat pe scenele a numeroase teatre din
țară, dar și de peste hotare și se întoarce de fiecare
dată cu plăcere în orașul natal.

Eminescu – om al timpului modern
prof. Maria LUPU

În cadrul activităților dedicate împlinirii a 150
de ani de istorie la CNU Focșani, a fost înscris și un
proiect numit printr-o sintagmă preluată de la Titu
Maiorescu: „Eminescu – om al timpului modern”.
Acest proiect s-a născut dintr-o dublă preocupare a
noastră, una, privind destinul limbii române în epoca
postmodernă și alta, privind interesul pentru recep-
tarea operei eminesciene și pentru cunoașterea vieții
poetului Mihai Eminescu, de la a cărui naștere s-au
împlinit, pe 15 ianuarie 2016, 166 de ani. Or, se știe,
Mihai Eminescu a înnoit ca nimeni altul limbajul poe-
tic și a adus, în spațiul cultural autohton, idei univer-
sale prin creațiile sale. 

Proiectul a fost coordonat de profesoarele:
Maria Lupu, Janet Popoiu și Maria Zgăbârdici.Am
constatat că noi, oamenii postmodernității, suntem
prea grăbiţi, prea preocupaţi de condiţia materială a
existenţei și aproape că n-am observat cum limba ro-
mână este tot mai batjocorită, cum societatea este in-
vadată de termeni triviali, de vulgaritate, de
agresivitate, de un apetit al degradării care înspăi-
mântă pe orice om de bun-simţ, de bun-gust, cât se
vorbeşte de urât pe stradă, în locurile publice, dar şi
în spaţiul şcolii. N-am văzut cum limba română, „o co-
moară în adâncuri înfundată”, este stâlcită, pe un ton
jignitor, grobian.

Am uitat, de asemenea, să insistăm asupra vir-
tuţilor lecturii, asupra importanţei cititului şi a studiu-
lui serios în viaţa elevilor. Am uitat, chiar, ceea ce
ne-au învăţat profesorii noştri: „... lectura nu ne ajută

21 ianuarie

Mihai Cojocaru
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să câştigăm bani şi să trăim mai bine, dar ne ajută să
respirăm mai uşor şi să descoperim nufărul splendid
care se ridică din apa mâloasă a existenţei.” (Eugen
Simion, Lectura, un „viciu” pe cale de dispariţie?).

Apoi, nu am meditat suficient la cât de impor-
tante sunt rădăcinile pentru copacii înalţi şi puternici,
dar, mai ales, pentru oameni, pentru elevii aflaţi la
răscruce de drumuri, unde mereu se află un spân.
N-am fost suficient de atenţi la ceea ce ne spunea
Nicolae Manolescu: „Nenumărate legende din toate
colţurile lumii ne spun povestea tânărului plecat în
căutarea unui bătrân de la care să poată afla secretul
învăţăturii”.

Pe de altă parte, am considerat că receptarea
operei eminesciane a presupus, de-a lungul timpului,
avansări de ipoteze, analize ale imaginarului poetic,
negări, controverse despre raportul dintre viața auto-
rului și opera lui, despre crearea mitului și a canonului
Eminescu prin însumarea datelor privind poezia, viața
- boala, cultura de nivel european, pesimismul său,
sărăcia etc., despre contribuția școlii, a manualelor
mai vechi sau mai noi la receptarea deformată a ope-
rei, despre de-mitizarea de după 1990. 

Acum,  Eminescu a devenit, a re-devenit al
meu, pentru că problema receptării şi a asumării mo-
delului reprezentat de poet este a fiecărei generaţii în
parte și chiar a fiecărui om.

Și, situându-ne între „moartea autorului”
(cum proclama Roland Barthes) și „întoarcerea auto-
rului” (cum spunea Eugen Simion), a căpătat o mare
importanță pentru noi redescoperirea autorului,
cunoașterea biografiei poetului, deoarece acest fapt
îi poate ajuta pe elevi să înțeleagă viziunea sa despre
lume. Astfel, ne-a fost clar că părerea lui Gustave
Flaubert, precum că „Artistul trebuie să procedeze în
aşa fel încât să facă posteritatea să creadă că nu a
trăit niciodată”, este, cu certitudine, depășită.

Proiectul a avut o perioadă amplă pentru ela-
borarea lucrărilor din cele două secțiuni:

1. „În căutarea autorului” – creație originală
de proză romanțată, inspirată din viața poetului.

2. Desene inspirate de versuri eminesciene:
Clasa a IX-a – tema naturii

Clasele a X-a și a XI-a – tema iubirii
Clasa a XII-a – tema cosmogoniei

Dintre lucrările în proză ale elevilor, s-au bu-
curat de aprecieri: Iubito, copacii fac dragoste sub fe-
reastra mea - Adelina Cristiana Bălan (clasa a XI-a F)
și Răsfoind într-un poet - Andrei Cristian Banu (clasa
a X-a E).

Lucrările plastice selectate aparțin elevilor:
Oxana Anghel, Vasile Rareş, Alexandru Enoiu, Diana
Cristina Enoiu, Teodora Tudose, Miruna Roşioru,
Cezar Ciubotaru, Claudia Caliţa, Diana Mitrea.
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„Studii de istorie mai timpurii şi mai târzii”
de prof. univ. dr. Constantin Buşe

Manifestările dedicate aniversării celor 150 de
ani de la fondarea Colegiului Național „Unirea” au
reunit și două lansări de carte. Cea dintâi se numește
„Omagiu profesorului univ. dr. Constantin Buşe”,
volum coordonat de Ion Ionașcu. Au susținut scurte
alocuțiuni: prof. dr. Horia Dumitrescu, directorul Mu-
zeului Vrancea, prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, prof.
Adrian Atarcicov. Cea de-a doua carte lansată cu acest
prilej a fost volumul intitulat: „Studii de istorie mai
timpurii şi mai târzii” al prof. univ. dr. Constantin
Bușe. 

21 ianuarie

prof. univ. dr. Constantin Bușe

Constantin Bușe alături de Constantin Fătu

Horia Dumitrescu, Constantin Bușe și Ion Ionașcu 

Horia Dumitrescu, Constantin Bușe, 
Ion Ionașcu și Adrian Atarcicov
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Dimitrie Farago Caian (1838–1909)*

prof. dr. Horia DUMITRESCU

*Articolul este oferit prin amabilitatea domnului
prof. dr. Horia Dumitrescu, directorul Muzeului Județean
Vrancea. El este un rezumat al capitolului Dimitrie Farago
Caian (1838–1909), paginile 38-65, din   lucrarea Foști pro-
fesori ai Liceului “Unirea” Focșani, Dumitrescu, Horia și
Iliescu, Ionuț, apărut la Editura Pallas în anul 2016.

Dimitrie Farago Caian a fost unul dintre puţinii
nobili români, după tatăl său, care a supravieţuit zbu-
ciumatei istorii a românilor transilvăneni. De altfel, tit-
lul era numai onorific, căci nu i-a servit în viaţă la
nimic. Emblema nobiliară a familiei Farago era „o
sabie într-un câmp de spice”, de unde şi-a zis Farago.

[...] Caian s-a născut la 28 octombrie 1838. Pri-
mele cunoştinţe de scriere şi citire le-a primit în casa
părintească de la tatăl său, apoi în 1845 trece la Şcoala
Normală din Cluj, unde, deşi la început nu ştia nici o
vorbă ungurească, reuşeşte mai ales cu ajutorul gaz-
dei sale, institutorul Veress, să înveţe perfect limba
maghiară. Între anii 1848-1850 urmează cursurile Li-
ceului Academic din Cluj, iar din 1855 absolvind patru
clase gimnaziale inferioare, trece la cursul superior de
la Liceul Naţional din Blaj. După terminarea acestui
liceu (1859) se înscrie şi urmează Academia Teologică
de aici. Ca bursier, a urmat cursurile de teologie la
Convictul „Sf. Barbara” din Viena, iar în paralel - Drep-
tul şi Literele. În 1863 vine la Blaj şi este numit profe-
sor de morală la Academia Teologică de aici. Nevoind
să se preoţească, a trecut, la cerere, ca profesor de
limba română şi limba latină la Liceul Naţional din
Blaj. [...]

La 3/15 mai 1868, are loc la Blaj Conferinţa
fruntaşilor politici ai românilor din Transilvania, unde
se adoptă un act de protest faţă de dualism şi împo-
triva desfiinţării autonomiei Transilvaniei şi alipirii
acesteia la Ungaria („Pronunciamentul de la Blaj”) şi
se declară că naţiunea română rămâne credincioasă
principiilor şi revendicărilor formulate în Adunarea
Naţională de la 3/15 mai 1848. Caian a participat la
redactarea Pronunciamentului, alături de canonicul
Ioan Micu Moldovanu şi autorităţile l-au acuzat de în-
altă trădare, el fiind silit să treacă în România. Mai
întâi a fost scos din profesoratul de la Blaj. A încercat
să ocupe o catedră similară la Liceul Fundaţional Gră-
niceresc din Năsăud, dar, deşi aprobată de forurile bi-
sericeşti române unite sub a căror tutelă funcţiona
acest liceu, ocuparea catedrei îi este interzisă de au-
torităţi. Din aceste motive face cerere de a i se acorda
paşaport pentru a vizita România, pe care judele cer-
cual Herepei îi pune rezoluţie favorabilă.

După sosirea în Ţară, îşi schimbă numele din
Farago în Căian, pentru a nu fi descoperit şi ucis de
agenţii guvernului dualist. Sfătuit de August Treboniu
Laurian, s-a stabilit la Focşani şi a primit postul de pro-
fesor de limba şi literatura română şi latină (numit la
23 octombrie 1868 prin Decretul nr. 12.192, pentru
clasele III şi IV, în timp ce Ion Filibiliu era trecut la
limba franceză şi invitat, la 22 noiembrie 1868, să su-
plinească gratuit şi limba greacă). La 9 noiembrie
1868, Demetrie Caianu a intrat în serviciu. La 22 ia-
nuarie 1871 s-a căsătorit cu directoarea Şcolii de Fete
nr. 2, Maria Gurău. [...]

Portret realizat de prof. Roliana Giuclea şi
Amira-Amalia Giuclea
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În toamna anului 1869, odată cu începerea
noului an şcolar, împreună cu alţi profesori ai gimna-
ziului, Caian deschide clasa a V-a, predând gratis, în
speranţa că ministrul va aproba transformarea gim-
naziului în liceu cu şapte clase. Dar Petre P. Carp, mi-
nistrul de atunci (1870), s-a opus din cauze bugetare.
La 10 noiembrie 1869, Caian a fost numit provizoriu
la catedra de română–latină pentru clasele III – IV. [...]

La Gimnaziul Focşani, profesorul Caian a avut
elevi care au devenit personalităţi în varii domenii de
activitate: fraţii Anghel şi Alfons Oscar Saligny, fraţii
Longinescu, Simion Mehedinţi, C. I. Parhon, Duiliu
Zamfirescu, Nicu Mincu - fratele mai mic al arhitectu-
lui, copiii familiilor de politicieni Săveanu şi Orleanu
ş.a. Solida sa pregătire i-a permis să fie un excelent
autor de manuale şcolare.

În anul 1876, la Tipografia D. Samolada din
Focşani apărea lucrarea „Reguli pentru scrierea limbei
române”, un scurt tratat de ortografie românească.
Caian mărturisea că „Văzând cât de rău se scrie limba
română, în 1876 am publicat într-o broşură, Regulele
ortografice ale limbei române” având de principiu eti-
mologia în derivaţiunea şi flexiunea cuvintelor, şi le-
pădând pe u mut de la finele cuvintelor”. Un an mai
târziu, apărea „Manual pentru deprinderi in cugetare
şi compositiuni după J. R. Wurst de Dimitrie F. Caianu.
Profesor şi Director la Gimnasiul din Focsiani. Carte
autorizată de on. Minister al Instrucţiunei publice,
pentru usul şcólelor secundare de ambe sexe”. [...]

A treia lucrare, Opiniune asupra reformei
învĕțămêntului liceal” de Dimitrie F. Caian Profesor la
Liceul „Unirea” din Focşani, a apărut la Editura Libră-
riei şi Tipografiei M. Louis, Focşani, 1889. Ministrul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Constantin Boerescu
a elaborat în anul 1889 o Lege asupra învăţământului
liceal. Pentru ca această lege să ducă la o reformă
reală a învăţământului liceal, ministrul Boerescu a lan-
sat o dezbatere a legii în rândul directorilor şi a cadre-
lor didactice din învăţământul liceal. Odată cu legea,
ministrul a trimis liceelor şi întrebările la care acestea
trebuiau să-şi spună opinia în urma unei dezbateri din
cancelaria fiecărui liceu. 

Problema statutului pe care trebuia să-l aibă
liceul a fost rezolvată de Spiru Haret prin Legea pentru
învăţământul secundar şi superior (1898), când liceul
superior s-a trifurcat (clasic, modern, real). Guvernul
Dimitrie A. Sturza (31 martie 1897 - 30 martie 1899)
şi-a propus ca în sesiunea din 1898 să treacă prin Cor-
purile Legiuitoare, reforma învăţământului secundar
şi superior.

Societatea profesorilor secundari din România
şi-a formulat propriile propuneri în partea I a, Actelor
Societăţii” pe 1897 sub titlul de, Planul reorganizării
şcoalelor secundare”, tipărit în broşură de 144 pagini.
Purtând semnăturile a 185 de profesori secundari din
Tecuci, Dorohoi, Bârlad, Brăila, Bucureşti, Galaţi,
Piteşti, Ploieşti, Caracal, Vaslui, Buzău, Târgu Jiu, Iaşi,
Giurgiu, Focşani, Piatra Neamţ, Craiova, Roman şi
Bacău, Societatea profesorilor secundari din România
a înaintat Corpurilor Legiuitoare un memoriu - 10 ia-
nuarie 1898 - despre care - se scria în acest document
– „cutezăm a crede, că lucrarea noastră este ştiinţifică
căci ea se întemeiază mai ales pe experienţa acelora,
care precedându-ne pe noi au fost adevăraţii lumina-

tori ai naţiunii. Este absolut împersonală şi dezintere-
sată deoarece profesorii actuali sunt lăsaţi în situaţia
lor personală: ei nu vin să ceară nimic în folosul lor,
dar tocmai de aceea, se cred datori a cere totul pentru
şcoala viitoare”.

[...] Instalat director în vara anului 1873, Caian
s-a confruntat cu veşnicele dispute cu proprietarii clă-
dirilor particulare în care funcţiona Gimnaziul din
Focşani. Problema unui local corespunzător a fost una
permanentă încă de la înfiinţarea Gimnaziului. Des-
chis în anul 1866, în casele Sultanei Miloş, situate pe
strada Pruncu, Gimnaziul din Focşani s-a mutat în ca-
sele lui Constantin Stoenescu, de pe strada Gării, în
1867. În 1869 „profesorii mereu agitau chestiunea
unui local propriu”, neluându-se în calcul oferta Ilenei
Cureleasca de a închiria şcolii o încăpere de 15 odăi şi
o curte pardosită, situată în partea sudică a oraşului.
De Sfântul Dumitru 1870, Gimnaziul s-a mutat în ca-
sele Elenei Marinescu din strada Sârbească, unde fu-
sese Prefectura. Contractul a fost încheiat pe cinci ani,
iar chiria fixată la 120 de galbeni pe an. [...]

Cu sprijinul Consiliului Judeţean Putna şi al
unor persoane influente de la Bucureşti, între care,
probabil, era şi I. C. Brătianu - care-i înlesnise refugiul
la Focşani -, Gimnaziul a obţinut fondurile necesare şi
terenul dorit, unde a fost ridicat un local propriu. Pia-
tra fundamentală la Liceul „Unirea” a fost pusă la 24
aprilie 1880. Pentru serviciul divin s-au cumpărat, de
la Anton Capriil, cinci făclii, care au costat 4,80 lei şi
care s-au dat preoţilor. 

[...] Cursurile în anul şcolar 1881/1882 au în-
ceput în noul local, care astăzi este sediul Serviciului
Judeţean al Arhivelor Naţionale Vrancea. În ziua de 4
martie 1880 s-a întrunit consiliul profesoral spre a se
consulta asupra patronului 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 cărei zi să o celebreze ca sărbătoare sco-
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lastică, nici nu şi-a luat o numire, după uzul adoptat
de toate celelalte licee; Având în vedere că în luna
aceasta va începe clădirea localului în a cărui temelie
se va pune un document, în care se va însemnà şi nu-
mirea liceului; Considerând că la înfiinţarea acestui
liceu în 1866 se ventilase ideea de a se pune sub pa-
tronagiul Măriei Sale Alexandru Ioan I. Domnul sub
care s-a făcut Unirea ţărilor surori; Având în vedere că
oraşul Focşani e punctul unde se atinge hotarul celor
două ţări surori; Consiliul este de opiniune, că atât
pentru amintirea măreţului fapt al Unirii, cât şi a ma-
relui Domn sub care s’a făcut Unirea ţărilor, Liceul
acesta să poarte numele Unirea şi să se serbeze ziua
de 24 Ianuarie ca sărbătoare specială scolastică”.

Ca urmare a acestei dorinţe a corpului profe-
soral, prin Decretul domnesc din 15 aprilie 1880, s-a
hotărât să se dea numele de „Gimnaziul Unirea”, în
amintirea măreţului fapt care a făcut din cele două
Principate un singur stat. Acest nume îl va păstra şi
după 1884 când Gimnaziul „Unirea” devine Liceul
„Unirea”. Acesta este anul în care şi-a sărbătorit prima
dată patronul Liceul „Unirea”. 

Primul document care face referire la o sărbă-
torire datează din anul 1888 şi constă într-o invitaţie
a directorului Caian adresată primarului ad-interim,
maiorul Dimitrie D. Petrov: „Duminică 24 Ianuarie cu-
rent, fiind patronul acestui liceu, se va oficia Te–Deum
la orele 12 meridiane în salonul liceului şi la urmă se
vor ţine discursurile de ocaziune”. 

Una dintre realizările directorului Caian a fost
şi înfiinţarea bibliotecii. În anul 1874 ea avea numai
45 de volume, mult prea puţin pentru cei 64 de elevi
cât avea Gimnaziul în acel moment. Ştefan Sihleanu,
cetăţean de frunte al oraşului şi familia Tufelcică, îm-
preună cu profesorii Dimitrie F. Caian şi N. Tipeiu au
constituit un comitet în anul 1876/1877, au dat mai
multe concerte şi serbări în Grădina Publică şi au reu-
şit să strângă aproape 5.000 lei. Cu aceşti bani şi do-
naţii de cărţi din partea unor binevoitori, dar şi din
partea Academiei, s-a pus „temelia bibliotecii liceului
în 1881”, care, în jurul anului 1900, număra 3.000 de
volume. În anul 1907, biblioteca a devenit accesibilă
şi particularilor.

În epocă, Liceul „Unirea” pe care Dimitrie
Caian l-a condus ca director, purta denumirea de
„şcoala ardelenilor”. Mai trebuie remarcat modul ci-
vilizat în care Caian şi-a exercitat mandatul de director
între anii 1873 – 1889. Începând cu data de 5 septem-
brie 1889, Caian şi-a încheiat lungul său mandat de
director şi a fost înlocuit cu profesorul Gheorghe I.
Pamfil (1889–1895). 

Ca profesor - unul dintre elevii săi, Gheorghe
Gh. Longinescu, profesor de chimie neorganică la Uni-
versitatea Bucureşti, membru corespondent al Aca-
demiei Române -, publica în revista „Natura”, din 15
aprilie 1926, „Amintiri răzleţe”, în care evoca pe fostul
său profesor: „Aud pe d-l Caian, profesorul de latină,
spunându-ne mereu: «Românul e deştept, băieţi. Îl iei
dela coarnele plugului, îl pui într-o fabrică, îi arăţi ma-
şinăriile şi el învârteşte apoi roţile şi şuruburile, par’că
tot în fabrică a trăit. Românul e deştept băieţi». Şi
avea dreptate, bunul român şi bunul profesor. Îl văd
supărat când un elev i-a spus că turca, ae e de genul
femenin. «Da’ce, mă, ai văzut tu turc cu rochie, în-
trebă furios profesorul»”.

Un alt absolvent al Liceului „Unirea”, generalul
Alexandru Lupescu, în telegrama trimisă cu ocazia Ju-
bileului de 60 de ani a Liceului scria: „Reţinut
Bucureşti regret a nu putea participa serbare. Aduc
prinosul meu de recunoştinţă foştilor mei profesori re-
gretaţi: Caian, Tipeiu, Toma, Codreanu, Pamfil,
Filibiliu, care mi-au dat cultura ce m’a ajutat să ridic
cea mai înaltă treaptă în carieră şi să-mi servesc Re-
gele şi ţara 42 ani. Urez Liceului „Unirea” să formeze
în veci cetăţeni români vrednici şi devotaţi Dinastiei şi
Neamului”.

Fotografii realizate la dezvelirea portretului în prezența:
Horia Dumitrescu, Cornel Noană, Roliana Giuclea și

Amira-Amalia Giuclea
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În afara manualelor şcolare, Dimitrie Caian a
mai scris două lucrări care au fost premiate de către
Academia Română.

Caius Iulius Caesar– Commentarii de Bello Ci-
vili – Bucureşti, 1874 – traducere premiată cu 100 de
galbeni din fondul „Alexandru Ioan Cuza”. Lucrarea a
fost tipărită în anul 1877, sub titlul „Comentariele lui
Caiu Iuliu Cesare de belulu civile, urmate de Comen-
tariele lui Hirtiu de belele Alexandrinu și Africanu, pre-
cum şi de Comentariele de belulu ispanicu al unui
autor anonim”. Autorul a fost felicitat în mod solemn
de Alexandru Odobescu pentru această lucrare. Din
premiul obţinut, Caian a cumpărat un portret al dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza şi un portret al Elenei
Cuza. Ambele, împreună cu două candelabre istorice
din timpul lui Vogoride au fost donate Liceului
„Unirea” de către soţia sa Maria Caian, cu ocazia Ju-
bileului de 60 de ani.

Istoricul oraşului Focşani. Scris cu prilejul Ju-
bileului de 40 ani de domnie a Majestăţii Sale Rege-
lui Carol I. A început să scrie monografia Focşanilor
de prin anul 1902 şi după trei ani, pe 20 aprilie 1905,
se adresa primarului Ioan Gh. Ciurea, anunţându-l că
„lucrarea ce revarsă lumină asupra Orașului Focşani
este aproape gata, dar autorul nu deţine mijloacele
bănești spre a o putea tipări”. Din acest motiv, ruga
pe primar și Consiliul Comunal să-i acorde din bugetul
local suma trebuitoare tipăririi acestei cărţi şi a tutu-
ror documentelor şi hărţilor privitoare la Focşani. [...]

Dimitrie Caian a desfăşurat şi o bogată acti-
vitate culturală.

La 24 ianuarie/5 februarie 1891, Liga Culturală
pentru Unitatea Tuturor Românilor şi-a început acti-
vitatea, în mod oficial. Primul preşedinte a fost
Alexandru Orăscu, senator, rectorul Universităţii
Bucureşti. Din primul Comitet provizoriu a făcut parte
şi studentul Simion Mehedinţi, fost elev al Liceului
„Unirea”. În acelaşi an, s-au creat secţii ale Ligii Cultu-
rale în Bârlad, Focşani, Galaţi, Brăila, Buzău, Ploieşti,
Craiova, Giurgiu, Piteşti, Slatina, Târgovişte, Turnu
Severin, Turnu Măgurele etc. Secţia Focşani, sub pre-
şedinţia lui Caian, şi-a început activitatea în Liceul
„Unirea”. O coincidenţă fericită a făcut ca Secţiunea
Focşani a Ligii Culturale să se înfiinţeze la data când
se împlineau 25 de ani de la fondarea prestigiosului
Liceu „Unirea”, iar cu această ocazie s-a organizat o
mare serbare, la care, alături de elevi, părinţi, absol-
venţi, a participat şi Titu Maiorescu, ministrul Cultelor
şi Instrucţiunii Publice, mentorul Junimii. Cu această

ocazie a fost arborat steagul Ligii compus din culorile
albastru, galben şi roşu, 24 Ianuarie 1891 şi cuvintele
„Sub acest semn vei învinge”, în limba latină („In hoc
signo vinces”). 

Liga Culturală a organizat, de-a lungul anilor,
câteva manifestări culturale cu rezultate apreciabile
pentru ţinerea mereu trează a conştiinţei naţionale în
acest colţ de ţară. În acest context se poate aminti
anul 1894 când locuitorii Oraşului Focşani, la chema-
rea Secţiunii Ligii Culturale, au adresat o telegramă re-
gelui Carol I prin care au luat apărarea şi şi-au
manifestat solidaritatea cu memorandiştii din Transil-
vania al căror proces urma să se judece la Cluj. În te-
legramă se cerea intervenţia regelui Carol să ia
apărarea bărbaţilor care au luptat pentru dreptul po-
porului la cultura, limba, legea şi şcoala românească. 

Profesorul D. F. Caian a condus şi Societatea
culturală „Carpaţii”, pentru unirea tuturor Românilor
în hotarele „Daciei Mari” - înfiinţată de Eminescu la
24 ianuarie 1882 - care, aidoma Secţiei locale a Ligii
Culturale, s-a constituit într-o adevărată tribună a ro-
mânismului, consecinţă fundamentală a mentalităţii
focşănene. În 1893, în Bucureşti, Iaşi, Ploieşti, Galaţi,
Brăila, Craiova, Bârlad şi Focşani s-au organizat mari
manifestaţii de protest împotriva acţiunii judiciare în-
scenate membrilor Comitetului Partidului Naţional
Român (celebrul proces al Memorandiştilor). În ace-
laşi an, 18 elevi din clasa a VII-a a Liceului „Unirea” sa-
lută cu bucurie, printr-o telegramă, sosirea la
Bucureşti a neobositului luptător, dr. Ion Raţiu. Cu ace-
laşi prilej, la Focşani şi Odobeşti, au loc manifestaţii
de simpatie pentru românii subjugaţi şi pentru con-
ducătorii lor sosiţi în capitala României. Manifestări
de solidaritate cu memorandiştii au loc şi în anii ur-
mători. La 19 aprilie 1894, s-au organizat peste 23 de
mitinguri în diferite oraşe ale ţării, printre care şi
Focşani.

Ca preşedinte al Ligii Culturale, în anii 1893 –
1894, Caian va colecta presă, tipărituri cu sprijinul li-
brarului Nanu şi fonduri pe care le va trimite peste
Carpaţi „pe căile cucului” – drumuri ascunse din munţi
– către luptătorii memorandişti. La 3 mai 1898, a avut
loc o mare serbare organizată de Secţia locală, come-
morându-se 50 de ani de la Marea Adunare Naţională
din Ardeal, de la Blaj. [...]

După o carieră impresionantă, la 31 martie
1899, Caian a ieşit la pensie. A fost o serbare solemnă
şi impozantă, la care au participat toţi cei 700 de elevi
ai Liceului: 

„Ieşirea mea la pensie a fost, pentru mine, un
eveniment pe care nu-l pot uita. Cele petrecute atunci
le dau aici, după o corespondenţă publicată în «Re-
vista învăţământului primar», anul 1899, aprilie 15.

„La 31 martie 1899, D-l D. F. Caian, profesor la
liceul din Focşani, trecînd la pensie, şi-a luat rămas
bun de la colegii şi elevii săi. A fost o serbare solemnă
şi impozantă. În curtea liceului s-au aşezat în şiruri re-
gulate toţi şcolarii în număr de 700 cu steagul în
frunte. (E vorba de steagul liceului - n. n. P. D.). Au fost
toţi profesorii liceului, cîţiva membri ai corpului didac-

prof. Cornel Noană şi Costi Rogozanu
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tic primar, profesoare ale şcolii secundare de fete şi
un număr mare de cetăţeni. D-l D. F. Caian, foarte
emoţionat şi cu lacrimile în ochi, a rostiti cu multă sim-
ţire şi cu multă durere în suflet cuvîntarea sa de rămas
bun, profesorii şi elevii, de asemenea, erau mişcaţi şi
cu lacrimi în ochi. După d-l Caian, au luat cuvîntul d-l
Emil Constantinescu, directorul liceului, d-l profesor C.
I. Lupu, dr. Rozin, fost elev al d-lui Caian, d-l Leonida
Bălan, elev în clasa a VII-a. Toţi aceştia au relevat me-
ritele d-lui Caian, ca profesor, munca şi devotamentul
său puse în serviciul şcolii şi al naţiunii. Tînărul L.
Bălan, terminînd cuvîntarea sa bine simţită, a oferit
d-lui Caian, din partea elevilor, o prea frumoasă co-
roană de stejar, ale cărei panglici în tricolor naţional
purtau inscripţia «Amintirea d-lui D. F. Caian, profesor,
elevii Liceului „Unirea”. 31 martie 1899».

După aceasta, profesorii împreună cu elevii
rînduiţi pe clase au condus pe d-l Caian acasă la d-sa,
purtînd în vîrful steagului coroana oferită, cîntînd
„Deşteaptă-te, române” şi aclamînd pe profesorul lor.
În seara zilei, profesorii liceului au dat un banchet în
onoarea d-lui Caian, la care au luat parte şi cîţiva din
foştii elevi. La banchet s-au rostit mai multe toasturi
prin care se exprimă dragostea colegială, stima şi ve-
neraţiunea de care se bucura d-l Caian. La urmă d-l
Caian, adînc mişcat, mulţumi colegilor şi foştilor săi
elevi, pentru iubirea şi stima ce i-au arătat, relevînd
greaua misiune a profesorului şi urînd tuturor colegi-
lor săi (...) a-şi termina cariera cu bună sănătate. În
timpul banchetului, s-au primit mai multe telegrame
din oraş şi din afară, iar cei prezenţi, după ce au dat o
telegramă de felicitare d-nei Caian Maria, au oferit d-
lui Caian, spre aducere aminte, un pergament scris în
stilul cronicarilor şi purtînd semnăturile tuturora. La
orele 12 din noapte, banchetul s-a terminat şi toţi cei
prezenţi l-au condus pe d-l Caian acasă, unde d-na
Caian i-a primit cu mare bucurie şi le-a mulţumit pen-
tru dragostea ce au arătat colegului, care părăseşte
nobila misiune a profesoratului. Astfel s-a terminat
această serbare, care va rămîne neuitată”.

Profesorul Caian era îndreptăţit să afirme că
„Am deschis o cărare spre lumină, am făcut un real
serviciu acestui oraş în cei 37 de ani de directorat şi
profesorat”.

Trecerea în lumea umbrelor a profesorului şi
cărturarului ardelean Dimitrie F. Caian, la 16 august
1909, animator şi întemeietor de secţiune a Ligii Cul-
turale într-un oraş – simbol al Unirii Principatelor Ro-
mâne - îi prilejuieşte lui Nicolae Iorga aşternerea
câtorva rânduri omagiale din care răzbat cu limpezime
preţuirea şi afecţiunea marelui istoric pentru unul din-
tre oamenii care şi-au făcut din Liga Culturală o per-
manenţă a activităţii sale, un mod de exprimare a
crezului său politic:
„D. Caian. 
A murit la Focşani, în vârstă de 71 de ani, profesorul
D. Caian, fost director al Liceului şi primar al oraşului.
Caian era de loc din Ardeal. Păstrase – ca puţini dintre
Ardelenii ce trăiesc în ţară, făcând averi frumoase. -

Dragostea pentru ai lui de acasă şi interes pentru
causa cea mare a românismului. Noua secţie a Ligei
s’a întemeiat în mare parte prin silinţele sale. A scris
istoria Focşanilor pe basa întinsului material inedit pe
care-l strângea de multă vreme, cu o exemplară râvnă
şi iubire de ştiinţă. A avut bucuria să-şi vadă cartea
premiată de Academie. Om hotărât şi muncitor, el nu-
şi va afla uşor urmaşul, în toate rosturile în care era
amestecată personalitatea sa vrednică de toată
stima”.

Profesorul Simion Crainic, director al Liceului
„Unirea” în două rânduri (1904–1907 şi 1910–1913)
îl aprecia ca „Bărbat luminat, inimă mare şi nobilă,
împodobit cu cele mai frumoase virtuţi. A fost în toată
viaţa un model de conştiinciozitate în îndeplinirea da-
toriilor, o oglindă fidelă de fapte nobile şi măreţe, un
prototip demn al omului activ, zelos, stăruitor, al omu-
lui mare, născut pentru împlinirea de acte mari”.

Ardelenii săi nu l-au uitat. În „Răvaşul”, Anul
VII, Nr. 8–9, august – septembrie 1909, Cluj, revistă
întemeiată de dr. Elie Dăianu, având ca editor şi re-
dactor responsabil pe Petru P. Bariţiu (care era şi pa-
tronul Tipografiei „Carmen”) au inserat un articol
apărut în ziarul „Minerva” din Bucureşti. 

„Şcoala pierde un adevărat apostol al luminei;
un savant bărbat de litere şi un politic, care nu a fost
răsplătit în viaţă, după munca şi activitatea ce a
depus, pentru şcoală şi societate, pentru binele căreia
a luptat toată viaţa cu cuvântul şi cu condeiul. Meri-
tele lui Caian, sunt şi vor fi apreciate, de toţi acei ce’l
cunosc; bărbat savant, inimă mare şi nobilă, împodo-
bit cu cele mai frumoase virtuţi. A fost un părinte
duios şi bun, a cărei inimă nobilă a bătut pururea cu
căldură, pentru binele şi prosperarea familiei sale. Ca
persoană socială, amic sincer şi desinteresat al cărui
suflet generos îmbrăţoşa cu aceeaşi căldură pe toţi de
o potrivă.

Ca român, iubitor şi credincios cu trup şi cu su-
flet neamului din care s’a născut, naţiunei, mamei cele
bune, la al cărui sân cald s’a nutrit şi crescut. Pentru
aceste idealuri scumpe, comori nepreţuite inimei sale
a lucrat şi a alergat fără oboseală în tot decursul vieţei
sale; pentru aceasta s’a expus fără nici o sfială, ade-
seori cu rizicul existenţei, luând parte activă la multe
din actele măreţe şi pururea memorabile.

Ca bărbat de şcoală, pus în fruntea gimnaziu-
lui şi în urmă în fruntea liceului «Unirea» ca director,
nu numai că a avut partea leului la întemeiarea liceu-
lui «Unirea» dar le-a condus cu mult tact şi devota-
ment timp de 35 ani, în acele timpuri, când la noi
bărbaţii de şcoală precum era Caian erau rari; a lucrat
fără preget, pentru progresarea şi înflorirea liceului.
Eşit la pensiune, ca primar al oraşului a luptat o luptă
eroică, o luptă de adevărat uriaş pentru stăpânirea
abuzurilor săvârşite în administraţia intereselor comu-
nale. A luptat pentru introducerea unei administra-
ţiuni bune şi corecte, şi pentru sporirea isvoarelor de
venit necesare. A fost în toată viaţa: un adevărat
model de conştienţiozitate în îndeplinirea datoriilor, o
oglindă fidelă de fapte nobile şi măreţe, un prototip
demn al omului activ, zelos şi stăruitor, al omului
mare, născut, pentru împlinirea de acte mari. Cu el s’a
stins una din marele figuri, cari au luptat, pentru în-
temeierea României moderne.”
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21 ianuarie

Scrisoare deschisă adresată 
Directorului Colegiului Naţional Unirea

Onorată conducere a C.N.U. (Colegiul Național 
Unirea) din Focșani, 

Stimate Domnule Director,

Sunt unul dintre elevii celor 150 de promoții
ale venerabilului Liceu «Unirea», mai precis sunt ab-
solventul Fătu Constantin din promoția anului 1955.
Am ajuns profesor universitar doctor la Universitatea
de Medicină și Farmacie din Iași, membru al Acade-
miei de Medicină din România, al Academiei Balcanice
de Mediu, al Academiei Naționale din Moldova și al
Academiei Internaționale de Telepatologie. Pe plan so-
cial, sunt reprezentantul României în Comitetul exe-
cutiv al Uniunii Europene a Seniorilor, participant activ
la manifestările organizate de către acest for, membru
al Partidului Popular European.

Nu despre mine doresc să scriu, ci despre
Dumneavoastră, Domnule Director Cornel Noană,
care m-ați onorat cu invitația de a participa și de a
susține anumite speach-uri la manifestările memora-
bile pe care, cu inteligență și devotament, le-ați orga-
nizat cu prilejul acestei frumoase aniversări. Profesorul universitar Constantin Fătu a primit

o diplomă de excelență din partea conducerii Colegiu-
lui Unirea. Personal, vă mulțumesc pentru Medalia Ju-
biliară, Diploma de Onoare, Diploma de Excelență și
pentru toate onorurile pe care mi le-ați acordat cu
acest prilej. Aceste titluri și onoruri le dedic, la rândul
meu, colegilor mei din «generația de aur 1955», pre-
zenți în număr mare la manifestări și colaboratori
apropiați ai Domniei voastre. Amintesc aici pe profe-
sorul universitar doctor Gheorghe Moldoveanu,
Marian Strugaru – sportiv de performanță, profesorul
emerit Petrică Agapie, pe Ghiță Potlog, pe economis-
tul Lucian Dordea. Eu, oricum, sunt mândru că sunt
absolvent unirist și voi rămâne fidel principiilor liceului
cât timp Dumnezeu mă va ține pe pământ!

Aș dori, Domnule Director, să transmiteți gra-
titudinea mea tuturor elevilor, cadrelor didactice și tu-
turor uniriștilor care nu au putut fi prezenți la aceste
manifestări jubiliare!

Cu stimă, admirație și respect,

Constantin Fătu, Prof. Univ. Dr. Dr. Rerum hospitalis

Premierea domnului Constantin Fătu

Promoţia 1955
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ec. Lucian DORDEA

absolvent al Liceului UNIREA
promoția 1955

In memoriam – academician 
prof. univ. dr. Constantin Fătu

La 27 ianuarie 2016 „Ziarul de Vrancea” pu-
blica sub semnătura prof. univ. dr. Constantin Fătu, o
scrisoare deschisă adresată conducerii colegiului
Național „UNIREA”, în care și-a exprimat totala
satisfacție față de reușitele manifestărilor dedicate
împlinirii a 150 de ani de viața a venerabilului liceu!
Cine și-ar fi putut imagina atunci că, la nici un an de
la acele manifestări, vom primi cumplita veste a
dispariției autorului acestei scrisori! 

Da, este adevărat! Academician prof. univ. dr.
Constantin Fătu, unul dintre UNIRIȘTII cei mai elogiați
cu prilejul acestui eveniment, a plecat dintre noi, lă-
sând în urma sa amintiri deosebit de frumoase, măr-
turii ce vor rămâne veșnic vii, despre un caracter plin
de noblețe, duioșie și umanism!

A fost OMUL cel mai activ, cel mai PREZENT în
toate acțiunile noastre, respectând cu sfințenie pro-
misiunea făcută în acea scrisoare, că „voi rămâne fidel
principiilor liceului cât timp Dumnezeu mă va ține pe
pământ!” Și, probabil că Dumnezeu a considerat că
și-a îndeplinit misiunea și l-a chemat la EL! 

Vrâncean de-al nostru, mocan de la Soveja,
origine de care era foarte mândru, a urmat cursurile
liceului „Unirea” (pe atunci Școala Medie „Unirea”)
promoția 1949-1955, după care a intrat cu mult suc-
ces la Facultatea de Medicină și Farmacie din Iași. Re-
marcându-se, în timpul cursurilor universitare,
printr-o tenacitate și voință deosebite, dublate de o
inteligență pe măsură, a parcurs pas cu pas, toate
treptele ierarhice ale acestei nobile profesii, ajungând
în final, profesor universitar doctor la aceeași presti-
gioasă universitate ieșeană! 

