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Mesajul Primarului Municipiului Iași 
 

 

La un veac de Românie Unită, a învăţa din lecţiile istoriei reprezintă o datorie mai 

necesară ca oricând. 

Acest an de celebrare a Centenarului înseamnă răgazul pe care trebuie să ni-l oferim 

pentru a ne înţelege trecutul. Este un prilej pentru  recuperarea memoriei, prin distingerea 

reperelor importante ale istoriei noastre şi punerea lor în valoare pentru a rămâne marturie 

generaţiilor viitoare. 

În urmă cu o sută de ani, Iaşul era, deopotrivă, o capitală a şcolilor, dar  şi a 

războiului. 

 Oraş al celei mai vechi Universităţi din România şi Capitală de Război în anii 1916 – 

1918, Iaşul a reprezentat refugiul intelectual, armat şi politic al ţării. Prin sacrificiul 

locuitorilor săi, prin curajul şi rezistenţa până la capăt demonstrate în războiul care a 

precedat Unirea de la 1 decembrie 1918, Iaşul şi-a dovedit pe deplin caracterul de oraş 

providenţial pentru România.  

Iaşul este o cetate clădită pe spirit şi călită prin război. Oamenii şcolii au zidit această 

citadelă, iar greaua încercare a luptei pentru unitate naţională a întărit-o, accentuându-i 

statutul de oraș emblematic al intelectualității române. 

Războaiele au trecut, timpul zbuciumat al comunismului a fost depășit, iar acum 

misiunea de a păstra vii valorile naţionale le revine dascălilor noştri. 

Prin ei, România îşi păstrează spiritul care a făcut-o Mare. 

La Iaşi, cu atât mai mult, şcoala este şi va rămâne reduta invincibilităţii unui oraş 

care a făcut istorie, rămânând în matricea culturii universale. 

 

Oamenilor şcolii, toată cinstirea noastră! 

 

Mihai Chirica 

Primarul Municipiului Iaşi
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Mesaj din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași 

 
 

Anul Aniversării Centenarului Marii Uniri reprezintă un moment unic în istoria 

prezentă a poporului român. Un eveniment emblematic, care invită la reflecții asupra 

trecutului, prezentului și viitorului. Suntem conștienți că, prin cunoașterea  trecutului  istoric, 

evocarea eforturilor generației de la 1916-1918, vom putea înțelege resorturile realizării 

României Mari și parcursul istoric care i-a urmat. 

În an de sărbătoare centenară, școala ieșeană și-a asumat datoria morală, civică, 

istorică, de a evoca faptele din vremea Marelui Război, de a comemora sacrificiile eroilor 

căzuți la datorie pe câmpul de luptă, de a onora efortul marilor făuritori ai României Mari. 

Căci tânăra generație, societatea românească în ansamblu, trebuie să dea dovadă de 

recunoștință și să cinstească memoria eroilor de la 1918, ducând mai departe destinul istoric 

al acestui neam. 

Asumându-și misiunea de a susţine demersul educativ în sensul  cunoașterii și 

respectării adevărului istoric, a impunerii valorilor spirituale  românești ca fundament în 

formarea atitudinii civice a copiilor noștri, Inspectoratul Școlar Județean Iași și-a propus 

derularea unui corolar de activități dedicate Centenarului Marii Uniri în unitățile de 

învățământ ieșene: conferințe, expoziții tematice, lansări de carte, excursii de documentare, 

simpozioane, spectacole etc.  

Sărbătoarea jubiliară a colegiilor centenare din România, proiect lansat de Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” Iași în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, se 

înscrie în seria acestor manifestări de substanță derulate la nivel județean, un eveniment 

cultural cu ecouri în plan național dar și o sărbătoare a excelenței învățământului românesc. 

Un prilej de a dezbate, de a contura, cu ajutorul participanților, repere privind evoluția școlii 

românești în cei 100 de ani care au urmat Marii Uniri.  

 

Inspector școlar pentru Istorie și Științe Socio-Umane, 

Prof. Maria Rados 
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În loc de prefață 
 

 

O nouă culegere de texte de istorie poate să reprezinte o invitație la o reflecție asupra 

unor aspecte interesante de fostă și recentă viață a școlii. Mai este încă istoria un domeniu de 

interes? Având în vedere experiențele  contemporane, privim cu îngrijorare la acestea și apare  

previzibil dictonul că cine  nu cunoaște istoria, riscă să o repete.  

Istoria o poate citi oricine, pentru că ea este destinată tuturor și oricui. Singura condiție 

este să te intereseze și altceva în afara zonei cotidiene. Istoria poate fi o imensă lecție de 

umanitate, pentru că ea  sporește încrederea în puterile omului. În aceste condiții, aprecierea 

istoricului Nicolae Iorga, care  spunea că Istoria este o datorie față de omenire,  pare să  

devină  un imperative.  De ce? Pentru că aspirațiile și cultura unui popor sunt un dinamizator 

pentru o țară. Și în acest sens, se impune o acțiune de educație și de promovare a adevăratelor 

valori pentru că istoria este  coloana vertebrală a conștiinței cetățeanului.  Atunci când știi că 

ai  rădăcini solide, ca neam și ca individ bine  pregătit, nu poți accepta decât o atitudine 

verticală. 

 Pentru însănătoșirea spiritului ei, societatea actuală are nevoie de istorie.  Astfel, 

credem că istoricul, sau cel care scrie istorie argumentat,  servește înainte de orice cetățeanul. 

Faptul că la această întreprindere  participă în calitate de autori și elevii, deopotrivă 

responsabili de calitatea informațiilor ca și discipolii lor, reprezintă  dovada  misionară a 

actului de educație din școală, de schimb de ștafetă între generații. 

 Lucrări recente de sinteză privind Istoria învățământului, care să ofere o imagine 

deteliată a evoluției școlilor și care să abordeze elemente de istorie contemporană , nu se 

regăsesc intr-o formă unitară. Cel mult au fost realizate monografii  ale unor licee sau colegii 

centenare sau, uneori, reactualizate după 1990 unele abordări monografice . Ne dorim ca în 

spatiul academic românesc să existe preocuparea pentru elaborarea unor volume de istoria 

învățământului în care să se regăsească și un repertoire al școlilor actuale, cu denumirile 

recente și cu aspecte privind matricea lor identitară, continuându-se astfel efortul lui V. A. 

Urechia de acum un secol.  

   Având în vedere că elita tării a fost generatoarea făuririi Marii Românii și că ea s-a 

format în școala românească, licee și colegii de prestigiu, școli superioare cu o istorie 

coborâtoare  până spre zorii epocii moderne ,dacă nu mai mult, am considerat oportună ideea 

de a reuni Colegii și licee centenare, cu prilejul Centenarului Marii Uniri la Iași, permanenta 

capitală culturală românească, la ceas aniversar pentru a identifica acțiuni și personaje care au 

contribuit efectiv la schimbarea cursului istoriei românești prin Marele Război. Astfel, 

dialogul  între interpreții surselor provenite din  arhivele școlilor,  care va fi evident în cadrul 

sesiunii de comunicări, rămâne sub forma unui volum cu  peste 50 de lucrări în care  s-a 

încercat reconstituirea istoriei școlii.  Coordonatorii volumului au gândit această abordare 

istoriografică pe paliere de existență în timp, care centrează cercetarea pe școala în vreme de 

război și lupta pentru reîntregirea țării și școala de astăzi cu  personalitățile emblematice și 

proiectele de success, care oferă  acestor instituții un loc important  în elita învământului 

românesc. 

Profesorii și elevii care au reunit lucrările în acest volum au fost preocupați  să 

restituie părți din istoria unui timp, dându-i o coerență, ajutându-ne pe noi să citim, să 

urmărim acest eveniment, greu de deslușit în maniera disparată.  

 Este  nevoie de revenire la o istorie lămuritoare a rolului și misiunii pe care fiecare 

școală l-a avut în formarea și promovarea personalităților care au contribuit, cu prețul 

sacrificiului de sine,  la realizarea României Mari și revenirea la democrației autentice.  

Istoriile noastre sunt reconstituirile noastre,  care servesc Istoriei Adevărate. 
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Proiectul inițiat de  Colegiului Național „Mihai Eminescu” face parte din Programul 

Centenar al Primăriei Municipiului Iași (2017-2020), având ca parteneri:  Primăria 

Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Complexul Muzeal Moldova Iași, Asociația „Oltea 

Doamna” a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași,  Ateneul Tătărași, TVR Iași, Radio 

Iași, Iași TV Live, Bună Ziua Iași, Ziarul de Iași, Casa de vinuri Cotnari, Megastep SRL. 

Demersului nostru s-a alăturat și Alianța Colegiilor Centenare, asociație aflată sub 

înaltul patronaj al Casei Regale a României. Președintele Alianței, domnul profesor George 

Cazacu, a susținut și a promovat acest proiect. 

Vibrația artistică a sărbătorii Marii Uniri de la Iași a fost susținută și de către profesorii 

și elevii Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași. Gratitudinea noastră se îndreaptă 

către cel care a dat formă și culoare materialelor illustrative, domnul profesor Dumitru 

Cristescu, inspector de specialitate al ISJ Iași. 

 

Adresăm mulțumiri colegilor profesori ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, 

întregului personal al școlii care a contribuit la realizarea tuturor activităților propuse, între 

care expoziția cu lucrările științifice ale profesorilor sub genericul Excelența la Colegiului 

Național „Mihai Eminescu” la ceas aniversar, expoziția de fotografii ilustrând făuritorii 

României Mari, expoziția de desene și fotografii realizate de către elevii școlii pentru această 

sărbătoare. 

 



 

 

Școala în vreme de război și lupta 

pentru unitate națională 

Efigii de dascăli – simboluri ale demnității 
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LÉOPOLD BACHELIN – UN ELVEȚIAN ÎN SERVICIUL ROMÂNIEI 

 

 

Prof. Dragoș Lucian Țigău 

Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București 

 

Viața elvețianului Léopold Bachelin (1857–1930) a fost bogată în realizări culturale, dar 

astăzi ele se află într-o nemeritată uitare. Existența omului atât de stimat în mediile culturale ale 

timpului său și prețuit de însăși Familia Regală, nu se bucură de niciun studiu temeinic, fiind 

evocată fugitiv doar în câteva medalioane biografice
1
. Pentru Școala Superioară Comercială 

„Nicolae Kretzulescu” din București, personalitatea lui Léo Bachelin are o semnificație aparte, 

pentru că el a lucrat în această instituție ca profesor de limba franceză, pe parcursul unui sfert de 

secol (1901–1925).  

Bachelin s-a născut pe 20 decembrie 1857, la Neuchâtel, oraș aflat în partea franceză a 

Elveției. Educația primară a primit-o în localitatea natală, iar studiile superioare (Filosofie, Litere 

și Arte) le-a urmat în centrele universitare de la Strasbourg, Roma și Paris. Elvețianul a dobândit 

o pregătire temeinică, având ca profesori o serie de gânditori și savanți celebri precum: Ernest 

Havet (1813–1889), Ernest Renan (1823–1892) și Hyppolite Taine (1828–1893). Bachelin a 

purtat filosofului Taine o considerație specială. La centenatrul nașterii sale, în 1928, Bachelin 

„un vechi elev al marelui critic francez” a susținut, în limba franceză, o evocare „spirituală, de o 

eleganță necurmat galică a uneia din mințile cele mai reprezentative ale Franței”
2
. După 

finalizarea studiilor, Léo Bachelin a revenit la Neuchâtel și a funcționat ca profesor la Gimnaziul 

cantonal și la Academia din oraș (1883–1888). La prima școală a predat limbile greacă și latină, 

iar la universitate a susținut cursuri de limbă și literatură franceză și greacă. El a avut discipoli 

merituoși, printre aceștia remarcându-se criticul și jurnalistul William Ritter (1867–1955). 

Colaborarea dintre Bachelin și Ritter a continuat în plan literar, inclusiv după anul 1890, când cei 

doi se stabiliseră în România
3
. În anii petrecuți la Neuchâtel, Bachelin și-a etalat talentul poetic 

și s-a remarcat prin studiile critice de artă, cel mai important fiind dedicat pictorului austriac 

Hans Makart (1840–1884)
4
. De aceea, s-a considerat cu temei că „Léo Bachelin est le fondateur 

de la critique d’art à Neuchâtel. Avant lui il n’existait à Neuchâtel aucune critique digne de ce 

nom”
5
. Datorită renumelui câștigat, Bachelin a fost solicitat să vină în România, unde este numit 

bibliotecar al Regelui Carol I (1888). De acum, întreaga viață a elvețianului a fost legată de 

România. 

În calitate de bibliotecar regal, Bachelin a ordonat riguros și a realizat o descriere 

amănunțită a galeriei de tablouri achiziționate de Regele Carol I. De asemenea, el a avut 

privilegiul de a cunoaște interioarele Castelului Peleș din Sinaia, de a discuta personal cu 

suveranul român și cu Regina poetă Carmen-Sylva. Rezultatele muncii sale sunt cuprinse în 

câteva lucrări de referință: Castel-Pelesch, résidence d’été du Roi Charles I-er de Roumanie à 

Sinaia. Notice descriptive et historique par Leo Bachelin. Avec 27 eaux-fortes et 38 gravures sur 

bois, Paris, 1893 (4 f. + 93 [-99] p. cu ilustr. + XXVII planșe); Le Château Royal de Sinaia. 

                                                 
1
 A se vedea Dimitrie R. Rosetti, Dicționarul contimporanilor, București, 1897, p. 18-19; Corneliu Diaconovich, 

Enciclopedia Română, tom 1, Sibiu, 1898, p. 349; Gheorghe Ianculescu, Profesorul Léo Bachelin, în „Revista 

Generală de Comerț și Contabilitate”, XIX, nr. 5-6, mai-iunie 1930, p. 200-201; Claudia Chinezu, Elvețienii în 

România. Despre succes, faimă și afaceri, București, 2011, p. 36-37. 
2
 M. Gr., Comemorarea lui Taine, în „Adevărul”, 41, nr. 13607, 28 aprilie 1928, p. 2. 

3
 A se vedea numărul tematic, dedicat lui Ritter, din „Nouvelle Revue Neuchâteloise”, Neuchâtel, 16, nr. 61, 

printemps 1999, p. 6-7, 12, 79.  
4
 L. Bachelin, Hans Makart et Les Cinq Sens. Esquisse esthétique, Paris, Neuchâtel, Genève, [1883], 167 p. 

Autorul se recomandă „licencié ès lettres, professeur agrégé à l’Académie de Neuchâtel”. 
5
 „Nouvelle Revue Neuchâteloise”, printemps 1999, p. 79. 
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Monographie, avec 58 gravures sur bois et 27 eaux-fortes hors texte, Paris, 1898; Tableaux 

anciens de la Galerie Charles I-er, Roi de Roumanie. Catalogue raisonné avec soixante-seize 

héliogravures de MM. Braun, Clement et C-ie. Par L. Bachelin, Paris, New-York, 1898 (VIII + 

308 p. + 76 p.). Regele Carol I a fost foarte mulțumit de activitatea bibliotecarului său, încât a 

hotărât, prin dispoziție testamentară, ca pinacoteca regală să rămână așa cum o așezase 

elvețianul: „Galeria mea de tablouri, tocmai cum este descrisă în catalogul ilustrat al 

bibliotecarului meu Bachelin, va rămâne pentru totdeauna și de-a întregul în țară, ca 

proprietate a Coroanei României”
6
. 

De la începutul stabilirii sale în țară, Léopold Bachelin a arătat un viu interes pentru 

folclorul, literatura și arta românească, pe care le-a popularizat în străinătate. Începând cu anul 

1890, el a publicat în reviste de limba franceză diverse articole cu subiect etnografic
7
. 

Contemporan cu Mihai Eminescu, elvețianul i-a apreciat opera, astfel că în 1890, Bachelin a 

contribuit la publicarea în limba franceză a cunoscutului basm Făt-Frumos din lacrimă. 

Traducerea apărută la Paris este prima ediție străină a creației eminesciene
8
. După câțiva ani, 

Bachelin a realizat partea introductivă și un amplu comentariu folcloristic la culegerea de 

povestiri românești care îi are ca autori pe Mihai Eminescu, Ion Creangă și Petre Ispirescu
9
. O 

nouă colecție de povestiri traduse în franțuzește a editat-o, ca unic autor, în anul 1903
10

. 

Totodată, Bachelin a tălmăcit din creația Reginei-poete Carmen Sylva
11

, contribuind la mai buna 

receptare a operei sale de către publicul francez. Demn de semnalat este și ajutorul pe care l-a dat 

unui mare proiect cultural național, concretizat în prima Enciclopedie românească (1898–

1902)
12

. 

Elvețianul s-a interesat, în egală măsură, de pictura românească modernă. Aici se pot 

aminti traducerea biografiei lui Nicolae Grigorescu (1838–1907) și studiul dedicat artistului 

Stoica Dumitrescu (1886–1956)
13

. Cronicile sale foarte ample şi amănunţite ale saloanelor de 

artă rămân surse de informaţie preţioase privind expoziţiile timpului. În 1912, Bachelin este 

primul critic care utilizează conceptul de futurism într-un înțeles foarte larg, aplicabil oricăror 

încercări moderniste, atribuindu-l artei viitorului. Devenit mai conservator, odată cu vârsta, 

Bachelin a fost contrariat şi, în acelaşi timp, atras de pictorii nonconformiști Nicolae Dărăscu 

(1883–1959), Francisc Şirato (1877–1953) și Arthur Segal (1875–1944) care au ajuns, peste ani, 

artişti consacrați
14

.  

O ipostază distinctă a carierei lui Bachelin a fost profesoratul. El a căutat nu numai să 

răspândească valorile românești în străinătate, ci și să promoveze limba și cultura franceză în 

țară, profitând de receptivitatea societății de aici față de acestea. Destinul său s-a legat de cel al 

Școlii Comerciale din București, unde a funcționat în primul pătrar al secolului XX. Această 

școală fusese creată în toamna anului 1864, prin demersurile dr. Nicolae Kretzulescu (1812–

                                                 
6
 „Monitorul oficial”, București, nr. 147 bis, 29 septembrie/ 12 octombrie 1914 p. 7023. 

7
 L. Bachelin, Les caloyers roumains, în „La Nouvelle Revue”, Paris, 12, tom 65, juillet-aout 1890, p. 109-130, 

382-396; Noēl en Roumanie. Esquisse folkloriste, în „Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie”, 

Neuchâtel, 8, 1894-1895, p. 5-39. 
8
 Rhapsodies roumaines, I. Bel-Enfant de la larme, Paris, 1890, 71 p. (traducători au fost Jules Brun și Léo 

Bachelin). 
9
 Sept contes roumains. Traduits par Jules Brun avec une introduction générale et un commentaire folkloriste par 

Léo Bachelin, Paris, 1894, 343 p. 
10

 L. Bachelin, Esquisses roumaines, I-ère Série: Littérature, folklore et art, Bucarest, 1903, 4 f. + 282 p. 
11

 O parte din traduceri sunt semnalate în Bibliografia românească modernă (1831–1918), vol. 1 (A–C), 

București, 1984, p. 244. 
12

 L. Bachelin figurează printre autorii Enciclopediei Române, enumerați la începutul tomului I (Sibiu, 1898). 
13

 Al. Vlahoutza, N. I. Grigoresco, Sa vie et son oeuvre, Traduit du roumain par Léo Bachelin, Bucarest, 1911, 

275 p. (cu 20 fotogravuri, 272 fototipii și 17 zincotipii); L. Bachelin, Esquisse esthétique sur l’oeuvre du peintre 

Stoica D. avec de nombreuses illustrations du maître dans le texte et hors texte, Bucarest, 1926, 96 p.  
14

 Ioana Vlasiu, „Arta viitorului” în România la începutul secolului XX, în „Studii și cercetări de istoria artei”, 

seria Artă plastică, număr special, București, 2010, p. 7-8. 
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1900), din necesitatea pregătirii în țară a viitorilor comercianți, contabili și oameni de afaceri. În 

primele trei decenii ale existenței, Școala comercială a fost unică, prin profilul său, în sistemul 

educațional bucureștean, dovedindu-și din plin utilitatea. A avut avantajul să aibă și profesori 

străini, apoi să fie sprijinită material de absolvenți prosperi. Aceștia au asigurat racordarea 

permanentă a școlii la instituțiile și valorile occidentale. Din 1894, instituția devine Școală 

comercială de gradul II, iar din anul 1903 a dobândit rangul de Școală superioară comercială. 

Până la înființarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, în aprilie 1913, școala 

comercială bucureșteană a fost cea mai înaltă treaptă de învățământ economic românesc
15

.  

Léo Bachelin a fost numit la catedra de limba și corespondența comercială franceză prin 

ordinul Ministerului Instrucțiunii, nr. 10583 din 27 octombrie 1901. Până la această dată, Școala 

comercială mai avusese profesori nativi de franceză bine pregătiți și dăruiți meseriei de dascăl: 

Charles Albert Léautey
16

 (cu studii de drept la Dijon) între 1880 și 1901; Jean Dutel (bacalaureat 

în Litere și științe la Paris) în perioada 1884–1902
17

. Tradiția profesorilor francezi și renumele 

literatului elvețian explică alegerea făcută de minister în toamna lui 1901. Chiar de la începutul 

activității, Bachelin a simțit nevoia să elaboreze manuale noi, în concordanță cu programele 

elaborate recent și care să corespundă nevoilor specifice ale școlii. Pentru aceasta a apelat la 

colaborarea unui alt distins profesor și traducător, anume Jean-Boniface Hétrat (1851–1911)
18

, 

iar rezultatele nu au întârziat
19

. Profesorul Bachelin a fost mereu atent la înnoiri și s-a adaptat 

permanent la cerințele epocii. Fără a ține cont că se afla la sfârșitul carierei didactice, el a 

publicat noi manuale de limba franceză pentru școlile superioare de comerț
20

, care au fost 

aprobate de Ministerul Instrucțiunii Publice pentru o perioadă de cinci ani (1925–1930)
21

. 

Indiscutabil, dascălul elvețian s-a bucurat de stima colegilor de cancelarie și, cu rare 

excepții, de aprecierea elevilor. Tinerii mai impertinenți nu i-au prețuit valoarea, dovadă că în 

martie 1911, doi elevi au fost eliminați din școală pentru o lună, fiindcă „și-au permis să joace 

țintar în timpul prelegerii d. prof. Léo Bachelin”
22

. Iată un exemplu al atitudinilor contrastante 

față de acest om: nonconformismul adolescenților ignoranți vs. prețuirea regală ... Dar mai gravă 

decât insolența tinerilor s-a dovedit brutalitatea trupelor inamice din anii 1916–1918. După 

ocuparea Capitalei de către armatele Puterilor Centrale, directorul Mihai Brătilă a plecat în 

refugiu, nu înainte de a încredința conducerea școlii profesorului Bachelin. Fiind supus elvețian, 

acesta era mai ferit de vexațiunile administrației militare. Bachelin a avut doi ani grei, marcați de 

dezorganizarea învățământului și de lipsuri materiale. Anul școlar 1916–1917 a fost compromis, 

nefiind organizate cursuri sau examene de absolvire. Activitățile didactice s-au reluat cu 

dificultate în toamna următoare, astfel că în 1918 au absolvit doar 24 de elevi. Localul școlii a 

                                                 
15

 Monografia Școalei Comerciale Superioare no. 1 de băieți [din] București. 70 de ani dela înființare (1864–

1934), București, 1935. 
16

 Charles Albert Léautey (1847–1922) a avut o bogată operă didactică, enumerată în Bibliografia românească 

modernă (1831–1918), vol. 3 (L–Q), București, 1989, p. 40-43. Un medalion biografic în Monografia Școalei, p. 44. 
17

 Amănunte despre primii profesori de franceză, în Monografia Școalei, p. 52-53. 
18

 Lucrările lui Hétrat sunt prezentate în Bibliografia românească modernă (1831–1918), vol. 2 (D–K), 

București, 1986, p. 621-622. 
19

 Manuel de langue française à l’usage des écoles de commerce du second degré. Première partie [pour les] 

classes I et II conformément aux nouveaux programmes analytiques. Avec une introduction et de nombreuses notes 

explicatives, par L. Bachelin et J.-B. Hétrat, Professeurs de langue et de littérature françaises, Bucarest, 1901, 2 f. 

+ XXI + 179 p.; Manuel ... Seconde partie: Classes III et IV, Bucarest, 1901, 2 f. + XXXVIII + 1 f. + 271 p. 
20

 L. Bachelin, Manuel de langue française à l’usage des écoles supérieures de commerce. Première classe, 

[Bucarest, 1925], 243 p.; Manuel ... Deuxiéme classe, Bucarest, 1925, 252 p. 
21

 Manualele sunt cuprinse în Tabloul cărților didactice secundare valabile în anul școlar 1925–1926, din 

„Monitorul oficial”, nr. 191, 1 septembrie 1925, p. 9812. 
22

 Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, fond Liceul Comercial „Nicolae Kretzulescu”, nr. 

253, inv. 237, dosar 433/ 1910-1916, f. 8. 
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fost rechiziționat și transformat în spital militar, iar colecțiile și mobilierul s-au deteriorat
23

. 

Pentru Bachelin, mult mai stânjenitoare au fost cenzura, înăbușirea mândriei naționale, 

imoralitatea și insistențele pentru colaboraționism, aspecte rememorate, peste ani, de el însuși 

sau de către cunoscuții lui
24

. După terminarea războiului, elvețianul și-a reluat activitățile 

didactice și preocupările literare. Trăind într-o societate nouă, el a obținut împământenirea 

(cetățenia română) prin votul Adunării Deputaților din 25 mai 1923
25

. După câțiva ani a venit și 

recompensa morală pentru întreaga activitate depusă în serviciul țării. Astfel, la 26 martie 1926, 

Léo Bachelin a primit Medalia „Răsplata Muncii pentru Învățământ”, clasa I, iar la 28 ianuarie 

1928 i s-a conferit Medalia „Meritul Comercial și Industrial”, tot clasa I
26

. 

Către sfârșitul de martie 1930, publicul a aflat cu tristețe că „profesorul cu barbișonul 

viteaz, cu debitul verbal nesecat, cavaleresc, plin de reminiscențe din ceremonialul Curții și din 

vocabularul expozițiilor de pictură, a închis ochii într-al 73-lea an al vieții”
27

. Dispariția 

literatului elvețian a fost semnalată în presa din țara natală și din Franța, semn că depărtarea nu 

adusese și uitarea sa de către vechii colaboratori și prieteni
28

. 

La finalul acestei scurte evocări, realizată în anul jubiliar al Centenarului Marii Uniri a 

tuturor românilor, apare oportună prezentarea unei producții literare a lui Léo Bachelin din 

neuitatul an 1918. Sfârșitul Marelui Război și evacuarea Capitalei de către ocupanți au produs 

elvețianului o mare bucurie și ușurare. La scurt timp, printr-un răsfăț al istoriei, se desfășurau 

simultan Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și intrarea Suveranilor români în Bucureștiul 

eliberat (duminică, 18 noiembrie/ 1 decembrie). În euforia momentului, Bachelin a compus în 

franceză un poem ocazional, intitulat Salut aux Alliés, compus din 43 de strofe, care reprezintă 

un elogiu adus țărilor aliate victorioase (în ordinea intrării lor în război: Serbia, Belgia, Franța, 

Marea Britanie, Italia și Statele Unite ale Americii) și tuturor celor care au luptat pentru 

realizarea României Mari (Regele Ferdinand, Regina Maria, generalul Henri Berthelot, ostașii 

români)
29

. La 20 noiembrie, poemul era finalizat, iar cea mai potrivită ocazie pentru a-l face 

cunoscut a fost reprezentația de gală de la Teatrul Național, organizată în cinstea mărețelor 

evenimente. Poemul a fost recitat personal de către autor, în cadrul spectacolului la care a asistat 

și Familia Regală (22 noiembrie/ 5 decembrie). Fără îndoială, autorul a fost răsplătit cu ropote de 

aplauze și cu aprecierile Suveranilor pe care îi cunoștea personal de peste 25 de ani. Textul a fost 

rapid tipărit și pus în vânzare pentru un preț modic de 2 lei. Broșura a avut o largă răspândire în 

țară, inclusiv peste Carpați
30

, dar astăzi a ajuns o raritate bibliografică. Oferim, spre edificarea 

cititorului, câteva strofe (nr. 30, 32, 43) din poemul elvețianului pentru care România a fost a 

doua sa patrie. 

 

„Salut à la nouvelle et grande Roumanie! 

Elle a bien fait d’entrer dans le conflit mondial; 

Car c’est la voix du sang, car c’est son bon génie 

Qui l’a conduite au bon combat pour l’idéal. 

                                                 
23

 „Anuarul Școalei Superioare de Comerț din București. Anul școlar 1921–1922”, București, 1923, p. 26-28; 

Monografia Școalei, p. 47, 108, 126/ 127 (tabel intercalat). 
24

 L. Bachelin, Henry Lolliot, în „Revista generală a învățământului”, București, 14, nr. 4, aprilie 1926, p. 292-

293 (interdicția intonării Imnului Regal la serbări școlare); „Arhibald”, Porcii. Impresii din timpul invaziei, în 

„Furnica”, București, 15, nr. 44, 28 iunie 1920, p. 6 (refuz la solicitarea pentru colaboraționism).  
25

 „Monitorul oficial”, nr. 210, 25 septembrie 1924, p. 10715. 
26

 „Monitorul oficial”, nr. 91, 23 aprilie 1926, p. 5981; nr. 62/ I, 17 martie 1928, p. 2215. 
27

 Barbu Lăzăreanu, Léo Bachelin, în „Adevărul”, 43, nr. 14188, 26 martie 1930, p. 1. 
28

 „Gazette de Lausanne”, Lausanne, 133, nr. 93, 4 aprilie 1930, p. 6 (articolul „Le professeur L. Bachelin est 

mort”); „Comoedia”, Paris, 24, nr. 6311, 28 avril 1930, p. 3 (știre la rubrica „Petit Courrier littéraire”). 
29

 L. Bachelin, Salut aux Alliés. Poème récité par l’auteur au Théâtre National à la représentation de gala du 22 

novembre MCMXVIII, Bucarest, 1918, 16 p. Ediția are și un tiraj de lux, în 50 de exemplare. 
30

 „Românul”, Arad, 8, nr. 34, 11 iunie 1919, p. 4 (ofertă de vânzare). 
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Tous les Roumains, unis sous la même couronne, 

Célèbrent ces Grands Jours à jamais solennels, 

En acclamant leur Roi que la gloire environne 

Et leur Auguste Reine, aux gestes maternels. 

 

Le massacre a pris fin. Vienne la paix bénie! 

Qu’elle épanche sur tous ses consolations! 

Qu’elle assure à jamais la Grande Roumanie! 

Qu’elle soit fraternelle et chère aux nations!” 
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Profesorul  Enache Ionescu – creatorul muzeului (Colecţiei muzeale) din 

Liceul „Matei Basarab”, model de dascăl şi inovator de didactică şcolară 

 

 

Prof. NICOLAE  I. DIŢĂ 

Director adj. Colegiul Naţional „Matei Basarab”, Bucureşti 

 

Profesor al Liceului „Matei Basarab” din Bucureşti, încă din timpul ocupaţiei germane 

(1916-1918), când a suplinit catedra profesorului de Istorie Constantin Moisil, refugiat la Iasi, 

Enache Ionescu devine profesor titular al liceului începând cu toamna anului 1918. Figură 

emblematică a corpului profesoral din prestigiosul liceu bucureştean, personalitatea noastră se 

remarcă încă de la începuturile carierei sale şi devine unul dintre dascălii – simboluri ale 

demnității în vremurile grele ale Primului Război Mondial, fiind unul dintre creatorii de școală 

modernă, un model de viață și susţinător al unor idealuri profesionale care se vor dovedi practici 

didactice inovatoare în învăţământul românesc de după Marele Război. De numele lui se legă 

apariţia primului muzeu al liceului în perioada interbelică, un loc de cultivare a 

sentimentelor patriotice şi un instrument didactic util în predarea şi înţelegerea Istoriei. 

Unul dintre creatorii pedagogiei muzeale românești, profesorul Enache Ionescu se face 

remarcat și apreciat pentru stitul său pedagogic, pentru rigoarea sa stiințifică. Renumele 

lui Enache Ionescu este atât de mare încât este chemat să predea la Clasă palatină, creată 

de regele Carol al II-lea pentru fiul său, fiind timp de patru ani (1932-1936) unul dintre 

profesorii regelui Mihai.  

Portretul ilustrului dascăl merită evocat pe scurt până în momentul în care păşeşte pragul 

liceului ctitorit de marele domnitor al Unirii – Liceul „Matei Basarab”. Născut pe tărâmuri 

moldoveneşti, în apropiere de Râmnicu Sărat, la 15 august 1879, Enache Ionescu a fost fiu de 

preot. Părinţii şi-au dorit să urmeze tradiţia familiei şi, după studiile primare, l-au înscris la 

Seminarul din Buzău. Ambiţiile tânărului Enache erau mult mai mari decât acelea de a ajunge 

preot într-o parohie „de ţară” şi părăseşte seminarul pentru Gimnaziul din Râmnicu-Sărat. Cursul 

superior al liceului îl urmează la Liceul „Unirea” din Focşani, unde pentru a se întreţine oferă 

meditaţii în particular
1
. Obţine bacalaureatul în 1899 şi se înscrie la Facultatea de Litere a 

Universităţii din Bucureşti. Şi aici îşi susţine studiile prin pregătiri în particular, precum şi în 

calitate de pedagog la Institutul italian Lolliot: „viața de student sărac, muncitor și strălucit la 

studii, se termină în vara lui 1904, când își ia licența; în același an și în 1905 trece examenele de 

capacitate pentru istorie și filozofie – specialități principale – fiind clasificat al doilea la filozofie 

și primul la istorie, felicitat de comisia de examinare prezidată de profesorul universitar Ioan 

Bogdan”
 2

, avea să descrie despre acesta academicianul Costin I. Murgescu, fost elev al lui 

Enache Ionescu. În perioada 1904-1906 suplinește catedra de istorie a profesorului I. Panaitescu 

de la liceul „Mihai Viteazul”, suplinind în același timp şi pe C. Dimitrescu-Iași la catedra de 

filozofie de la Seminarul „Nifon”; tot în această perioadă i se dă și catedra de istorie la Seminarul 

pedagogic, iar ca urmare a susținerii examenului de capacitate este numit profesor de Istorie la 

Buzău, orașul din care plecase cu câţiva ani în urmă. Nu rămâne prea mult pe meleagurile natale 

și se detaşează la București
3
. 

                                                 
1
 Viorica Popa, Colegiul Naţional „Matei Basarab”, Bucureşti – 150 ani –Tradiţie şi actualitate, Bucureşti, 

2010, pag. 141. 
2
 Costin I. Murgescu, Omagiu Profesorului, în volumul  „Omagiu profesorului Enache Ionescu”, Tipografiile 

Române Unite, Bucureşti, 1939, pag 7 
3
 Viorica Popa, Op. Cit., pag 141. 
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Din 1908 îşi perfecţionează studiile în Germania, unde face studii filozofico-pedagogice 

și istorice. Stă un an la Leipzig, unde audiază cursurile savantului profesor Wundt și cele ale 

profesorului Lamprecht, iar apoi doi ani la Jena urmează cursurile de filosofie ale profesorului 

Euken, cele de estetică ale profesorului Weber și cursuri speciale de pedagogie cu profesorul 

Rhein. Este una din perioadele cele mai fertile din formarea profesorului Enache Ionescu, prin 

orizonturile largi ce se deschid gândirii sale, rod al unor studii îndelungate și intense în mediul 

academic și în bibliotecile vechilor orașe de cultură germană. De aici trimite numeroase articole 

ziarelor din țară,  „Viitorul”, publicând astfel foiletoane pedagogice asupra unor orașe din 

Germania
4
.  

Întors în România în 1911, este transferat ca profesor la liceul din Ploești, unde obţine 

definitivatul în învățământul secundar, în 1914. În paralel, continuă să susţină lecţii și la catedra 

de istorie a Seminarului Pedagogic Universitar din București, unde se ocupă în special de 

didactica Istoriei.  

În septembrie 1914 revine la București, unde continuă activitatea sa strălucită desfășurată 

în învăţământul secundar. Vremurile deveneau din ce în ce mai grele odată cu debutul Primului 

Război Mondial, dar cu toate acestea, tânărul profesor se face din ce în ce mai apreciat datorită 

pasiunii sale pentru catedră. În noiembrie 1916 ajunge la Liceul „Matei Basarab”, suplinind 

catedra ilustrului profesor Constantin Moisil, retras în Moldova după ocuparea capitalei de către 

trupele germane. În paralel, predă și la liceul “Sf. Sava” din București.  

Perioada ocupaţiei (1916-1918) a fost una dintre cele mai dificile din istoria liceului, 

poate cea mai grea dintre ele. Clădirea liceului a fost rechiziţionată la sfârsitul lunii ianuarie 

1918, iar în martie acelaşi an era predată spitalului Colentina, în urma deciziei Comandamentului 

imperial de ocupaţie de a organiza aici un spital
5
. Drama era şi mai mare pentru profesorii 

acestui liceu pentru că, în această perioadă, trebuia eliberată clădirea de toate materialele 

didactice folosite în laboratoare, carțile din bibliotecă și toată averea liceului. Îl găsim pe 

profesorul Enache Ionescu în comisia care se întrunește în cadrul liceului pentru a cere “grabnica 

reîntoarcere a liceului în localul său”
6
 

Din octombrie 1918 profesorul Enache Ionescu este încadrat ca titular al Liceului „Matei 

Basarab” și plătit numai în contul acestuia, conform adresei ministeriale cu nr. 44185/1918 
7
. Își 

începe astfel o carieră impresionantă la catedră în acest prestigios liceu, activitate întreruptă doar 

de numirile sale pe diferite funcții în cadrul Ministerului Instrucțiunii și Cultelor. Astfel, în 1920 

este delegat pe lângă Comisiunea de unificare a învățământului secundar la Cluj, pentru ca, în 

timpul ministeriatului lui P. P. Negulescu să fie numit director general al Învățământului 

profesional și particular, calitate în care imprimă un ritm de intensă activitate modernizatoare 

educației. Școala românească primește o nouă lege de organizare a învățământului, la a cărei 

redactare contribuie și Enache Ionescu. În februarie 1922 demisionează și se întoarce la catedra 

de la liceul „Matei Basarab”, unde se dedică Istoriei și pedagogiei muzeale. Mai ocupă temporar 

o funcţie ministerială în timpul ministeriatului lui Nicolae Iorga şi primeşte titlul de Inspector 

General Onorific al Învăţământului la 1 septembrie 1931. 

 

 Enache Ionescu - creator de pedagogie muzeală. Fiind convins de necesitatea 

diversificării și modernizării metodelor didactice de predare a Istoriei, Enache Ionescu face 

demersurile necesare și reușește să înființeze un remarcabil muzeu al liceului. Colecțiile au fost 

prezentate pentru prima dată în perioada dintre cele două războaie mondiale, având după 1928 un 

loc special amenajat în urma finalizării lucrărilor la clădirile liceului. Acest fond valoros de 

                                                 
4
 Ibidem 

5
 Arhivele Naţionale ale României, filiala București, Fond Liceul Matei Basarab, nr. inventar 258, Dosar 

16/1916-1917, fila 137 
6
 Idem, Dosar 12/1917-1918, nepaginat. 

7
 Idem, Dosar 39/1918-1919, vol. II, fila 10. 
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bunuri culturale oglindește multiple aspecte din istoria poporului nostru și a altor civilizați. El s-a 

constituit din donațiile cadrelor didactice și a numeroaselor generații de elevi, începând cu 

perioada anterioară Marelui Război. În cadrul acestui fond se remarcă colecțiile de numismatică 

(inițiată de prof. academician Constantin Moisil – tetradrahme de Thassos, monede bătute în 

timpul regelui macedonean Filip al II-lea, monede pontice, getice, geto-romane, monede 

românești emise în veacul al XIV-lea în timpul lui Vlaicu Vodă și Petru Mușat, bancnote, 

medalii comemorative, decorații), apoi colecțiile despre etnografie, arheologie, valori bibliofile 

de carte rară și vechi manuale școlare. Amintim de asemenea, obiectele muzeistice care 

ilustrează unele civilizații ale antichității, ale artei medievale și moderne, precum și obiecte care 

oglindesc etnogeneza și continuitatea poporului român, lupta sa pentru independență și unitate 

națională.
8
 O bună parte din aceste exponate, de-a lungul anilor, au fost transferate unor instituții 

de stat: Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național Militar și altele. 

 De-a lungul timpului, prin grija profesorului Enache Ionescu, colecția muzeală a liceului 

s-a mărit. Muzeul a mai avut în fondul său o copie în bronz a pieselor din colecția celebră 

„Cloșca cu pui”, alte obiecte aparținând ultimelor două secole, donate de profesorul D. D. 

Pătrășcanu, coleg de catedră cu Enache Ionescu. Muzeul mai dispunea de o frumoasă și prețioasă 

colecție de icoane din secolele XVII–XIX, o lucrare în gips semnată de marele sculptor 

Constantin Brâncuși – un cap de dorobanț, portrete în ulei realizate de Gh. Tattarescu (fost 

profesor al liceului), unele tablouri ieșite de sub penelul lui Caroll Popp de Szathmary, tablouri 

pânzate înfățișând Columna lui Traian și cea a lui Marcus Aurelius, o hartă a Principatelor 

Române din timpul lui Al. I. Cuza, fotografii, acuarele, lucrări în peniță având ca temă istoria 

românilor, o bogată colecție în alb-negru după cele mai însemnate lucrări ale Renașterii 

europene; obiecte de arta populară, un frumos bust al domnitorului Matei Basarab, realizat de 

sculptorul Ion Georgescu, fost elev al liceului, câteva copii după lucrări celebre de artă 

sculpturală. Muzeul a mai avut în fondurile sale o piesă de mare interes, un fragment din Coranul 

care a aparținut lui Osman Pașa (pergament purtat la gât de vestitul comandat turc în timpul 

războiului din 1877-1878, găsit la Plevna de un soldat român, fost elev al liceului; astăzi această 

piesă poate fi admirată la Muzeul Militar Național). Din același fond al muzeului au făcut parte 

un plan de hotărnicie făcut de Gh. Asachi și numeroase scrisori cu mare valoare literară și 

științifică, semnate de figuri ilustre ale culturii noastre.
9
 

Pentru Enache Ionescu, muzeul, ca instituţie ştiinţifică cultural – educativă s-a dovedit că 

„nu este un lucru de lux, ci o necesitate” în activitatea didactică, în special în domeniul Istoriei. 

Muzeul reprezenta un „organism viu, instituție păstrătoare şi purtătoare în timp a unor 

inestimabile valori de patrimoniu cultural, vizând nu numai domeniul istoric, dar și arheologia, 

etnografia, ştiinţele naturii, arta, literatura, tehnica, ş.a. Mergând pe ideea marelui istoric Nicolae 

Iorga, care considera că „muzeul trebuie să dea impresia de viaţă”
10

, Enache Ionescu reușește să 

aducă o contribuție deosebită la formarea intelectuală şi etică a elevilor mateiști prin derularea 

orelor de Istorie la muzeu, ore care nu se limitează doar la vizitarea expoziţiilor, ci este vorba de 

activitatea de a-l pune pe elev în contact direct cu un anumit fenomen ştiințific sau de creaţie 

spirituală, antrenându-l chiar în aplicarea lui practică. Muzeul, prin valenţele sale educative, 

reprezintă latura practică a Istoriei, prin cultivarea sentimentului patriotic, conservarea şi 

transmiterea nealterată a tradiţiilor, obiceiurilor şi realităţilor istorice noilor generaţii și, ca atare, 

în concepția ilustrului profesor, acesta aduce o contribuţie valoroasă formării personalității, prin 

aceea că întregesc şi ilustrează plastic cunoştinţele căpătate în şcoală, dezvoltă pasiunea de 

cercetare a fenomenelor de istorie, etnografie, ştiinţele naturii, stârnesc interesul activ faţă de 

                                                 
8
 Viorica Popa, Op. Cit, pag. 81 

9
 Ibidem 

10
 Raluca Andrei, Pedagogia muzeală – programe și strategii, în “Revista Muzeelor”, nr. 3, 2005  
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locurile natale, etc. Nicolae Iorga aprecia toată strădania sa în acest sens şi îl caracteriza în 

volumul omagial dedicat acestuia ca fiind „un dascăl sigur și dârz”.
11

 

Am putea spune că, Enache Ionescu este unul dintre creatorii pedagogiei muzeale 

românești, o expresie contemporană nouă ce traduce o oportunitate de conturare a unor practici 

eficiente de ordin formativ, care să complementeze ceea ce se realizează prin intermediul 

activităților școlare curente. Pedagogia muzeală urmărește maximizarea virtuților formative ale 

spațiului muzeal, iar ca scop își propune să stimuleze interacțiunea pe linie educațională dintre 

muzeu și școală, să încurajeze și, de ce nu, să pregătească specialiști. Muzeul este un loc optim 

pentru desfăşurarea eficientă a procesului de predare – învăţare – evaluare, permiţând utilizarea 

imediată a mijloacelor de învăţământ, oferindu-se astfel un ambient practic comod şi ilustrativ, 

care amplifică motivaţia cunoaşterii de către elevi.  Muzeul îşi poate îndeplini astfel funcţia 

ştiinţifică îndrumând elevii spre cercetarea istoriei, oferind spaţiul adecvat elaborării unor mape 

cu tematică istorică, portofolii, susţinute de mijloace de învăţământ ce permit investigaţia 

ştiinţifică. Se cunoaște faptul că profesorul Enache Ionescu a încurajat pe acei elevi pasionați de 

Istorie să cerceteze, să creeze, să redacteze articole sub îndrumarea sa. Enache Ionescu a creat 

Asociația culturală „Amicii trecutului nostru istoric”, împreună cu elevii și absolvenții liceului 

“Matei Basarab”, având drept scop strângerea legăturilor între școală și elevi sau absolvenți și 

cunoașterea temeinică a țării și trecutului ei prin lecturi și excursii tematice. În Buletinul scos de 

asocieţie, elevii şi foştii elevi publicau articole ştiinţifice.  

Contemporanii l-au apreciat pentru activitatea sa, istoricul Emil Panaitescu îi făcea 

următoarea caracterizare: „a fost conștiința unei înalte datorii de profesor, cum puțini au avut 

învățământul nostru secundar, care l-a îndemnat continuu pe Enache Ionescu să-și 

îmbogățească biblioteca fără încetare cu cele mai prețioase cărți de filosofie, de metafizică sau 

de pedagogie, ca și de Istorie universală și națională! Biblioteca admirabilă a lăsat-o doar 

moștenire școlii de care se alipise cu tot sufletul în ultimii ani ai vieții, liceului Matei 

Basarab”.
12

 

Profesorul Gheorghe Nedioglu, coleg de catedră cu acesta, îl caracteriza astfel: „Enache 

Ionescu înfățișa straniul aspect al unei personalități duble în care biruia când puterea de ageră, 

adâncă și neînduplecată scrutare a cugetătorului, când sentimentala reverie contemplativă a 

unei firi de artist, desfătate de încântătoarele impresii ale muzicii, ale artelor plastice sau ale 

naturii. Acest temperament ciudat, în care se războia cele mai neîmpăcate contradicții, a făcut 

tragedia vieții interioare a lui Enache Ionescu, dar i-a dat în schimb cele mai înalte satisfacții pe 

care le poate oferi cariera de profesor[...] N-am văzut un om mai fericit decât Enache Ionescu 

după orele de clasă sau după conferințele-i publice”
13

 
 Muzeul liceului, întemeiat de profesorul Enache Ionescu se bucură și astăzi de o 

reală apreciere. El a fost supus reglementărilor în domeniu, după 1990, fiind predat în custodie la 

Muzeul Național de Istorie. Ulterior, în urma avizării de către Direcția Generală a Patrimoniului 

Cultural-Național, acest fond a fost restituit integral colegiului, în anul 2008. 

Într-o etapă ulterioară, fondul muzeistic al Colegiului Național “Matei Basarab” a fost 

supus, potrivit reglementărilor în vigoare, unui proces de restaurare a pieselor de patrimoniu 

deteriorate, (tablouri, icoane, ceramică, arme, fotografii ) cu ajutorul unor specialiști de la 

Muzeul de Istorie al Municipiului București. Cu prilejul consolidării şi restaurării clădirilor, s-a 

alocat un generos spațiu, în vederea expunerii muzeistice a valorosului fond documentar existent 

încă din perioada interbelică. În funcție de obiectele ce trebuiau expuse, s-au procurat și 

                                                 
11

 Nicolae Iorga,  Un dascăl sigur și dârz  în volumul  „Omagiu profesorului Enache Ionescu”, Tipografiile 

Române Unite, Bucureşti, 1939, pag. 5 
12

 Costin I. Murgescu, Op. Cit., pag. 8 
13

 Gheorghe Nedioglu, Enache Ionescu, în volumul  „Omagiu profesorului Enache Ionescu”, Tipografiile 

Române Unite, Bucureşti, 1939, p. 17-18 
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materialele expoziţionale necesare: vitrine, simeze, panouri, suporturi metalice şi plastice etc. 

Totodată s-a asigurat ambientalul specific muzeului: spoturi electrice, aparatură necesară 

măsurării umidității, precum și aparatură contra incendiilor etc., astfel încât să se respecte toate 

condițiile necesare bunei funcţionări a muzeului, în vederea îndeplinirii rolului fundamental al 

acestei instituții, evocarea și cunoașterea istoriei de către generațiile de elevi ai școlii. 

Colecția muzeală a Colegiului Național „Matei Basarab” deschide astăzi adevărate file de 

istorie, pe parcursul a cinci încăperi destinate expunerii colecțiilor: mobilier, tablouri, monede și 

carte veche, albume şi fotografii, obiecte ce țin de tradiții din spaţiul românesc și reprezintă un 

instrument util în predarea și înțelegerea Istoriei. 

Enache Ionescu - profesor la Clasa palatină. Apreciat pentru pregătirea profesională și 

pentru rezultatele școlare remarcabile, Enache Ionescu devine în 1932 profesor la clasa specială 

creată pentru educația moștenitorului Coroanei, Mihai I. Alcătuită la iniţiativa regelui Carol al II-

lea şi sprijinită de Dimitrie Gusti, ministru al Instrucţiunii Publice, „clasa palatină“, cum i se 

spunea în epocă, era alcătuită din elevi din promoţia lui Mihai, „buni la minte şi la trup“, dintre 

cei cu media 10 la admiterea în liceu şi cu elevi aleşi din toate etniile conlocuitoare, urmând să 

funcţioneze într-un pavilion din incinta Palatului Regal. La 20 octombrie 1932, erau chemați la 

Palatul Regal câţiva dintre viitorii profesori ai Clasei Palatine: părintele Nicolae Popescu 

(Religie), Ion Bratu (Matematică), Enache Ionescu (Lb. Română şi Istorie), Alexandru 

Mumuianu (Geografie şi Știinţe naturale), locotenent-colonelul Emil Pălăngeanu (Educaţie 

fizică), Nicolae Saxu (Desen, Caligrafie şi Muzică), Leon Thevenin (Lb. Franceză), Florica 

Musicescu (pian) şi maiorul Macavei (mecanică). Din 9 profesori, doi erau profesori universitari 

(Părintele Popescu şi doamna Musicescu), iar restul, cu excepţia militarilor, predau în 

învăţământul secundar bucureștean. Pentru Enache Ionescu era mai mult decât o onoare, era 

recunoașterea meritelor sale științifice și didactice.  

Din 1936 se dedică în totalitate activităţilor de la Liceul „Matei Basarab”. Lecţiile din 

muzeu erau fascinante, activitatea Societăţii „Amicii trecutului nostru istoric” intensă, dar - în 

plină acţivitate creatoare - moare subit în decembrie 1937, lăsând „Buletinul” acestei Societăți, 

la care lucra zi de zi, neîncheiat (lucrările pregătite de profesor în două clicuri – „Mihai 

Viteazul” și „București” –  au fost publicate postum în lucrarea Omagiu Prof. Enache Ionescu – 

1939). 

Academicianul Costin Murgescu, fost elev al profesorului Ionescu, în omagiul adus  

mentorului său spunea: „pentru noi – care i-am fost elevi – profesorul Enache Ionescu n-a fost 

numai dascălul de înaltă pregătire științifică, filozoful despovărat de măruntele socoteli ale vieții 

obișnuite, istoricul de adâncă erudiție, pentru noi, în afară de toate, a fost un părinte și un 

model. De altfel, întreaga sa biografie, din primii ani ai unei copilării sărace până în ultima zi a 

vieții, de cercetări între pereții muzeului ce-i poartă numele, se poate rezuma în această frază: 

model de aprigă și nestăvilită muncă, în învolburări de entuziasm veșnic tânăr; model de omenie 

și iubire creștină”
14

. 

Profesorul Enache Ionescu a fost apreciat a fi la catedră „un sincer şi înflăcărat apostol 

al învăţământului”
15

. Profesorul Ion Zamfirescu, contemporan cu acesta, îl plasează în 

categoria profesorilor de liceu din „galeria de aur a învățământului nostru public”
16

, alături de 

N. Apostolescu, A. Lupu-Antonescu, Ștefan C. Ioan, N.S. Ionescu, D.A. Laurian, George 

Lefteriu, George Marinescu, D. Muntenu-Rîmnic, Raul Teodorescu.  

Pentru noi, astăzi, profesorul mateist rămâne un model de conştiinţă creatoare. Dedicat 

meseriei sale a lăsat în conştiinţa urmaşilor ceea ce astăzi noi numim spirit mateist. Enache 

Ionescu trebuie sa fie cunoscut astăzi ca un simbol al demnității, un model de viață și un aprig 
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 Ion Zamfirescu, Întâlniri cu oameni, întâlniri cu viața, București, Ed. Eminescu, 1990, pag. 23 
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susţinător al unor idealuri profesionale care s-au dovedit practici didactice inovatoare în 

învăţământul românesc. 
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IOSIF BLAGA - susţinător al problemei naţionale şi militant al 

modernismului în educaţie 
 

 

Prof. Boeriu Maria  

Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov, jud. Brașov 

 

Aprig susţinător al problemei naţionale, scut  împotriva conservatorismul unguresc 

exercitat asupra românilor braşoveni, formator al artei dramatice, puternică personalitate, Iosif 

Blaga a întregit nobilul spirit şagunist în adâncul multor generaţii. S-a remarcat in mod prodigios 

prin stilul său non-conformist, sfâşierea canoanele impuse poporului uzurpat de mânia 

asupritorilor. Iosif Blaga a reuşit să exacerbeze naţionalismul în inima şi sufletul transilvănean, 

prin propria arta, lucru ce aminteşte si de  glasul românilor, care au participat pe câmpia Blajului 

în momentul de cotitură al anului 1848:  Noi vrem să ne unim cu Ţara. Militant îndârjit al 

modernismului în educaţie, cu însemnate si remarcabile lucrări pedagogice în cursul vieţii şi nu 

numai, şi-a expus convingerile patriotice prin fapte concrete şi a reformat sistemul de învăţământ 

braşovean prin numeroase studii. 

Şi noi fericiţii, cari ne bucurăm de valoroasele realizări ale silinţelor de veacuri ale 

Românilor de pretutindeni, suntem în stare să apreciem astăzi valoarea cea justă şi adevărul 

exprimat de Şaguna în Istoria Bisericii ortodoxe răsăritene (tom. II. p. 214 şi 215)
1
 când spunea:  

Ca o coroană a întregii trebi şcolare din Ardeal punem gimnaziul (liceul) din Braşov, de legea 

noastră ortodoxă. Spiritul mare al lui Şaguna prevedea importanţa acestor şcoale pentru viitorul 

Românilor, cum prevedea el peste tot taina tuturor lucrărilor importante şi determinative pentru 

desvoltarea vieţii noastre.
2
 Acestea sunt cuvintele folosite de către directorul Iosif Blaga, 

profesor de limba română, latină şi istorie în descrierea realizată Gimnaziului Greco-Ortodox 

Român din Braşov, în cadrul Anuarului Jubiliar, 1925, confirmându-se aniversarea de 75 de ani 

înfloritori ai şagunismului braşovean.. Gimnaziul Greco-Ortodox Român din Braşov, încă de la 

începuturile sale s-a bucurat de prezenţa unui corp profesoral dedicat, înnobilat cu un înalt 

rafinament vestic, ce a insuflat spiritul şagunist în sufletele elevilor şi au condus prin priceperea 

lor pedagogică desăvârşită antrenarea unor minţi cu o genialitate incomparabilă, cultivând 

loialitatea, dragostea de patria mamă, curajul, iubirea pentru frumosul artelor si al ştiinţelor, 

dorinţa naţională, patriotismul înverşunat, gratitudinea și credinţa. 

Datorită convingerilor manifestate de Iosif Blaga, a luptei pentru  eliberare naţională, pe 

care a purtat-o, al sacrificiilor făcute pentru patria românească şi pentru Transilvania, dar și 

pentru lucrările sale ce au condus învăţămăntul spre aria modernismului, clarificând importanţa 

artei în viaţa oricărui individ am ales să redactez această lucrare, oferind astfel un omagiu cu o 

pondere nesemnificativă comparativ cu cel care şi-a dedicat cea mai mare parte din viaţă culturii, 

lui Iosif Blaga, somitate a începutului de secol al XX-lea. 

Începutul unui destin  

Iosif Blaga, s-a născut la 1 iulie 1864, în comuna Lancrăm, judeţul Alba, avănd părinţi 

ţărani agricultori. Prin căsătoria celor doi: Ion Blaga cu Ana Bucur au rezultat 9 copii, printre 

care  Iosif Blaga, acesta fiind cel mai mic.
3 

Tânărul Iosif Blaga s-a bucurat de trei ani de studenţie, participând la cursurile 

seminarului teologic de la Sibiu, după ce şi-a încheiat studiile elementare în sat, la Lacrăm, şi 
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cele secundare la Sebeş şi Alba Iulia, terminând cu bacalaureatul în 1884. Datorită 

interacțiuniilor cu numeroși oameni de excepție, acesta decide să studieze filosofia la 

Universitatea din Budapesta, 1887-1891,iar finalitatea acetora rezultă în susțineea unei teze de 

doctorat cu tema Problema atenției din punct de vedere psihologic și pedagogic, 1891. 

Gimnaziul Greco-Ortodox Român şi profesorii 

Pe plan personal, viaţa intelectualului capătă un curs lin, paşnic lipsit de fluctuaţii 

semnificative, se stabileşte la Braşov şi obţine definitivatul, aderă la grupul elitist de profesori 

şagunişti, personalităţi remarcabile ale vremii. Istoria nu se sfieşte să desemneze Primul Război 

Mondial ca unul dintre cele mai ilustrative momente  pentru umanitate, constituind o acţiune 

catastrofală, care a condus la pierderea unui număr  înfiorător de vieţi omeneşti. 

Începerea războiului a avut efecte neîntârziate asupra teritoriul românesc şi implicit 

asupra Braşovului, o reorganizare nouă şi total diferită zguduind viaţa de până atunci a românilor 

din Transilvania şi nu numai. Gimnaziul Greco-Ortodox Român din Braşov, de atunci a suferit 

schimbări drastice, corpul profesoral de asemenea, iar viaţa elevilor răsturnându-se realmente cu 

capul în jos, datorită condiţiilor aspre de trai. De asemenea, este de menționat faptul că imediat 

după încheierea anului școlar prezența sub arme a fost solicitată și în cadrul colectivului 

profesoral, rezultând regretabile pierderi.  

Activitatea profesională 

După terminarea studiilor la Budapesta şi stabilirea la Braşov, Iosif Blaga şi-a continuat 

activitatea de apărător al naţionalismului, s-a remarcat prin viul său glas de scriitor, prin 

activităţile sale întreprinse în cercurile de intelectuali ai Braşovului de atunci şi a exploatat 

terenul favorabil ce îi permitea o afirmarea incredibilă ca publicist, prin exprimarea iubirii de 

patrie şi a propriilor idei, în diferite publicaţii ale vremii, cum ar fi Astra sau Gazeta 

Transilvaniei. Acesta şi-a dedicat în mare parte activitatea didactică, dezvoltării culturale a 

tinerilor şagunişti, realizând impresionante lucrări ştiinţifice şi activităţi extraşcolare, punând 

accent pe importanţa cunoaşterii prin descoperire, fundament al întregii sale activităţi 

profesorale. În cadrul Gimnaziului acesta şi-a dovedit aptitudinile didactice înnăscute prin relaţia 

sa cu elevii, fiind un real susţinător al moralului acestora. Începându-şi cariera în în Gimnaziu, 

acesta a predat limba latină, limba maghiară, geografie fizică, geografie politică, istorie, 

psihologie şi logică, acoperind în felul acesta o mare parte a ştiinţelor umaniste. Unul dintre 

marile obiective pentru care profesorul Iosif Blaga a pledat a fost introducerea disciplinei 

Higienei, ca materie de studiu pentru elevii claselor a IV-a, lucru care de altfel s-a realizat, 

punând un mare accent pe importanţa acesteia.
4 

 Încă de la începutul secolului al XX-lea, Gimnaziul Greco-Ortodox Român din Braşov s-

a remarcat într-un mod uluitor printre toate celelalte licee ale ţării, lucru datorat minţilor 

eminente din colectivul profesorilor, cât şi al elevilor, progresând în mod constant în toate 

domeniile şi câstigând respectul până şi erudiţilor maghiari. Însă, în urma regretatei morţi a 

directorului Virgil Oniţiu, postul acestuia devine vacant, iar pe plan provizoriu responsabilitatea 

este dată dirigintelui Gheorghe Chelariu. Perioada este, de fapt una scurtă, pe data de 12 

noiembrie 1915, şedinţa Eforie şcolare a avut loc, cu scopul de a reuni consiliul profesoral pentru 

desemnarea a trei profesori definitivi ai liceului, dintre care să fie ales cel care va ocupa funcţia 

de director al Gimnaziului. La data de 20  noiembrie 1915, consiliul şi-a exprimat hotărârea în 

felul următor: Având în vedere că profesorii unei şcoli ştiu mai bine, care dintre ei e chemat să 

fie primus inter pares şi să conducă cu mai multă destoinicie şcoala şi prin urmare, că directorul 

are să fie ales după expresa dorinţă a colegilor săi,- după o consultare mai lungă, corpul 

                                                 
4
 Serafim Duicu, op. cit., p.8 şi p.12. 
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profesoral s-a hotărât – deşi contra dispoziţiunilor de regulament, se recomande Onoratei 

Eforiei numai un profesor pentru postul de director, pe Iosif Blaga.
5
Astfel după alte întruniri, în 

care s-a discutat propunerea înaintată de către profesorii Gimnaziului, pe data de  4 decembrie 

1915 , profesorul dr. Iosif Blaga, care a dobândit postul de director al Gimnaziului şi al şcolii 

reale, în virtutea Statului Organic şi al  Regulamentului  pentru conducerea afacerilor 

direcţionale, dispunând din momentul respectiv de toate drepturile şi atribuţiile  conferite de 

post. În 16 decembrie, a avut loc depunerea jurământului prin care dr. Iosif Blaga ocupa oficial 

funcţia de director, continuând cu un discurs închinat cu o profundă admirţie predecesorului său, 

Virgil Oniţiu, remarcabilă personalitate care i-a insuflat unele dintre cele mai importante valori 

necesare unui cadru didactic, marcându-şi prezenţa în cadrul Gimnazilui prin numeroase 

schimbări şi o concepţie ce avea să-i servească drept punct de vedere noului director, acesta 

omagiindu-şi mentorul prin cuvintele atent alese. De asemenea, prin cuvântarea emoţionantă, şi-

a relevat şi credinţa sa în puterea comunităţii, subliniind, în permanenţă importanţa puterii şi 

ajutorul colectivului prefesoral pentru atingerea scopului comun, prestabilit, formarea unor 

generaţii cu adevărat înzestrate în arta cultă.
6
 Faptul că, tânărul profesor şi-a început cariera într-

o periodă dificilă pentru români, dată fiind situţia de război în care se angrenaseră statele 

europene, Regatul ţinândâ încă la neutralitatea sa, nu a reprezentat o piedică pentru acesta de a-şi 

urma aspiraţiile pe plan profesional sau de a-şi spori verva animată de spiritul naţionalist cu care 

preda. Intrarea României în război de partea Antantei, a constituit momentul oportun pentru 

armata română de a elibera Braşovul, lucru susţinut de fiecare inimă românească, ce se afla pe 

teritoriul Tansilvaniei.  

După perioada celor 40 de zile ale armatei române și retragerea acesteia, directorul dr. 

Iosif Blaga a părăsit Braşovul. Ulterior, acesta împreună cu Nicolae Bogdan şi Constantin Lacea 

au părăsit Iaşiul pe data de 31 decembrie 1916 şi au plecat spre Rusia şi Finlanda, la Stockholm 

şi Uppsala în Suedia, militând pentru cauza românilor din Transilvania. Una dintre situaţiile 

favorabile acestora este foarte bine ilustrată de şansa de care au beneficiat la Stockholm, prin 

intermediul plenipotenţiarului Derussi, care le-a oferit ajutorul necesar pentru cercetarea 

articolelor germane şi austro-ungare, ce vorbeau despre situaţia românilor ce se aflau sub 

ocupaţie, astfel având ocazia descoperirii perspectivei în care era expusă problema pe plan 

european. În octombrie 1918, familia Blaga împreună cu Constantin Lacea şi Nicolae Bogdan 

acceptă invitaţia ministrului Tache Ionescu de a se muta la Paris şi de a face parte din Consiliul 

Naţional Român ce a luat fiinţă, pentru sprijinirea românilor asupriţi, fiecare fiind însărcinat cu 

diferite obiective. Iosif Blaga a fost desemnat cu alcătuirea unei hărţi etnografice, detaliată în 

privinţa populaţiei româneşti din zonele ungureşti ale Transilvaniei. Consecvent directivelor, ce 

priveau harta, Blaga împreună cu Lacea au fost, mai apoi, desemnaţi cu inspectarea taberelor de 

prizonieri şi identificarea prizonierilor români, urmând ca aceştia să fie înscrişi în legiunea 

românească, care se constituise acolo, iar după îndeplinirea formalităţilor să fie repatriaţi. 

Obositoarea muncă la care se supunea în mod voluntar, fostul director, era echivalată de 

satisfacţia şi mulţumirea covârşitoarea, pe care o simţea în momentul în care vedea chipul lipsit 

de speranţă al prizonierilor români, care părea că, se lumina la auzul dulcelui glas încununat de 

graiul românesc. Talentul său oratoric, indiscutabil provenea dintr-un sentiment puternic, o 

dorinţă arzătoare pentru binele naţional, o flacără, imposibil de stins pentru ceea ce însemna 

mizeria din care se zbătea să iasă Ardealul, locuit de acelaşi sânge dacic şi romanic ca al celor 

din Regat.
7 

La sfârşitul lunii august 1919, Iosif Blaga se întoarce la Braşov, iar la 1 septembrie revine 

în postul de director al Gimnaziului braşovean. A deschis anul şcolar 1919 – 1920 cu o cuvântare 

                                                 
5
 , Anuarul Jubiliar Al Liceului Ortodox Român Andrei Şaguna, Braşov, 1925, pp. XXVII-XXIX 

6
 IBIDEM. 

7
 IBIDEM, p. 10. 
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emoţionantă, destinată elevilor, expunându-le viitorul lor rol în societate: dacă într-adevăr voiţi 

ca din România Mare să se facă o Românie tare, nebiruită şi fericită, vă rog în mod serios şi 

stăruitor să vă puneţi pe muncă sistematică şi cinstită ca să puteţi deveni la vremea cerută 

cunducători buni şi luminaţi ai neamului românesc. Numai în sensul acesta şi în condiţiile 

acestea aveţi rost să trăiţi şi să vă dezvoltaţi puterile trupeşti şi sufleteşti.
8 

arhidiecezan şi 

mitropolitan, conferenţiar şi preşedinte al Casinei Române din Braşov. A devenit protopop al 

Braşovului la data de 6 decembrie 1924, continuându-şi activitatea de director al liceului până în 

1927. Un lucru care nu poate fi uitat este faptul că a fost senator în primul parlament al României 

Unite, sub guvernul condus de către Alexandru Vaida-Voievod, reprezentând cercul Săcelelor.
15 

Iniţiator al excursiilor în scop educaţional 

Cariera de succes a dr. Iosif Blaga a fost în principal dedicată elevilor săi şi scopului 

naţional, astfel una dintre cele mai remarcabile realizări ale sale a constat în conceperea 

excursiilor în Italia şi Grecia, oferind posibilitatea de a cunoaşte în timp real lucruri despre care 

s-a studiat şi în acest mod stimulând interesul elevilor faţă de tot ce însemna cultura occidentală, 

insuflându-le dragostea pentru artă şi frumos. Dat fiind faptul că, o astfel de excursie presupunea 

o sumă suficient de costisitoare pentru fiecare elev în parte, acesta a venit cu propunerea 

ingenioasă de a se depune bani anual, la o bancă ce presupunea o adiţie a contravalorii anuale şi 

în acest fel, în momentul în care elevul intra în clasa a I-a începea depunerea la banca aleasă, iar 

în clasa a VII-a, înainte cu un an de absolvire avea loc excursia, fie în Grecia, fie în Italia. 

Imaginea amplă pe care o susţinea Iosif Blaga asupra importanţei excursiilor, era reflexia 

acestuia în ceea ce însemna dorinţa de o schimbare, de  adaptare, de trezire a neamului românesc 

şi îndreptarea către ceea ce nu a avut parte, descoperind mentalităţi diferite, oameni şi popoare 

diferite, obiceiuri diferite: Sigur, fiecare om cult şi inteligent recunoaşte importanţa deosebită a 

impresiunilor, ce se culeg din excursiuni, din locuri frumoase şi înzestrate cu documente ale 

ştiinţei şi artei, pentru desvoltarea sufletului omenesc, îndeosebi pentru sufletul tânărului. Blaga 

a fost atât de pătruns de imensul impact pe care l-a putut avea o astfel de excursie asupra inimilor  

elevilor, încât la scurt timp a scris o carte, un ghid turistic, prin care a ierarhizat fiecare activitate 

ce ar trebui să aibă loc în timpul unei  acţiuni de acest tip, dar de asemenea şi sfaturi privitoare la 

chestiunile de ordin organizatoric.
9
 

Teoria Dramei 

Arta teatrului a constituit, de asemenea, un subiect plin de controverse şi idei pentru 

scriitor, compunând  numerose articole asupra înţelegerii acestei arte şi teoretizându-şi propria 

concepţie asupra dramei printr-una dintre cele mai de seamă lucrări ale sale, care ulterior a servit 

drept manual de predare elevilor săi: Teoria Dramei. Opera constă într-o vastă paletă de subiecte 

generalizate, rupte din lumea teatrului, care denotă o uşoara tentă de explicaţie psihologică în 

descrierea sa. Primul capitol abordat al cărţii, este menit să confere o clasificare a percepţiei 

asupra frumosului; autorul afirmă, că firea omului nu raţionează semnificaţia cuvăntului, ca mai 

apoi să îl atribuie drept calitate unui anumit obiect în mod conştient, ci mai degrabă, sentimentul 

care ne determină să atribuim adjectivul de frumos unui anumit lucru ţine strict de instinctul 

primar al fiecăruia, neputănd fiind explicat instantaneu prin argumente justificabile:  S-a zis că 

frumos e ceea ce ne place în mod neinteresat, întrucât nu reprezintă ceva de folos simţit obiectul 

numit frumos. Dar ştim că nu toate lucrurile din lumea reală, despre care putem zice că nu ne 

sunt spre folos simţit în mod direct, le numim frumoase.
10

  

                                                 
8
 Anuarul Jubiliar Al Liceului Ortodox Român Andrei Şaguna, Braşov, 1925, p. XXXI. 

9
 Anuarul Jubiliar Al Liceului Ortodox Român Andrei Şaguna, Braşov, 1925, p. LXXII. 

10
 Iosif Blaga, Teoria Dramei, Craiova, 1995, p.50 
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Iosif Blaga în memoria noastră  

Profesorul dr. Iosif Blaga făcea parte din elita intelectualităţii vremii, sprijinind intens 

ideile revoluţionare susţinănd modernismul, militând pentru cauza naţională şi în acest fel având 

nenumărate contacte cu alţi mari oameni ai vremii. Devotamentul pentru ţară şi popor, la fel ca 

alte sentimente ce i-au construit caracterul remarcabil de apărător al romănilor si pedagog s-a 

cultivat în familie din vechi generaţii, un exemplu concludent fiind verişorul acestuia, poetul 

Lucian Blaga.  

Se retrage din funcţia de director al Liceului Andrei Şaguna în anul 1927, după o lungă 

activitate închinată culturalizării generaţiilor, a avut şi o însemnată activitate de publicist, 

realizând recenzii, una semnificativă fiind cea a manualului de istorie univeresală al lui Vasile 

Goldiş, afirmând că primordialul concept al istoriei ar fi: să exercite specială putere întru a ne 

califica de oameni în societate, în stat de cetăţeni şi a ocupat şi funcţia de protopop al 

Braşovului, stingându-se din viaţa la data de 2 iunie 1937.
11 

 Dată fiind gravitatea cu care a tratat orice activitate ce înlesnea o bună educaţie a 

copiilor, voinţa şi persistenţa sa de a lupta pentru cauza naţională, îndeplinind visul de 

pretutindeni al românilor, acela de a scăpa de sub dominaţia austro-ungară şi de a se uni cu 

Regatul, dar şi parcursul progresiv pe care l-a avut Gimnaziul Greco-Ortodox Român din 

Braşov, prin intermediul implicării sale, dr. Iosif Blaga trebuie să fie recunoscut ca fiind unul 

dintre cei mai marcanţi intelectuali ai Liceului Andrei Şaguna, personalitate reprezentativă, care 

a contribuit la realizarea Marii Uniri, prin activitatea condusă în afara ţării, inspirând vieţile 

multor tineri, ce va rămâne veşnic vie în inima tuturor şaguniştilor de ieri, de azi şi de  mâine 
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NICOLAE BOGDAN 

ȘAGUNIST PENTRU MAREA UNIRE 
 

 

Elev  Șerbănescu Octavian 

Coordonator  prof. Gavrilă Letiția Mariana 

Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov, jud. Brașov 

 

Profesorul Nicolae Bogdan, care face parte din elita românească din Brașov, este o 

personalitate marcantă a societății românești de la începutul secolului al XX-lea. Acesta a dat 

dovadă de un puternic sentiment de patriotism și a reușit prin ideile promovate, în special în 

Franța, să influențeze statele europene astfel încât să fie recunoscută Marea Unire de către întreg 

continentul european, împlinind cel mai important vis al românilor prin curajul său de a înlătura 

multiplele obstacole în calea Marii Uniri. 

Informații generale 

Nicolae Bogdan a fost elev al Gimnaziului Greco-Ortodox Român din Brașov, actualul 

Colegiu Național Andrei Șaguna, și a făcut parte din elita intelectuală românească din orașul de 

la poalele Tâmpei care va lupta pentru obținerea recunoașterii creării statului național unitar 

român. 

Născut în Hăghig, județul Covasna, la data de 10 martie 1867, într-o familie de plugari, 

acesta a fost cel mai mic dintre cei 11 copii ai familiei.  

A urmat școala confesională din satul natal, iar la îndemnul învățătorului său, a fost 

trimis la studii în Brașov. După absolvirea Gimnaziului românesc, la îndrumarea președintelui 

Eforiei școlare, urmează Facultatea de Litere din Cluj, specializându-se în limbile latină și 

maghiară. A scris manuale de limba română și maghiară în vederea ocupării postului de profesor 

de maghiară la Gimnaziul Greco-Ortodox Român din Brașov, unde nu avea catedră la această 

disciplină. 
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Pleacă la Viena imediat după terminarea studiilor superioare pentru a-și servi anul de 

voluntar în armata austro-ungară și se întoarce după susținerea examenului de ofițer, în toamna 

anului 1892. În acest an devine calificat și ocupă postul de învățător la clasa I primară.
1
 

Fiind pedagog, deține funcția de director al Școlii Comerciale Superioare, în perioada 

1892 – 1913. În acest timp este și profesor de limba maghiară.
 

 A fost publicist și membru în Comitetul de administrare și redactare al ziarului Gazeta 

Transilvaniei și redactor la revista brașoveană Dreptatea. A fost și secretar al Despărțământului 

local al Astrei, organizând timp de 20 de ani bibliotecile populare la sate. A inclus și județul său 

natal la Despărțământul Brașov, pentru a diminua influența maghiară puternică din acest județ. 
2
 

În cadrul Asociației Românilor Transilvăneni Astra, acesta a ținut numeroase conferințe. 

Cea mai importantă conferință a fost Naționalismul lui M. Eminescu și Comediile lui I. L. 

Caragiale, ultima dintre ele nefiind niciodată publicată, deși profesorul și-ar fi dorit acest lucru, 

dar nu s-a putut din cauza pierderii manuscriselor. 
3 

Și-a exprimat dorința de a contribui în armata regală a statului român, astfel înscriindu-se 

în serviciul armatei, imediat ce Brașovul a fost ocupat.
 

La sfârșitul războiului, Consiliul Dirigent îl solicită în 1919 pe Nicolae Bogdan să ocupe 

funcția de director al Liceului de Fete Regina Maria din Cluj, funcție pe care o deține până în 

1923. După aceea, se mută la București, unde va duce o viață liniștită până în anul 1952. 

 Situația școlilor românești în viziunea lui Nicolae Bogdan   

Profesorul brașovean prezintă situația românilor ardeleni în perioada anterioară 

războiului. Acesta afirmă că toate etniile din Ardeal sunt supuse procesului de maghiarizare, iar 

școlile confesionale, în special cele românești, treceau în patrimoniul statului. Nicolae Bogdan 

avertizează că aceste statificări ale instituțiilor de învățământ românesc duc la distrugerea școlii 

românești. După cum spunea profesorul, această teamă a intrat în oasele Ardealului și cu ea în 

oase l-a găsit unirea. 
4
  

Această problemă nu va dispărea nici după Marea Unire. Românii transilvăneni, până la 

acea vreme, erau crescuți pe lângă biserică și școală confesională. Aici învățau transilvănenii 

despre identitatea națională a românilor. Nicolae Bogdan aduce în prim plan problematica 

școlilor și de după unire, care au o situație mai gravă decât înainte de război. El militează pentru 

colaborarea dintre stat și biserică, ceea ce, după cum credea, va îmbunătăți actul educațional și 

va fi un mijloc de întărire națională. De asemenea, aduce la cunoștință faptul că sunt necesari 

dascăli și preoți bine pregătiți pentru a forma viitorul poporului. 
5
 

Primul Război Mondial în România 

Primul Război Mondial s-a dovedit a fi pentru români șansa ideală pentru a elibera 

teritoriile stăpânite de secole, dar care erau sub dominația austro-ungară și țaristă. Deși românii 

erau majoritari în Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Bucovina și Basarabia, aceștia erau 

privați de orice fel de drepturi și erau considerați tolerați. 

România va duce tratative și va încheia un tratat politic și militar, în 1916,  cu Antanta 

care recunoștea dreptul României de a anexa teritoriile românești aflate sub dominația Austro-

Ungariei: Transilvania, Bucovina, Crișana, Maramureș și Banat. Aceste teritorii care au fost 

supuse unui proces intens de maghiarizare și germanizare. Acesta a fost momentul decisiv în 

care România a hotărât să lupte pentru scopurile propuse.  

                                                 
1
 Anuarul Liceului Ortodox Român ,, Andrei Șaguna " din Brașov, Brașov, 1925, p. CI  

2
 *

*
*, Cărturarii brașoveni, Brașov, 1972, pp. 47-48  

3
 Operă citată, p. CII  

4
 IBIDEM.  

5
 IBIDEM, p. 151-152 
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La 15 august 1916, Regatul României intră în război  declarând oficial război Imperiului 

Austro-Ungar. Cea mai importantă operațiune militară din anul 1916 a fost ofensivă în 

Transilvania. Astfel, pe 15/28 august Marele Cartier General destinase pentru ofensiva împotriva 

Imperiului Austro-Ungar un număr de 3 armate (1, 2 și de Nord) însumând 420.000 de militari, 

80% din efectivele armatei. Trupele române au parte în luna august de un succes remarcabil 

învingând trupele austro-ungare și nevoindu-le să se retragă. O parte semnificativă din 

Transilvania care includea și zona Brașovului a fost eliberată. 
6
      

 Din cauza ofensivei românești începute în august 1916, Gimnaziul Greco-Ortodox a 

trebuit să amâne începerea anului școlar până în luna octombrie. De asemenea, pe lângă rolul de 

a educa românii din Brașov, Gimnaziul a cedat o clădire din patrimoniul său în scopul 

organizării unui spital militar pentru îngrijirea soldaților români răniți pe front. 

O dată cu retragerea armatei din Transilvania, din cauza ofensivei din sud a Puterilor 

Centrale, după cum spune Nicolae Iorga, acei mulți români care ne-au ieșit spontan înainte, 

călcând orice primejdie, înfruntând orice răzbunare a stăpânului care se retrăgea furios, sunt 

nevoiți să se refugieze. Greutățile pribegiei au fost cunoscute și de cercetașii brașoveni și elevii 

școlilor medii române. Mare parte s-au refugiat în România, iar unii chiar în Imperiul Țarist. 

Austro-ungarii, la revenirea în Brașov, au început arestările. 
7
  

Între timp, teritoriul de la sud de Carpați este ocupat de forțele germane, în 1916. Astfel, 

Familia Regală, Guvernul, Parlamentul se mută la Iași care va deveni temporar capitala a 

României. Refugiații care au plecat din Ardeal odată cu înfrângerea trupelor românești și s-au 

stabilit în Muntenia, vor fi urmăriți de austro-ungari. Ei vor căuta refugiații și îi vor întemnița în 

închisorile maghiare.  

Brașovul eliberat 

Brașovul, un oraș care avea la acea vreme aproximativ treizeci de mii de locuitori, a fost 

printre primele orașe eliberate. Imediat conducerea austro-ungară a orașului e înlocuită cu 

administrație românească, primar devenind dr. Gheorghe Baiulescu. Armata Română nu instituie 

o conducere militară. Maghiarii care se opun conducerii românești se refugiază în imperiu, astfel 

plecând medici, profesori, negustori. Activitățile locuitorilor nu au fost afectate, astfel, după 

câteva zile, se reiau toate activitățile comerciale și sunt păstrate prețurile la nivelul lor anterior. 
8
    

Viceprimarul Fabricius din administrația austro-ungară, care a rămas pe timpul ocupației 

în Brașov, spunea despre Armata Română că era civilizată și cumpăra mărfuri din oraș, nu aveau 

loc jafuri. Pagubele aduse de armată orașului erau relativ neînsemnate. 
9
 
  
 

Armata Română le va asigura în această perioadă tot ceea ce e necesar populației rămase. 

Aceasta vinde locuitorilor pâine care va asigura hrana acestora pe perioada ocupației. De 

asemenea, medicii militari oferă consultații gratuite pentru toți bolnavii săraci, indiferent de 

etnie. 

Tinerii brașoveni sprijineau și ajutau armata, oferindu-și serviciile încă din prima zi. 

Cercetașii au sprijinit activitatea primăriei, poliției, poștei și a altor instituții. Aceștia l-au ajutat 

pe Nicolae Bogdan pe vremea când a lucrat alături de prof. Sterie Stinghe și Constantin Papuc la 

serviciul de cenzură al poștei. 
10
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Ofensiva dușmanilor 

Timp de patruzeci de zile Brașovul a fost sub conducerea Armatei Române. Ofensiva 

Armatei Române a fost marcată de succes. Din cauza ofensivei Bulgariei în Dobrogea, efective 

importante au fost retrase din Transilvania și mutate pe frontul din Dobrogea. Această retragere a 

dus la o contraofensivă germano-austro-ungară victorioasă în noiembrie 1916. Astfel, trupele 

românești se retrag pentru a apăra trecătorile.  

În timpul ocupației austro-ungare, averile brașovenilor refugiați au fost jefuite sau 

vândute de către ocupanți pe prețuri de nimic. Memorialistul I. C. Panțu susținea că acolo unde 

nu a rămas nimeni din familie era praf și risipă. Astfel, un șef de detectivi și-a cumpărat 

biblioteca profesorului Axente Baciu pe 100 de coroane, a scotocit și biblioteca dr. Sterie 

Stinghe și pe cea a lui Constantin Lacea care conținea multe lucrări academice și manuscrise ale 

profesorului. Casa parohială a preotului Ioan Broșu din Dârste era o baracă pustie, fiind 

jefuită.
11 

Propaganda prof. Nicolae Bogdan în Suedia 

O dată cu ocuparea Brașovului de către Austro-Ungaria, o parte din românii din acest 

oraș decid să ia calea pribegiei. Cei mai mulți dintre ei se retrag în Moldova și în special în 

Basarabia. 

Dintre profesorii șaguniști care aleg să părăsească orașul face parte și Nicolae Bogdan, 

care alături de Constantin Lacea și Iosif Bogdan au dat dovadă de un mare sentiment patriotic. 

Cei trei au realizat faptul că Marea Unire nu se poate înfăptui doar prin câștigarea războiului, ci 

este nevoie și de sprijinul transilvănenilor. De aceea vor pleca într-o călătorie lungă pentru a 

lupta pentru înfăptuirea statului național unitar român. 

Primul popas al călătoriei este în Rusia, însă rămân aici scurt timp. Mai fac un popas în 

Finlanda, însă destinația finală este capitala Suediei, Stockholm. Regatul nordic era la acea 

vreme țară neutră care, în ciuda statutului pe care îl avea, finanța pe ascuns armata germană. 
12 

Nicolae Bogdan a înțeles că o țară neutră cum e Suedia este locul perfect de a face 

propagandă în favoarea desăvârșirii unității naționale a statului român. De aceea va deveni 

membru al legației române de la Stockholm. 

Profesorii șaguniști vor activa în comitetul de propagandă organizat de ministrul român 

din Suedia, G. Debussi. Acest comitet era foarte bine organizat și avea sprijinul consulului 

român Augustin Paul. Nicolae Bogdan, alături de ceilalți doi profesori, vor scrie articole în presa 

austro-ungară și germană pentru a convinge opinia publică suedeză și politicienii din regatul 

nordic că Transilvania trebuie să decidă singură asupra viitorului propriu. De asemenea, cei trei 

studiau în bibliotecile suedeze cărți care conțineau mărturii și informații importante despre 

istoria și cultura poporului român. Din păcate, și țările care făceau parte din Puterile Centrale 

aveau o influență puternică asupra presei care manipula opinia publică, fiind mai bine organizată 

decât cea a Comitetul Român de Propagandă. 
13

  
 

În octombrie 1918, prof. Nicolae Bogdan pleacă spre Paris la invitația lui Take Ionescu și 

a ministrului de război francez. Pe drumul său spre Franța, a fost reținut de autoritățile engleze 

mai multe zile în portul norvegian Bergen, în urma unui denunț. Ministrul de externe francez, 

Pichon, a intervenit, determinând eliberarea profesorului brașovean. 
14
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Ultimii doi ani de război în România 

În iarna anului 1917 sosește la Iași generalul francez Henry Berthlot în fruntea misiunii 

militare franceze, cu scopul de a instrui Armata Română. Trupele române conduse de mareșalul 

Alexandru Averescu și generalul Constantin Christescu obțin singurele victorii ale Antantei din 

anul 1917 la Mărăști (19 iulie/1 august), Mărășești (8 septembrie) și Oituz (20 august).
15 

În urma războiului civil din Rusia, V. I. Lenin preia puterea la conducerea Rusiei și 

adoptă două decrete. Unul dintre ele prevedea ieșirea Rusiei din război prin încheierea păcii, în 

februarie 1918,  de la Brest-Litovsk. Din cauza acestui tratat, Rusia bolșevică va pierde din 

teritorii și 30% din populație. În urma acestei păci, România rămâne singurul membru al 

Antantei pe Frontul de Est.  