Sigur că nu a fost ușor: toate aceste remarca-
bile rezultate, tot acest glorios parcurs, au la bază ani
lungi și grei de muncă și eforturi istovitoare, însoțite
inevitabil și de multe renunțări, răsplătite, în final, cu
statutul de celebru specialist în domeniu și cu un re-
nume de invidiat atât în țară cât și în afară. Bucu-
rându-se de acest binemeritat renume, totul a mers
în continuare de la sine, în mod firesc, devenind mem-
bru al mai multor instituții academice de prestigiu:
Academia de Medicină din România, Academia Bal-
canică de Mediu, Academia Națională din Moldova,
Academia Internațională de Telepatologie. 

Cu temperamentul său vulcanic, veșnic neobo-
sit dar, în același timp, profund umanist, și-a lărgit aria
de manifestare și în plan social, devenind reprezen-
tantul României în Comitetul Executiv al Uniunii
Europene a Seniorilor, for membru al Partidului Popu-
lar European. 

În fața unei asemenea „cărți de vizită”, ce s-ar
mai putea adăuga? Doar părerile unanime de rău și

un nesfârșit regret, că o asemenea impresionantă ca-
rieră s-a frânt mult înainte de a termina tot ceea ce
mai avea de dăruit lumii. Ne va fi tare dor de el, de
bunul și dragul nostru coleg COSTICĂ FĂTU! 

Ne va fi tare dor de acel cuplu fericit (căci în-
totdeauna venea însoțit de distinsa sa soție!) pe care
îl așteptam cu multă bucurie la toate întâlnirile noas-
tre colegiale, de la care nu au lipsit niciodată, însă de
acum înainte. 

Ne vom întâlni în continuare, mai săraci și mai
triști, atât timp cât ne va îngădui Dumnezeu, până
când (așa cum Costică însuși a spus-o) vom rămâne
doar doi. Vom continua să „jucăm” în această „ruletă
rusească” întrebându-ne fiecare în sinea lui, în tăcere,
OARE CINE URMEAZĂ? 

Acum, nu ne rămâne de făcut decât să ne ple-
căm cu pioșenie în fața a tot ce a reprezentat pentru
noi această înaltă personalitate, care a fost dragul
nostru coleg și prieten COSTICĂ FĂTU și care, prin sta-
tutul său, a devenit o mândrie a orașului Focșani și a
întregii Vrancea.

Cu acest nefericit prilej, țin să amintesc că în
această toamnă, tristă toamnă, au mai plecat dintre
noi încă doi colegi de promoție: inginer Vasile Dascălu,
fost director al Combinatului de Prelucrare a Lemnului
Focșani, până acum câțiva ani, organizatorul și sufletul
întâlnirilor noastre colegiale și Florică Sima, absolvent
al unei școli de operatori de cinematografie.

Îi vom avea prezenți pe toți în rugăciunile
noastre!
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Simion Mehedinţi, 
o figură de panteon naţional*

prof. univ. dr. Gheorghiţă GEANĂ

* Textul de față reproduce fondul de idei al conferinței cu același titlu, rostită în amfiteatrul „Mihai Eminescu”
al Colegiului Național „Unirea” din Focșani, în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la înființarea
acestui Colegiu. 

Autorul este cercetător științific la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române
și profesor de antropologie la Universitatea din București (la facultățile de Filosofie și Sociologie). 

Ce este un panteon

Cuvântul „panteon” a ajuns până în epoca
noastră ca un ecou de lumină dinspre vechea cultură
şi civilizaţie greco-latină. În limba greacă antică, par-
ticula proclitică „pan” genera o deschidere semantică
spre ideea de „tot”, „peste tot”, „din toate părţile”
etc., ca de exemplu, în cuvintele „panelenic”, „pan-
teism”, „panoplie” şi altele. În rând cu acestea, „pan-
theon” însemna „templu al tuturor zeilor” unei
comunităţi.

Cel mai important locaş de felul acesta din an-
tichitate este Panteonul Roman, finalizat în anul 28
î.Hr. la Roma, sub autoritatea demnitarului imperial
Marcus Vipsanius Agrippa şi consacrat în memoria co-
lectivă drept Panteonul lui Agrippa (Fig. 1). Sărind
peste epoci istorice, exemplul modern este Panteonul
din Paris (Fig. 2). La origine o veche biserică din secolul
VI, de pe vremea lui Clovis, Panteonul parizian a de-
venit în secolul al XVIII-lea locaşul de odihnă veşnică

şi de venerare pentru oamenii reprezentativi ai naţiu-
nii franceze. Sub influenţa raţionalismului iluminist,
zeităţile religioase au fost înlocuite cu galeria perso-
nalităţilor reprezentative ale naţiunii, din toate dome-
niile – literatură, filosofie, politică, activitate militară
etc. – Astfel că pe criptele cu pietate amenajate se află
inscripţionate nume precum Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau, Victor Hugo, navigatorul Bougainville, arhi-
tectul Soufflot, fostul preşedinte al ţării Sadi Carnot,
matematicianul Lagrange, soţii fizicieni Pierre şi Marie
Curie, André Malraux etc. Panteonul este, aşadar, o
instituţie desacralizată, însă ea rămas şi în prezent sub
iniţialul patronaj spiritual al Sfintei Genevieva, ilus-
trând astfel teoria lui Mircea Eliade despre refugierea
sacrului în profan. Pe de altă parte, nu-i mai puţin re-
levantă ispita de a reevalua această interferenţă din-
tre sacru şi profan drept o aureolare sacramentală a
marilor personalităţi, care şi-au dedicat energiile crea-
toare slujirii spiritului colectiv naţional. 

În lumea românească, un panteon propriu-zis,
cu un sediu arhitectural, nu există. Ideea de a-l con-
strui s-a vânturat într-o vreme, dar fără insistenţa ne-
cesară realizării lui. O anchetă mediatică susţinută de
Televiziunea Naţională în 2006 sub titlul „Mari ro-
mâni” s-a bucurat de mare succes, cea ce dovedeşte
interesul public faţă de tema personalităţilor emble-
matice ale poporului nostru.

Fig. 1. Panteonul din Roma 

Fig. 1. Panteonul din Paris 

21 ianuarie
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Simion Mehedinţi – traseul formării
O astfel de personalitate a fost şi Simion Me-

hedinţi. A văzut lumina zilei la Soveja, în 1868, într-o
familie cu unsprezece copii, dintre care au supravie-
ţuit patru (o fată şi trei băieţi), el fiind mezinul. S-a
mândrit toată viaţa cu condiţia lui de fiu de mocani
din munţii Vrancei. Chemarea spre învăţătura de carte
l-a pus la încercări care pe mulţi i-ar fi întors din drum,
nu şi pe el. Primele trei clase le parcurge în satul natal,
după care pleacă la Vidra, iar apoi, pe rând, la Semi-
narul din Roman, la Seminarul Central din Bucureşti,
la Liceul „Unirea” din Focşani, pentru a-şi încheia stu-
diile medii la Liceul „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1892.
La Focşani a zăbovit doar un singur an (1885–1886),
popas, însă, de pe urma căruia a rămas cu amintiri de
neşters. L-a impresionat îndeosebi „minunatul profe-
sor” de matematică Savel Rahtivan (Fig. 3) – şi poate
că tocmai în această întâlnire trebuie căutat primul
impuls al viitorului savant către validarea discursului
ştiinţific prin criterii de ordin matematic. Peste ani, la
25 ianuarie 1926 (deci acum nouăzeci de ani!...), invi-
tat să participe la jubileul împlinirii a şase decenii de
la înfiinţarea Liceului „Unirea”, Simion Mehedinţi va
alege să cuvânteze aducând un omagiu fostului său
profesor Savel Rahtivan!

Paul Vidal de la Blache, întemeietorul geografiei
umane în Franţa (Fig. 6). În continuare, paşii l-au pur-
tat spre Berlin; acolo figura dominantă era Ferdinand
von Richthofen (Fig. 7). Şi, în sfârşit, în vederea doc-
toratului va poposi la Leipzig, sub aripa lui Friedrich
Ratzel (Fig. 8), care i se va impune drept „cel mai filo-
sof dintre geografii timpului”. De fapt, Ratzel nu era
un filosof în sensul propriu al cuvântului, ci se ocupa
mai ales de zona umană a geografiei, adică de antro-
pogeografie, geografia politică şi etnografie. Şi totuşi,
intuind în doctorandul român (Fig. 9) disponibilităţi fi-
losofice (mai făcuse această remarcă şi profesorul
Marcel Dubois, la Paris), Friedrich Ratzel îi propune lui
Simion Mehedinţi ca temă pentru teza finală „logica
hărţii”. O cădere nervoasă a candidatului, pricinuită
de intensul efort intelectual, îi va încurca acestuia pla-
nul iniţial, dar nu i-l va da peste cap. Condiţia fizică şi
dârzenia de muntean îl vor ajuta pe Mehedinţi să de-
păşească momentul. După trei ani de refacere în me-
diul natural de la Soveja, el se întoarce la Leipzig şi, în
1899, îşi susţine în mod strălucit disertaţia, cu un titlu
restrâns, însă: Die kartographische Induktion / Induc-
ţia cartografică. Autorul nu va rămâne, totuşi, dator:
a doua parte a procesului logic – deducţia – implicată
şi ea în funcţia hărţii, o va dezvolta mai târziu, peste
treizeci de ani, în cadrul mai general al cunoaşterii
geografice, în vol. 2 al tratatului de specialitate Terra.

CRONICILE  ANIVERSARII

În Bucureşti, a studiat la Şcoala Normală
Superioară, unde s-a bucurat de îndrumarea lui
Alexandru Odobescu (Fig. 4). A frecventat însă şi pre-
legerile susţinute la Universitate de Titu Maiorescu
(Fig. 5). Cei doi mari cărturari şi mentori îi vor decide
destinul. În 1893, după absolvirea Şcolii Normale Su-
perioare, Mehedinţi se pregătea să se dedice carierei
de professor de istorie chiar la Focşani, dar, pe neaş-
teptate, i se oferă o bursă pentru studierea geografiei
în străinătate. Bursa era oferită de Societatea Română
de Geografie, iar alegerea bursierului au hotărât-o cei
doi mentori amintiţi: Odobescu şi Maiorescu.

Aşadar, după peregrinarea prin ţară a venit pe-
regrinarea pe la universităţile străine. Conform tra-
seului stabilit de Odobescu, a mers întâi la Paris, la
Sorbona, unde profesorul cel mai apropiat i-a fost

Trecerea cu succes a doctoratului în Germania,
a însemnat încheierea primei etape din viaţa lui Si-
mion Mehedinţi: aceea menită formării sale ca spe-
cialist în domeniul geografiei. În mod firesc, a urmat
un nou început. În 1900, la Facultatea de Litere şi Fi-
losofie a Universităţii din Bucureşti ia fiinţă prima ca-
tedră de geografie din România. În ziua de 3
noiembrie a acelui an, în prezenţa ca spectator a lui
Titu Maiorescu, Simion Mehedinţi rostea prelegerea
inaugurală; va deţine şi va conduce această catedră
până în 1938 (Fig. 10), când iese la pensie din proprie
iniţiativă. Intrarea în rolul de profesor universitar
(principal în îndelungata sa viaţă) va stabiliza o exis-
tenţă destul de agitată până atunci, încât – parafra-
zând o reflecţie a lui G. Călinescu privitoare la
Eminescu – putem spune: „Viaţa lui este opera lui,
Mehedinţi nu are altă biografie”.

Fig. 3. Savel Rahtivan Fig. 4. Alexandru Odobescu Fig. 5. Titu Maiorescu Fig. 6. Paul Vidal de la Blache 
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Domeniile marilor performanţe
Vorbind despre opera lui Simion Mehedinţi, să

spunem că ea se impune întâi de toate prin vastitatea
ei. Se pot găsi în cuprinsul ei idei interesante din do-
menii ale cunoaşterii dintre cele mai diverse: geogra-
fie, etnografie, pedagogie, istorie, sociologie,
demografie, lingvistică, estetică, etică, teologie, lite-
ratură... A fost, fără doar şi poate, un encicloped cu
care s-ar mândri orice cultură din lume. De la un do-
meniu la altul, contribuţiile lui sunt, fireşte, inegale.
Poţi să nici nu-i împărtăşeşti, uneori, o anumită opi-
nie, dar chiar şi într-o asemenea situaţie i se poate în-
toarce o vorbă spusă de el însuşi despre un gânditor
care a marcat Zeitgeist-ul secolului al XIX-lea: „Nietzs-
che merită să fie citit chiar şi atunci când nu eşti de
acord cu el!” 1

Dacă aşa stau lucrurile, să încercăm a res-
trânge discuţia noastră asupra acelor domenii în care
marele savant a adus contribuţii ce ne îndreptăţesc
să-l plasăm în panteonul nostru naţional – deocam-
dată încă imaginar, dar verosimil. Trei ni se par aceste
domenii, anume primele dintre cele enumerate mai
sus: (a) geografia, (b) etnografia şi (c) pedagogia; să
ne aplecăm asupra lor, pe rând, esenţializând. 

(a) Geografia i-a marcat, aşa cum am văzut,
anii de formare. Şansa pe care i-a oferit-o destinul a
primit-o cu o rar întâlnită conştiinţă a datoriei. În
1895, atins de criza de nevroză, se adresează protec-
torilor săi, Alexandru Odobescu şi Titu Maiorescu,
mărturisindu-le îngrijorarea de a fi cheltuit fără fina-
lizare subvenţia primită din partea Societăţii de Geo-
grafie. Iată ce îi răspunde, încurajându-l, Maiorescu:
„Toţi cei ce au să hotărească ceva în materie, te recu-
nosc ca pe singurul chiemat; nimeni nu se îndoieşte
de (chiar exagerata) Dtale conştienţiositate, te ştie
foarte capabil şi foarte bine pregătit – nimeni şi nimic
nu-ţi va sta împotrivă în zioa, în care te vei declara
gata să te însărcinezi cu acest profesorat” 2. 

A fost, aşa cum am scos în evidenţă, un des-
chizător de drum pe teren românesc în ştiinţa geogra-
fiei. Mai mult decât atât: în 19303 iese de sub tipar (la

Editura „Naţionala” S. Ciornei) marea lui scriere,
Terra; subintitulată de autor Introducere în geografie
ca ştiinţă, ea este de fapt un veritabil tratat în două
volume, însumând 1203 de pagini. Lucrarea a fost în-
tâmpinată cu elogii; câţiva recenzenţi din străinătate
apreciau că ea ar merita să fie tradusă într-o limbă
mai răspândită, pentru a se putea afla pe masa de
lucru a oricărui specialist, iar în ţară s-a scris despre
autor că deţine „o neobişnuită putere de gândire, în-
treţinută cu o riguroasă şi vastă informaţie ştiinţifică,
o fericită îmbinare a însuşirilor de adâncă analiză cu
un spirit puternic de sinteză, a discursivităţii ştiinţifice
cu analiza filosofică – trăsături care îl aşează pe bună
dreptate printre cei mai de seamă gânditori ai neamu-
lui” 4. 

Terra etala, într-adevăr, o sinteză a cunoştin-
ţelor în domeniu la acea dată. Ea înfăţişa geografia
drept o veritabilă filosofie a naturii şi era comparabilă
prin contra-punere cu Cosmos, scriere în cinci volume
a lui Alexander von Humboldt, în care planeta Pământ
era abordată de eminentul savant german din per-
spectivă cosmologică. 

(b) Pe lîngă cursurile de geografie, Simion
Mehedinţi a predat mulţi ani şi cursuri de etnografie.
Interesul său deosebit pentru acest domeniu poate
părea etnografilor ca o intruziune, iar geografilor ca
un fel de trădare. Lucrurile stau însă cu totul altfel. 

Ieşirea lui Mehedinţi din geografie nu mar-
chează o ruptură ori un salt, ci o schimbare de nuanţe
în cadrul aceluiaşi spectru; ce-i drept, e vorba de un
spectru mai larg, dar, aşa cum am subliniat anterior,
geografia este pentru savantul nostru un fel de filoso-
fie a naturii. Să nu uităm, apoi, formarea lui la canoa-
nele din Germania secolului al XIX-lea. 

Simion Mehedinţi s-a nutrit din plin din ceea
ce dinspre antropologia mai recentă s-a numit „tradi-
ţia humboldtiană”5. Ce implică această sintagmă? O
linie de gândire care începe cu Cal Ritter (chiar cu Jo-
hann Gottfried Herder, am zice, la finele secolului
XVIII), se centrează la mijlocul secolului XIX pe fraţii
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Fig. 7. Ferdinand von
Richthofen 

Fig. 8. Friedrich Ratzel 

Fig. 9. S. Mehedinți, 
la studii înalte 

Fig. 10. S. Mehedinți, 
la maturitate 
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Wilhelm şi Alexander von Humboldt, spre a se încheia
cu Friedrich Ratzel şi Adolf Bastian (care se săvârşesc
din viaţă în 1904, respectiv 1905). Or, conform acestei
tradiţii, etnografia (desemnată prin termenii – paraleli
– Ethnographie şi Völkerkunde) era socotită ca parte
a geografiei. Nimic derutant, aşadar, în faptul că Me-
hedinţi – geograful – alege pentru discursul de recep-
ţie la Academia Română tema Caracterizarea
etnografică a unui popor prin munca şi uneltele
sale6!...

În gândirea lui Mehedinţi, trecerea de la geo-
grafie la etnografie se desfăşoară în conformitate cu
logica internă a faptelor. Într-adevăr, în viziunea sa,
geografia este studiul celor patru învelişuri ale Pămân-
tului, în ordinea creşterii complexităţii: atmosferă, hi-
drosferă, litosferă şi biosferă. În învelişul biosferei,
după lumea plantelor (fitosfera) şi aceea a animalelor
(zoosferă), urmează componenta cea mai complex -
omul (antroposfera). Omul, însă, este o realitate atât
de importantă în statica şi în dinamica ei, încât pre-
tinde o abordare aparte. Şi cum structura antropos-
ferei se înfăţişează ca un mozaic de grupări etnice,
acea nouă abordare se instituie ca etnografie. Pe
scurt, etnografia este o ştiinţă a popoarelor prin civi-
lizaţia şi cultura lor.

(c) S-a spus despre Simion Mehedinţi – şi nu
fără temei – că adevarata lui vocaţie a fost aceea de
pedagog7. Chiar dacă cineva s-ar îndoi de această ju-
decată, dincolo de radicalitatea ei se impune indubi-
tabil îndelungata şi fructuoasa activitate a savantului
la catedra universitară, precum şi contribuţiile scrise
– unele cu finalitate aplicativă, altele cu propensiune
teoretică.

Ne-am îngăduit în alte împrejurări să împărţim
preocupările educaţionale ale lui Mehedinţi în două
categorii, bine articulate între ele: pedagogia teore-
tică şi pedagogia practică8. În plan teoretic, ideile sale
pedagogice se înscriu în curentul general, cunoscut şi
pe coordonate internaţionale sub denumirea „şcoala
muncii” (Georg Kerschensteiner, John Dewey etc.). În
plan practic, în răstimpul întregii cariere universitare
a elaborat o mulţime de manuale şcolare pentru în-
văţământul preuniversitar (!), fiind, probabil, cel mai
prolific autor de acest fel din cultura română. Şi tot în
registrul pedagogiei practice trebuie să consemnăm
şi excepţionala mişcare (numită în general „şcoală”)
de gândire geografică pe care a creat-o cu o metodică
bine pusă la punct.

Am observat anterior cum se modulează gân-
direa lui Simion Mehedinţi după logica internă a fap-
telor atunci când trece de la geografie la etnografie.
Este momentul să remarcăm aceeaşi modulaţie fi-
rească şi în trecerea de la etnogafie spre pedagogie.
Spuneam despre etnografie că ea se înfăţişează ca
studiu al popoarelor prin civilizaţia şi cultura lor. Dar
civilizaţia şi cultura se cristalizează ca nişte modele de
comportament în care munca deţine o funcţie consti-
tutivă primordială. În acelaşi timp, munca este un fac-
tor cu o determinare decisivă în formarea
caracterului. Astfel, ieşirea din etnografie ne dezvăluie

lecţia morală a acesteia şi anume: etnografia ne des-
coperă felul de a munci al unui popor şi, implicit, di-
versele faţete ale caracterului său.

Un punct de legătură între etnografie şi peda-
gogie îl reprezintă, de asemenea, tradiţia: într-adevăr,
tradiţia este obiect al etnogafiei, dar tradiţia este, to-
todată, prima formă de şcoală. Ea şi-a manifestat
această funcţie socială în societăţile fără scriere (din
trecut şi din prezent), dar şi în devenirea individului
uman, mai exact în etapa preşcolară, prin instituţia
celor „şapte ani de-acasă” (ca să ne referim la cadrul
românesc).

Această succesiune de corelaţii nu se opreşte
însă aici. Simion Mehedinţi a agreat şi a adoptat o pro-
fundă reflecţie a lui Carl Ritter: „Die Erde ist das Erzie-
hungshaus der Menschheit”/ „Pământul este casa de
educaţie a omenirii”. Cu aplicaţie particulară: pămân-
tul românesc este casa de educaţie a neamului româ-
nesc. Cum îngrijim ţarina, pădurea, râurile – aşa le
vom avea!... Se spune adesea în mass media autoh-
tonă: „România – ţară săracă”. De fapt, România e o
ţară înzestrată din plin, ca puţine altele de pe faţa Pă-
mântului; săraci sunt oamenii care nu ştiu să preţu-
iască zestrea providenţială ce li sa dat. În felul acesta
micul lanţ de determinaţii se încheie într-un cerc: geo-
grafie – etnografie – pedagogie - (şi din nou) geogra-
fie! Un cerc deloc vicios, ci întru totul virtuos!... 

Simion Mehedinţi, o figură reprezentativă a
ethosului românesc

În fiecare dintre aceste domenii de cunoaştere
şi de acţiune Simion Mehedinţi s-a inserat nu doar ca
un eu epistemic (ca un subiect cunoscător), ci şi ca o
conştiinţă misionară. Prin tot ceea ce a realizat, el s-a
proiectat în posteritate ca o conştiinţă emblematică,
sau, altfel spus, ca o figură reprezentativă a ethosului
românesc. 

O primă observaţie cu valoare de argument
este aceea că, în practicarea lor la scara unui popor,
cele trei domenii la care ne-am referit în contextul de
faţă – geografia, etnografia şi pedagogia – sunt, fie-
care în parte, discipline identitare. Fireşte, în prelege-
rile de la catedră, Profesorul Mehedinţi nu ignora
adevărurile generale, dar demersul său ţintea întot-
deauna o cât mai adecvată înţelegere şi asumare a fe-
nomenului românesc. Exemplare erau din acest punct
de vedere congresele profesorilor de geografie din
ţară, organizate anual, de fiecare dată în alt oraş, cu
prelegeri în clasă dublate de ieşiri în natura înconju-
rătoare a locului. Ce efect excepţional vor fi avut
aceste congrese în cimentarea legăturii dintre pămân-
tul românesc şi poporul român! În continuitatea lor
trebuie aşezate acele cursuri speciale de etnografie
puse de Profesor sub denumiri precum „Datoria ge-
neraţiei actuale”, „Către noua generaţie” etc. Pe drept
cuvânt se poate afirma că strategia vieţii lui a fost et-
nopedagogia, adică educarea naţiunii...

Gândirea lui Simion Mehedinţi pulsează în
mediul unei filosofii a vieţii, una orientată spre ac-
ţiune. Într-o sintetică scrutare a devenirii noastre cul-
turale din ultimele două secole, Tudor Vianu, de la
înălţimea viziunii sale axiologice, diagnostica faza
post-istoristă, care a urmat după prima generaţie ju-
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nimistă (a cărei emblematică figură a fost Titu
Maiorescu), drept „faza activismului cultural”. Noua
etapă, scria Vianu, a ridicat drept problemă funda-
mentală nevoia unei organizări realiste şi s-a exprimat
prin încurajarea „temperamentului productiv”, ale
cărui valori călăuzitoare sunt: „Mai întâi credinţa în
ştiinţă, în puterea şi eficacitatea raţiunii omeneşti.
Apoi iubirea de oameni şi patriotismul, hotărârea de
a veni în ajutorul semenilor cu care suntem întruniţi
pe acelaşi pământ, cu care împărţim moştenirea ace-
luiaşi trecut şi aspiraţiile către acelaşi viitor şi, în sfâr-
şit, mişcaţi de iubirea ordinei şi armoniei estetice,
hotărârea de a da civilizaţiei noastre caracterul operei
de artă”9. Nu recunoaştem oare în toate acestea toc-
mai constelaţia de valori ce dau strălucire prin vreme
operei lui Simion Mehedinţi?...

Slujitor al catedrei universitare, al tribunii so-
ciale, al condeiului, organizator de şcoală în ştiinţă,
purtător al idealului academic, reformator al învăţă-
mântului, iar pe deasupra un tradiţionalist vizionar –
Simion Mehedinţi s-a aflat răstimp de o jumătate de
secol în linia întâi a strădaniilor de construire a unei
naţiuni româneşti moderne. S-a remarcat printr-o
prestaţie dinamică, însufleţitoare, deşteptătoare de
conştiinţe. El însuşi a fost o supraconştiinţă. Figura sa
în cultură e una de strateg. Simbolic vorbind, locul său
e în Panteonul Naţional Românesc.
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LICEUL „UNIREA“ ŞI UNIRISMUL
prof. univ. dr. Gheorghe MOLDOVEANU

Cei doritori să cunoască întregul evantai de sen-
suri şi semnificaţii ale unui cuvînt apelează la dicţio-
narele explicative, care adaugă, de la o ediţie la alta,
tot alte şi alte cuvinte, unele cu circulaţie restrînsă
(cuvinte regionale, pe cale de dispariţie sau chiar dis-
părute), altele nou apărute, creaţii interne sau împru-
muturi, pentru a satisface nevoia limbii de a denumi
realităţi noi1. Mai nu e dicţionar al limbii române din
care cuvîntul unire să lipsească, iar faptul este firesc
dacă se are în vedere vechimea cuvîntului2 şi frec-
venta lui folosire3, dar cuvîntul unirism nu e de aflat.
Pe Google nu am găsit nici un text în care acest cuvînt
să fie folosit, dar am găsit cuvîntul unirist, al cărui sens
poate fi dedus, chiar dacă definiţiile lipsesc. În aceste
texte se vorbeşte despre membri ai clubului sportiv
„Unirea“ din Alba Iulia, elevi ai unor licee, colegii, gru-
puri şcolare etc. din Braşov, Tîrgu Mureş, Paşcani,
Focşani etc. Elevii colegiului din Focşani s-au organizat
chiar într-o societate numită „Asociaţia Uniriştii”, iar
imnul colegiului se intitulează „Eu sînt unirist”.

Fără prea multe cunoştinţe de lingvistică, se
poate deduce că unirist este persoana care are legă-
tură cu o instituţie, asociaţie, grupare etc. cu numele
UNIREA, sens pe care îl adaugă cuvîntului UNIREA su-
fixul -ist „care are legătură cu/ aparţine unei grupări
sau concepţii, unui grup, curent etc.“. Cuvîntul pere-
che unirism e format de la aceeaşi bază UNIRE, cu su-
fixul -ism, al cărui sens e înrudit cu al lui -ist „grupare,
orientare, concepţie, activitate soci-economică etc.“
Unirist e, deci, cel care aparţine unei grupări şi care
promovează o orientare, o atitudine, o concepţie etc.,
aşa cum Asociaţia Uniriştii îşi propune, ca, prin cola-
borarea elevilor, a profesorilor, a prietenilor CNU, „să
iniţieze şi să dezvolte programe de tineret în Colegiul
Naţional Unirea, în Focşani şi în judeţul Vrancea prin
promovarea valorilor educaţiei“. Această concepţie o
putem numi unirism.

Cele spuse aici nu sînt introducere la un studiu
de lingvistică, ci au legătură directă cu Liceul „Unirea”
(fie-mi permis să folosesc cuvîntul liceu în loc de co-
legiu; am motivele mele!) din Focşani, care a fost tot-
deauna promotorul unirismului şi, de peste un secol,
scoate Revista noastră, al cărei nume conduce în
aceeaşi direcţie.

Am avut bucuria şi onoarea de a fi participat la
manifestările dedicate aniversării a 100 de ani şi a 150
de ani de la înfiinţare. La una din întîlnirile din 2016
am folosit cele trei cuvinte aici în discuţie, unire, uni-
rist, unirism, fără să am vreo clipă sentimentul că fo-
losesc cuvinte inexistente în limba română; unirismul,
chiar în lipsa cuvântului, a fost ideea care a legat pro-
moţiile de absolvenţi ai liceului de-a lungul timpului.

Înfiinţat în anul 1866 prin ordin al domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, care apărea în numele şcolii nou
înfiinţate la Focşani, Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza“,
cea mai importantă instituţie de învăţămînt de pe în-
tinsul teritoriu dintre Buzău şi Bîrlad, avea să-şi
schimbe numele în 1880 în „Unirea“, iar cauza nu era
deloc schimbarea atitudinii faţă de Domnul Unirii,
cum s-ar putea crede, pentru că în conştiinţa focşă-
nenilor Cuza rămînea „un mare suflet de patriot“4.
Funcţionînd în Focşani, Oraşul Unirii, liceul trebuia să
poarte numele unuia dintre cele mai importante eve-
nimente din istoria noastră, „în amintirea ştergerii de
veci a hotarului despărţitor al ţărilor surori“5. Pentru
acelaşi motiv, ziua de 24 ianuarie devenea patronul li-
ceului, a cărui sărbătorire a fost întreruptă doar pen-
tru o scurtă perioadă, cînd istoria noastră naţională,
cu momentele ei de glorie, trebuia să treacă neobser-
vată; era încercarea de a face să se uite că „valoarea
educativă a acestui eveniment, eficacitatea exemplu-
lui său este mare şi folositoare mai ales. Simţul frater-
nizării şi al solidarităţii de neam, pentru propăşirea
culturii şi fiinţei noastre naţionale, acel simţ care a în-
sufleţit pe părinţii noştri la 1859, ar trebui să vor-
bească lămurit generaţiei de azi“6.
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În formularea profesorului unirist Simion
Crainic, misiunea asumată a liceului era „creşterea şi
instruirea tinerei generaţiuni, care în viitor avea să
ducă mai departe munca uriaşă a marilor patrioţi,
care i-au lăsat moştenire: o Românie unită şi liberă“,
în credinţa că „nu se poate întemeia nimic puternic,
nimic trainic, nici spre binele fiecăruia în parte, nici
spre binele obştesc decît pe baza naţională, pe con-
ştiinţa şi larga participare a poporului întreg, la aşeza-
rea temeliei naţionale a statului“7.

Credinţa profesorului Simion Crainic nu era
numai a lui. În Cuvânt înnainte, care deschidea primul
număr al „Revistei noastre“, profesorul Dimitrie
Papadopol, preşedintele Societăţii literare a elevilor
de la „Unirea“, îşi exprima speranţa că prin revistă „ti-
neretul nostru şcolar, dornic de a lua contact cu colegi
de la celelalte şcoli secundare din ţară şi de peste ho-
tare“, va contribui la formarea unei „comunităţi de ve-
deri şi idealuri între toţi cei de aceeaşi vîrstă şi cu
aceleaşi aspiraţiuni“ şi invita „întreaga şcolărime ro-
mânească să ia parte, cu inima deschisă, la muncă co-
mună împreună cu colegii lor […]. În acest chip va fi
la îndemîna tuturor să aducă la cunoştinţa colegilor
de oriunde ceea ce cred şi simt, vor stabili între ei o
scară a valorilor“.

Cuvîntul înnainte se încheia cu îndemnul lui
Barbu Ştefănescu Delavrancea care, zicea profesorul,
„ar trebui să fie săpat în sufletul tuturor“: „Tinerime!
Aveţi o mare datorie. Ca să puteţi exista liberi, trebuie
să aveţi în minte un mare ideal: acel al neamului ro-
mânesc“.

Îndemnul profesorului Papadopol a avut repede
ecou. Numărul 2 înregistra deja colaborarea unui elev
din Iaşi, iar în următoarele numere colaborările elevi-
lor din alte oraşe se înmulţesc, aici găsindu-şi semnă-
tura colaboratori din Pomîrla Dorohoiului, Botoşani,
Galaţi, Ploieşti, Piatra Neamţ, Buzău, Suceava8, Bacău,
Bucureşti, Rîmnicul Sărat, Caracal, Alexandria, Tulcea,
Turnul Severin, Bîrlad, Brăila. Cît priveşte distribuirea
revistei, aria era mult mai întinsă. Dacă avem în ve-
dere timpul scurt al apariţiei primei serii a „Revistei
noastre“ (primul număr - la 15 noiembrie 1912, ulti-
mul - la 1-15 mai 1914), spaţiul pe care revista s-a
făcut cunoscută este impresionant9, iar colaborările
mai mult decît fructuoase. Colaborările elevilor nu se
reduceau la creaţii literare sau propuneri şi rezolvări
de probleme, cum o dovedeşte articolul În luptă pen-
tru limbă al unui elev din Ploieşti, vorbind despre cu-
rajul lui Octavian Scalat din Cernăuţi, care părăsise

Tribunalul Comercial din Cernăuţi pentru că i se refu-
zase să folosească limba română, drept consfinţit de
lege, dar nerespectat de autorităţi.

Revista reuşea să fie o voce a generaţiei, gene-
raţia noastră, bucurîndu-se de un prestigiu bineme-
ritat; în numărul din decembrie 1913 - ianuarie 1914
elevii din Alexandria comunicau: „Urmărim cu mare
interes cele publicate în revista colegilor noştri supe-
riori din Focşani şi am voi şi noi să-i imităm“. Chiar
după încetarea apariţiei revistei poziţia uniriştilor din
Focşani nu se schimbase; în 1920 membrii Societăţii
literare a elevilor din Piatra Neamţ cereau informaţii
despre activităţile Societăţii literare din Focşani pen-
tru a le folosi în propria organizare.

Primul număr al „Revistei noastre“ conţinea
prima parte a conferinţei Fraţii de la Pind, susţinută
cu două luni înainte în Societatea literară, ceea ce în-
seamnă că preocuparea de a informa despre viaţa ro-
mânilor din afara graniţelor Regatului era mai veche
şi foarte susţinută10, în acord cu ideea unităţii naţio-
nale a românilor, care trebuie afirmată şi întreţinută
în sufletele tuturor românilor, ca valoare fundamen-
tală printre „valorile omeneşti, valori cari dau un sens
vieţii şi străduinţei noastre, vieţii omenirii […]. Fiecare
popor este chemat la munca aceasta, dezvoltîndu-şi
individualitatea etnică, urmărindu-şi idealul cultural
în ramele idealului naţional, căci ideal cultural fără
ideal naţional n-a existat şi nu va exista şi cei ce-l ur-
măresc urmăresc o nălucă“11.
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Se încerca încă un pas în interiorul unirismului,
noi şi nostru ne mai limitîndu-se la generaţia tinerilor,
ci avîndu-i în vedere pe toţi românii. Este explicaţia
pentru rubrica (Veşti) De la fraţi, care publica infor-
maţii despre românii din afara frontierelor statale, fie
că erau din sudul Dunării, fie că erau din Transilvania
sau Bucovina. În numărul 8/ 1 martie 1913, în această
rubrică se făcea precizarea:  „Cînd am înfiinţat «Re-
vista noastră», primul nostru gînd, dorinţa noastră
nestrămutată a fost ca ea să devină cu timpul o legă-
tură trainică de înfrăţire între şcolarii români din ţară
cu cei de peste hotare, din ţările româneşti de sub stă-
pînire străină. Ţinta noastră a fost a întări, printr-un
schimb mai intim de idei, comunitatea de simţiri şi
idealuri între românii de pretutindeni. Cu slabe puteri,
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dar din suflet,  doream să ajutăm la măreaţa operă de
unitate culturală a tuturor românilor, la care operă lu-
crează, cu simţire caldă şi pricepere vie, oameni mari
ai neamului românesc. Neţărmurita lor dragoste de
neam şi statornicia în muncă aveau să ne fie pildă veş-
nică şi călăuză înţeleaptă în drumul pe care pornisem.
În acest scop am căutat să ne punem în legătură cu li-
ceele din toate ţinuturile româneşti“. Articolul se în-
cheia reluînd rugămintea adresată profesorilor şi
colegilor din spaţiile din afara statului român: „să ne
împărtăşească şi nouă unele din gîndurile şi mîhnirile
lor, fiind încredinţaţi că pentru noi sînt zile frumoase
acelea cînd primim veşti de la dînşii“.

muite cum fusese cazul cu Octavian Goga şi Russu-
Şirianu), sau indirecte (închiderea şcolilor româneşti;
coruperea, în diferite moduri, a fruntaşilor români),
pe de alta despre activităţi menite să cultive şi să în-
treţină ideea unităţii naţionale16 şi încrederea în per-
sonalităţile de seamă ale românilor, căci, se afirma în
numărul  10 - 11/ 1914, „naţiunile trăiesc şi se slăvesc
prin oamenii lor, ale căror gînduri şi plăsmuiri le înalţă
şi le slăvesc“17. 

Interesul pentru românii din sudul Dunării poate
mira, căci astăzi se ştiu mult prea puţine despre faptul
că aromânii au avut personalităţi de seamă pentru is-
toria românilor în general. Părinţii mitropolitului
Andrei Şaguna, primul mitropolit al Ardealului după
crearea bisericii greco-catolice de aici, erau aromâni,
că Fundaţia Gojdu, înfiinţată de Andrei Şaguna, a avut
merite enorme în cultivarea românilor ardeleni prin
numărul însemnat de burse pentru elevii şi studenţii
români18, era creaţia aromânului Emanoil Gojdu, iar
în România numărul personalităţilor aromâne este
impresionant. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea mişca-
rea de renaştere naţională a aromânilor a cunoscut o
mare amploare19, ceea ce a atras atenţia şi românilor
de la nordul Dunării20, dar faptul nu era deloc pe pla-
cul administraţiei statelor din Balcani. Dacă turcii s-au
dovedit mai îngăduitori cu această mişcare, grecii au
declanşat o adevărată campanie de teroare împotriva
lor, prin grupuri civile înarmate care pedepseau orice
iniţiativă a aromânilor21. Criza balcanică din anii 1912,
1913 avea de rezolvat şi această problemă şi a fost
unul din motivele pentru care România a intrat în răz-
boi, deşi se situa de partea Greciei, ţara care îi asuprea
cel mai mult pe aromâni. În tratatul încheiat în urma
celui de al doilea război balcanic despre aromâni nu
se spunea nici măcar un cuvînt. Doar în anexe se pre-
vedea că Bulgaria, Grecia şi Serbia vor acorda autono-
mie şcolilor şi bisericilor aromâne, ceea ce pentru
aromâni era lovitură de graţie22.

După absolvirea liceului, legăturile mele cu li-
ceul s-au refăcut, aş zice, firesc. La sărbătorirea cen-
tenarului liceului, cînd aveam doar patru ani de la
absolvirea facultăţii, am prezentat comunicarea Preo-
cupări de pedagogie şi ortografie la profesorul focşă-
nean Dimitrie F. Caianu, de care mă apropiau nu
numai preocupările, ci şi principiile privind paşii
necesari în realizarea progresului şcolar şi funcţiona-
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În centrul atenţiei era procesul de deznaţiona-
lizare impus tuturor acestora. „Dincolo de hotarele
României libere, elementul românesc duce o luptă de
moarte cu stăpînitorii de azi ai vechii Dacii. În
Bucovina, sub ochii noştri, strănepoţii vechilor arcaşi
moldoveni sînt deznaţionalizaţi de elementul rutean,
înstrăinîndu-se tot mai mult locurile ce împrejmuiesc
mormîntul celui mai mare domn de semniţie româ-
nească. […] găseşti prin părţile Sătmarului mii de ro-
mâni cari de asemenea nu mai cunosc limba
românească. În secuime, sate întregi şi de mai mult
timp ştiu în româneşte doar Tatăl nostru şi Crezul. Sin-
gurele aceste rugăciuni le reamintesc că au fost ro-
mâni. În Basarabia, nobilimea românească s-a
rusificat, întocmai cum în altă parte acea nobilime
s-a franţuzit12“13.