Din cauza acestor evenimente, România va fi obligată în 1918 să încheie pace cu 

Germania. Guvernul Alexandru Marghiloman semnează Pacea de la Buftea-București care 

prevedea: ocuparea de către Germania a Dobrogei, accesul în Portul Constanța se făcea pe o rută 

bine stabilită, Austro-Ungaria dobândește crestele Carpaților, surplusul de cereale era dat 

Germaniei și aliaților, petrolul era exploatat de Germania timp de 90 de ani. Tratatul de pace nu 

a fost promulgat de către Regele Ferdinand I astfel încât, România reintră în război pe 10 

noiembrie.  

Acțiunea propagandistică a profesorului de la Paris 

În 1918 propaganda românească se mută în capitala Franței. Imediat ce ajung la Paris, 

profesorii brașoveni sunt cooptați de către Take Ionescu în Comitetul Național Român care se 

ocupa cu propaganda de război în Franța. Din această organizație mai făceau parte Traian Vuia, 

Octavian Goga, Vasile Lucaci și Simion Mândrescu. 

Prin intermediul acestui comitet, Nicolae Bogdan ajunge să lucreze în secția de presă a 

Ministerului de Război al Republicii Franceze. Astfel, furnizează în ziarul de propagandă La 

Roumanie, materiale și date despre românii din Ungaria. În acest timp, Nicolae Bogdan 

redactează studiul Les Roumains de Transylvanie în prezența unui comitet de redacție condus de 

inginerul Traian Vuia. Acesta avea menirea de a informa opinia publică franceză despre românii 

ardeleni și istoria acestora. Propaganda românească devine din ce în ce mai puternică în Franța. 
16 

De asemenea, prof. Nicolae Bogdan nu contribuie numai prin articolele și studiile 

publicate, ci și prin acțiunile întreprinse în domeniul militar. Nicolae Bogdan, Iosif Blaga și 

Constantin Lacea primesc misiunea de a repatria românii din taberele de prizonieri din Franța. A 

fost necesară o colaborare permanentă cu ofițerii superiori francezi pe care reușesc să îi câștige 

de partea cauzei naționale românești. Cei trei contribuie și la înființarea legiunii române de 

voluntari din Franța. 
17 

Primele semne ale victoriilor Antantei și ale încheierii unei viitoare păci încep să apară, 

astfel că activitatea Comitetului Național Român se amplifică, iar consfătuirile se reiau și se 

pregătește o acțiune de răsunet. Prin vocea dr. Baiulescu, Comitetul cere unirea tuturor 

provinciilor strămoșești aflate sub dominație străină, cu Regatul României.  

Conferința de Pace de la Paris 

Acțiunea diplomatică de propagandă a continuat și în timpul Conferinței de Pace de la 

Paris (1919-1920). Astfel, la 10 septembrie 1919 se semnează tratatul de la Saint-Germain cu 
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Austria, care prevedea dizolvarea Imperiului Austro-Ungar. Printre deciziile luate, era prevăzută 

recunoașterea unirii provinciei istorice Bucovina cu Regatului României. Austria devine un stat 

exclusiv german și este separat de Ungaria. Tratatul de la Trianon semnat cu Ungaria la data de 4 

iunie 1920 a fost cel mai important. Prin acesta Ungaria era nevoită să recunoască unirea 

Transilvaniei cu Regatul României. 
18  

Deși România era învingătoare, ea a fost inclusă în grupul 

statelor cu interese limitate.    

Valorile lăsate moștenire de Nicolae Bogdan 

Profesorul brașovean nu a decis numai să se refugieze din calea pericolului austro-ungar, 

ci a decis să contribuie semnificativ, prin studiile și articolele publicate în Franța și Suedia, la 

desăvârșirea țelului poporului român, Marea Unire, determinând soarta României. 

Așadar, prin personalitățile pe care le-a oferit României, Brașovul a devenit o redută 

importantă care a schimbat soarta, nu numai a României, ci și a celorlalte state europene. 
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Anexe 

 

 
 

Fotografia de copertă cu Nicolae Bogdan veghiând asupra  

C.N. „Andrei Șaguna “ Brașov 
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Alexandru Lapedatu – un artizan al României Întregite  
 

 

Alexandru-Matei Rădulescu 

Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov 

 

A fost odată în Cernatul Săcelelor...  

De fost, am fost și eu în Săcele, cu ani în urmă, pe strada Al. I. Lapedatu. Cred că eram a 

V-a. Pentru, să zicem, alter egoul meu din primii ani ai gimnaziului, nume ca N. Iorga, N. 

Bălcescu, I. Maniu erau depersonalizate, lipsite de o figură umană asociată, niște anoste repere 

care își pierd din sonoritatea onomastică și devin, în urechea mea de copil de a V-a, simple 

denumiri ale unor locuri des frecventate.  

Dar strada Al. I. Lapedatu avea o nuanță ușor personală pentru mine, deoarece auzisem 

acest nume la școală, la Colegiul Național „Andrei Șaguna”, unde Alexandru Lapedatu ocupă un 

loc de cinste în pleiada academicienilor șaguniști ai noștri, deoarece, odinioară, la sfârșitul 

secolului al XIX-lea, același Alexandru Lapedatu frecventa cursurile aceleiași școli – cunoscută 

atunci sub numele de Gimnaziul Greco-Ortodox Român din Brașov. Acum stabilită acea legătură 

puternică între omul Alexandru Lapedatu și mine, la nivel de apartenență la un spirit, bineînțeles 

mijlocit de școală, la nivelul unui interes comun – istoria –, el capătă contururi din ce în ce mai 

personale pentru mine.  

Au fost odată în 1876 doi gemeni...  

Chiar dacă biografia gemenilor nu e desprinsă din zona mitică, cum e cea a celebrilor 

gemeni ai istoriei, Romulus și Remus, saga Lapedaților ne poartă prin mitul creării unei Românii 

moderne și unitare, în cadrul realizării căreia contribuția fraților Lapedatu a fost, fără dubii, 

decisivă.  

În fii săi se va cunoaște omul
1
 

Un volum colectiv, dedicat fraților Lapedatu în 1936 cu ocazia aniversării sexagenarilor 

pleacă de la un motto biblic al lui Isus fiul lui Sirah – În fii săi se va cunoaște omul. Cert este că 

gemenii au profitat, în dezvoltarea lor, de o zestre intelectuală impresionantă din partea atât a 

tatălui, cât și a mamei și, de asemenea, de un ambient care le-a încurajat studiul. La vremea 

respectivă, în Transilvania, educația oferită de familie era decisivă în cadrul formării în sens 

intelectual a urmașilor. Martore stau familii în care „virusul cunoașterii” s-a răspândit benign, în 

profunzime – familiile Bogdan, Bologa, Circuleștii și Pușcăreștii... fiind unele dintre acestea.  

Dar erudiția familială depășește palierul genealogic al părinților și poate fi urmărită până 

în secolul al XVIII-lea, unde, din partea tatălui, există o întreagă generație care au ocupat 

scaunul de jude în Glâmboaca, lângă Avrig. Pe linie maternă, gemenii Lapedatu sunt urmași ai 

familiei Circa, de renume printre transilvăneni, a căror activitate politică i-a făcut cunoscuți în 

Bucureștiul și Viena începutului de secol XIX. Oprea Circa a exercitat o activitate diplomatică în 

cadrul unei delegații conduse de mitropolitul Andrei Șaguna la Viena, unde au prezentat 

împăratului Ferdinand I (1835-1848) rezoluțiile transilvănenilor în urma Adunării de la Blaj de 

la începutul lui mai 1848
2
. Paradoxal și inevitabil, bagajul predecesorilor se transmite pe căi 
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misterioase către viitoarele generații și iată-i pe gemenii Ameliei Lapedatu, născută Circa
3
, care 

ajung reprezentanți în cadrul misiunilor diplomatice interbelice: Alexandru Lapedatu reprezintă 

România și interesele românilor în trei momente cruciale europene și anume Conferința de Pace 

de la Paris, negocierile de dinaintea semnării Tratatului de la Trianon și Conferința de la Genova.  

O figură ilustră a familiei rămâne tatăl gemenilor, Ioan Al. Lapedatul, care își începe 

studiile în Franța, la Sorbona, însă e nevoit să le întrerupă în contextul creșterii pericolului 

generat de ostilitățile franco-prusace dintre anii 1870-1871, ajungând, în cele din urmă, doctor în 

filosofie și litere la Bruxelles – o premieră pentru un transilvănean.
4
  

De la medic la istoric  

După terminarea liceului, se înscrie inițial la Facultatea de Medicină din București, pe 

care o frecventează timp de doi ani, însă realizează de unul singur că nu e potrivit acestei 

profesii.
5
 De asemenea, familia se confruntă din nou cu probleme financiare. Ambele aspecte îl 

determină pe Alexandru să renunțe la facultate.  

Spirit puternic, tânărul Alexandru Lapedatu nu se lasă în derivă și, antrenat de 

efervescența intelectuală a Bucureștiului la cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea, începe să 

frecventeze organizații studențești ca „Liga Culturală” sau „Comitetul Național al Studenților”, 

unde intră în contact cu viitoarea elită intelectuală a românilor, reprezentată de generația V. 

Pârvan, I. Chendi, M. Sadoveanu, Șt. O. Iosif. Astfel, decide să urmeze cursurile Facultății de 

Istorie, absolvind-o în 1903, unde învață istoria veche a românilor cu D. Oniciul și Gr. Tocilescu, 

istoria modernă îi este predată de V.A. Urechea, iar istoria universală îi e încredințată 

profesorului Nicolae Iorga, care devine mentor și apropiat al tânărului istoric în devenire 

Lapedatu. Formarea universitară în istorie a lui Alexandru Lapedatu este încununată cu 

decernarea premiului „Hillel”, pe care îl primește pentru lucrarea „Istoria breslelor la Români”
6
 

Perioada de dinainte de Marele Război  

Efervescența unionistă și iredentistă ce caracterizează Bucureștiul începutului de secol al 

XX-lea reprezintă decorul perfect de maturizare spirituală, culturală a istoricului Lapedatu. 

Odată ieșit de pe băncile facultății, ajunge funcționar la secția de manuscrise a Academiei 

Române. În 1904, ajunge să lucreze la Comisia monumentelor istorice, funcționând, în 

concomitent ca profesor de istorie la „Colegiul Sfântul Sava” din București, conservarea și 

păstrarea patrimoniului istoric primează clar în interesele tânărului istoric.  

Răsplătit pentru rolul în istoriografia română și încurajat pe această direcție de Ioan 

Bianu, în 1910 devine membru corespondent al Academiei Române, în 1919 ajungând membru 

plin și mărturisind că de când am venit în București pentru studiile universitare până azi, m’am 

găsit, aproape neîntrerupt, în preajma sau înlăturul acestei instituțiuni.
7
 

Transportul tezaurului  

Odată cu înăsprirea dominației germane în România și amenințarea trupelor generalului 

A. L. August von Mackensen, se pune în discuție transferarea tezaurului României în Rusia (stat 

din tabăra aliaților la vremea aceea). Un prim transport al tezaurului, în mare parte, al Băncii 

Naționale are loc în decembrie 1916. Cel de-al doilea transport, în cadrul căruia Alexandru 

Lapedatu este delegat în calitate de secretar al Comisiei monumentelor istorice alături de Gh. 
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Popp-Lisseanu și Gh. Nedioglu, are loc în iulie 1917 și transferă spre Moscova o impresionantă 

arhivistică, inclusiv pe cea a Academiei, și colecții de artă, atât ale statului, cât și private.  

Scena politică rusă în vara anului 1917 era destul de tulbure, fiind frământată de revoluția 

din februarie și abdicarea țarului Nicolae al II-lea Romanov. Lăzile cu tezaurul evacuat sunt 

inițial depuse tot la Kremlin, unde se aflau și cele din primul transport, însă, la cererea și 

inițiativa lui Alexandru Lapedatu, tezaurul este mutat la Ssudnaia Kassa, deoarece lui Lapedatu 

nu i se părea normal ca tezaurul arhivistic să fie păstrat în subsolurile Kremlinului.
8
 Odată ce 

politica rusă este cutremurată de ascensiunea bolșevicilor în octombrie 1917, guvernatorul 

militar al Moscovei îi transmite unui reprezentant al tezaurului românesc că el nu garantează 

pentru paza acestuia și recomandă chiar o transferare în altă țară.  

Alexandru Lapedatu rememorează cu regret perioada petrecută la Moscova, deoarece, în 

situația în care se afla țara – tensiuni sociale, învrăjbiri interne, crahul economiei... –, omul de 

cultură Lapedatu nu și-a putut hrăni spiritul cu muzeele, pinacotecile și expozițiile oferite de 

capitala rusă. Cu toate acestea, jurnalul ținut la Moscova de Alexandru Lapedatu e incontestabil 

important, deoarece acesta este un martor direct la evenimentele care împânzesc Rusia și îi aduc 

la conducere pe bolșevici, perspectiva lui de relatare fiind una clar obiectivă. Om al istoriei, „în 

slujba muzei Clio”, Alexandru Lapedatu, cu un spirit politic de anticipație, consemnează: 

Credința mea e că rușii vor face pace separată și că după ei, va trebui să facem și noi o 

asemenea pace.
9
 Iată că această presupunere se traduce în realitate prin celebrul Tratat de la 

Brest-Litovsk din 3 martie 1918, urmat de pacea separată de la Buftea-București, între România 

și Puterile Centrale, semnată la 7 mai 1918.  

În luna decembrie a anului 1917, Alexandru Lapedatu primește în sfârșit autorizația de a 

părăsi Moscova și se îndreaptă spre Kiev, unde susține activitatea Corpului voluntarilor ardeleni 

și bucovineni, mai apoi ajungând la Odessa. Acolo, ia contact cu organizația Comitetul național 

al refugiaților români din Transilvania, devenind vicepreședinte, apoi președinte al acesteia.  

Astfel, prin atitudinea pro-unionistă întreprinsă în provinciile locuite de români, câștigă 

admirația Brătienilor, care reprezentau un bastion al liberalismului interbelic în scena politică 

românească și este angrenat în sfera politică română. Sextil Pușcariu (1877-1948), coleg de clasă 

la Brașov al lui Alexandru Lapedatu și prieten bun și apropiat, dar și intelectual din elita 

transilvăneană a generației Marii Uniri, consemnează în memoriile sale că am stat mult de vorbă 

cu Nistor și cu Alexandru Lapedatu, care s-au aruncat cu totul în brațele politicii. Amândoi 

admiratori ai Brătienilor, ei cred că toți oamenii de bine trebuie să sprijinească partidul 

liberal.
10

 și că Bănescu și Lapedatu Alex. s-au lăsat prinși. Eu, deși am toată admirația față de 

Brătieni, am rezistat.
11

  

Problema tezaurului românesc în context internațional (pe lângă acordurile cu Rusia, 

Anglia și Franța au garantat pentru integritatea tezaurului) va fi reluată în cadrul Conferinței de 

la Genova, unde delegația condusă de Ion I. C. Brătianu, în care e inclus și Alexandru Lapedatu, 

amenință Kremlinul cu internaționalizarea litigiului privind tezaurul.  

 

Ce minte limpede!
12

 – Sextil Pușcariu despre Al. Lapedatu la 30 decembrie 1918, la 

Cernăuți  

 

Ideile despre unire ale lui Lapedatu sunt împărtășite și de vechiul său prieten brănean, 

Sextil Pușcariu
13

. Cu intuiție și judecată politică limpezi, Alexandru Lapedatu va juca unul din 

                                                 
8
 Marian Voicu, Tezaurul României la Moscova, București, 2016, p. 69 

9
 Alexandru Lapedatu, Amintiri 

10
 Sextil Pușcariu, Memorii, București, 1978, p. 527 

11
 Ibidem 

12
 Ibidem, p. 339-340 

13
 Alexandru Lapedatu, Amintiri, p. 176 
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rolurile principale în delegația română de la Conferința de Pace de la Paris și, implicit, va ajunge 

pe piedestalul generației care a dăruit României o epocă de o glorie, unică, de dezvoltare și de 

prosperitate al căror nivel nu este atins nici măcar în prezent. Aceasta este generația artizanilor 

României Întregite, care, prin sacrificiu propriu, au dat românilor statul național unitar român, 

înlocuind supunerea și umilința cu visul românesc devenit realitate. Despre pacea ce va ratifica 

uniriile teritoriilor Basarabia, Bucovina, Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, Alexandru 

Lapedatu va spune următorul lucru: „Odată încolțit în sufletul oamenilor suferinzi de război 

germenul păcii, cu greu va fi el smuls din el”. Lapedatu, cu acel germen încolțit adânc în suflet, 

participă cu reală emoție și bucurie (am fost în mijlocul acelei mulțimi [...], aclamând cu delir pe 

suveranul întregitor de neam) la intrarea triumfătoare a Reginei Maria și a lui Ferdinand I 

„Întregitorul” în București, alături de familia regală, de generalul H. Berthelot și de trupele aliate 

și române, duminica, la 1 decembrie 1918.
14

 

La 11 noiembrie 1918, războiul se finalizează oficial, prin intermediul armistițiului 

încheiat între germani și Aliați la Rhetondes, în pădurea Compiègne. România, intrată cu o zi 

înainte în război, aflându-se de partea învingătorilor. (Acum urmează mult așteptata Conferință 

de Pace, spun „mult râvnita” pentru că învingătorii de-abia așteptau o retrasare, în avantajul 

propriu bineînțeles, a pseudo-echilibrului european, chiar mondial de forțe. Aveau la baza 

principiile autodeterminării și al naționalităților.)  

Alexandru Lapedatu este însărcinat cu conceperea și redactarea unor memorii (de 

exemplu, „Memoriul doleanțelor românilor din monarhia Austro-Ungară”), cu referire la 

problema integrării teritoriilor locuite de români în Regat României. Câștigând încrederea lui 

Ionel Brătianu, împărtășind și idei liberaliste cu aceștia, Alexandru Lapedatu îi este propus 

regelui Ferdinand I (1914-1927) ca membru a delegației română la Paris, pe postul de consilier 

tehnic, deoarece are imense cunoștințe culturale, istorice, demografice și de statistică care susțin 

visul unității naționale al românilor din Transilvania.  

Delegația, condusă de Ion I. C. Brătianu însuși, părăsește Bucureștiul pentru Paris în 

decembrie 1918, iar Alexandru Lapedatu se întoarce în România în iulie 1919. Stabilit la Paris, 

acesta adresează marilor puteri documente ca: „Tablou comparativ între cifrele din Sematismul 

de la 1836 ale diecezei Orăzii Mari și între cele din 1881” – care reprezintă argumente statistice 

și demografice care să susțină unirea; raportul „La Roumanie devant le Congres de la Paix. La 

Transylvanie et les territoires roumains de Hongrie”; „Le Banat de Temeshvar”, respectiv „Le 

Banat de Temeshvar ne peut pas être partagé”.
15

 

La 1 februarie 1919, Alexandru Lapedatu participă la o ședință a Consiliului suprem al 

Marilor Puteri la Quai d’Orsay, în care s-au expus revendicările teritoriale ale românilor. Ionel 

Brătianu l-a convocat în calitate de consilier tehnic pe Lapedatu, deoarece la o ședință anterioară, 

în cadrul căreia se discuta problema litigiilor cu sârbii asupra Banatului, conducătorul delegației 

s-a confruntat cu niște lipsuri în cunoașterea situației etnice și religioase, care nu i-au permis 

formularea unui argument lucid.
16

 

În urma expunerii memoriilor și a notelor dictate de Alexandru Lapedatu și 

dactilografiate chiar la Paris ce conțineau statistici de natură etnică, Consiliului Suprem a decis 

înființarea unei Comisii, conduse de jurnalistul și omul politic francez André Tardieu, care să 

stabilească frontierele statului român. Concluziile Comisiei teritoriale române au fost prezentate 

în raportul „Ceea ce s-a întâmplat cu adevărat la Paris în timpul Conferinței de Pace”. Anexările 

tuturor teritoriilor, excepție făcând Transilvania, au fost contestate de puteri zonale, însă la 

intervenția Franței, aceste conflicte au fost soluționate.  

Anul 1919 reprezintă pentru Alexandru Lapedatu o ascensiune măreață spre faima pe 

care o poartă în zilele noastre, deoarece, pe lângă participarea la Conferința de Pace, în 1919 a 
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fost ales membru plin al Academiei Române în toamnă, i s-a oferit un post de profesor de istorie 

veche a românilor în cadrul Universității „Dacia Superior” din Cluj în iunie 1919, de către Sextil 

Pușcariu, însărcinat cu reorganizarea universității, și, de asemenea, tot în 1919 a fost ales și 

Senator al Universității în primul Parlament al României Întregite, în aprilie 1919.
17

  

Consolidarea Unirii  

Odată ce granițele României Mari sunt recunoscute internațional (unirea cu Basarabia 

fiind ultima recunoscută prin Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920), principala preocupare 

a conducătorilor țării se îndreaptă spre consolidarea artizanatului unirii. Alexandru Lapedatu, în 

poziția sa de ministru al Cultelor și al Artelor (în mai 1923: Pe aici se vorbește tot mai stăruitor 

că în curând Ministerul se va remania și va intra și Alexandru [Lapedatu], în curând în locul lui 

Banu, la Culte
18

), are datoria de a soluționa problema religioasă provocată de unirea 

Transilvaniei. În contextul istoric al epocii, Unirea a schimbat structura etnică și confesională a 

României create la 1918. Astfel, au apărut o serie de discordanțe și note contradictorii între 

biserica regățeană și transilvăneană.  

De exemplu, Lapedatu este atenționat că biserica transilvăneană cheltuiește mult mai 

mult decât episcopiile și parohiile din sud și Moldova. Lapedatu răspunde lucid, caracteristic – în 

termeni clari, având mereu argumentele istorice, clare și pragmatice, la îndemână –, în cadrul 

unei ședințe în Senat, la 29 decembrie 1923 că: Ce privește faptul că pentru cancelariile 

episcopești din Transilvania se cheltuiește sume mult mai mari, iată cum se explică/ Biserica 

noastră de dincolo este mult mai larg organizată, în ce privește cadrele ei decât Biserica din 

vechiul Regat, pentru că le îndeplinirea, în viața națională, funcțiuni pe cari, dincoace le 

îndeplinea anumite instituțiuni de stat – funcțiuni bisericești, școlare, culturale, sociale...
19

 

Abilitățile de orator ale lui Lapedatu sunt confirmate de participarea activă și susținută de 

votanți în cadrul politicii interbelice, acesta îndeplinind funcții în Senat și Camera Deputaților, 

aproape permanent între 1922-1937. Ministru al Cultelor și al Artelor a fost, iar, în repetate 

rânduri între 1923 și 1937, interesul consolidării Unirii primând în activitatea sa. În 1936, în 

perioada de vârf a activității sale politice, este numit președinte al Senatului, inaugurând, ca 

transilvănean, această funcție. În această perioadă, caută să sprijine unitatea românilor, 

descurajând și arătându-se ostil politicilor extremiste și reacționare care se practicau în România 

anilor ’30.  

Alexandru Lapedatu, un obișnuit al anilor încărcați de onoruri și funcții (vezi anul 1919 

în care, pe lângă că a fost delegat la Paris, a devenit și profesor la Universitatea din Cluj, precum 

și membru în Senatul acesteia, dar și membru plin al Academiei Române), devine în 1936, la 

vârsta de 60 de ani, și președinte al Academiei Române, pe lângă impozanta funcție de 

președinte al Senatului. După modelul familial al tatălui său, care a fost primul transilvănean 

doctorand în străinătate, și Alexandru Lapedatu a inaugurat funcția de președinte al Senatului ca 

ardelean. La încheierea președinției Academiei, instituția l-a numit secretar general onorific și pe 

viață al acesteia.  

Aș dori să închei în această notă jubiliară, în care se ajunge la paroxismul carierei și al 

vieții, a anului 1936 pentru Alexandru Lapedatu, deoarece (și acum revin la strada din Săcele), 

pentru eul meu de licean, care trece pe această stradă, important rămâne Lapedatu-ul autentic, 

prolific, artizan din umbră al desăvârșirii unirii, și nu martirul Lapedatu, destituit din funcții și 

onoruri în contextul afirmării unui regim politic (pe care țin să nu-l amintesc în această lucrare) 

și căruia i-a fost curmat destinul atât de tragic în ziua pe atât de simbolică pentru el, și iar revin 

la onomastică, când mă refer la data de 30 august 1950.  
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Gimnaziul Clasic de Băieți „Vasile Boerescu” din Râmnicu Sărat, 

exemplu de multiculturalitate,  

la începutul Războiului de Reîntregire a României (1916 – 1917) 
 

 

Prof. Petrache PLOPEANU 

Colegiul Național „Al. Vlahuță” Râmnicu Sărat, jud. Buzău 

 

Prima şcoală secundară din Râmnicu Sărat a fost înfiinţată cu aprobarea Ministerului 

instrucţiunii, la 1 septembrie 1877, cu numele de gimnaziul „Alexandru Ion I. Cuza”, sub 

direcţia studentului Toma Dicescu de la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti, împreună 

cu elveţianul Erhard Erzinger, fost profesor la Institutul de băieţi din Bucureşti al lui V. A. 

Ureche, profesor universitar. Gimnaziul era întreţinut de o eforie a şcolii compusă din cetăţeni 

fruntaşi din Rm. Sărat : Toma Chircu, Ion Alexandrescu, Matei Hristescu, Şerban Iliescu şi alţii. 

Clasa I s-a început cu 40 de elevi, iar în anul următor, clasa a II-a a avut tot numărul de 40, fiind 

promovaţi toţi. Şcoala a fost închisă după doi ani din lipsă de fonduri. În 1889 a fost înfiinţat, de 

stat, „Gimnaziul clasic de băieţi” inițial cu doi profesori: decedatul I. Mihalcea, director şi 

profesor de partea literară, şi Traian Ionescu, la partea ştiinţifică. Inaugurarea şcolii s-a făcut în 

prezenţa unui mare număr de cetăţeni şi a deputaţilor de Rm Sărat: I. Grădişteanu şi Iosif 

Oroveanu. 

Din anul şcolar 1890-1891, clasele au sporit succesiv astfel că la 1892, gimnaziul a 

funcţionat cu patru clase, iar corpul profesoral era compus din următorii: I. Mihalcea, Traian 

Ionescu, I.V. Petrişor, Al. Câmpeanu, P. Munteanu, Gr. Botez, Al. Fara, G. Valerian şi Z.D. 

Filip. În acest an, şcoala care funcţiona în localul primăriei a dat prima serie de absolvenţi. În 

anul 1893-1894, gimnaziul s-a mutat în localul său propriu din strada Carol, luându-şi numele de 

gimnaziul „Vasile Boerescu”.  

În 1904-1905 s-a desfiinţat clasa I, înfiinţându-se şcoala  comercială cu o singură clasă. 

În 1905-1906 s-a reînfiinţat clasa I gimnazială, gimnaziul funcţionând complet până la 1907-

1908 când a fost iarăşi înfiinţată clasa I comercială. În 1909-1910 funcţionau clasele III şi IV de 

gimnaziu şi clasele I şi II comerciale. În 1910-1911 funcţionau clasele I, III şi IV gimnaziu şi 

clasa III comercială. În 1911-1912 şcoala comercială a fost complet desfiinţată, iar gimnaziul a 

funcţionat regulat cu patru clase, până la 1916, când a început războiul nostru. În timpul 

ocupaţiei duşmane, localul gimnaziului a fost evacuat, mobilierul distrus. Arhiva, materialul 

didactic etc. au fost transportate la primărie. Sub administraţia germană, cursurile au fost 

redeschise în martie 1917 în localul comunei din strada Primăriei de un grup de profesori care 

rămăseseră în Rm Sărat. În 1917-1918 cursurile gimnaziului au fost redeschise la Şcoala Nr.1 de 

fete, apoi în localul de sus al băncii „Creditul Râmnicean” din strada Victoriei, înfiinţându-se şi 

clasa a V-a extrabugetară. După evacuarea oraşului de inamic, în anul şcolar 1918-1919, şcoala 

s-a mutat în localul ei propriu, funcţionând cu patru clase de stat, clasa I divizionară şi clasa a V-

a modernă, acestea două din urmă, extra-bugetare. În 1919-1920 s-au mai înfiinţat clasele V, VI 

şi VII, modern şi real, extra-bugetare care au trecut la bugetul statului, în anul şcolar 1920-1921 

când se înfiinţează clasa a VIII-a extrabugetară. 

Gimnaziul „Vasile Boerescu” şi-a schimbat numele în Liceul „Regele Ferdinand I” în 

1924. 

Am simțit necesitatea de a face o prezentare a evoluției școlii noastre în primele trei 

decenii de existență pentru a integra aspectul pe care ne-am propus să-l dezvoltăm în continuare, 

situația Gimnaziului clasic de băieți „Vasile Boerescu” la începutul propriu-zis al Războiului de 
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Reîntregire a României, în 1916. A vorbi despre ceea ce ne-am propus presupune perspective 

diferite, datele fiind furnizate de contextul intern și internațional, de situația geopolitică a 

Rîmnicului Sărat în momentul respectiv, de situarea Gimnaziului „Vasile Boerescu” în contextul 

cultural local. 

În primul rând, trebuie să rememorăm situația specifică a României în 1916. Din 1914, de 

când izbucnise războiul mondial, până în august 1916 România se păstrase într-o stare de 

neutralitate, denumită de către guvernanți „expectativă militară”. Statutul respectiv avea să fie 

părăsit de către România în vara lui 1916, în urma presiunilor exercitate de către Antanta, 

semnându-se cele două convenții, cea politică și cea militară, cea dintâi conținând angajamentul 

Franței, Marii Britanii și Rusiei în ceea ce privește unirea Transilvaniei și celorlalte teritorii din 

Austro-Ungaria, cu România, după un război victorios. Numai că în 1916 campania militară a 

României s-a dovedit a fi dezastruoasă, la sfârșitul acestui an Casa Regală, Parlamentul, 

Guvernul, celelalte instituții și armata română fiind retrase la nord de linia fortificată Galați – 

Nămoloasa – Focșani. Orașul Râmnicu Sărat a rămas la sud de această linie, fiind ocupat de 

armata germană, cu toate consecințele care au decurs de aici, inclusiv pentru Gimnaziul „Vasile 

Boerescu”. Cum era și firesc în asemenea vremuri de bejenie, unii profesori, mulți elevi 

împreună cu familiile lor s-au refugiat în Moldova, dar în oraș au rămas un număr suficient de 

mare și din partea unora și din a celorlalți, ca sub regimul de ocupație germană, să se continue 

cursurile școlare, cu problemele inerente.  

Demersul nostru are în centru ideea că, în ciuda războiului și a problemelor generate de 

acesta, activitatea acestui centru de cultură continuă și mai mult, demonstrează că războiul nu a 

schimbat cu nimic din atitudinea oamenilor școlii față de elevi, că grupurile etnice reprezentate 

în școală, în principal românii și evreii (sau israeliții, cum apar în documentele școlare), nu au 

fost subiectul unor modificări de atitudine din partea corpului profesoral, că activitatea școlară a 

continuat, respectându-se regulamentele și normele impuse de acest domeniu de activitate. 

Pentru a avea o bază de plecare în analiza noastră, care se va desfășura pe coordonatele expuse 

deja, am alcătuit tabelul de mai jos, pe baza datelor furnizate de foile matricole ale elevilor 

înscriși în anul școlar 1916 – 1917 la Gimnaziul „Vasile Boerescu”
1
.  
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Ortodocși 128 
Promovați 70 5 – 5,99 29 Contabil 1 

Repetenți 10 6 – 6,99 29 Funcționar 6 

 

 

Alte 

religii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmatriculați 38 7- 7,99 8 Pensionar  1 

Abandon 3 8 – 8,99 3 Preot 1 

Retras 6 9 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medic 1 

Decedați 

 

 

 

1 

 

 

 

Brutar 1 

Subcomisar 1 

Factor poștal 1 

Învățător  1 

                                                 
1
 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, Buzău, fond Liceul „Al. Vlahuță”, foi matricole, nr. inv. 1822, dosar 

1/1916 – 1917. 
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Comerciant  7 

Meseriaș  1 

Magistrat 1 

Măcelar 1 

Blănar 2 

EVREI 29 Mozaism  29 

Promovați 18 5 – 5,99 8 Croitor  1 

Exmatriculați 9 6 – 6,99 8 Misit 2 

Retrași 2 7- 7,99 2 Comerciant 2 

Abandon  8 – 8,99  Brutar 1 

Alte situații  9 - 10  Meseriaș 1 

GRECI 1 Ortodocși  1 Promovați 1 

5 – 6  

  6 – 7  

7- 8  1 

 

Observăm de la început că numărul total al elevilor înscriși în cele patru clase existente 

este de 158 de elevi. Din perspectiva proporțiilor etniilor reprezentate, numărul elevilor români 

era de 128, al celor evrei de 29, iar al grecilor de 1. Procentul elevilor români era de 81,01%, cel 

al elevilor evrei era de 18,35%, iar al elevilor greci de 0,63%. Remarcăm faptul că procentul 

elevilor evrei înscriși în anul școlar 1916 – 1917 la Gimnaziul „Vasile Boerescu” era mult mai 

mare decât era procentul populației evreiești pe țară: recensământul din 1899 constata procentul 

de 4,3%, cifrele de la recensământul din 1912 fiind și mai scăzute, 3,3%  pentru populația 

mozaică, datorită emigrării. De asemenea și procentul elevilor greci era mai mare decât acela pe 

țară, care în 1930 era de 0,1% 

Putem spune, așadar, că stereotipurile despre antisemitismul funciar al românilor, nu se 

verifică în practică la momentul 1916, ba mai mult procentul de 18,35% al elevilor de etnie 

israelită demonstrează deschiderea spre multiculturalitate pe care o manifesta comunitatea 

râmniceană într-un moment de cumpănă pentru statul național român.  

Mergând mai departe vom compara și alte aspecte privind numărul de promovați, 

repetenți, exmatriculați din rândul elevilor celor două etnii precum și procentele mediilor 

înregistrate. Din 128 de elevi români înscriși, promovați sunt 70, ceea ce reprezintă un procent 

de 54,68% din aceștia; din 29 de elevi evrei înscriși promovează 18 adică un procent de 62,06%. 

Din totalul de 158 de elevi procentul de elevi români promovați este de 44,30%, iar procentul 

elevilor evrei este de 11,39%. Dacă toți elevii evrei ar fi promovat, procentul acestora din totalul 

elevilor școlii s-ar fi ridicat la 18,35%. Fiecare etnie înregistrează elevi repetenți, exmatriculați, 

retrași sau care abandonează cursurile. În rândul elevilor români se înregistrează:  



54 

 

 

Repetenți 10 

Exmatriculați 38 

Abandon 3 

Retras 6 

TOTAL 57 

57 de elevi români, adică 44,53% dintre elevii români (36,07% din numărul total al 

elevilor), nu încheie anul școlar din diferite motive, iar aceste motive se regăsesc în situațiile 

create de trecerea războiului peste aceste locuri. Majoritatea elevilor exmatriculați sunt 

înregistrați astfel în luna mai a anului 1917, iar foile matricole nu înregistrează prezența lor decât 

în primele săptămâni de școală, iar la cei cu abandon și retrași, chiar din prima zi de școală. 

Situația de repetenție se explică în mare parte prin aceeași cauză, ținând seama că războiul a 

creat situații grele atât pentru corpul didactic, dar mai ales pentru familiile elevilor, familii cu o 

stare socială fragilă: 

Contabil 1 

Funcționar 6 

Pensionar  1 

Preot 1 

Medic 1 

Brutar 1 

Subcomisar 1 

Factor poștal 1 

Învățător  1 

Comerciant  7 

Meseriaș  1 

Magistrat 1 

Măcelar 1 

Blănar 2 

 

Situațiile înregistrate sunt incomplete datorită tulburărilor prin care au trecut oamenii 

legați de școală: mutări ale școlii în alte spații, clădirea propriu-zisă fiind ocupată de 

comandamentul local al germanilor, insecuritatea instituțională, refugiul familiilor în Moldova. 

Foile matricole nu au înregistrat toate datele de identificare ale elevilor, unde erau incluse și 

ocupațiile părinților (a tatălui), dar putem medita la situația familiilor prinse în contextul 

războiului chiar și pe baza datelor insuficiente despre ocupațiile părinților și starea lor materială. 

Observăm o gamă largă de ocupații, mergând de la magistrat și până la meseriaș, trecând prin 

subcomisar, medic, preot, învățător, funcționar, contabil, până la factor poștal, comerciant, 

brutar, măcelar, blănar și pensionar. Cei mai numeroși sunt comercianții și funcționarii, cei dintâi 

legați de comerțul aflat în plin avânt la începutul secolului al XX-lea, iar ceilalți de necesitățile 

statului român de personal în diferite domenii ale administrației publice, justiției, finanțelor. Nu 
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sunt ocupații care să se destabilizeze ușor în timp de pace, dar unele, pe timp de război, devin 

instabile, mai ales în condițiile apropierii Râmnicului Sărat de zona frontului din nordul 

Munteniei și sudul Moldovei. Mai trebuie să ne gândim și la faptul, destul de probabil, al 

încoporării unor părinți odată cu mobilizarea din august 1916. 

În cazul elevilor evrei situația se prezintă, din perspectiva nepromovării astfel: 

 

Exmatriculați 9 

Retrași 2 

TOTAL 11 

 

11 elevi evrei, adică 37,93% din numărul elevilor evrei / 6,92% din numărul total al 

elevilor gimnaziului, nu promovează cursurile școlare. Exmatriculările sunt declarate tot în luna 

mai, ceea ce ne îndeamnă să credem că există o cauză comună a lor și anume nefrecventarea 

cursurilor școlare datorită evenimentelor politico-militare cu consecințele lor economice, dar și 

asupra securității persoanei și familiei. Ocupațiile declarate ale părinților elevilor evrei nu diferă 

radical de acelea ale părinților elevilor români: 

 

Croitor  1 

Misit 2 

Comerciant 2 

Brutar 1 

Meseriaș 1 

 

Este vorba în general de comercianți și meseriași, pe care războiul îi destabilizează rapid, 

ceea ce determină destabilizarea întregii familii, cu efecte mai ales asupra copiilor. Nu observăm 

acțiuni ale corpului didactic care să ilustreze atitudini diferite față de elevii evrei raportat la cei 

români. 

O ultimă discuție este aceea în legătură cu mediile celor care au promovat, atât din grupul 

elevilor români, cât și din grupul elevilor evrei.  

Situația se prezintă astfel pentru elevii români: 

 

5 – 5,99 29 

6 – 6,99 29 

7- 7,99 8 

8 – 8,99 3 

 

Observăm că majoritatea mediilor, 58, sunt între 5 și 6,99, în timp ce doar 11 medii sunt 

între 7 și 8,99. Este o curbă a lui Gauss unde prima parte este exagerat de mare, așadar nu 

ilustrează aspecte calitative deosebite ale elevilor. 

Pentru elevii evrei situația se prezintă astfel: 

 

5 – 5,99 8 

6 – 6,99 8 

7 – 7,99 2 

 

Majoritatea mediilor sunt de asemenea între 5 și 6,99, adică 16 și doar două medii sunt 

între 7 și 7,99. Și în acest caz curba lui Gauss nu ar fi decât o copie mai redusă a celei care 

caracterizează prestațiile elevilor români. Nu remarcăm nici în acest caz acțiuni de favorizare a 

elevilor români și de defavorizare a elevilor evrei.  
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În mod sigur situațiile la care ne-am referit sunt provocate de război, de trecerea trupelor 

române și apoi germane peste Râmnicul Sărat, o parte din germani rămânând aici, de continuarea 

războiului care avea să înregistreze în vara lui 1917 cele trei dovezi de rezistență eroică ale 

românilor, de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Există și cauze personale, dar contextul general este 

cel care în acest caz determină destinele individuale și manifestarea specifică a frământărilor 

lăuntrice. Aceste destine individuale au fost însă împreună și la bine și la rău și au găsit apoi, în 

timp de pace, să se înscrie pe o cale ascendent-calitativă, care a dat în timp ceea ce este astăzi 

Colegiul Național „Alexandru Vlahuță”. Școala ca entitate culturală și socială s-a manifestat 

atunci, la 1916, prin profesorii ei, prin elevi și părinți așa cum trebuie să se manifeste o școală 

care pune mai presus de orice educația, indiferent de greutățile existente. A fost, în acele vremuri 

un exemplu de multiculturalitate, într-o zonă unde se confruntau Marile Puteri ale timpului. A 

fost și a rămas! 

 

 

Gimnaziul Clasic de Băieți „Vasile Boerescu” din Râmnicu Sărat 

 în timpul ocupației germane 
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Vasile N. Stanciu- un dascăl pentru România Mare 
 

 

Prof. Herghelegiu Maricica 

Coelgiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași, jud. Călărași 

 

O instituție de învățământ de tradiție precum Colegiul Național „Barbu Știrbei” din 

Călărași dispune de propriul habitus
1
- set specific de caracteristici încorporate şi transmise în 

şi prin structurile unui câmp educaţional specific care determină atât modul în care indivizii 

percep acest câmp, dar și modul în care ace;tia acţionează în cadrul acestui câmp specific.  

În acest sens, Colegiul Național „Barbu Știrbei” Călărași și-a format propria cultură 

organizațională care cuprinde ritualurile, eroii, valorile şi simbolurile îndelung exersate și 

care influenţează modul de a gândi şi de a acţiona al membrilor acestei instituții.  

 

 

 
Călăraşi, Liceul Ştirbey Vodă 

 
Călăraşi, Liceul Ştirbey Vodă 

 

O perioadă benefică pentru consolidarea culturii organizatorice a școlii noastre a fost 

perioada României Mari. În contextul Marii Uniri de la 1918, școala a fost terenul care a 

pregătit noile generații în spiritul noilor vremuri: „Şcoala - scria profesorul Constantin 

V.G.Grigorescu în numărul din 4 iunie 1933 al ziarului  „Pământul” - a fost vastul atelier 

naţional unde s-au format caractere. Nicăieri nu se păstrează mai bine amintirea zilelor de 

glorie, chipurile voievozilor viteji, imaginea patriei ca în şcoală. În şcoală se păstrează toată 

vlaga naţiunii şi speranţa pentru zilele ce au să vină. În şcoală se făureşte prosperitatea 

naţiunii şi se menţine făclia civilizaţiei.” 

Printre profesorii școlii care au contribuit la formarea acestui spirit evocăm, aici, pe 

Vasile N. Stanciu (15 dec. 1865-10 martie 1930). Acesta s-a născut în comuna Murgeni, jud. 

Tutova. Studiile primare le-a făcut la școala nr.1 din Bârlad, cele secundare și superioare la 

Iași, unde obține, în 1894, licența în litere și filozofie (științe istorico-filosofice), și la 

București, în 1904, licența în Drept. Examenul de capacitate pentru specialitatea Istorie l-a 

trecut în același an. 

A funcționat ca profesor suplinitor la liceul din Focșani (ian. 1892-iulie 1894), la 

Gimnaziul din Călărași (1 sept. 1894-1 sept. 1897), la Gimnaziul din Roman (1 sept. 1897-1 

sept. 1899), din nou la Gimnaziul din Călărași (1 sept. 1899-1 sept. 1902 și 1 sept. 1902-1 

sept. 1903), la Gimnaziul din Câmpulung Muscel (1 sept. 1903-15 martie 1905) și la 

                                                 
1
 Pierre Bourdieu, Economia bunurilor simbolice, Editura Meridiane, București, 1986,  pag. .46. 
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Gimnaziul din Călărași (15 martie 1905-1 ianuarie 1930), când a demisionat, împlinind vârsta 

de pensionare. 

A funcționat ca profesor la catedra de Istorie de la acest liceu, timp de 31 de ani, fiind 

si director în două rânduri: 1894-1896 și 1899-1901. 

Pe lângă cariera de profesor, a activat tot timpul vieții și ca avocat, fiind membru 

marcant al baroului din Ialomița. A mai ocupat și alte funcții și demnități: inspector al 

învățământului secundar, prefect al județului Ialomița, senator de Ialomița, președinte al Ligii 

Culturale, secția Ialomița. 

Drept răsplată a muncii sale a primit următoarele decorații: „Răsplata muncii pentru 

învățământ clasa I” (1913), „Bărbăție și Credință clasa I” (1913), „Medalia jubiliară Carol I”, 

„Coroana României în Gradul de Comandor”. 

A încetat din viață în ziua de 10 martie 1930, lăsând un gol adânc în inima celor care 

l-au cunoscut, rămânând pentru toți un frumos model de viață. 

Pentru profesorul Vasile N. Stanciu „pedagogia era artă, dar şi ştiinţa educaţiunii; 

mişcările spontane ale personalităţii elevului, atitudinile şi înclinaţiunile lui nu scăpau 

privirilor lui părinteşti. Pe atunci, elevul era lăsat să aibă iniţiativă, dar şi controlat şi 

îndrumat de profesori, să înceapă a cunoaşte, chiar din şcoală, viaţa socială ca pe o fiinţă 

întreagă nu trunchiată, potrivit unui calapod convenţional. Pe atunci, între profesori şi elevi 

erau raporturi de familiaritate şi încredere reciprocă”, iar orele sale de curs „luau adesea 

caracterul unor şedinţe de sfaturi şi confesiuni înduioşătoare şi înălţătoare.
2
 Profesorul 

V.N.Stanciu, ”cu felul lui de vorbire, glumeţ şi simpatic”, îi determina pe elevi să constate cu 

„părere de rău, că ora s-a terminat prea repede”
3
. 

Credința că vremea realizării României Mari va veni curând l-a impulsionat în a 

activa în Liga Culturală filiala Ialomița, al cărei prim președinte a fost începând cu 26 

septembrie 1910. Din acel moment, dascăli călărăşeni, în frunte cu profesorul V.N.Stanciu, 

formau majoritatea membrilor „Ligii”. Ședința de constituire a filialei locale a Ligii avusese 

loc în prezența lui Nicolae Iorga de care-l legau vechi relații de amiciție, cei doi fiind colegi 

la Facultatea de Istorie a Universității din Iași. 
4
 În acel an, era pentru prima oară când 

Nicolae Iorga  poposea la Călărași, unde, în calitate de președinte al Ligii Culturale pentru 

Unirea Tututor Românilor venea să împace cele două comitete județene care își disputatu 

întâietatea întemeierii secției județene la Călărași. Cu această ocazie, marele istoric a ținut o 

conferință în sala Parcului comunal despre idealul unității naționale. În acelașii an, la Călărași 

susținea o conferință pe aceeași temă poetul Octavian Goga. Revenit în urbea de pe malul 

Borcei, „poetul suferinței noastre” a participat, la 6 octombrie 1915, la o mare întrunire 

publică a Federației unioniste, înființată în acelașii an. Un discurs despre românii din afara 

granițelor și aspirația lor de unire a fost susținut, atunci, de profesorul Vasile N. Stanciu. 

 Războiul a determinat o diminuare a activității Ligii, secția locală Călărași, a cărei 

conducere s-a destrămat, mulți membri fiind mobilizați pe front. 

 

                                                 
2
 Nanu Pîrlogea, Monografia Liceului ”Ştirbey-Vodă” din Călăraşi, 1884-1934,  Tipografia „Moderna”, 

Călăraşi, 1935, p 134. 
3
 Ibidem.. 

4
 Aurel David, Întoarcere în timp: monografia presei Ialomiței și Călărașiului, Casa Editorială ”Freamătul”, 

Călărași, 1998, pag. 47.  
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Nicolae Iorga la Călărași, iunie 1932 

 

Călărășenii au participat la Marele Război atât prin jertfa de sânge a militarilor pe 

câmpul de luptă, cât și suportând pagubele, rigorile și privațiunile regimului de ocupație. 

Astfel, din 30 august şi până la 25 noiembrie 1916 când s-a ordonat evacuarea, oraşul şi 

imprejurimile lui au primit 14 „vizite” ale aeroplanelor duşmane, fiind bombardat de 18 ori 

cu şrapnele şi obuze de 150 mm, aducând pagube însemnate unui număr mare de locuințe 

particulare şi edificii publice.
5
 Clădirea liceului „Ştirbei Vodă”, spre exemplu, a fost lovită de 

obuze, dărămându-se o aripă împreună cu turla din colț, distrugere evaluată la suma de peste 

150.000 lei.  

Între 27 noiembrie 1916 şi 12 noiembrie 1918, orașul Călărași a fost sub ocupația 

trupelor germane. 
6
 În condițiile în care o parte a Gimanziului „Știrbei Vodă” era ocupată de 

trupele germane, pentru spitale și magazii, cursurile au fost suspendate. Totuși elevii liceului 

au fost scoşi, din ordinul Comandaturii germane, la muncă în baltă pentru tăierea stufului şi 

paza vitelor ce le aveau rechiziționate. Această măsură a fost luată nu pentru că ar fi fost o 

necesitate, din lipsă de brațe de muncă, ci mai mult ca o ofensă adusă instituției, deoarece 

părinții elevilor s-au obligat să-i înlocuiască prin oameni de muncă plătiți de dânşii, însă li s-a 

refuzat propunerea sub amenințarea de a fi ridicați cu forța, iar părintii lor amendați şi 

pedepsiți cu închisoarea. Cu această ocazie. profesorul V.N Stanciu protestând, a fost bruscat 

şi amenințat de autoritățile germane cu trimiterea în Moldova ca instigator.
7
 

Liga Culturală și-a reluat activitatea imediat după război, sub președinția aceluiași 

V.N.Stanciu. 

La Călărași, sfârșitul războiului și sărbătorirea Marii Uniri aveau loc în cadrul unor 

festivități organizate de Liga Culturală la 24 ianuarie 1919. Cu prilejul sărbătorii organizate 

de secția locală a Ligii Culturale în sala parcului comunal, preşedintele Secției, V.N. Stanciu, 

a susținut o cuvântare despre realizarea acestui vis măreţ al neamului, după care, „un cortegiu 

                                                 
5
 BJAN  Călărași, fond Primăria orașului Călărași, dos. 14/1919, f. 17. 

6
Idem, dos. 30/1918, f. 7. 

7
 Idem, dos. 32/1919, f. 7-10. 
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format din toți elevii școlilor din oraș, în frunte cu președintele Ligii, membrii corpului 

didactic, directorul prefecturii, apoi armata și un numeros public” a parcurs orașul, s-a oprit 

în fața bisericii catedralei, unde, după un Te Deum, s-a jucat, într-o mare însuflețire, Hora 

Unirii. Raportul secției către centrală remarca „lipsa și indiferența așa-zisei elite a orașului, 

caracteristică sufletelor mici, căci s-a mărginit, doar, să privească din balcoane cu aer de 

pretenții, manifestația.”.
8
 

Cu Vasile N. Stanciu la conducerea sa, filiala locală a Ligii Culturale și-a continuat 

activitatea în anii ulteriori Marelui Război, participând la congresele anuale ale Ligii care se 

țineau în capitalele de județ. De exemplu, la congresul din 1921 desfășurat la Târgu-Jiu s-a 

sărbătorit centenarul Revoluției lui Tudor Vladimirescu. În adresa de convocare la congres, se 

comunica secției călărășene să aducă, din județ, un număr de săteni îmbrăcați în autentice 

costume populare, precum și, ”dacă aveți în județ, un cor bun, vă rugăm, stăruitor, să-l 

aduceți pentru a lua parte la concurs”.
9
 În același an, la Călărași, Liga Culturală organiza o 

frumoasă serbare câmpenească cu ocazia zilei de 10 mai, pe atunci zi națională. 

După nici trei luni de la pensionare, profesorul Vasile N. Stanciu a murit, după o 

îndelungată suferință. La 13 martie 1930 a avut loc înmormântarea sa. Cursurile au fost 

suspendate, iar elevii au asistat la înmormântare conduși de directorul liceului, Dumitru 

Șofran. Din partea corpului profesoral a vorbit profesorul M.I. Mușătescu, arătând dragostea 

de școală și meritele profesorului Stanciu. Au mai luat cuvântul: Lazăr Belcin, magistrat și 

fost elev al profesorului, a vorbit în fața Tribunalului, în numele magistraților; Alex 

Bădulescu a vorbit în numele Partidului Național Țărănesc de Ialomița; la biserică au luat 

cuvântul I. Răducanu, ministrul muncii din partea guvernului, prof. T. Chiril, primarul 

orașului, avocatul D. Ranetescu, N. Țopescu, deputat și Ioan A. Ionescu, student, în numele 

studenților ialomițeni, foști elevi. 

În cuvântarea lui Lazăr Belcin ținută cu această ocazie era evocată personalitatea lui 

Vasile N. Stanciu: „Sufletul celui care n-a lipsit niciodată de la toate manifestările spirituale 

de 40 de ani încoace, plutește azi, pe căile veșniciei. Profesorul iubit, care a știut să semene 

în sufletele alese chintesența domeniilor întinse ale istoriei, s-a desprins azi de noi și se dă 

obiect istoriei, cercului nostru restrâns, pentru a fi privit în adevărata sa valoare. 

Ne leagă de graiul lui blând, căldura neuitatelor lui ore de curs, în care știa să ne 

adune cu meșteșug atenția și să ne strecoare în suflet admirația pentru faptele mari, care au 

schimbat mersul lumii. Ne pândește amintirea neuitatelor sale cuvinte de deschidere a 

serbărilor școlărești și simplitatea conferințelor pe care le-a ținut cu orice ocazie și de cîte 

ori i s-au cerut. Căldura cuvintelor lui ni se strecoară și azi ca o apă vie și aromitoare în 

inimi, și ne urmărește și mai mult regretul a ceea ce am pierdut. 

Prof. Vasile N. Stanciu ne-a învățat să prindem tâlcul vieții cu inteligența și 

priceperea noastră, a fiecăruia, actualizând mereu cu vorba și cu fapta, imaginea uneori 

rece și aridă a faptelor istorice. Ne-a deprins să cucerim viața cu propriile noastre forțe și să 

ne îmbogățim sufletul cu ceea ce este mai nobil unei ființe: caracterul”.
10

 

Cei care l-au cunoscut îndeaproape pe Vasile N. Stanciu în afară de orele de studiu, s-

au convins că era și un om de caracter. 

Crescut la școala seninătății clasice, care impune dascălului să se cunoască pe sine, 

Vasile Stanciu s-a adresat sufletelor și le-a îndemnat pe calea dreaptă. Vasile Stanciu a format 

caractere. 

E nota cuvenită personalității sale și nimeni nu i-o va contesta. 

                                                 
8
 Monografia municipiului Călărași, Călărași, Editura Agora, 2003,  pag. 151. 

9
 Ibidem.  

10
 Anuarul liceului de băieți ”Știrbei Vodă” din Călărași-Ialomița pe anii școlari 1929-1930 și 1930-1931”, 

1931. 
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„Știu că cel puțin n-are nimeni ce să-mi impute. Pe mine nu mă va arăta cineva cu 

degetul. Mi-am impus cu tărie calea aceasta pe care mi-o dictează inima, și, deși știu că nu 

voi prospera mai mult decât până azi, prefer să rămân sărac și demn”, obișnuia să spună 

acesta. 

Și s-a conformat mereu acestui crez, pe care nu l-a formulat doar cu vorbe, ci l-a 

ilustrat mereu cu fapte. 

Iată pentru ce, dintre cei care s-au strâns în jurul bătrânului și venerabilului apostol, nu 

l-au uitat pe omul cinstit și corect care a fost profesorul V.N. Stanciu. 

„Când în coloanele acestei gazete făceam apelul la intelectualii județului nostru să 

reînvie trecutul cultural al anilor din urmă, primul care ne-a auzit a fost profesorul 

V.N.Stanciu. În corpul lui slăbit de răul bolii care l-a răpus a găsit, în zile de convalescență, 

timpul să vie în mijlocul nostru și să ne dea îndemn la treabă.”
11

 Astfel își încheia cuvântarea 

fostul său elev, reputatul avocat Lazăr Belcin. 

În memoria lui Vasile N. Stanciu, în 1933 a fost dezvelit bustul său, operă a 

sculptorului Constantin Baraschi. La dezvelirea acestuia, la 5 iunie 1933, au fost prezenţi 

membri al Ligii Culturale, secția Ialomița, precum și marele istoric Nicolae Iorga. Ridicarea 

ei a fost posibilă prin subscripţie publică. S-a preferat amplasarea sa lângă Liceul Ştirbei unde 

reputatul susţinător al culturii a fost profesor. Statuia era un studiu academic riguros care 

avea calitatea  de a surprinde trăsăturile unei personalități impozante.
12

 

Viața lui a fost o pildă de cinste și muncă. Ieșit din școala idealismului de la Iași, 

Vasile Stanciu s-a stabilit pe țărmul Dunării pentru ca aici să propage, el, care a fost nu numai 

profesor de școală, dar și profesor în viața publică, ideea de cultură națională, fiind sufletul 

Ligii Culturale de aici. A căutat întotdeauna ca în lupta politică să afirme latura morală ca 

îndrumătoare a tinerei generații. 

 Vasile N. Stanciu, prin întreaga sa activitate, a contribuit la închegarea sufletului 

național românesc și la o prefacere morală a generațiilor pe care le-a format ca dascăl în cel 

mai vechi liceu de pe malul Borcei. 
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Iaşul a fost din totdeauna un oraş de înaltă tradiţie intelectuală în care s-au afirmat 

plenar şi s-au singularizat prin orientarea lor fermă şi energică , numele multor personalităţi 

feminine ce s-au remarcat şi s-au impus prin activitatea lor didactică şi ştiinţifică de un înalt 

profesionalism. 

Numele lor este legat de prezenţa a două instituţii de învăţământ secundar de fete: 

Externatul secundar de fete pentru că începând din 1908 să se numească Liceul de fete “Oltea 

Doamnă” şi Şcoala Centrală de fete “Mihail Sturză” (viitoarea Şcoala Normală de fete) 

Fie că şi-au făcut studiile liceale, fie că au profesat în aceste aşezăminte şcolare sau în 

alte domenii de activitate, rămân şi astăzi prezențe de excepţie şi de dăruire. 

În efervescența acţiunii politice generale pentru făurirea statului naţional, s-a făcut 

remarcată activitatea Sofiei Cocea, fostă elevă a Şcolii Centrale, institutoare şi publicistă 

talentată. Ea este cea care a prezentat  Camerei  Legiuitoare, în 1863, un proiect de organizare 

a învăţământului pentru fete, care a stat la baza elaborării Legii Instrucţiunii Publice din 

1864. Ea poate fi considerată printre membrii fondatori ai Externatului Secundar de fete, ce 

şi-a deschis cursurile abia în ianuarie 1865, fiind prima şcoală de acest gen din Moldova. 

Toate au început modest: cu 12 eleve, cu o singură clasă, fără un local propriu, fără 

manuale şi programe şcolare; dar totul s-a desfăşurat într-o perioadă istorică de intense 

transformări, privind modernizarea României. 

Se înfăptuise Unirea Principatelor în 1859;  se formează baza statului naţional român 

ce trebuie consolidat prin numeroase reforme, printre care se impunea modernizarea şi 
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reorganizarea învăţământului. Legea Instrucţiunii Publice din 1864 era destinată să rezolve 

această problemă, acordându-se atenţie învăţământului secundar de fete. 

Astfel, în ianuarie 1865, îşi începe cursurile, în condiţii precare, Externatul Secundar 

de fete care îşi desfăşoară activitatea pe lângă modesta şcoală primară din Sărărie. 

Dobândindu-şi destul de rapid statutul de adevărat centru al învăţământului preuniversitar 

ieşean, Liceul “Oltea Doamna”, azi Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, prin efortul 

conjugat atât al profesorilor, cât şi a elevilor, a înfruntat greutăţile tuturor etapelor istorice pe 

care le-a cunoscut.Slujitorii acestui aşezământ şcolar au făcut mari eforturi, pentru a le insufla 

elevilor sentimentul valorilor morale şi pentru a le îmbogăţi mintea cu solide cunoştinţe 

umaniste şi ştiinţifice. 

Aşadar, liceul de fete ieşean puternic ancorat în efortul de modernizare a şcolii 

tradiţionale, se poate mândri cu numeroase nume de profesoare care şi-au făcut din 

profesiunea lor o adevărată vocaţie. Prin devotamentul şi dăruirea cu care şi-au desfăşurat 

activitatea de educatori, prin pasiunea cu care au cultivat dragostea pentru muncă şi cercetare, 

profesorii Liceului “Oltea Doamna” – din 1960 Liceul “Mihai Eminescu”, iar din 2008 “ 

Colegiul Mihai Eminescu” – au dat ţării numeroase generaţii de absolvenţi, care au onorat, 

prin activitatea lor, prestigiul şcolii. 

Reprezentative pentru activitatea de excepţie depusă în diferite domenii, rămân 

mamele unor personalităţi de marcă, unele aparţinând elitei culturale ieşene. Nu poate fi uitat, 

spre sfârşitul sec. al XIX-lea, aportul Corneliei Emilian, publicista, profesoara de logică şi 

pedagogie a Externatului de fete. Ea înfiinţează la Iaşi, prima organizaţie de femei din 

Moldova – “Reuniunea femeilor române” – şi prima şcoală profesională de fete – un liceu 

industrial cu o foarte bună pregătire în activităţile gospodăreşti şi familiale. 

Din comitetul de conducere al acestei şcoli şi implicit al Externatului făceau parte 

reprezentantele unor familii plenar angajate în opera de modernizare a ţării ca: Maria 

Amfilochi Xenopol, Eugenia Urechia, Ecaterina Sion, Veronica Micle. 

Numele Smarandei Macri, profesoara de matematică şi prima directoare a 

Externatului este legat de perioada de pionierat a şcolii. S-a luptat energic cu greutăţile 

începutului, dar a reuşit prin personalitatea şi fermitatea ei să impună această instituţie şcolară 

în fizionomia culturală a Iaşului. 

O altă mare personalitate  a Externatului Secundar de fete a fost profesoara si 

directoarea  Maria Amfilochi Xenopol. 

Maria Amfilochi Xenopol (sora marelui istoric A.D. Xenopol), a trăit între 1881-

1935, fiind fosta elevă a Externatului, apoi profesoară şi directoare timp de 20 de ani. Din 

documentele rămase (Fondul Oltea Doamna – Arhivele Statului Iaşi) se poate constata efortul 

susţinut în depăşirea multor oprelişti, în special condiţiile vitrege de lucru. Ea este cea care a 

convins Ministerul Instrucţiunii Publice, de necesitatea construirii unui local propriu pentru 

şcoală, fapt ce s-a realizat între anii 1902-1908, în curtea Mânăstirii Golia. În 1909 un 

incendiu puternic a distrus total clădirea împreună cu arhiva şcolii, care ar fi putut să ofere 

cercetătorilor date importante privind istoricul liceului. Tot ea propune, pentru profesoare, o 

instruire universitară care să se realizeze nu numai în cadrul Şcolii Normale Superioare şi 

cere cu fermitate egalitatea instrucţiei fetelor cu cea a băieţilor. 

Maria Buţureanu, fosta elevă a Externatului, apoi profesoara de logică şi pedagogie la 

cele două instituţii şcolare axate pe educaţia şi instruirea fetelor, este autoarea primului 

manual de psihologia copilului, din România. Se mai impune prin actualitatea şi valoarea 

intens susţinută: instrucţie egală pentru fete şi băieţi, școala mixtă şi o solidă educaţie 

umanistă, care să cultive respectul pentru munca intelectuală. 

Profesoara de logica Elena Meissner Buznea este cea care a militat pentru 

şcolarizarea tuturor copiilor și pentru un învăţământ unitar şi ştiinţific. Ea a înfiinţat la Iaşi – 

în cartierul Bucium, în Vila “Greierul”, o şcoală pentru copiii cu dizabilităţi mintale; școala a 
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funcționat până în anul 1958. Tot în acest timp se înfiinţează în cadrul Externatului o secţie 

Normală ce pregătea învăţători suplinitori. 

De departe, cea mai puternică şi mai influentă personalitate feminină cunoscută pentru 

calităţile sale didactice, dar şi organizatorice, a fost Tereza Strătilescu. A condus ca directoare 

timp  de peste 36 de ani această importantă instituţie şcolară. În acelaşi timp a fost o 

excepţională profesoară de istorie. În timpul direcţiunii acesteia, şcoala se transformă în liceu 

cu 8 clase (curs inferior şi superior), iar în 1908 îşi schimbă numele în Şcoala Secundară de 

fete “Oltea Doamna”. 

În 1909 școala dispune de un local propriu corespunzător, cumpărat din chetă publică 

şi din fondurile Comitetului de părinţi al cărui cenzor era, din 1909, Mihail Sadoveanu. În 

1925, prin decret regal semnat şi de ministrul de atunci al Instrucţiunii Publice, se introduce 

examenul de bacalaureat, cu preşedinţi aleşi din rândul celor mai exigenţi profesori 

universitari. De asemenea există posibilitatea participării părinţilor elevelor, ceea ce înseamnă 

o perfectă organizare şi cunoaştere a materiei prevăzută în regulamentul examenelor. 

Prin intrarea României în primul război mondial – 1916-1918 – cursurile au fost 

întrerupte (noiembrie 1916), localul fiind transformat în spital militar, iar cadrele didactice au 

fost mobilizate pentru îngrijirea bolnavilor (surori şi infirmiere). La parterul clădirii vechi a 

şcolii (transformat în mare parte, în anii 1970-1989, în atelier de tâmplărie), se afla o mică 

încăpere unde poposea marele Enescu. Acesta  deseori, seara, îi vizita pe cei suferinzi, 

vrăjindu-i cu arcuşul viorii sale. Conform Monografiei lui Bogdan au existat peste 39 de 

spitale. 

În anul 1917 s-au reluat cursurile, dar numai pentru cele 4 clase ale cursului superior. 

În anul şcolar 1918-1919, Liceul “Oltea Doamna” şi-a ţinut cursurile în clădirea Seminarului 

Pedagogic din str. Toma Cozma nr. 2, şi abia în august 1919 şcoala a revenit în localul de pe 

str. Muzelor (actuala str. Bălcescu). După unele informaţii, orele s-ar fi desfăşurat în clădirea 

anexă a Bisericii “Buna Vestire”. 

Pentru refacerea şcolii distruse de război s-a organizat primul comitet şcolar (oct. 

1919), având ca preşedinte directoarea şcolii, Tereza Strătilescu şi primul cenzor Mihail 

Sadoveanu; s-a hotărât refacerea necesarului de mobilier şi de material didactic, reuşind ca în 

1920 să perfecteze toate actele de proprietate. 

În 1922, în a doua clădire - lângă poarta din str. Muzelor – unde odinioară funcţiona 

un pavilion numit “foişor”(care semnaliza un eventual incendiu), s-a organizat un mic 

internat cu 32 eleve.  

În 1925 s-a construit în continuarea clădirii principale, o sală mare pentru gimnastică 

şi diferite festivităţi, destinaţie păstrată până astăzi. 

Peste ani, în 1935, sub direcţia Margaretei Roiu, a început construcţia unei noi clădiri, 

proiectată pentru 8 Săli de clasă şi un laborator. Construcţia nouă, legată printr-un culoar de 

sala de gimnastică şi de vechea clădire, a fost dată în folosinţă în 1938. 

Revenind la calităţile morale şi profesionale ale acestei “DOAMNE” a Iaşului, Tereza 

Strătilescu, supusă atâtor încercări, dar şi biruitoare, trebuie să vă readuc în memorie 

personalitatea complexă a acesteia. 

Elevă a marelui eseist şi critic literar, Titu Maiorescu, a fost încurajată de acesta în 

afirmarea evidentă a originalităţii ideilor sale,susținute de tânăra studentă. I s-a oferit o bursă 

de studii în Germania şi Anglia. A fost prima femeie licenţiată în ştiinţe istorice a 

Universităţii din Iaşi şi una din personalităţile remarcabile ale şcolii ieşene. 

Spirit progresist, a anticipat multe dintre ideile educaţiei moderne. Mai presus de 

toate, scopul educaţiei este ca cel educat să-şi continue el însuşi educaţia, după ce va termina 

şcoala şi să-l pregătească pentru acea educaţie de sine, care duce spre un om de excelență, 

care să se implice în rezolvarea problemelor ţării sale: 
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“Profesorul trebuie să-şi concentreze forţele pentru creşterea unui tineret pregătit şi 

ordonat. El trebuie să fie un model pentru elev, să îmbine căldura convingerii, cu datoria 

faţă de şcoală; profesorul este pretutindeni profesor, iar conduita sa trebuie să fie potrivită 

cu funcţia ce o are.” 

Cât de actuale şi de necesare sunt acum aceste cerinţe, mai ales în 2018, anul 

Centenarului Marei Uniri! 

De numele ei  se leagă momente remarcabile din istoria şcolii ieşene; a publicat mai 

multe volume legate de învăţământ şi educaţie, în revista “Convorbiri literare” şi “Unirea 

femeilor”. A primit recunoaşterea meritelor sale prin ordine şi medalii din partea statului 

român: “Ordinul răsplata muncii cl I, II, III. După pensionarea sa, Ministerul Instrucţiei a 

acordat 3 burse meritorii unor elevi . Aceste burse s-au acordat până în 1940.  

Este înmormântată în Cimitirul Eternitate, foarte aproape de biserică. 

Tot spre sfârşitul sec. al XIX-lea şi prima jumătate a sec. al XX-lea, se impun 

personalităţile strălucite ale unor mari pedagoge: Ana Conta Kernbach (1866-1921) şi Isabela 

Andrei Sadoveanu (1870-1941). 

 

Ana Conta Kernbach este considerată cea mai de seamă reprezentantă a pedagogiei 

româneşti din trecut. A fost sora profesorului Vasile Conta, descendentă a unei vechi familii 

din ţinutul Neamţului, dar care şi-a petrecut mare parte din viaţă la Iaşi, integrându-se total în 

atmosfera culturală şi istorică a acestui oraş. Aici şi-a făcut studiile, aici şi-a desfăşurat 

activitatea şi tot aici şi-a trăit viaţa. 

Studiile secundare le-a făcut la Institutul Humpel şi la Externatul de fete, dar înclinația 

spre studiu, cercetare şi solida sa cultură umanistă s-a format mai mult sub influenţa fratelui 

său, filosoful Vasile Conta. Se înscrie apoi la Universitate, unde a urmat filosofia şi literele, 

îndrumată de profesori valoroşi, în special de marele istoric A.D. Xenopol, studii încheiate cu 

obţinerea licenţei în filozofie şi istorie. 

A urmat concomitent şi cursurile Şcolii Normale din Iaşi, fiind prima femeie din ţară 

care pune în aplicare unul din dezideratele proiectului de lege cu privire la instruirea femeii în 

învăţământul superior. 

Încă din perioada studiilor universitare a ocupat catedra de logică şi psihologie de la 

Externatul secundar de fete, continuând să funcţioneze la această catedră şi după absolvirea 

facultăţii, timp de 10 ani. 

Încurajată de mentorii ei şi dornică de a-şi perfecţiona studiile, pleacă în Franţa, unde, 

la celebra universitate Sorbona, urmează cursuri de filozofie, pedagogie şi istorie. După 

întoarcerea din Franţa şi susţinerea lucrării de licenţă, devine profesoară titulară la Externatul 

secundar de fete, dar şi la Şcoala Centrală “Mihail Sturdza”. Această perioadă este perioada 

de apogeu a activităţii sale didactice şi ştiinţifice.  

Relatările biografice, îndeosebi ale elevelor, ne dezvăluie portretul unei profesoare 

admirate  şi respectate de toată lumea şcolară din vremea ei.  

“Utiliza fiecare clipă a orelor sale în modul cel mai folositor. Prin analize, discuţii în 

contradictoriu, critici de lecţii, ne punea creierul în mişcare. Trăiam ore de neuitat. Ca 

profesoară, a fost o făuritoare de energie şi o îndrumătoare deosebită.” Acestea au fost 

gândurile unei foste eleve, la împlinirea centenarului naşterii sale. 

Calităţile sale deosebite i-au adus numirea de Inspectoare generală a tuturor şcolilor 

secundare de fete şi, în acelaşi timp, a devenit prima femeie din ţară numită în Consiliul 

General al Instrucţiei Publice. Statul i-a acordat înalte decoraţii şi distincţii pentru a-i răsplăti 

meritele şi efortul în reorganizarea învăţământului în concordanţă cu noile cerinţe ale vremii, 

in mod deosebit, cu instruirea femeii prin cultură şi realizarea aspectului formativ al 

procesului de învăţământ care să-l ancoreze pe tânăr în viaţa socială. A pledat pentru o bună 

specializare profesională, dar care să fie precedată de o pregătire intelectuală, multilaterală. 
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S-a preocupat în mod deosebit de educaţia morală a tinerilor. A consacrat analize subtile şi 

competente a celor trei factori ce contribuie la formarea personalităţii şcolarului: ereditatea, 

mediul şi educaţia. La fel de valoroase sunt îndrumările privind realizarea disciplinei şcolare, 

pe care o vede ca o îmbinare între: disciplina intelectuală / ordine, prezentarea logică a 

evenimentelor şi disciplina morală/ deprinderea cu ordinea şi stăpânirea de sine. 

Personalitatea sa câştigă în dimensiuni prin împletirea preocupărilor de politică 

şcolară cu cele culturale. A pledat pentrudezvoltarea social-culturală a Iaşului, pentru 

ridicarea economică a Moldovei. 

Nota caracteristică a activităţii pedagogice a Anei Conta o constituie preocuparea de a 

veni în întâmpinarea problemelor pe care le ridică învăţământul epocii sale, aflat în plin 

proces de modernizare. 

Isabela Andrei Sadoveanu (1877-1941)  

Provine dintr-o familie cu veche tradiţie de carte (fam. Morțun), o familie de patrioţi 

moldoveni; prin adopţie – Andrei, prin căsătorie – Sadoveanu. 

Figura strălucită de dascăl cercetător, atât prin formaţia sa intelectuală, cât şi prin 

contactele sale cu o serie de personalităţi culturale (cei de la ,,Contemporanul” şi de la ,,Viaţa 

Românească”), aparţine în întregime Iaşului. 

La Iaşi urmează cursurile liceale ca elevă a Şcolii Centrale de fete “M. Sturdza” 

(1881-1884), cursul inferior şi apoi cursul superior la Externatul secundar de fete. Tot aici îşi 

continua studiile în pedagogie şi filozofie şi tot la Iaşi îşi începe cariera de profesoară la 

Externatul de fete şi Școala Centrală, în perioada 1890-1895. 

Timpul petrecut în capitala Moldovei, după absolvire, a fost hotărâtor pentru 

orientarea gândirii şi activităţii Isabelei Sadoveanu. Se poate spune că iniţierea ei în 

problematica social politică a vremii începe în timpul primelor popasuri în casa familiei 

Nădejde, unde putea urmări confruntarea de idei dintre fruntaşii mişcării democratice. 

Tot la Iaşi, tânăra profesoara frecventează cenaclul literar al lui Nicolae Beldiceanu, 

unde majoritatea membrilor aveau legături cu cei de la ,,Contemporanul” (condus de 

Constantin Dobrogenu Gherea) şi cu cei de la ,,Viaţa Românească” al căror mentor le-a fost 

Garabet Ibrăileanu. Iată de ce, timpul petrecut la Iaşi a fost benefic pentru definirea 

concepţiilor sale socio-politice, iar despărţirea vremelnică de acest oraş însemna începutul 

unei noi etape în viaţa şi activitatea sa. Chiar dacă activitatea sa didactică, publicistică şi 

social politică se va desfăşura în capitala ţării, destinele acestei activităţi se vor întâlni deseori 

cu eforturile depuse de o serie de personalităţi ieşene pentru democratizarea şi modernizarea 

învăţământului şi culturii româneşti. 

Prezenţa sa în comitetul de redacţie al revistei ,,Viaţa Românească” (1906) a cărei 

conducere a fost ilustrată de Garabet Ibrăileanu, cu care Isabela Sadoveanu a întreţinut o 

permanentă corespondenţă, prezenţa ei în comitetul de conducere al ,,Societăţii Scriitorilor” 

(1910), în care activau nume de prestigiu ale culturii ieşene, iar mai târziu al “Societăţii 

scriitoarelor”, preşedintă fiind Adela Xenopol, vin să confirme legătura cu spiritualitatea 

ieşeană. 

Opera şi activitatea sa didactică se încadrează în mişcarea pedagogică democratică de 

la începutul sec XX. 

- Militează pentru creşterea aspectului formativ al învăţământului, pentru angajarea 

şcoli în viaţa socială. 

- A militat pentru activizarea şi modernizarea procesului de instructive şi educaţie, 

pledând pentru realizarea şcolii active, care se impune printr-o metodologie nouă 

corespunzătoare dezvoltării fizice şi psihice a copilului – care să trezească interesul de 

a învăţa al acestuia. 
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- Considera că datoria cea mai importantă a şcolii este de a realiza transformarea 

elevului într-un element activ, care să-şi formeze personalitatea prin propria activitate, 

astfel încât educaţia intelectuală, morală şi practică să formeze un tot unitar. 

De aici, marea responsabilitate a educatorului care să se bazeze pe tact, pricepere 

pedagogică, să ştie când şi cum să atragă stima şi respectul elevilor. Ea însăşi a încercat să 

introducă în şcolile în care a activat, diferite aspecte ale şcolii active: principiul activităţii 

proprii a elevului, conducerea de sine a claselor; colaborarea profesor-elev. 

A preocupat-o problema culturii generale şi de specialitate a elevilor, care se poate 

rezolva prin introducerea în planul de învăţământ a unor discipline pentru formarea culturii 

generale, ştiinţifice şi literare, dar şi a unor discipline legate de cultură şi specialitate. 

A preocupat-o problema lecturii pentru copii şi tineret. Atragerea copilului către 

lectură nu se face la întâmplare, sunt necesare două condiţii: obţinerea unor tehnici cât mai 

perfecte a cititului pentru a înţelege ce gândeşte autorul şi angajarea familiei şi şcolii în a trezi 

interesul şi pasiunea copilului pt lectura. 

Isabela Sadoveanu s-a ocupat de calitatea literaturii acestui gen, scriind ea însăşi cărţi 

pentru copii. 

Împreună cu marele geograf Ion Simionescu şi cu Mihail Sadoveanu au tipărit o carte 

de lecturi istorice şi geografie ilustrată de Magdalena Iorga, rudă cu marele istoric N. Iorga, 

carte intitulată “Să ne cunoaștem țara”, apărută în 1931. 

Deasemenea, se cuvin a fi menţionate publicaţiile ei de specialitate cum sunt: 

,,Educaţia artistică şi estetică a tineretului’’(1925), ,,Educaţia nouă’’ (1930), ,,Îndrumar 

pentru părinţi şi educatori” (1931), ,,Psihologia copilului” 1925. 

Contribuie, alături de un grup de profesoare din Iaşi, titulare ale Externatului – Tereza 

şi Eleonora Strătilescu, Maria şi Adela Xenopol, Elena Buznea – la înfiinţarea în Iaşi, 1918, a 

unei organizaţii feministe: “Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică a femeilor” şi 

afilierea acesteia la ,,Alianţa universală pentru sufragiul femeilor”, una din cele mai mari şi 

mai vechi organizaţii a cărei vicepreşedintă a fost. 

Deşi sexagenară, a fost numită Consilier tehnic în Ministerul Instrucţiei şi al Muncii, 

făcând parte din Biroul Internaţional al muncii afiliat Ligii Naţiunilor. Colaborează la 

Universitatea liberă de la Vălenii de Munte, sub conducerea prof. N. Iorga, de care o lega o 

veche şi strânsă prietenie. 

Activitatea sa politică în cadrul Ligii Naţiunilor o aduce în focul luptei împotriva 

războiului şi a fascismului. Colaborează cu marele diplomat Nicolae Titulescu, atât la Geneva 

cât şi la Bucureşti. A participat activ la Comisia de colaborare intelectuală în cadrul Societăţii 

Naţiunilor, din care făceau parte Marie Curie, poeta Elena Văcărescu, savantul norvegian 

Bonnvie şi marele om de ştiinţe Albert Einstein. 

Tot ca profesoară, Isabela Andrei Sadoveanu semnează alături de o serie de 

personalităţi progresiste europene “Apelul pentru convocarea Congresului Mondial pentru 

Pace”, ţinut la Bruxelles în 1936. 

Contribuie alături de M. Sadoveanu, Geo Bogza, Demostene Botez, Mihail Ralea dr. 

C.I. Parhon, la formarea ,,Comitetului Naţional pentru Pace, al cărui preşedinte de onoare a 

fost Nicolae Titulescu, iar Isabela Sadoveanu a devenit secretar al acestei Organizaţii. 

Statornică în slujba democraţiei, Isabela Sadoveanu a rămas consecventă, în primele 

rânduri ale frontului păcii, luptând cu aceeaşi fermitate împotriva războiului şi a fascismului, 

până când a doua uriaşă Conflagrație Mondială i-a frânt condeiul şi i-a înăbuşit glasul. 

Moare la 6 aug. 1941 în plin război, cu convingerea că binele va învinge; mormântul 

ei se afla la Cimitirul Bellu, pe aleea marilor personalităţi ale spiritualităţii româneşti. 

În cei peste 153 de ani de existenţă, Colegiul ,,Mihai Eminescu” a avut  remarcabile 

personalităţi didactice care au făcut din profesiunea lor adevărata vocaţie. 
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Nu pot termina această prezentare fără a nu rememora numele a doua profesoare care 

şi-au desfăşurat activitatea în perioada interbelică. 

 

Profesoara de matematică – Silvia Creangă şi prof. de știinţele naturii Camelia 

Nădejde, cunoscută în literatură sub numele de Lucia Mantu. Două chipuri, două figuri 

complet diferite, contranstante, fiecare cu un anumit farmec şi cu o putere de a captiva, total 

diferite, dar iluminate de spiritualitate şi de har, care le-au făcut să rămână vii în amintirea 

elevelor de atunci. Să spicuim câteva din aceste aduceri aminte. 

“Domnişoara prof. Silvia Creangă era sobră, austeră, extrem de pragmatică şi de 

logică, exigentă în relaţiile cu elevele sale. Era prototipul femeii în gri; părul, ochii, privirea 

de gheaţă, dar câtă personalitate! Călca hotărât şi apăsat şi numai privindu-te țise făcea..frig. 

Şi totuşi… cât eram noi de speriate, profesoara noastră era o fiinţă foarte umană, 

caldă, chiar timidă – calităţi ascunse în privirea ei glacială şi serioasă. Deşi era prima femeie 

doctor în matematică, niciodată nu s-a lăudat sau nu ne-a copleşit cu ştiinţa sa care era, de 

fapt, pasiunea vieţii sale. 

Avea acest dar de a ne explica şi comunica problemele care se discutau la ore şi de a 

transmite interesul pentru acest obiect. Ne deschidea o uşă spre o lume în care cifrele şi 

teoremele expuse nu mai erau o necunoscută, ci erau înţelese chiar şi de cei pentru care acest 

obiect era departe de preocupările lor.  

Era o angajare totală a clasei, iar prof. era mândră ca un învingător. Parcă spunea: iată 

lumea pe care v-o dăruiesc, dar calea spre ea nu e uşoară”. 

Iată şi câteva date despre activitatea ei, între anii 1920-1944: 

Silvia Creangă a fost elevă şi apoi profesoară de matematică a Liceului 

Secundar“Oltea Doamna”. 

A fost prima femeie din ţară care a obţinut titlul de dr. în ştiinţe matematice, sub 

conducerea academicianului Prof. Alexandru Myller. Deşi avea o solidă pregătire în 

domeniul care-I permitea să-şi desfăşoare activitatea la Universitatea ieşeană, vestită prin 

şcoala sa de matematică, prof. Silvia Creangă a refuzat orice activitate universitară; a rămas 

să-şi continue activitatea la liceul pe care l-a onorat prin prezenţa sa, pregătind generaţii de 

matematicieni. A ştiut să inspire voinţa pentru înţelegerea acestei discipline, încât multe din 

elevele ei talentate au devenit cadre didactice universitare. Ele au fost recunoscute ca valori 

de necontestat în lumea academică: Prof. Univ. Florica Câmpan, Prof. Univ. Olga Costinescu, 

Prof. Univ. Ştefania Ruscior, trecute şi acestea de mult în lumea umbrelor. 

Profesoara Camelia Nădejde 

Fină şi delicată profesoară de ştiinţe, cunoscută în lumea literară ca Lucia Mantu, 

autoarea “Miniaturilor” şi a “Umbrelor Chinezeşti”, scriitoare apreciată de Mihail Sadoveanu, 

George Topîrceanu, Mihail Codreanu şi alţi colaboratori ai revistei “Însemnări ieşene”, are o 

biografie la fel de important, dar şi tulburătoare, prin misterul ei, ca şi cea a familiei sale 

(Nădejde). 

Era fiica prof. Gheorghe Nădejde, fratele lui Ion Nădejde care a înfiinţat la Iaşi revista 

“Contemporanul” în 1881, şi a Ecaterinei Băncilă, rudă apropiată a pictorului Octav Băncilă. 

Sora Ecaterinei Băncilă , Sofia Nădejde, a fost militantă activă pentru emanciparea femeii. 

Descinzând dintr-o familie de intelectuali, Camelia Nădejde a fost educată încă de 

acasă în spiritul dragostei faţă de om şi a sensibilităţii umane. 

A crescut şi s-a format în atmosfera de cald umanism a acelui Iaşi generos cu ideile 

progresiste ale vremii. Profesoară de ştiinţele naturii la liceul “Oltea Doamna”, odată cu 

noţiunile incluse la acest obiect, a demonstrat stimă faţă de gândirea pozitivistă a vremii şi 
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dragoste pentru adevăr şi frumos. De aceeaşi simţire a fost pătrunsă şi proza sa atât de 

feminină, de delicată, care poate fi comparată cu o broderie de mare fineţe. 

A debutat într-un total anonimat şi mister în literatură, încât Sadoveanu, Topîrceanu şi 

Ibrăileanu au făcut adevărate investigaţii ca să-i descopere adevărata identitate. A devenit 

astfel răsfăţată de cititorii pe care-i încanta cu miniaturile ei , dar s-a complăcut într-o totală 

claustrare şi anonimat. 

De fapt, atât profesoara, cât şi scriitoarea, exprimă profilul său intelectual. Astfel, în 

Iaşul interbelic, există o profesoară care vrăjește prin frumuseţea ei, cu părul auriu-roşcat, 

strâns elegant într-un coc, cu gene lungi, cu siluetă silfidică şi îndrăgostită nespus de fiinţele 

şi lucrurile gingaşe. 

Aşa cum spunea memorialistul Aurel Leon în ale sale “Umbre”, “Duduia Camelia era 

timidă ca o mixandră şi modestă ca florile câmpului… era extrem de frumoasă, o apariţie 

diafană, de vis”. 

Deşi i-au apărut numeroase volume, deşi a fost apreciată şi deseori premiată, nu a dat 

în viaţa ei un autograf sau interviu. A rămas un nume învăluit în mister. 

A trăit retrasă în umbra mamei sale, ca o apariţie diafană, fapt care i-a sporit vraja 

întreţinută de cei de la “Viaţa romanescă”. O considerau ceva ireal, mai mult decât pe Otilia 

Cazimir. Nu s-a căsătorit niciodată, era iubită de la distanţă şi cu atât mai mult, stimată. Era 

deasupra oricăror intrigi, însă umbla un zvon ca un murmur de aşa-zisă rivalitate dintre ea şi 

Otilia Cazimir în legătură cu George Topîrceanu. 

Tot lui Aurel Leon îi datorăm informaţii despre ultimii ei ani de viaţă, petrecuţi în 

Bucureşti. 

“Am întâlnit-o în casa lui Sadoveanu, unde se mai adunau cei rămaşi de la ,,Viaţa 

Românească”. S-a apropiat sfioasă de mine şi abia atunci am înţeles de ce Sadoveanu şi 

Topârceanu se simţeau mai buni, mai înţelepţi sub privirea de azur a Luciei Mantu. A 

îmbătrânit frumos ca o floare de “Nu-mă-uita”, presată în albumul ei de naturista”. 