Informaţii despre românii din nordul Dunării
erau culese prin colegi de la şcolile de acolo. Aşa aflăm
că din Bucovina se cerea ajutor concret pentru susţi-
nerea cauzei românilor de aici. Profesorul Orest de
Tarangul de la liceul român din Suceava adresa elevi-
lor din Focşani rugămintea „să deie forme vii cuvinte-
lor frumoase din «Revista noastră», să se facă apostoli
ai unei cauze naţionale atît de măreţe, cum e acea a
Casei Naţionale din Suceava“14. Modalitatea concretă
de ajutor era în acel moment difuzarea albumului cu
cele mai reprezentative monumente din Suceava edi-
tat de Casa Naţională15.

Despre Transilvania aflăm pe de o parte infor-
maţii despre politica maghiară de deznaţionalizare
prin presiuni directe (condamnări pe motive plăs- prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu şi

prof. univ. dr. Ioan Pânzaru
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litatea ortografiei, supuse continuităţii şi noncontra-
dicţiei. Reveneam astfel acasă, printre unirişti, chiar
dacă pentru marea familie a absolvenţilor liceului
„Unirea“ nu ştiu să se fi folosit acest cuvînt. În atitu-
dinea foştilor mei profesori am descifrat taina succe-
sului lor; se simţeau legaţi de antecesori şi de
contemporani, iar prin aceştia cu succesorii. Cu toţii
formau o comunitate, faţă de care se simţeau respon-
sabili. Era unirismul avant la lettre, căci de regulă cu-
vîntul menit să denumească o realitate apare impus
de realitate. Informaţiile privind istoria liceului m-au
convins că liceul a avut dintotdeauna vocaţia uniris-
mului, pe care, precum s-a văzut mai sus, fiecare ge-
neraţie de profesori şi elevi o transmitea generaţiilor
următoare.

Am motive temeinice să cred că unirismul este
concepţia la care aderă cu trup şi suflet toţi cei care
şi-au legat numele de cel al Liceului „Unirea“. Unul
dintre acestea este refacerea legăturilor cu elevi şi
profesori din Bucovina şi Basarabia, în slujba ideii uni-
tăţii culturale a românilor, iar celălalt este prezenţa
absolvenţilor din generaţiile trecute, unii plecaţi din-
colo de hotare, în paginile „Revistei noastre“ şi impli-
carea aceloraşi în diferite activităţi şi proiecte ale
liceului. 

Ideea înscrisă în Statutul Asociaţie Uniriştii că
„militează pentru promovarea valorilor culturale în
beneficiul persoanelor fizice, juridice şi al societăţii ro-
mâneşti în general“ asigură continuitate şi consec-
venţă mai vechilor deziderate ale liceului şi este cu atît
mai actuală acum, cînd se împlineşte un veac de la in-
trarea României în războiul de întregire a neamului şi
cuprinderea lui în graniţele unui singur stat. Graniţele
interstatale nu sînt lipsite de importanţă, dar mai im-
portantă decît ele este conştiinţa apartenenţei la
aceeaşi entitate spirituală, pe care întîmplătoarele
graniţe le despart. Aşa s-a întîmplat şi la Unirea mică,
din 1859, şi la Marea Unire, din 1918. Desfiinţarea
graniţei era doar ceea ce rămînea să se întîmple. Iar
retrasarea graniţelor după 1945 nu i-a făcut pe cei din
afara statului român mai puţin români; şi noi şi ei tre-
buie să credem că formăm aceeaşi familie, a românis-
mului, să transformăm imaginea veche a graniţelor cu
sîrma ghimpată în  alta cu fîşii de mătase, care să in-
vite la depăşirea teritoriului, slujind această idee cu
armele culturii.

1 A se vedea, de pildă, Florica Dimitrescu, Dicţionar de cu-
vinte recente, ediţia a II-a, Editura Logos, Bucureşti, 1977.

2 Dicţionarele Academiei Române care precizează şi prima
atestare a cuvîntului menţionează anul 1757, dar cuvîntul va fi
avînd aceeaşi vechime ca şi limba română, fiind derivat de la ver-
bul uni, moştenit din lat. ūnĭo. Nu este lipsit de interes să preci-
zăm că anul atestării este doar anul primei atestări în scris, nu şi
certificatul de naştere al cuvîntului.

3 Cuvîntul figurează printre cele 2581 de cuvinte repre-
zentative ale limbii române doar pe baza criteriului folosirii frec-
vente (v. Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, coord.
Marius Sala, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988).

4 Simion Crainic, 24 Ianuarie, cuvîntare rostită la serbarea
Liceului „Unirea“ de la 24 ian. 1913, în „Revista noastră“, nr. 6/ 1
febr. 1913.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem. Numărul 5 al revistei publica articolul  Un erou

al neamului, un elogiu adus lui Spiru Haret, care afirmase: „Cea
dintîi datorie a şcolii, care trece înaintea oricărei alteia, este de
a forma buni cetăţeni, şi cea dintîi condiţie pentru a fi bun cetă-
ţean este de a-şi iubi ţara fără rezerve şi de a avea încredere ne-
mărginită în viitorul ei“.

8 Colaborarea din Suceava era semnată Un elev de la liceul
românesc din Suceava, Bucovina, probabil de teama posibilelor
repercusiuni.

9 În numărul 13-14-15/ 15 mai 1913 profesorul Constantin
Calmuschi din Galaţi pleda pentru „revistele şcolăreşti“, iar des-
pre revista uniriştilor focşăneni spunea: „am primit cu bucurie
această revistă şi o citesc cu interes din ce în ce mai mare“.

10 Numărul revistei din 1 noiembrie 1913 făcea cunoscute
conferinţele Societăţii literare pe anii 1912 şi 1913; din cele 19
conferinţe, 9 aveau ca obiect românii din afara graniţelor: Fraţii
de la Pind, Antagonismul dintre români şi unguri, Istoria în liceele
ungureşti, Poetul Ardealului (O. Goga), Trup din trupul nostru
„Bucovina“, Românii din Basarabia, Revoluţia lui Horia, Începu-
turile poeziei populare şi a[le] literaturii la aromâni.

11 „Revista noastră“, nr. 3-4,  15 decembrie 1913 –  1 ia-
nuarie 1914.

12 Se avea în vedere puternica influenţă franceză, ce cu-
prinsese mai toate domeniile sociale şi împotriva căreia N. Iorga
organizase în 1906 o puternică demonstraţie studenţească.

13 „Revista noastră“, nr. 3-4,  15 decembrie 1913 –  1 ia-
nuarie 1914.

14 Idem, nr. 9/ 15 martie 1913. Cauza era făcută cunoscută
mai înainte: „a spori elementul românesc din Suceava şi judeţ,
pentru a redobîndi din cîte am pierdut“. 

15 În numărul următor aflăm că la librăria A. Codreanu din
Focşani albumul era expus spre vînzare.

16 Numărul 10 - 11/1914 se deschidea cu poezia poetului
şi omului de teatru din Ardeal Zaharia Bîrsan Ca mîini va bate
ceasul, în care propovăduia credinţa că „de la Bîrsa pînă la
Sătmar […]/ Va bate ceasul pentru toţi de-acum/ Şi cel ce-a plîns
în veci nu va mai plînge“.

În acelaşi număr se prezenta turneul din Transilvania al
trupei teatrale Antonescu, printre ai cărei interpreţi se aflau ac-
tori celebri ca Ion Brezeanu şi Maria Ciucurescu; prezenţa acestei
trupe în Ardeal „a făcut pentru unitatea culturală a românilor
mai mult decât tiradele patriotice a zeci de discursuri […] arta
dramatică s-a dovedit a fi mijlocul cel mai bun pentru unitatea
culturală“.

17 Articolul era dedicat lui Ioan Russu-Şirianu, fost colabo-
rator şi director al „Tribunei“ din Sibiu, condamnat la închisoare

21 ianuarie
CRONICILE  ANIVERSARII

NOTE BIBLIOGRAFICE



48

de autorităţile maghiare pentru materialele publicate în revista
respectivă nu numai de Russu-Şirianu. În Regat se făcuse cunos-
cut, alături de Octavian Goga şi alţi ardeleni, prin încercările de
a convinge România să iasă din neutralitatea faţă de politica hab-
sburgică din Transilvania.

18 Din nefericire, patrimoniul fundaţiei Gojdu din Buda-
pesta, după ce fusese naţionalizat de regimul comunist maghiar,
e astăzi dispărut datorită dezinteresului reprezentanţilor statului
român.

19 În 1888 Constantin Belimace, una dintre marile perso-
nalităţi ale aromânilor în lupta pentru supravieţuire naţională,
publica Părinteasca dimîndare („Mustrarea părintească“), ce
avea să devină imnul aromânilor, din care redăm două strofe, cu
transpunerea în limba română al lui Hristu Cîndroveanu: Cine-şi
lasă limba lui/ Arză-l para focului/ Să se zbată viu, pe loc,/ Şi
să-i ardă limba-n foc.// Şi în vatra părintească/ pruncii să nu şi-
i fericească,/ Nunţi să nu le deie sorţii,/ Să nu-şi legene nepoţii“.
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20 Statul român s-a implicat în deschiderea de şcoli româ-

neşti după 1864, iar din 1880 se deschid şcoli medii şi de specia-
litate.

21 „Revista noastră“, nr. 2/ 1 decembrie 1912, redă afişul
pus de una dintre aceste grupări pe uşa bisericii unui sat aromâ-
nesc: „Cine se declară român de naţionalitate sau îşi va trimite
copiii la şcoală românească sau se va închina la biserică româ-
nească este condamnat la moarte şi decapitat“.

22 În lucrarea sa Chestiunea aromânească, Editura Enci-
clopedică, Bucureşti, 1994, p. 120, Max Demeter Peyfuss dă do-
vadă de un cinism greu de calificat: „dacă nu ar fi existat o
mişcare naţională, aromânii ar fi fost scutiţi de teroare şi de emi-
grare; ei ar fi fost absorbiţi, pe nesimţite, de lumea greacă“. E de
reţinut gîndul amar al unui aromân consemnat în „Revista noas-
tră“, nr 2/1912: „pînă acum n-a venit nimeni în comuna noastră
să ne vadă, să ne cerceteze, să ne întrebe cum trăim, să vadă
viaţa noastră şi să vedem şi noi pe românii din România“, ceea
ce ar putea îndreptăţi afirmaţia lui Peyfuss că „înclinarea parti-
delor politice din România de a transforma mici scandaluri în
mari chestiuni de stat a dăunat prestigiului mişcării naţionale
aromâneşti“ (p. 119).

Aprinderea luminilor CNU
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Bianca DUMBRAVĂ
absolventă a Colegiului UNIREA

promoția 2013

TAXI CeNU are sfârșit 
Povestea „Concert Taxi la CNU” a început în ia-

nuarie 2011 şi numără, până în prezent, 6 capitole. Şi
vor mai fi, cu siguranţă vor mai fi. De unde această si-
guranţă? De unde certitudinea că nu s-a încheiat? E
un răspuns simplu, dar de o deosebită încărcătură
emoţională pentru noi toţi cei care suntem uniriști şi
trăim CNU. Să vedem începutul poveştii. Ca orice în-
ceput, determinarea şi dorinţa de implicare au fost
punctele-cheie pentru proiectul al cărui parcurs nu
aveam să îl cunoaştem pentru că generaţiile se
schimbă, dar acesta nu a fost un impediment! Vorbim
de atuuri, vorbim de parcurs, dar trebuie să vorbim,
neapărat, despre oameni. Întâi, oamenii care au de-
marat totul: o mână de studenţi cu idealuri mari, aju-
taţi şi protejaţi de domnul director Cornel Noana, de
doamna diriginta Angela Sîrbu. Apoi, vorbim de oa-
menii care au umplut de fiecare dată sala de specta-
col: domni profesori, elevi, invitaţi, dar şi părinţi,
prieteni, toţi aceştia cântând „NonStop” chiar şi atunci
când „E criză”. Şi, la urmă, menţionez acei oameni
care ne surprind cu fiecare concert, cu fiecare vers,
oameni alături de care am rostit mai uşor „Cele două
cuvinte”, oameni care nouă, uniriștilor, ne-au devenit
prieteni.

Ce înseamnă un „Concert Taxi la CNU”? Un
cumul de sentimente ne încearcă de fiecare dată. Şi
vorbim de zilele acelea de pregătiri, vorbim de ziua
cea mare în care nerăbdarea pare că pune stăpânire.
Agitaţia şi neliniştea doresc a se instala printre noi. Şi
reuşesc, într-o mică măsură... până sosesc maşinile şi
până vedem preferaţii. Şi apare emoţia, apare bucuria
că o să mai avem o seară cu ei până vom vedea „Ste-
lele care cad”. Cu partea organizatorică atingând an
de an cote maxime, nu rămâne decât să cântăm. Să
dansăm şi să zâmbim. Trece o oră, trece şi a doua şi
ne apropiem de final. Şi-i aplaudăm şi se întorc. Închi-
dem marea în ochi şi pe ei în suflet. Căutam chiar şi
„Nişte răspunsuri” cu ei în „Matematică imposibilă”.
Şi nu numai. Ropote de aplauze, o sală de festivităţi
în picioare, ochii înlăcrimaţi care marchează încă o
seară reuşită şi zeci de voci strigând în acelaşi ritm:
T-A-X-I! În final, rămâne să primim autografe, să ne
îmbrăţişăm, să facem poze şi să aşteptăm următorul
lor concert aici, ACASĂ, unde vor fi mereu aşteptaţi
cu braţele deschise!

Aşa cum anticipasem, a fost într-adevăr un răs-
puns simplu. Un răspuns pe care îl mai traducem cu
două versuri: „n-o să ştii niciodată ce înseamnă asta
dacă nu eşti unirist şi TU!”.

TAXI, CNU chiar te (vă) iubeşte! Şi cred eu că
nu e o iubire unilaterală! Şi cine sunt eu? Eu... eu am
avut onoarea să fac parte din cei care au scris începu-
tul poveştii. De voi, generaţii de unirișiti, depinde să
continuaţi frumoasă poveste. Această poveste care,
momentan, e fără sfârşit. Nu-i scrieţi un sfârşit. 

TAXI, nu uita: mereu, aceeaşi scenă, aceeaşi
sală şi acelaşi loc, „aproape” cu aceiaşi oameni, dar
sigur cu acelaşi drag

21 ianuarie
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VINERI
22 ianuarie 2016

8.30 – 9.30
Primirea invitaţilor

9,30
Lansare „Revista Noastră”

Lansare  „Amintiri despre Unirea” cu invitaţi prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu,
prof. univ. dr. Ioan Pânzaru şi lector univ. dr. Adrian Stoicescu

„Liceul Unirea şi literatura” – intervenţie prof. univ. dr. Ioan Pânzaru
10.00

Atelier de dezvoltare personală „Despre Relaţii, Alegeri, Experienţe… şi Viaţă în general”
cu Otilia Mantelers şi Alina Tănase

Atelier de teatru pentru juniori cu actorul Mihai Cojocaru
11.00

Seminar: ”Despre constituţie şi constituţionalitate” cu prof. univ. dr. Tudorel Toader
Seminar: ”Vreau să fiu antreprenor!” 

cu lector Felix Pătrăşcanu, Fundaţia Romanian Business Leaders
Seminar: ”Mass-media  – misiune, provocări, manipulări” cu Mihaela Serea, revista

„Avantaje”, Liana Pătraş-Alexandru, Digi 24 TV şi Costi Rogozanu, Realitatea TV
Debate – All Times!

CN Uneşte? Ce citim, ce gândim, ce (BIBLIO)povestim!
cu Claudia Şerbănuţă, manager Biblioteca Naţională a României şi

Margareta Tătăruş, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
Webinars: „De la matematica de performanţă la matematica aplicată”

cu Virgil Petrea, Laurenţiu Ionaşcu, Cristi Săvescu, Daniel Cibotaru, 
Adrian Iuga şi alţi invitaţi

„IT la CNU, de la pionierat la cariere confirmate” cu Traian Şerbănuţă, Florin Şunel, 
Tudor Leu, Cornel Dumitraşcu, Florin Pătraş şi alţi invitaţi

12.00
Seminar: ”Chimia între ştiinţă şi artă” cu prof. univ. dr.  Ioan Călinescu

14.00
Conferinţă:  „Liceul Unirea şi apocatastaza poporului român”, 

prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană
Gala uniriştilor: evocări, amintiri, conexiuni on-line, distincţii

18,30
Concert de muzică simfonică „Unirea pentru Unirea”

Orchestra de cameră Unirea, sub bagheta dirijorului Arieh Levanon din Israel
(Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”)

20.30
Dineu oferit în onoarea invitaţilor
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Lansarea Revistei Noastre și
a volumului „Amintiri despre Unirea”

Vineri, 22 ianuarie, în Aula „Mihai Eminescu”
a avut loc evenimentul lansării numărului dedicat îm-
plinirii a 150 de ani de către mereu tânărul nostru Co-
legiu. Pentru aniversarea de  un secol și jumătate de
istorie CNU, „Revista noastră” a propus, la secțiunea
Eseu, un concept extrem de generos, și anume VA-
LORI, singurul care, în viziunea realizatorilor ei, se ri-
dica la înălțimea momentului. Valorile naționale,
mitul personal, atitudinea civică, feminismul, sensul
existenței, cultivarea tradițiilor, codul cavaleresc, sa-
crificiul de sine, mântuirea, chiar realitatea, așa cum
o știm  au fost propuse de autori ca teme pentru arti-
colele de la  secțiunea primă a publicației noastre.

Din punct de vedere grafic, mobilizarea a fost
excepțională, mai ales prin noua provocare lansată de
doamnele profesor Daniela Plăiașu – coordonatoarea
în ceea ce privește conceptul - și Roliana Giuclea – co-
ordonatoarea grafică. Elementul care a adus un plus
de prospețime acestui număr aniversar l-au reprezen-
tat caligramele inedite realizate de profesori și de
elevi deopotrivă. Ideea a pornit de la tradiția, insti-
tuită de foarte mult timp printre elevi, de a-și scrijela
numele pe cărămizile liceului. Cu ocazia acestui eve-
niment li s-a oferit elevilor oportunitatea de a-și sin-
tetiza printr-o caligramă – o construcție sintetică de
linii și scris  – crezul sau emblema cea mai potrivită  și
de a fi imortalizată această creație prin publicarea ei.
Surpriza a fost că au participat la acest insolit concurs
470 de elevi și majoritatea cadrelor didactice, iar cele
mai bune creații au dat un plus de creativitate și ener-
gie acestui număr al mai mult decât centenarei noas-
tre publicații.

Întregul eveniment al lansării a fost moderat
de către doamna profesoă Daniela Plăiașu, actualul
coordonator  sau, așa cum este caracterizată de către
elevi, „stâlpul de rezistență al revistei”. În discursul
dumneaei, doamna profesor a mărturisit cu emoție,

sinceritate și mândrie că la acest număr s-a muncit
mult mai mult decât la celelalte, efort care se poate
vedea în cuprinsul bogat al publicației. Autorii artico-
lelor au oferit diverse interpretări conceptului adus în
discuție: unii au reflectat asupra sferei religioase, alții
asupra valorilor naționale, vorbind despre patriotism
și ce înseamnă să fii român, iar alții au abordat ideea
de sacrificiu de sine, conform spuselor doamnei pro-
fesoe, prin mâinile și atenția căreia a trecut fiecare
material scris. Sintetizând în câteva cuvinte amploare
însemnătatea evenimentului, doamna Plăiașu l-a ca-
racterizat ca fiind „încă un moment important pentru
revistă, pentru noi și o câtime, poate, pentru istoria
culturii în acest județ”  și nu a încheiat discursul până

au consemnat prof. Daniela PLĂIAŞU
Iris SAVU (clasa a XII-a F)
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nu a subliniat dăruirea specială a elevilor care au făcut
parte din colectivul redacțional: „Aș vrea să văd cât
de tare puteți să-i aplaudați pe acești trei oameni pe
care i-am chinuit bine de tot, i-am lăsat fără vacanța
de iarnă; este vorba de Dragoș Dimoftei, care a con-
tribuit și la copertă, Ioana Boldeanu și Maria Necula.”
De asemenea a scos în evidență colaborarea specială
care a dat naștere unei coperte de excepție pentru
numărul din 2016 al „Revistei noastre”: „Un nume mai
lipsește, este acea artistă care a făcut cea mai grea
parte grafică a revistei, care are un temperament de
artist adevărat și căreia îi doresc o carieră strălucită în
domeniul plastic unde este  chemată să existe - este
vorba de Miruna Roșioru.”

Din partea colectivului de redacție al „Revistei
Noastre”, pentru că nimic nu se poate realiza doar
prin munca unui singur om, Maria Necula, elevă în
clasa a XII-a F, a prezentat partea tehnică a întregii
publicații. Astfel, așa cum am menționat, anul aniver-
sar 150 a fost marcat de existența caligramelor,
bucățele de hârtie care au întruchipat cărămizile
inscripționate de către absolvenți, deja legendare la
CNU. La începutul anului școlar, atât elevii, cât și pro-
fesorii au fost invitați să își scrie gândurile, cugetările
proprii, cu scopul principal de a le oferi liceului în dar,prof. Daniela Plăiaşu

Maria Necula
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la ceas de sărbătoare; propunerii au răspuns, conform
reprezentantului redacției, 24 de profesori și peste
400 de elevi. Din toate acestea, cele mai sugestive și
mai impresionante, în număr de 34, au constituit co-
perta IV a revistei. De asemenea, trebuia menționat
faptul că în acest număr au publicat articole peste 20
de elevi și 10 cadre didactice, la care s-au adăugat și
absolvenți și peste 80 de elevi cu lucrări grafice și fo-
tografii.

O particularitate a acestui număr a fost că a
adunat colaborări de la uniriști gimnaziști de clasa a
cincea la absolvenți din anii șaizeci ai secolului trecut.
Prin vocea sa, colectivul redacției încurajează activi-
tatea la revistă, mărturisind elevilor faptul că „scrisul
este cea mai frumoasă metodă de transmitere a pro-
priului eu, cea mai bună metodă de exteriorizare” și
tot prin vocea sa au prins glas mulțumirile față de cei
fără de care revista nu ar fi fost ceea  ce este acum:
„Și pentru că mă aflu aici, în numele unei întregi
echipe mi-aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care
au scris sau care nu au scris; tuturor celor care au con-
tribuit sau care nu au contribuit; tuturor care o vor citi
sau o vor răsfoi. Vreau să vă mulțumesc tuturor pen-
tru că pentru voi noi scriem și, mai presus de tot, ne
asumăm ceea ce scriem!Însă, cele mai sincere și calde
mulțumiri le merită două persoane; una dintre
aceasta nici măcar nu se așteaptă, iar celeilalte știu că
nu-i prea plac mulțumirile. Prima persoană, destul de
discretă aș putea spune; un om care ne ajută să ma-
terializăm tehnic tot ceea ce mintea noastră poate
crea. Îi mulțumim domnului profesor Romulus
Buzățelu. Este mai mult decât evident că „Revista
Noastră” se sprijină pe un stâlp, care, dacă nu era, re-
vista nu s-ar fi prăbușit, dar în mod sigur și-ar fi pier-
dut din strălucire și vitalitate. Este vorba despre un
om mai mult decât modest, care nu ne-a spus nicio-
dată ce să gândim, ci mai degrabă cum să o facem, un
om care ne-a oferit siguranță și valori atunci când noi
am avut nevoie de ele, un om care ne-a învățat să lup-
tăm pentru visele noastre și pentru o verticalitate in-
telectuală și culturală; și mai ales acum, când în câteva
luni vom pleca pentru totdeauna din acest liceu, țin
să-i mulțumesc pentru tot, doamnei profesor Daniela
Plăiașu.

În calitate de absolventă și de fost redactor la
„Revista Noastră”, Ica Dumbravă,  studentă la Facul-
tatea de Litere din București, a adresat câteva cuvinte,
caracterizând publicația ca fiind „ceva valoros, ce me-
rită citit sau măcar răsfoit pentru grafica din interior”

și la care „cu siguranță merită să scrieți, pentru că
doar prin scris și prin conștientizarea valorilor din jur
puteți să progresați”. De asemenea vorbitoarea a ana-
lizat balanța dintre valoare și critică, chiar în contextul
în care critica nu este cea mai dreaptă: „Știu că trăim
într-o societate în care nu suntem mulțumiți întot-
deauna de valorile promovate; știu că probabil anor-
malitatea devine normalitate în niște momente în
care nu se pune accentul pe ceea ce ne definește pe
noi ca oameni, așa că această temă presupun că a fost
o încercare pentru toți cei care au scris la revistă. Am
auzit de foarte multe ori diverse păreri despre „Re-
vista Noastră”, unele pozitive, altele mai puțin bune
și, de foarte ori, m-am mâhnit pentru că oamenii nu
apreciază adevărata valoare a celor care scriu în re-
vistă, adevărata valoare a articolelor. În schimb, mi-
am dat seama că atunci când un autor este criticat,
încearcă să muncească tot mai mult ca să se
autodepășească; nu ca să-i mulțumească pe ceilalți,
ci ca să se mulțumească pe el însuși sau să lase ceva
celorlalți pentru a dăinui în amintirea lor”.

O solemnitate aparte, dar și o greutate deose-
bită a dat evenimentului  participarea iluștrilor
uniriști: lector univ. Adrian Stoicescu, prof.univ.dr.
Gheorghe Moldoveanu și  prof. univ. dr. Ioan Pânzaru.
Ei au vorbit despre importanța revistei în viața liceului
și a colectivului său, despre etapele pe care le-a tra-
versat de-a lungul timpului și despre capacitatea de
reinventare cu fiecare apariție. 

Discursul domnului lector Adrian Stoicescu,
structurat pe raportul accelerare-decelerare în cultură
a demonstrat că, dacă factorii de accelerare sunt
firești și benefici, ei corespunzând tendinței globale a
progresului implacabil, factorii de decelerare sunt
corecția necesară, umplerea golurilor create de
mișcările prea rapide, corectarea inadvertențelor și

22 ianuarie

lector Adrian Stoicescu

prof. univ. dr. Ioan Pânzaru
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recuperarea în profunzime atunci când viteza a dus la
promovarea excesivă a ideilor superficiale, revista
fiind raportată la tendința de încetinire, reluare, apro-
fundare, recuperare în spirit, ea fiind parte atât din
prezent, cât și din trecut: „Evident că revista nu mai
este ceea ce a fost, pentru că e altfel. Nu e pozitiv
acest „altfel”, nu e negativ.

E drept că liceul și grupul de vârstă de aici tind
spre accelerare, însă revista mi-a dat senzația pentru
prima dată că este un loc al decelerării. E drept că ni-
ciun liceu nu poate funcționa independent de ceea ce
se întâmplă în jurul lui, dar la fel de adevărat este că
liceul este locul în care poate cel mai bine se materia-
lizează ceea ce un psiholog profesor la MIT, care ana-
lizează mediile publicitare de foarte multă vreme,
consideră că azi suntem  „alone together„ și „ we
communicate more with a computer and less with
each other”. Suntem conviețuitori în cultura asta ac-
celerată, în spatele ecranului”, dar revista i-a dat
senzația că s-a ieșit din spatele ecranului, în realitate.
Totodată, d-nul Adrian Stoicescu a lăudat „efortul co-
lectiv al unor copii, tineri, redactori care au reușit ceea
ce se întâmplă relativ rar, ca în ciuda vârstei pe care o
au, să poată lucra împreună și să producă, în urma
muncii colective, o revistă, care trebuie să recunosc,
pe mine unul m-a luat prin surprindere. Trebuie să re-
cunosc că m-am uitat când am primit revista într-un
format electronic, nu mi-a venit să cred în primul rând
că arată în felul în care arată și m-am uitat la arhivă.
Este pentru prima dată când revista într-adevăr este
altfel. Este cred, pentru prima dată când revista
reușește să depășească extrem de coerent, extrem de
puternic, modelul acela al liceanului care n-ar prea
ieși el din cuvântul profesorului, că, nu e așa, dacă nu
își face tema s-ar putea să primească o notă proastă
și dacă profesorul acela a zis să facem cum a zis pro-
fesorul, că profesorul e profesor și de la profesor până
la Dumnezeu nu e nicio diferență, nicio distanță”.  

Două lucruri sunt subliniate în discursul lui
Adrian Stoicescu drept fundamentale la noua struc-
tură, tematică și implicit calitate a revistei: „Primul:
este extraordinară ideea asta a caligramelor, este lu-
crul care mi-a plăcut cel mai mult din revistă. Punând
la punct un fel de, știu eu, graffitti-uri care sunt etalo-
nul culturii moderne,  „scrijeliturile” acestea cu vop-
sea de pe pereți  într-o formă în care nu te-ai aștepta,
o reinventare a unui model în paradigma lui
cvasitradițională și al doilea lucru, dosarul acela di-
dactic. Sunt lucrurile care mie unuia mi-au plăcut cel
mai mult. E drept că e destul de greu să compari și la
fel de adevărat este că dacă vrei neapărat  să compari,
poți să compari și o lingură de lemn cu o antenă  sa-
telit. Până la urmă amândouă pot prinde niște
unde...sau nu, nu știu, la fizică nu am fost bun. Este
foarte interesant însă cum poți pune, cap la cap, cu
mintea unui copil care, din câte am văzut, e de clasa
a IX-a, niște texte care în aparență n-au prea mare
lucru în comun și să reușești să treci granița aceea a
textului, a manualului și să te duci către pictură. E un
lucru pe care sincer și cu amărăciune îl spun de data

asta, nu reușesc să-l facă nici studenții pe care îi avem
în momentul de față și care dintr-un pur joc al hazar-
dului, ca să nu folosesc adjective calificante, vor
ajunge profesorii de română de mâine. În schimb, op-
timismul meu survine din ideea că, dacă un copil de
clasa a IX-a a reușit să pună cap la cap lucruri care la
o primă vedere sunt atât de diferite, cu siguranță că,
dacă va ajunge și el la un moment dat de partea cea-
laltă a catedrei, va reuși să-i învețe la rândul lui pe
niște elevi, care probabil vor fi la momentul respectiv
tot de clasa a IX-a,  să poată face mai mult decât o fac
viitorii absolvenți de filologie de astăzi”.

La finalul discursului a remarcat că „este ab-
solut extraordinar cum un tânăr de cincisprezece- no-
uăsprezece ani poate deopotrivă să trăiască într-un
univers din spatele ecranului și în aceleași timp să se
adapteze, repet, mergând pe ideea că orice formă va-
lorică presupune adaptarea, să se adapteze și în a
lucra împreună cu alți colegi pe care îi are, de data
asta în formă fizică și nu neapărat în spatele unui mo-
nitor, ca în cele din urmă să rezulte o revistă care, fără
îndoială nu mai e ceea ce a fost, dar o revistă care în
ciuda faptului că nu e ceea ce a fost, rămâne în conti-
nuare o revistă care merită să fie menționată atunci
când este vorba de liceul „Unirea”.

Rememorând vremurile de început ale
publicației uniriste, domnul prof. univ. dr. Gheorghe
Moldoveanu a definit conceptul de „noi”, care
reunește în opinia dumnealui, pe cei care scriu și pu-
blică, ci și pe cei care citesc sau care fac cunoscută re-
vista în afara liceului. „Se cheamă „Revista Noastră”.
E o revistă, o publicație. A noastră. Ce înseamnă „a
noastră”? Simplu, lingvistic înseamnă eu și tu, eu și el,
eu și, eu și, eu și…. Nu poate lipsi „eu”. În momentul
în care „eu” a dispărut, nu mai există „noi”. Ca atare,
oricine scrie, se înscrie în această comuniune a lui
„noi”. Ce înseamnă „noi”? Eu vreau să mulțumesc
celor de la Colegiul „Unirea”, care au făcut ca mai
toată lumea să poată lua contact cu toată revista de
la primul număr și până la ultimul. Și acum mulțumesc
chiar pentru că sunt posesorul acestei mari averi; am
pe un CD toate numerele publicațiilor scoase de Liceul
„Unirea”, indiferent de cum se numea el. Ca atare,  în
revista aceasta era prezentă unitatea școlară, erau
prezenți elevii de aici. În ce fel? Puteau să spună
„Vocea noastră”. În 1912 era tentația aceasta a glăsui-
rii, a-și afirma glasul, vocea; da, dar asta înseamnă să
ieși în față cu trâmbițe. Ei au preferat să rămână în pe-
numbră. Ce vă spune „noi”? Ce înseamnă „noi”? Sigur,
înseamnă elevii Liceului „Unirea”. Da, toți. Pentru că
era revista liceului, nu era numai a celor care scriau
acolo. Era revista liceului pentru că era și a celor care
citeau revista, a celor care difuzau revista. Am urmărit
din prima serie a revistei, toate numerele cu foarte
multă atenție, cu această deformare a mea. Revista
Noastră. Dacă v-ați uita cu atenție, ați constata un
lucru surprinzător sau chiar mai multe lucruri surprin-
zătoare. Întâi, în „Revista Noastră” publicau nu numai
elevi de la Liceul „Unirea”, ci publicau elevi și de la
Turnu-Severin. Așa-i că s-a schimbat perspectiva ace-
lui „noi”? Pentru că era și glasul celui de acolo. Mulți
colaboratori din Iași. Iașiul era cuprins în „noi” de la
Focșani, bătea în „noi” de la Focșani. Dar același „noi”
mai are o dimensiune. De o bună bucată de vreme,
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am fost deosebit de plăcut surprins să constat că în
„noi” din această revistă intra și Bucovina. Întâi că pu-
blicau elevi din Bucovina, numai că accesul lor era mai
dificil și atunci, cei din Bucovina mai curând difuzau
revista. Ca atare, cei din Bucovina se regăseau în „noi”
la o altă dimensiune. Prin urmare, revista vorbea des-
pre dificultățile elevilor din Bucovina, a românilor din
Transilvania, înainte de 1918. Acel „noi” exista. Nu
vreau să reiau istoria de la „Dacia Literară” că „noi”
suntem o uniune culturală și prin această unitate cul-
turală ne putem gândi să aspirăm la unitatea statală.

Mai constatam însă ceva. Revista era extrem
de preocupată de situația aromânilor și a publicat mai
multe articole despre situația acestora, dramatică la
începutul secolului pentru că începuse procesul de ex-
terminare al aromânilor, de deznaționalizare, extrem
de puternic, făcut pe cale brutală. Atunci spiritul
național al românilor căpătase oarece impuls, dar gre-
cii nu au acceptat așa ceva și atunci a început marea
nenorocire a aromânilor care au fost nevoiți să plece
peste tot. Așa cum s-a întâmplat și cu mulți armeni.
Cei de aici erau în cunoștință de cauză. În numerele
de atunci reverbera marele ideal al unirii, revista
având într-un fel valoare de cronică”.

Revenind la tematica anului 2016, la ideea de
valoare, domnul profesor a precizat: „În ultimul an
s-a vorbit despre valoare. Aceasta e valoarea, revista.
E cea mai mare, cea mai importantă valoare de aici.
Atâta timp cât un colectiv își promovează ideile, își
afirmă identitatea, încercând să lărgească zările colec-
tivului, indiferent de orice, este o valoare”. 

Cu emoție, în calitate de fost membru al co-
lectivului de redacție, în perioada când revista era
condusă de Petrache Dima, d-nul profesor universitar
I. Pânzaru a proiectat un pod spre aniversarea a două
sute de ani, principalul „material de construcție” fiind
conceptul de integritate a Liceului „Unirea”: „Liceele
sunt în general cele mai competitive unități de
învățământ din România pentru că oamenii cred în ca-
litate, în excelență, copiii sunt însuflețiți de anumite
aspirații, idealuri specifice vârstei și există în multe
licee o atmosferă de competiție care este caracteris-
tică acestui nivel de învățământ. Universitatea este
mult mai divergentă. Trebuie să ne gândim că specia-
lizarea a atins un asemenea nivel încât fiecare profe-
sor de fapt depinde de o mică comunitate

internațională care scrie în domeniul lui și, deci,
aceste efecte de solidaritate, de unitate, nu se mai re-
găsesc acolo decât transpuse în alte forme. 

Dumneavoastră, în perspectiva bicentenaru-
lui, ar trebui să fiți în poziția în care suntem noi acum.
Vă veți gândi înapoi și vă veți gândi cum a evoluat
Liceul „Unirea”. Trebuie ca, proiectiv, să ne punem
problema ce se va întâmpla după domnul profesor
Noană. Nu e o perspectivă veselă, dar este o perspec-
tivă foarte importantă. Liceul „Unirea” va continua, el
trebuie dus mai departe. Introducerea informaticii în
Liceul „Unirea” a fost o idee extraordinară. Mi-aduc
aminte că domnul profesor Noană, când eram amân-
doi mai tineri, m-a dus în clădirea centrului seismic de
acolo, unde amenajase primul laborator de informa-
tica, pe la începutul anilor 90. Avea câteva idei de care
era foarte mândru și cu care au început tineri care as-
tăzi sunt oameni de afaceri. Deci, iată cum o decizie
dintr-asta a avut un aport extrem de important la stra-
tegia Liceului „Unirea” și la integritatea ei. Reluarea
„Revistei Noastre” de către profesorul Petrache Dima
a fost tot o asemenea decizie. Atunci când profesorul
Dima nu a mai fost, ce avea să se întâmple? Avea să
dispară acest atribut al Liceului „Unirea”? Nu, s-au
găsit entuziaști, doamna profesor Plăiașu, care au dus
lucrurile mai departe.” 

Analiza ultimului număr, ca și caracterizarea
celei mai noi serii a publicației noastre făcute de dom-
nul profesor nu pot decât să ne onoreze: „Această re-
vistă este de două ori mai mare, de două ori mai
groasă și de vreo 5-6 ori mai interesantă decât erau
revistele noastre, care erau format A5, erau jumătate.
Am observat aici o varietate extrem de interesantă de
stiluri, de tipuri de grafică, pe care le-au creat elevii,
teme literare de la Carl Gustav Jung la Frida Kahlo,
care este pictor mexican, după cum bine știți, la Min-
nesang, la poezia de inspirație trubadurescă germană,
din Evul Mediu. Toate lucrurile astea mă fac să cred
că există un potențial de creativitate, de interes pen-
tru dezvoltare remarcabil, extraordinar în liceul nos-
tru, pentru că este al nostru.” 

Sinteză a inteligențelor multiple în acest cole-
giu, creuzet al voinței, pasiunii pentru cunoaștere, cer-
cetare a căilor de expresie și afirmare a eului, „Revista

noastră” este cro-
nică, expoziție de
grafică, școală a ta-
lentelor, piatră de în-
cercare a spiritului de
echipă și de sacrificiu
și, atât timp cât aces-
tea se vor găsi la alți
și alți entuziaști, cu
aceste materiale de
construcție va putea
dăinui  în toată isto-
ria viitoare a acestui
liceu.
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Costică Răduc - Expoziţie-album 
dedicată publicației „Revista Noastră"

Silvia Vrînceanu

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de activitate
a școlii care avea să devină Colegiul Național „Unirea”
Focșani, harnicul maistru fotograf focșănean Costică
Răduc a oferit uniriștilor o inedită expoziție-album
„Revista Noastră”, seria a II-a condusă de regretatul
profesor Petrache Dima.

„Expoziția foto este de fapt o istorie în imagini
a vieții cultural-educative a acestui lăcaș de cultură
care a fost și va rămâne un focar de lumină pentru lo-
cuitorii orașului nostru”, ne-a declarat fotograful
Costică Răduc. Imaginile surprinse prin „ochiul” obiec-
tivului fotografic de către Costică Răduc au intrat în
patrimoniul colegiului și oferă crâmpee din viața spi-
rituală a unor vremuri apuse, în care intelectualii de
marcă ai orașului nostru au făcut „rezistență prin cul-
tură”. 
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„Domnul Costică Răduc le-a înnobilat munca
cu imagini ce vor rămâne nemuritoare. La această
aleasă manifestare de prețuire și simpatie, domnul
Costică Răduc, "un cronicar" în imagini al Vrancei stră-
bune, a oferit din preaplinul sufletului său un impre-
sionant album fotografic ce ne va rămâne în suflet și
cuget. Prin această expoziție personală, generoasă și
dezinteresată artistul foto Costică Răduc înnobilează
manifestările reunite sub genericul "Unirea 150". La
ceas de sărbătoare să urăm colectivului și elevilor de
la Colegiul Național „Unirea” multe împliniri și bucurii,
iar maestrului Costică Răduc ani mulți și sănătate!”,
se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor. 

Costică Răduc
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ec. Lucian DORDEA

absolvent al Liceului UNIREA
promoția 1955

Două valori de frunte ale
învățământului românesc

Încă vii în inimile și în mințile noastre,
înălțătoarele momente ale festivităților prilejuite de
împlinirea a 150 de ani de viețuire a liceului nostru,
ne-au oferit unica șansă de a întâlni laolaltă nume-
roase personalități plecate, de-a lungul anilor, de pe
băncile acestei școli. Nu-ți este dat de multe ori în
viață să fii martorul unei asemenea densități de minți
luminate pe metru pătrat, roade ale aceluiași izvor ne-
secat de valori care este Colegiul Național „Unirea”.

Printre multele personaje care ne-au bucurat
cu prezența lor în acele zile, mă voi opri doar la două
persoane dragi mie (și pe care le cunosc, cred, cât de
cât), care au îmbrățișat în devenirea și ascensiunea
lor, aceiași mare și nobilă pasiune: slujirea limbii ro-
mâne!

Este vorba despre colegul de liceu Gheorghe
Moldoveanu și mult mai tânărul Ioan Pânzaru (i-am
trecut în ordinea vârstei)!

Pornind din lumi oarecum diferite, primul,
dintr-o familie de gospodari harnici locuitori ai unei
zone rurale din preajma Focșanilor, iar celălalt, „băiat
de oraș” cu o impunătoare prestanță aristocratică do-
bândită de la înaintașii săi, au reușit, prin eforturi de-
osebite, voință, tenacitate și, desigur, multe renunțări,
să ajungă acolo unde și-au dorit!

Paradoxal, pe Gheorghe Moldoveanu, deși
coleg de promoție, l-am cunoscut mai bine mult mai
târziu, cu prilejul emoționantelor noastre întâlniri co-
legiale. E firesc să fie așa, pentru că, la absolvirea li-
ceului, cei 120 de colegi au zburat care-încotro,
reîntâlnindu-ne după mulți ani, așezați cât de cât fie-
care la locul lui în viață, prilej cu care ne-am descope-
rit o serie de afinități!

Încercând să retrăim momentul absolvirii li-
ceului, oricât ne-am străduit, nu am reuși să ni-l închi-
puim pe elevul Gheorghe Moldoveanu, în cel ce va
deveni mai târziu. Privindu-l astăzi, ne putem imagina
cu ce costuri a parcurs acest drum, dublate
bineînțeles de o inteligență peste măsură, drum la ca-
pătul căruia îl aștepta binemeritatul statut de PROFE-
SOR UNIVERSITAR DOCTOR ÎN FILOLOGIE! Trebuie
amintit faptul că profesorul Moldoveanu este autorul
a numeroase lucrări de specialitate, dintre care ultima
a fost încununată cu PREMIUL ACADEMIEI ROMÂNE!

Profesorul Gheorghe Moldoveanu, cu mode-
stia care-l caracterizează, a demonstrat, prin compor-
tamentul său că, cu cât urci mai sus pe scara afirmării,
cu atât te porți mai firesc, mai simplu, mai natural în
societate. Această latură a felului său de a fi, a dove-
dit-o din plin și cu prilejul fericitului eveniment care
ne-a reunit în luna ianuarie a acestui an. Prezență mo-
destă, când a fost invitat să vină la microfon pentru
a-și expune cuvântul, pentru asta fiind nevoit să iasă

de la masa prezidiului și să se prezinte „în mărime na-
turală” în fața asistenței, nu a găsit de cuviință decât
să rostească nonșalant și „șugubăț” că „o să mi se
vadă bocancii”, ceea ce ne-a trimis instantaneu cu
gândul la Nică al Petrei din Humulești. Nu întâmplător,
cred, datorită acestui comportament mai direct, mai
„din popor”, mai simplu „după vorbă, după port” și-a
găsit cel mai potrivit loc pe plaiurile moldave, chiar în
capitala lui Ștefan. Sigur că acest moment a stârnit
zâmbete, contribuind la crearea unei atmosfere de re-
laxantă apropiere și destindere.

Apoi, după ce „s-a încălzit”, vorbitorul a înce-
put să „croșeteze” în jurul cuvântului „NOI” (pornind
de la denumirea „REVISTEI NOASTRE”), despre toate
formele derivate, toate nuanțele și implicațiile lui,
încât, dacă nu ar fi fost limitat de timp, probabil că
l-am asculta și la această oră!

Pe cea de-a doua personalitate despre care
îmi permit să vorbesc, profesorul IOAN PÂNZARU, mai
tânăr ca noi cu 12-13 ani, l-am cunoscut într-o împre-
jurare fericită, când, elev fiind în clasele terminale ale
liceului nostru, venea des în casa socrilor mei îm-
preună cu părinții săi, ce aveau rădăcini comune la ni-
velul bunicilor, podgoreni gospodari din Țifeștii
Vrancei! În acest mediu cald, familial, i-am cunoscut
îndeaproape pe ai săi părinți, în prezența cărora te
simțeai parcă în altă lume, o lume plină de noblețe,
de educație interbelică, de civilizație aristocratică, în
total contrast cu lumea exterioară a anilor ’60.
Prezența familiei Pânzaru în viața noastră din acei ani,
ne-a oferit un dureros element de comparație între o
atmosferă normală, naturală în care ar fi trebuit să
trăim și un stil de viață impus de un regim criminal!

Cunoscând familia Pânzaru, am avut privilegiul
de a cunoaște ce înseamnă NOBLEȚEA: tatăl, Eniță
Pânzaru, jurist de marcă, fost ofițer în armata regală,
ce a cunoscut calvarul prizonieriatului în Siberia
Sovietică și, care, cu demnitate și patriotism, a refuzat
să se întoarcă în țară cu divizia Vladimirescu; mama,
Aurelia Pânzaru, o distinsă doamnă profesoară cunos-
cătoare de limbi străine, dar în special posesoare de
alese maniere, care, în lipsa soțului (pe care nu știa
dacă îl va mai vedea), pentru a-și crește cei doi copii,
s-a angajat vânzătoare la un magazin filatelic.

Acest loc de muncă fără strălucire, a fost înno-
bilat prin simpla prezență a domniei sale, dovadă fiind
mulțimea de tineri (și nu numai) care-i treceau pragul,
atrași de bogăția cunoștințelor câștigate în dialogul cu
distinsa doamnă. Este limpede că dintr-o asemenea
familie, nu putea să crească decât un asemenea rod
care a devenit PROFESORUL UNIVERSITAR DOCTOR
IOAN PÂNZARIU.
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Revenind la acele fecunde întâlniri din tinerețe

cu familia Pânzaru, mi-a rămas în minte un gest banal
până atunci, însă cu o semnificație deosebită,
deslușită mai târziu: elevului Ioan Pânzaru i-a atras
atenția în biblioteca mea un volum bilingv - în română
și engleză - „Tragedia lui Hamlet” (foarte greu inclusiv
la propriu), ce conținea o serie de analize și de comen-
tarii care se adresau specialiștilor în domeniu. Cum
am mai spus, un gest banal la acea dată, însă care a
avut darul de a ne arăta calea pe care a ales să o stră-
bată viitorul profesor universitar, cale parcursă cu
distincție, sobrietate și modestie, câștigând de timpu-
riu cele mai înalte aprecieri!

Deloc întâmplător, deci și cât se poate de fi-
resc, posesorul unor asemenea calități „moștenite”
din familie, a ajuns timp de două mandate (atât cât se
poate), rectorul celei mai mari universități din țară,
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI!

Urmărindu-i alocuțiunea susținută de prilejul
acestui jubileu, ne-am putut da seama de înălțimea
morală a vorbitorului, de frumoasele calități care-l ca-
racterizează. Paradoxal, în ciuda simplității celor pre-
zentate, s-a reliefat cu atât mai pregnant statura
prezentatorului, dezvăluindu-se toată modestia și
noblețea sa, eleganța și echilibrul din simpla sa
prezență.

Concluzionând, nu pot decât să-mi exprim de-
plina satisfacție pentru bucuria trăită în prezența aces-
tor personalități, două piscuri pe care, forțând puțin
lucrurile, îndrăznesc a le asemui cu vârfurile OMU și
MOLDOVEANU (simplă coincidență de nume!).

Parafrazându-l pe Radu Gyr, îmi permit chiar
a-i asemăna cu cele două simbolice personaje ale bra-
vului poet-martir, Ioan și Gheorghe, însă nu în sensul
invocat de acesta, ci pentru că ei s-au ridicat, au luptat
în slujba LIMBII ROMÂNE și au reușit să contribuie,
alături de mulți alții, la ridicarea prestigiului școlii
noastre dragi, COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA”!

Ioana ALEXANDRU
absolventă a Colegiului UNIREA

promoția 2010

Secretul succesului 
Debate All times

Pe 22 ianuarie 2016, când CNU sărbătorea 150
de ani, șase dintre membri absolvenți ai Clubului de
Debate Seism se întâlneau pentru a dezbate moțiunea
„Liceul te pregătește pentru succesul profesional și so-
cial”. Ei sunt Florentina Terțiu, Alexandra Tarbă, Raluca
Petrescu, Cezar Cherciu, Andrei Budescu și Ioana
Alexandru și aceasta ar fi putut fi povestea dezbaterii
lor. Dar, după un an, nici unul dintre ei nu-și mai
amintește exact ce argumente strălucitoare a adus
echipa Guvernului sau ce contraargumente ok a adus
echipa Opoziției, iar cronicarul este nevoit să noteze
doar impresii.

Nu cred că e nevoie să mai scriem, dar autorul
acestor rânduri a făcut parte din echipa Guvernului.
Și, în ciuda unei argumentații sclipitoare, haotice,
susținute cu pătimașă convingere, am  pierdut cate-
goric. Cu multă delicatețe, doamna profesor Maria
Zgăbârdici a trecut tradiționalul vot al publicului, care
încheie orice dezbatere demonstrativă și ne-a declarat
pe toți câștigători, ca într-o instituție de învățământ
politically correct care se respectă. Dar am pierdut,
era clar. Opoziția susținea ideile de bun simț, care se
aflau în mințile tuturor celor din sală – că succesul e
o noțiune complicată, personală, greu cuantificabilă,
că liceul, cu tarele lui, nu e o garanție a succesului, că
fiecare își construiește la fel de bine propriul drum și
în școala generală, și în facultate. Mai mult decât atât,
opoziția erau ei, the all stars, Raluca, Cezar și Andrei,
mai încrezători, mai elocvenți și mai carismatici ca ori-
când, gata să împărtășească din înțelepciunea lor, gata

Ioana Alexandru
semnând în Cartea de Onoare
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să echilibreze balanța după elanul idealist al Guver-
nului. Adevărul e că am luptat onorabil, după ce am
deschis meciul, Alexandra și Florentina au recuperat
minunat minge după minge și au atacat fără milă.
Chiar dacă am avut primul serviciu și un joc destul de
agresiv, până la urmă noi tot am fost Simona Halep
împotriva Serenei Williams. 

Până la urmă, nici cei mai vajnici apărători ai
educației tradiționale n-ar putea conecta fără drept
de apel noțiunea de succes cu învățământul liceal. Fie-
care a văzut absolvenți de liceu eșuând, persoane fără
educație reușind într-un domeniu sau în altul; liceul
nu este atât antrenamentul pentru succes – reușita în
viața profesională sau personală, urale și recunoștință
veșnică, ci o cale spre devenire. E chiar mai important
decât să ai succes sau e un altfel de succes, intim, greu
sau deloc observabil din exterior, mai puțin promovat.
Pe tot parcursul dezbaterii nu s-a vorbit atât despre
cursuri, cât despre anii de liceu ca un sistem de
experiențe și oportunități, format din oamenii pe care
îi întâlnești, cărțile pe care le citești, site-urile pe care
le accesezi, muzica pe care o asculți, locurile unde
ajungi. Sunt ore, teze, teme pe care ți le vei aminti
peste ani. Sunt concursuri, olimpiade, turnee, schim-

buri de experiență care contribuie substanțial
la omul care vei fi. Toate echipele din care vei
face parte vor rămâne cu tine. Așa cum au
rămas și cu mine.

Îmi pare rău că n-am transformat clu-
bul de debate în frăție, să avem salutul nostru
și simboluri secrete și să le facem farse majo-
retelor sau celor de la dansuri irlandeze. Am
încercat, dar nu erau foarte mulți nerds atunci
când am intrat eu în club, oamenii aveau vieți
de continuat după dezbaterile de antrena-
ment și după sedințele de research. Iar acum
sunt oameni de super-succes. 

Dacă va face vreodată cineva o listă cu
debaterii uniriști din toate timpurile, îi rog să
nu-i uite pe cei cu care am dezbătut eu:
Alexandru Mihu, Victor Solomon, Diana

Mereoiu, Carmen Bratu, Dragoș
Prodan, Raluca Danțiș, Cristina
Golomoz și colegele mele de echipă,
the most wonderful Tedora Bratu și
Ioana Zvâc. Nu-mi amintesc să fi
câștigat prea multe competiții, dar
cu siguranță ne-am distrat.

Margareta Tătăruş, 
Mihai Cojocaru şi
Ioana Alexandru

Ioana Alexandru, Alexandra Tarbă şi
Florentina Terţiu

prof. Maria Zgăbârdici, Cezar Cherciu, 
Andrei Budescu şi Raluca Petrescu
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absolventă a Liceului UNIREA

promoția 1997

Gânduri la ceas aniversar
Când eram copil, nu reușeam să-mi dau seama

niciodată ce vârste au oamenii. Nu-mi explicam de
unde știi dacă cineva are 30, 40 sau 50 de ani. Iar cei
bătrâni păreau că așa s-au născut, să fie bunici, să
spună povești, iar la un moment dat, să facă parte din
ele. Cu cât am crescut, preocuparea pentru simțul
acesta al vârstei, pe care-l râvneam ca un fel de busolă
spre universul maturității mele, s-a dovedit o pierdere
de vreme. Alta mi-a fost descoperirea de om care
înaintează ireversibil în timp. Felul în care ne uităm la
cei din jur depinde întotdeauna de ora exactă la care
ne-am întâlnit mai întâi.

Când, după sunetul soneriei, se deschide o
ușă, iar un dascăl spune clasei pentru prima
dată: „Bine v-am găsit!”, când copilul îi cuprinde din
bancă privirea, iar amprenta vocii, a siluetei și a
pașilor rămân în retina sufletului său, aceea este clipa
de grație a primului ceas care configurează toate orele
petrecute împreună apoi. Am resimțit puternic
această senzație când m-am revăzut, după aproape
20 de ani, cu profesorii mei. Percepția vârstei m-a oco-
lit aproape complet... Nu i-am văzut schimbați, deși
știam c-a mai trecut încă o viață între noi. Dar am
văzut schimbările pe care aceste prime întâlniri le-au
produs în mine, în generațiile care ne-au urmat și în
felul în care școala mea arată azi. 

La aniversarea celor 150 de ani ai Colegiului
Unirea, locul acesta era o lumină. Renovat, consolidat,
primitor, semeț și senin, se adunaseră în el elevi din
toate colțurile lumii: din Israel și până în Statele
Unite... De la jurnaliști și ingineri programatori, până
la artiști și universitari. De la cei mai tineri, boboci ai
acelui an, până la generații venerabile, trecute de 80.
Oriunde mergeai, în sălile de curs, în amfiteatru, pe
holuri, în curtea liceului sau la Ateneu, câteva
generații erau împreună la un eveniment al aniversă-
rii: lansarea revistei, concertul simfonic, dezvelirea
plăcii comemorative, seminariile interactive, specta-
colul de dans, gala televizată... O adunare de energii
copleșitoare!

Și stând de vorbă cu mulți - elevi din generația
mea, dascăli, sau foști absolvenți în pragul senectuții
- am avut sentimentul că suntem toți cu ceasurile
oprite la clipa primelor noastre întâlniri. „Pe mine mă
veți iubi sau mă veți destesta!”, auzeam parcă în am-
fiteatru în timp ce doamna profesor de limba și lite-
ratura română, Daniela Plăiașu, ne explica de ce s-a
reformat „Revista Noastră”. „Ce este omul? Încotro
se îndreaptă el?” se mira lăuntric o voce în timp ce
profesorul de filosofie, Vasile Chiper, îmi spunea că nu
m-am schimbat și că mă urmărește adesea la televi-
zor. „Nota 10 este doar a profesorului!” răzbătea un
ecou în timp ce Adrian Atarcicov, îmi strângea mâna
zâmbind pe sub ochelari în fața propriei mele isto-
rii. „Fericirea, cum spune Seneca, stă în lucrurile di-
năuntrul nostru!”, auzeam în timp ce doamna de
latină, Elena Soare, mă întreba ce mai face fetița mea.
„Scoateți o foaie de hârtie și scrieți o poezie!” răzbă-
tea pe scenă în timp ce profesorul de matematică, azi
domnul director, Cornel Noană, le oferea invitaților
medalii aniversare și îi poftea să țină discursuri.

La final am știut, că oricât de fragili, de
inocenți și de imaturi am fi fost pe băncile școlii, im-
presia primului ceas nu ne-a înșelat, cu trecerea tim-
pului. A pus sens în alegerile noastre de mai târziu, a
făcut posibilă această aniversare de povestit nepoților
și ne-a dat o bucurie nesfârșită de a ne întoarce.
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Liana Pătraş, Florin Pătraş şi
Dragoş Dragomir

”Mass-media – misiune, provocări, manipulări”
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150 de ani...
...de tradiție, istorie, credințe, idealuri,

educație. Da, e vorba despre aniversarea liceului la
care am învățat. Și despre SPIRITUL din care am fost
parte. Și pe care încă îl trăiesc... cel în care am contat
și am simțit, cu bune și cu rele, ce însemnă VIAȚA. Cel
în care am învățat că, dincolo de reguli sau restricții,
de oameni, idei, fapte ori sensuri găsite, trăiește liber
spiritul celor care AU REUȘIT să se DEFINEASCĂ. Al
celor care au știut să-și găsească drumul, conștiința și
știința de a fi. 

Am trăit doi ani în spirit de UNIRIST. Iar
Revoluția din ’89 m-a prins în prag de bacalaureat. Au
fost ani frumoși, plini cu de toate și care mi-au lăsat
urme adânci: de prețuire pentru cei care știu ce VOR,
de iubire pentru cei care știu să FIE și de RESPECT pen-
tru cei care pot ajunge la suflete de OAMENI. Mici sau
mari. Curate sau rătăcite în timp sau spațiu. 

Lucrurile sau oamenii nu s-au schimbat prea
mult... Și nici SPIRITUL care îndeamnă la
PERFORMANȚĂ, RESPECT, IUBIRE. De sine, de
educație și de cei care se străduiesc să lase urme în
suflete, minți și viață.

MULȚUMESC, dragilor mei profesori care as-
tăzi îmi spun pe nume, care au lăsat URME adânci în
propria-mi devenire și care se străduiesc (încă) să de-
finească VIITORUL copiilor noștri!
Și da, sunt mândră că sunt UNIRISTĂ! Acum, la aniver-
sarea celor 150 de ani de la înființarea liceului care
mi-a dat speranța într-un viitor demn de eforturile
mele, vă doresc și eu să vă fiți ROST și IUBIRE pentru
cei din jur. Și MODEL de urmat în ÎMPLINIRE. Așa cum
și eu am avut...

Am fost parte din împlinirea a 150 de ani de
existență. Am fost invitată, alături de Claudia
Șerbănuță, managerul Bibliotecii Naționale a Româ-
niei, să ținem un atelier pentru elevii liceului, gazdă
fiindu-ne biblioteca liceului. L-am numit CNUnește?
Ce citim, ce gândim, ce (BIBLIO) povestim! Și am pe-
trecut împreună două ore în care am încercat să găsim

împreună soluții, idei și provocări frumoase din care
să creștem. Am reușit, spun eu cu multă convingere,
să-i facem pe cei aproape 30 de elevi de clasa a IX-a
să conștientizeze ce potențial au. De a fi creativi, de a
se implica în proiecte ce pot schimba în bine locul în
care trăiesc sau destinul pe care și-l construiesc. De a
citi și a crește prin lecturile ce le formează caracterul
și le șlefuiește inteligența. Am întâlnit copii frumoși.
Și oameni speciali ce mi-au marcat viața, existența,
devenirea. Am avut cele mai mari emoții. Și am fost
EU. Cea care greșește, iubește și trăiește. Prin oameni,
fapte, decizii, credințe. Am fost, pe rând, învățat și
învățăcel. Am respirat aer în clădirea, spațiul și cu oa-
menii care par să-mi semene. Și care îndrăznesc mai
mult decât le imaginează viața, limitele sau visurile.
Am trimis în eter (sper că nu și în van) emoții și idei.
Cât pentru 150 de ani de tradiție. Acum pot spune că
am scris istorie. A celor care vor să schimbe vieți și ati-
tudini. A celor care cred în EI și care se iubesc suficient
cât să poată dărui și celorlalți...

Am fost apoi mărturie a celor ce au fost sau
vor fi. Mi-am aplaudat foștii profesori dar și pe cei
care-și trăiesc din plin viața de licean și care au dăruit
liceului și oamenilor prezenți din talentul, pasiunile și
performanțele lor. Am trăit atunci emoții cât pentru
două vieți. Sau mai multe. I-am prețuit și privit cu
inima deschisă-n dăruire pe toți cei care formează su-
flete și minți sclipitoare-n performanță. Le-am
mulțumit în cuvinte (ne) rostite tuturor celor care să-
desc și cresc atât de frumos spiritul UNIRIST. Și o voi
face mereu, pentru că și eu sunt UNIRISTĂ. Și fericită
cu ceea ce fac. Sau simt, dincolo de toate ce le fac să
se întâmple. Sau le creez. Sau le las să fie... întru de-
venire și iubire de oameni.

La mulți ani, în fiecare an, Colegiului Național
„Unirea” din Focșani! Locul în care am devenit EU!

22 ianuarie
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prof. Emil ONEA

Sărbătoare de 150 de ani 
cu familia selectă a CNU

Informatică şi matematică - performanţe şi cariere
Cu participarea următorilor profesioniști

crescuți de CNU:

Cornel Dumitrașcu – online din Argentina
Florin Șunel
Adrian Stan
Traian Șerbănuță
Florin Pătraș
Tudor Leu – online din New York
Lucian Onea – online din Copenhaga
Dan Sirman
Virgil Petrea
Cristi Săvescu
Adrian Iuga
Laurențiu Ionașcu
Daniel Cibotaru

Întâlnirea a fost organizată într-un cadru spe-
cific comunicațiilor între specialiștii din lumea STEM
sau mai bine zis, IT&C. O discuție între elevii din cla-
sele a XI-a și a XII-a și cei ce acum se află în lumea în-
treagă, aducând valoare prin cunoștințele și
priceperea lor. Oameni speciali cu care Colegiul
Național „Unirea” se mândrește; produsul educației
în cadrul unui liceu care nu și-a dezmințit niciodată
renumele.

Prezenți în laboratorul de informatică arhiplin,
din sala 39, specialiștii în matematică și în informatică
au discutat despre cariera lor, despre contribuția
esențială școlii și a spiritului unirist la formarea lor
profesională și la integrarea socială. 

Absolvenții au răspuns întrebărilor elevilor
curioși, iar aceștia au aflat ce avantaj este să înveți să
fii perseverent, să urmezi exemplul profesorilor și al
colegilor. Cum se explică succesul? Cât de importanți
sunt banii? E mai bine afară decât în Romania? 

Nimeni nu a dat soluții, dar toți au fost de
acord că poți face facultate în România și poți ajunge
“sus”. Poți lucra în Romania pe bani mulți, dacă ești
valoros. Un exemplu este Florin Șunel, conducătorul
unei companii de IT în România, cu rezultate exce-
lente.

Virgil Petrea, Florin Şunel, Viorel Stan şi 
Traian Şerbănuţă

Florin Şunel

Cristi Săvescu, Virgil Petrea, Florin Şunel, Viorel Stan, Traian Şerbănuţă, Adrian Stan, 
Florin Pătraş şi Adrian Colin  



6363

CRONICILE  ANIVERSARII

Cel mai important lucru pentru toți cei 13 a
fost școala, profesorii de calitate, oportunitatea olim-
piadelor, colectivul de colegi din clasă. Fiecare dintre
cei prezenți în sală sau online, a amintit numele unui
profesor drag de la CNU, a ținut să precizeze că fără
colectivul didactic al școlii, fără atmosfera celor 4 ani
de școală serioasă nu ar fi ajuns oameni. Bineînțeles
că participările la competițiile școlare de matematică
sau informatică au fost un vector de mobilizare în a
învăța și a se compara cu ei înșiși, în a-și evalua pro-
priile capacități de a îmbrățișa o carieră.

Cât contează banii în ceea ce suntem, în ceea
ce vrem să devenim, în cariera noastră, în existența
curentă? Cei mai mulți au fost moderați spunând ca
pentru ei banii nu contează decât în măsura în care
aceștia le asigură un trai normal și ajută pentru dez-
voltarea personală. Trebuie să recunoaștem că toți cei
prezenți câștigă bine, își permit o viață confortabilă,
iubesc călătoriile în lume, fac investiții în educația co-
piilor lor, dar și pentru dezvoltarea personală.

Recomandările către colegii lor mai mici au
fost să fie consecvenți studiului, să își aleagă meseria
care le place, să se cunoască pe sine și să fie atenți la
oportunitățile vieții! Nu există o rețetă de succes, poți
alege căi proprii în funcție de oportunități.

Concluzia a fost unanimă: să faci ceea ce îți
place, să fii liber, să muncești conștiincios și dedicat.
Restul... vine de la sine!

22 ianuarie

Laurenţiu Ionaşcu, Cristi Săvescu şi Virgil Petrea

Viorel Stan, Adrian Stan, Genovica Vulpoiu, Liliana
Neşu şi Dan Sirman
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absolventă a Liceului UNIREA

promoția 1982

Păzitorii focului
Vorbim cu mândrie despre istorie, prețuim

mărturiile străinilor, ne lăudăm cu cei care au pornit
dintre noi și s-au afirmat în lume. Dar, mai întâi de
toate, cei care rămân în cetate și îi păzesc forța în-
treagă și spiritul nealterat merită laudă.

Pe 15 septembrie 1975, am devenit elevă a Li-
ceului „Unirea”, în clasa a VI-a. Ne-am adunat în curte,
într-un mare careu – pentru că eram mulți, de la clasa
a V-a până la clasa a XII-a. Profesorii, în față. Încercam
să-i citesc pe rând și, sincer, mă cam intimidau.

Zilele acelea erau, pentru Liceul „Unirea”, ul-
timele zile demne de dinainte de 1989. S-au anunțat
rezultatele absolvenților la admiterea în facultăți. Îmi
mai amintesc că, dintr-o clasă de 34 de absolvenți, 32
fuseseră admiși. Și, pe vremea aceea, nu era puțin
lucru să intri la o facultate. Erau locuri mult mai puține
decât acum și nu existau universități particulare, adică
ateliere de diplome, la care să plătești și să tot plătești
până când, la urmă, să-ți primești diploma cu sau fără
știință de carte.

Profesorii mei... De ce-mi impuneau, oare,
atâta respect? Erau atât de demni! Profesorii erau oa-
menii cei mai respectați în comunitate. Poate și me-
dicii, dar aceștia nu aveau aceeași notorietate.

Erau împrejurări în care profesorii mei se aflau
împotriva voinței și convingerilor lor. Era un stat so-
cialist și aveau sarcina să trudească la consolidarea și
perpetuarea ideologiei comuniste. Dar n-am simțit
asta în cei opt ani în care am învățat la „Unirea”. Nici
istoria pe care am învățat-o acolo nu era cea din ma-
nuale, nici literatura nu se limita și nu zăbovea la ope-
rele convenabile regimului. Ba chiar, pus în fața
întrebării mele directe (retorice sau naive? – nu-mi
amintesc ce era în capul meu), profesorul meu și al
vostru, Viorel Chiper, cu care făceam economie poli-
tică, a avut cel mai cinstit răspuns posibil. Eu am în-
trebat: „Dacă socialismul reprezintă idealul de
organizare a societății umane, de ce nu trec toate

țările la socialism?” Răspuns: „Pentru că nu vor.” Cred
că acela a fost momentul în care am început să gân-
desc și în privința societății, după ce, până atunci, mă
preocupaseră doar omul, conștiința, cunoașterea și
alte asemenea chestii strict individuale.

A doua zi, după ce se deschidea anul școlar, ne
duceau la cules de vii. Cea mai întinsă podgorie din
țară, fatalmente, nu are niciodată destui culegători.
Veneau autobuze și umpleau larga intersecție din fața
porților. Urcam pe clase, umpleam autobuzele și ne
duceau la IAS-uri, CAP-uri, în vii mai bine sau mai prost
îngrijite, unde culegeam și culegeam struguri, stru-
guri, struguri pe care îi visam și noaptea.

Colegii mei își amintesc cu plăcere săptămâ-
nile acelea în care mai mult ne jucam decât munceam,
jucam peste rânduri Fazan pe filme sau pe fotbaliști,
mâncam la grămadă în pauză și ascultam muzică din
casetofoanele atârnate în șpalieri.

Eu, însă, m-aș fi lipsit de toate aceste bucurii.
Uram felul în care mi se încleiau mâinile și cosorul ru-
ginit cu care se întâmpla să-mi crestez degetele; uram
mirosul autobuzelor rablagite; uram norma pe care o
aveam de făcut și boabele pe care trebuia să le adun
din țărână; uram vinul care avea să se facă și să se bea,
pentru că uram alcoolismul cu care ne confruntam din
belșug în zonă. Striveam cu ură boabele de pe jos și
spuneam: „Un pahar de vin mai puțin, un om beat mai
puțin, un copil și o femeie bătuți mai puțin, un acci-
dent mai puțin...” Uram știrelnița crescută printre rân-
duri, roua din ea care mă uda la picioare și bruma care
ne prindea în vie, obligați să culegem în continuare,
cu mâinile aproape înghețate. E chestie de structură
individuală. Unii au tendința să-și amintească doar
ceea ce le-a plăcut. Eu poate că n-am vocația fericirii.

În tot acest timp ingrat, profesorii noștri,
transplantați cu de-a sila de la catedră, pe haturile vii-
lor, aveau o atitudine stingheră, stânjenită de absur-
dul situației. Stăteau în picioare, cu câte un sacou pe
umeri, în poziții demne și reținute, încercând, într-un
fel sau altul, să facă față provocării. Nu cred că-i ve-
deam așezându-se pe acolo, pe vreo ladă sau pe vreo
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găleată întoarsă cu fundul în sus. Nu i-am văzut mân-
când! Păreau că sunt niște ființe pur spirituale, care
trăiesc fără hrană și lipsite de nevoi trupești.

Erau îngăduitori atât cât trebuie și severi atât
cât trebuie. Nu m-am simțit niciodată umilită de vreun
profesor pentru vreun eșec școlar – și numai eu știu
cât de vulnerabilă eram și cât de ușor mă simțeam
umilită. Era fiecare stăpân, cumva, pe o balanță a echi-
librului absolut – cel puțin, în ochii mei. (Dacă a existat
o excepție la un moment dat, aceea a fost o rătăcire
pe care n-am apucat s-o lămuresc și s-o iert pentru că
cel care mi-a făcut o mare nedreptate a plecat dintre
noi și m-a lăsat așa, cu un bagaj amar și greu în suflet.
Nu vreau să amintesc întâmplarea aceea, dar nu pot
nici să mint spunând că așa ceva nu s-a întâmplat ni-
ciodată.)

Apoi au venit zilele de umilință: liceul a fost
transformat în liceu industrial. Curtea s-a umplut de
camioane colorate în galben cu albastru, miros de
garaj și pete de ulei pe asfalt, maiștri cu gura mare
care se credeau la autobază, materii pe care nu le de-
osebeam între ele și tot ce aveam de făcut era să ne
pregătim extemporalul de acasă, ori să ne scriem for-
mulele cu creionul pe băncile acoperite cu melamină.
În seria mea s-au organizat opt clase și s-a intrat cu fa-
buloasa medie minimă de... 2,75!

Printre profesorii liceului, a apărut un grup de
ingineri care ar putea fi categorisiți în două: cei care
își făceau orele ca roboții, indiferenți la lipsa noastră
de interes și neavând ei înșiși niciun interes vizibil în
viață și cei care aveau atâtea idei interesante despre
lume și despre viață, încât bogăția lor intelectuală se
răsfrângea asupra orelor și materiilor predate. Poate
era o coincidență, poate era predilecția mea pentru
tehnica inteligibilă cu ochiul liber, dar parcă inginerii-
profesori specializați pe partea electrică erau cu toții
în prima categorie, iar cei care predau mecanică, mo-

toare, organe de mașini, cuple cinematice erau acei
gânditori de la care am plecat cu niște principii pe care
le păstrez și astăzi.

În 1992, când ne-am întâlnit la 10 ani de la ab-
solvire, Liceul „Unirea” își revenea la demnitatea lui
furată și procesul a continuat cu toată forța și cu mult
succes. Colegiul Național „Unirea” de acum este din
nou ce-a fost și chiar mai mult. 

Ceea ce vreau să spun este că ceva, cineva a
ținut vie flacăra culturii și a învățăturii între zidurile
roșii ale școlii. N-au fost tablourile de pe pereți, n-au
fost plăcuțele de marmură cu litere aurii și nici numele
scrise pe cărămizi, n-au fost iluștrii absolvenți plecați
în cele patru zări sau pozele din arhive. Au fost acești
profesori care au continuat să facă ceea ce știau și așa
cum știau: să educe cu demnitate, în demnitate. Așa
a fost posibilă reînvierea unui mare lăcaș de
învățătură – adevărul este că el continuase să trăiască.

Și întorcându-mă după 33 de ani de la absol-
vire, având posibilitatea să văd mai mult decât zidurile
pe dinafară, așa cum s-a întâmplat de câteva ori în toți
acești ani, cunoscând viața de acum a liceului, aș fi
putut să întâlnesc vechiul spirit care ar fi fost cam
obosit pentru mileniul III. Da, am regăsit acel spirit
academic riguros față de educație și știință, dar îm-
prospătat cu deschiderea spre comunicare a actualilor
profesori, cu dragostea lor mărturisită pentru elevi,
cu capacitatea de a le antrena interesul, încrederea,
entuziasmul. Ceva bun, foarte bun și viguros a crescut
între bătrânele ziduri. Și acest spirit bun a fost adus,
sădit și dezvoltat de cei care au venit aici de prin alte
părți ale țării. Poate că au venit întâmplător, poate au
crezut că se află aici provizoriu, dar au prins rădăcini
și au înflorit frumos. Acesta ar putea fi un final fericit,
dar nu, povestea aceasta e una fără final.

Trupa de dansuri irlandeze
prof. coordonator

Luminiţa Ciocâldău



66

CRONICILE  ANIVERSARII

Gala Uniriștilor 

Cu ocazia sărbătoririi celor 150 de ani de
existență și educație, în cadrul săptămânii dedicată
acestui eveniment cu adevărat important, Colegiul
Național „Unirea” a găzduit două gale speciale, o Gală
a uniriștilor și o Gală jubiliară. 

În cadrul acestora, uniriști „mai vechi” sau
„mai noi” au fost recompensați pentru devotamentul
și dragostea față de liceul care le-a demonstrat că fie-
care gând poate deveni realitate, la rândul lor evo-
când în modul caracteristic ce a reprezentat pentru
fiecare deviza „Unirea face puterea”. 

Astfel, ziua de vineri a fost marcată, pe lângă
mult așteptata lansare a Revistei Noastre și a culegerii
„Amintiri despre Unirea”, de Gala Uniriștilor, eveni-
ment prezentat de către domnul director Cornel
Noană, alături de absolvenții Liana Pătraș și Dragoș
Dragomir, în Aula „Mihai Eminescu”. Gala a avut ca
scop principal reunirea generațiilor de profesori și
elevi deopotrivă, uniți cu toții prin aceleași emoții și
speranțe față de o lume în care educația și cultura se
află pe primul loc. În cadrul acestei prime gale, a avult
loc premierea pe rând a foștilor elevi, deveniți profe-
sori, a partenerilor și sponsorilor care au contribuit la
realizarea acestor manifestări de celebrare a spiritului
unirist, deja consacrat. De asemenea, au fost oferite
și distincții „pe diverse motive” absolvenților mai
recenți, care au ieșit din anonimat. 

Pe rând, conform programului, se cuvenea să
menționăm cuvintele deosebite rostite la adresa ve-
chiului liceu și a profesorilor care încă își exercită pro-
fesia cu pasiune, emoțiile cu care acestea au fost
rostite și îndemnurile sau încurajările sincere adresate
actualilor elevi. Astfel, domnul profesor Vasile Lefter,
coordonator al centrului hispanic înființat la CNU,
privește liceul ca pe o cetate, la peretele căreia, dacă
vei pune urechea să asculți vocile de dincolo, „vei auzi
glasul generațiilor trecute, chemarea generațiilor vii-
toare, care tot timpul vor mai mult”; aceste cuvinte
reflectă performanța care este cultivată cu atenție în
sufletele elevilor. 

Un moment important în cadrul Galei
Uniriștilor l-au reprezentat și mulțumirile aduse de
către întregul colectiv al liceului, profesori și elevi,
reprezentați prin vocea domnului director Cornel
Noană celor care au contribuit la renovarea și reîm-
prospătarea clădirii, acum monument istoric. Reabili-
tarea liceului s-a realizat cu ajutorul unui proiect
european, care însă  nu a fost de ajuns, fiind nevoie și
de susținerea altor persoane, în majoritate uniriști.
Unul dintre aceștia, Vlad Vlăsceanu, mărturisește cu
emoție și nostalgie: „Este atât de frumos să spui
<Mândru că sunt unirist!> și este cu atât mai frumos
când astăzi, la aproape 6 ani, fiul meu îmi spune <Tati,
eu când mă fac mare, vreau să merg la Unirea.>”.

La categoria „diplome pe diverse motive”, lista
este foarte lungă și reunește pionierii în informatică
de la CNU, olimpicii premiați la olimpiadele
internaționale care au adus faimă nu doar județului
Vrancea, cât întregii țări, oameni care prin profesia pe
care și-au ales-o contribuie la promovarea culturii și
educației în România sau în străinătate. 