La fel de frumoase şipline de respect sunt şi amintirile fostelor ei eleve grupate în 

Asociaţia fostelor Oltiste al cărei animator a fost profesoara Ailoaie şi dr. Georgeta Vatavu, 

care ne-a lăsat câteva impresii privind personalitatea şi comportamentul d-rei prof. Camelia 

Nădejde. 

”O ţin minte la şcoală, ca o profesoară exigentă, plăcută, ironică şi chiar destul de 

distantă. La lecţii nu eram prea atente, dar o priveam fascinate de frumuseţea ei, dar şi 

impresionate de perfecţiunea pregătirii profesionale. 

Ultima imagine a noastră o avem  de la fereastra clasei într-o zi de primăvară, în 

soarele care se juca în părul ei auriu, iar ochii întredeschişi priveau în depărtări cu irizări 

albastre. Era totuşi foarte vie, foartă colorată ca o pictură celebră, un portret de neuitat de 

soare, albastru şi auriu. 

Ştiu că a pictat-o şi unchiul ei, pictorul Octav Băncilă. A trăit destul de mult, ca 

majoritatea celor din familia Nădejde, şi spunea mereu că-i este dor de Iaşi.” 

Sfârşitul a găsit-o trudind la masa ei de lucru, aşa cum se cuvine unui scriitor, dar 

aplecată peste cărţile altora. Făcea traduceri şi nu se putea hotărî să depună condeiul. 

Aurel Leon : ”Când a venit în sfârşit la Iaşi,pentru a rămâne definitiv în grădina lui 

Creangă, Nădejde, Ibrăileanu, Topîrceanu, oraşul a primit-o cu tristeţea toamnei gata de 

plecare”. 

Prof. Camelia Nădejde a rămas pentru elevii pe care i-a instruit şi educat, plină de 

modestie, de dăruire, dublată de o rară sensibilitate. S-a bucurat de mare admiraţie din partea 

tuturor, pentru modul captivant şi erudiția cu care îşi desfăşura actul educaţional, dar şi pentru 

distinsa carieră literară. 
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Toate aceste nume de prestigiu, la care se adăugă zecile de generaţii de elevi, unele, 

poate, anonime, dar cu o puternică verticalitate în conduita lor civică şi morală, păstrează 

şcolii în care au învăţat, o statornică dragoste şi respect pentru stilul specific de muncă ce a 

contribuit hotărâtor la formarea personalităţii lor. 

Multe din fostele eleve ale liceului ieşean s-au format în diverse activităţi: ştiinţă arte, 

învăţământ, domeniului juridic, dar toate au urmat exemplul acestor minunate profesoare 

care, prin pregătirea lor, prin tactul pedagogic, prin calmul, înţelegerea şi respectul cu care şi-

au desfăşurat munca lor educaţională, le-au transmis nu numai îndemnuri creatoare, ci mai 

ales să preţuiască tot ce înseamnă adevăr şi frumos. 
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SILVIU BEJAN 

Între noblețea modestiei și râvna pionieratului 
 

 

Prof. Tihomir Milin, 

directorul Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” - Timișoara 

 

  

Marea Unire a însemnat un eveniment de importanţă capitală 

pentru destinele naţiunii, marcând începerea unui nou curs istoric pentru 

întreaga societate românească și implicit pentru românii din Banat, 

constrânși  de vitregiile timpurilor să trăiască până atunci în granițele 

unui Imperiu multietnic și multiconfesional, a cărui politică era 

orientată spre deznaționalizare și asimilare.  

Până la 1918, păstrarea identității naţionale, confesionale şi 

culturale  a românilor bănățeni și ardeleni, prin însăși condiția acestora 

de minoritari, a reprezentat un proces complex și dificil, asumat de o 

serie de intelectuali angrenați în activități naţional-culturale, didactice, 

confesionale, economice etc.  

Galeria acestor intelectuali se completează cu figura ilustrului profesor Silviu Bejan, 

una dintre proeminentele personalități ale Banatului ante și interbelic.   
Antrenat în vârtejul frământărilor ce cuprind Transilvania și Banatul în perioada 

înfăptuirii Marii Uniri, Silviu Bejan participă în calitate de ,,credenționar“ la Marea Adunare 

Națională de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, acordându-și votul unionist ca delegat  al 

cercului electoral Biharia, Bihor
1
.  

Acest moment marchează în biografia marelul profesor încununarea unui parcurs 

excepţional al formării sale ca intelectual şi pedagog român şi începutul unei prodigioase 

activităţi de ctitor al şcolii româneşti din Banat.  

* 

Născut la data de 2 februarie 1885, în satul Sârbi (Bihor),  ca fiu al lui Ioan (preot de 

țară) și Alexandra Bejan (n. Popovici), Silviu Bejan primește o educație  în spiritul dragostei 

de limbă și de neam. Școala primară o frecventează în satul natal, apoi își continuă studiile la 

Oradea (primele patru clase de liceu)  și  la  Békés (azi în Ungaria), remarcându-se ca un elev 

eminent. În 1904 își susține examenul de bacalaureat în fața unei comisii venite de la 

Budapesta, care îl felicită pentru temeinicia pregătirii sale. Între 1904-1908 frecventează 

cursurile Facultății de Litere a Universității din Cluj, specializarea Limba română/ limba 

latină/maghiară. La absolvire, este declarat excepțional, fiind solicitat să predea la un liceu de 

stat maghiar, o raritate pentru un român în acele vremuri.  

Animat de un puternic sentiment patriotic, a preferat, în ciuda unui salariu mai mic,  să 

fie numit dascăl la Preparandia din Arad, o școală confesională, fondată în 1812, aparținând 

Episcopiei Române Greco-Ortodoxe din Arad. Veritabil bastion de rezistență națională și for 

al promovării limbii și culturii românești, această instituție școlară, de un prestigiu 

neîndoielnic, avea ca scop formarea intelectualilor români – preoți, învățători - din 

Transilvania. Printre dascălii de excepție ai acestei școli s-au numărat Dimitrie Ţichindeal 

                                                 
1
 Ioan Șerban, Nicolae Josan, Dicționarul personalităților Unirii. Trimișii Românilor Transilvăneni la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2003, p. 78. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biharia,_Bihor
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(primul ei director) şi Constantin Diaconovici Loga (al treilea director), promotori autentici ai 

spiritului românesc și susținători ai multor inițiative culturale, menite să apere identitatea 

noastră etnică și să consolideze „cultura națiunii valahe”. 

În vremuri tulburi, dar într-un climat orientat spre afirmarea românismului, la 

Preparandia din Arad, în care via încă puternic duhul celor doi mari pedagogi, Silviu Bejan, 

va preda cu pasiune și competență două discipline fundamentale: limba română și istorie. 

După realipirea teritoriilor româneşti la patria-mamă, în vederea românizării regiunilor 

foste imperiale, statul român trimite în Banat și în Transilvania o  parte dintre intelectualii 

Vechiului Regat: funcţionari în administraţia publică, profesori, medici, economişti 

etc. Nevoia răspândirii spiritului românesc și a limbii române literare în Banat și în 

Transilvania era stringentă. Pentru că nu se putea pierde timp, s-a impus exploatarea tuturor 

resurselor în acest sens. Iată de ce, printr-o Hotărâre a Consiliului Dirigent care a administrat 

Transilvania şi Banatul între 1919-1920, mai mulți dascăli ai Preparandiei din Arad, buni 

cunoscători ai limbii române și veritabili agenți ai spiritului identitar românesc, sunt trimiși în 

1919 să contribuie la opera de dezvoltare a țării și să dea strălucire învățământului la granița 

vestică a Românei Mari. Înflăcăratul lor patriotism, dar și înalta lor pregătire științifică, 

dublată de o importantă experiență pedagogică câștigată într-o școală în care predarea se 

făcuse în limba română, legitima numirea acestora ca profesori sau directori pentru școlile 

nou înființate din Banat și Transilvania.  

În acest context, prin decretul Consiliului Dirigent nr. 7569 din 5 iulie 1919, dascălului 

Silviu Bejan i se încredințează provizoriu, apoi definitiv (cf. Decretului Consiliului Dirigent 

nr. 360 din 3 aprilie 1920) direcțiunea Liceului Constantin Diaconovici Loga - primul liceu cu 

predare în limba română din capitala Banatului. Această funcție o va păstra,  cu scurte 

întreruperi, până la sfârșitul vieții.  

Liceul, care adăpostise până atunci Gimnaziul Superior de Stat, a fost preluat pe data 

de 7 august 1919, la doar patru zile după ce armata română, sub comanda bravului colonel 

Virgil Economu, intrase triumfal în Timișoara, înlocuind administrația sârbă, instalată în 20 

februarie 1919. La scurt timp, în prezența Directorului Regional Ioan Petrovici, Silviu Bejan 

depune jurământul de credință față de rege și țară. Conform uzanțelor vremii, locuinţa 

directorului se amenajează în incinta şcolii, acestuia fixându-i-se pentru început un salariu de 

bază de 1600 lei.  

Pe 6 octombrie 1919, odată cu începerea anului școlar, adresându-se corpului 

profesoral și elevilor, directorul subliniază, într-un discurs emoționant, însemnătatea 

momentului, apoi invită toată suflarea prezentă să participe la sfințirea clădirii liceului, 

oficiată de către protopopul Traian Oprea din Vârșeț.  

Existența unei evidente discrepanțe între sistemul de învățământ imperial și cel din 

Vechiul Regat impunea adoptarea unei soluții  de compromis care să ducă treptat la unificarea 

deplină a învățământului secundar din țara reîntregită. În acest sens, Consiliul Dirigent Român 

și Resortul Cultelor și Instrucțiunii Publice impun Programa analitică pentru școalele 

secundare de băieți din Ardeal, Bănat și părțile Ungurene pe timpul de transiție, prin care, 

treptat, se va reuși armonizarea vechilor programe ale liceelor confesionale românești cu 

programele școlilor secundare din Vechiul Regat.  

În contextul realităților timpului, profesorul Bejan, obsedat de un puternic simț al 

răspunderii profesionale și civice a înțeles  necesitatea promovării unui învățământ de calitate 

pentru viitorul societății românești și necesitatea sincronizării învățământului din Banat cu cel 

din Regat. Iată de ce, sub pavăza unei rare modestii, înzestrat cu o incontestabilă vocație de 

dascăl și de diriguitor al școlii, Silviu Bejan a pus mai presus de orice meritocraţia şi lucrul 

bine făcut, stimulând constituirea unui corp didactic elitist care să facă posibilă cristalizarea 

intelectualității românești în Banat.  



74 

 

Corpul profesoral al Liceului Loga număra la începutul anului școlar 1919-1920  

cincisprezece dasacăli: Silviu Bejan, Gheorghe Andraș, Ioan Andreescu, Gheorghe Chirvasie, 

Constantin Cioflec, Augustin Coman, Ioan Iacobici, Petru Ilieș, Silviu Pascu, Louis 

Reneteaud, Nicolae Ribariu, dr. Ioan Roșiu, Gheorghe Ștefănescu Galați  (venit din Vechiul 

Regat), Iosif Velcean și dr. Nicolae Ștefan.
2
 Sub oblăduirea directorului Bejan, corpul didactic 

și-a propus încă de la început să cultive în inimile elevilor principii de viață sănătoase, să-i 

educe în spiritul dragostei de țară și de neam, să le insufle mândria de a fi români. 

Orientarea pe care directorul o imprimă școlii e subliniată în chiar procesul verbal 

întocmit cu prilejul primei conferințe a profesorilor, desfășurată pe11 octombrie 1919:          

„... să avem un singur  ideal: formarea sufletului românesc la tinerimea ce mi s-a dat spre 

creștere  și cultivare. (...) ... să educăm tinerimea, s-o înzestrăm cu armele științei și ale 

culturii, să întârim într-însa mândria națională, încrederea în țară și conducătorii ei, să 

dezvoltăm simțul de datorie, morala creștinească și devotamentul pentru binele obștesc. 

Ca să putem lucra cu rezultat e de lipsă ca munca noastră să fie concentrică, 

armonică și bine stabilită. Să ne ferim  a servi interese particulare, să stăm departe de lupte 

de partid și să ne ferim a ne consuma  forțele și vocea de lucru amestecându-ne în daraveri 

mici și mărunte. Să fim între noi sinceri, fiindcă fără sinceritate reciprocă munca noastră nu 

poate avea baza morală și prin urmare nici rezultatul mare ce-l vroim. Datorința directorului 

și a profesorilor este să apărăm  în primul rând demnitatea și interesele școalei și oricare ar 

fi dorința noastră aceea să o spunem deschis, pe față, cu franchețe, fără gând ascuns, fiindcă 

numai așa ne vom degaja de nobila misiune ce avem ca educatori ai tinerimei studioase.”
3
 

Prin autoritatea sa științifică și prin prestigiul intelectual, Silviu Bejan s-a impus ca un 

profesionist al educației, foarte riguros, sever cu sine însuși și cu ceilalți, dar în același timp 

apropiat, cald, altruist, solicitând dascălilor o dăruire totală în munca de luminare a 

învățăceilor: „Domnilor colegi, însuflețire mai mare, duh adevărat românesc, care să se 

ridice peste ambițiile personale, conștinciozitate în împlinirea îndatoririlor, iată ce se cere de 

la fiecare profesor.” 
4
.  

Începuturile directoratului său coincid cu însăși deschiderea școlii și au implicat o 

serie de dificultăți și de obstacole cu impact negativ asupra actului educațional. O parte dintre 

aceste probleme vizau baza materială și dotările precare (materialul didactic extrem de 

sărăcăcios, întârzierea manualelor etc.), altele factorul uman (numărul redus al cadrelor 

didactice,  stăpânirea precară a limbii române literare de către unii elevi și profesori etc.)  

Întrucât trupele sârbe, în timpul retragerii, confiscaseră cea mai mare parte a 

mobilierului și a materialelor didactice din laboratoarele de fizică și chimie, precum și cărțile 

valoroase din biblioteca școlii, liceul se afla într-o situație critică. Din acest motiv, lecțiile de 

fizică în care era necesară realizarea unor experimente se vor desfășura la Liceul Carmen 

Sylva, din apropiere. Se impunea însă rezolvarea rapidă a acestor neajunsuri, spre a oferi 

elevilor condiții firești pentru studiu. Prin intervențiile susținute ale directorului pe lângă 

autorități, liceul va fi complet renovat și mobilat. Fiecare sală de clasă va fi prevăzută cu 

bibliotecă proprie. Sunt echipate cu material didactic modern și performant laboratoarele de 

fizico-chimice și cel de științe naturale. Grație unei donații din partea Asociației Culturale din 

Banat, liceul își sporește fondul de hărți geografice și istorice. 

În  9 decembrie 1920, Directorul Regional Ion Petrovici întreprinde o inspecție la 

Liceul Loga și-și exprimă mâhnirea cu privire la nestăpânirea limbii române literare de către 

elevi. După cum el însuși consemnează în procesul-verbal întocmit cu acest prilej, „elevii din 

                                                 
2
 Bejan Silviu - Anuarul Liceului C. Diaconovici Loga din Timișoara, anul școlar 1919-1920, Tipografia 

Florea Stancovici, Timișoara, 1920 
3
 Proces-verbal luat la prima conferință a profesorilor din 11 octombrie 1919, Fondul Arhivistic al 

Colegiului Național C. D. Loga 
4
 Proces-verbal - 20 februarie 1922, Fondul Arhivistic al Colegiului Național C. D. Loga 
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Banat fac lucrări mult inferioare celor scrise de colegii lor veniți din Vechiul Regat. Pentru 

gramatică trebuie timp mai lung ca să o deprindă. Cum elevii din Banat sunt abia la început, 

să se facă și în clasele superioare, cât mai des, scurte deprinderi de gramatică, măcar cinci 

minute, după ce s-a terminat explicarea lecției noi. Stilul concis și frumos e rezultatul mai 

multor ani de școală românească.” 

Stăpânirea precară a românei se explică prin aceea că, până la 1918, elevii învățaseră 

în școli cu predare în limba maghiară. Româna pe care o vorbeau ei era în fapt graiul 

bănățean, nu limba literară. După Unire, aceasta devenise limba obligatorie de predare pentru 

toate disciplinele, substituind maghiara, iar terminologia științifică și literară le era complet 

străină elevilor. 

În fața acestor constatări, directorul organizează conferințe metodice menite să ducă la 

perfecționarea dascălilor și la normalizarea activității didactice. „Trebuie să ne dăm seamă că 

băieții au studiat în școli streine. Unii nu știu deloc, alții foarte slab știu românește. Și peste 

tot nu cunosc termenii românești. Prin urmare, necontenit să-i ajutăm, să le explicăm cu 

răbdare, cu bunăvoință, fără ca  să-i jignim, să-i batjucurim. ” 
5
  

  Problema se acutizează în anul școlar 1920-1921, când, Secretariatul General al 

Instrucției din Cluj, prin Ordinul 21550/ 1920 decide desființarea Școlii Reale superioare din 

Timișoara și contopirea ei cu Liceul Constantin Diaconovici Loga. Deși în majoritate români, 

elevii transferați cunosc slab această limbă.   

Activitatea didactică avea să fie grav afectată și de întârzierea manualelor, după cum 

reiese din consemnăriloe timpului: „Încă și acum, în noiembrie, ducem lipsa manualelor, 

care, deși expediate înainte cu o lună din Sibiu, nu ne-au sosit. Ne ajutăm cu cele puține 

primite din Caransebeș și cu cele ce au sosit din Sibiu cu al doilea transport. Cu devotament 

însă putem înlocui întrucâtva acest neajuns. Să nu pierdem din vedere că tabla și creta ne fac 

mari servicii.”
6
.  

O parte semnificativă a elevilor liceului Loga  provenea din mediul rural, iar lipsa unui 

internat școlar îi obliga să facă naveta în condiții dificile, trenurile fiind adesea suspendate pe 

timpul iernii. Unii, ceva mai avuți, se cazează la gazde ocazionale. La stăruința directorului, 

primarul Timișoarei, Stan Vidrighin, găsește ca soluție cazarea acestora la orfelinatul orașului, 

respectiv la  internatul Liceului Comercial. 

În paralel cu rezolvarea aspectelor ce priveau baza materială a școlii, se urmărea tot 

mai mult calitatea activității didactice. Prin exigența și seriozitatea impusă dascălilor, 

directorul Bejan a reușit să pună bazele unui proces de învățământ orientat către performanță. 

Elevii școlii vor fi antrenați în tot felul de competiții, obținând rezultate remarcabile care vor 

aduce faimă liceului. De pildă, sub îndrumarea profesorului Iosif Velcean, redactor 

responsabil al ziarului Banatul și președintele corurilor și fanfarelor din Banat, școala 

participă la diferite manifestări culturale şi concursuri ori festivaluri în judeţ, obţinând premii 

valoroase. Formaţia corală pe care a condus-o a devenit celebră prin repertoriul ei care 

includea mai ales cântece ale compozitorilor bănăţeni.   

La 26 noiembrie 1919, sub oblăduirea directorului Silviu Bejan, în liceu ia ființă 

Societatea de lectură Dimitrie Țichindeal, al cărei coordonator va fi profesorul dr. Ioan 

Roșiu, ”dârz militant pentru apărarea drepturilor naționale ale românilor bănățeni, 

participant la Marea Adunare de la Alba Iulia ca delegat titular al Cercului electoral 

Ciacova și fost membru în Marele Sfat Național de la Sibiu”
7
. Prin donații repetate ale 

prefectului  Aurel Cosma, președinte de onoare al societății, aceasta își constituie o bibliotecă 

                                                 
5
 Proces-verbal luat conferința din 19 noiemnbrie 1919, Fondul Arhivistic al Colegiului Național C. D. Loga 

6
 idem 

7
 Ioan Munteanu , Vasile M. Zaberca, Mariana Sârbu, Banatul și Marea Unire 1918, p. 256, Ed. Mitropolia 

Banatului, Timișoara, 1992. 
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ce numără, după doar câteva luni de la înființare, peste 600 de volume, colectate în principal 

din orașele Vechiului Regat. 

Începând cu anul școlar 1920-1921, se înființează secțiile modernă (axată pe studiul 

limbilor clasice) și reală (orientată spre studiul matematicii și al științelor naturale), pentru 

care elevii pot opta începând cu clasa a IV-a de liceu.
8
 

După ce, în baza unei convenții adoptate în 1933, guvernele român și sârb, pe bază de 

reciprocitate, reglementează situația minorităților naționale de ambele părți ale frontierei celor 

două țări, aflate în cea mai mare parte a istoriei lor în relații de prietenie, se decide înființarea 

la liceul Loga a unei secții cu predare în limba sârbă. Astfel, începând cu toamna anului 1934, 

sub directoratul lui Silviu Bejan, se deschide secția cu predare în limba sârbă – ciclul inferior. 

În mod similar, la Vârșeț se deschide o secție cu predare în limba română care va funcționa în 

cadrul liceului Borislav Petrov Braca. Secția sârbă înființată la Loga va da posibilitatea 

minoritarilor sârbi din Banatul românesc să-și cultive limba și să-și perpetueze valorile și 

identitatea. Această coabitare a durat până în 1948 și s-a desfășurat  într-un climat de bună 

înțelegere, cooperare și respect reciproc.   

Calitatea actului didactic furnizat de școala condusă de Silviu Bejan și a activităților 

culturale a fost confirmată prin controalele autorităților abilitate în acest sens. Inspecțiile 

școlare vizau aspecte concrete:  starea şcolii, metodele de predare, activitatea profesorilor şi a 

elevilor, igiena școlară, frecvenţa elevilor, starea de disciplină, condițiile de muncă etc. Mai 

multe controale au fost întreprinse  de către Inspectorul general Ioan Petrovici.  Pe parcursul 

anului școlar  1920 -1921, școala este inspectată, succesiv, de către Ștefan Nanu - directorul 

general al învățământului secundar, Constantin  Kirițescu (inspector general al învățământului 

secundar) și Ion Ionescu Bujor (inspector școlar al învățământului secundar al Regiunii I 

Timișoara care includea județele Arad, Caraș-Severin, Mehedinți și Timiș-Torontal). 

Întregul directorat al lui Silviu Bejan a stat sub semnul pionieratului și al unei 

puternice iubiri față de școală. Meritul său principal a fost acela că a reușit să coaguleze un 

colectiv didactic eterogen și să-l motiveze pentru atingerea performanței: „Domnii profesori 

din vechiul regat, care au avut fericirea să se adape la izvorul culturii românești, au datoria 

față de noi, colegii, să ne arate calea adevărată, să ne stea în ajutor cu sfaturi și îndemnuri 

bune, cu blândeță și cu bunăvoință. Noi dorim și vrem să învățăm, vrem să fim uniți și în 

suflet și în formă, ca astfel să poată unifica școala toată suflarea românească”.
9
  

Sub directoratul lui Silviu Bejan, s-a consolidat autoritatea didactică, s-a creat un set 

de valori menite să ducă la construcția unui profil moral ireproșabil al elevilor ei. S-au creat 

premizele formării unei elite românești în Banat care să fie competitivă cu cea din Vechiul 

Regat. Cu o largă deschidere spre colaborare, cu un  comportament politicos, plin de deferență 

și înțelegere binevoitoare față de colegi și față de elevi, cărora a știut să le  aprecieze valoarea 

profesional-științifică și umană, Silviu Bejan și-a câștigat respectul în fața tuturor celor cu 

care a colaborat. A slujit cu credință învățământul românesc. În tot ceea ce a făcut a 

demonstrat un autentic patriotism, probitate morală și multă demnitate: „Domnilor profesori, 

însuflețire, devotament izvorât din conștiința națională, dragoste de tot ce e bun și românesc, 

dragoste de neam și de țară – și țara noastră frumoasă de azi va fi întradevăr mare, fericită și 

veșnică”.
10

 

Viața i s-a curmat în mod năprasnic, tot așa cum, nu peste mult timp, viața României 

Mari, avea la rându-i să se frângă, infirmând parcă optimismul lui Ion I. C. Brătianu, care, în 
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faţa delegaţiei transilvănene ce prezentase regelui Ferdinand I Actul Unirii, spunea: „Vă 

aşteptăm de 1 000 de ani şi aţi venit ca să nu ne mai despărţim niciodată”.
11

 

 S-a stins la 6 mai 1940, în școala pe care o slujise cu atâta dragoste, lăsând în urmă 

amintirea unui dascăl devotat și a unui mare caracter, aşa cum avea să sublinieze profesorul 

Nicolae Ilieșiu în cuvântul de despărțire rostit în fața familiei îndurerate: „...n-a râvnit 

onoruri, ci și-a purtat cu conștiinciozitatea vechilor dascăli ardeleni, sarcina plăcută a 

educării tinerelor vlăstare. (...)Nobila sa carieră de dascăl i-a fost o vocație, un apostolat.  

În vremuri grele, când graiul românesc în școlile de dincolo era răstignit, fostul meu 

dascăl propovăduia, ca biblicii apostoli, slova românească la Institutul Pedagogic-Teologic 

din Arad. Câți dascăli confesionali români n-au fost salvați de către profesorul Silviu Bejan, 

din ghiarele rigorilor impuse de stăpânirea străină?! O, Doamne, cu câtă abnegațiune își 

îndeplinea datoria de bun român și câtă bucurie i se putea ceti în ochi, că a salvat un dascăl 

valah! Și cu cât devotament, acest om veșnic vesel, sărea în ajurtorul celor năpăstuiți!
12

” 

Viaţa profesorului Silviu Bejan reprezintă, în egală măsură, un model de demnitate, 

generozitate, cinste şi patriotism, după cum subliniase și pedagogul Sabin Evuțianu, bunul său 

prieten și coleg de Preparandie,  în discursul funerar rostit:  

”Silviu Bejan aparţine generaţiei de dascăli care a trebuit să trăiască intens și să se 

mistuie repede. Înfăţişarea lui robustă n-a lăsat să se întrevadă mistuirea de fiecare zi; firea 

lui voit reţinută n-a lăsat să se înțeleagă trăirea intensă, iar vorba-i puţin cam aspră şi 

tărăgănată, bihorenească, n-a lăsat să se simtă căldura acestei trăiri. (…) 

Bunătatea, bunătate considerată de multe ori slăbiciune şi comoditate, a fost 

caracteristica vieţii lui Silviu Bejan, în familie, între prieteni, în mijlocul colegilor – 

deopotrivă în şcoală şi în societate”
13

.  

Convins că forța unei națiuni crește prin impulsionarea dezvoltării sale morale și că 

cea mai eficientă formă de atingere a acestui deziderat o reprezintă educația, Silviu Bejan  a 

reușit în răstimpul celor două decenii cât a slujit Colegiul Național Constantin Diaconovici 

Loga din Timișoara să traseze direcția pe care avea să evolueze această instituție. Cu  intuiția 

și vocația întemeietorului a fixat obiectivele și standardele acestei școli, transformând-o într-

un laborator în care să fie produsă intelighenția Banatului.  
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Gheorghe Nichifor, director al Liceului „Matei Basarab” la debutul 

Marelui Război și activitatea pedagogică de excepție în slujba științei 

matematice 
 

 

Elev: Diana-Elena Ghicioi 

Colegiul Național „Matei Basarab”, Bucureşti 

 
Gheorghe Nichifor este unul dintre marii pioneri ai științei și pedagogiei române, 

formați în țară de către profesorii Universității din București şi trecuţi în experienţa lor 

pedagogică prin haosul Primului Război Mondial, când tinerii profesori urzeau visuri de 

știință și biruință națională, într-o Românie acaparată de tragedie. Este, totodată, un portret 

interesant de director, simbol al rezistenţei şi demnităţii umane în vremuri grele, căci îl găsim 

la conducerea Liceului „Matei Basarab” din Bucureşti, în perioada cuprinsă între intrarea 

României în război (15 august 1916) şi până în preajma ocupării capitalei de către trupele 

inamice (24 noiembrie 1916). 

Profesorul Gheorghe Nichifor, născut la 9/21 august 1886, reprezintă a treia 

generație, pornind de la bunicul său, un țăran originar din Cârniceni-Iași. Tatăl său a fost un 

mic funcționar la calea ferată din Iași, apoi factor poștal în București pâna la pensie, iar mama 

sa, o gospodină bucovineancă de excepție. 

A urmat școala primară „Antim” din București, apoi Colegiul „Sfântul Sava”, de 

unde, pentru a urma secția reală, se transferă la liceul „Mihai Viteazul”, pe care îl termină în 

anul 1904. Acesta,  în urma încurajărilor profesorului de matematică C. Georgescu, și-a 

început activitatea de corespondent al „Gazetei matematice”, încă de pe băncile liceului. 

Această activitate, pe care a continuat-o și ca student al Facultății de Ştiințe din București, a 

tranformat-o într-o mare pasiune pâna la moartea sa din 1946. În 1907, după trei ani de studii 

neîncetate, fiind continuu bursier, obține licența în științe matematice, atât cu mențiunea 

„Foarte bine”, cât și cu premiul „Halfon” pentru cel mai bun licențiat
1
.  

Trece examenul de capacitate din mai/martie 1908 pentru profesor în învățământul 

secundar și este clasificat al treilea (cu media 9,37) la Matematică și primul (cu media 9,62) la 

Astronomie. La 1 septembrie 1909 este numit profesor de matematici la liceul „Petru Rareș” 

din Piatra-Neamț, de unde însă a fost detașat la „Seminarul Central” din București
2
. 

Din anul 1913, profesorul Gheorghe Nichifor este transferat la Liceul „Matei 

Basarab” din București, iar simultan, este distins pentru meritele sale didactice, ca profesor la 

Seminarul Pedagogic Universitar. De asemenea, datorită profundei dorințe de a se perfecționa 

și specializa, acesta își începe, în paralel, activitatea în învățământul superior, devenind 

asistent onorific, apoi, din 1914, asistent provizoriu la catedra de geometrie descriptivă a 

Universității din București, condusă de celebrul Emil Pangrati. 

În august 1916 este însărcinat să conducă treburile administraţiei Liceului Matei 

Basarab, în urma mobilizării directorului Nae Ionescu-Barbă. Este o perioadă extrem de grea 

pentru şcoala românească ce se încheie cu ocuparea capitalei de către trupele Puterilor 

Centrale (24 nov. 1918). Decide să renunţe la directorat şi se retrage în Moldova. În timpul 

ocupării ţării, între 1916 și 1918, a funcționat ca voluntar la Serviciul Cenzurii Militare din 

Iași, şi totodată este șef de lucrări la Universitatea din Iași, pe lângă catedra de geometrie 

descriptivă și proiectivă a profesorului Victor Costin de la Universitatea Mihăileană. În mai 

                                                 
1
 Viorica Popa, Colegiul Naţional „Matei Basarab”, Bucureşti – 150 ani –Tradiţie şi actualitate, Bucureşti, 

2010, pag. 149 
2
 Ibidem 
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1918, după încheierea păcii cu Puterile Centrale,  el suplinește, de asemenea, catedra de 

geometrie descriptivă a  Școlii de Poduri și Șosele din București. 

Întors la Bucuresti,  îşi reia activitatea la Liceul Matei Basarab, find unul dintre cei 

mai apreciaţi profesori. În primul an școlar după război, suplinește de la 1 noiembrie 1918 la 1 

iulie 1919 catedra de geometrie descriptivă a lui Emil Pangrati, plecat în misiune la 

Conferința pentru pace de la Paris. La scurt timp, Gheorghe Nichifor este numit Conferențiar 

la noua Universitatea din Cluj, la organizarea căreia și ia  parte, dar în ianuarie 1920 este 

transferat la Facultatea de știinte a Universității din București, cu titlul de Conferențiar 

provizoriu, în cadrul secției de chimie industrială și electrotehnică. În acelasi timp, 

matematicianul continuă suplinirea lui Emil Pangrati, atât la secția de Matematici, cât și la 

Școala Superioară de Arhitectură. De altfel, Pangrati îl simpatiza, aprecia și era atașat 

sentimental de Nichifor, aidoma propriului său copil. 

Gheorghe Nichifor susține doctoratul în anul 1921 în matematici la Universitatea din 

București, cu teza intitulată „Un sistem de proiecțiune și o clasă de suprafețe rigide”. Acesta 

obține pentru lucrarea sa mențiunea „Magna cum laude” și  este elogiat mai ales de Gheorghe 

Țițeica, unul din membrii comisiei de evaluare. În luna decembrie a aceluiasi an a fost 

desemnat Conferențiar suplinitor de matematici la Politehnica din Bucuresti, iar în iulie 1924 

trece și examenul de docență cu lucrarea ce avea drept subiect: „Un mod de reprezentare 

plană a spațiului”. În următorul an, acesta devine Conferențiarul definitiv al Facultății de 

științe din București, părăşeste sistemul preuniversitar şi se dedică în totalitate învăţământului 

superior. 

În 1927, ajunge, după o periodă relativ îndelungată, profesor titular  la catedra de 

geometrie descriptivă a Școlii Superioare de Arhitectură, iar în anul 1931 este numit profesor 

agregat la Institutele tehnice de chimie industrială si de electrotehnică ale Facultății de științe 

din București. Acesta îndeplinește, simultan, o serie de funcții administrative și de control în 

cadrul învățământului secundar. 

Profesorul este scos la pensie în 1942, la vârsta de 55 de ani din cauza unei legi ce 

fixa limita de 35 de ani de serviciu, căci lui Gheorghe Nichifor i s-au memorat, atât anii de 

ajutor de secretar al Facultății de Științe, cât și cei de asistență onorifică. În data de 3 aprilie 

1946, la doar vârsta de 58 de ani, respectatul profesor s-a stins din viață. 

Profesorul Gheorghe Nichior a avut o activitate publicistică intensă în domeniul 

geometriei descriptive și ale geometriei superioare, dar pe lângă toate acestea, în anul 1914 a 

publicat un studiu de analiză „Asupra ecuației complexe de tip hiperbolic”. 

Gheorghe Nichifor a fost un bun matematician și pedagog, căci explica limpede și 

curgător, desena cu mâna liberă de parcă ar fi lucrat cu rigla și compasul. Acesta a redactat, 

din punct de vedere matematic și pedagogic, unele din cele mai bune manuale de geometrie 

descriptive de la noi din țară pentru învățământul liceal și universitar. Printre numeroasele 

lucrări redactate se află titluri precum: „Cosmografie” (aparută în 1911 și 1914), „Geometria 

descriptivă pentru clasa a VII-a” (aparută în anii: 1913, 1920, 1925, 1930, 1935), „Asupra 

dreptelor și planelor echirezultante”
3
. Aceste lucrări nu reflectă decât parțial munca 

profesorului, deoarece zecile de caiete și sutele de fișe și notițe, deosebit de îngrijite, cu scris 

mărunt, dar caligrafic, cu figuri mici, dar clare, cu o trăsătură sigură, toate cu mâna liberă sunt 

și astăzi o încântare pentru oricine le privește, arătând totodată devotamentul, iubirea și 

dăruirea profesorului învățăturii, ea devenind într-un sens propria lui viață. 

Linia dominant didactică a matematicianului s-a prelungit cu o altă activitate, și 

anume, cea de popularizare a științei, căci începe din 1926, să colaboreze permanent la 

„Ziarul Științelor și Călătoriilor”, unde scria aproape număr de număr câte un articol scurt, 

                                                 
3
 George Şt. Andonie,  Istoria Matematicii în România, Vol. 3, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p.239-

240 
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însă viu, mai ales în domeniul astronomiei, apoi în domeniul biografiei oamenilor de știință 

celebrii și în domeniul legăturii dintre știință si tehnică. De asemenea, el a colaborat la revista 

„Natura”, dar și la „Revista Tinerimei Române”. Profesorul, era însă și un distins conferențiar 

radio
4
. 

Trebuie menționat, totodată, că stilul de muncă al profesorului Nichifor împletea un 

sens practic cu unul teoretic, ce avea scopul de a dărui mai departe tainele matematicii 

tinerilor, mulți dintre foștii lui elevi şi studenţi l-au ascultat, apreciat, urmat și iubit. 

În urma a tot ceea ce a fost spus mai sus, se poate afirma că domnul profesor 

Gheorghe Nichifor, după  îndelungați ani de activitate profesională şi didactică, reușește a-și 

lăsa ampreta asupra țării căruia i-a fost loial și pe care a iubit-o, în perioade dificile. Prin toată 

activitatea și abilitățile sale pedagogice a reușit să o dezvolte și să o cultive, începând cu baza, 

și anume - studenții și elevii educaţi şi cizelaţi de acesta. Pentru noi, mateiştii de azi, el 

rămâne unul dintre reperele importante ale ştiinţei matematice în slujba căreia i s-a pus. 

Totodată, numele său tronează la intrarea în Colegiul Naţional „Matei Basarab”, pe placa 

comemorativă a directorilor şcolii, pentru eforturile depuse spre cârmuirea acestuia în 

vremurile grele ale Marelui Război.   
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Ștefan Pop – Director al pasiunii și al datoriei 

 

 

Elev Victor Ioan Popa  

Colegiul Național „Sfântul Sava”, București 

 

1.Introducere:  

Fost elev al liceului „Sf. Sava” din București, Ștefan Pop (profesor de Limba 

Română și de Istorie) devine director al acestei instituții de învățământ în 1915, păstrând 

această poziție până în anul 1938, când neobositul dascăl va ieși într-un final la pensie. Stimat 

și îndrăgit de profesori și de elevi deopotrivă, Ștefan Pop s-a aflat la conducerea liceului timp 

de 23 de ani (fiind al doilea cel mai longeviv director în funcție din toată istoria Colegiului 

nostru), înfruntând cu stoică fermitate perioade dintre cele mai grele pentru învățământul 

românesc. Spirit întreprinzător, directorul Pop este cel care, întors în Capitală din ororile 

războiului, reface și extinde localul liceului „Sf. Sava”, se îngrijește cu dăruire de elevii săi și, 

după îndelungi stăruințe și greutăți, readuce liceul la vechea sa denumire de „Colegiu 

Național”, reconferită în 1932 prin Înalt Decret Regal. 

2.Perioada Marelui Război și redeschiderea liceului:  

Odată cu intrarea României în Primul Război Mondial (27 august 1916), directorul 

liceului este nevoit să plece pe front și să slujească patriei cu arma. Ștefan Pop intră într-un 

regiment de artilerie, fiind ofițer în rezervă, cu gradul de căpitan. Părăsind Capitala, directorul 

îl lasă drept locțiitor pe părintele Ilie Teodorescu, profesor de Religie și viitor episcop al 

Constanței, care va veghea asupra liceului în timpul ocupației germane a Bucureștiului, fiind 

martorul numeroaselor dezastre abătute asupra instituției. Întreaga clădire s-a degradat extrem 

de mult: mobilierul claselor a fost ars de către trupele turcești (care înființaseră în cadrul 

liceului un spital), până și copacii din curtea școlii fiind tăiați. Nici casa directorului nu scapă 

de ororile ocupației, fiind forțată de trupele dușmane și transformată în adăpost pentru 

subofițerii germani sub comanda cărora se afla corpul de automobiliști staționat în sala de 

gimnastică a liceului. Părintele Ilie Teodorescu amintește acest episod în însemnările sale 

(citate de însuși Ștefan Pop într-un articol apărut în revista „Boabe de Grâu”), sugerând că 

forțarea casei directorului se făcuse cu ajutorul a doi români, foști elevi ai liceului.  

În octombrie 1917, preotul Teodorescu demisionează de la conducerea liceului, 

locțiitor al directorului devenind profesorul Ion S. Floru, acesta din urmă încercând din 

răsputeri, asemenea predecesorului său, să asigure integritatea clădirii liceului și a 

posesiunilor sale. 

Mobilizat într-un regiment de artilerie, Ștefan Pop luptă vitejește pe front, 

participând în 1917 la bătălia de la Mărășești. După terminarea conflagrației mondiale, 

directorul Pop revine în decembrie 1918 la conducerea liceului „Sfântul Sava”, găsindu-l 

devastat. Cuprins din nou de fiorul datoriei, Ștefan Pop reușește, cu sprijin din partea 

Ministerului Instrucțiunii, să repare în chip complet vechiul local al liceului în vara anului 

1919, refăcând de asemenea tot mobilierul pentru ca viitorul Colegiu să-și deschidă porțile 

noilor generații de învățăcei în toamna aceluiași an. 

3.Internatul liceului și extinderea localului școlii: 

Directorul deschide iar Internatul, pe care-l amenajează în niște camere lăturalnice 

ale caselor General Florescu din Str. Știrbei-Vodă (unde funcționa pe atunci, în clădirea 
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principală, Gimnaziul „Gheorghe Șincai”). Situația elevilor interni ai liceului era însă destul 

de precară: lipsiți de orice ajutor financiar din partea Statului angrenat încă în lupta împotriva 

Ungariei bolșevizate, tinerii erau nevoiți să se gospodărească cu puținul oferit de școală și de 

altruistul ei director. Impresionat de greutățile elevilor, Ștefan Pop insistă la Minister ca 

bursierii să primească hrana cu plată, dată de școala de menaj Filipescu în schimbul bursei.  

Treptat, internatul este mutat într-o clădire recent evacuată de Minister în Aleea 

Regnault. Directorul dispune modernizarea clădirii conform noului ei scop, construindu-se 

astfel dormitoare, săli de meditație și toate cele necesare unui internat veritabil. Astfel, 

conform tradiției, liceul primește peste 100 de elevi bursieri, strânși din toate provinciile 

românești, o adevărată frescă a tineretului din spațiul românesc. Până în 1924, în odăile 

internatului din Aleea Regnault ar fi putut fi întâlniți 53 de bursieri transilvăneni (dintre care 

15 proveneau din Țara Moților), cinci bucovineni, 25 de elevi din Valea Timocului, 

Macedonia și Albania, șase basarabeni, un transnistrian și 12 turci și tătari veniți din 

Dobrogea. 

Tot in această perioadă, liceul primește din ce în ce mai mulți învățăcei, conducerea 

școlii fiind nevoită să dubleze numărul claselor, la un moment dat chiar triplându-le. Simțind 

nevoia refacerii complete a localului liceului pentru a satisface pe deplin dorința de cunoaștere 

a noilor generații, directorul Pop pune piatra de temelie a unei noi aripi în vara anului 1924, 

obținând sprijin financiar din partea Ministerului. Din acea vară, clădirea viitorului Colegiu 

Național se va extinde în fiecare an. 

Pe măsură ce localul devine mai încăpător, Ștefan Pop dispune de asemenea mutarea 

internatului din Aleea Regnault în clădirea liceului, întrucât elevii bursieri erau cazați mult 

prea departe de locul de desfășurare a cursurilor. Mutarea internatului în incinta liceului a dus 

în plus la creșterea capacității de cazare a elevilor interni și externi la 200. 

4.Dotarea laboratoarelor și extinderea fondului de carte: 

În timpul ocupației germane, vechea colecție a bibliotecii este redusă la câteva sute 

de volume salvate de la distrugere grație strădaniilor părintelui Teodorescu și ale profesorului 

Floru. Prin donații și achiziții de volume, directorul Pop, revenit la conducerea școlii, reușește 

nu numai să refacă fondul de carte, dar și să-l extindă, îmbogățind astfel tezaurul cultural 

accesibil elevilor saviști. În 1944, biblioteca deținea deja aproximativ 10 000 de volume. 

Eforturi ale conducerii școlii s-au concretizat și în dotarea laboratoarelor cu aparatura 

necesară. Prin donații de la „Casa Școalelor”, se completează cu instrumentele specifice 

muzeul și cabinetul de Fizico-Chimie, muzeul de Istorie Naturală, cabinetele de Istorie și 

Geografie, sala de gimnastică și cabinetul medical. 

Ca o încununare a secolelor de prestigiu și profesonalism, Liceului i se reconferă în 

1932 denumirea de „Colegiu Național” prin Înalt Decret Regal, emis grație strădaniei 

directorului Pop și sprijinului Acordat de Ministerul Instrucțiunii Publice, condus la vremea 

aceea de ilustrul savant și profesor Nicolae Iorga. În același an este realizată Clasa Palatină, la 

care va studia între 1932 și 1940 Marele Voievod de Alba-Iulia Mihai, viitorul Rege Mihai I 

al României (25 oct. 1921-5 dec. 2017). 

5.Relația cu elevii și sfârșitul directoratului: 

Îndrăgit de elevi, Ștefan Pop s-a arătat pe toată perioada directoratului său deschis 

inițiativelor venite din partea saviștilor. Încă din 1918, acesta încurajează înființarea societății 

literare „Ion Eliad Rădulescu” la inițiativa elevului Radu Budișteanu, viitorul ministru al 

Cultelor și Artelor în guvernele Ion Gigurtu (8 iul. 1940-4 sept. 1940) și Ion Antonescu (4 

sept. 1940-14 sept. 1940). De asemenea, a susținut tipărirea de reviste literare realizate de 

elevii liceului, prima dintre acestea fiind „Ramuri fragede”, publicația societății literare sus-
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menționate (se spune că întâiul număr al revistei ar fi fost tras personal la roata tipografiei 

„Gioconda” de către directorul publicației, elevul Mihai Antonescu, viitorul ministru al 

Afacerilor Străine din timpul celui de-al Doilea Război Mondial). În anul școlar 1926-1927 

apare primul număr al Revistei literare a liceului „Sf. Sava”, redenumită ulterior Revista 

Colegiului Național „Sfântul Sava”. 

În 1938, ieșind la pensie, Ștefan Pop își încheie activitatea de director, părăsind scena 

înățământului românesc, o scenă pe care a iubit-o cu o intensitate ieșită din comun și pe care a 

servit-o, timp de 23 de ani, cu totală dăruire și cu un acut simț al datoriei.  

6.Anexe: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Profesorii liceului „Sfântul Sava” din perioada 1926-1928. Fotografia 

directorului Pop se află în al treilea rând, poziția a șaptea de la stânga la dreapta (în 

chenarul roșu).  Profesorul Ion S. Floru se află în al doilea rând, poziția a șasea. 
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Fig.2 – Bustul directorului Ștefan Pop, amplasat în 

fața Cancelariei Colegiului Național „Sf. Sava” din 

București 
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Ioan V. Luca  –  personalitate de seamă a învăţământului botoşănean 
 

 

Prof. Sorin Nistorică 

Colegiul Naţional „A.T. Laurian” Botoşani 

 

În vremea primului război mondial  „bătrânul” liceu Laurian, nava – amiral a 

învăţământului botoşănean, a traversat clipe grele, de restrişte.  Nota sa cea mai dureroasă s – 

a consumat o dată cu mistuitorul incendiu din 6 decembrie 1917. De Sfântul Nicolae, la ora 

unu după amiaza, clădirea proprie a Liceului a fost cuprinsă de flăcări şi cu toată silinţa celor 

ce au sărit în ajutor, n–au rămas  din această clădire decât zidurile deteriorate.
1
 Din cercetările 

efectuate ulterior reiese că incendiul a fost în strânsă legătură cu depozitele de alimente, cu 

anarhia ce domnea în sânul armatei bolşevice şi nicidecum focul nu s-a aprins de la coşuri sau 

din imprudenţă, aşa cum s-a încercat să se acrediteze.
2
 A ars atunci aproape întreaga avere a 

şcolii: biblioteca cu aproape 30. 000 de volume, drapelul şi biblioteca Ateneului, din care 

puţine cărţi au mai rămas, laboratoarele de chimie şi de biologie, de unde au mai supravieţuit 

câteva borcane cu substanţe.
3
 Publicistul Eugen Neculau rememora momentul dramatic al 

incendiului din 6 decembrie 1917 în volumul Amintiri : „ Liceul şi-a cedat clădirea pentru 

spitalul de campanie 280. Întâmplarea a făcut ca, fiind voluntar la Crucea Roşie, să văd cum 

sălile în care timp de 8 ani trăisem neuitatele clipe de elev, paturi nenumărate, unul lângă 

altul, luând locul pupitrelor, adăpostind suferinţa glorioasă a celor ce fără şovăire căzuseră 

răniţi, luptând pentru România Mare. Am dus atâţia morţi la groapă….Dar sacrificiului cel 

mare încă nu-i sosise ceasul. Mai târziu ceva, clădirea Liceului a fost cedată comandamentului 

trupelor ruseşti, aliaţii noştri, dragă Doamne, ca să-i instaleze intendenţa armatei a 9-a. Hârtii 

multe, înadins parcă să întărească focul. Limbi roşii de foc spintecau acoperişul de 

pretutindeni, pentru a face să dispară urma necinstei celor cuprinşi de spasmurile nebuniei 

bolşevice. Într-o clipită, focului distrugător nu i se mai putea nimeni şi nimic împotrivi ; şi 

lacom el mistuia zidurile ce închideau amintiri atât de scumpe. În locul clădirii mândre, 

rămaseră nişte pereţi afumaţi, pecetea cea mai elocventă a civilizaţiei vecinilor de la răsărit”.
4
 

Situaţia era foarte complicată pentru România, deoarece după izbucnirea revoluţiei bolşevice 

am rămas siguri împotriva tuturor. Chiar şi în aceste momente dificile, de cumpănă, speranţa 

reîntregirii naţionale nu încetase să anime majoritatea românilor. La 27 martie 1918 Sfatul 

Ţării de la Chişinău a proclamat unirea pe vecie a Basarabiei cu România, secondată puţin 

mai târziu, în noiembrie acelaşi an de proclamarea unirii Bucovinei cu patria mamă. 
5
 La 

Botoşani s-au lansat manifeste, au avut loc mari adunări populare, încheiate apoi printr-un 

mare miting.
6
 ”Ziua de 15 noiembrie – se arăta în ziarul Moldova veche – va rămâne ca o zi 

de înălţare şi adâncă simţire patriotică în amintirea concetăţenilor noştri. După zile de grea 

apăsare şi griji ale războiului, după atmosfera deprimantă şi umilită în care am trăit sub cerul 

plumburiu al păcii de la Bucureşti, aceasta a fost cea dintâi zi în care a intrat soarele în casele 

noastre, a descreţit frunţile şi a înflăcărat entuziasmul conştiinţei naţionale.”
7
 Se preciza în 
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continuare că „la ora 10 dimineaţa erau adunaţi la biserica Sf. Neculai din Popăuţi o mare 

mulţime de oameni, fruntaşi ai oraşului, împreună cu o baterie din şcoala militară de artilerie 

şi elevi ai Liceului Laurian”.
8
 Oraşul era pavoazat cu flori, la toate balcoanele flutura 

tricolorul românesc, iar la ferestre se scoseseră covoare şi scoarţe naţionale. Spectacolul era 

înălţător….
9
 Bucuria pricinuită de unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat a stârnit un 

entuziasm general la Botoşani, unde s-au organizat manifestaţii de masă. În ziarul local 

Botoşani se menţiona că : „ duminică, 18 curent, s-a oficiat la catedrala locală un Te Deum 

pentru fraţii noştri din Transilvania, care în aceeaşi zi erau strânşi în congres la Alba - Iulia 

pentru a proclama unirea cu patria – mamă.”
10

 Generozitatea actului patriotic era subliniată 

elogios în alt articol din acelaşi ziar, în următorii termeni – „să ne trăiască şi binecuvântaţi fie 

acei ce prin sângele lor au realizat triumful unităţii naţionale a întreg neamului românesc.”
11

 

Cu prilejul multiplelor manifestări ocazionate de măreţul moment al unirii Transilvaniei cu 

România, orchestra şi corul dirijate de Petre Nicoleanu şi Grigore Mihail Posluşnicu ( maestru 

de muzică şi profesor la Liceul Laurian), au format un ansamblu orchestral şi coral comun, de 

proporţii grandioase.
12

  

Acesta era contextul în care în fruntea Laurianului a venit în funcţia de director un om 

inimos şi priceput, gospodar iscusit şi pedagog de frunte al şcolii botoşănene, Ioan V. Luca. 

Născut în comuna Valea – Seacă din judeţul Bacău, la 19 octombrie 1879, a urmat studiile 

liceale în oraşul lui Bacovia şi ulterior ştiinţele naturale la Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi. A susţinut teza de licenţă în anul 1905 şi avenit la Botoşani puţin mai târziu, în 

anul 1912.
13

 La Liceul Laurian a ocupat catedra de ştiinţe naturale şi geografie, unde va 

munci cu abnegaţie şi pricepere vreme de 27 de ani, până în anul 1939, atunci când s – a retras 

la pensie.
14

  Braşovean de origine, adevărat părinte pentru elevi, a fost cu adevărat „sufletul 

liceului” timp de două decenii. Profesor cu har, înzestrat cu o deosebită cultură generală, a 

onorat învăţământul secundar şi a căutat să creeze cele mai bune condiţii de locuit şi învăţat 

pentru elevi.
15

 A avut o activitate impresionantă  în calitate de preşedinte al comitetului 

şcolar, iar la iniţiativa şi îndemnul său a început activitatea de reconstrucţie la clădirea 

Laurianului, finalizată în anul 1922.
16

  A colaborat intens cu diversele reviste şi ziare locale şi 

a contribuit la dezvoltarea materială a şcolii, la înzestrarea bibliotecii cu patrimoniu valoros 

de opere beletristice şi ştiinţifice.
17

 În cei 21 de ani în care a îndeplinit funcţia de director, 

Ioan V. Luca nu a putut să-şi ia concedii mai mari din cauza numeroaselor obligaţii pe care le 

avea, în cadrul şcolii, dar şi în diversele asociaţii culturale, dintre care menţionăm :  

preşedinte al „Ligii Culturale” ( 1918 - 1920 ), preşedinte al „Ateneului Român” (1920 – 

1930), comandant al „Cohortei de cercetaşi” (1919 – 1920), membru iniţiator al „Societăţii de 

refacere a casei copilăriei lui Mihai Eminescu şi a bisericii de la Ipoteşti” ( 1919 – 1939), 

preşedinte al „Ligii pentru ocrotirea şi educarea şcolarilor” ( înfiinţată în anul 1934), 

preşedinte al Societăţii „Sprijinul” ( fondată în anul 1936), preşedinte al căminului cultural 

orăşenesc „Nicolae Iorga” etc..
18

 A colaborat excelent cu Comitetul şcolar, aşa cum reiese din 
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rapoartele şi dările de seamă de la sfârşitul fiecărui an. Prin intermediul colectelor şi donaţiilor 

de la părinţi şi binevoitori au fost strânse importante sume de bani, cărţi valoroase, mobilier 

şcolar şi rechizite. Ioan v. Luca s-a preocupat de înzestrarea materială a şcolii şi ajutorarea 

elevilor sărmani, fără posibilităţi financiare. Activitatea Comitetului Şcolar a fost subsumată 

intereselor reale ale învăţământului botoşănean, directorul Laurianului fiind susţinut de 

oameni energici şi inimoşi, unul dintre aceştia fiind chiar Ion Simionescu, fost elev al 

liceului.
19

 Devenit între timp preşedinte al Academiei Române, marele paleontolog şi geograf 

nu pregeta să sprijine refacerea materială a zestrei şcolii, distrusă în mare măsură în incendiul 

devastator din 6 decembrie 1917.
20

 Din când în când academicianul se interesa prin 

intermediul epistolelor trimise lui Ioan V. Luca despre nevoile elevilor de la Laurian, 

încercând să-i sprijine şi să-i motiveze în eforturile lor de 

învăţare.  

Ca director, I. V. Luca a introdus  o  stare de disciplină 

mai fermă în rândul elevilor şi a încercat să combată din faşă 

orice tentativă de nerespectare a regulamentelor şcolare. Acorda 

anual două burse pentru elevii maghiari unde nu se vorbea 

româneşte şi a înfiinţat „Liga pentru ocrotirea şi educarea 

tineretului din şcolile secundare ale oraşului Botoşani”. 
21

 Pentru 

a veni în sprijinul celor nevoiaşi, fără prea multe posibilităţi, a 

militat pentru construirea unui internat propriu al şcolii. Deşi 

numărul de solicitări pentru găzduire la cămin era destul de mare, 

totuşi au fost oferite spaţii de cazare pentru 70 de elevi interni.
22

 

Directorul se preocupa ca elevilor de la internat să li se ofere 

condiţii optime, dar în acelaşi timp era foarte sever în ceea ce 

priveşte aplicarea programului zilnic. Ioan V. Luca era duşmanul cel mai aprig al comodităţii, 

suficienţei şi delăsării în rândul elevilor şi profesorilor. A fost un pasionat călător, un iubitor 

de excursii şi drumeţii, se extazia la vederea peisajelor naturale pe care le analiza cu 

minuţiozitate. Atent la puterea de pătrundere al elevilor şi la nivelul de sensibilitate al 

acestora, îi punea adeseori să redacteze compuneri şi eseuri despre locurile vizitate.
23

   După 

opinia lui Ioan V. Luca, „ orele de educaţie cetăţenească şi morală trebuie făcute după un 

program bine stabilit, spre a se ajunge la finele anului la alcătuirea unei fişe morale 

individuale, după cum medicul şcolii va alcătui fişa sanitară din punct de vedere fizic al 

fiecărui elev în parte”.
24

  Era cel mai mare duşman al mediocrităţii şi de aceea cerea exigenţă 

maximă din partea profesorilor, dar şi elaborarea de măsuri concrete pentru prevenirea 

abandonului şcolar sau a situaţiilor de repetenţie.
25

   

Neobositul dascăl şi cărturar a publicat numeroase articole în revistele şi ziarele locale, 

la revista ştiinţifică „Adamachi” din Iaşi şi a fost autor de manuale şcolare. Dintre lucrările 

mai importante menţionăm : Evoluţia comerţului exterior în România, Chimismul ereditar şi 

selecţia valorilor în clasele liceale, În jurul reformei învăţământului geografiei, Monografia 

satului Iacobeni, iar dintre manualele şcolare amintim Geografia economică pentru clasele a 

III - a şi V- a.
26

 De asemenea, a publicat Cursul complet de geografie pentru clasele de liceu 
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şi a colaborat la alcătuirea Monografiei oraşului Botoşani din anul 1932. În această ultimă 

operă, foarte importantă pentru urbea botoşăneană, Ioan V. Luca a scris capitolul despre 

învăţământul secundar şi a făcut o trecere amănunţită în revistă a factorilor culturali locali.
27

 

Printr-o serie de articole publicate în ziarele locale atrăgea atenţia asupra necesităţii 

unei mai bune salubrizări  şi igienizări a oraşului. Nu se sfia să insiste asupra unor deficienţe 

şi neglijenţe privind  igiena corporală, menţionând că soluţia cea mai bună ar fi construirea de 

ştranduri şi băi publice.
28

 Nu putea să înţeleagă complexele şi reticenţele unor autorităţi locale 

care se opuneau unor proiecte absolut necesare pentru urbea Botoşanilor. Originalitatea 

ideilor exprimate de I. V. Luca transpare şi din lucrările ştiinţifice publicate, în care considera 

că succesul şi insuccesul pot fi explicate prin prisma temperamentului şi a eredităţii.
29

 Acest 

mare dascăl, iubitor de drumeţii şi excursii, a lăsat posterităţii descrieri minunate despre 

natură, cu o mare forţă de sugestie. Lăsăm prilej cititorului de a se delecta cu o astfel de 

„transpunere scenică” : intrasem în Borşa românească, lungă cât o zi de post. Case 

rare,înşirate de o parte şi de alta a şoselei, umbrite de copaci şi de pomi roditori. Se mai văd 

case, ici acolo, atârnate deasupra. Albe şi împrejmuite cu gard cu streşină, casele îmi 

aduceau aminte de cele din judeţul Putna. Bătrâni pletoşi ca şi ostaşii lui Ştefan, poartă 

pantaloni largi şi cămaşă scurtă de in sau cânepă. Catrinţa strânsă pe şolduri la femei, 

cămeşa lor cu altiţă şi ştergarul alb cu broboadă, nu se deosebesc de ale femeilor putnence.
30

   

Evocarea în sine constituie un veritabil document etnografic, împovărat de farmecul 

povestirii, atât de familiară pentru marele dascăl. 

Iubitor de cultură şi civilizaţie, profesorul I. V. Luca a ţinut adeseori conferinţe de 

popularizare în Aula Magna de la Liceul „Laurian”. Considera, pe bună dreptate, că numai 

printr-un efort susţinut şi continuu se va putea schimba ceva din mentalităţile timpului, 

reuşind să se imprime o atitudine pozitivă despre  progres şi înnoire. Într-un ziar local, din 

anul 1934, se preciza : „ Joi, 19 aprilie, s-au adunat în  cancelaria de la Liceul Laurian , 

domnii şi doamnele directori de la şcolile secundare din localitate. S-a discutat despre un 

program amplu de reeducare şi ocrotire a tineretului şcolar. Profesorul I. V. Luca va ţine o 

conferinţă pe această temă.”
31

   Mai târziu, din iniţiativa neobositului pedagog , s-a constituit 

societatea „Sprijinul”, menită să-i ajute pe elevii care proveneau din familii cu posibilităţi 

materiale reduse. Se referea mai ales la copiii care veneau din lumea satelor sau din cartierele 

mărginaşe ale oraşului. I. V. Luca, preşedintele societăţii, menţiona că rolul fundaţiei este de 

a sprijini pe copiii necăjiţi şi de a repara nedreptatea socială din Botoşani. Această societate 

caritabilă îşi propunea să ofere un loc la liceu celui mai necăjit şi mai meritoriu dintre elevii 

ciclului gimnazial. Demersul pe care îl iniţia I.V. Luca provenea din dorinţa sinceră de a 

sprijini în eforturile de realizare pe un copil al satelor. Marele pedagog sublinia că şi „cei mai 

săraci fii de săteni au dreptul la învăţătură”. Şi, oarecum retoric, mai considera că „oricât de 

înzestrat ar fi, un copil sărman e la fel ca o plantă la umbră, fiind uitat de legi şi oameni”.
32

 

Ioan V. Luca a fost şi un strălucit orator, ştiind să capteze atenţia publicului. Avea 

ştiinţa de a alege ca subiecte pentru prelegerile sale teme diverse, de la cele medicale şi 

sanitare la cele educaţionale, culturale sau ştiinţifice. A ţinut lecţii şi conferinţe de pedagogie 

la cursurile de vară ale învăţătorilor, s-a deplasat adeseori la sate unde a îndemnat pe ţărani să 

înfiinţeze cămine culturale şi să-şi îmbunătăţească nivelul de trai. 
33
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Spre senectute magistrul a preferat un trai mai liniştit, astfel că, după pensionarea 

survenită în anul 1939, Ion V. Luca s-a retras la Râşnov, în judeţul Braşov. Îndrăgea mult 

acele locuri şi de aceea a dorit să se mute acolo, unde avea de altfel să se stingă din viaţă la 

vârsta de 84 de ani. Mai târziu, la 30 ianuarie 1982, un grup de foşti elevi i-au reînhumat  

rămăşiţele la cimitirul „Pacea” din Botoşani. Pe monumentul funerar au fost gravate 

următoarele cuvinte: „ Elevii Liceului Laurian, recunoscători”.
34

  Prin ceea ce a făcut, a scris 

şi a spus, profesorul I. V. Luca rămâne un model demn de urmat. Prin munca sa de o viaţă a 

dat strălucirea firească unei instituţii care, încă de pe atunci a început a se revendica drept una 

dintre cele mai prestigioase : Liceul Laurian. Acest mare dascăl merită o vie recunoştinţă din 

partea generaţiilor de ieri, de azi şi de mâine. 
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Portrete de directori  ai Colegiului Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău –  

Emil Palade 

 

 
Prof. dr. Felicia Elena Boșcodeală  

Colegiul Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău 

 

Viața unei instituții școlare de o anvergură considerabilă, așa cum este Colegiul 

Pedagogic ”Spiru Haret” înseamnă o sumă de activități complexe și de evenimente 

semnificative a căror radiografiere ilustrează vigoarea și dinamismul ei și îi evidențiază 

statutul său în ierarhia valorilor. Anul acesta, școala noastră a împlinit nu mai puțin de 180 de 

ani de existență, o școală a cărei valoare i-a fost și îi este dată de consecvență, de conservarea 

neobosită a statutului său de formator de oameni, de educator al societății. Cu multă mândrie 

am participat la această sărbătoare de la prima noastră întemeiere – înființarea în aprilie 1838 

a ”școlii de candidați de învățători” de către marele cărturar Dionisie Romano, precum și 110 

ani de funcționare neîntreruptă, de la ultima reînființare făcută de corifeul învățământului 

românesc, Spiru Haret, în 1908. 

Multe școli din țară se pot mândri că poartă numele marelui pedagog, fondator al 

învățământului modern românesc, dar pentru noi, buzoienii, Spiru Haret a fost mult mai 

apropiat. Putem spune că el a devenit buzoian prin căsătoria cu Ana, fiica pitarului Ghiță Popa 

din Lipia, cât și prin prietenia sa cu unul din cei mai longevivi primari ai orașului Buzău, Nicu 

I. Constantinescu. Numai așa se explică stăruința sa deosebită pentru întemeierea și 

menținerea acestei școli.
1
 

În timpul guvernelor conduse de Dimitrie Sturdza, Spiru Haret a condus Ministerul 

Cultelor și Instrucțiunii Publice între 31 martie 1897 - 11 aprilie 1899; 14 februarie 1901 - 22 

decembrie 1904 și 12 martie 1907-29 decembrie 1910, răstimp în care a inițiat reforme pentru 

reorganizarea învățământului românesc, având astfel posibilitatea și timpul necesar de a-și 

aplica legile pe care le-a inițiat.
2
 

Consemnate documentar, începuturile școlii buzoiene sunt legate de Școala slavo-

română de la Menedic (1532)
3
 , continuată apoi de Școala Națională (1832) și Școala Normală 

de învățători (1838), ca mai apoi să se poată vorbi de Școala Normală de Fete (1899) și Școala 

Normală de Băieți (1901). Școala Normală de băieți funcționează  doar până în 1905, cand 

noul ministru, conservator, o desființează. Aceasta îl va face pe Spiru Haret să se revolte prin 

articolele publicate în ziarul local ”Liberalul”, din iunie 1906: ”Nu mai este astăzi nicio țară 

din lume în care luminarea poporului să nu se considere ca cea mai primordială datorie a 

statului... La noi, după o statistică recentă, abia 15% din populația rurală mai mare de 7 ani 

știa a citi și a scrie. Aceasta constituie o rușine pentru prezent și cel mai mare pericol pentru 

viitor. ”
4
În 1908, datorită grijii fondatorului său, Școala Normală este reînființată, iar din anul 

1914 de pe băncile acestei școli vor ieși cei 47 de absolvenți ai primei sale serii. 

Din respect pentru înaintașii noștri doresc să aduc prin acest material elogiul unuia 

dintre cei mai cunoscuți directori al școlii noastre, Emil Palade, care a condus liceul într-o 

perioadă de frământări cum a fost aceea de după Primul Război Mondial. Palade Emil s-a 

                                                 
1
 Coman, C., Ziua patronului școlii, în ”Dr.C.Angelescu, reformator al învățământului românesc”, 

Ed.Editgraph, Buzău, 2008, p.369 
2
 Boșcodeală, F., E., Învățământul din județul Buzău în perioada 1864-1900, Ed.Editgraph, Buzău, 2013, p.54 

3
 Nicolescu, V., Cârlan, I., Învățământul din perspectiva timpului, Ed. Casei Corpului Didactic  

”I.Gh.Dumitrașcu”, Buzău, 2003, p.19 
4
Boșcodeală, F.,E., op.cit., p.100 
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născut la 15 iunie 1885, la Șendrești-Tutova. După absolvirea claselor primare, în 1899, 

urmează Şcoala Normală din Bârlad; din 1906, Liceul naţional din Iaşi şi apoi Facultatea de 

Litere şi Filozofie (1915-1920). Îşi trece şi examenele de capacitate în filosofie (1920) şi 

pedagogie (1921).  Funcţionează ca învăţător în judeţul Roman (1906-1921), prin marile 

comune Săbăoani, Averești, Holboceni-Heleștini, iar de la 1 septembrie 1921 şi până la 1 

septembrie 1943, când s-a pensionat, este profesor de pedagogie şi director (11 ani) la Şcoala 

Normală “Spiru C. Haret” din Buzău.  

În 1916, când România intră în Războiul de Reîntregire Națională, Palade merge pe 

front căzând în scurt timp prizonier, și a fost dus în Germania până în 1918. După război, între 

1919-1920, urmează cursurile Secției pedagogice a Universității din Iași, fiind numit profesor 

la Liceul din Huși. Nu se prezintă la post, ci rămâne detașat la Școala de Meserii din Iași, ca 

institutor și secretar-contabil. În 1921 cere transferul pe postul de profesor de pedagogie la 

școala normală din Bârlad sau Buzău. A fost repatriat din august 1921, la Buzău și aici a stat 

exact 22 de ani, până în august 1943, când se va pensiona. În anii 1921-1928 şi 1929-1930 a 

predat, la Seminarul Teologic, psihologia, logica şi ştiinţe pedagogice. 

Profesor de excepție, Emil Palade
5
 se va remarca în elita intelectualității buzoiene și va 

îndeplini funcția de director al Școlii Normale de băieți între 1 mai 1926-19 ianuarie 1927; 20 

noiembrie 1933-30 noiembrie 1935 și 4 aprilie 1938-august 1943, având cea mai îndelungată 

perioadă de directorat din istoria acestei școli, 11 ani. Ultimul mandat i-a fost întrerupt între 

lunile noiembrie 1940 -februarie 1941 de guvernarea legionară ce l-a numit în locul său pe 

preotul Ion Morărescu. 

Încă din timpul primului său mandat, la 12 decembrie 1926, a organizat sărbătorirea cu 

mult fast a 25 de ani de la înființarea școlii și tot atunci s-a hotărât să se ridice o statuie lui 

Spiru Haret. Inițial, această statuie trebuia să-l prezinte pe marele pedagog în picioare cu un 

școlar lângă el, dar lipsa fondurilor, (se strânseseră doar 27.151 lei și erau necesari peste 

150.000), a generat renunțarea la acest proiect și s-a hotărât turnarea în bronz a unui bust. Cu 

sprijinul dezinteresat al inginerului Emil Negulescu, fiul institutorului de la școala de 

Aplicație Gabriel Negulescu și al meșterului V.V. Rășcan, care a fost doar simbloic plătit, 

bustul lui Haret a fost turnat abia în 1937. Dezvelirea statuii s-a facut printr-o ceremonie 

deosebită la 19 iunie 1939 și tot atunci au fost sfințite și cele două plăci comemorative, ce 

străjuiesc astăzi intrarea amfiteatrului, în amintirea celor 41 de eroi ai școlii căzuți pe câmpul 

de luptă în Războiul de Reîntregire. Această listă de pe placă a fost lăsată de Gheorghe V. 

Stănescu, directorul școlii în timpul Marelui Război, pe ultima copertă a unui regulament al 

școlii
6
.  

Tot în primul său mandat se termină tencuielile exterioare la clădirea școlii si se 

construiește gardul monumental, în prezent refăcut în urmă cu câțiva ani de către primăria 

municipiului Buzău, în timpul mandatului lui Constantin Boșcodeală, gard atât de asemănător 

cu cel al palatului de la Cotroceni. 

Munca administrativă îi va ocupa mare parte din timp, deoarece școala avea o fermă 

agricolă considerabiă: 20 ha de grâu pe moșia Stâlpu-Lipia și alte 13 ha ce formau grădina 

școlii,cultivată cu viță de vie, pomi fructiferi, orz și legume. Această muncă rutineră îl va face 

pe un alt director al școlii, Constantin Dumitrescu, să remarce: ”Conducerea unei școli 

normale nu este o chestiune neînsemnată. Elevi cu sutele; gospodărie variată, grădini, grajduri 

etc. Cad în sarcina și răspunderea directorului: E cu neputință ca un om, cât de harnic, cât de 

muncitor, cât de priceput să izbutească a lupta cu succes, pieptiș, pentru îndeplinirea 

                                                 
5
 Ştefan Rujan, Un dascăl ilustru: Emil Palade, în „Şcoala buzoiană”, 3/1972,  p. 11-14; „Vocea Buzăului”, 

IV, nr. 41/18 noiembrie 1928; idem, VIII, nr. 1/1 ianuarie 1932; „Curentul Nou”, II, nr. 53/11 martie 1933. 

„Curierul”, III, nr. 1/18 martie 1944 
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 Anuarul Școalei Normale de băieți ”Spiru C. Haret” Buzău, 25 de ani de activitate școlară, Tipografia și 
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conștiincioasă a acestor îndatoriri. Cu toate acestea, directorul Școlii Normale trebuie să fie în 

locul întâi educatorul sutelor de școlari ce-i sunt încredințați. EDUCATOR. Titlul presupune 

că directorul, pe lângă bunăvoință și pregătire și, să zicem că le are, mai trebuie să aibă și 

timpul material absolut necesar. Ei bine, acest timp nu-l poate avea.
7
” Emil Palade a purtat de 

grijă acestei școli tocmai în perioadele cele mai dificile ale primei jumătăți de secol românești, 

în timpul crizei economice și apoi a celui de-al doilea război mondial, reușind cu mari eforturi 

menținerea ei în condițiile în care, de mai multe ori, s-a pus problema închiderii unor școli 

normale - în anii 1930-1931, când a fost desființată școala din Constanța și o parte din 

mobilier și elevii se transferă la Buzău, în februarie 1933 sau în 1938, când elevii școlii de la 

Ploiești vin la Buzău. Anul cel mai dificil a fost poate 1930-1931, când din cei 345 de elevi s-

au retras 49, iar 47 au fost declarați repetenți în primul rând pe motive de frecvență. În 1933, 

școala mai avea doar 162 de elevi datorită condițiilor materiale deosebit de dificile pe care toți 

locuitorii țării le suportau. Deosebit de grei s-au dovedit și primii ani ai celui de-al doilea 

război mondial, școala devenind neîncăpătoare pentru numărul mare de elevi refugiați din 

Basarabia, apoi este transformată pentru scurt timp, în 1941, în spital. 

Cu talent organizatoric, Emil Palade trece peste toate aceste dificultăți, menține vie 

flacăra învățăturii și chiar își găsește timp si pentru cercetările pedagogice, publicând mai 

multe articole care-i dezvăluie spiritul științific și aplecarea spre școala activă, fără a pierde 

din vedere necesarul conținut informațional adaptat elevului, potrivit particularităților sale de 

vârstă. La 8 noiembrie 1929, din iniţiativa şi sub conducerea sa s-a înfiinţat Ateneul popular 

“Spiru Haret”. A colaborat la revista “Vlăstarul” cu diferite articole: Personalitate şi 

individualitate, Ce şcoală trebuie ţăranului nostru, Aptitudinile individuale şi formarea 

personalităţii, Lacune nepermise în educaţie, Înţelesul şcolii active, Rostul lucrului manual în 

şcoala activă, Educaţia intelectuală în şcoala activă ş.a., preocupându-se şi de îmbunătăţirea 

programelor şcolare. Intră şi în politică, din anul 1928 fiind membru în Comitetul de 

conducere al P.N.Ţ. Buzău. A scris şi articolul: Petre N. Şerdinescu, publicat în revista 

“Vlăstarul”
8
. 

Iată ce spunea Emil Palade într-un astfel de articol: ”Oamenii de școală, medicii și 

părinții au avut prilejul să constate că metodele întrebuințate în educație, considerată de unii 

echivalentă cu instrucția oferită de învățământ, dau greș. Școala reușește doar să ofilească 

organismele fragede, pline de vigoare și de viață ale copiilor surmenându-se cu îngrămădire 

de enorme materii de studii disproporționate și cu capacitatea și cu întinderea lor mintală... 

Școala activă adevărată își face titlu de glorie, punând la baza ei știința adevărată despre 

sufletul și corpul copilului, și caută să țină mereu seamă de ea în pasul său evolutiv. Potrivit 

acestor constatări, educația trebuie să înceapă, să continue și să termine cu activitatea.”
9
 

Principiile sale pedagogice au dat roade bogate asupra elevilor săi, dascălii noștri de 

ieri și de azi, cu care ne mândrim și le suntem recunoscători. Se pare însă că cel mai de seamă 

produs al pedagogiei sale a fost chiar fiul său, George Emil Palade, care i-a purtat cu cinste 

numele și s-a afirmat ca unul dintre cei mai vestiți oameni de știință români. 

Devenită instituție de marcă a învățământului buzoian, dar și național, Școala Normală 

și-a consolidat personalitatea și faima prin activitatea didactică a unui corp profesoral de 

excepție, sub conducerea unor directori de seamă, precum cel evocat mai sus. Dar mai ales 

prin rezultatele excepțioale ale elevilor săi ce i-au răspândit prestigiul. În ciuda tuturor 

dificultăților întâmpinate de-a lungul celor 180 de ani de existență, școlii noastre i-au rămas 

eterne valorile fundamentale ale educației din toate timpurile: Binele, Adevărul, Frumosul. 
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Noi, cei prezenți, elevi și profesori să ne străduim să-i construim un viitor pe măsura 

trecutului său remarcabil. Vivat! Gloriat! Floreat! 
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N. Cartojan, director al Gimnaziului Ion Maiorescu în anii  

Primului Razboi Mondial 
 

 

Prof. Bălan Floarea 

Colegiul Național „Ion Maiorescu”, Giurgiu 

 

N. Cartojan s-a născut la 4 decembrie 1883 în satul 

Uzunu, comuna Călugăreni, judeţul Vlaşca. A urmat școala 

primară în satul natal după care a mers la Liceul „Sfântul Sava" 

din Bucureşti. Apoi a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii 

din Bucureşti (1903) și și-a completat studiile la Universitatea 

din Berlin unde, în 1921,  și-a luat doctoratul. S-a specializat în 

istoria literaturii. 

După ce, în perioada 1906-1911, a fost bibliotecar la 

Biblioteca Academiei Române, între 1911-1912, a fost numit 

profesor de limba română la Şcoala Comercială „Alexandru 

Filipescu" din Giurgiu, iar între 1912-1921, profesor de limba 

română la Liceul „Ion Maiorescu" din Giurgiu, unde a fost și  

director în perioada 1915-1921. Perioada cât a fost director a fost 

poate cea mai grea din istoria gimnaziului, întrucât orașul, după ce a fost puternic distrus și 

jefuit de trupele germano – bulgare, a intrat sub ocupație germană iar clădirea liceului a fost 

transformată în  lagăr de prizonieri. 

Chiar în noaptea declarării războiului (14/15 august 1916) trei şalupe româneşti care 

staţionau în portul Giurgiu, „Rândunica”, „Bujorescu” şi „Catina”, au primit ordin să torpileze 

monitoarele austro-ungare aflate în portul Rusciuk, operaţiune soldată cu scufundarea unui 

şlep de combustibil. Ca reacţie, la 15 august 1916, orele 7,30, monitoarele austro-ungare au 

declanşat un puternic bombardament asupra vaselor aflate în portul Ramadan.
1
 Un martor al 

evenimentelor, Scarlat Stancescu, prefect al judeţului, menţionează: „Nu a trecut multă vreme 

şi flotila austro-ungară dunăreană a pornit o bombardare violentă a portului Giurgiu, 

incendiind depozitele de petrol şi ulei ce se aflau în apropierea ţărmului”.
2
 Prin urmare, prima 

zi Războiului pentru reîntregire s-a terminat în oraşul Giurgiu cu scufundarea unui şlep cu 

combustibil şi a unui monitor austriac, în vreme ce inamicul a distrus „depozitele de petrol şi 

ulei, Sărăria, Arsenalul şi mai multe case din portul Ramadan.”
3
 

 Înaintarea entuziastă a armatei române în Transilvania a fost oprită ca urmare a 

victoriei obţinută la Turtucaia (19 august/1 septembrie- 24 august/6septembrie 1916) de către 

germani şi bulgari. S-a creat o situaţie dramatică, întrucât doar o armată românească fusese 

lăsată să apere linia Dunării (3 armate româneşti au trecut peste Carpaţi), iar Antanta nu şi-a 

îndeplinit promisiunea de a trimite trupe ruseşti care să lupte alături de români şi nu a început 

ofensiva în zona Salonic, pentru a–i obliga pe bulgari să nu atace.   

În acest moment dificil Giurgiu devine „santinelă” a ţării la Dunăre. Într-adevăr    

teritoriul judeţului Vlaşca şi implicit oraşul Giurgiu a devenit în toamna anului 1916 „un 

puternic teatru de război între trupele române şi trupele inamice”
4
, în condiţiile în care trupele 
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2
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române din Transilvania au fost respinse în defileele Jiului şi Oltului, a puternicei ofensive 

germano-bulgare în Dobrogea, a străpungerii frontului ruso-român de aici şi a insuccesului 

„manevrei de la Flămânda" condusă de generalul Averescu, şi a trecerii Dunării la Zimnicea 

de către armata germano-bulgară, aflată sub comanda vestitului feldmareşal Mackensen. În 

lunile septembrie şi octombrie 1916 Giurgiu, dar şi alte localităţi ale judeţului, a fost supus 

unor bombardamente succesive, fapt care a făcut ca cei care aveau rude în alte părţi să 

părăsească oraşul, iar cei rămaşi să se confrunte cu teama şi lipsurile de tot felul, care încep să 

apară. Momentul respingerii trupelor române peste Carpaţi a fost primit cu multă îngrijorare: 

„Când au ajuns până la noi ştirile despre oprirea ofensivei armatei noastre în Transilvania, o 

mare îngrijorare a început a cuprinde toate sufletele celor rămaşi acasă.”
5
 

Pe 24 noiembrie armata germano-austro-ungară forţează Oltul pe la Stoieneşti şi 

începe ofensiva în Câmpia Munteniei. 

În acest tragic context, oraşul Giurgiu a fost puternic bombardat de artileria inamică de 

pe malul drept al Dunării în zilele de 25 şi 26 noiembrie 1916 (stil nou), iar o zi mai târziu, 27 

noiembrie (14 noiembrie stil nou), oraşul slab apărat de două batalioane de miliţieni şi câteva 

baterii de tunuri vechi (trase de boi), era ocupat de trupele inamice ce veneau dinspre 

Zimnicea şi Rusciuk.
6
 D. Iuca, reprezentantul P.N.L. Vlaşca, referindu-se la distrugerea 

oraşului, devenit în toamna anului 1916, teatru de război, spunea în şedinţa Adunării Deputaţilor 

din 28 noiembrie 1918 că "Giurgiu nu numai că a fost supus bombardamentului vrăjmaş chiar 

din prima zi a războiului, dar bulgarii trecând Dunărea au dat foc stropind clădirile cu gaz, 

după ce au furat toate obiectele din case, fabrici şi localuri publice"
7
. 

În anuarul Gimnaziului Ion Maiorescu 

pe anul şcolar 1919- 1920, anuar publicat prin 

stăruința lui N.Cartojan, se menţionează : 

„oraşul avea acum o înfăţişarea jalnică: peste 

tot case distruse sau dărăpănate. Două străzi 

care fuseseră odinioară arterele principale ale 

comerţului giurgiuvean – Olari şi 

Independenţii- erau acum, de la un capăt până  

la altul, un morman de ruine [...]. Din marile 

prăvălii şi oteluri, cari formau piaţa din jurul 

centrului, nu mai rămăsese decât scheletul 

dărăpănat al pereţilor şi hornurilor, din  vârful 

cărora răzbătea ţipătul sinistru al cucuvelelor”.  

Istoria Gimnaziului “Ion Maiorescu” 

din acei ani ilustrează elocvent tragedia  

oraşului, întrucât:  internatul Gimnaziului a fost 

afectat de bombardamente; clădirea a fost 

transformată în lagăr de prizonieri; mobilierul a 

fost distrus sau împrăştiat; acelaşi lucru s-a 

întâmplat şi cu materialul didactic şi cu 

biblioteca. Mai grav a fost faptul că s-au 

întrerupt cursurile încă din toamna anului 1916. Așa cum afirmă chiar N. Cartojan în Anuarul 

liceului mai sus menționat, „încercările de a redeschide Gimnaziul Ion Maiorescu în toamna 
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anului 1916  la liceul Mateiu Basarab din București au rămas zadarnice”
8
, deoarece 

„nenorocirile care s-au abătut asupra țării – invazia și ocuparea Munteniei de către dușmani cu 

suferințele și umilințele cunoscute – au stins, în vălmășagul lor, toate focarele de cultură”. 

Gimnaziul și-a reluat activitatea abia în toamna anului 1917 în localul Școlii comerciale când 

„profesorii care nu aveau legătură cu armata și care fuseseră lăsați cu misiunea de a reaprinde, 

în întunericul necunoscutului, făclia culturii românești, înfruntând regimul de închisori și 

amenzi, și-au putut împlini datoria de a redeschide gimnaziul”
9
. În localul propriu cursurile au 

reînceput în anul şcolar 1918-1919 după ce „comandatura etapei 276 din Giurgiu”  a decis 

înapoierea, „spre a fi redat propriei sale întrebuinţări, localul gimnaziului după desfiinţarea 

lagărului de prizonieri”.  Reluarea cursurilor a avut loc după „o luptă aprigă prin rapoarte, 

adrese, telegrame, stăruinţe verbale pentru fiecare clasă, pentru fiecare cameră, pentru fiecare 

sală în parte”. Când au pătruns însă în interior li s-a înfăţişat „icoana adevărată a dezastrului” . 

Directorul, Nicolae Cartojan, ne înfăţişează situaţia jalnică în cuvinte emoţionante: “localul 

complet ruinat, tencuielile dărâmate, pereţii ciuruiţi de găuri în care se încuibaseră insectele, 

ferestrele fără cercevele şi geamuri, podelele sfărâmate, uşile sparte, fără broaşte şi fără clanţe, 

coperişurile lovite de schije de obuz, iar mobilierul şi materialul didactic, pe care-l lăsasem aici 

şi din care mai speram să recuperăm ceva, distrus sau dispărut în întregime”
10

.  

În timpul ocupației germane situația orașului 

și a locuitorilor săi a fost foarte grea: populaţia a fost 

supusă la plata unor amenzi foarte mari, la diferite 

corvezi pentru trupele de ocupaţie, rechiziţii forţate, 

deportări sau chiar execuţii, vizate fiind oficialităţile 

oraşului; au fost confiscate mijloacele de locomoţie, 

cai, trăsuri, automobile, biciclete, dar şi alimente, 

băuturi, petrol, comercializarea liberă a acestui 

produs fiind interzisă printr-o Ordonanţă. În timpul 

ocupației au fost introduse cote la pâine și chiar 

asupra salariilor profesorilor.
11

 

Evoluţia războiului pe alte fronturi, respectiv 

succesele Antantei au făcut ca guvernul condus de  

generalul Constantin Coandă (investit la 24 

octombrie/6 noiembrie), să proclame mobilizarea 

generală, armata română  reintrând în război de 

partea Antantei.
12

  

Acesta este momentul când oraşul Giurgiu 

trece din nou în prim planul istoriei noastre, în condiţiile în care Armata franceză a Dunării,  

începând cu 6 noiembrie 1918, sub conducerea generalului Berthelot, începe să se 

concentreze pe Dunăre, între Ruşciuc şi Siştov. În noaptea de 9 spre 10 noiembrie, 

detaşamente din regimentele 146 si 210 tiraliori francezi au trecut braţul cel mare al Dunării, 

în faţa Giurgiului şi s-au aşezat în ostrovul Ramadan. Trupele germane cu mitraliere, erau 

aşezate pe  malul grădinii publice. Civilii veniţi să-i întâmpine pe francezi cu flori, au fost 

luaţi între arme şi transformaţi în zid viu. Dejucarea intenţiei germane de a arunca în aer podul 

peste canalul Sf. Gheorghe, de către tineri giurgiuveni curajoşi, rămaşi anonimi şi infiltrarea 

unor detaşamente franceze dinspre Slobozia, au pus capăt rezistenţei din grădina publică. O 

                                                 
8
 N. Cartojan – Anuarul Gimnaziuluji Ion Maiorescu, 1919-1920, București, Editura Cartea românească, p.10 

9
 Ibidem 
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luptă scurtă a avut loc totuşi, în nordul oraşului, cu ariergarda duşmană, care a fost respinsă. 

Cu acest prilej au căzut în lupte trei soldaţi francezi, ale căror corpuri au fost conduse la locul 

de veci de întreg oraşul, făcându-li-se o înmormântare măreaţă. Retragerea trupelor germane a 

permis intrarea triumfală în oraş a trupelor franceze. În memoria celor căzuţi, în amintirea 

trecerii trupelor franceze peste Dunăre, la Giurgiu, în grădina Parc-Alei a fost ridicat un 

monument cu inscripţia : „Armée francaise de Danube 1918. A Giurgiu le 10 novembre 1918, 

le 210-a regiment d'infanterie francaise frachit de vive force de Danube, premier episode des 

opérations menées par les forces francaises et roumaines qui ont expulsé de Roumanie 

il'ennemi comun". 