Fiecare dintre ei a omagiat cu emoție profeso-
rii îndrumători, fără de care liceul nu ar fi fost atât de
valoros, încurajând, de asemenea, actualii elevi să își
urmeze mereu visurile. „Mai apropiat de elevii care
sunt acum la CNU decât de absolvenții CNU, o să vă
rog pe dumneavoastră domnilor profesori să le
acordați cel puțin tot atât de multă încredere și sprijin
ca să ajungă cel puțin la fel de valoroși oameni peste

a consemnat Iris SAVU
clasa a XII-a F
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atâția ani cât sărbătorim noi aici.”- astfel s-a exprimat
Mihai Cojocaru, adresându-se domnilor profesori.

Gala de vineri s-a încheiat prin premierea tu-
turor cadrelor didactice actuale ale Colegiului
Național „Unirea”, în număr de cincizeci și opt de oa-
meni pasionați întru totul de profesie și copiii care îi
înconjoară zi de zi. Și pentru că la CNU elevii și profe-
sorii învață unii de la alții și se respectă reciproc, me-
sajul domnului director Cornel Noană adresat elevilor
a reflectat în tocmai această valoare uniristă: „Dacă
nu ne ridicăm sau dacă nu ne-am ridicat câteodată la
înălțimea așteptărilor voaste, vă rog să ne scuzați. Să
știți că am încercat!”.

22 ianuarie

prof. univ. dr. Tudorel Toader

prof. Constantin Macarie

Traian  Şerbănuţă, Viorel Stan şi Otilia Mantelers

Felix Pătrăşcanu

Alina Sava şi Florentin Avădanei

Florin Şunel, Florin Pătraş şi Noemi DraguVirgil Petrea
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22 ianuarie
prof. Dan POPOIU

Şi eu am fost…
La fiecare eveniment deosebit la care particip,

îmi amintesc obsesiv de titlul unei cărți a jurnalistului
sportiv Ioan Chirilă: „Și noi am fost pe Conte Verde”.
Cartea, apărută în 1983, relata participarea echipei
naționale de fotbal a României la primul Campionat
Mondial desfășurat în Uruguay („Conte Verde” fiind
numele vasului ce a efectuat atunci traversarea
Atlanticului pentru cele patru echipe europene parti-
cipante).

Ei bine, și eu am fost la marea sărbătoare a
Colegiului Național „Unirea” - 150 de ani de existență!

Când am venit pentru prima dată în Liceul
„Unirea” în anul 1983, domnul profesor de geografie
Constantin Davidescu mi-a arătat, foarte mândru,
teiul din fața liceului, spunându-mi că l-a plantat în
anul centenarului - 1966. De atunci, plimbările mele
prin parc, minutele de odihnă pe una din băncile din
jurul „copacului centenar” înseamnă și o întoarcere
în timp alături de oameni dragi care mi-au urat „bun
venit” într-o școală care avea să-mi devină „a doua
casă”.

Am fost prezent și la a 125-a aniversare!
Era anul 1991, an de frământări, de transfor-

mări, de căutări. Parcă nu aveam curajul să sărbătorim
ceea ce istoria ne lăsase, dar nu aveam nici știința or-
ganizării unui eveniment atât de special.

Eram tineri; mulți abia veniseră în colectiv
(peste 20 de profesori se pensionaseră și, ca urmare,
alții le luau locul). Orașul era în fierbere. Școlile își cău-
tau identitatea. Instituțiile de stat îți schimbau foarte
des șefii. Apăreau peste noapte noi partide politice și
parcă toți erau cuprinși de febra alegerilor. Trecuse un
an de la „revoluție” și apăruseră extrem de mulți re-
voluționari. Nu erau vremuri pentru a sărbători vârsta
școlii!

Anii au trecut și peste noi și peste școală...
Au venit mii de copii. Au plecat mii de tineri

entuziaști, cutezători, învățați, educați. Au rămas pro-
fesorii! Nu toți. Unii au pornit mult prea devreme să
cerceteze necuprinsul. Le-a rămas aici doar numele...

Am ajuns la a 150-a aniversare!
Câtă zarvă! Cât zbucium! Câtă mobilizare! Câte

proiecte! Câți nervi! Câte momente de deznădejde!
Câte renunțări și reluări! Câtă emoție! Câte lacrimi de
bucurie! Câte revederi! Câte fotografii de ieri și de azi!

Câtă lume!...
Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce mi-ai

dat să trăiesc în aceste zile! Sunt și mai mândru că
sunt unirist! Dar aș fi și mai recunoscător dacă aș fi
prezent (în ce formă vrei Tu) și la a 200-a aniversare!

Profesorii: Aneta Popa, Dan Popoiu, Janet Popoiu,
Elena Soare şi Crina Capotă

Profesorii: Liliana Colin, Dan Popoiu şi Tiberiu Dima

Profesorii: Dan Popoiu, Janet
Popoiu şi Cornel Noană

prof. Dan Popoiu
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Din partea promoției 1953, 
la 63 de ani de la absolvire

Suntem promoția care face parte din
generația anilor ‘30 și care a trecut prin greutățile de-
terminate de evenimentele negative petrecute până
în anii 60, ale secolului XX (curbele de sacrificiu, Al
Doilea Război Mondial, seceta anilor 1949-1947, in-
staurarea regimului comunist, plata datoriilor de răz-
boi impuse de fosta URSS). Toate aceste vicisitudini
au condus la o viață lipsită de hrană, produse indus-
triale pentru populația țării.

Am urmat cursurile Liceului „Unirea”, între anii
1946-1953, beneficiind de cadre didactice de un pro-
fesionalism de înaltă valoare științifică și morală, care
ne-au format în a face față exigențelor instituțiilor de
învățământ superior și alte instituții pentru calificarea
noastră. La absolvire a fost desemnat șeful de
promoție, în persoana colegului Pușcă Sergiu, care pe
tot parcursul liceului a obținut notele maxime.

Trebuie arătat că începând cu anul 1973 (la 20
de ani de la absolvire) din dorul de a ne revede și din
a ne cunoaște realizările fiecăruia s-a stabilit prima în-
tâlnire, ocazie cu care au strigat „Prezent” un număr
mare de ingineri în diferite domenii, economiști, me-
dici umani și veterinari, profesori, învățători, arhitecți,
ofițeri superiori, tehnicieni  cu înaltă calificare, cu toții
având funcții cu răspundere și cu care colegi ne putem
lăuda.

La această întâlnire ne-am hotărât să ne reve-
dem la diferite perioade de timp, creând o tradiție așa
încât până în 2015 (inclusiv) au fost organizate 9 în-
truniri, prilej în care am participat la tradiționala oră
de dirigenție. La primele întâlniri au participat și câte
4, 3, 2 sau 1 profesor, iar la ultimele adunări am fost
vitregiți de această plăcere. Pentru profesorii și colegii
trecuți la viața veșnică, s-a ținut cuvenitul moment de
reculegere, la fiecare întâlnire, iar în două situații s-
au oficiat slujbe religioase de pomenire, cu depunere
de coroane comemorative în holul liceului.

Fiecare întâlnire a promoției noastre s-a înche-
iat cu o masă festivă care, pe lângă bucate bune și
băuturi specific Vrancei, au fost însoțite de bună
dispoziție, amintiri din viața de licean, evenimente pe-
trecute în viața noastră, glume, etc. Ne amintim cu
drag de generozitatea colegilor Culiță Cezar și Stancic
Traian (cu nume de împărați) care au suportat finan-
ciar câte două adunări fiecare.

Și pentru că ne aflăm la momentul aniversar
prilejuit de împlinirea a 150 de ani de existență a
Liceului „Unirea”, actualul Colegiu Național „Unirea”
din Focșani, promoția 1953 a acestei prestigioase școli
cu recunoaștere în țara noastră de la începuturi și în
prezent, ne rugăm bunului Dumnezeu să aibă grijă de
sufletele celor care au fost elevi ai acestui așezământ
de cultură și au trecut la viața veșnică.

Cadrelor didactice și personalului administra-
tiv actual și în viitor, generației actuale de elevi și vii-
toarelor generații le urăm un sincer „La Mulți Ani!” cu
sănătate, rugându-i să continue tradiția creată de
această școală și, de ce nu, să studieze și să ia în con-
siderare propunerea următoare: „Oare de ce orașul
nostru, județul Vrancea, nu poate să obțină aprobarea
pentru a exista o instituție de învățământ superior de
stat, pentru pregătirea în continuare a elevilor
absolvenți din liceele și colegiile naționale din județ și
din zonele limitrofe, în domeniile economice existente
cu posibilitate de extindere? Considerăm că sunt și se
mai pot crea posibilități în acest sens, iar această
instituție să poarte numele „Unirea”.

În încheiere, adresăm felicitări și mulțumiri ca-
drelor didactice pentru rezultatele elevilor, persona-
lului administrativ condus de domnul director Cornel
Noană, care prin eforturi însemnate a reușit să
schimbe în bine aspectul și utilitățile localului prin lu-
crările de renovare recent efectuate. 

Cu toată dragostea pentru școala noastră,
adresăm actualului colectiv didactic și administrativ și
celor ce vor urma, cât și tuturor generațiilor de elevi,
multă sănătate, succese în a obține rezultatele supe-
rioare celor de până acum, să trăiți întru mulți ani.
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prof. Vasile LEFTER
absolvent al Liceului UNIREA

promoția 1957

La obârşie, la izvor...
Timpul, pânză de păianjen, cerne clipele pră-

vălindu-le în craterele uitării sau ale aducerii aminte.
Această „mare trecere” are din când în când şi halte
de reflecţie, încetinind curgerea spre neant. Pentru
mine, liceanul de odinioară, venit în catedrala învăţă-
mântului vrâncean doar pentru trei ani în obsedantul
deceniu, acesta era algoritmul şcolii medii imitat după
fraţii şi prietenii de la Răsărit, de fiecare dată întoar-
cerea în sălile uriaşe ale Colegiului Naţional „Unirea”
îmbrăcat în haine moderne are conotaţie anteică. Zi-
durile trimit către foştii şi actualii unirişti, energii ne-
bănuite, speranţă şi credinţă în plinătatea anilor ce
vin.

Privilegiul de a fi martor la o aniversare unică,
150 de ani de şcoală românească de elită, obligă la
performanţă. Mândria de a fi unirist renaşte mereu
dătătoare de energii. Revederea Colegiului în zi ani-
versară părea a fi o întâlnire cu perenitatea. Mulţi din-
tre uniriştii prezenţi la eveniment murmurau cu
emoţie: „Parcă a fost ieri!” Retrăiam un vis, aşa cum
retrăieşti un mit.

Absolvenţi de ieri şi de azi, oameni de ştiinţă,
artişti plastici, muzicieni, elevi şi profesori timp de o
săptămână au fost prinşi de mirajul unui remember
de excepţie. Totul emana spirit şi raţiune. Într-un du-
te-vino de perpetuum mobile se schimbă sălile, se
schimbă auditoriul. Alte scene, alţi interpreţi. Invitaţii
au atâtea oferte tentante, că nu mai ştiu pentru ce să
opteze: comunicări, expoziţii, lansări de carte şi de re-
vistă şcolară, spectacol coregrafic cu dansuri irlan-
deze, inaugurarea unui centru de cultură hispanică şi
multe altele. O repede ochire prin programul de acti-
vităţi readuce în memorie un eveniment aniversar de
ţinută europeană.

Totul s-a dorit o demonstraţie de forţă a uni-
rismului de la CNU. Surpriza multor manifestări cu
oferire de diplome a constituit-o un cuplu inedit de
prezentatori, profesor-diriginte şi fostă elevă, Cornel
Noană, directorul Colegiului şi Liana Pătraş-Alexandru,
redactor la canalul de televiziune Digi 24. Din umbră,
discret şi eficient, directorul adjunct al Colegiului, Ro-
mulus Buzăţelu, veghea ca totul să curgă cu precizia
ceasurilor elveţiene.

Marea sărbătoare a uniriştilor de pretutin-
deni, un veac şi jumătate de existenţă în peisajul
învăţământului românesc, întreaga săptămână impre-
sionând, local şi naţional, prin ţinuta academică a pro-
gramului propus pentru afirmarea spiritului unirist la
Focşani, va rămâne în cartea de aur a şcolii vrâncene.
Singurul regret ar fi acela că zidurile nu au intrat încă
în dialog cu „scriitorii” care cu migală şi-au încrustat
fără milă numele în cărămida îndărătnică, făcând din
CNU o admirabilă citadelă, impasibilă în faţa vicisitu-
dinilor vremurilor.

Dacă vreun unirist inimos va face ca fiecare că-
rămidă să-şi spună povestea, Colegiul va deveni unic
în lume. Cred că nu ar fi lipsită de importanţă nici pro-
iectarea unui joc de lumini pe timpul nopţii, însoţite
de mii de voci ale uniriştilor de ieri şi de azi. CNU tre-
buie şi poate să devină un axis mundi, un obiectiv de
interes turistic, începând chiar din exterior. O cetate
începe de fiecare dată cu intrarea! Incontestabilul suc-
cess al aniversării unui veac şi jumătate de dăinuire
se explică simplu: mândria de a fi unirist!

Pentru noi, absolvenţi ai Colegiului Național
Unirea, indiferent ce avataruri a suferit lăcaşul de în-
văţătură aleasă, revenirea în băncile cochete de astăzi
va fi mereu o întoarcere acasă!

... nici un drum nu se întoarce decât în chip de
dor.

prof. Vasile Lefter şi Silvia Vrânceanu
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Mircea SAVA
absolvent al Liceului UNIREA

promoția 1997

2009, un proiect
2009, sfârșitul verii... intram în Focșani de pe

centură când primesc un telefon. Domnul Noană. Nu
mai vorbisem cu dumnealui de ani de zile. De la nunta
lui Sorin Bodaș.

Ce o fi? După amabilitățile consumate în 10
vorbe domnul Noană intră abrupt în subiect: „Știi să
faci sefeuri?” La care eu răspund ușor țanțoș: „Da!
Bineînțeles! Este meseria mea.” Și nu mințeam. În
anul acela începuse România să descopere banii eu-
ropeni. Așa că și eu începusem să lucrez la studii de
fezabilitate în diverse proiecte. Chiar pe axa aceasta
de infrastructură în educație aveam două proiecte ce
erau deja în faza de evaluare.

Doar că nu știam ce mă aștepta cu adevărat...
așa o clădire era cu mult mai complicată decât o
școală sau un cămin de copii dintr-o comună. Și cel
mai complicat a fost termenul... ieri! Ieri trebuia ter-
minat căci se închideau de acum liniile de finanțare.

Ca de obicei Liceul „Unirea” nu era în grațiile
administrației locale. Și nici nu va fi vreodată căci
acolo unde sunt oameni care gândesc este mai greu
să îi aduci la urne cu dedicație. Că sunt de stânga sau
de dreapta, tot greu îți e să convingi un corp profeso-
ral integru sau o generație de clasa a XII-a școlită la li-
ceul nostru să voteze cum vrei. Așa că e mai simplu
acolo unde nu se pun prea multe întrebări și se
aplaudă în cor. Și, accentuez, nu e vorba doar de un
anumit personaj sau de un partid aflat azi la putere,
politica se joacă pe numere mari, iar Unirea este o
cifră mult după virgulă așa că a rămas codașă la alo-
carea banilor pentru proiecte. Iar domnul Noană s-a
trezit la spartul târgului cu niște fonduri ca să-i închidă
gura că i s-au alocat, dar timp prea mult nici nu avea
ca să facă ceva cu acestea.

Ce să vă spun... a fost un efort supraomenesc
să termini într-o lună un așa proiect. O altă problemă
a mai fost lipsa unei consultanțe pe măsură. Unii și
alții își dădeau cu părerea. Căci un astfel de proiect nu
înseamnă doar proiectarea tehnică (arhitectura, struc-

tura sau instalațiile) ci și o joacă cu ghidurile de
finanțare astfel încât proiectul să primească o
finanțare nerambursabilă cât mai mare. Aici
competențele mele se opresc. Eu sunt doar arhitect.
Puteam doar să adaug ceva din celelalte proiecte, din
experiența colaterală. Dar cu chiu cu vai am depus
proiectul la sfârșitul lui septembrie.

Brusc, după ce am depus, cei de la primărie
ne-au băgat în seamă. Domnul Noană reușise să
aplice deși nimeni nu se aștepta. Exista în cadrul pri-
măriei un departament specializat pe proiecte euro-
pene. Astfel a început o corespondență cu Agenția de
Dezvoltare Regională de la Brăila, cea la care era aron-
dată Vrancea. Cu cereri de clarificări, cu răspunsuri,
cu modificări, cu adaptări, cu drumuri până la Brăila
etc, proiectul fu declarat eligibil. Era o victorie majoră!
Doar că nu era decisivă... Factorul politic a tergiversat
semnarea contractului de finanțare până în 2012.

După acest moment a început proiectul cu
adevărat. Proiect tehnic. Detalii de execuție. Execuția
în sine. Asistența tehnică. Am avut noroc de o echipă
de constructori foarte serioși. Nu erau din Vrancea.
Oamenii și-au făcut treaba foarte bine. Deja lucrările
prindeau contur. Ca o paranteză, primul meu desen
de arhitectură, de prin clasa a XI-a, a fost o perspec-

Mircea Sava
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tivă a corpului din dreapta, privit din curtea elevilor.
Un volum simplu, dar pentru mine la acel moment era
ceva foarte complicat. Iar prima
schimbare vizibilă, la acoperiș, a
pornit de acolo! Ceea ce eu mâzgă-
lisem cu ani în urmă acum începea
să prindă contur. Clădirea începea
să își schimbe haina. Era ceva ce
merita demult dar de abia acum îi
venise timpul.

Bucuriile personale în acest
proiect au fost nenumărate. Dar
nimic ca aport propriu ci doar din
scoaterea la iveală și punerea în va-
loare a valențelor arhitecturale ale
acestei minunate clădiri cu o istorie
de 110 ani (acum 117). Și aici enu-
măr în grabă câteva: acoperișul din
tablă care la un vânt mai serios mai
ceda câte o fâșie ce ateriza zgomo-
tos în curte și apoi alega fioros după
copii. Azi este din țiglă ca acum o
sută de ani. Ferestrele care de pe
vremea mea erau niște ghilotine amenințătoare de
care doar norocul ne-a ferit atâta timp, au fost schim-
bate. Tâmplăria pe interior a fost și aceasta refăcută
și arată azi ca un tot unitar. Dar lucrul care mă bucură
cel mai mult este că acele corpuri intermediare dintre
sala de festivități și corpul vechi al clădirii au astăzi un
aspect coerent cu restul casei. E ceva ce nu îmi plăcea
de când eram elev. O cacofonie, un zgomot strident.
Niște fațade alandala. Niște detalii dintr-un alt limbaj.
O tâmplărie ce nu avea legătură cu restul. Ce mai în-
colo încoace, ceva ce mirosea a epoca de aur adică
am făcut și noi cu ce ne-a rămas din alt șantier și ziceți
merci și pentru asta!

Pe timpul lucrărilor, s-a reușit obținerea unei
extensii de proiect în cadrul acelorași parametri finan-
ciari. A venit o altă echipă de constructori. Astfel am
redat aerul nobil sălii de festivități montând un lam-
briu din lemn cu niște detalii demne de o așa clădire.
Am montat granit pe pardoseli, pe scări. Aerul s-a
schimbat. Nu mai e nimic apăsător, poate doar notele
din catalog.

Dar toate astea au avut un preț: șase ani! Dar
nu îmi pare rău. Am reușit împreună cu domnul
Noană să ducem la bun sfârșit proiectul acesta. Și
mi-ar plăcea să cred că mi-am câștigat un prieten. Am
petrecut mult mai mult timp împreună decât atunci
când eram elev.

Totul a culminat cu aniversarea de anul trecut.
Pe 24 ianuarie 2016 liceul a împlinit 150 de ani de
existență. Și s-a prezentat în fața tuturor cu haine noi,
ca un liceu respectabil.

Dar mai important decât această haină este
spiritul său! Acea libertate ce vine din cunoaștere și
inteligență. Acea dezinvoltură a tinereții. Acea dorință
de a crește ca om. Acea dragoste a profesorilor pentru
puii lor pentru care nu este bucurie mai mare decât
să îi vezi cum își iau zborul în viață!

Toate astea încă le mai găsești la Unirea și cred
că nu vor dispărea! Voi elevi de azi prețuiți acest lucru.
Nu renunțați la el!
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promoția 1997

Mândru că sunt Unirist, din 1990…
În 1996, aflat într-o tabără primesc o întrebare

directă de la mulți dintre noii prieteni, liceeni la Cer-
vantes și Internațional de Informatică din București:
„ce se întâmplă acolo la UNIREA de vă iubiți școala
atât de mult, de vă iubiți profii și în orice ați face
spuneți mereu că sunteți mândri că sunteți uniriști și
cântați mereu imnul liceului? „. De atunci, am tot pri-
mit întrebarea aceasta sub diverse forme și enunțuri,
ba chiar mai primesc și acum, la aproape 20 de ani de
la absolvire, întrebarea sub forma: „voi chiar făceați
toate lucrurile astea în liceu, voi chiar atât de atașați
de liceu ați rămas, chiar există un astfel de liceu în Ro-
mânia?”

Pentru orice unirist, absolvent sau actual li-
cean, astfel de întrebări ni se par banale, pentru ca
UNIREA este o stare de spirit pentru noi toți cei care
am trecut pe aici și ne-am lăsat, sau ne vom lăsa, nu-
mele ca amintire pe cărămizile ce poartă întreaga is-
torie de 150 de ani ai primei școli înființate la Focșani
în 1866. 

„Mândru că sunt Unirist” sau „UNIREA face
putere(a)” sunt motto-uri ce mă însuflețesc și astăzi,
la 20 de ani de la absolvire, sau la 27 de când am intrat
prima oară pe ușa de lemn masiv a unei incăperi ex-
trem de înalte, clasa aflată la nr. 40. Era 15 septembrie
1990, o zi frumoasă de toamnă, în care aveam să mă
întâlnesc cu mulți dintre noii mei colegi, cei care ne
întâlneam în mod frecvent la Olimpiadele Județene
din clasele a IV-a si a V-a. Pășisem cu sfială având în
gând povestea spusă de părinții care nu studiaseră în
Focșani dar care cunoșteau ce înseamnă „apăsarea”
școlii de elită a orașului, pășeam apăsat de povețele
unui unchi ce se bucura enorm că un alt Vlăsceanu
avea să devină absolvent al celei mai cunoscute școli
din oraș, pășeam apăsat de îndemnurile dascălilor din
Școala Gimnazială care nu transmiteau decât un sin-
gur mesaj: „mergeți la Unirea și redați-i strălucirea de
odinioară!”. Eram și eu unul din cei aproape 300
chemați în prima generație de uniriști de după
Revoluție! Eram printre primii 300 care trebuia să
facem uitați anii în care UNIREA fusese transformat
într-un banal Liceu Industrial. 

Și am fost un fericit! În prima zi de școală, i-
am văzut pe ei: pe „mușchetarii” ce își asumaseră de
fapt să redea liceului gloria de altă dată. Erau tineri,
glumeți și încercau să ne insufle o altă stare și un nou
spirit. Nu cel desprins din rigorile comuniste, nu cel
obedient cu care ne obișnuisem până atunci. Erau ei,
cei trei, care de fapt ne-au insuflat primul spirit de uni-
rist: Noană, Popoiu și Pătrașcu! Ulterior, i-am cunos-
cut și descoperit și pe ceilalți, fie că erau deja la Unirea
sau fie că au venit ulterior să fie dascăli și călăuze pen-
tru generații întregi: Angela Sîrbu, Janet Popoiu,
Liliana Grigoriu, Elena Soare, Maria Rusan, Simion
Ene, Viorel Paizan, Elena Savu, Emil Onea, Daniela

Plăiașu și toți ceilalți care ne-au fost călăuze pentru
viață. Și a mai fost ceva, ce ne-a făcut la început să
înțelegem unirismul: Revista Noastră. Citindu-i pagi-
nile din diversele sale ediții îți dădeai seama că nu ești
într-un loc oarecare, conștientizai că nu trebuie să
rămâi în umbră și să te întrebi simplu „ce poate face
Unirea pentru mine”?, deveneai conștient că și tu, ca
unirist, trebuie să faci ceva pentru Unirea. Fie că scrii,
fie că te implici în diverse cercuri, fie că participi la
Olimpiade sau activități diverse, la STEF ca spectator
măcar, că te implici la un Bal, orice, dar fă ceva pentru
Unirea! 

„Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gân-
desc...” la cei 7 ani de „Unirea” simt cum sunt în asen-
timentul sutelor de uniriști cu care am „fraternizat”
în curtea liceului, în Sala de Festivități - unică, de altfel
în oraș, pe holurile Cancelariei sau la Oggi. Simt că fie-
care din miile de uniriști au amintiri pe care le
împărtășesc din generație în generație, amintiri și rea-
lizări ce ne fac mândri, pe noi toți din marea familie
uniristă. Suntem mândri absolvenți ai școlii ce l-a dat
României pe Anghel Saligny, sau mândri absolvenți ai
școlii ce a dat României, în ultimii zece ani, doi cam-
pioni olimpici: Alin Moldoveanu și Virgil Petrea. Sun-
tem uniriști mândri de succesele oricăruia dintre ai
noștri! Și nu sunt puține și nici puțini toți cei care au
contribuit la cartea de vizită a acestei școli minunate.

Vlad Vlăsceanu alături de soţie
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Iar eu unul, mai sunt mândru și de faptul că
am putut participa la două evenimente aniversare
uniriste: Unirea - 125 ani, ca elev și Unirea - 150, ca
absolvent. La aniversarea de 125 de ani, eram elev și,
recunosc, mi se părea o corvoadă inițial să particip la
activitățile și manifestările organizate, dar atmosfera
de sărbătoare, bucuria foștilor absolvenți, numărul
omagial din „Revista Noastră”, balul mascat de la
sfârșit m-au cucerit până la urmă. M-au cucerit atât
de mult încât abia am așteptat momentul UNIREA
150.

Și a venit: UNIREA 150, evenimentul ce va ră-
mâne mereu în albumul cu amintiri personale. Eveni-
mentul în care mi-am regăsit prieteni, foști colegi,
momentul în care mi-am regăsit dascălii dragi și am
cunoscut pe alții. I-am regăsit pe cei ce i-am lăsat aici
în urmă cu 20 de ani, cu sufletul la fel de tineri, la fel
de voioși și la fel de dedicați. L-am regăsit pe Cornel
Noană la fel de implicat și dornic de a arăta ce repre-
zintă Unirea, ca în urmă cu 26 de ani. Doar că acum
mai plinuț și cu părul mai alb, dar la fel de tânăr în
gândire ca în ‘90. L-am regăsit pe Dan Popoiu, ușor
nins peste celebra-i mustață, dar la fel de hâtru și plin
de pilde ca odinioară iar pe Angela Sîrbu, neschim-
bată, de parcă anii s-au oprit în loc orbiți de implicarea
sa în tot ce înseamnă dezvoltarea spiritului unirist.
I-am regăsit pe mulți, aproape toți, dintre „profii” care
ne-au făcut frumoși anii despre care Bacovia spunea
că îi sunt cimitir al tinereții sale. I-am întâlnit pe toți,
mai vârstnici ca odinioară, dar mult mai tineri ca
atunci. Pentru tinerețea lor trebuie să le mulțumesc
generațiilor de uniriști ce ne-au urmat.

Pentru mine, UNIREA 150 a reprezentat și o
reîntoarcere la momentele în care devoram „Revista
Noastră” și mă întrebam ce pot face eu pentru
„Unirea”. A fost momentul în care solicitat fiind să mă
implic cu un rol minuscul în organizarea evenimentu-
lui, am simțit aceeași emoție ca atunci când pășeam
pentru prima dată în curtea liceului. Să fii la UNIREA
150 în spatele scenei, să simți din nou atmosfera din
anii de liceu, să fii prezent acolo, pe holuri, în aulă, în
clase, a reprezentat un privilegiu. Să vezi ca uniriștii
de azi se bucură de ce ai putut tu să faci în spatele cor-
tinei înseamnă enorm. Să-i vezi pe „cei mici” bătând
sacadat din palme cu strigăte mândre „U-NI-REA!,
U-NI-REA!” ce ar acoperi orice galerie de fotbal din
lume, îți reamintește mereu că „Unirea” nu e o școală
oarecare, ci o stare de spirit pe care tu, ca unirist, ești
mereu îndemnat să o menții. O stare de spirit pe care
toți cei care ajung să-i cunoască pe uniriști rămân
fermecați. S-a întâmplat cu Dan Teodorescu și Taxi, cu
lectori, profesori universitari și alți invitați la eveni-
mentele din ianuarie 2016. Se întâmplă cu toți cei care
ajung să cunoască spiritul unirist. Se va întâmpla și în
viitor, iar datoria noastră de uniriști este să le reamin-
tim tuturor cât de frumoși suntem. UNIREA 150 a fost
un moment, un început pentru unii, o confirmare
pentru alții, iar eu îți mulțumesc UNIREA pentru că
mi-ai dat ocazia să fiu cu tine în acest moment isto-
ric.

UNIREA 150 a fost de fapt o săptămână în care
am simțit că timpul stă în loc. Iar faptul că timpul a
stat în loc mi-a fost demonstrat de prieteni și colabo-
ratori, de oameni care în 2016 mi-au spus: „Înțeleg ce
se întâmpla în liceul tău. E clar că ați creat o stare de
spirit pe care nu o veți putea uita! Mi-aș fi dorit și eu
o astfel de atmosferă în liceu!”. A fost o săptămână în
care orașul întreg se raporta la noi: la uniriști! A fost
un moment în care social media a simțit că informa-
tica în ‘90 s-a născut și la „Unirea”, la Focșani. Iar so-
cial media transmitea, prin noi uniriștii, sub diverse
texte, forme, imagini din unghiuri diferite un eveni-
ment unic. Timp de o săptămână, în presă, pe face-
book, în instituții, oriunde în oraș nu se vorbea decât
despre Unirea și uniriști, de fapt despre noi toți și des-
pre cei ce au avut inspirata cugetare înscrisă pe fron-
tispiciul Colegiului: „UNIREA FACE PUTERE”. 22 ianuarie
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Silvia DINCĂ
absolventă a Liceului UNIREA

promoția 1996

De 150 de ori DA 
pentru UNIREA!

„Nu!!... Nu din nou! Iar la şcoală? Uf, mama,
te rog, azi nu...”

Doamne, mama din mine îl înţelege pe puiul
necăjit din faţa mea, omul din mine însă nu. Cum să
nu vrei la școală?... Aş da orice să pot da timpul înapoi
să fiu din nou acolo, să alerg în sunetul clopoţelului,
derulând de-o parte şi de alta a ochilor pereţii nesfâr-
şiţi de cărămizi roşii... multe, mărunte, perfect contu-
rate, adunând istorii întregi de vieţi, de generaţii,
poveşti nescrise, dar pe care le citeşti cu ochii minţii
în goana nebună spre clasă. Culoare largi, inundate
de lumină, în care îţi auzi paşii grăbiţi însoţiţi de un
ecou calculat cu precizia unei formule fizice, ca într-o
poveste de Lewis Carroll.

Îmi trec prin minte gânduri...150 de gânduri...
un film al amintirilor al cărui regizor, uşor distrat, nu
a ales o ordine prestabilită, ci pur şi simplu le-a lăsat
să curgă în modul lor... Cărţi, multe cărţi, şoapte, coate
date în bancă, fluierul „Celui fără Vârstă” din sala de
sport, Trilogiile lui Blaga şi invitaţia la întrebări exis-
tenţiale, Profa, freamătul mâinilor ei ce însoţea po-
vestea din timpuri imemoriale, pe care o ascultam cu
răsuflarea tăiată, zgomotul mingilor de baschet în cur-
tea şcolii, glasurile tinere şi puternice răzbătând prin
ferestrele clasei, Eminescu – Cubul Rubic al vieţii
mele, care m-a ţinut trează nopţi în şir, EA, prietena
mea pe viaţă, ochii ei verzi şi locul ei din bancă... se-
cretele împărtăşite pe la colţuri despre „oareş’ce dra-
gosti trecătoare”, acel „Iepuraşi dragalaşi, ia scoateţi
voi o foaie de hârtie!” şi EL, cel visat în nopţile de fată,
EL, cel mult aşteptat, pe care tot CNU mi l-a dăruit.
Toate piesele puzzle-ului esenţial al vieţii mele au in
mod inevitabil, pe spate, brodată o frântură din CNU.

Acelaşi film l-am retrăit şi în urmă cu un an,
când am fost invitaţi şi noi să partici-
păm la marele eveniment ocazionat
de sărbătorirea a 150 de ani de învă-
ţământ de excelenţă la Colegiul Naţio-
nal „Unirea”. Şi spun noi, pentru ca
noi suntem mulţi. Noi, mai precis fa-
milia noastră; familia noastră, care are
în comun locul de unde începe totul,
CNU. Despre noi este vorba, „familia
cu cei mai multi unirişti”. Mame, taţi,
copii, fraţi, soţi, soţii...

Pentru că, pentru noi, CNU nu
este doar locul propăşirii intelectuale,
stejarul la umbra căruia ne-am trasat
drumul profesional, ci şi locul unde
am cunoscut oamenii dragi cu care
am ales să pornim la drum în viaţă.

Pentru noi, aici a început viaţa însăşi. Şi nu doar pen-
tru noi. Sunt mulţi ca noi, liceeni care au învăţat ce în-
seamna dragostea, aici în CNU. Au întalnit-o, au
crescut-o, au dus-o mai departe copiilor şi nepoţilor
lor. Dragostea este ceea ce a definit CNU de-a lungul
unui secol şi jumătate de existenţă: dragostea de oa-
meni, de ţară şi de neam, de frumos, de cultură, de
ştiinţă. 

Ceremonia celor 150 de ani a reuşit să strângă
într-un mod extrem de emoţionant toate aceste fa-
ţete ale DRAGOSTEI UNIRISTE şi să le pună în valoare.
Răvăşitor, a trezit în noi, participanţii la eveniment,
sentimentul că facem parte din CEVA măreţ, grandios,
metafizic, CEVA ce a traversat secolele fără a-şi dimi-
nua esenţa, nucleul său de valori definitorii şi a
îmbogățit acest nucleu cu noi experienţe şi viziuni, ge-
neraţii după generaţii.

CNU este Dragostea însăşi. Noi aici am spus
DA pentru viaţa împreună. Îl numim cum vrem: UNI-
REA sau CNU, pentru noi a însemnat clar unire, fami-
lie, dragoste... adică TOTUL. 

Dragi Unirişti, această misivă este scrisă acum,
în al 151-lea an de existenţă uniristă, din suflet, de un
om care se cheamă UNIRIST de 21 de ani şi se va
chema aşa până la moarte. Aşa am simţit eu UNIREA
în fiecare secundă din viaţa mea şi vă invit să analizaţi
şi voi puzzle-ul vostru... Are mult cer senin? Multă cu-
loare? E clar, eşti UNIRIST pe viaţă! Eşti puternic şi bi-
necuvântat! Şi aşa să fii mulţi ani înainte!

La mulţi ani, UNIREA! La multi ani, UNIRIŞTI!
La multi ani, Vouă, celor care faceţi special pentru noi
fiecare ceas aniversar! Vouă, care nu lăsaţi să moară
spiritul UNIRIST! 

Şi închei şi cu al 151-lea DA pentru UNIREA!
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promoția 2002

Pentru CNU
Chiar dacă este tentant să rememorez aici zi-

lele mele uniriste, întrucât ocazia este sărbătorirea
vârstei liceului, voi prezenta reflecțiile mele asupra
unirismului prin timp. Las deci experiența mea de li-
cean să îmi fie ghid, și nu protagonist.

Ce înseamnă a fi unirist? Care sunt elementele
constitutive, cărămizile ce formează corpul acestei
noțiuni? Pornim de la a fi sau a fi fost elev al liceului
sau a fi sau a fi fost profesor. Încărcătura pe care
această asociere ți-o transmite, voluntar sau nu,
conștient sau nu, este substanța noțiunii de unirist.
Vorbim despre un set de valori și aspirații. Acestea pot
fi declarate sau nu, mai devreme sau mai târziu le vei
simți și ți le vei asuma. De asemenea, vorbim despre
toți cei care au fost la un moment dat parte a acestui
concept și care l-au modelat de-a lungul timpului.
Desigur, este vorba și despre momentele cheie în is-
toria liceului, cele ce formează legenda locului. În fine,
vorbim despre amprenta lăsată de loc. Aici experiența
sculptează conceptul, completând imaginea în mod
personal pentru fiecare: orele de dirigenție sub teiul
din parc, acele nume citite pe cărămizile liceului, acele
momente când ai urcat pe scena sălii de festivități.

cărora au un control limitat. Și totuși, privind exemplul
acestui liceu ai dovada că lucrurile nu trebuie să stea
așa. Adevăratul model pe care tradiția uniristă îl oferă
este acela al ținerii pasului cu timpurile.

Rândurile de până acum le-am scris din prisma
unei persoane care, într-o capacitate sau alta, a avut
ocazia de a afla o parte din detaliile culturii uniriste.
Rândurile finale le scriu din postura de fost elev al li-
ceului și mă adresez în special elevilor, absolvenți sau
curenți. Credeți oare că dezvoltarea acestei instituții
în ultimele decenii, într-o lume în care recompensele
sunt în general materiale iar globalismul a îndârjit
competiția pe resurse umane, s-ar fi făcut fără un spi-
rit de datorie și sacrificiu din partea profesorilor
noștri? Consider că avem obligația de a le răsplăti
efortul și de a le urma exemplul. Desigur, nu sunt eu
cel care să stabilească în ce mod trebuie să fie onorată
această datorie. Suntem datori, atât știu. Și cred că
fiecare dintre noi va ști să întoarcă ce i-a fost oferit și
să contribuie la continuarea construcției uniriste.

Cred că Unirea s-a aflat de-a lungul timpului
sub semnul progresului. Cine altul decât Spiru Haret,
fondator al învățământului român modern, a decis
construirea clădirii emblematice a licelui? Peste timp
apoi. După cutremurul din 1977, nu oare un simț al
adaptabilității a salvat această clădire și, cu ea,
instituția? În 1990 apoi, cât de inspirate s-au dovedit
trecerea la profilul teoretic și informatizarea liceului!
Mai târziu apoi accentul pus pe performanța într-un
anumit domeniu a urmat modelele de succes la nivel
național. Ajungând în prezent, se observă sprijinirea
elevilor spre a-și dezvolta creativitatea și capacitatea
de comunicare, în general de a dobândi un profil mul-
tidimensional. Nu pot decât să felicit pe cei care ghi-
dează direcția liceului, încă o dată se află pe drumul
cel bun.

Dacă privim vremurile rapid schimbătoare prin
care trece societatea românească, nu e greu să con-
cluzionăm că oamenii se află sub vremuri, că nu își pot
decide soarta și sunt mânați prin viață de forțe asupra

22 ianuarie

Laurenţiu Ionaşcu, Crisiti Săvescu şi Virgil Petrea

Virgil Petrea şi prof. Cornel Noană
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Andra NOANĂ

absolventă a Colegiului UNIREA
promoția 2006

Amintirile unui grafician
Creator de brand, organizator, unirist, copil,

partener, prieten. PRIETEN al Colegiului Naţional
„Unirea”. Asta consider că sunt cel mai mult dintre
toate atributele de mai sus. Pentru că un prieten, nu
e aşa, nu te dezamăgeşte niciodată, nu te lasă la greu.
Te admiră şi te iubeşte necondiţionat. Mânată de prie-
tenia asta curată am spus „da” tatălui meu când, dis-
cutând despre viitorul mare eveniment din istoria
CNU „Unirea 150”, m-a întrebat: „vrei să...?”.

Am lăsat totul la o parte şi două săptămâni
m-am mutat înapoi acasă, „Unirea 150” avea nevoie
(şi) de mine. Ştiam că un eveniment, ca să crească
mare, are nevoie de un brand, o imagine uşor de re-
cunoscut. O paletă de culori. Un logo. Un font. Două.
Variaţiuni ale acestora. Pagini cu antet. Programe. In-
vitaţii. Plicuri. Afişe. Pixuri. Insigne. Tricouri. Cărţi cu
articole. Coperţi. Etichete. Schiţe. Flyere. Pliante.
Mape. Bannere. Pancarte. Rollup. Mesh. Diplome.
Premii. Distincţii. Medalii. Machete. Plachete. Trofee.
Trofeul trofeelor. Facebook.

Le-am enumerat rapid pentru că nu despre ele
este vorba. Ele sunt doar un instrument de care ne-
am ajutat să augmentam printre uniriștii tuturor tim-
purilor (şi nu numai) acest eveniment. Am făcut-o cu
drag, cu nervi, cu calm, cu zâmbete, cu lacrimi, cu
frustrări, cu inspiraţie, cu talent: m-am aşezat la lap-
top şi gata. O variantă, nu e bună, încă o varianta,
foarte bună, dar mai facem o variantă - e perfectă.
Două săptămâni intense în culori galben-visinii, alături
de tatăl meu, printre râsete şi încruntări. Iubim CNU
şi tot ce înseamnă el: istorie, spirit, echipa, valori, ar-
hitectură, prieteni, tradiţie, performanță şi tot ce ne
dorim este să punem şi noi cel puţin o cărămidă în
construcţia lui, să-l facem mare. Cel mai mare!

În primul rând emoţiile au fost mari pentru că
am întâlnit atâţia uniriști mari, din atâtea domenii. In-
diferent de vârstă, nivelul academic, succesul profe-
sional, toţi aveau lacrimi în ochi, zâmbete sincere şi
bucurie în glas, toţi se simţeau acasă, toţi purtau mân-
dria de a fi unirist. Sentimentul e greu de explicat, îmi
imaginez că este ca şi cum îţi întâlneşti nişte fraţi de
care nu ştiai, e ca o reuniune de familie pentru că
până la urma asta suntem, nu? O mare familie.

Emoţii au fost pentru că sunt o persoană em-
patică. Pentru că am fost mândră de tata când l-am
văzut coordonator, prezentator, liant între generaţii.
Pentru că mi-a plăcut să strig tare alături de elevi “tră-
iesc CNU”.

A fost cel puţin interesantă căutarea disperată
a unui furnizor care să ne găsească şi să ne graveze
cărămizi reale, devenite apoi trofee „cu greutate”. Sau
schimbul de mail-uri între mine şi Vlad Vlăsceanu în
ceea ce priveşte materialele promoţionale: „Când ai
nevoie de ele?”; „Ieri”. Cât despre intenţia mea de
a-i face şi tatei o diplomă de excelență din rândul celor

pe care le-a oferit invitaţilor, descoperind ulterior că
era semnată tot de el, nu mai zic. Adică am râs. Mult.
Sunt organizator de evenimente (nu foarte surprizan-
tor) iar acesta a fost cel mai frumos eveniment în care
am fost implicată, cu rezultatele cele mai speciale (bu-
curiile invitaţilor sunt de neegalat, sunt cel mai frumos
premiu pe care îl poţi primi ca organizator).

Cel mai mult mi-a plăcut că am făcut echipă cu
tata (calmaţi şi echilibraţi de mama, evident), că mă
pot bucura de momentele astea alături de el și că ştie
foarte bine ce simt. Şi eu ştiu ce simte el şi nu ne tre-
buie decât o privire să ne înţelegem: suntem mândri
că suntem uniriști!

Abia aştept “Unirea 200” - deja m-am gândit
la logo!

prof. Cornel Noană şi Andra Noană
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Dragoş DRAGOMIR
absolvent al Colegiului UNIREA

promoția 2012

CNU 150 sau sărbătoarea
educației româneşti

24 ianuarie 2016 mă găsește în tren, schim-
bând blugii şi hanoracul cu un costum. Cravată vișinie.
Ruta? Bucureşti - Focșani. Acasă e sărbătoare. Colegiul
Național “Unirea” împlinește un secol şi jumătate de
activitate. “Şi de ce te duci?” e întrebarea pe care cei
care nu au absolvit acest liceu o pun firesc. În anii pe-
trecuţi departe de Focşani, nu am găsit pe nimeni care
să înțeleagă genul ăsta de loialitate faţă de perioada
liceului şi de prietenie între profesori şi absolvenţi.
Lucru care spune multe despre învăţământul româ-
nesc. Am avut însă norocul să fiu parte activă a excep-
ţiei care confirmă regula, colegiul “Unirea”. Luptător
în tranșeele educației încă din 1866, a înţeles cu mult
înaintea altora importanţa creării unei identități și a
coagulării în jurul acesteia a unui soi de civism, res-
ponsabilitate și mândrie.

Sunt Unirist. Acesta este cel mai simplu motiv
pentru a te urca în tren și a fi pe 24 ianuarie la Focșani.
Un secol și jumătate. 150 de ani răsună parcă mai plin,
mai cu ecou, în comparație cu precedentele aniver-
sări. Ajuns in gară, nu e timp de trecut pe acasă. Direct
la liceu. Sărbătoarea a început deja de câteva zile. În-
treceri sportive, activități tematice, comemorări, seri
de poezie și alte câteva zeci de evenimente încunu-
nează jubileul. Această efervescență culturală, îm-
preună cu anvergura evenimentului, mă copleșesc.
Îmi amintesc genul de emoție care vibra în aer în pe-
rioada în care eram elev al liceului. Urma să aibă loc
unul dintre cele mai importante evenimente ale săp-
tămânii: o gală în cinstea uniriștilor care și-au lăsat
mai apăsat amprenta asupra cărămizilor care alcătu-
iesc istoria CNU. Uniriști care au zburat peste oceane ca să poată fi prezenți, oameni care au absolvit cole-

giul în urmă cu mai bine de 50 ani, prieteni ai spiritului
vișiniu din toate colțurile lumii, persoane de marcă ale
industriilor în care activează, toți, laolaltă, umplu sala
de festivități a liceului. Este imposibil să nu ai emoții.
Este imposibil să nu te îndrăgostești de aceste emoții.
Festivitatea ține mai bine de 3 ore, iar participanții se
întind la discuții și povești mult după terminarea ei.
Suntem o familie, iar acesta este cel mai bun prilej de
reîntâlnire.

A doua zi sunt iarăși în tren. Focșani –
București. La liceu festivitățile continuă. De la un astfel
de eveniment pleci mai bogat și mai conștient. E im-
portant să apații unui loc, unui grup, unui spirit
comun. Colegiul Național „Unirea” dă poate cel mai
puternic exemplu din România în acest sens. Sunt re-
cunoscător că am avut șansa să mă școlesc pe băncile
CNU. Sunt recunoscător peste poate tuturor profeso-
rilor care au avut și au în continuare grijă ca acest pa-
trimoniu invizibil, dar extraordinar de valoros, să
răzbată vremurile pe care le trăim. Sunt mândru că
sunt Unirist!

Dragoş Dragomir

prof. Aura Schmoll şi Dragoş Dragomir
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A fost odată ca niciodată...
că de n-ar fi, nu v-aş povesti, o ŞCOALĂ şi

nişte oameni…
O școală care a împlinit 150 de ani și niște oa-

meni care au sărbătorit-o adunându-se cu mic, cu
mare de prin lume. Și-au povestit și s-au bucurat,
și-au amintit și s-au întristat, dar, apoi, s-au bucurat
din nou… câteva zile și câteva nopți, așa cum îi stă
bine românului.

Chiar m-aș putea opri aici cu povestea pentru
că, uneori, lucrurile sau întâmplările frumoase nu pot
fi descrise în cuvinte, fiind suficiente sentimentele și
emoțiile pe care le-am trăit. Pentru mine, profesorul
care împlinea atunci 27 de ani de activitate în această
ȘCOALĂ, a contat bucuria… Bucuria de a participa la
un astfel de eveniment, bucuria de a pune umărul la
organizarea lui, bucuria de a-i vedea pe oamenii des-
pre care auzisem doar povești, regi și regine, împărați
și împărătese ale lumilor lor academice sau culturale,
bucuria de a revedea foști elevi, acum prinți și
prințese în lumile lor digitale, politice, universitare…
câte și mai câte, bucuria de a-i implica pe actualii elevi
în atmosfera poveștii cu speranța că va conta pentru
ei și pentru lumea lor viitoare.

Scriu, dar cuvintele mele sunt mici pentru un
eveniment cu atâta încărcătură emoțional, un eveni-
ment la care au participat copii de la câțiva ani, până
la oameni aflați spre sfârșitul vieții lor pământene...
Eveniment la care am privit produsele unei școli
dintr-un mic târg de provincie. Eu nu mă întreb cum a
fost posibil, pentru că știu, pentru că am simțit pe pie-
lea mea că această școală te face mai bun, te face să

vrei mai mult, pentru tine și pentru ceilalți, te face să
visezi, dar și să-ți îndeplinești visele. Poate pentru că
fiecare om care a trecut pe aici a lăsat în urma lui
ceva, o simplă energie, o emoție, un cuvânt sau o
creație. Mă feresc să spun că e Spiritul Unirist… pentru
că lumea spiritelor poate fi și înșelătoare și ușor de
deranjat.

Voi încheia concret povestea mea despre
„UNIREA - 150 de ani” prin cuvintele uneia dintre in-
vitatele mele de atunci, Oana Moșoiu, Lector PhD al
Facultății de Psihologie și Știintele Educației, trainer,
formator și mentor:

„M-a bucurat și onorat enorm invitația venită
din partea Colegiului Național Unirea la aniversarea
anilor de educație pe care i-a împlinit în luna ianuarie
a acestui an! Mă leagă o prietenie specială de Colegiul
Unirea, este începutul unui drum acum ceva ani, iar
astăzi continuăm această relație la care am reușit să
contribui și prin prezența mea la evenimentul său de
celebrare. Sper ca prin prelegerea susținută și apoi
prin discuția purtată cu elevii colegiului să fi reușit să
îi inspir în alegerile lor, foarte importante pentru vii-
torul... viitorii posibili ce se conturează în orizontul fie-
căruia. Momentele-jalon din viața fiecărui individ sunt
cele care fac diferența, atât pe parcursul vieții, cât și
în reușitele-cheie care dau identitate unui traseu de
viață. Ceea ce ne diferențiază, în cele din urmă, sunt
alegerile făcute, nivelul de energie, efort și voință
adăugate capacităților pe care le avem, fiecare dintre
noi, și, da, oamenii, oamenii pe care îi întâlnim și care
ne deschid porți spre experiențe semnificative de
viață. Și în Colegiul Unirea sunt, la dispoziția elevilor,
acești oameni-ferestre spre oportunități de învățare
și experiențe de calitate, iar renumele colegiului este
marca acestor prezențe cu totul deosebite. Vă felicit
pentru toate realizările trecute, prezente și viitoare!”
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prof. Angela Sîrbu şi Andra Noană
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Aryeh Levanon
După mai bine de 70 de ani de la plecarea sa

din Focșani, Ziarul de Vrancea a descoperit unul dintre
cei mai vechi membri ai Orchestrei de cameră Unirea,
un compozitor și dirijor care a scris istorie în muzică,
a ajuns celebru în Israel și a cărui carieră a fost decisă
de începuturile sale muzicale de la Focșani. Aryeh
Levanon, căci despre el este vorba, a devenit faimos
după ce a compus o melodie atât de iubită încât a fost
declarată imnul neoficial al lumii evreiești, fără de care
nici o ceremonie nu începe. Mai nou, melodia acom-
paniază cel mai popular dans al israelienilor din toată
lumea.

Fost dirijor al celor mai mari orchestre din
Israel, școlit în Italia de Sergiu Celibidache, prieten cu
marea noastră actriță Leopoldina Bălănuță și fost
coleg de școală cu celebrul regizor Sergiu Huzum,
Aryeh Levanon locuiește în Tel Aviv alături de familie,
dar visează să revină într-o bună zi în orașul natal pen-
tru a se așeza la pupitrul orchestrei unde a făcut primii
pași în muzică. A aflat din ziarul nostru că Orchestra
„Unirea”, mutată de comuniști abuziv la Galați, și-a re-
luat activitatea după jumătate de secol sub conduce-
rea muzicianului german Vincent Grüger. A ascultat
câteva înregistrări trimise de Ateneul Popular și a con-
cluzionat că orchestra face „treabă serioasă”. Muzi-
cienii au nevoie de susținerea publicului, dar și a
autorităților pentru ca muzica să fie ascultată în con-
tinuare la Focșani.

O carieră începută la Focșani
Aryeh Levanon a emigrat în Israel în 1951, la

vârsta de 19 ani, însă nu a uitat niciodată cât de mult
datorează orașului în care s-a format și oamenilor care
l-au îndrumat. A absolvit prestigioasa Academie de
Muzică din Tel Aviv. Între 1960 și 1962 și-a continuat
studiile cu o bursă în Italia, unde a aprofundat
compoziția cu Franco Ferrera, la Roma, și conducerea
orchestrelor în Siena, cu celebrul compozitor român
Sergiu Celibidache, cu care avea să devină și bun prie-
ten. „A cântat în Israel, a fost la mine acasă, am fost
buni prieteni”, ne-a spus despre Sergiu Celibidache,
decedat în 1996. Compozitor prolific și cu o arie largă
de exprimare, Levanon a compus muzică de film,
aranjamente muzicale pentru teatru, dar și muzică
pentru copii sau tineri, precum și muzică militară, de
cameră, vocală sau corală. A colaborat în calitate de
compozitor sau dirijor cu mai toate orchestrele im-
portante din Israel, dar a avut onoarea să conducă și
orchestre renumite din lume. A scris muzicaluri de
succes, contribuind enorm și în planul educației mu-
zicale. În prezent, încă predă la Colegiul „Levinsky”
(Training College); a deținut și încă mai deține diverse
poziții publice sau posture onorifice ce decurg din ca-
litatea sa de președinte al Uniunii muzicienilor. În tim-
pul serviciului militar a fost director muzical al Central
Command Entertainment, activitate care l-a ajutat să
pună în valoare filonul muzical tradițional, folclorul is-
raelian. A fost nu doar pionier, ci s-a consacrat și ca
un veritabil promotor al muzicii israeliene. Poate cea
mai cunoscută melodie a sa este „Erev ba” (Când se
lasă seara) – o melodie cu influențe folclorice, cu care
a câștigat trofeul primului Festival israelian de muzică,
în 1968, dar și primul loc în inimile a milioane de evrei
din toată lumea. Melodia este atât de iubită în Israel,
încât a devenit un fel de imn neoficial al țării și a avut
darul de a-l face faimos pe compozitorul născut la
Focșani. Practic, „Erev ba” a fost adoptată de diaspora
evreiască drept melodie de suflet, devenind imnul
evreilor care locuiesc în afara țării. Pentru activitatea
sa muzicală, Aryeh Levanon a fost distins cu nenumă-
rate premii, între care de trei ori numai cu Premiul
Nissimov al muzicii corale.
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Cum a început o mare carieră

Aryeh Levanon s-a născut la Focșani, în 1932,
sub numele de Leon Vaisman. Străbunii săi erau evrei
veniți din Rusia, în timpul Războiului de
Independență. L-am întâlnit vara trecută în Israel, pe
o terasă zgomotoasă de pe malul Mediteranei.
Vorbește o română perfectă, chiar dacă a plecat de 70
de ani din Focșani și nu a mai revenit decât de două
ori. Din capul locului spune că ceea ce l-a convins să
facă muzică a fost activitatea ca dirijor de cor la
Focșani. „Când am început să dirijez corul mixt din
Focșani, m-am simțit atât de bine încât am zis că asta
vreau să fac în viață. Și asta am făcut”, ne-a spus Aryeh
Levanon, care a fost precoce în materie de muzică. La
10 ani cânta la vioară, iar la 11 ani a compus prima
melodie. “Atunci nu eram apreciat, râdeau de mine
colegii, familia... Nu au luat pasiunea mea în serios”,
ne povestește într-o română aproape nealterată,
ținând cont de cât de rar o vorbește. Pe vremea
aceea, înainte de venirea comuniștilor la putere,
Focșaniul avea 50.000 de cetățeni, iar 10% erau evrei.
“Era o comunitate bine organizată, care avea școala și
chiar liceul ei. Eu vorbesc ebraică din România. Când
am terminat școala primară și am vrut să plec la liceu,
în 1946, comuniștii au interzis școlile minorităților și
atunci am intrat la Liceul „Unirea”. Când eram în clasa
a V-a la Unirea, am creat o mică orchestră de muzică
pentru serile dansante. Tot acolo am făcut un cor de
băieți, unde cântam pe două voci, de plăcere”, își
amintește cel care avea să devină unul dintre cei mai
mari compozitori ai Israelului, dar pe care nu-l prea
cunoaște aproape nimeni în România.

Viciosul care i-a schimbat  viața

În acele timpuri, în Focșani funcționa un cor
mixt, format din elevi, care avea să-i schimbe viața.
Era dirijat de un talentat profesor de origine rusă.
„Dar era alcoolic”, își amintește fostul Leon Vaisman,
care avea să profite, muzical vorbind, de pe urma vi-
ciului profesorului. Au fost câteva apariții ale corului
la Teatul Pastia în care dirijorul nu a mai fost prezent.
“Corul era pe scenă și dirijorul la cârciumă”, își
amintește. „Dădea fuga cineva și îl aducea. Nu îmi mai
amintesc numele lui, dar lui îi datorez ce am devenit”,
adaugă Aryeh Levanon. Când Partidul Comunist a de-
venit stăpânul țării, corul mixt a fost preluat de Uni-
unea Tineretului Muncitoresc. “Era vremea când se
făcea muncă voluntară, iar corul a fost trimis să
susțină un concert la Galați. În Focșani cunoșteam
toate cârciumile, dar în Galați unde îl căutăm? S-au
căutat soluții să-l schimbe și atunci cineva a spus că
«este unul Vaisman, care a creat un cor. Ia să vedem
noi ce poate». Eram într-o lecție de chimie și m-au
chemat în sala de repetiții. Și de atunci am fost dirijo-
rul corului. Am apărut poate în zeci, sute de concerte.
Era un cor serios, avea între 80 și 100 de participanți”,
își amintește Aryeh Levanon primele experiențe ca di-
rijor.

Nostalgia Iașiului

În liceu fiind, a venit o comisie de la Conser-
vatoul de la Iași să caute tinere talente în orașele Mol-
dovei. „Printre cei care au pus ochii m-am numărat eu
și Silviu Zavulovici, cel care era dirijorul Orchestrei
Unirea. Și au vrut să mă trimită să studiez ori la Iași
ori la București, dar părinții au fost contra. Credeau
că a fi muzician nu e meseria cea mai bună. Îmi închi-
pui că dacă rămâneam în România făceam aceeași ca-
rieră. În viață, uneori, dacă nu întotdeauna, ajungi la
o intersecție de drumuri: ești la dreapta și, dacă ai
făcut câțiva kilometri, te poți întoarce, dar dacă ai
făcut zeci, sute de kilometri, e cam greu să te întorci.
Așa este în viață. Este un timp când poți să regreți și
să schimbi cariera, soțul, familia, dacă mergi mult e
mai greu”, filosofează Aryeh Levanon.

Primul meu salariu a fost de la orchestra din
Focșani

Muzicianul israelian își amintește cu drag de
primele concerte ale Orchestrei Unirea, inițiată de
profesorul de vioară Ștefan Saica. „Noi nu căutam
atunci publicul. Atunci nu era chestiunea economică
așa de importantă cum e azi. În orice caz, era prima
oară când s-a creat o orchestră la Focșani și a fost
subvenționată de stat. Au fost și oameni din alte locuri
care au cântat aici. Era o orchestră în care majoritatea
erau tineri. Niciunul nu era profesonist, erau amatori
entuziaști, cărora le-a plăcut să cânte și care s-au
perfecționat. Repetau împreună, era plăcut. Eu am
cântat la vioara, sora mea Coca Vaisman, cânta tot
vioară. Din păcate a renunțat la muzică după căsăto-
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rie. Au fost câțiva evrei în orchestră, era domnul
Șainez, flautist. Oamenii aceștia au început cu maes-
trul Saica, au căutat muzicieni și încet-încet am deve-
nit orchestră”, ne povestește Leon Vaisman. Cum
fiecare avea maestrul său, Leon Vaisman a fost elevul
lui Ștefan Saica, concert maestru al primilor ani ai Or-
chestrei. “Nu erau prea mulți muzicieni în Focșani.
Sunt oameni care au învățat special ca să intre în Or-
chestra Unirea”, insistă Aryeh Levanon. În 1949, Or-
chestra Unirea a fost recunoscută ca orchestră
semi-simfonică de stat. “După ce am primit
recunoaștere, oamenii din orchestră au primit leafă.
Eu eram elev de 17 ani și aveam leafă. Primul meu sa-
lariu a fost de la orchestra semi-simfonică din Focșani.
Cu noi atunci cântau talentele locale”, ne mai spune
Leon Vaisman.

Pașaport cu o singură direcție

Trecerea de la românul Leon Vaisman la israe-
lianul Aryeh Levanon nu a fost lipsită de necazuri. Era
o perioadă în care evreii îndurau sentimentele și
acțiunile antisemite. „În 1951 am plecat din România
cu pașaport cu o singură direcție, fără drept de a te
returna. Am avut dreptul la 70 de kilograme de bagaj.
Circa 50 de ani n-am știut că rudele au plătit pentru
ca Ceaușescu să le dea voie să plece. Era secret de
stat. Am plecat cu trenul la București, apoi la
Constanța și de acolo cu vaporul Transilvania. Când
s-a aflat că plec, am fost declarat persona non-grata”,
își amintește cunoscutul muzician. Viața în noua pa-
trie nu a fost deloc ușoară la început. „A fost foarte
greu. Am stat câteva săptămâni într-un cort, pe nisip.

Am locuit apoi toată familia într-o singură cameră, la
Yaffa. Am lucrat din greu și încet-încet ne-am pus pe
picioare și noi, și țara”, spune fostul Leon Vaisman. Un
moment important a fost în anul 1960, când a avut
loc prima ediție a unui festival de muzică israeliană ce
avea să scrie istorie în Țara Sfântă. “Melodia mea a
fost declarată câștigătoare și asta m-a făcut cunoscut
aici, în Israel. Și așa am devenit o persoană ocupată
în teatre. 10 ani am fost dirjior la Opera Veche din Tel
Aviv. Am dirijat orchestra din Ierusalim, am lucrat cu
corul filarmonicii din Israel”, ne spune Aryeh Levanon.

Visul de a se întoarce la Focșani

Odată plecat din Focșani, Leon Vaisman nu a
mai revenit în patrie vreme de jumătate de secol. În
2001, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la absolvirea
liceului, a revăzut cu plăcere colegii, dar și clădirile
scăpate de demolările comuniste, Teatrul, Ateneul,
Grădina Publică, Liceul Unirea. “N-am mai ținut legă-
tura decât cu o fată din cor. Cu Poldi Bălănuță m-am
revăzut în Israel, când a venit cu o grupă teatrală.
Leopoldina era foarte simpatică, sensibilă și talen-
tată”, ne spune focșăneanul dezrădăcinat. Despre
reînființarea Orchestrei Unirea a aflat din Ziarul de
Vrancea. “Am ascultat interviul cu dirijorul Vincent
Grüger, le-am ascultat înregistrările și mi-au lăsat im-
presia că fac o treabă bună. Dacă m-ar invita să apar
acolo ca dirijor și să interpreteze și o lucrare de-a mea,
aș veni cu plăcere la Focșani, așa, din nostalgie, pentru
sentimentul de a închide un arc peste timp. Am înce-
put de acolo și termin acolo, pentru că eu sunt la
sfârșitul carierei. Mi-ar face mare plăcere. Eu nu mai
am nicio rudă nici la Focșani și nici în România și nu
mai sunt la vârsta aventurilor”, ne-a răspuns Aryeh Le-
vanon, întrebat dacă i-ar plăcea să revină în orașul
natal.
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Acesta a fost articolul publicat de Silvia Vrîn-
ceanu în paginile Ziarului de Vrancea la data de 19
noiembrie 2015. Ce s-a petrecut după aceea aflăm
din relatarea Danei Lepădatu, ce a publicat în Ziaru-
lui de Vrancea la data de 21 ianuarie 2016 articolul
de mai jos.

Un oaspete important, care cunoaște secre-
tele de început ale Orchestrei simfonice a Focșaniului,
inițiată în 1947, a revenit la Focșani, unde va dirija
două concerte alături de Orchestra de Cameră Unirea,
în noua sa formulă. Este o ocazie unică de care ar tre-
bui să profite toți cei care iubesc Focșaniul. 

„Unirea pentru Unirea”

Primul concert al Orchestrei de cameră Uni-
rea, care va avea loc vineri, dedicat aniversării celor
150 de ani de la înființarea Colegiului Unirea, este in-
titulat sugestiv „Unirea pentru Unirea”. Al doilea con-
cert festiv, la care sunt invitați toți cei care iubesc
Focșaniul, va avea loc sâmbătă, începând de la ora 19,
în sala mare a Ateneului. Concertul va avea două
părți, o primă parte dirijată de Aryeh Levanon și o a
doua parte dirijată de Vincent Grüger, dirijorul per-
manent al Orchestrei de Cameră Unirea, un muzician
originar din Germania, care lucrează cu Ateneul din
2008. Practic, doi dirijori își dau mână cu mână pentru
a duce mai departe un proiect muzical de care
Focșaniul are nevoie. Iar prezența muzicianului Aryeh
Levanon dă greutate unui eveniment cu valoare de
simbol pentru orașul nostru. 

Cum a început povestea
„Eu nu sunt din Focșani, dar sunt fericitul be-

neficiar al unor povești extraordinare care s -au înfiri-
pat în jurul liceului Unirea pe care le descopăr cu mare
bucurie”, a spus Cornel Noană, directorul Colegiului
Unirea, care s- a atașat de oraș și de liceul pe care îl
conduce. „Nici o coincidență nu este întâmplătoare”,
a insistat profesorul Noană, referindu -se la momentul
în care a citit un articol din Ziarul de Vrancea, scris de
Silvia Vrînceanu, redactorul șef al publicației, care
spunea fascinanta poveste a focșăneanului care a
compus imnul evreilor din toată lumea. „Recția a fost
instantanee. L -am sunat pe domnul Gheorghiță care
mi -a spus că și el voia să mă caute din același motiv.
Amândoi am privit lucrurile în același mod. Am
rugat- o pe Silvia să -mi dea datele de contact ale dom-
nului Levanon, iar acum iată- l aici”, a spus Cornel
Noană care a ținut să mulțumească oficial Ziarului de
Vrancea și în special Silviei Vrînceanu pentru prezența
lui Aryeh Levanon la Focșani.
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„Când am ajuns la «Unirea»...” 
prof. univ. dr. Gheorghiţă GEANĂ

Când am ajuns la „Unirea”
Zău, eram fricos –
Mi-era frică şi de-o frunză
Ce cădea pe jos.
Da, da, da, ce cădea pe jos,
Da, da, da, ce cădea pe jos! 

Aşa începea Balada elevului de la „Unirea” –
o creaţie de un farmec special, aparţinând unui folclor
atipic. Neputând fi inclusă nici în folclorul rural, nici în
cel urban, o asemenea creaţie de folclor şcolar ră-
mâne de obicei ignorată de specialiştii în studiul pro-
ducţiilor populare. Aşa s-a întâmplat şi de astă dată.
Din păcate!... 

Era o baladă în sensul deplin al cuvântului, cu
text poetic, dar şi cu o componentă cantabilă. Pusă pe
note (şi cântată în tempo de marş), melodia arăta cam
aşa:

Nu se ştie când a apărut, dar s-ar putea bănui
faptul în funcţie de şansele de reconstituire a textului
poetic, fiindcă în unele strofe erau schiţate portrete
ale celor mai de seamă profesori ai liceului, la vremea
aceea. Iată, de exemplu, cum era descris Zigmund
Lupu, profesor de educaţie fizică, desemnat de elevii
Liceului „Unirea” (dar şi de lumea din oraş) cu porecla
Juma (cu accentul pe „u”): 

Tovarăşul Lupu Juma
Parcă-i un cocoş:
Cum nu faci înviorare
Te trânteşte jos.
Da, da, da, te trânteşte jos,
Da, da, da, te trânteşte jos.

După termenul de adresare „tovarăşul” şi
după reperul temporal al anilor 1950, când Juma
făcea parte din corpul profesoral al Liceului, e de pre-
supus cu destulă convingere că balada va fi fost creată
după instaurarea în ţară a regimului comunist (ceea
ce nu înseamnă că ea era atinsă cumva de ideologia
politică).

Dar... dacă tot i-am menţionat numele, să în-
tregim portretul baladesc al personajului din a doua
strofă de mai sus cu câteva aprecieri în regim de au-
tenticitate. Ca profesor de educaţie fizică, Juma a
creat o echipă de gimnastică, una competitivă pe plan
naţional la întrecerile şcolare. Trebuie spus că pentru
acea echipă (care îşi schimba componenţa pe măsură
ce unii elevi deveneau absolvenţi, fiind înlocuiţi cu
nou veniţi), selecţia se făcea după disponibilitatea la
performanţa sportivă, însă un criteriu de la care pro-
fesorul-antrenor nu se abătea niciodată era perfor-
manţa la învăţătură a elevilor-gimnaşti. Astfel, Mircea
Balcu, Emil Verdeş şi alţi colegi din anul meu erau
deopotrivă excelenţi gimnaşti, dar şi fruntaşi la carte... 

Juma a fost nu numai un oarecare profesor de
educaţie fizică, ci şi un arbitru polisportiv. Printre noi,
elevii, umbla vorba că era acreditat ca arbitru repu-
blican la vreo opt discipline; n-or fi fost ele chiar opt

la număr, dar cu siguranţă arbitra întreceri de gimnas-
tică, partide de baschet şi meciuri de fotbal de cate-
goria A. Una dintre întâmplările sale ca arbitru de
fotbal a fost aceea că, arbitrând la Bucureşti un joc al
echipei Dinamo, n-a ezitat să-l elimine pe Titus Ozon,
cel mai celebru centru înaintaş al anilor ’50 în Româ-
nia şi al treilea în Europa, pe postul său.

Firea îi era alcătuită din contraste ce se armo-
nizau: un pic rotofei dar sprinten, un pic autoritar şi
sever dar cald la suflet. O emoţionantă întâmplare mi
l-a făcut de neuitat. Faptul s-a petrecut în primul meu
an de liceu, într-o zi de septembrie 1956, după nu mai
mult de două săptămâni de la începutul anului şcolar.
Mă aflam în curte, împreună cu ceilalţi colegi de clasă,
aliniat şi echipat în maieu şi chiloţi ca pentru ora de
educaţie fizică. Eram numai ochi şi urechi la spusele
profesorului nostru, când, într-un colţ al curţii, am
zărit-o pe mama. Tocmai venise de la Soveja, pentru
o primă întrevedere de după plecarea mea de-acasă.
Am schimbat câteva semne, doar atât cât să priceapă
că are de aşteptat până la recreaţie. Juma a sesizat
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gestica noastră şi mi s-a adresat prompt: „Du-te, elev,
şi stai de vorbă cu mamă-ta, că a venit tocmai de la
munte!” 

Să ne întoarcem la balada noastră. Dacă în pri-
vinţa genezei acesteia se pot emite unele ipoteze cre-
dibile, dispariţia ei a rămas neexplicată. Acum vreo
şaizeci de ani, când eu am ajuns elev la „Unirea”, se
cânta. Personal, nu-mi aduc aminte restul cuvintelor,
dar cântecul mi-a rămas în suflet, fiindcă versurile de
început exprimau cât se poate de adecvat starea de
spirit (sfiala, teama de necunoscut) ce mi-au dominat
începutul vieţii de licean.

*
După cum se vede, evocările mele de „unirist”

se orânduiesc mai degrabă într-un registru estetic, să
zicem. În această ordine de idei îmi amintesc cu vibra-
ţie de experienţele trăite în orizonturile muzicii, de re-
prezentaţiile cu trupa de teatru, coordonată de
admirabilului profesor de Zamfir Constantinescu, sau
de participarea la spectacole cu echipa de dansuri po-
pulare (am făcut pur şi simplu istorie, împreună cu co-
legii mei de la echipa de dansuri îndrumată de
doamna Claudia Bălănuţă, călcând cenzura şi dansând
în port naţional la centenarul Unirii din 1859 – A se
vedea fotografiile din volumul Amintiri despre Unirea,
coord. Cornel Noană & Romulus Buzăţelu, Focşani,
2016, pag. 91). 

Mă voi referi deocamdată la întâlnirile cu mu-
zica, materie de studiu pentru care l-am avut profesor,
la început, pe domnul Nicolae Jurjiu. Nu era o per-
soană harismatică, dar, de la catedră, se exprima cu
un calm imperturbabil şi cu o seriozitate constantă,
care impuneau respect. De la el am dobândit baza cu-
noştinţelor de teorie muzicală: structura gamelor mu-
zicale, deosebirea dintre o gamă majoră şi corelativele
ei minore, cum se construiesc astfel de game, mate-
matica intrinsecă a alcătuirii gamelor (şi implicit a unei
construcţii simfonice) etc. Aveam să fac uz de astfel
de cunoştinţe ulterior, până în zilele noastre chiar, în
împrejurări absolut imprevizibile. După cum, de ase-
menea, aveam să beneficiez, la aceeaşi materie de
studiu, de aportul profesoarei Silvia Roşca. Tempera-
mentul şi prestaţia acesteia erau cu totul diferite de
cele ale profesorului de până atunci. Primul aspect
care sărea în ochi în înfăţişarea ei era părul blond (“de
aur moale”, ar fi zis Eminescu). În privinţa înălţimii era
mai degrabă scundă. Deşi nu tocmai subţirică la trup,
se mişca precum o zvârlugă. Temperament sanguin,
ţipa la noi adesea, însă o făcea pe un ton jucăuş, care
nu numai că nu ne speria, ci, dimpotrivă, ne crea o
bună dispoziţie!

Una dintre faptele de influenţă pe care
doamna Roşca le-a săvârşit asupra noastră a fost
orientarea pe care a încercat să ne-o insufle către mu-
zica de ţinută înaltă. Nu au fost puţine invitaţiile pe
care le procura pentru noi, elevii mai apropiaţi de
dânsa, la concertele de la Teatrul „Maior Pastia” (pe-
atunci avea o altă – fie uitată! – Denumire). Astăzi
aproape că nu se mai ştie că, în vremea aceea, pe

scena Teatrului „se produceau” trupe concertistice
străine, că aveau loc recitaluri ale unor echipe de la
companiile de operă şi de operetă din Bucureşti, sau
că (O, tempora!) oraşul Focşani avea o orchestră sim-
fonică proprie! Atunci şi acolo am ascultat eu pe viu
rapsodiile lui George Enescu şi, tot atunci şi acolo m-
am aflat în sală şi am văzut-o pentru unica oară cân-
tând pe Maria Tănase! 

Dar, mai ales, în numai doi ani, doamna Roşca
a izbutit să închege o formaţie corală redutabilă, pe
patru voci, cum Liceul „Unirea” nu mai avusese din
perioada interbelică. Repertoriul era foarte preten-
ţios, cuprinzând capodopere ale muzicii corale româ-
neşti de mare dificultate, precum piesele Iac-aşa, de
Simeon Nicolescu, În poieniţă, de Gheorghe Danga,
sau Doruleţ, doruleţule, de Ioan D. Chirescu. De o fru-
museţe aparte (şi de o încărcătură emoţională supli-
mentară, derivată din semnificaţia istorică a piesei)
era corul din deschiderea operetei Crai nou, de
Ciprian Porumbescu. Textul începea cu o invocaţie
către „craiul nou”, de fapt o metaforă folclorică pentru
luna nouă: 

Crai nou, crai nou, crai nou, 
La noi, la noi bine-ai venit! 
Crai nou, crai nou, crai nou, 
Fă-mi dorul împlinit! 

*
Dincolo de valoarea lor poetică, aceste versuri

reflectă un obicei (între alte câteva) din cultura tradi-
ţională românească: atunci când pe cer răsărea luna
nouă (sau craiul nou, cum am precizat), tinerii (flăcăii,
dar mai ales fetele) i se înclinau şi îi încredinţau do-
rinţele lor de iubire, sperând, fireşte, că astrul le va în-
lesni împlinirea. 

Cu asemenea piese în repertoriu, corul Liceu-
lui „Unirea” s-a prezentat (mai mult decât onorabil) în
spectacole pe scena Teatrului „Maior Pastia”, iar în
1959 s-a clasat pe locul I (întâi!) la concursul forma-
ţiilor corale, între liceele din fosta Regiune Galaţi!... Ei
bine, mărturisesc cu smerită mândrie că am făcut
parte din acea formaţie corală – şi încă în calitate de
solist; iar rolul solistic de care îmi aduc aminte cu cea
mai mare emoţie era plasat chiar în secvenţa din ope-
reta Crai nou!... 

Spuneam că, ulterior, mi-a fost dat să valorific
aceste experienţe. Mai întâi, s-a întâmplat ca – ime-
diat după ce am absolvit Facultatea de Filosofie a Uni-
versităţii din Bucureşti –, printr-un act nu lipsit de
riscuri, să mă sustrag angajării profesionale în câmpul
ideologic şi să mă retrag în satul meu natal, la Soveja.
Până să revin în „cultura de performanţă” (expresia
provine din lexicul lui Constantin Noica), am zăbovit
la Soveja doi ani (1966-1967), răstimp în care, pe
lângă nişte îndeletniciri minore dar onorabile, am pre-
dat... muzica, la Şcoala gimnazială din Dragosloveni (e
vorba de Dragoslovenii Sovejei, a nu se confunda cu
Dragoslovenii lui Vlahuţă)! Recunoştinţă mereu vie di-
rectoarei de atunci a Şcolii, profesoara Florica Albu,
persoana de la care am primit insolita invitaţie! Cum
mi-am îndeplinit îndatoririle de profesor de muzică?
În afară de deschiderea către viaţa şi creaţia câtorva
mari compozitori Beethoven, Mozart, Ceaikovski,
Ciprian Porumbescu, sau George Enescu, i-am învăţat
pe elevii din clasele V–VIII cum se construiesc gamele
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muzicale; în această străduinţă, am descoperit o me-
todă proprie de învăţare a gamelor – a se vedea:
Gheorghiţă Geană, „Am fost şi eu profesor la Soveja!”,
în ziarul local (redactor şef: prof. Constantin Macarie)
La noi..., anul VI, nr. 12, iunie 2015, p. 5. 

În linie practică, am organizat un cor pe două
voci, ceea ce satul nu mai avusese de multă vreme...
Şi, în al doilea rând, sărind peste timp, voi spune că,
în anii de-acum, la cursul de „antropologia artei” pe
care îl predau la Universitatea din Bucureşti – la Fa-
cultăţile de Filosofie şi de Sociologie –, una dintre pre-
legerile importante în schema cursului meu are drept
temă schimbarea fundamentală petrecută în muzică
la începutul secolului al XX-lea, odată cu loviturile date
tonalismului de dodecafonismul lui Arnold Schönberg.
Or, ca să putem înţelege cum se trece de la tonalism

la dodecafonism şi, mai departe, la serialism (şi, în
fond, ca să înţelegem ce se află dincolo de toţi aceşti
termeni), trebuie să ştim ce înseamnă ton şi semiton
şi cum se structurează o gamă clasică! 