Trupele franceze nu s-au oprit la Giurgiu şi au continuat eliberarea judeţului de trupele 

germane. Jertfa oraşului Giurgiu (din oraşul Giurgiu şi-au dat viaţa pentru întregirea neamului  

264 de eroi, luptând atât pe fronturile din judeţ, cât şi în ţară) şi a întregii ţări a adus 

împlinirea visului de veacuri al românilor: desăvârşirea formării statului naţional unitar 

român, formarea României Mari. Dintre aceștia, 17 au fost absolvenți ai Gimnaziului 

Maiorescu. Jertfa oraşului în lupta pentru apărarea ţării şi pentru reîntregire naţională a fost 

recunoscută de către marile puteri, la 18 octombrie 1922, în cadrul unei solemnităţi deosebite, 

Giurgiu a fost decorat de către statul francez cu înaltul ordin – Crucea de război cu palmete. 

Delegaţia franceză care sosea la Giurgiu pe 18 octombrie, după ce participase la serbările 

încoronării Regelui Ferdinand şi  Reginei Maria ca regi ai României Mari la Alba Iulia, era 

formată din: mareşalul Foch, generalii Berthelot, Petain şi Weygand, locotenet colonelul 

Vassaingne, căpitanul Bugnet şi ministrul plenipotenţiar al Franţei la Bucureşti. Ei au fost 

însoţiţi din partea română de primul ministru, I.I.C. Brătianu, ministrul de interne, Arthur 

Văitoianu, mai multţi generali ai armatei române, de deputaţii şi senatorii vlăsceni, D. Iuca, 

Tony Iliescu, Iancu Coşoiu şi Grigore Bălănescu. Delegaţia a sosit la Giurgiu într-un tren 

special, în jurul orei 8,30. A fost întămpinată de Paul Rădulescu, prefectul judeţului Vlaşca, 

Nicolae Bălănescu, deputat şi preşedintele organizaţiei PNL Vlaşca, alte ofiacilităţi. Oraşul 

era împodobit de sărbătoare, iar la intrarea trenului în gară, fanfara a intonat „Marseilleisa” şi 

au izbucnit urale din toate părţile. Pe tot parcursul drumului până la monumentul din gradina 

–Parc Alei, mulţimea  ovaţionat. În grădina Parc-Alei, în faţa monumentului ridicat în 

amintirea eliberării oraşului, în noiembrie 1918, de către trupele franceze din Armata Dunării, 

s-a desfăşurat ceremonialul de decorare a oraşului, N. Pascal, preşedintele Comisiei 

Interimare a oraşului,  primind din partea mareşalului Foch înalta decoraţie.
13

 Una dintre 

replicile spuse de mareşalul Foch cu acest prilej reliefează sacrificiul oraşului Giurgiu: 

„Oraşul dumneavoastră a devenit un oraş istoric, un oraş al eliberării şi al victoriei”.
14

 După 

primul război mondial localul liceului este refacut și se reafirmă vechea dorintă a 

giurgiuvenilor de a avea in orasul lor un liceu, facându-se încercări în acest sens încă din 1920 

și tot de către directorul N. Cartojan. Dar acest lucru este efectiv realizat atunci când a fost 

aprobată de către Parlamentul României Mari  Legea de inf. a Liceului ION Maiorescu, în 

mai 1923. 

Concluzionând, putem să afirmăm, că prin ceea ce a suferit în anii războiului, 

Gimnaziul Ion Maiorescu, păstorit de către competentul și neînfricatul său director,  

N.Cartojan, a fost și rămâne o emblemă a orașului erou din anii Marelui Război, Giurgiu.   
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IULIU MOISIL –făuritor de școală centenară 

 

 
Prof. dr. Cochină  Maria 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, Tg-Jiu, jud. Gorj 

 

Târgul de pe Jiu ne este amintit pentru prima dată documentar, în anul 1406, sub 

numele Jiul. Mențiunea apare  într-o poruncă dată mânăstirii Tismana de către cel ce se 

intitula: “Mircea, mare voievod și domn, singur stăpânitor a toată  Ungrovlahia.” 

Urbea de pe Jiu a auzit trecând și a purtat trecerea istoriei. L-a  primit pe Mihai 

Viteazul și pe boierii Buzești. 

Izvoarele vremurilor îi consemnează în zonă, pe Matei - aga din Brâncoveni, ori pe 

prințul aurului - Vodă Brâncoveanu. Timpul, mărețul necruțător, le-a șters urmele doar 

aparent. Faptele lor stau de veghe la hotarele istoriei noastre, alături de cele ale pandurilor 

Vladimirescului, ori ale gen. Gh.Magheru. În divanul ad-hoc din 1857, Gh. Magheru își 

exprima dorința de Unire  alături de conetnicii moldavi de dincolo de Milcov. 

Și domnul Unirii, Al .I.Cuza, a trecut în marea trecere prin Târgul cu Flori sau Târgul 

Frăsinet sau Târgul de pe Jii,  în anul 1859, primul al scurtei, dar memorabilei sale domnii. 

Legea instrucțiunii publice adoptată și în spațiul românesc într-un  simultanism al 

modernizării general europene a învățământului sec. al XIX lea genera finalități admirabile în 

România cea Mică. În 1870, în toate reședințele de județ, deci și în Târgul Jiu, existau școli  

primare în care se studia în limba română. 

În perioada Regatului român, dezbaterile privind dezvoltarea instrucțiunii publice au 

avut loc sub semnul unor mari divergențe, generate constant de interese politice meschine. S-a 

reușit, să se obțină progrese, cu susținute eforturi depuse de români, convinși de importanța 

învățământului în spațiul românesc. În Adunarea Deputaților au existat voci care au militat 

asrfel încât cei peste patru milioane de țărani, care fac puterea și bogăția neamului românesc 

și care “…ne-au păstrat naționalitatea ”
1
, să se poată instrui.  

Decretul regal  nr. 111 din 11 ianuarie 1889  este actul de naștere, oficial, al unui 

Gimnaziu real în Târgu Jiu.  A fost adus la cunoștiinta oficialităților  locale, Prefectura și 

Primăria, prin adresele cu numărul 7679/1890 și respectiv 7680/1890.
2
 

Titu Maiorescu, în calitatea sa de ministru în Ministerul Instrucțiunii Publice și 

Cultelor, semnase actul de constituire și sugerase în decretul regal, ca activitatea școlii să 

înceapă din 1 septembrie 1890, dar cursurile s-au manifestat practic din 9 septembrie 1890. 

Iuliu Moisil a fost profesor al Gimnaziului real de pe Jiu,  între anii 1894-1905, iar 

între 1 septembrie 1895 până la 7 iulie 1905, director al aceleiași instituții de învățământ. 

Moisil era asemeni ca lui Gheorghe Lazăr, Ioan Trifu Maiorescu (tatăl lui Titu 

Maiorescu), Ștefan Bobancu (primul director al Gimnaziului real ‘’Tudor Vladimirescu ‘’) … 

un român transilvănean trecut la sud de Carpați pentru a contribui la ridicarea culturală a 

acestui colț de țară. 

 ‘’Pe câtă vreme emigrările ardelenilor în principate, în secolele dinainte de al XIX-lea 

erau pricinuite din cauza iobăgiei, a lipsei de pământ, a tratamentului barbar, a persecuțiilor, 

în secolul al XIX-lea începe o emigrațiune a intelectualilor, emigrațiune ce crește, cu cât 
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libertățile își câștigă mai mult teren în principate, cu cât domnii și boierii erau conștii 

[conștienți]  că numai prin școli se poate ridica țara.’’
3
  

Moisil aducea multă știință de carte, dar și o prestanță și un farmec personal,  

deosebite. Se născuse la Năsăud, în anul în care Moldova se unea cu Țara Românească  și era  

” …fiiul lui Grigore Moisil, vicar al districtului năsăudean, cel dintâi director al Liceului 

grăniceresc din localitate, înființat în anul 1863.”
4
 

După terminarea studiilor primare a urmat liceul din Năsăud, una dintre puținele școli 

din Transilvania unde se învăța în limba română. In cadrul liceului a fost membru al societății 

de lectură, “Virtus Romana Rediviva”
5
, în care-și făcuse ucenicia și George Coșbuc. 

Capacitățile intelectuale de aici, vor fi completate prin studiile de la Viena, unde a fost 

membru al “României June ”. La Viena, Moisil a studiat chimia, literele și filosofia. 

Preocupări diverse și prietenii diverse la Viena, i-au ocupat timpul. În această dimensiune am 

putea aminti, prietenia cu marele compozitor Ciprian Porumbescu și nu mai puțin cunoscutul 

chimist Nicolae Teclu.  

Cu un trecut mai mult decât impresionant, Moisil ajunge la Tg-Jiu ca profesor,  în  

anul 1894, după ce în anii 1886-1894 fusese profesor la Gimnaziul Real din Slatina, astăzi 

C.N. ‘’Radu Greceanu.’’ 

Din anul venirii sale la Târgu-Jiu, dintr-o iarnă ca de basm -amintire întotdeauna 

dragă- Moisil va contribui constant la dezvoltarea unei activități didactic-pedagogice și 

culturale de excepție. 

În același an, 1894, grupul de intelectuali ai orașului de pe Jiu, realizează „Societatea 

Muzicală” – denumită ulterior, „Lira Gorjului”- și revista „Jiul”. În mica Junime de pe Jiu, 

alături de Iuliu Moisil, mai activau: avocatul-scriitor, Gh. Pîrvulescu, locotenentul – poet, 

Emanoil Părăianu, medicul, Ion Urbeanu, tipograful-librar, Nicu Miloșescu (ulterior furnizor 

al Casei Regale a României), inginerul-șef al județului Gorj, Aurel Diaconovici, prefectul 

județului, Toma Cămărășescu, directorul Școlii primare, învățătorul Alexandru Ștefulescu, 

directorul  Gimnaziului, Ștefan Bobancu, prof. Vitold Rola Piecarski. 

Tot în anul sosirii, 1894, realizează „Muzeul de istorie al Gorjului”
6
 cu un grup 

optimist și energic de intelectuali: Aurel Diaconovici,  Toma Cămărășescu,  Alexandru 

Ștefulescu, Ștefan Bobancu și Vitold Rola Piecarski. 

Ar trebui precizat că muzeul era primul lăcaș de cultură de acest gen din țară, 

Piekarski îi fusese coleg în calitate de profesor de desen, la Gimnaziul din Slatina, iar cu 

Diaconovici se cunoștea de la Viena, din perioada studiilor.  

Anul următor, 1895, este anul în care Iuliu Moisil, luminătorul de peste munți, devine 

directorul Gimnaziului din Tg-Jiu începând cu 1 septembrie. Luna începerii școlii îl determină 

pe noul director (al doilea din istoria gimnaziului) să propună cadrelor didactice și să 

primească acordul debutului funcțional al unui regulament de ordine interioară. Dintre 

obiective, amintim: păstrarea unei igiene personale permanente, instrucțiuni pentru gazdele 

elevilor (școala nu avea cămin), situația la învățătură consemnată lunar, observații psiho-

pedagogice ale profesorilor pentru fiecare elev… Regulamentul se va materializa într-un 

veritabil și prim carnet de elev. Primit la fiecare început de an școlar, trebuia purtat în 

permanență de elev, pus la dispoziția profesorilor, gazdelor, părinților.  

La începutul anului școlar 1895, directorul Moisil propunea și realizarea unui registru 

de caracterizare a elevilor. Era un început pentru un Caiet al dirigintelui. Cu o dragoste 

nețărmurită pentru dezvoltarea învățământului și a personalității elevilor, Moisil punea bazele 

                                                 
3
 Iuliu Moisil, „Românii ardeleni  din Vechiul  Regat și activitatea lor până la războiul întregirii neamului”, 

Editura Atelierele Grafice „Cultura Națională”, București, 1929, p.10  
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unor instrumente psiho-pedagogice, omologate mai târziu de didactica românească. Analiza 

consemnărilor se realiza periodic, după fiecare etapă școlară sau la final de an. Moisil era 

convins că cele două instrumente didactice își vor dovedi eficiența și într-un program de 

obiectivare a notării elevilor, unde persista încă subiectivismul generalizat. Multe dintre 

măsurile adoptate de Iuliu Moisil au reprezentat factori premergători ai didacticii moderne. 

Din același an, elevii gimnaziului aplicau în fiecare dimineață o altă inițiativă a 

directorului: gimnastica de dimineață. Eficiența modalității de revigorare psiho-motorie a 

elevilor este recunoscută și în contemporaneitatea imediată. 

Tot pentru elevii gimnaziului și pentru eficientizarea pregătirii lor, directorul Moisil 

inițiază activitatea de realizare a unei Biblioteci în 1895. Și pentru că “… Ministerul Școalelor 

nu era prea darnic, nici comitetele și eforiile școlare ”
7
, Moisil a gândit o altă formă inedită 

de finanțare: serbările școlare. Se desfășurau în diferite zone ale județului, la târgurile 

ocazionale sau în alte locații; cu banii stânși s-a cumpărat Marea Enciclopedie Franceză (30 

volume)
8
. Din 10 octombrie același an, apare primul număr al revistei școlare numită 

sugestiv, „Amicul tinerimii”
9
 sau “Foaie de cunoscințe folositoare”. 

 „Aducem jertfe prin scoaterea acestei foi pentru ridicarea culturală a tinerimii și am 

dori să fim sprijiniți.”
10

. Era prima revistă școlară din România. Revista a apărut patru ani 

consecutiv, la Tg-Jiu, în condiții grafice deosebite. Un mare rol a avut cu grafica sa, prof. 

Piecarski și Nicu Miloșescu, tipograful și omul de cultură. Activitatea didactică desfășurată de 

Iuliu Moisil în gimnaziul de la Tg-Jiu nu era necunoscută sau neapreciată de marele ministru, 

Spiru Haret. Dovadă pragmatică de susținere și apreciere o constituie fondurile alocate 

revistei pe perioada ministeriatului Haret. Succesorul acestuia nu a manifestat aceeași 

eficiență cognitivă, finanțarea a fost oprită și apariția revistei a încetat la gimnaziu în 1899.  

Directorul Moisil - și o parte din dăscălimea gimnaziului - au desfășurat o activitate 

deosebită în anii 1894-1895,dar noua unitate de învățământ din Tg-Jiu se confrunta cu 

numeroase dificultăți. Școala nu beneficia de un local propriu; a funcționat în diferite clădiri 

închiriate, improprii, inventarul era mai mult decât modest, numărul de cadre didactice, 

nesatisfăcător. Cu toate acestea, numărul învățăceilor, proveniți în special din rândurile 

țărănimii și orășenimii locului, va fi mereu în creștere. Dorința de învățătură a școlarilor îl va 

mobiliza și pe Moisil, alături de autoritățile locale, în găsirea celor mai oportune modalități de 

construire a unui lăcaș propriu. Terenul a fost achiziționat de la particulari, în chiar ‘’inima’’ 

orașului de pe Jiu. In 23 iunie 1896,  începe construcția propriului local. Construcția continuă 

și în anul 1898, fiind inaugurată în 4 octombrie în prezența marelui organizator și coordonator 

al școlii românești, Spiru Haret. Clădirea numită multă vreme, după presa vremii, Palatul 

Culturii, a fost realizată după planurile arhitectului  Th. Dobrescu și aduce și astăzi un aer 

neobișnuit de prospețime și influență orientală. Cu siguranță, directorul Moisil va fi avut o 

contribuție deosebită în gândirea partajării spațiului interior,  a designului  intern și extern. 

Alături de impunătoarea construcție s-a ridicat Casa Directorului, Sala de Gimnastică și 

anexele. Costurile au fost suportate în totalitate de minister și se ridicau la 275 213, 80 lei.
11

  

Palatul  culturii, prin intermediul dascălilor săi, a reprezentat nucleul unei ample mișcări 

culturale nemaiîntâlnite în târgul de la Jiu și exprimată prin: conferințe, serbări susținute cu 

sprijinul elevilor, societăți culturale sau construirea unor bănci populare. Implicarea lui Moisil 

a fost constantă, originală, eficientă și extrem de valoroasă. În anul 1896, când probabil 

supraveghea și construcția noului local, Moisil publica Manualul de anatomie și igienă pentru 

                                                 
7
 Iuliu Moisil , Amintiri și date din trecutul Gimnaziului –liceu Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu, Târgu-Jiu, 

1935, p.3 
8
 ***Marea  Enciclopedie , colecția muzeală  a Colegiului Național, “Tudor Vladimirescu”, Tg-Jiu 

9
 “Amicul tinerimii”, an 1, nr.1, 1895, colecția muzeală a Colegiului Național, “Tudor Vladimirescu”, Tg-Jiu  

10
“Amicul Tinerimei”, nr. 5/1895,p.5 

11
 Cornel Cîrstoiu, Liceul  „Tudor Vladimirescu”. Un secol de lumină, Tipografia, Târgu-Jiu, 1990, p.61 
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clasa a șasea și introducea în programa școlară jocul cu mingea, numit Fuga.
12

 Jocul se va 

transforma în Oina din zilele nostre, sport național.  

Din anul 1897, gimnaziul primește prin decretul regal, nr. 2413 din 23 iunie,  numele    

„Tudor Vladimirescu”. Surse istorice menționează ca propunător al actualei denumiri pe Iuliu 

Moisil. Ca semn de apartenență identitară, inițialele marelui revoluționar au fost gravate în 

decorațiunile exterioare ale ancadramentelor ferestrelor sau pe piese de mobilier.  

În seria preocupărilor didactice se înscrie și editarea Manualului de botanică pentru 

clasa a VII a în anul 1899. Frumosul amfiteatru al Gimnaziului „Tudor Vladimirescu” avea să 

găzduiască începând cu anul 1900 o serie de patruzeci de conferințe. Decizia inițiatică îi 

aparține lui Moisil, dar alături i-a stat  marele profesor și cercetător, gorjean, Ion Popescu 

Voitești. Prima conferință a fost susținută de Voitești, iar calitatea activităților este singura 

explicație a rezistenței fenomenului amfiteatru, vreme de patru ani. 

Debutul conferințelor a fost concomitent cu deschiderea cursurilor, Școlii de ceramică, 

în același an, 1900 și în același local al Gimnaziului „Tudor Vladimirescu”. Era prima școală 

de profil din țară, rod al unei inițiative private, gândite de Iuliu Moisil, Aurel Diaconovici, 

Vitold Rola Piecarski
13

 și  va înceta activitatea în august 1916
14

 după șaisprezece ani de 

existență, dar și de realizări de excepție. Școala de ceramică era o expresie a gândirii cu totul 

novatoare a generației de intelectuali ai momentului, din Târgul de pe Jiu, dar mai ales a lui 

Iuliu Moisil, care spunea „…să ridicăm bunăstarea meseriașilor noștri, să formăm din Tg-Jiu 

un  oraș de industrie artistică.”
15

. Enciclopedismul teoretic și practic manifestat în celelalte 

realizări din Târgu –Jiu, îl sugerează pe Moisil ca inițiator cert, un generator de prototip în 

îmbinarea tradiției locale a olăritului cu studiile de calitate pentru dezvoltarea unei ceramici 

de competiție europeană. Câteva dintre produsele școlii au primit medalii la concursuri 

naționale și  internaționale. O parte, destul de mică, din vasele de o frumusețe unică se mai 

regăsește și astăzi la Muzeul școlii, în holul central sau în sala profesorală.  Moisil a devenit, 

vreme de peste un deceniu, nucleul activității științifice și culturale, nu numai din Tg-Jiu, dar 

și din județ, unde a colaborat exemplar cu dascăli inimoși și dedicați luminării poporului. 

Un capitol de excepție în istoria școlii se încheia în anul 1905 odată cu plecarea 

marelui dascăl Iuliu Moisil la București. Plecarea s-a realizat într-o manieră scandaloasă, 

generată de numirea unui nou director în persoana unui prof. de matematică, Alexandru 

Andronescu. După numirea sa ca director, manifestă o atitudine mai mult decât revoltătoare la 

adresa lui Iuliu Moisil, dar și față de interesele școlii, așa cum timpul o va demonstra. Îi cere 

intempestiv fostului director să predea și Muzeul, care funcționa într-o sală a gimnaziului, dar 

reprezenta o instituție de cultură de interes județean la a cărei realizare Moisil își adusese 

alături de colaboratorii săi o contribuție deosebită. În urma refuzului marelui dascăl și fără a 

aștepta decizia forurilor decizionale competente, noul director închide sala muzeală și după 

acel moment muzeul și-a încheiat activitatea pentru o perioadă lungă de timp. În acest context 

părăsea Iuliu Moisil școala pentru a cărei dezvoltare se străduise ani întregi, dar și urbea la a 

cărei propășire culturală, și nu numai,  își adusese o contribuție de excepție. S-a stabilit la 

București, a fost urmat de o parte dintre colegii cu care colaborase la Târgu-Jiu, și-a continuat 

cariera culturală, a devenit membru corespondent al Academiei Române, va rămâne mereu un 

om și un dascăl de factură vizionară, iar despre prof./director –pentru doi ani de zile – 

Alexandru Andronescu, istoria nu consemnează nimic, cu excepția jenantului episod din 

1905.  

Plecarea lui Iuliu Moisil va avea semnificația unui sfârșit de capitol, poate cel mai 

înălțător și prolific din istoria școlii. Anii treceau cu șiruri numeroase de elevi și profesori, și 
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 Ibidem , p.64 
13

 ANIC, Filiala Gorj, Dosar de inventar, nr.119, p.1  
14

 Ibidem. 
15

 Iuliu Moisil , Arta decorativă în ceramica  românească , București, 1932 , p.10   
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timpul curgea spre “marele război” sau „războiul întregirii neamului”, cum a spus Moisil. La 

această întregire, el a adus o nemăsurabilă contribuție prin puterea minții și frumusețea 

sufletului, oferite educării românilor. 
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Arcul neuitării-din „Rareşul” de acum un veac 

1914-2018 
 

 

Prof. dr. Dorina-Luminița Drexler 

Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, jud. Neamț 

 

Se împlinesc anul acesta o sută de ani de la declanșarea Primului Război Mondial,care 

avea să marcheze începutul unei noi epoci în istoria omenirii. Scopul intervenției de față este 

rememorarea modului în care Marele Război avea să influențeze destinul unei generații- din 

care făceau parte și  elevii  Liceului de Băieți “Petru Rareș “din comuna urbană Piatra Neamț. 

Știm că atentatul de la Sarajevo a avut loc după serbările școlare la care participase nefericitul 

arhiduce austro-ungar Franz Ferdinand de Habsburg.   

În cuvântarea de la sfârşitul anului şcolar 1913-1914, directorul Liceului de Băieţi   

“Petru Rareş”din Piatra Neamţ, prof. M. Stamatin, evoca “măreţul eveniment istoric din vara 

trecută (n.ns. 1913), care a avut ca rezultat pacificarea Balcanilor şi mărirea morală şi 

teritorială a patriei noastre”
1
, referindu-se astfel la participarea României la al doilea război 

balcanic (1913), încheiat prin Pacea de la Bucureşti, prin care Cadrilaterul a revenit României. 

Nu trebuie să uităm că acest discurs al directorului era rostit în contextul extrem de tensionat 

provocat de asasinarea, la Sarajevo, în Bosnia, a prinţului moştenitor al Austro-Ungariei, cu 

care România era aliată în cadrul Puterilor Centrale şi în urma căruia avea să se declanşeze 

Primul Război Mondial. 

Acum, războaiele balcanice sunt considerate ”testul cel mai sever al alianţei dintre 

România şi Austro-Ungaria”
2
, iar intrarea României în al doilea război balcanic împotriva 

Bulgariei, care-şi atacase foştii aliaţi, Serbia şi Grecia, s-a datorat tocmai ameninţării de către 

aceasta a echilibrului de putere din zonă.
3
 În urma participării României la al doilea război 

balcanic şi prin organizarea Păcii de la Bucureşti, România „şi-a sporit prestigiul datorită 

posturii de garant al echilibrului de putere din Balcani şi şi-a mărit încrederea în forţele 

proprii”.
4
 

Este impresionant modul în care profesorii şi elevii Liceului ”Petru Rareş” din Piatra 

Neamţ au fost implicaţi în acest eveniment din marea istorie. Directorul M. Stamatin afirma în 

cuvântarea menţionată: “Şcoala, care pune mare bază pe educaţia naţională, îşi reaminteşte cu 

mândrie de aceste evenimente; cu atât mai mult cu cât şi liceul nostru a participat la ele, dând 

ostaşi pe d-nii profesori V. Bogrea, V. Andriescu, V. Ghiţescu, P. Popovici, N. Stoenescu şi 

dintre elevi pe Erinici cl. VI, Klaus şi Frunzetti G. Cl. VII. 

De amintirea acestor fapte ne este legată şi aducerea aminte a unui eveniment trist şi 

dureros pentru noi: e moartea unuia din cei mai tineri colegi, a lui Pantelimon Cosmulescu, 

care, în ziua de 11 iunie trecut, în urma unor împrejurări fatale ne-a fost răpit de valurile 

Bistriţei. 

Pe când armata noastră trecuse Dunărea, aici în Piatra, Cosmulescu alcătuise împreună 

cu câţiva oameni de inimă o societate de chirurgie ce se pregătea pentru o eventuală îngrijire a 

răniţilor; din mijlocul acestor preocupări fu smuls Cosmulescu”.
5
 

                                                 
1
 Cuvântarea ţinută de directorul liceului, d.M. Stamatin,la 19 iunie la serbarea de fine de an, în “Anuarul 
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2
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3
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4
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5
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Cadavrul lui a fost găsit abia după o lună şi înmormântat la Schitul Doamna, “în faţa 

unui număr foarte restrâns din colegii, elevii şi prietenii lui.”
6
 

Apreciat elogios de românii care l-au trăit, considerat de istorici un prilej de creştere a 

prestigiului şi a teritoriului României, războiul balcanic este considerat de scriitorul evreu de 

origine austriacă Ştefan Zweig un prilej pentru producătorii de armament Krupp şi Schneider-

Creusot de a-şi testa tunurile “unul împotriva celuilalt pe material uman străin, aşa cum au 

făcut mai târziu nemţii şi italienii cu avioanele lor în războiul civil spaniol“.
7
 Indiferent de 

apreciere, războaiele balcanice au zguduit şi liniştea măruntului nostru oraş de provincie, după 

cum am arătat. Dincolo însă de această zguduire viaţa şcolii, considerată de directorul M. 

Stamatin “un organism cu o viaţă proprie, supus unor anumite legi de organizaţie şi de 

evoluţie”
8
, mergea înainte. 

Deoarece multe dintre consideraţiile profesorului Stamatin actualitatea, iar altele sunt 

caracteristice pentru spiritul “Rareşului” de acum un veac, le voi reda in extenso. Astfel, el 

aprecia că ”valoarea corpului didactic a unei şcoli, metoadele sale de învăţământ au rolul 

primordial în educaţie; copiii sunt însă sub influenţa şcoalei numai o parte din vreme, restul 

timpului apatţin familiei şi societăţei, cari adaug o bună parte din influenţa lor-pozitivă sau 

negativă-educaţiei date de şcoală. Nu putem izola şcoala influenţei mediului în care se 

găseşte, trebuie să punem prin urmare activitatea acesteia în legătură cu familia, societatea 

precum şi cu toate împrejurările în care ea lucrează.  

Menirea şcoalei fiind educaţia-educaţia în sensul larg al cuvântului, cu scopul de a da 

o dezvoltare egală tuturor facultăţilor unui individ - viaţa ei trebuie privită şi în tot complexul 

manifestărilor ei de ordin intelectual, moral şi fizic.”
9
 

Revenind la contextul istoric în care avea loc acest discurs, trebuie menţionat şi faptul 

că anul şcolar începuse cu o lună şi jumătate mai târziu, adică la 15 octombrie 1913, din cauza 

epidemiei de holeră şi că şi “în anul anterior şcolile din Piatra au suferit de pe urma 

epidemiilor.”
10

 

Directorul M.Stamatin considera şi că “viaţa unei şcoli trebuie privită şi din punctul de 

vedere al disciplinei sale”, fiind de părere că ”educaţia tinerimei noastre oglindeşte viitorul 

neamului şi al ţărei – trebuie s-o mărturisim: e în prea mare libertate şi dezordine. Se  vede în 

elevii noştri, mai ales în cei din cursul superior, tendinţe bolnăvicioase către dezordine şi 

anarhie”, care  “de multe ori, nu se întâlnesc între ei decât ca să joace cărţi, să fumeze sau să 

se dee la fapte şi mai vinovate”
11

; în urma unor scandaluri pe care le provocaseră, mai mulţi 

elevi au fost eliminaţi. 

Directorul era îngrijorat şi de faptul că elevii nu respectau prevederile regulamentului 

şcolar în legătură cu portul uniformei, în liceu având uniformă mai puţin de o treime din 

numărul elevilor. În timpul unei inspecţii făcute de director, la clasa a VII a (a XI- a din zilele 

noastre) un singur elev purta uniformă, iar la clasa a VI –a (a X -a acum), nici unul. Numărul 

matricol, care ar fi trebuit brodat pe gulerul tunicii, era,în realitate, prins cu bolduri de guler, 

pentru a putea fi scos cu uşurinţă. Pe director îl nemulţumea şi faptul că elevilor le plăcea “să 

umble cu părul mare, cu frizură, şi e o adevărată nenorocire pentru unii când e vorba să se 

tundă: unul din ei prefera mai bine să se retragă din şcoală decât să-şi piardă părul.”
12

. M. 

Stamatin conchidea: „e adevărat că aceste sunt fapte mici, care poate, ar părea că n-au o aşa 

de mare importanţă în educaţie; cu îndeplinirea cu exactitate a îndatoririlor mici se formează 

                                                 
6
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7
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însă spiritul de ordine şi de îndeplinire a datoriei, ce ne lipsesc aşa de mult, atât în viaţa 

şcolară, ca şi în întreaga noastră viaţă socială.”
13

 

 Bilanțul făcut de director la sfârșitul anului școlar 1914-1915 era și mai dramatic: 

„din iulie 1914 și în tot cursul  acestui an, am fost și suntem încă spectatorii celei mai 

groaznice tragedii ce a sguduit vreo dată omenirea.- Resboiul ce se deslănțuie în întreaga 

Europă și în jurul fruntariilor noastre, amenințându-ne, în tot timpul să ne cuprindă și pe noi, 

pune spre deslegare și întreaga problemă a nemului românesc.-Existența noastră ca țară și ca 

neam vor fi cu siguranță legate de rezultatele acestui resboi. ”
14 

Din luna august 1914 “am împărțit localul școalei cu armata-trei companii, din 

regimental 55 infanterie au ocupat clasele I,II,III,IV,V,VI și sala de gimnastică (…)“, dar “a 

fost un alt fapt care a avut o înrâurire mult mai serioasă: a fost concentrarea a o bună parte din 

profesorii școalei.“, iar cei rămași s-au străduit să-i suplinească.
15

 

Moarea regelui Carol I la 29 septembrie 1914 “face ca școala să ia doliu, 

suspendându-și cursurile până la 5 octomvrie. La redeschiderea cursurilor, vinery, 5 

octomvrie, d. professor V. Ghițescu vorbește în amfiteatreul liceului, înaintea profesorilor și a 

elevilor, despre viața acestui mare rege
16

  “ 

În ciuda tuturor dificultăților, școala și-a continuat cursul și, pe lângă orele de clasă, 

elevii au avut și preocupări extrașcolare, legate de Societatea de lectură (înființată din 1905), 

cinematograful liceului (existent din 1909), cercetășia, concursurile cu alte școli. 

Societatea de lectură era în al zecelea an de activitate și a reușit să țină șapte ședințe 

publice, în cadrul cărora elevii Filip A., Albini M. și Benglui N. au ținut disertații foarte 

reușite. Cinematograful, condus de doi elevi, a reușit să contribuie la tradiționala strângere de 

fonduri pentru tradiționala excursie a absolvenților de la finele anului școlar. Ca și în anii 

precedenți, cinematograful liceului s-a confruntat cu lipsa filmelor adresate elevilor. 

Cercetășia era la început de drum în liceu (ea apăruse pe plan mondial în 1908), fiind 

organizată de profesorul V. Andreescu. Apreciată de director că “nu se împacă încă îndeajuns 

cu orariile de muncă ale școalei“, fiind “o organizație ideală pentru zile libere și vacanță
17

“ , 

ea și-a dovedit utilitatea în anii de război, elevii și profesorii implicându-se în susținerea 

spitalelor de campanie instalate în școli. 

Pe lângă excursiile scurte, făcute în împrejurimile orașului Piatra Neamț de toate 

clasele din liceu, elevii clasei a VIII a (a XII a de azi) nu au renunțat nici la excursia 

tradițională a absolvenților, sub coordonarea dirigintelui E. Istrati având loc o excursie pe 

Valea Prahovei, prilej cu care s-au vizitat instalațiile industriale de la Câmpina și Azuga. 

Banii pentru excursie au provenit atât din cotizațiile elevilor, cât și din reprezentațiile 

cinematografului liceului, precum și donația unui sponsor local, om politic, Emil 

Costinescu
18

. 

Elevii liceului au participat la două concursuri organizate de “Gazeta de Matematică“ 

(în vacanța de Paști) și de Tinerimea Română (la 3 mai), la concursuri de matematică, 

respectiv de muzică, unde elevii liceului au obținut locuri de cinste (locul I la matematică).
15

 

Serbările școlare au continuat și în anul școlar 1914-1915, fiind organizate la 27 

Noiembrie (a 46-a aniversare a înființării liceului), la 24 ianuarie și 10 Mai (împreună cu 

Școala Normală), dar și la 12 mai și 6 iunie, pentru strîngere de fonduri. De la ultimele două 

serbări au fost obținuți 650 lei, în care intră și donații ale unor personalități locale, ca primarul 

O. State și comerciantul și filantropul G. Lalu-cu care s-au cumpărat sobele de pe coridoarele 

liceului.
16 
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N.,1915, p.42 
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În anul școlar 1914-1915 liceul a avut 401 elevi, din care 226 locuiau cu părinții sau la 

rude, 121 la gazde și 52 la internatul liceului (înființat în 1913 și condus de profesorul V. 

Ghițescu).
17

 Gazdele au fost vizitate de director și diriginți, conform regulamentului liceului, 

pentru a vedea condițiile în care locuiau elevii.
18

 

Biblioteca liceului, cu un fond de carte de 2700 volume, față de 2500 în iunie 1914, a 

fost dotată prin contribuții ale elevilor și donații, dar a avut de suferit “din cauza suprimării 

bibliotecarului“
19

, adică a desființării postului de bibliotecar. 

În primele zile ale lunii iunie s-a deschis, prin grija profesorului de desen I. Ciucă, 

expoziția de desen a elevilor liceului, deschisă și publicului până la 15 iunie. 

La 15 iunie a avut loc, în amfiteatrul liceului, serbarea școlară, moment de bilanț 

pentru anul școlar 1914-1915, directorul evocând faptul că erau înscriși cei mai mulți elevi, 

dar, crescând și exigența profesorilor, anul se încheia și cu numărul cel mai mare de repetenți 

(20% din efectiv, față de 13 % în anul precedent).
20

 Ne putem imagina că, pentru elevii în 

cauză, dar și pentru familiile lor, repetenția era o dramă, dar care și-a pierdut din importanță în 

fața dramei colective provacată de război. Așadar, anii școlari 1913-1914 și 1914-1915 erau 

încă ani de relativă normalitate în viața școlii, de fapt liniștea dinaintea furtunii ce avea să se 

declanșeze și pentru România odată cu ieșirea din neutralitate și intrarea în Marele Război. 

Trebuie remarcat și faptul că, deși profesorii erau conștienți de evenimentele ce stăteau să 

izbucnească, răspunsul a fost creșterea exigenței față de pregătirea elevilor. Cum au trecut 

prin anii de război elevii și profesorii liceului va face, poate, subiectul unei alte comunicări. 

Pe de altă parte, există și aprecieri conform cărora “războiul cel mare a izbucnit când toată 

lumea se aștepta mai puțin(…)”. Cu alte cuvinte, chiar în urma atentatului, pacea încă mai 

avea o șansă. Singurul lucru care se poate afirma cu siguranță este că, în lipsa atentatului de la 

Sarajevo, războiul nu s-ar fi pornit în vara anului 1914. Se anunța, ironic, o vară, în sfârșit 

liniștită, un moment de relaxare în raporturile internaționale, după cele două războaie care 

însângeraseră Balcanii în 1912-1913 și puseseră în alertă cancelariile marilor puteri.”
21

 

Am considerat utilă evocarea unui moment din istoria liceului nostru într-un moment 

de răscruce al istoriei naţionale şi universale, pentru a aduce în atenţia celor de acum un trecut 

ce nu trebuie dat uitării, ci, parafrazându-l pe istoricul I.Bulei, inclus în „arcul neuitării.” Buna 

funcţionare a instituţiilor statului a fost, în vremurile grele ale războiului, un simbol al 

rezistenţei. În anii ce au urmat întâmplărilor evocate în articol, rezistenţa prin funcţionarea 

instituţiilor vitale ale unui stat, precum şcoala a avut  acelaşi mesaj ca şi deviza de pe front 

“pe aici nu se trece.” 
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Dascăli și elevi eroi ai Colegiului Național „Matei Basarab” din București  
 

 

Elev Barbu Alexandru Cristian 

Colegiul Național „Matei Basarab” București 

 

Ion Popescu-Voitești 

A fost profesor de științe naturale între 1910-1919 la Liceul ‘’Matei Basarab’’. Din 

1920 devine profesor universitar la Cluj, după obținerea doctoratului în științe, la Paris.  

A participat la primul război mondial cu gradul de căpitan în rezervă (descoperă un 

masiv de sare în spatele frontului, la Sărata, la 6,5 km de Bacău, asigurând sarea necesară 

populației); din 1917, cu gradul de maior, s-a ocupat de secția de prospectări a Marelui Stat 

Major.  

După demobilizare, devine șeful Serviciului Geologic al Ministerului Industriei și 

Comerțului și prospectează regiunea Bacău, identificând bogate zăcăminte de petrol. Paralel 

cu preocupările lui practice, a 

organizat catedra de geologie a 

Universității din Cluj.  

A dus faima științei 

Românești peste hotare, ținând 

conferințe și comunicări la 

Bruxelles, Londra, Cairo, Madrid, 

Strasbourg. A fost membru al 

societăților de geologie din Franța, 

Austria, SUA. Din 1936 devine 

directorul institului Geologic din 

București. Ion Popescu-Voitești a 

participat cu peste 140 de 

comunicări la congrese naționale și 

internaționale. Marele savant a 

condus Institutul Geologic al 

României. După ce a ieșit la 

pensie, s-a retras în satul său natal, 

Voitești. El a fost toată viață 

mândru de originea sa și a adăugat 

numele satului de bastină la 

numele de familie. El a lăsat în 

casa sa o veritabilă colecție 

paleontologică și de mineralogie. 

Dr. Wilhelm Filderman 

Născut la 14 septembrie 1882, W. Filderman urmează cursurile Liceului ‘’Matei 

Basarab’’ din București. Apoi urmează Facultatea de drept din București, dându-și doctoratul 

la Paris. Aici, frecventează cercurile republicane care propagau idei umanitare. A fost un 

reprezentant al populației evreiești. La Conferința de Pace de la Paris din 1919 și în 

Parlamentul României interbelice, a respins tezele social-democrate și comuniste care 
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susțineau că naturalizarea populației evreiești nu se poate realiza decât în contextul 

programelor stângii marxiste.  

Devenit liderul populației evreiești, Dr. Filderman este singurul conducător al unei 

minorități etnice din România care cere audiență regelui Ferdinand, exprimând în numele 

evreilor din România atașamentul față de patria mamă, România, și condamnând ingerințele 

comuniste de sorginte rusească.   

W. Filderman a participat 

la primul război mondial ca 

sublocotent în rândurile armatei 

române și pentru abnegație și 

eroism, este decorat cu ordinele 

‘’Coroana Militară’’ și ‘’Virtutea 

Militară’’. Dr. Wilhelm 

Filderman a reprezentat România 

la Conferința de Pace de la Paris, 

fiind noul președinte al Uniunii 

Evreilor Pământeni. Avea 36 de 

ani și intra în istorie artizan al 

primului Tratat privind drepturile 

minorităților naționale, semnat la 

Saint-Germain.   

În 1940, când hotarele țării 

se prăbușeau, acest avocat al 

cauzei naționale românești, îi 

scria regelui Carol al II-lea … 

„Evreii români țin cu tot respectul 

să proclame solidaritatea lor 

nezdruncinată cu destinele 

poporului român. Ei împărtășesc 

soarta obștească, suferind cu 

suferința românească și nădăjduind cu nădejdea românească.” 

După 23 august 1944, a devenit sufletul masivelor emigrări ce s-au desfășurat cu 

vapoarele Pan York, Pan Crescent și Transilvania, în ciuda obstacolelor create de Comitetul 

Democrat Evreiesc. Cu 24 de ore înainte actului de la 23 august, la cererea lui Mihai 

Antonescu, dr. Wilhelm Filderman se implică în transmiterea la Istanbul a mesajului 

Guvernului României adresat marilor organizații evreiești de a sprinjini solicitarea ca trupe 

aeropurtate occidentale să fie parașutate la București, căci trupele sovietice ajunseseră în 

suburbiile Bacaului.  

  În 1946, ziarul „Scânteia” și ziarul communist evreisc ‘’Unirea’’ încep pregătirea 

procesului Filderman prin lansarea acuzațiilor de înaltă trădare. Procesul împotriva dr. 

Wilhelm Filderman a fost deopotrivă un process antievreiesc; dar și un proces antinațional, 

împotriva unuia dintre marii avocați ai cauzei independenței, suveranității și integrității 

teritoriale a statului național unitar român. ( proces în lipsă)   

Acesta s-a stins din viață în 1963, la Paris.  
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Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” în timpul Primului Război Mondial 
 

 

Elevele  Mihai Amelia Maria, Stan Anna Briseis, Șerbănescu Ioana Alexandra, 

Colegiul Național ,,Mihai Viteazul”, București 

 

Înființat în 1865, Colegiul Național „Mihai Viteazul”, instituție centenară a 

învățământului românesc, a fost martorul marilor frământări care au zguduit societatea 

românească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și pe parcursul secolului al XX-lea, 

istoria sa împletindu-se cu toate evenimentele istorice ale trecutului, care au avut un puternic 

impact asupra activității instituției. Astfel s-a întâmplat și în preajma anilor în care România a 

fost angrenată în Primul Război Mondial, conflagrație în care noi, românii, am intrat din 

dorința de a împlini un vis milenar, reîntregirea neamului. Efectele participării la acest război 

n-au întârziat să apară, reflectându-se în toată activitatea educativă, în programul școlar, în 

măsurile drastice impuse instituției, în atitudinea dascălilor și a directorilor vremii sau în 

felurite forme de manifestare ale elevilor liceului. Cu toții, civili sau militari, au fost implicați, 

într-o formă sau alta, în acest conflict armat. 

Încă dinainte de anul 1916, elevii și profesorii colegiului nostru au fost însuflețiți de 

idealurile naționale, participând la diverse acțiuni organizate de societatea culturală Tinerimea 

Română sau de Legiunea Cercetașilor Români. Nu întâmplător, intrarea României în război i-

a determinat pe mulți dintre aceștia să se înroleze, devenind combatanți direcți. Acest lucru a 

afectat programul întregului învățământ, implicit pe cel al instituției noastre. În februarie 

1916, se făcea apel la profesorii din capitală să facă ore suplimentare, pentru a se acoperi 

norma colegilor mobilizați. Ministerul a hotărât reducerea orarului la o jumătate de zi, cu ora 

de 45 de minute, urmând ca 4 ore pe săptămână să fie dedicate suplinirii.  