Acum, drept încheiere – sperând că, mai cu-
rând ori mai târziu, voi putea reveni cu alte evocări
din volutele acelui timp (despre profesori, colegi şi în-
tâmplări) – îmi place să cred că nobila doamnă Ana
Gâţă, prima profesoară din a cărei înţelepciune lati-
nească am avut şansa de a mă adăpa la Liceul
„Unirea”, s-ar bucura să afle că am scris aceste câteva
rânduri ad perpetuam rei memoriam/spre perpetuă
aducere aminte de acele lucruri!

Domnul profesor Arbore

Victor SIMION
absolvent al Liceului UNIREA

promoția 1953

Până la reforma învățământului școala se
făcea în două etape: etapa I-a însemna absolvirea a 4
clase „primare”, absolvire certificată printr-un docu-
ment oficial și, etapa a II-a care însemna intrarea în
clasa I-a de liceu pe care îl absolveai după încă 5 ani
de școlarizare. După „reformă” s-a considerat că doar
4 clase de „primară” nu mai sunt suficiente pentru
noile cerințe ale timpului așa că s-a trecut la obligati-
vitatea absolvirii a 7 clase „elementare” și apoi, în-
scrierea, pe bază de examene, în prima clasă de liceu
care devenise clasa a 8-a. Adoptat după sistemul so-
vietic, liceul se încheia în clasa a 10-a prin susținerea
„examenului de maturitate”. Adică se considera că
după atâta învățătură deveneai apt pentru a contribui
la înfăptuirea mărețelor realizări ale noului regim de
democrație populară chiar și în cazul în care, ferească
Dumnezeu!, nu ai fi reușit la o facultate. Cei cu 7 clase
își aveau și ei un rol în noua societate: puteau deveni
gestionari, merceologi sau, la sate, „socotitori” în ca-
drul noilor „gospodării colective”.

Dar a mai fost o chestie: unul din obiectivele
noului regim a fost acela de a „lichida în totalitate
analfabetismul”. Obiectiv cu totul remarcabil dacă
avem în vedere că „neștiința de carte” reprezenta,
într-adevăr, o considerabilă pată neagră pe harta cul-
turală a României. A început, deci, o intensă campanie
de alfabetizare, atât la orașe cât – mai ales la sate-,
prin mobilizarea „voluntar-obligatorie” a tuturor ne-
știutorilor de carte (cei care nu se prezentau la școală
conform programului anunțat erau lipsiți de cartele,
de alte înlesniri așa încât, vrând-nevrând, oamenii ve-
neau la școală unde învățau după abecedar „o-i, oi”,
„ana are casă” ș.a.m.d.). După ce dădeau „un exa-
men”, adică dovedeau că știu să se semneze, primeau
un certificat de absolvire și așa, în scurt timp, a fost li-
chidată și această „plagă rușinoasă” lăsată moștenire
de regimul burghezo-moșieresc.

Spusele astea sunt ca un fel de preambul la
cele ce urmează.

Trecusem în clasa a V-a, (altă dată „a-ntâia de
liceu”) și știam deja că vom avea, la limba română, pe
unul dintre cei mai temuți profesori din liceul nostru:
domnul profesor Arbore. Își făcuse un renume de
„sever”, „tipicar”, „zgârcit la note” ș.a.m.d., suficientă
faimă pentru ca noi, cei care urma să intrăm pe mâna
lui, să fim deja timorați chiar înainte de prima oră de
clasă. 

Și vine și prima oră de clasă. 
Se deschide ușa și iată-l pe „teribilul” profesor

Arbore. Sigur că îl știam așa, din vedere, fiindcă ne în-
tâlneam cu dânsul mai în fiecare zi pe culoarele liceu-
lui dar acum era cu totul altceva: îl aveam în față în
carne și oase, era „profesorul nostru” și de el depin-
dea - de-acum înainte -, o parte din situația noastră
școlară.

Domnul profesor Arbore era un om de statură
mijlocie, cam rotofei la trup, cu o extinsă chelie, un
mers rar dar apăsat și în plus, avea ceva care îți impu-
nea respect de cum îl vedeai. Era acum în prag de
pensie noi fiind, dacă nu mă înșel, chiar ultima lui
serie de elevi.

Bun.
Intră în clasă, noi, ca la comandă, drepți în pi-

cioare în bănci stând așa, țepeni, până când domnul
profesor ajunge la catedră și ne face semn să ne așe-
zăm. Ceea ce și facem, nu înainte de a ne abține, cu
greu, să nu ne pufnească râsul fiindcă pe chelia „teri-
bilului” dom-profesor se distingea „o bubă” acoperită
cu o pată vizibilă de iod. Cu zâmbetele mustind în col-
țul gurii așteptăm să vedem ce urmează să se întâm-
ple. Păi, ce să urmeze? Firesc, strigarea catalogului și
luarea primului contact cu... clasa: „Alexandrescu...
Bălan... Dumitriu... Florea...”ș.a.m.d. Cel strigat se ri-
dică în două picioare oferindu-i domnului profesor
splendoarea adolescentină a elevului de clasa a V-a.
Pe rând, domnul profesor ne examinează  atent, câ-
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teva clipe de parcă ne-ar evalua deja: „ăsta pare un
băiat de treabă”, „ăsta-i un derbedeu”, „ăsta pare să
fie ceva de capul lui”, „ehei, uite și un șmecheraș” și
așa până când termină de citit catalogul.

Încheind și această primă etapă de evaluare
vizuală a noilor protagoniști ai orelor de română dom-
nul profesor, începe ora:
- „Începem orele de română cu... alfabetul!”
- Cu alfabetul!?, ne întrebăm, mirați,  din priviri, sur-

prinși evident, de o asemenea primă temă la română.
Ne foșnim în bănci așteptând să vedem ce urmează.
Și să vedeți ce a urmat. 

Domnul profesor, bate ușor darabana cu de-
getele pe catedră, panoramează cu privirea clasa cu
iluștrii săi ocupanți, și ni se adresează: „Să spunem al-
fabetul!... Așa... Ia să vedem...” Întinde apoi, brusc,
mâna, cu degetul arărător înfipt ca o săgeată către vic-
tima-țintă: „Tu! Spune alfabetul!”

„Ținta”, un coleg care, din întâmplare era chiar
bunicel la română, se ridică  foarte dezinvolt („auzi,
ce fleac mă pune ăsta să-i spun!”) și începe: „a, be,
ce,  de....”
- Greșit! îl întrerupe profesorul. Stai jos! Pentru astăzi

ai nota doi!
Stupoare! Uimire totală! Unde a greșit dom-le!? 

Din nou degetul-săgeată al domnului profesor
se îndreaptă către o altă viitoare victimă:
- Tu! Spune alfabetul! 
Se ridică și ăsta și... același ritual: „a, be,ce, de, e....”
- Greșit! Stai jos!  Pentru astăzi ai nota doi!

Ei, nu se poate! Ne foșnim în bănci, cu mii de semne
de mirare pe chipuri. Domnul profesor Arbore își con-
tinuă, imperturbabil, demolarea încrederii noastre în
ale limbii române, începând cu  piatra de temelie a
limbii, alfabetul. Urmează alte „săgeți-digitale” către
câțiva dintre noi finalizate, toate,  cu același dezar-
mant răspuns: „Greșit! Nota doi!” 

Dom-le, asta nu mai era de glumă! Era clar: ori
noi eram niște analfabeți, niște prostălăi, ori s-a
schimbat alfabetul și noi încă n-am aflat! Am început
să ne lăsăm ușor pe spate, să ne facem cât mai puțin
văzuți în dosul băncilor, spre a evita eventuala săgeată
digitală a domnului profesor. După ce mai cad victrimă
vreo 2-3 colegi și convingându-se indubitabil de lipsa
minimelor noastre cunoștințe de limba română, adică
necunoașterea nici măcar a alfabetului (!), domnul
profesor Arbore, se ridică de pe scaun se îndreaptă
către tablă, ia creta în mână și se apucă să scrie urmă-
toarele: „cămașă”, „cămară”, „căciulă”, apoi, dede-
subt, „pâine”, „mână”, „lână”. După ce termină de
scris, se întoarce către clasă, aruncă o privire spre noi
și degetul-săgeată își alege o nouă „victimă”: Florinel
Vasilache, din banca a doua, (care scăpase până
atunci de nefericitul doi). Este pus să citească „rar și
cu glas tare”, primul rând. Ăsta, speriat și el ca noi toți
ceilalți că, cine știe ce se mai poate întâmpla, citește
cu glas timid: „cămașă... cămară... căciulă...

- Așa elev! Ce literă avem noi aici? zice domnul pro-
fesor, subliniind cu creta litera „ă” din acele cuvinte.
- Litera „ă”!

- Așa elev! Litera „ă”! Păi și de ce n-am găsit-o în al-
fabetul vostru? 

- ????
Și continuă cu glasul accentuat: „Cum o să

scrieți „ca-să, ma-să, școa-lă, no-tă...? O să scrieți
„cas... mas... școal... not...!?

Apoi, către „o altă victimă”: „Tu, cu cu cămașa
albastră. Citește rândul al doilea!

„Cel cu cămașa albastră”, adică Popa Andrei,
zis „Popicu”, citește: „pâine, mână, lână...”

- Așa elev! Și ce literă avem noi aici?, întreabă dom-
nul profesor, subliniind cu creta, litera „â”.

- Litera „â”.
- Păi dacă avem cuvinte cu litera „â” de ce nu o găsim

și în alfabet? Poftim?
Liniște în clasă.
Deci, trage concluzia domnul profesor, cum

sună corect alfabetul românesc? Și își îndreaptă de-
getul arătător către Duca, un lungan de un metru și
optzeci: Tu!

Ăsta, săracul, se ridică, vădit speriat și o ia tot așa:
„a...be...ce..”

Domnul Arbore îl țintuiește cu privirea și după
cum îl privea, așa fix,  părea că gândește: „dom-le ăsta
ori e tâmpit ori o face pe prostu”. Și o ia, așa, băbește:

- Ce literă vine după „a”?
-... Ăăăă...face el scoțând un „ăăăăă”prelung,  ca

atunci când te bâlbâi, îți cauți cuvintele și nu-ți vin pe
moment, evident fără nici-o intenție de a da răspunsul
corect.
- Da elev, vine „ă”!  îl aprobă domnul profesor.  Duca,

surprins și el de propria-i „inteligență”, rămâne țintuit
în picioare neștiind dacă să se așeze sau să mai stea
în picioare. („Io-te mă cine-i deșteptu clasei, ne dăm
noi coate!”).

Domnul Arbore își continuă incursiunea în
limba română cerându-i altui coleg să spună alfabetul.
Acum, ne-am cam prins noi cam cum stă treaba așa
că a fost mai ușor: „a”, „ă”, „â”, „be”, „ce” ș.a.m.d.
- Foarte bine! Păi da! Avem în alfabet și „ă” și „â”. Se

întoarce la catedră și de acolo ne dă și o primă  „temă
pentru acasă”: Și ca să nu uitați cum sună corect alfa-
betul limbii române, toată lumea va scrie, până la ora
următoare, de 50 de ori alfabetul. Corect. Pe coli de
caiet, de dictando!

-???
Se termină, ora, sună de recreație și noi rămâ-

nem în clasă să comentăm. Păi ce să comentăm?
- Cum o să scriem, mă, de 50 de ori, tot alfabetul?
Auzi, și pe coli de caiet, de dictando! Păi o să facem

caietele ferfeniță!
Ehei, stați, că treaba asta cu „pedepsele” me-

nite a te face să nu-ți uiți obligațiile „profesionale” de
școlar, a fost doar începutul! Domnul profesor Arbore
avea propriile sale metode de a ne disciplina fără a re-
curge, decât arareori, la note mici, la expresii „dure”,
la fel de fel de alte metode care, pe atunci,  veneau în
contradicție cu noile principii democratice ale  peda-
gogiei: ne punea să scriem... „pedepse”. Spre exem-
plu. Dacă întârziai la oră, adică dacă intrai la clasă
după intrarea domnului profesor, trebuia să scrii... de
100 de ori, următoarea „pedeapsă”: „Elevul este obli-
gat să fie prezent la ora de clasă conform orarului fixat
de direcțiune”. Dacă te împingea păcatul și vorbeai,
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să recunoaștem, se întâmpla destul de des), „vinova-
tul” avea de scris, tot de 100 de ori, următoarea „pe-
deapsă”: „În timpul orei elevul este obligat să fie
disciplinat și atent și să nu perturbe ora de clasă”. 

O să credeți sau nu, dar să știți că aceste „pe-
depse” ne-au disciplinat. Păi știți ce însemna să scrieți
una din aceste pedepse, de 100 de ori, pe coli de caiet
de dictando? O „pedeapsă” îți ocupa cam 2 rănduri
din caiet, ori  2 rânduri ori 100 însemnau 200 de rân-
duri adică, aproximativ 7-8 file de caiet. Și să stai să
scrii de o sută de ori aceeași frază, îți cam venea să-ți
iei câmpii. Când începea ora de română, primii care
se prezentau la catedră erau cei cu „pedepse”. Dom-
nul Arbore le lua, le evalua, așa, din ochi și le îndesa
apoi în propria-i servietă. 

Ehei, păi să vedeți istețime la noi, ăștia pedepsiții:
- Băi, doar ăsta n-o fi nebun să stea să numere, rând

cu rând, dacă am scris sau nu de 100 de ori. Și, ple-
când de la această premisă (fundamental greșită,
după cum s-a dovedit destul de repede), am zis noi că
suntem șmecheri și îl păcălim pe dom-profesor; am
încercat, fiecare, să trișăm: după vreo 70, 80 sau câte
rânduri am mai scris până ne-am  plictisit, ne-am oprit
și am zis gata, ajunge!. Și i-am  predat la catedră,  foile
zmulse din caiete. „L-am păcălit!” ne-am zis noi,
foarte mândri de istețimea noastră. Numai că n-a fost
așa. La ora următoare, „isteții” au fost ridicați în pi-
cioare și domnul profesor le-a spus exact de câte ori
și-au scris „pedepsele” și cu cât au trișat. Ei bine, spre
uimirea noastră am constatat că domnul Arbore a stat
și le-a numărat rând cu rând, pagină cu pagină. Drept
pentru care cei prinși cu „păcăleala” au primit drept
pedeapsă, să mai scrie încă odată toată „pedeapsa”
primită.

Aveam în clasă un coleg, Pascu Adrian, care
era un fel de nepot de-al domnului Arbore și care
sătea în aceeași casă în care locuia și profesorul (un-
deva, aproape de liceu, pe strada Cuza Vodă). Era o
casă ceva mai mare, „boierească”,  și care avea, spre
stradă o cameră mai mare cu geamlâc. Era camera în
care prefera să lucreze domnul profesor. Iar noi, bine-
nțeles că l-am luat la întrebări pe „nepotu-său”: 

- Băi, ăsta chiar stă și ne numără „pedepsele”? Așa,
rând cu rând?
- Da măi. Stă și cu creionul roșu bifează pe fiecare pa-

gină, că șie câte rânduri sunt pe pagină,  și la urmă, le
numără.

Așa, ne-am lecuit de „șmecherii”. 
Nu cred că a scăpat cineva dintre noi care să

nu fi scris, în acel an, măcar odată o pedeapsă. Stă-
team acasă și umpleam paginile de caiet cu pedepse
de se mirau părinții noștri ce „harnici” eram și cât de
corecți devenisem cu... temele. Nu știau, săracii, că
hărnicia noastră se epuiza, de fapt, în „compunerea
de pedepse” de  genul.. „Elevul este obligat să....” Ca
să nu mai jumulim caietele obișnuite de 50 de foi, am
început să ne cumpărăm caietele mai mici, „econo-
mice”, ca alea pentru teze, cu un număr mai mic de
foi. Le și numisem „caiete pentru pedepse”. Se mirau,
iar, părinții, că ajunsesem să consumăm atâtea caiete:
„măi, dar văd că aveți multe teme de scris pentru
acasă!”
-„Păi, avem!”

O fi fost cum o fi fost, cu „pedepsele” și cu exi-
gențele la orele de limba română dar realitatea era
că, cu domnul Arbore, am învățat temeinic, limba ro-
mână, mai ales... gramatica. Era specialitatea dum-
nealui. Substantive, adjective, conjugări de verbe,
ortografie, analize gramaticale, doamne, cât ne-a mai
„chinuit” , în acel an, domnul profesor Arbore. Imagi-
nați-vă că ajunsesem ca matematica, „cea mai rea ma-
terie din școală” să ni se pară un fleac pe lângă... limba
română. Dar ce bine ne-a prins această pregătire! Am
simțit asta pe pielea noastră mai apoi, în anii următori
de liceu dar și după terminarea liceului când am dat
examenele la facultate. Gramatica a fost punctul forte
la examenul de română și, bine-înțeles că atunci, i-am
mulțumit în gând domnului profesor Arbore pentru
ceea ce ne-a băgat în cap, „pedepsele” rămânând
doar ca o amintire hazlie a acelor ani de școală. Vă
mulțumim domnule profesor! 

22 ianuarie
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Amintiri răzlețe
Victor SIMION

absolvent al Liceului UNIREA
promoția 1953

Fragmente din volumul “Strada Mare”, în curs de elaborare
După reforma învăţământului în programa

şcolară a învăţământului primar şi liceal au apărut
multe şi esenţiale schimbări. Mai întâi s-a introdus în
programa şcolară limba rusă în locul limbii latine. Îmi
aduc aminte şi acum de primele ore „de rusă”. Cum
încă nu existau profesori pregătiţi pentru predarea
acestei limbi (ceva mai târziu s-a înfiinţat Institutul
„Maxim Gorki” din Bucureşti), responsabilii cu învăţă-
mântul au căutat să acopere această nouă materie cu
cei care ştiau, cât de cât, să vorbească ruseşte: câţiva
basarabeni mai în vârstă care se descurcau şi ei din ce
ştiau de pe acasă. La noi la clasă a venit doamna Olga
Mateescu (născută Alexandrovna) o doamnă aproape
de vârsta pensionării, soţia unui contabil de la „Fi-
nanţe”. Femeie foarte cumsecade care ne privea ca
pe nişte nepoţei pe care îi preluase spre îngrijire. Se
tipăriseră în grabă un fel de „manuale de limba rusă”
cu alfabetul şi texte pentru începători după care
ne-am iniţiat şi noi în această limbă. 

Mai întâi ne-a fost foarte greu să deprindem
alfabetul: cum adică, „P” se citeşte „R”, „C” se citeşte
„S”, „Y” cică este „U” , iar „U” se citeşte „I”. „N” era un
fel de „H” plus alte semne care nu aveau echivalentul
în grafia noastră. Cum să te descurci? Scriam cuvintele
la tablă şi ieşeau nişte rezultate de mai mare râsul.
Adică, pe colegul nostru „Rusu” nu îl chema „Rusu” ci
„Pici”, pe mine nu mă mai chema „Simion” ci
„Cymioh” iar pe Horia, colegul meu de bancă,
„Nopia”!! Hă, hă, hă! Haz mare între noi când ne tra-
duceam numele. 

Dar asta nu a fost totul. 
A trebuit, firesc, şi să învăţăm cuvintele şi, mai

ales să ştim să punem accentul acolo unde trebuia.
Pentru asta, doamna Olga făcea următorul lucru: spu-
nea un cuvânt în limba rusă apoi ne cerea să-l repe-
tăm, cu accentul corect pus. Toată conversaţia se
purta, evident, în limba rusă. Treaba asta se desfăşura
cam aşa: doamna spunea un cuvânt apoi ne cerea să
îl repetăm, adică ne spunea: „pavtari tâ”, asta înseam-
nând  „repetă tu”. Noi, care credeam că trebuie să re-
petăm tot ceea ce ne spunea doamna, ziceam şi noi
ca dânsa „pavtari tâ”.

-„Net, pavtari tâ” venea replica (adică, „nu, re-
petă tu!”). 

Noi la fel, papagaliceşte, după dânsa: 
-„Net, pavtari tâ”.
- „Net, net, tâ pavtari” („nu, nu, repetă tu!”)
Şi noi, la fel:
-„Net, net, pavtari tâ”.
Şi nu înţelegeam de ce se supără „doamna”

când noi, de fapt, făceam ceea ce ni se cerea. Încet,
încet şi cu răbdare am început să deprindem şi noua
limbă mai ales că în anii următori de liceu însuşirea

limbii ruse se făcea în modul cel mai intensiv; făceam
tot atâtea ore de limbă rusă câte de limba română.
Am fost  invadaţi de limba rusă: melodii, filme, ziare,
reviste, cărţi intraseră din plin în existenţa noastră co-
tidiană, majoritatea manualelor şcolare (de fizică, de
chimie, de matematică, plus istoria şi geografia URSS)
purtau menţiunea „tradus din limba rusă”. În sfârşit,
o învăţasem destul de binişor dar ştiţi cum este, când
ţi se impune ceva cu forţa, se naşte şi o firească reac-
ţie de rezervă. Un unchi de-al meu care auzise câteva
cuvinte răzleţe din rusă, mă întreabă, într-o zi:

- „Măi nepoate, e-adevărat că ruşii ăştia zic la
„cameră”,... „cumnată”? 

- „Nu „cumnată” unchiule,  ci  „comnata”, cu
„o”, cu accent pe „o” !

- „Comnată, cumnată, nu-i tot un drac? Păi şi
atunci  la „cumnată” cum îi zic? Şi dacă zic „vreau să
intru în cameră” o să zic „vreau să intru în ...cum-
nată!? Hă, hă, hă! pufneşe în râs, unchiu-meu. C-am
auzit că şi la mâţă ăştia  îi zic... „cuşcă”. Auzi, tu, Linico
(asta e mătuşă-mea, alintată de la Ileana), la mâţă să
le zică...„cuşcă!” Şi când o strigă cum o strigă: „cuşcă,
cuşcă, pis-pis-pis?”Hă, hă!

- Unchiule, nu-i zic „cuşcă” ci „coşca”, tot aşa
cu „o”.

Costi Rogozanu şi Silvia Vrânceanu

Profesorii: Simion Ene, Cristina Chiriac şi 
Enache Pătraşcu alături de Liana Pătraş
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- Ce drac de limbă mai e şi asta care la  medici,

aştia, cică, le zic „vraci”! Păi cum adică, acolo, dacă
te-mbolnăveşti, nu te duci la medic ci la... vraci?! Ca
la noi la ţară! Hă, hă!

Unchiul ăsta al meu era un om de modă veche
ce nu înţelegea mai nimic din ceea ce se petrecea în
societate. Îşi păstrase nişte obiceiuri şi tipicăreli la care
nu putea renunţa: se închina întotdeauna înainte  şi
după masă, făcându-şi nişte cruci mari, plin de evlavie,
postea miercurea şi vinerea ba chiar ţinea toate pos-
turile de peste ani. Neamurile îl cam luau în râs:
„Multe păcate trebuie să ai, nea Ştefane, că ţii toate
posturile şi rugăciunile.”

Şi pentru că veni vorba de evlavie şi de „noile
orizonturi culturale şi educative” care veneau, în mod
obligatoriu, dinspre Răsărit, îmi amintesc de un haios
episod din anii de liceu.

Erau vremurile când tot ce bruma se mai
putea realiza într-o ţară secătuită de război, deci mai
toate realizările se făceau, în primul rând „cu ajutorul
frăţesc al Uniunii Sovietice”. Era obligatoriu să implici
acest „adevăr” al timpului chiar şi noi, elevii, trebuia
să facem aceste precizări în lecţiile sau temele noas-
tre. Aveam un coleg, Mitu, (îl chema Dumitru dar şi
ta-su şi noi îl strigam Mitu), fiu de cioban din creştetul
munţilor, crescut de mic copil cu frica de Dumnezeu,
cum se spune. Ăsta, orice ar fi trebuit să facă, îl invoca
pe Dumnezeu: 

- Mitule, mergem după masă la film?
-„Cu ajutorul lui Dumnezeu, o să mergem la

film”. 
-  Mă Mitule, vine iarna, nu-ţi iei nişte ghete?
- „Cu ajutorul lui Dumnezeu, o să-mi cumpere

tata nişte ghete”,
-  Mitule, vezi că te pică la chimie!
- „Cu ajutorul lui Dumnezeu o să trec exame-

nele”, 
Mă rog, aproape că nimic nu făcea fără invo-

carea divinităţii. Noi eram obişnuiţi, dar într-o pe-
rioadă de vehementă combatere a religiei asta nu
dădea bine deloc. Îl mai lua deoparte dirigintele nos-
tru, unii profesori, chiar noi, colegii: „măi Mitule, mai
las-o dom-le cu treaba asta „cu Dumnezeu”, că  vezi
să nu  dai de... dracu şi o s-o păţeşti!”. Degeaba! El aşa
se învăţase şi aşa se purta. Acuma, săracul, era şi cam
„puţintel” la minte şi n-aveai cum să-l scoţi din ale lui.

Bun! Ne trezim într-o zi, la o oră,  cu inspecţie!
Vine un tovarăş inspector ca să verifice cunoştinţele
noastre despre realizările regimului democratic. Răs-
punde unul, răspund doi mai completează şi alţii şi
totul pare în regula. Către sfârşitul orei inspectorul,
nu are de lucru şi-l indică taman pe Mituş al nostru
(care stătea ultimul, în spatele clasei) să spună şi el
ceva despre un nou obiectiv „măreţ” ce se afla în curs
de relizare:

- „Ia spune, tovarăşe elev, ce ştii despre
această măreaţă construcţie.”

Mitu, stă o clipă şi cugetă şi apoi, candid şi tă-
tăgănat după cum îi era vorba, o trânteşte:

- „Păi... cu ajutorul lui Dumnezeu... o să se facă
şi hidrocentala...”.

Inspectorul, cu sprâncenele ridicate până
peste chelie, rămâne, o clipă blocat de acest  răspuns.
În clasă... brusc, linişte totală! Colegul lui de bancă se

dă într-o parte ca să nu fie văzut şi, cu mâna pusă pa-
ravan la gură, îi suflă:

- Zi mă, „cu ajutorul Uniunii Sovietice”. Zi mă,
„cu ajutorul Uniunii Sovietice...”!

Tovarăşul inspector, crezând că n-a auzit bine
răspunsul, reia întrebarea. La care Mituş, ţinând cont
de ce-i suflase colegul de bancă, care îl tot înghiontea,
încearcă să o dreagă:

- „Păi... cu ajutorul... lui Dumnezeu... şi al Uni-
unii Sovietice, o să se facă tovarăşe inspector!”

Ei, nu! Atâta a fost! Profesoara s-a albit, in-
tuind ce muştruluială o să primească de la şefi şi de
la inspector, poate chiar o retrogradare iar noi, am
înlemniτ în bănci. 

Ora s-a încheiat imediat. 
Inspectorul, „lămurit” asupra modului în care

elevii clasei a IX-a îşi însuşesc importantele eforturi
ale regimului pentru... etc... pleacă şi vine urmarea.
Fiindcă chestia asta nu se putea să nu aibă şi o „fi-
rească” urmare. Tembelul de Mituş este chemat la
cancelarie, scărmănat zdravăn (ei şi?) şi obligat să vină
cu ta-su, la şcoală (care va fi chestionat serios în legă-
tură cu „educaţia”  lui fii-su plus alte... întrebări mai
delicate), eliminare pe 3 zile (de ce!?), profesoara
muştruluită serios în consiliul şcolii către de nişte to-
varăşi, cadre de răspundere de la inspectoratul şcolar,
iar nouă, elevilor, ni s-au ţinut apoi nişte „prelucrări”
privind lacunele în educaţia ateistă a tineretului şi ne-
cesitatea „întăririi vigilenţei împotriva subminării rea-
lizărilor Republicii Populare Române de către
burghezo - moşierimea duşmănoasă”.

Aici e necesară şi o paranteză.
De ceva vreme ne-am trezit în şcoală cu un

tânăr venit pe post de... pedagog. Ne-a fost prezentat
ca un tânăr foarte „înaintat” în domeniul educaţiei şi
foarte „lămurit” din punct de vedere politic, pe care
va trebui să-l respectăm şi să-i ascultăm „indicaţiile”.
Ce făcea acest... „pedagog”? Ne convoca în recreaţia
mare ca să ni se facă... „educaţie politică”, adică să ni
se dea felurite exemple de modul în care trebuie să
înţelegem mersul societăţii. Avea şi o vorbă, atunci
când afla că vreunul dintre noi făcea câte o boacănă:
„Tovarăşe elev... (cutare), te târâi în coada maselor!
Nu te-ai lepădat de burghezie!”

Ăsta era cel mai grav reproş: auzi tu, să te târâi
în coada maselor! O luam şi noi în băşcălie: băi Petruş,
măi, n-ai udat buretele de la tablă! Te târâi în coada
maselor, elev Petruş!

Târziu de tot, după terminarea liceuluii am
aflat că „tânărul înaintat  şi lămurit” avea şi alte mi-
siuni mai puţin pedagogice, în şcoală.

Asta a fost!
P.S. După ani de zile, cu ocazia unei întâlniri a

foştilor colegi de liceu am aflat că Mituş, ăsta cu is-
prava „dumnezeiască” , după ce şi-a dat „examenul
de maturitate” cum se chema pe atunci bacalaurea-
tul, şi-a urmat chemarea („vocaţia”) şi s-a călugărit un-
deva la un schit sau la o mânăstire din munţi. De data
aceasta sigur a făcut-o „cu ajutorul lui Dumnezeu” şi
cert, fără Uniunea Sovietică. 
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absolvent al Liceului UNIREA
promoția 1955

Un vrednic urmaș al marelui
Saligny

Departe de mine gândul de a îndrăzni o
comparație! 

Ce este al Cezarului, rămâne al Cezarului!
Anghel Saligny este unic, un pionier, un deschizător
de drumuri în domeniul construcțiilor speciale și este
inutil a mai aminti de monumentalele sale creații de
mare anvergură din vremea sa; și, ce este esențial, el
a bătătorit drumul pe care să meargă urmașii săi! Un
asemenea demn urmaș este și colegul nostru, ingine-
rul Ioan Călin! 

Știe cineva cine este inginerul Călin? Dacă aș
pune această întrebare în clasa noastră astăzi, limi-
tându-ne doar la acest spațiu și admițând, prin ab-
surd, că am fi prezenți toți colegii, nu cred că s-ar
ridica prea multe mâini! Și tocmai acest lucru m-a de-
terminat să-mi exprim aceste gânduri. 

Consider că este inechitabil, total nedrept să
se aducă, cu orice prilej, atâtea elogii, meritate
bineînțeles, atâtor personalități plecate de pe băncile
liceului nostru, profesori universitari merituoși, medici
celebri, sportivi de talie internațională etc. Însă nu
rețin să se fi amintit vreodată ceva și despre colegi
de-ai noștri remarcați în zona ingineriei! 

Nu cred că mulți dintre noi au avut parte de o
viață atât de zbuciumată, de o copilărie atât de ten-
sionată, tocmai în perioada când ai mai multă nevoie
de liniște, de siguranță, atunci când îți alegi calea pe
care vei merge, așa cum a avut parte colegul nostru,
viitorul inginer Călin! 

Câți dintre noi știam atunci ce înseamnă a trăi
în umbra deloc confortabilă a unui dosar cu „origine
nesănătoasă”? Având familia originară de prin părțile
Prahovei, copilul Ioan Călin a trebuit să-și urmeze
părinții, condamnați de un regim criminal la D.O. (do-
miciliu obligatoriu) timp de 16 ani la Focșani. A suferit
nebănuite restricții, îndurând multe greutăți și
umilințe până când a reușit, în sfârșit să fie admis la
liceul „Unirea” (pardon, la Școala Medie Unirea)! Și
asta într-un fel, tot pe ușa din spate, grație omeniei și
a bunăvoinței unor oameni de suflet care, riscând
enorm, au „închis ochii” și, ignorând „dosarul”, l-au
înscris în clasa a 8-a. Și să nu uităm că vorbim despre
cea mai cumplită perioadă de prigoană, impusă de un
regim ticălos! 

După acest prim pas (de altfel, cel mai greu),
au intrat în funcțiune, având în sfârșit cale liberă,
calitățile native ale noului elev, inteligența și voința sa
deosebită, care l-au condus cu mult succes prin anii
de liceu! Mai mult decât atât a reușit chiar (pentru a
recupera din timpul pierdut) să urmeze două clase, a
9-a și a 10-a, într-un singur an! Eu, cel puțin, nu cu-
nosc un caz similar!

În anul absolvirii liceului, 1955, a intrat cu brio
la Facultatea de Construcții Căi Ferate, Drmuri și Po-
duri, pe care a absolvit-o în 1960. Având o mare pa-
siune pentru munca de concepție, de cercetare și fiind
„înarmat” mental pentru așa ceva, tânărul absolvent
ar fi dorit să se îndrepte către activitatea de proiec-
tare. Însă, din păcate, „DOSARUL” l-a împiedicat, fiind
dirijat către execuție pe șantiere! A fost repartizat la
Focșani, unde, timp de șase ani, a lucrat la o întreprin-
dere de Construcții CF Drumuri și Poduri, realizând o
serie de lucrări importante (Pasajul peste calea ferată
Letea - Bacău, lucrări hidrotehnice pe Siret, poduri
metalice pentru cale ferată etc.), lucrări care i-au cre-
ionat o bine meritată „carte de vizită” pentru viitor!
Sigur că, în spatele acestei cărți de vizită se ascunde
un caracter integru, multă seriozitate și tenacitate! Cu
modestia care îl caracterizează, o modestie rar întâl-
nită, s-a abandonat într-un anonimat creativ și, vorba
românului, tăcând și făcând, și-a continuat drumul
plin de succese în acest domeniu atât de drag lui! 

Remarcându-se ca mare specialist în cadrul
Ministerului Transporturilor, de acum înainte nu i-a
mai fost atât de greu să avanseze, cu aceeași mare se-
riozitate și perseverență, pe o scară ierarhică pe care
a parcurs-o cu rezultate deosebite, începând de la in-
giner stagiar până la funcția de Director General
Construcții în Ministerul Transporturilor (de aici în sus
toate funcțiile erau destinate celor cu „origine sănă-
toasă”, de un roșu cât mai aprins și, eventual, cu cât
mai puțină carte)! Pregătirea sa profesională deose-
bită era însoțită de multă dăruire și abnegație, ceea
ce a dus la realizarea unor lucrări de mare importanță
națională, remarcabile din punct de vedere calitativ,
conștient fiind de faptul că destule „umbre” din
preajma sa stăteau cu ochii pe el! 

Inginerul Ioan Călin a condus sute de șantiere
de mare anvergură, a avut în subordine mii de oameni
față de care a avut un comportament ce dezvăluie altă
latură deosebită a caracterului său: latura umană! Am
avut ocazia să cunosc niște foști subalterni ai săi, care,
fără excepție, l-au descris drept un șef deosebit de
blând, plin de omenie și înțelegere, gata oricând să-l
ajute pe cel aflat în necaz! Omenie care însă era du-
blată și de multă exigență, comportament apreciat de
oameni și răsplătit cu iubire! 

De-a lungul întregii sale activități, inginerul
Călin a condus lucrări speciale de mare dificultate care
rămân mărturie a unei vieți dedicate unei mari pa-
siuni: 

AEROPORTUL OTOPENI - prima pistă de ateri-
zare, 

PODUL GRAND BUCUREȘTI,
METROU BUCUREȘTI - tronsonul Cotroceni -

Izvor,
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CĂI FEREATE TRIAJ Palas Constanța și Ciulnița,
COMPLEX FEROVIAR Tulcea,
TURN TELEVIZIUNE Eforie Nord,
STAȚIE RADIO Voinești,
CONSOLIDARE POD SALIGNY peste Siret la

Cozmești,
PODURI METALICE: Cale Ferată peste Bistrița,

peste Moldova, peste Jiu, etc.
Și multe alte lucrări mai mărunte, care între-

gesc o carte de vizită de care ar fi mândru chiar și ma-
rele savant Saligny! 

Înainte de a încheia această modestă și, de de-
parte de a fi completă, trecere în revista a realizărilor
exemplare pe care și-a pus semnătura colegul nostru,
se impune de la sine o întrebare (retorică bineînțeles)
care nu-mi dă pace: oare câte mii sau, poate zeci de
mii de cazuri similare de copii cu destine frânte din

cauză de „dosare”, copii cărora li s-au tăiat aripile
înainte de a porni în viață, victime nevinovate care nu
s-au bucurat în acel moment crucial din viața lor, de
șansa colegiului nostru! Cine poate ști, câte astfel de
talente native, de inteligențe nedescoperite, de
potențiali oameni mari ai țării, au murit înainte de a
se naște! 

Abandonând aceste gânduri sumbre legate de
atâtea destine distruse în numele unor principii bol-
nave, impuse de niște minți criminale, închei expri-
mându-mi marea bucurie și satisfacere față de viața
exemplară a colegului nostru, ing. Ioan Călin Ioan,
care, alături de toate celelalte personalități UNIRISTE,
au contribuit la ridicarea prestigiului COLEGIULUI
NAȚIONAL „UNIREA”!

SÂMBATA
23 ianuarie 2016

10.30
Gala jubiliară  „UNIREA 150”

(Aula „Mihai Eminescu”)
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Pentru că fiecare sărbătoare trebuie să aibă și
un sfârșit care să ofere prilejul de a reflecta asupra
celor întâmplate, suita de manifestări dedicate împli-
nirii a 150 de ani de activitate educațională la Colegiul
Național „Unirea” s-a încheiat printr-o Gală jubiliară.
Aceasta a avut loc sâmbătă, în data de 23 ianuarie, în
Aula „Mihai Eminescu” a liceului și a constat în acor-
darea de distincții în semn de mulțumire și apreciere
diverselor personalități prezente la eveniment. 

Gala a fost deschisă prin prezentarea liceului
din perspectiva istorică, a tuturor etapelor pe care
acesta le-a traversat de-a lungul timpului, de la Gim-
naziul „Unirea” la Colegiul Național „Unirea”; mate-
rialul video a fost realizat de către elevii acestuia.
Programul a continuat cu un scurt concert, susținut
de Corul de Cameră „Pastorala” din Focșani, dirijat de
domnul Dumitru Săndulachi, care la final a transmis
sincere „felicitări colectivului de cadre didactice, ele-
vilor pentru rezultatele obținute an de an și pentru
exemplul pe care îl oferă celorlalte unități de
învățământ din județ”. 

Gala jubiliară „Unirea 150”

Următorul punct în programul evenimentului
l-a reprezentat discursul domnului director Cornel
Noană, care, alături de absolventa Liana Pătraș, a fost
și moderatorul galei. Momentul a fost unul semnifi-
cativ, protagonistul în cauză mărturisind cu emoție:
„Sunt într-unul din cele mai dificile momente ale aces-
tei aniversări „Unirea 150”. M-am gândit mereu ce ar
trebui să spună un vremelnic director al unei școli care
are, evident, mult mai mulți ani de trăit decât acești
150 care au trecut. Am avut temeri dacă ne ridicăm
la înălțimea înaintașilor noștri, am avut temeri dacă
profesorii despre care vorbesc distinșii noștri musafiri
au fost de neatins, dacă elevii noștri de astăzi vor fi la
fel de confirmați valoric ca elevii liceului „Unirea” de
altă dată. Va trebui însă să recunosc că ne asumăm în
integralitate istoria acestui liceu, că o respectăm și că
ne este muză de inspirație. Facem parte dintr-o cate-
gorie a școlilor care s-au înființat în secolul al XIX-lea,
tocmai pentru a ridica țara și neamul.” 

În numele Colegiului, directorul Cornel Noană
a oferit diplome de excelenţă, medalii jubiliare „Uni-
rea 150” şi macheta CNU unor personalități uniriste
de prestigiu. Pe scenă au urcat compozitorul şi dirijo-
rul israelian Aryeh Levanon, unul dintre primii dirijori
ai Orchestrei Unirea, absolvent al liceului în urmă cu
65 de ani, prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu,
proaspăt laureat al Academiei Române pentru cartea
„Dicționarul  limbajului  poetic al lui Octavian Goga”,
prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană, prof. univ. dr. Ioan
Pînzaru, Ioan Gavrilescu, managerul echipei feminine
de handbal Oltchim Râmnicu Vîlcea, unirist al promo-
ţiei 1957, care a catalogat manifestările de la CNU din
aceste zile ca fiind „de înalt nivel academic” şi la pro-
punerea căruia s-a ţinut un moment de reculegere
pentru foştii profesori şi elevi care nu mai sunt.  

Datorită importanței pe care a reprezentat-o
liceul de-a lungul timpului pentru orașul Focșani și nu
numai, domnul director a celebrat amintirea elevilor
uniriști căzuți în războiul de reîntregire al patriei, care
au făcut ca „Unirea” să contribuie la desăvârșirea is-
torică a neamului și a limbii române. 

a consemnat Iris SAVU
clasa a XII-a F
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Gabriel Ispas 
Secretar de Stat MEC

prof. George Cazacu
preşedintele Alianţei Colegiilor Centenare
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23 ianuarie
Domnul colonel Valentin Nedelescu a prezen-

tat salutul Garnizoanei Focșani, în numele căreia a
oferit, în semn de admirație și prețuire, o plachetă ani-
versară Colegiului „în semn de admiraţie şi preţuire a
actului educaţional care a şlefuit şi desăvârşit timp de
150 de ani nenumărate generaţii de caractere remar-
cabile”. 

La nivel național, CNU face parte din Alianța
Colegiilor Centenare, al cărui președinte domnul prof.
dr. George Cazacu a fost premiat în cadrul evenimen-
tului. În discursul dumnealui, acesta a insistat asupra
importanței pe care a avut-o instituția în primele sale
decenii de activitate, și care s-a transformat în tradiție.
„Un secol și jumătate se confundă cu istoria modernă
a României și nu ezităm să spunem că dumneavoas-
tră, cei de azi, ca și cei de ieri, sunteți parte din
această istorie frământată, prin felul prin care ați edi-
ficat o instituție de valoare și prin modul în care ați
educat seriile de copii ale școlii. Se verifică astfel acea
frumoasă apreciere a lui Eminescu, potrivit căreia - o
școală bună este aceea în care elevii învață mai mult
decât li se dă, mai mult decât spun manualele, mai
mult chiar decât spun profesorii.” 

Următorii doi invitați au fost domnul primar al
municipiulu Focșani, Decebal Bacinschi și domnul
vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea,
Dragoș Bârlădeanu, care au împărtășit la unison onoa-
rea de a sărbători alături de uniriști cei 150 de ani de
istorie și performanță școlară. „Sunt convins că prin
puterea dumneavoastră de muncă, prin capacitatea
copiilor, acest colegiu va fi unul dintre cele mai bune
din țară și suntem mândri de acest lucru” a transmis
domnul primar Bacinschi.

Un alt laureat al Galei de a cărei prezență de-
osebită ne-am bucurat a fost dirijorul Arieh Levanon,
absolvent al liceului venit anume din Israel pentru a
lua parte la aceste manifestări. După 65 de ani
petrecuți în afara țării, domnul Levanon a rememorat
atmosfera liceului dumnealui, primii pași în muzică
făcuți aici.

Organizarea și buna desfășurare a evenimen-
telor pe parcursul celor cinci zile de sărbătoare, „la un
nivel academic”, au fost cele care au impresionat în
mod particular promoția 1957, care, prin reprezen-
tantul în persoana domnului Ioan Gavrilescu, invitat
al Galei de sâmbătă, a acordat o diploma jubiliară li-
ceului, în semn de considerație. 

Un alt gând frumos a fost transmis colegiului
din partea domnului profesor univ. dr. Gheorghiță
Geană, care a afirmat următoarele: „Liceul Unirea
poartă, prin numele său, o demnitate cu totul aparte.
Numele face parte din identitate la orice ne-am re-
feri.” În același ton, domnul prof. univ. dr. Gheorghe
Moldoveanu a mărturisit nostalgic faptul că CNU „se
construiește pe istorie, pe tradiție și vizează viitorul”,
idee completată de domnul prof. dr. Ioan Pânzaru,
care a declarat că „Unirea păstrează conștiința, păs-
trează unitatea cercetării și a gândirii”. Toți cei trei
invitați au fost absolvenți ai liceului și distinși cu di-
plome de excelență.

ÎPS Arhiepiscop Ciprian al Buzăului şi Vrancei

prof. univ. dr. Ioan Pânzaru

Decebal Bacinschi - primarul Municipiului Focşani



96

CRONICILE  ANIVERSARII
Cu ocazia aniversării, colegiul s-a aflat și în

atenția domnului prefect Nicușor Halici și a domnului
secretar de stat din MECȘ Gabriel Ispas, care au oma-
giat performanța și contribuția în învățământul româ-
nesc ale acestuia. „Astăzi suntem aici și ne bucurăm
de 150 de ani de existență; și nu doar de existență, ci
de excelență.” a rostit domnul Gabriel Ispas, la înmâ-
narea plachetei omagiale drept recunoaștere a celor
150 de ani de neîntreruptă activitate didactică.

Ultimul invitat special din cadrul acestei Gale
jubiliare a fost Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian,
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei; în ciuda faptului că
nu a avut o legătură directă cu instituția de
învățământ, acesta a mărturisit că emoția s-a transmis
tuturor celor prezenți la manifestări, deoarece
„Unirea continuă să își păstreze prestigiul; se hrănește
din realizările trecutului și are speranțe pentru viitor.”

Evenimentul s-a încheiat cu discursul Lianei
Pătraș Alexandru, o uniristă convinsă, care a evocat
primele momente de libertate trăite la Unirea; o liber-
tate oferită de „un alt fel de profesori, care s-au bu-
curat să vadă în elevi parteneri de idei, spirite libere,
nu doar învățăcei” și care au făcut-o să se simtă „un
om privilegiat”!

De asemenea, un moment important în cadrul
Galei l-a reprezentat și premierea celei mai nume-
roase familii în materie de elevi uniriști, absolvenți sau
actuali. Această familie poartă numele de Dincă și în-
sumează 8 membri, din 4 generații diferite, care „au
făcut din Unirea uniriștilor un crez” și cărora liceul le
mulțumește: Iulian Dincă din promoţia 1977, Alin şi
Silvia Dincă din promoţia 1996, Dorin şi Raluca Dincă
din promoţia 2003, Mădălin şi Ana Dincă din promoţia
2009, Lucieana Dincă - salariat din 1997. 

La finalul galei CNU, profesorul Cornel Noană
şi primarul Decebal Bacinschi au dezvelit o placă oma-
gială la împlinirea a 150 de ani de existenţă ai acestei
prestigioase instituții de
învățământ.

Gala Jubiliară a în-
cheiat, așadar, suita eveni-
mentelor dedicate împlinirii
celor 150 de ani de activi-
tate, recunoscând meritele
tuturor celor care rezonează
cu spiritul unirist și care
cred cu adevărat în puterea
acestuia.
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prof. Cornel Noană alături de 
primarul Decebal Bacinschi
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Eu cred că reprezint o altă generație, printre
atâtea altele ale Liceului „Unirea” pe care am avut
ocazia să le cunosc în aceste zile. Și pentru că aici am
descoperit și Internetul, și tehnologia, și televiziunea,
dați-mi voie ca, folosindu-mă de tehnologie, să dedic
aceste rânduri profesorilor mei și generației de astăzi
de la Liceul „Unirea”, pe care o văd atât de numeroasă
în sală. 

„Fiți ceea ce vreți să fiți și nu vă feriți să faceți
greșeli!”. Așa începe lecția de stil. Cu ABC-ul libertății.
Ea nu se predă în România decât unor oameni privile-
giați. Am fost unul dintre ei. Aveam 15 ani și capul plin
de idei grozave. Ale altora. De vreme ce nu-mi aparți-
neau, ideile acelea aveau să mă ajute atât cât să pot
exprima corect nevoia de a le abandona. 

Prima lecție de stil a fost în limba română.  La
ora de literatură, Daniela Plăiașu ne-a citit începutul
Metamorfozei lui Kafka și ne-a rugat să continuăm po-
vestea așa cum ne imaginăm noi că ne-am putea
transforma dacă am fi în locul lui Gregor. Primele mo-
mente au fost de tulburare și maximă derută pentru
că, până atunci, nimeni nu ne mai dăduse, la școală,
dreptul să fim orice vrem noi.

O altă lecție de stil a fost predată într-o limbă
inventată special pentru noi la o oră de matematică.
Acolo, literele au căpătat forme doar ca cifrele să
poată rima în poezie. Cornel Noană ne-a rugat să
scoatem o foaie de hârtie, a râs, apoi a scris pe tablă
câteva noțiuni matematice. Și a râs iar, în timp ce noi
am început să ne jucam în voie cu matematica inspi-
rației. La final, a adunat poeziile, le-a cântărit, le-a ju-
decat după măsurile clasice, ne-a punctat și ne-a
încheiat mediile în catalog. 

De fapt, despre asta e vorba. Stilul e felul în
care te formezi în mod liber. Iar educația nu e despre
ceea ce trebuie, ci despre ceea ce poți să devii atunci
când nu mai ai constrângeri. Un dascăl bun nu te în-
vață ce știe el, ci tocmai ceea ce ai putea tu să știi cel
mai bine. Această abordare, fundamentală unei edu-
cații reușite, lipsește încă sistemului nostru de învăță-
mânt. 

Educația românească e sub semnul imperati-
vului, al obligației și al penalităților. Eu am cunoscut,
însă, la Unirea și altfel de profesori, care s-au bucurat
să vadă în noi parteneri de idei, spirite libere, nu doar
învățăcei. 

Au trecut peste 25 de ani de educație anapoda
în România, dar dacă mă uit înapoi la anii mei de
liceu, mă simt un om privilegiat.

Liana PĂTRAŞ ALEXANDRU
absolventă a Liceului UNIREA

promoția 1997

23 ianuarie

Unirea nu este doar un liceu pentru mine, este
a doua mea casă. Am cunoscut oameni minunați aici
și sunt sigură că sunt la început, există multe persoane
minunate și speciale nedescoperite încă. Unirea face
puterea! – Miruna Burlui

Un moment din viață pe care nu îl voi uita
vreodată este reprezentat de aniversarea de 150 de
ani a Colegiului Național Unirea (o vârstă de apreciat
și cu o istorie complexă și puternică). De fiecare dată
când privesc în urmă, la trăirile de acum un an, pe chip
mi se creionează un zâmbet larg. Dacă ar exista o
mașină a timpului, categoric una dintre excursiile pe
care aș face-o ar fi Aniversarea de 150 de ani. De ce?
Pentru că pur și simplu CNU. Îmi voi aminti cu drag de
fiecare dată sentimentele trăite: momente care m-au
sensibilizat, momente în care am râs și m-am bucurat
alături de oamenii potriviți, de oameni care dovedesc
faptul că spiritul de echipă și colectivitate declanșează
nimic altceva decât FERICIRE. Eu personal, nu mă pot
pronunța în clasificarea oamenilor, pentru că fiecare
dintre noi este o carte pe care nu oricine o poate citi,
insă știu care sunt oamenii potriviți pentru mine,
atunci când sunt înconjurată de ei. Ei pot transmite
căldură, compasiune, înțelegere și avem un scop
comun.  Acum pot spune că ceea ce am trăit a fost
magic și profund. Nu îmi găsesc cuvintele ca să descriu
trăirile mele de atunci și nu doar de atunci, căci fiecare
moment petrecut aici, la CNU, este special. Cuvintele
mele sunt precum o sculptură în lut, deja există, dar
trebuie scoase la lumina. Ei bine pot povesti, totuși,
cele mai importante aspecte: am trăit la maxim fie-
care clipă, m-am scufundat în istorie, am pătruns în
ramurile îndepărtate ale liceului descoperind diverse
concepte, am trăit diverse emoții, m-am înfructat cu
bucate tradiționale gătite de autenticii uniristi și cel
mai important, am fost învăluită de unicul spirit CNU.
În concluzie pot afirma că CNU surprinde de fiecare
dată prin maniere deosebite, demonstrând că nimic
nu e imposibil și că totul are un sens aparte. 
Beatrice Racoviţeanu clasa a VIII-a

Am întâlnit locul în care am învățat cum să
îmbin cu succes sufletul și mintea. Am întâlnit oameni
care și-au pus amprenta asupra a ceea ce voi deveni.
Mulțumesc, CNU! Pentru tot. Pentru lucrurile învățate,
pentru oamenii întâlniți, pentru activitățile organizate,
pentru cele mai frumoase amintiri! Pe veci uniristă!  

Alice Roşca clasa a XII-a F

O activitate specială care ne-a unit pe noi, toți
uniriștii, și o ocazie pentru cei mai tineri de a învăța și
de a prinde curaj și motivație. 

Daniela Pădurariu clasa a XI-a A

Gânduri  si  impresii,
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UNIREA 150 a trezit în mine speranța unei im-

plicări mai active atât din partea elevilor, cât și a pro-
fesorilor. Mi-a demonstrat că se mai pot face lucruri
frumoase în lumea asta dacă suntem o echipă care
aderă la un țel comun. Unirea 150 a însemnat spirit
unirist până în măduva oaselor, dar etalat de data
asta, nu doar șoptit la colțul liceului. Unirea 150 ne-a
sudat legăturile, ne-a amintit cât de frumos au crescut
generațiile trecute și ne-a impulsionat, pe noi, cei din
prezent, să nu ne lăsăm mai prejos și să facem cunos-
cut numele Colegiului Național Unire” în întreaga
lume. Irina Neagu clasa a XI-a D

Amintiri care îmi vor rămâne mereu în suflet,
emoție şi dorința de a reveni, peste 50 de ani, în locul
în care am petrecut cele mai frumoase momente, la
aniversarea celor 200 de ani de existență. – Anonim

Unirea 150 a reușit să trezească sentimentul
de apartenență la ceva deosebit, ceva măreț și impor-
tant, trăire pe care o simt la fiecare sărbătoare CNU.
Anonim

A fost un eveniment la care, personal, m-am
simțit bine și am învățat câte ceva. Genul acesta de
evenimente definesc spiritul de unirist. – Anonim

“Unirea 150” a fost un eveniment unic pentru
mine, având în vedere că a coincis cu primul meu an
de liceu. Sunt recunoscător CNU pentru toate momen-
tele unice oferite și mă bucur că am ocazia să fac
parte dintr-o asemenea comunitate. 

Mihai Mirică clasa a X-a E

Emoțiile din cei 150 de ani unirişti s-au adunat
pentru a marca atât de frumos un singur an, 2016 şi
atât de unic existența unui colegiu de milioane... 

Mădălina-Andreea Enescu clasa a XI-a E

Gândul meu? Hm, deşi ar părea destul de uşor
să transmiți un gând sincer şi profund unui liceu vechi
de aproape 150 de ani... pe cine păcălesc? Colegiul
Național Unirea nu este, cel puțin pentru mine, o sim-
plă clădire din cărămidă (pe care uniriştii au semnat-
o întru a rămâne veşnic uniți cu spiritul pur unirist)
unde se fac ore ca în toate liceele. Colegiul Național
Unirea, renumitul CNU, este istorie, dorință, devota-
ment, excelență şi prestigiu. Pentru mine, un vis. Un
vis ce a devenit realitate pe 19 iulie 2016. Un vis ce
continuă maiestuos şi acum. Un vis ce va ține veşnic,
pentru că, odată ce ai fost unirist pentru câteva luni,
îți dai seama că vei fi pentru toată viața! Asta îi doresc
eu pentru CNU. Îi doresc oameni care să îl iubească,
să îl prețuiască şi să îi ducă renumele oriunde în lume.
Îi doresc cât mai mulți elevi care să vină de drag la ore
şi cât mai mulți profesori care să îşi țină orele cu drag.
Gândul meu pentru CNU e unul simplu: vreau să tră-
iască alături de cel puțin alte 150 de generații de elevi
pe care să îi lanseze în lume, ştiind că ei îl vor purta
mereu în inimă ca nişte oameni de succes. 

Diana Mihaela Năstase clasa a X-a E

Aniversarea celor 150 de ani a fost încă un pri-
lej pentru a mă simți mândră că sunt UNIRISTĂ! La cât
mai mulți și frumoși ani! 

Alina-Teodora Măciucă clasa a XI-a E

Am simțit sărbătoarea liceului nostru până în
măduva oaselor. Poate că îmi doream să iau parte la
ea la fel de mult cum mi-am dorit să pășesc pragul re-
numitului liceu la sfârșitul gimnaziului. Cel mai mult
am așteptat partea noastră de implicare (fosta X E)...
Îmi amintesc cât de entuziasmată eram când doamna
profesoară Lupu ne-a propus această activitate. Am
simțit atunci, pentru a mia oară, mândria că sunt ro-
mâncă. Simțeam că portul popular o să ne apropie și
mai mult... și așa a și fost. În ziua cu pricina vedeam
doar zâmbete... toată lumea era amabilă, toată
lumea simțea emoția puternică... emoția românilor.
Zâmbetul profesoarei plin de recunoștință m-a făcut
să fiu cu adevărat fericită. Cred că nu-i mai nimic mai
frumos decât să privești de la depărtare emoția pe
care o are un profesor împlinit... un profesor care se
simte mândru că a putut scoate din elevii săi tot ce
aceștia aveau mai bun: dăruire, iubire față de
aproape, grijă. Sunt sigură ce acesta va fi momentul
meu glorios din liceu. Mulțumesc liceului “Unirea”
pentru toată iubirea pe care ne-o poartă! 

Mirela Bodoc clasa a XI-a E

Amintiri... emoții... clipe unice! Cuvinte ce de-
finesc perfect evenimentul împlinirii celor 150 de ani
de performanță, marca CNU! – Anonim

Performanța a devenit un standard de foarte
mulți ani... Începe nivelul următor! – Anonim

Unirea 150 a fost una dintre ocaziile în care m-
am simțit cu adevărat mândră că sunt elevă a acestui
liceu și m-a ajutat să dau o semnificație expresiei spirit
unirist, care m-a fascinat ca boboc la prima festivitate.
S-au împlinit 150 de ani de performanță și am avut
norocul să fiu martor la evenimentele desfășurate. Fie
că a fost vorba de spectacolul care a pus în prim-plan
tradiția, fie că ne-am dovedit calitățile sportive, toate
momentele mi-au reamintit de ce am ales acest liceu.
A fost impresionant să văd că implicarea elevilor și a
profesorilor se concretizează într-o săptămână memo-
rabilă. Deci CNU-nește? Tocmai acest spirit unirist. La
mulți ani, colegiu drag! – Anonim



99

CRONICILE  ANIVERSARII

24 ianuarie
O experiență frumoasă și o surpriză foarte plă-

cută, mai ales că eram în clasa a noua. Am avut ocazia
să îmi confirm încă o data că CNU a fost alegerea co-
rectă. – Anonim

M-am bucurat să încep experiența uniristă toc-
mai la aniversarea de 150 de ani a colegiului. Cu
siguranță s-a simțit cu totul și cu totul diferit să parti-
cipi ca și boboc la un astfel de eveniment, pentru că
în acest mod poți afla lucrurile de valoare ale liceului
Unirea. Poți privi toată această săptămană ca o în-
treagă lecție de istorie, ținută de uniriștii trecutului, la
care participă cu drag uniriștii prezentului, dornici de
a afla mai multe: despre Unirea de atunci și de la uni-
ristii respectivi. Ca un bobocel ce eram la vremea res-
pectivă, am fost foarte plăcut impresionat de toate
activitățile și de toți invitați. Pe laângă spectacolele
desfășurate pe scena sălii de festivități, cel mai mult
m-au impresionat conferințele ținute de foștii elevi ai
liceului, de la care am avut multe lucruri de învățat și
pe care cu siguranță le voi ține minte pentru multă
vreme. Și poate, cine știe, această săptămână s-ar
putea repeta o dată la mai puțin de 50 de ani, pentru
a lăsa prilejul și altor generații ce vin din spate să se
bucure de așa ceva! Anonim

Săptămâna dedicată împlinirii a 150 de ani a
Colegiului Național “Unirea” a fost ceva unic până
acum la acest liceu. Mă bucur enorm că am putut par-
ticipa la aceste activități, atât în public cât și în mijlo-
cul acțiunii. Prima și cea mai frumoasă activitate care
mi-a plăcut cel mai mult a fost masa tradițională. Mo-
tivul principal, nu a fost mâncarea (deși a fost extra-
ordinar de bună), ci faptul că s-au implicat atâtea
persoane, că au făcut mici eforturi pentru a aduce
câte ceva pentru a îmbogăți acele mese cu fel de fel
de preparate sau decorațiuni tradiționale. Mirobolant
a fost faptul că toți, dar TOȚI au avut câte o piesă
dintr-un costum tradițional potrivit zonei din care vin,
dacă nu chiar și un întreg costum tradițional. Vă
întrebați ce e frumos la acest lucru, nu? Frumos este

că atunci când am încercat să facem rost de aceste
costume de la bunici, aceștia inevitabil, au spus po-
vestea acelui costum, câți zeci de ani poate avea, câte
luni s-a lucrat la el, transmiterea din generație în
generație, ceea ce poate fi numit un lucru nemuritor.
Aceste lucruri minunate sunt semnătura poporului
nostru, amprenta noastră în lume, portul tradițional...
lucrul cu care ne putem mândri și peste câteva milenii.
În final aș putea spune că a fost o onoare să particip
la acest eveniment unic și frumos și sunt foarte mân-
dră de toți cei care au ajutat la desfășurarea acestuia,
pentru că merită tot respectul. Să sperăm că minuna-
tul Colegiu Național “Unirea” va apuca și 1000 de ani
la fel de frumoși cu oameni la fel de dornici de a rea-
liza lucruri excepționale. – Anonim

Unirea 150 m-a făcut să realizez cât de mân-
dră ar trebui să fiu pentru că pășesc pe coridoarele pe
care acum 100 de ani au alergat oameni ce au schim-
bat destine, au făcut descoperiri și au dus spiritul uni-
rist mai departe. Dacă ar fi să aleg un cuvânt care să
descrie ce a însemnat această sărbătoare pentru
mine, acesta ar fi: unire. A ideilor, a amintirilor, a uni-
ristilor. – Georgiana Timo clasa a XI-a C

Unirea 150 este cea mai dragă amintire a mea
din anii de liceu de până acum. Am simțit acea bucurie
colectivă, bucuria de a fi uniriști, bucuria de a fi îm-
preună, de a ne cunoaște trecutul, de a ne mândri cu
el, dar și de a privi cu încredere spre viitor. Am cunos-
cut oameni remarcabili, care s-au format în acest liceu
(Liana Alexandru, Costi Rogozanu), am văzut prietenii
nealterate de trecerea timpului, între colegi de bancă
ce nu s-au văzut nici măcar o dată în zeci de ani, am
cunoscut mai bine istoria liceului și valoarea oameni-
lor care i-au trecut pragul de-a lungul timpului. Am
îmbrăcat costumul popular și ne-am amintit de rădă-
cinile noastre, de tradiție, de identitatea noastră. Am
trăit emoția celor 150 de ani CNUnesc la vârf, a celor
15 vârfuri escaladate din pasiunea unui profesor și a
unor elevi ce i-au preluat și i-au amplificat entuzias-
mul. Am simțit că suntem ceva mai altfel decât ceilalți,
că trăim în felul nostru, că “a fi unirist” ne depășește
simpla existență. A fi elev la CNU, a fi profesor la CNU,
înseamnă a păși într-o mică eternitate și a fi parte vie
a ei. Aici numele nu se pierd ca scrise pe nisip, ci sunt
scobite în cărămidă; aici timpul face o buclă și se
oprește o clipă, din când în când, ca să adune la un loc
mii de inimi care bat la fel, în spirit unirist. 

Cristina Enoiu clasa a XI-a C
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Am venit la școala pe care de peste șase dece-
nii am îndrăgit-o, în care am învățat carte, sub îndru-
marea unor dascăli de înalt profesionalism. Am rămas
credincios Liceului „Unirea”, istoriei lui de un secol și
jumătate, instituție cu un prestigiu deosebit la scară
națională.

Am iubit și voi iubi și respecta gloria pe care
CNU a avut-o și o păstrează cu demnitate. Urări de
bine slujitorilor liceului nostru.

Constantin Buşe

Cursurile în clădirea aceasta le-am urmat chiar
din clasa a V-a. Datorită unor profesori cu multă dra-
goste de elevi și cu multă dăruire, am îndrăgit scrisul
și pictura. Nu întâmplător sunt acum autoarea a șapte
volume de poezie/proză și a multor expoziții de grafică
și pictură în țară și străinătate. Am executat prima co-
pertă a seriei a doua „Revista Noastră”. Am publicat
aici grafică și poezie. Absolventă a promoției 1973,
am fost membră a Orchestrei de Estradă a Liceului
„Unirea”, sub bagheta dirijorului Mihai Hanagic. 

Doresc acestei unități de învățământ, Colegiul
Național „Unirea”, cum se numește astăzi, mulți ani și
multe realizări.

Rodica Şoricău Soreanu

Cu mare plăcere regăsesc școala în care am
fost educat de profesori minunați timp de 8 ani (din
clasa a V-a până în clasa a XII-a). Au fost ani foarte
frumoși în care profesorii noștri au reușit să ne for-
meze.

Am avut șansa de a fi reuniți într-o clasă spe-
cială de chimie. Doamna dirigintă Nagler, împreună
cu ceilalți profesori, a reușit să ne șlefuiască atât de
bine, încât toți membrii acestei clase am reușit cu brio
în viață.

Tot respectul pentru această școală!
Sper ca în continuare să atragă profesori de

calitate care să educe generațiile prezente și viitoare.
Câțiva din profesorii noștri de care ne face plăcere să
ne amintim: d-na prof. Maiorov Cecilia, domnii profe-
sori Davidescu, Chifan, Tudorache, doamnele profe-
soare Mavrodin și toți ceilalți.

Cu mult drag pentru această școală,
Jean Călinescu

Dinu Maiorov

Cartea de onoare
Sunt ani de-atunci!
Dar mă întreb dacă voi fi fost vreodată plecat

din acest liceu sau am fost doar un mesager al profe-
sorilor mei de atunci?! Nu știu să răspund. Oricare ar
fi răspunsul, le-am fost și le voi fi mereu recunoscător.
La ceas aniversar urez:

- Profesorilor – trăinicia credinței în ceea ce
fac; roadele sigur vor veni;

- Elevilor – speranța că orice investiție în pro-
pria formare va produce beneficiile așteptate, pentru
ei și pentru țară; 

- Școlii – ideile cultivate să treacă de ziduri, eli-
minând limite; eliminarea unei limite ne va duce la
alta, dar cu speranța și credința că nicio limită nu tre-
buie să fie veșnică.

22 ianuarie 2015
Gheorghe Moldoveanu

Promoția 1955

N-am putut să scriu „nicio amintire de la Uni-
rea” pentru carte. Cea mai puternică amintire a mea
de la CNU este profund tristă, răscolitoare. Am văzut
puterea unei comunități atunci când a fost popas de
ultim drum pentru una dintre uniristele care ar fi putut
schimba lumea. Pentru modul în care v-ați legat
atunci, pentru sentimentul că fac parte dintr-un grup,
pentru toate momentele faine – vă mulțumesc! Nu
sunt cuvinte să vă mulțumesc!

Cu dragoste,
Ioana Alexandru

Promoția 2010

Regăsesc un paradox al marilor colegii, mem-
bre ale Alianței Colegiilor Centenare: deși mă aflu într-
o școală „venerabilă” (150 de ani), totuși sunt surprins
de avalanșa noutăților: clădirea are o față nouă, iar
elevii și profesorii freamătă cu o vioiciune pentru care
îi invidiez, ca această sărbătoare să rămână frumoasă
și vie în amintirea participanților. 

Cu respect,
Cazacu George,
Președinte A.C.C.

E incredibil să vezi după 65 de ani școala în
care am trecut într-o epocă importantă a vieții și în
care am făcut primii pași în muzică și care m-a
influențat în deciziile de alegere a compoziției, care
m-a dirijat în carieră, în viață. Am fost prezent și în
2001, când am sărbătorit „jubileul” clasei noastre, o
inițiativă reușită, și sunt bucuros la vârsta mea să am
ocazia de a fi prezent la evenimentul împlinirii a 150
de ani de la înființarea școlii.

Aryeh Levanon (Leon Veisman)
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După ce am asistat ca elev la centenarul Liceu-

lui „Unirea”, vin acum cu emoție la sărbătorirea a 150
de ani ai Colegiului Național Unirea. Sentimentul
continuității de sens, al identității în timp, este
copleșitor. Uniriștii au o datorie față de instituția lor,
care a depășit atâtea cumpene de vreme. Ei o vor
duce mai departe, către un renume și mai strălucit.

Ioan Pânzaru

Plăcut impresionat de ținuta academică a eve-
nimentului desfășurat astăzi, la Colegiul Național
„Unirea” din Focșani, cu prilejul împlinirii a 150 de ani
de existență a acestei importante instituții de
învățământ, felicităm din toată inima și asigurăm de
prețuirea noastră pe toți dascălii și ostenitorii Colegiu-
lui, care trudesc „cu timp și fără timp” la formarea de
adevărate caractere românești. 

Îi îndemnăm, totodată, să depună eforturi
susținute ca școala care a format atâtea personalități
marcante ale vieții publice și culturale românești să-
și păstreze locul de cinste, pe care l-a avut, îl are și îl
merită.

Fie ca tinerii elevi de astăzi să prețuiască tre-
cutul, să conștientizeze cu responsabilitate dificultățile
prezentului și să scruteze zările viitorului, cu speranță
și credință în Dumnezeu, hrănindu-se duhovnicește din
împlinirile acestui popor măreț.

ÎPS Ciprian al Buzăului şi Vrancei

La ceas aniversar, mă bucur să fiu alături de
distinsul corp didactic, de elevii și invitații dumnea-
voastră. Sunt plăcut impresionat de evoluția școlii și
de multele generații care au făcut cinste școlii,
județului și țării.

Convins fiind că investiția în educație este o
investiție în identitatea națională a poporului român,
îmi manifest convingerea că împreună vom putea con-
strui un viitor mai bun școlii naționale.

La mulți ani, Unirea! La mulți ani, uniriști!
Gabiel-Liviu Ispas
Secretar de stat

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Onorat de a participa la jubileul de 150 de ani
ai Colegiului Național „Unirea”, am găsit aici o atmos-
feră entuziastă, adică „impregnată de dumnezeire”.

Liceul a fost înființat în împrejurarea istorică a
ceea ce se numește „Mica Unire”, dar, de-a lungul unui
secol și jumătate (și, desigur, și de-acum înainte), per-
sonalul didactic și administrativ, împreună cu
promoțiile de elevi, și-a asumat numele școlii lor ca pe
un semn de destin. Și au creat, cu toții, o emulație per-
petuă către Marea Unire, către unirea absolută; în
funcția sa educațională, Liceul a integrat, astfel, și
ceea ce am numit în una dintre conferințele mele idea-
lul apocatastazic al poporului român.

Felicit pe organizatori pentru excelenta orga-
nizare a ceremoniilor. Veritabil maestru de ceremonii,
domnul director Cornel Noană, a pus în joc exactitate
profesională (!) și harismă inefabilă.

Sunt mândru să mă știu „unirist” (o mândrie
smerită) și doresc acestui locaș de învățământ, printre
cele mai vechi și mai prestigioase din țară:

Vivat, crescat, floreat!
Gloria in excelsis Deo!

Gheorghiţă Geană
absolvent 1960
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…Sfârșitul nu-i aici!
prof. Cornel NOANĂ

... Ce poţi spune despre un eveniment cu care ai avut onoarea să fii contemporan şi
norocul să te numeri printre cei care l-au organizat?

... Că l-am aşteptat cu nerăbdare sau că mi-aş fi dorit să mai întârzie, că am fost, pe
rând entuziasmat sau deprimat, plin de idei sau fără niciuna, având deseori convingerea că
toată lumea mă sprijină sau sentimentul, destul de rar, ce-i drept, că pășesc în aer, iar celebrul
„punct de sprijin” lipseşte cu desăvârşire?

... Că nu puteam să-mi scot din minte imaginile celor două aniversări celebre din istoria
liceului, cea din 1926, cu telegrame către şi răspunsuri de la foştii elevi de marcă ai liceului,
precum şi Centenarul cu albumul său special? 

... Că nu ştiam în ce măsură vor răspunde chemărilor uniriştii de toate vârstele şi
răspândiţi în toate colţurile lumii?

... Că am fost aproape sceptic în privinţa numărului şi reprezentativităţii materialelor
promoţionale, că m-am comportat adeseori ca un bătrân cârcotaş din această cauză, aproape
până la exasperarea colaboratorilor?

... Că întrebări multiple şi-au găsit răspunsul şi altele aşteaptă încă ocazii noi de a fi
adresate?

... Că nimic nu se compară cu sentimentele pe care le-am încercat atunci când am văzut
cântând imnul liceului absolvenţi din 1955 alături de elevii clasei a V-a?

Îi voi lăsa pe cei care citesc aceste rânduri să-și imagineze răspunsurile și, mai ales,
trăirile care le-au însoțit. Ca întotdeauna vor rămâne impresiile şi mărturiile participanţilor şi
speranţa că, despre UNIREA fiind vorba, următoarea aniversare va fi organizată mult mai bine.
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După atâtea semne de întrebare există însă și o certitudine, aceea că nimic din ceea ce
a fost  „UNIREA - 150” nu s-ar fi putut realiza fără sprijin şi, mai ales, implicare şi acesta este
motivul pentru care un astfel de album nu poate să se încheie altfel decât cu un capitol special
dedicat mulţumirilor.

Primul meu gând merge către colegii şi personalul din CNU, cărora le mulţumesc pentru
că i-am simţit mereu alături (cu fapta sau cu gândul) şi pentru că m-au suportat aşa cum am
fost în diverse momente ale desfăşurării evenimentelor.

Dragoste pentru elevii de azi pentru că au arătat că ştiu să se implice, să organizeze şi,
mai ales, să se bucure de lucrurile frumoase care li se întâmplă, demonstrând tuturor, dacă
mai era nevoie, că spiritul unirist e mult mai mult decât o sintagmă.

Prețuire și recunoştinţă pentru uniriştii de ieri şi de azi care au avut, în timp, contribuţii
esenţiale la consolidarea perpetuuă a prestigiului liceului.

Gratitudinea noastră pentru că au ales să ne fie alături la ceas aniversar tuturor celor
prezenţi, veniţi chiar de peste mări şi ţări.

Nu în ultimul rând, aprecierilor tuturor uniriștilor pentru asigurarea resurselor financiare
necesare bunei desfășurări a evenimentului se îndreaptă către Primăria și Consiliul Local al
Municipiului Focșani, şi, fără a menţiona firmele, către absolvenţii Alina şi Mircea Sava, Otilia
şi Florentin Avădanei, Felix Pătrășcanu, Adrian Oprișan, Ion Ștefan și Vlad Vlăsceanu.

Mulţumiri speciale serviciului UpPrU (unitatea permanentă de primire şi rezolvare a
urgenţelor, cu sediul la secretariat), adică Lucieana Dincă, Lila Tănase, Andra Noană şi Angela
Sîrbu, colegilor mei de permanenţă Romulus Buzăţelu şi Dan Popoiu, „Biroului grafică, design,
livrări, surprize...” de la Bucureşti, adică Andra Noană şi Vlad Vlăsceanu care au funcționat pe
principiul „noaptea se gândea, ziua se făcea”.

În loc de final... un mesaj pur personal: mulţumesc soţiei mele pentru că mi-a fost alături
în toată  perioada (ştiu că nu i-a fost mereu uşor) şi pentru că a dovedit că e, pentru mine, cel
mai elocvent exemplu al „UNIRISM”-ului ca boală contagioasă.



CUPRINS
... repere calendaristice
Marți 19 ianuarie 2016

Contribuţii ale Liceului Unirea la îmbogăţirea palmaresului naţional şi 
internaţional al sportului românesc
Pledoarie pentru sport - Lucian Dordea
Tradiţii populare vrâncene - prof. Janet Popoiu
Balul Bobocilor CNU - Mihaela Diana Dincă și Cristina Ramona Mateescu

Miercuri 20 ianuarie 2016
De ce vedem filme? - prof. Liliana Grigoriu
Culoarul timpului... - prof. Roliana Giuclea
150 de ani CNUnesc la vârf - prof. Octavian Dragomir
Căldură? Mare?

Joi 21 ianuarie 2016
„Băncile au gratii, bibliotecile, nu!” - prof. Liliana Grigoriu
Întâlnirea cu „LICEVL VNIREA” - Ioan Tutoveanu
Antropologia schimbării în era digitală - Cezar Cherciu
Inaugurarea Centrului de Cultură Hispanică
Atelier de teatru pentru juniori cu actorul Mihai Cojocaru
Eminescu – om al timpului modern - prof. Maria Lupu
„Studii de istorie mai timpurii şi mai târzii” de prof. univ. dr. Constantin Buşe
Dimitrie Farago Caian (1838–1909) - prof. dr. Horia Dumitrescu
Scrisoare deschisă... - prof. univ. dr. Constantin Fătu
In memoriam – academician prof. univ. dr. Constantin Fătu - Lucian Dordea
Simion Mehedinţi, o figură de panteon naţional - prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană
Liceul „Unirea“ și unirismul - prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu
TAXI CeNU are sfârșit - Bianca Dumbravă

Vineri 22 ianuarie 2016
Lansarea nr. 47/48 al Revistei Noastre și al volumului „Amintiri despre Unirea”
Costică Răduc - Expoziţie-album dedicată publicației „Revista Noastră” - Silvia Vrînceanu
Două valori de frunte ale învățământului românesc - Lucian Dordea
Secretul succesului - Debate All times - Ioana Alexandru
Gânduri la ceas aniversar - Liana Pătraș Alexandru
150 de ani... - Margareta Tătăruș
Sărbătoare de 150 de ani cu familia selectă a CNU - prof. Emil Onea
Păzitorii focului - Mihaela Serea
Gala Uniriștilor
Şi eu am fost… - prof. Dan Popoiu
Din partea promoției 1953, la 63 de ani de la absolvire - Mircea Mîndrescu
La obârşie, la izvor... - prof. Vasile Lefter
2009, un proiect - Mircea Sava
Mândru că sunt Unirist, din 1990… - Vlad Vlăsceanu
De 150 de ori DA pentru UNIREA! - Silvia Dincă
Pentru CNU - Virgil Petrea
Amintirile unui grafician - Andra Noană
CNU 150 sau sărbătoarea educației româneşti - Dragoș Dragomir
A fost odată ca niciodată... - prof. Angela Sîrbu
Aryeh Levanon - Silvia Vrînceanu
„Când am ajuns la «Unirea»...” - prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană
Domnul profesor Arbore - Victor Simion
Amintiri răzlețe - Victor Simion
Un vrednic urmaș al marelui Saligny - Lucian Dordea

Sâmbătă 23 ianuarie 2016
Gala jubiliară „Unirea 150”
Gânduri și impresii
Cartea de onoare
Ecouri din presă
…Sfârșitul nu-i aici! - prof. Cornel Noană
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