Între 20 noiembrie 1916, momentul ocupării capitalei de către germani, și 17 aprilie 

1917, activitatea liceului nostru s-a întrerupt total, clădirea liceului fiind utilizată de armata 

germană ca lagăr pentru prizonierii de naționalitate franceză și engleză. Din 1917 până în 14 

iunie 1919, cursurile s-au ținut în vechiul local al liceului „Dimitrie Cantemir” din vechea 

stradă G. D. Pallady, după-amiaza, între orele 14 și 18. Abia la sfârșitul războiului, în 

perioada 1919-1924, liceul revine în vechiul local din strada Știrbei Vodă. Cursurile se reiau 

pe 20 octombrie 1919, clădirea proaspăt reabilitată deschizându-și porțile, pregătită pentru 

noul an școlar. Piatra de temelie a localului actual s-a pus abia în 15 mai 1921, în prezența 

unor invitați de marcă, Mitropolitul Primat, Ministrul Instrucțiunii Publice P.P. Negulescu, 

Gheorghe Țițeica, decanul Facultății de Științe, savantul Nicolae Iorga, clădirea din 

bulevardul Pache Protopopescu finalizându-se în anul 1928, sub directoratul profesorului Ioan 

Roman. Absolvent al Facultății de fizico-chimice, Ioan Roman devenise profesor la Liceul 

,,Mihai Viteazul” din 1907, rămânând alături de elevi și pe parcursul războiului. În urma 

recomandărilor cadrelor didactice, în noiembrie 1919 a fost numit director, funcție pe care a 

deținut-o până în 1938, când s-a retras.  

Personalul liceului a avut mult de suferit în anii Primul Război Mondial, atmosfera 

devenind sufocantă pentru libertatea de exprimare și libera circulație a persoanelor. 

Comandura germană a constituit Biroul de control al populației, fiecare persoană, începând de 

la vârsta de 15 ani, primind o legitimație (Ausweis) și fiind obligată să se prezinte zilnic la 

control. Direcțiunea liceului avea sarcina de a ține o strictă evidență a personalului.  

În anii acestei conflagrații mondiale, Liceul „Mihai Viteazul” avea un corp profesoral 

de invidiat. Printre cadrele didactice de atunci se afla și Gheorghe Bogdan Duică (1866-1934), 

profesor care a urmat studiile universitare la Jena, dobândind vaste cunoștințe despre cultura 

germană și specializându-se în diverse domenii, precum literatură, estetică, filozofie, 
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pedagogie sau istorie. A devenit profesor la Liceul ,,Mihai Viteazul”din 1908, fiind numit 

apoi director până în 1917. După război, a devenit Rector al Universității din Cluj și profesor 

de istoria literaturii române moderne. În 1920, a fost ales membru al Academiei Române, în 

locul maestrului său, Titu Maiorescu.  

În 1917, directorul Gheorghe Bogdan-Duică a fost arestat și deportat în lagăr, pe motiv 

că, „datorită legăturilor sale cu ministrul Austro-Ungariei la București și a accesului la 

ziarele germane, cunoștea adevărata situație a fronturilor de război, alta decât cea 

prezentată în Gazeta Bucureștilor, aflată sub cenzură. Exprimându-și liber părerile, pe care 

le aducea la cunoștința colegilor săi, profesorul Duică devenise astfel periculos în ochii 

autorităților de ocupație, care au decis izolarea sa”
1
, trei fiind lagărele în care și-a petrecut 

detenția, respectiv Imperialul, aflat la subsolul hotelului din fața Palatului Regal, Săvenii, aflat 

într-un sat din Bărăgan, și Troian, aflat în Bulgaria
2
. În locul său a fost numit director 

provizoriu, în perioada 1917-1919, profesorul de matematică Gheorghe Beiu-Paladi, care n-a 

avut o viață ușoară în această funcție, având sarcina ingrată de a ține o strictă evidență a 

personalului, la ordinul Biroului de Control al populației, constituit de germani
3
.  

Ca o recunoaștere a activității depuse în slujba patriei și a școlii românești, în acești 

ani dificili, profesorii Ioan Roman și Gheorghe Beiu-Paladi au fost numiți ofițeri ai ordinului 

„Coroana României”, acordându-li-se și distincția „Răsplata muncii”, clasa I, pentru 

învățământ. 

În anii întunecați ai războiului, în liceu s-au introdus cursuri serale obligatorii de limba 

germană, predate de profesori nativi, în timp ce dascăli ai liceului, precum profesorul de 

istorie Averichie Theodor Aguletti și celebrul profesor de limba română Anton Lupu 

Antonescu, autor al unor manuale prestigioase și coordonator al revistei societății Tinerimea 

Română, au fost arestați, fiind considerați primejdioși pentru siguranța statului german.  

 Alți profesori au fost mobilizați, luptând pe front sau activând în cadrul Marelui Stat 

Major. Profesor la Liceul „Mihai Viteazul” timp de 40 de ani, licențiat în științele naturii și 

mare patriot, Ion Popa Burcă a fost și el mobilizat ca locotenent în Reg. 80 Infanterie, unde a 

servit ca instructor până la 1 iulie 1917, fiind trimis apoi în misiune militară în Rusia. În 

septembrie 1917 a fost ridicat la rangul de căpitan. După lovitura de stat bolșevică de la 

Petrograd, s-a refugiat cu întregul personal al ambasadei la Stockholm, de unde a fost repatriat 

în 1919
4
. Impresionantă este lista medaliilor și decorațiilor pe care acest profesor discret, 

modest, lipsit de ambiții deșarte le-a obținut, ca recunoștere a serviciilor aduse țării și școlii 

românești: medalia jubilară Carol I (1906); Ordinul ,,Stema României”, în gradul de cavaler 

(1908); Crucea comemorativă a războiului 1916-1918 și Ordinul ,,Coroana României” în grad 

de ofițer (1922). 

La rândul său, preotul și profesorul de religie Vasile Procitan a fost mobilizat din 22 

mai 1916, cu gradul de maior la Marele Cartier General, serviciul religios
5
. În 1918, a fost 

decorat cu ordinal „Sf. Stanislas, clasa a II-a, fără spade” și, în 1919, cu distincția „Răsplata 

muncii” pentru Biserică și „Coroana României cu spadă în grad de ofițer”. 

Ion Bucovineanu, profesor de educație fizică al liceului între anii 1914 – 1934, 

absolvent al Școlii de arme și dare de seamă din București, al Institutului central de educație 

fizică din Stockholm și autor al unui manual de educație fizică suedeză, a fost mobilizat la 

Școala de artilerie, geniu și marină din București, ca maestru de gimnastică suedeză
6
. Pentru 
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merite excepționale în slujirea școlii românești, după război, a fost onorat cu distincția 

„Răsplata muncii”, clasa I, pentru învățământ. 

Gheorghe Marinescu, profesor suplinitor de limba franceză, a fost mobilizat ca 

sublocotenent în Reg. I Artilerie de munte și a participat la luptele de pe Valea Jiului din 

toamna anului 1916, în septembrie 1917 fiind ridicat la rangul de căpitan.  

Ion Nanu, preparator, a activat ca sublocotenent în Reg. 46 Infanterie. Fiind rănit în 

luptele de la Predeal, din octombrie 1916, a fost demobilizat cu gradul de locotenent și distins 

cu „Coroana României cu spade în gradul de cavaler”.  

Profesorul suplinitor de matematică Ștefan Tacovian a fost mobilizat ca sublocotenent 

în Reg. 21 Infanterie, Dumitru Ioanițescu, a activat ca locotenent la Comandamentul Armatei 

a II-a, iar Virgil Bărbat a fost mobilizat la Marele Stat Major și la ziarul „România”. 

Pe de altă parte, o mulțime de cadre didactice ale liceului s-au refugiat în teritoriul 

rămas liber, printre aceștia aflându-se și Ion Otescu (1859-1932), fost director al Liceului 

,,Mihai Viteazul”, între anii 1889 – 1891 și profesor la Catedra de matematică, în care a 

activat din 1906 până în 1927. În timpul războiului, acesta s-a refugiat la Vaslui, fiind numit 

director al liceului de acolo, fapt pentru care, în 1924, a devenit Comandor al Ordinului 

Coroana și Steaua României, ca o recunoștere a serviciilor aduse țării și școlii românești. 

Petre V. Hanes, strălucitul profesor de limba română, s-a refugiat la Iași și a lucrat la 

Cenzura Militară Poștală, la distribuirea de bonuri de carne și, în paralel, a dat lecții de limba 

română elevilor refugiați. La începutul anului 1918, îl găsim la Chișinău, în calitate de 

profesor la Gimnaziul nr. 2, implicat profund în acțiunea de ridicare a școlii românești din 

Basarabia, calitate în care inițiază și crearea „Bibliotecii Moldovenești”
7
, ajutat de fratele său 

Vasile V. Hanes, el însuși renumit profesor al Liceului „Mihai Viteazul”, și de profesorii D. 

Munteanu Rîmnic, Axente Banciu  și Sebastian Bornemissa. După război, ca secretar general 

al Ministerului Instrucțiunii Publice a lucrat pentru sprijinirea unor instituții școlare de care s-

a simțit legat: internatul liceului ,,Matei Basarab”, unde a fost elev; clădirea liceului ,,Mihai 

Viteazul”, unde a fost dascăl și localul nou al liceului ,,Titu Maiorescu” (azi I.L.Caragiale), 

din cartierul său. Ca recunoaștere a meritelor sale, a fost distins cu Medalia Jubiliară Carol I.  

Profesorul de muzică Nicolae Ghermănescu, absolvent al Conservatorului din 

București, autor de manuale de muzică și întemeietorul societății ,,Mugur”, cu care a 

organizat nenumărate concerte și reprezentații teatrale, s-a refugiat și el  la Iași, unde a 

participat, în calitate de delegat al Ministerului Industriilor, la distribuirea cărnii, iar, din 

decembrie 1917, a lucrat la înregistrarea răniților la Spitalul Oltea Doamna. 

Având asemenea modele de viață și de luptă pentru un ideal, elevii liceului nu au 

întârziat să le urmeze exemplul, unii făcând suprema jertfă pe câmpul de bătălie, alții slujind 

intresele poporului român din afara teatrului operațiunilor militare, folsindu-și inteligența și 

cultura în sprijinul țării lor. 

Din prima categorie, fac parte elevii care au activat în rândurile „Legiunii Cercetașilor 

Români”, încă din 1914, de la înființarea acestei organizații. Făcând legământ că-și vor sluji 

cu dragoste patria și-și vor ajuta aproapele, ei și-au dat viața în războiul de întregire a 

neamului. În memoria lor, la intrarea în sala de festivități a Colegiului Național „Mihai 

Viteazul”, a fost instalată o placă comemorativă pe care se găsesc numele acestora: Ion 

Alexandrescu, Ion Barzon, Alexandru Borneanu, Mircea Condurățean, Gheorghe 

Dimandescu, Dumitru Dumitru, Constantin Dumitrescu, Ion Dumitrescu, Dumitru Filipiu, 

Constantin Ionescu, Gheorghe Ionescu, Traian Rămurescu, Vasile Stefanopol, Petre Stoe. 

Laudă veșnică acestor eroi! 

Din a doua categorie fac parte foști elevi al Liceului ,,Mihai Viteazul”, ca P. P. 

Negulescu,  avocat și profesor universitar de drept, absolvent al Școlii de Înalte Studii din 
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Paris, deputat și senator liberal, membru al Academiei Române începând din 1936. Împreună 

cu fratele său, Demetru Negulescu, la rându-i, doctor în drept și profesor universitar, a 

desfășurat o intensă activitate pentru recunoșterea, de către Marile Puteri, a actului de la 1 

Decembrie 1918, făcând parte din delegația care reprezenta țara noastră la Conferința de Pace 

de la Paris. 

Efortul lor reunit atât în direcția luptei pentru împlinirea idealurilor naționale, cât și în 

direcția menținerii școlii românești la standarde înalte, chiar și în vremurile acelea atât de 

tullburi și ostile învățământului, nu a fost zadarnic. Datorită lor, astăzi putem sărbători 

Centenarul Marii Uniri. Fără acești precursori, indiferent că este vorba de directori, profesori 

sau elevi, Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” nu s-ar fi bucurat de o istorie atât de bogată. 

Cercetând cu de-amănuntul viața acestora, ne dăm seama că, unde s-a sfârșit munca lor, 

începe datoria noastră, a celor din prezent, care au obligația morală de a nu uita trecutul și de 

a duce mai departe năzuințele înaintașilor. De aceea, în anul Centenarului Marii Uniri, cel mai 

frumos omagiu pe care-l putem aduce celor care au făcut posibil acest vis al românilor este să 

rememorăm faptele lor exemplare. 
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Colegiul Național „ Sf. Sava” sub ocupația  germană (1916-1918) 
 

 

Prof. dr. Marcel Țena 

Colegiul Național „ Sf. Sava” București 

 

 1.Scurt istoric. Colegiul Național „Sf. Sava” este cea mai veche școală românească, 

începuturile sale datând de la sfârșitul secolului al XVII-lea, după unii autori din vremea 

domnitorului Șerban Cantacuzino (1678-1688), după alții din vremea lui Constantin 

Brâncoveanu (1688-1714). Inițial s-a numit Școala Domnească, apoi Academia Domnească, 

funcționând în incinta Mănăstirii „Sf. Sava”, aflată în perimetrul în care găsim azi 

Universitatea București și statuile din fața acesteia. Timp de mai bine de un secol, 

învățământul s-a făcut în limba greacă,care era limba academică a orientului ortodox, 

întocmai cum latina era limba academică a occidentului catolico-protestant. În evoluția școlii 

de la „Sf. Sava” anul 1818 este unul de cotitură, prin aceea că Gheorghe Lazăr, numit 

director, introduce învățământul în limba română și transformă astfel școala într-una 

„Națională”. În timpul urmașilor lui Lazăr la conducerea școlii,  Ioan Eliade Rădulescu, 

Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru, denumirea vehiculată a școlii este aceea de Colegiu 

Național. Existau trei cicluri de învățământ și anume primar, secundar, superior. Iată ce scrie 

profesorul de istorie Mihai Popescu în monografia sa din 1944:  

„Până la legea școlară din anul 1864 Colegiul Național Sf. Sava a fost singurul 

asezământ de cultură al Principatului Țărei Românești, începându-se învățătura aici a cursului 

primar, al celui secundar și încheindu-se cu cel universitar. Elevul începea învățătura cărței la 

vârsta de 7 ani și o desăvârșea la vârsta de douăzeci, douăzeci și unul de ani, când ajungea la 

majorat.” 
1
 

În 1864, prin reforma școlară a lui Cuza, ciclul superior se desprinde din Colegiu și 

formează Universitatea București, iar școala își pierde denumirea de Colegiu Național, 

devenind Liceul „Sf. Sava”. Pe lângă Colegiul Național „Sf. Sava” luaseră ființă o serie de 

instituții culturale precum o mare bibliotecă națională, un muzeu, o tipografie de stat, o 

pinacotecă, o gradină botanică. Acestea vor fi rupte de Colegiul „Sf. Sava” prin legea din 

1864, dar, așa cum relatează același autor Mihai Popescu. 

„Aceste instituțiuni de ajutorare pentru cultura națională se vor dezvolta cu timpul și 

vor da naștere Imprimerii naționale de stat Monitorul Oficial, Pinacotecei Statului, Muzeului 

de Antichități, Grădinei botanice și Bibliotecei Centrale, care va fi apoi înglobată Bibliotecei 

Academiei Române în anul 1901.” 
2
 

Se va reveni la denumirea de Colegiul Național „Sf. Sava” abia în 1932 și este de 

remarcat faptul că în perioada interbelică România Mare avea doar trei școli „ naționale” și 

anume: Colegiul Național „Sf. Sava” la București, Colegiul Național „Carol I” la Craiova și 

Liceul Național din Iași. Să mai menționăm că în perioada interbelică a funcționat pe lângă 

Colegiul „Sf. Sava” clasa palatină a viitorului rege Mihai I. În perioada 1948-1990, școala a 

purtat denumirile de Școala Medie nr.1, apoi Liceul „N. Bălcescu”. În anul 1991, se revine la 

vechea și bine-meritata denumire de Colegiul Național „Sf. Sava”. În fine, să menționăm că în 

2008 Colegiul Național „Sf. Sava” fondează Alianța Colegiilor Centenare din România.  

De-a lungul timpului, școala a funcționat în mai multe clădiri, în cea actuală din str. G-

ral Berthelot aflandu-se după anul 1885, în localul construit pe locul unui vechi spital de 
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copii.Partea din față a clădirii, ce conține holul mare, a fost construită după primul război 

mondial, între anii 1924-1937. 

2.Ocupația germană din anii 1916-1918. Evenimentele istorice majore, precum 

războaiele sau revoluțiile, și-au pus amprenta de fiecare dată și asupra școlii noastre, fie prin 

ocuparea localului, fie doar prin întreruperea temporară a cursurilor. În timpul „zaverei” din 

1821 a lui Tudor Vladimirescu, școala este transformată de trupele de ocupație turcești într-un 

depozit de cereale, iar în timpul războiului ruso-turc din 1828-1829, este transformată de 

trupele rusești într-un spital militar. De asemenea, cursurile vor fi întrerupte provizoriu în 

timpul Revoluției de la 1848 și în timpul Războiului Crimeii (1853). 

În timpul primului război mondial (războiul de reîntregire al neamului românesc) din 

anii 1916-1918, Țara Românească a fost ocupată de armatele germane și aliatele acestora 

austro-ungare, bulgărești și turcești. Regele și instituțiile statului se refugiază la Iași, în 

Moldova rămasă liberă, Iașiul devenind astfel capitala de război a României. Bucureștiul a 

capitulat la 6/19 decembrie 1916 și a fost nevoit să suporte o ocupație germană de doi ani, 

până la încheierea războiului la 11 noiembrie 1918. 

Colegiul Național „Sf. Sava” împărtășește soarta țării și a capitalei, căzând sub 

ocupația dușmană în decembrie 1916. În cei doi ani de ocupație a școlii s-au succedat patru 

etape. 

În prima etapă școala a fost ocupată de corpul de automobiliști germani. Sala de 

gimnastică a fost transformată în garaj, iar în casa directorului (sediul actual al Alianței 

Colegiilor Centenare) s-au instalat subofițerii germani. În  a doua etapă s-au instalat în școală 

trupe austro-ungare, ungurii transformând sala de gimnastică în crescătorie de porci, abator, 

bucătărie. Este însă grăitoare descrierea unei săli de clasă facută de directorul Ștefan Pop în 

monografia sa din anul 1933, citând la rândul său un articol al profesorului C. Demetrescu: 

„Pe tablă și cu litere groase , era scris cu creta: eljen Magyaroszag (trăiască Ungaria); 

lângă tablă însă, pe perete, într-un șir ce suia tot mereu spre cer, zgâriind peretele ca să 

dureze, o mână tremurătoare, care nu putea să fi fost decât a unui Român, încătușat în oștirea 

bătrânei monarhii de pradă, scrisese timid, dar profetic: Trăiască România Mare!”
3
 

În a treia etapă, școala a fost transformată în spital de către turci, care au ars toată 

lemnăria și au taiat copacii din curtea școlii, pentru a-și procura lemne de foc. În fine, în cea 

de-a patra etapă, școala a fost un centru de triere a „pierduților”, toți cei care se rătăciseră de 

unitățile lor fiind aici îndrumați spre a le găsi.  

În privința conducerii școlii, profesorul de limba română Ștefan Pop, director începând 

din anul 1915 și căpitan de artilerie în rezervă, este mobilizat pe front pe toată durata 

războiului. Direcția școlii este încredințată profesorului de religie, preotul Ilie Teodorescu ( 

decembrie 1916 – 1 octombrie 1917), viitor episcop al Constanței, apoi profesorului Ioan S. 

Floru ( octombrie 1917- noiembrie 1918). 

Cursul inferior ( primar și gimnazial) al liceului a funcționat, începând din toamna 

anului 1916 în localul școlii primare „Cuibul cu barză” din str. Știrbey-Vodă (azi, Școala de 

muzică nr. 3), iar cursul superior de liceu a fost suspendat pe aproape întreaga perioadă a 

războiului. În anii de război cursurile au fost ținute și de profesori de la alte școli sau profesori 

suplinitori, acolo unde titularii erau plecați pe front sau refugiați în Moldova. Începând din 

septembrie 1918 se reia și cursul superior în localul școlii de menaj „Eraclide” din str. Barbu 

Catargiu nr. 3. Directorul Ioan S. Floru reușește să adune ce mai rămăsese din bibliotecă, 

arhivă și material didactic și să le adăpostească în localul Casei Școalelor (azi, Ministerul 

Educației) situat aproape vizavi de Colegiul „Sf. Sava”, pe str. Fântânei (azi, G-ral Berthelot) . 

În decembrie 1918, directorul Ștefan Pop este demobilizat și revine la conducerea 

școlii, pe care o va deține până la pensionarea sa în 1938, fiind astfel, ca longevitate, al doilea 
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director în istoria de peste 300 de ani a Colegiului Național „Sf. Sava” (după primul director 

de la „Sf. Sava”, Sevastos Kymenitos, care a condus școala de la înființare până în 1713). El 

reușește ca în vara anului  1919 să repare în întregime localul școlii, astfel că în toamna anului 

1919 cursurile încep normal, în clădirea complet renovată. 

Astăzi, ca de altfel pe parcursul întregii sale existențe, Colegiul Național „Sf. Sava” se 

bucură de o recunoaștere națională, aflându-se în topul celor mai bune licee din România.  

Încheiem cu un gând al lui Mihai Antonescu, fost elev și profesor al școlii, apoi 

ministru în guvernul mareșalului Ion Antonescu:  

„Când ai slujit în Colegiul „Sf. Sava”- profesor sau elev- n-o uiți niciodată și o 

dovedești întotdeauna.”
4
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Spre îndeplinirea aceluiași deziderat: Unirea 
 

 

Prof. Popa Viorica 

Colegiul Național “Matei Basarab”, București 

 

Colegiul Național “Matei Basarab” din București împlinește în 2019 - 160 de ani de la 

fondare (decembrie 1859 – anul Unirii Principatelor Române). Școala se află sub tutela a două 

mari personalități: domnitorul Marei Basarab (1632 - 1654) și întemeietorul statului român 

modern, Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866). 

Nu este locul și momentul să explicăm ce a însemnat în evoluția societății românești 

Colegiul  Național “Matei Basarab” din București în cei 160 de ani de existență, care a fost 

contribuția miilor de absolvenți la dezvoltarea vieții economice, sociale, politice, la 

dezvoltarea științei și culturii naționale. 

Subiectul propus ne obligă să insistăm însă asupra ideii următoare: nu a fost eveniment 

de importanță națională la care profesorii și absolvenții noștri să nu fie implicați! (inclusiv 

Războiul pentru Întregirea Neamului, Marea Unire din 1918, Conferința de Pace – Paris – 

1919-1920). 

Am selectat pentru acest articol două personalități: un profesor, academicianul 

Constantin Kirițescu și un absolvent, generalul (r) Titus Gîrbea, din considerente bine 

determinate. 

Academicianul Constantin Kirițescu a devenit profesor de științele naturii la Liceul 

Matei Basarab în 1904, cu 12 ore săptămânal. Atmosfera școlii înainte de primul război 

mondial este descrisă cu mult farmec de profesor astfel:  

<<Liceul “Matei Basarab” era una din vechile școli prestigioase bucureștene... 

Succesiunea generațiilor adusese forțe noi remarcabile. Menționez pe D. A. Teodoru, 

inteligență sclipitoare, cu o putere de muncă fenomenală, pe Constantin Banu, cu mare talent 

atât în vorbire cât și în scris, pe Mitriță Constantinescu, un bun latinist, figură anacreontică; pe 

D. Golescu de fizică și chimie, model al datoriei profesionale, pe matematicianul Simon 

Sanielevici, fostul meu tovarăș de la Sotir, un intelectual rafinat, pe Enache Ionescu, un 

caracter nemlădios, pe Tutuc, excelent matematician, autorul unor manuale devenite clasice, 

pe D. D. Pătrășcanu, scriitor de talent, caracter impetuos și nestăpânit; pe Sava Atanasiu – mai 

târziu profesor de geologie la Universitate; pe Marcel Brândză, inteligent, foarte simpatizat de 

colegi și de elevi, și alții. Cancelaria unui liceu este un fel de club în care profesorii găsesc în 

timpul pauzelor răgazul unei destinderi intelectuale pentru scurtul răstimp de 10 – 15 minute, 

10 – 15 oameni, mulți dintre ei cultivați și cu duh, se adună în grupuri. Centrul unui grup îl 

constituie un profesor cu mare autoritate personală, reputat ca om de duh sau cu o situație 

politică impunătoare. Discuțiile se încing, minutele trec repede, ceasornicul din perete bate 

ora de intrare sau, mai grav, clopoțelul de avertisment apăsat de degetul nervos al directorului 

din biroul de alături anunță că timpul de pauză a expirat. Dezlipirea de grup se face cu greu, și 

cu regret – tocmai când discuția ajunsese la punctul culminant – profesorii își iau cataloagele 

de pe masă și se îndreaptă agale spre clasele lor. Uneori, terminarea discuției se face pe 

coridor, în capul scării sau în fața ușii unei clase. "
1
>> 

De ce am adus în atenția dumneavoastră personalitatea profesorului Constantin 

Kirițescu? În timpul primului război mondial, rămânând în Bucureștiul aflat sub ocupație 

germană, cunoscând bine limba germană, preocupat de situația generală a frontului și a 

armatei române, merge zilnic la Poșta Centrală din Calea Victoriei și citește și apoi notează 
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integral comunicatele ocupantului german privind evoluția evenimentelor (Evident că era doar 

un punct de vedere). La sfârșitul războiului, continuă cu tenacitate documentarea și, într-un 

timp relativ scurt, deși specialitatea domniei sale era cu totul alta, redactează una dintre cele 

mai documentate lucrări privind implicarea României în Primul Război Mondial, 

meticulozitatea, spiritul analitic, metoda comparativă, fiind cu succes evidențiate de 

Constantin Kirițescu în această lucrare. 

Monumentala sinteză “Istoria războiului pentru întregirea României: 1916 - 1919” s-a 

adresat “minții și inimii celor ce au salvat și întregit legitim România, fiilor și nepoților 

acestora”
2
. În Prefața ediției întâi (1922 - 1924), autorul nota cu mândrie, durere și sinceritate: 

“Războiul, care ne-a adus împlinirea visului de veacuri, a fost nu numai cea mai grea 

din încercările pe care a avut să le sufere țara noastră în agitata ei istorie, dar și cea mai 

variată în aspectele desfășurării ei, cea mai bogată în surprinderi și în rezultate, cea mai 

instructivă prin cunoașterea rostului episoadelor ei. O dramă bogată în peripeții, în care un 

neam întreg și-a jucat viitorul și și-a riscat existența, pentru împlinirea unei chemări istorice. 

Întregirea neamului s-a plămădit din sângele flăcăilor și din ruinele țării. Nu e palmă de 

pământ care să nu fie stropită de sânge românesc. Nu e român căruia secera morții să nu-i fi 

luat o ființă dragă, ori căruia, pârjolul distrugerii să nu-i fi cotropit o parte mai mare sau mai 

mică din avut… Această lucrare exprimă tot zbuciumul acestui neam, ea trebuie să se 

adreseze sufletului românesc. Jertfele și durerile, pe care războiul le-a cerut neamului, nu pot 

fi răsplătite numai prin câștiguri materiale, dar și prin răscolirea și vibrarea celor mai nobile 

coarde ale acestui suflet… Cartea a fost scrisă pentru publicul mare, în special pentru tineret. 

… Datorăm miilor de eroi, morți pentru a ne face o patrie mare și liberă, străduință obștească 

pentru a croi neamului românesc în viitor un drum mai fericit, inspirat din gloria trecutului, 

dar ferit de greșelile lui. Dacă prin citirea acestei cărți voi fi reușit nu numai să dau informație 

exactă, dar și să sugerez cititorului o cât de mică preocupare patriotică, va fi fost răsplata 

ostenelii ce mi-am dat de a o fi scris.”
3
 

Realizând un tablou cât mai complet, cât mai obiectiv și cât mai sincer al marii noastre 

epopei naționale, lucrarea lui Constantin Kirițescu s-a bucurat de o primire elogioasă și 

entuziastă. A fost tipărită în mai multe ediții, unele de popularizare, a fost premiată de 

Academia Română, recenzată favorabil de specialiști din țară și străinătate, tradusă în Franța, 

Iugoslavia, Polonia etc. 

Astăzi, la 100 de ani de la reîntregirea României, tezele fundamentale emise de autor 

sunt încă de actualitate, au rezistat la confruntarea cu scurgerea timpului, demonstrând faptul 

că în împrejurări istorice favorabile, cu vigoare și inteligență, românii și-au înfăptuit prin 

ascuțimea minții, tăria brațului și uriașe sacrificii de sânge și bunuri materiale, idealul 

multisecular al eliberării de sub stăpânire străină și al regrupării într-un stat național unitar. 

Cea de a doua personalitate este Titus Gârbea, absolvent al Liceului ,,Matei Basarab” 

(1905-1913). A avut o carieră militară de excepție, după ce a urmat: Școala de Artilerie, 

Geniu și Marină (1913-1915); Școala Specială de Artilerie de la Fontainebleau – Franța 

(1920-1921); Școala Superioară de Război (1921-1923); licențiat al Facultății de Drept din 

Iași – 1926; absolvent al Cursului Special de Artilerie din Germania (1943-1944). Cariera sa 

militară pornește de la gradul de sublocotenent (1915), general-maior (1945), general – 

locotenent (1993). În acest interval de timp, Titus Gârbea a avut mai multe funcții: ofițer în 

Cabinetul Ministerului de război (decembrie 1918- august 1919); funcții militare de comandă 

în companiile din 1916-1919; 1942-1945, fiind rănit în Dobrogea. Datorită calităților sale, a 

îndeplinit mai multe misiuni militare și diplomatice: membru în delegația Ministerului de 

Război la Adunarea Națională de la Alba-Iulia pentru Reîntregire – decembrie 1918; ofițer de 
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legătură la armata franceză din Balcani și din Basarabia, care a operat în Rusia Revoluționară, 

în 1919; ofițer de legătură pe lângă misiunea diplomatică militară a Ucrainei, 1919; curier 

diplomatic pe lângă delegația de la Conferința de Pace de la Paris – 1919; și multe altele care 

privesc al Doilea Război Mondial.  

Pentru modul în care și-a îndeplinit cu abnegație și devotament misiunile diplomatice 

și militare, Titus Gârbea a fost onorat cu mai multe distincții: pentru Campania din 1916-1919 

a fost decorat cu Coroana României cu spade și panglică – 1919; Croix de la Guerre – 1919; 

Coroana d ‘Italia, în grad de cavaler; Steaua României în grad de ofițer; Ordinul Leul Alb 

Cehoslovac; Ordinul Sfântul Sava Iugoslav în grad de comandor, Medalia Victoria, Crucea 

Comemorativă, Medalia Centenar Carol I, Coroana României și Ordinul Mihai Viteazul 

pentru campania 1941-1945. 

Aducerea în atenția dumneavoastră a acestei personalități se datorează faptului că 

Generalul de corp de armată (r) Titus Gârbea a participat la Adunările plebiscitare din 1918 de 

la Chișinău și Alba-Iulia care au consfințit Unirea cu patria-mamă. Iată ce rememorează Titus 

Gârbea într-un interviu acordat comandorului Petre Bână, în „Observatorul Militar”, referitor 

la evenimentele din Basarabia:  

“Trecusem Prutul spre sfârșitul lunii ianuarie cu Divizia a II-a de cavalerie, la ordinul 

Marelui Cartier General, în frunte căruia se găsea Generalul Prezan, și la chemarea fraților 

noștri din Basarabia, care erau terorizați de armata rusă aflată în degringoladă după revoluția 

din octombrie … de bolșevici, de dezertori. Am participat la numeroase lupte, în majoritatea 

orașelor și satelor pentru anihilarea acelor forțe ostile care tulburau ordinea în Țara lui Ștefan 

cel Mare și Sfânt. Ca ofițer, tânăr locotenent avansat la Mărășești, cu mult înainte de termen, 

de însăși Majestatea Sa Regele Ferdinand, nu mă amestecam în politică, dar la Chișinău 

trebuia să aibă loc o mare paradă militară, în care defilau trupe ce fuseseră la Jiu, Oituz, 

Mărășești, și o recepție. Fiind în anturajul generalului Ion Rășcanu, am putut cunoaște pe 

marii patrioți Inculeț, Pantelimon Halippa, doamna Alistar și alți membri ai Sfatului Țării. 

Înainte de aceasta fusesem martor ocular în mai multe județe la toate manifestările ce aveau 

loc în favoarea Unirii. 

Pentru 27 martie – 9 aprilie, când se hotăra Unirea cea mare, eu trebuia să asigur 

prezența la activități prin invitații. Așa am ajuns la casa șef-rabinului din Basarabia, cu care 

am rămas prieten multă vreme. Faptul că am cunoscut bine situația de dincolo de Prut în acea 

perioadă mi-a fost de mare ajutor un an mai târziu, la Conferința de Pace de la Paris unde am 

funcționat în calitate de curier diplomatic pe lângă ministrul de externe francez Andre 

Tardieu, mâna dreaptă a lui Clemenceau și Președintele Comisiei pentru Afacerile Române”.
4
 

În același an 1918, Generalul Ion Rășcanu (care era secretar general la Ministerul de 

Război), l-a recomandat pe Titus Gârbea primului-ministru Ion I. C. Brătianu. Guvernul 

solicitase ca la Adunarea de la Alba-Iulia, să fie prezent și un tânăr ofițer, care nu era din zona 

ce urma să se reunească și care să fi luptat în războiul de eliberare și reîntregire, dacă se putea 

să fi fost și rănit. A fost recomandat Titus Gârbea. Iată ce povestește însuși generalul: 

,,Deși mă născusem la București, după tată eram oltean, din Gorj; străbunicul meu, 

Constantin Gârbea a fost căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. Mama era din Ținutul 

Făgărașului, fată de preot. Ea ne pusese de mici să ne rugăm și să ne închinăm la fotografiile 

lui Avram Iancu și Mihai Viteazul, ca la niște icoane. Purtam cu mine urmele unei răni de la 

Mulciova, din Dobrogea, luptasem la Podul Jiului, pe Olt, la Curtișoara, în bătălia de la 

Neajlov-Argeș și apoi la Mărășești. Am plecat, așadar și la Alba-Iulia cu ordin precis de la 

generalul Ion Rășcanu: <<Nu vorbești nimic, asculți, privești, notezi și vii la București, să 

raportezi. Să nu zică nimenea că s-au făcut ingerințe de la București pentru Marea Unire.>> 

Ne-am îmbarcat, eu și încă doi subofițeri, în două mașini și cu două zile înainte de 1 

                                                 
4
 Comandor Petre Bână, “Și eu am lăcrimat la Alba Iulia…”, în “Observatorul Militar”, nr. 48, 1995 
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Decembrie am luat drumul Albei. Drumurile erau grele, frig, zăpadă, troiene. Armata germană 

se retrăgea după o bătălie pierdută. Evitam întâlnirea cu soldații ei. Localitățile prin care 

treceam purtau adânc urmele războiului. Am înnoptat la Sibiu. De acolo l-am luat pe Ionel 

Pop, fiul lui Ștefan Cicio-Pop și un prieten de-al lui. Cu cât ne apropiam de locul adunării, 

simțeam că toate drumurile duc la Alba-Iulia. Pâlcuri, pâlcuri, oamenii veneau dinspre Banat, 

din Basarabia și Bucovina, din tot Ardealul, unii în care sau căruțe, alții pe jos, purtând 

cocarde tricolore. Noaptea ne-am petrecut-o în mijlocul alor mei, din Comitatul Făgărașilor. 

Fiecare ar fi dorit să mergem la ei. Pe grupuri, oamenii se strânseseră pe Câmpul lui Horea. 

Toți erau îmbrăcați în haine de sărbătoare. După tablele indicatoare pe care le țineau bărbații 

falnici sau bătrânii în costume naționale, îți dădeai seama din ce ținut sau comună sunt. Se 

cânta, se juca, inimile erau toate numai o bucurie. Ne băteau pe umăr și ne spuneau ,,Bine ați 

venit, mândria României!’’ Oameni de ispravă urcau la tribune și vorbeau de unitatea 

românilor, de importanța evenimentului.  

A doua zi m-am prezentat la Ștefan Cicio-Pop, Vasile Goldiș și Pop de Băsești. S-au 

interesat cum am călătorit, cum ne simțim. După ce m-am prezentat militărește, am fost 

întrebat unde am luptat și ce zice Bucureștiul de unire, care e atmosfera în Capitală. 

Adunarea s-a ținut în Sala Casinei. Au vorbit Pop, Goldiș, Maniu, Jumanca. Eu lângă 

o fereastră, eram numai ochi și urechi. Când s-a citit Rezoluția Unirii ne-am îmbrățișat, 

cunoscuți și necunoscuți, toți ce eram acolo, cu lacrimi în ochi și inimile aprinse. Așa am trăit 

eu, fiul de oltean și de ardeleancă, mărețul act de la 1 Decembrie 1918.”
5
 

Titus Gârbea a fost și curier diplomatic la Conferința de la Paris, la recomandarea lui 

Ion I. C. Brătianu, care era șeful delegației române. 

“Andre Tardieu, care avea o atitudine mai prietenoasă față de România, mă pune să-i 

povestesc cum a fost la Chișinău și la Alba-Iulia, cum au decurs, practic, acțiunile pentru 

unire, cine ne era împotrivă și cum s-au manifestat. Brătianu avusese dispute serioase cu 

Lloyd George, Wilson, chiar cu Clemenceau care nu cunoșteau prea bine realitățile românești, 

istoria noastră. Ultimul, însă era informat permanent de Tardieu, căruia eu îi umplusem capul 

cu realitatea vie din cele două provincii românești. Lupta pentru recunoașterea unirii a fost pe 

alocuri mai grea decât cea pentru validarea ei.”
6
 

Titus Gârbea a apreciat perioada trăită la „Matei Basarab” drept „amintirea celor mai 

frumoși ani ai adolescenței și tinereții sale”.
7
 

Concluzionând, putem spune: Constantin Kirițescu și Titus Gârbea sunt doar două 

personalități din multitudinea de „mateiști”, care prin faptele lor au scris istorie, au participat 

activ la evenimente, au simțit românește, iubind necondiționat acest pământ binecuvântat, 

moștenit de la înaintașii noștri. 
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Laurianul și Calliope în Marele Război 
 

 

Profesor Mihai N. Ioan 

Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani 

 

Din galeria vastă a absolvenților Laurianului participanți la Războiul pentru 

reîntregirea României am ales prin contagiune sufletească, vibrație înalt-idealistă, dar și 

nevoit de necesitatea comprimării, trei slujitori ai muzei Calliope: poetul cu existență 

eminesciană Artur Enășescu, ilustrul avocat și talentatul istoric-povestitor (sens herodotian) 

Constantin Gane și ultimul primar necomunist al Botoșanilor,  avocatul Ioan Missir; toți trei 

au luptat pentru cauza României Mari și au creat sub scutul Calliopei remarcabile opere legate 

intrinsec de Marele Război, deși pe nedrept căzute sub vălul uitării: articole și poezii epice 

(Artur Enășescu), lucrarea autobiografică dedicată luptelor la care a participant Prin viroage și 

coclauri (Constantin Gane) și cartea sensibilă și periculos de sinceră într-o vreme 

politicianistă –Fata moartă (Ioan Missir). 

” … Am pornit un război pe baza celor mai legitime revendicări, oştile noastre s-au 

avântat pe plaiurile şi prin munţii Ardealului, unde, însă, vulturul negru, fără să-l fi provocat, 

a sărit în ajutorul pajurei austriece, rânjind de bucurie la gândul că are prilejul să strivească 

încă un popor... 

Şi bucuria noastră e cu atât mai mare, cu cât odată cu strivirea forţei putem răspunde 

«chemării» Ardealului, cu care ne putem uni, fără a mai cere consimţământul diplomaţiei 

germane şi fără a mai comite un «şantaj» faţă de Austro-Ungaria”
1
. 

Cu acest citat, încărcat de patos patriotic, începem scurta, și  necesara în calea uitării, 

prezentare a poetului-filosof, pe nedrept căzut sub gheața amnezică a timpului, Artur 

Enășescu. 

De la început recunoaștem, fără a ne explica prea mult conexiunea vibratorie, atracția 

față de destinul insolit al ”parnasianului boem”
2
.  

Născut, cu posibile interpretări ezoterice, în anul dispariției fizice a Luceafărului 

poeziei românești și în același spațiu-matrice, cu ursitoare care parcă reluau din spiritul 

eminescian, găsim, cel puțin, în parcursul teluric și în chemările ideatic-celeste ale poetului 

”rebel fără cauză”, misterioase asemănări. 

Ivindu-se sub influența constelațiilor  astrale ale Burdujeniului, sub aripa protectoare a 

tatălui său, Alexandru Enăcescu (Enășescu), oficiant  P.T.T., pe care îl va urma în venirea lui 

la Botoșani, ca șef de oficiu, copilul Artur, va suferi, psihanalitic vorbind, de lipsa mamei 

(Olga, născută Nacu), fiind orfan de mamă de la 4 ani și cu o mamă vitregă, care, ca și în 

cazul majorității suratelor, rar oferă dragostea, educația și atenția neprogeniturilor lor. 

Considerăm, așadar, după George Potra
3
, că melancolia, apatia și privirea descurajant-

deprimantă asupra vieții pleacă de la aceste repere biografice inițiale. 

Studiile primare Artur Enăşescu le-a făcut la Botoşani şi tot aici, la Colegiul Național 

”A. T. Laurian”, primii ani de liceu (1900-1903), studiile secundare fiind încheiate la Liceul 

Naţional din Iaşi (1904-1905). Bacalaureatul l-a susţinut mai târziu, la 24 de ani, în 1913, la 

Liceul Laurian din Botoşani, la un an de la revenirea din Franţa, unde urmase o scurtă 

perioadă de timp, fără a fi înscris la vreo facultate, prelegeri de filosofie.  

                                                 
1
” Îndrumarea”, Botoșani, 5 noiembrie 1918. 

2
 Sintagma precizatoare și încadrantă aparține autorului Mențiunilor critice, marele critic literar Perpesiccius 

(Dumitru Panaitescu)¸ fiind formulată în 1957. 
3
 Străin între ai lui. George Potra despre Artur Enășescu, poetul vagabond, 13 mai 2011, 

https://cutiacuvechituri.wordpress.com 
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Anterior debutase cu sonetul Amor, apărut în revista Convorbiri critice (1910), având 

în timp colaborări sporadice la Moldova, Flacăra, Rampa, Junimea Moldovei, Cuvântul liber, 

Universul literar, Convorbiri literare, Luceafărul, Vremuri nouă, Junimea Moldovei de Nord, 

Propilee literare, Familia, Ideea literară, Solia, Îndrumarea, Epoca
4
.  

Apoi, Marele Război îl prinde în tentaculele înrobitoare și pe neadaptatul, dar 

înflăcăratul tânăr Artur. Tudor Vianu, elev în 1917, la Şcoala de artilerie din Botoşani avea 

să-l cunoască pe Artur Enăşescu aici, în oraşul lui de baştină, oferindu-ne un succint, dar 

plastic portret:  

„Într-o duminică l-am vizitat la casele bătrâneşti ale părinţilor şi am schimbat 

gândurile noastre de atunci pe prispă, privind către grădina plină de flori. Dar am avut tot 

atunci, pentru întâia oară, impresia unei ameninţări în preajma prietenului meu. Artur era un 

elev absolut inadaptabil la rigorile regimului militar
5
 . Părăsea frontul rătăcind cu arma în 

mână prin fâneţuri şi îşi umplea cartuşiera cu manuscrise. (subl. ns.). A trebuit să repete 

stagiul pregătirii sale şi a plecat ca simplu soldat la unitatea lui, în faţa inamicului”
6
. Mobilizat 

în 1916 cu gradul de plutonier în Regimentul 37 Infanterie, Artur Enăşescu luptă efectiv cu 

arma în mână pe frontul de la Caşin-Oituz,  luptând în tăioasele încleştări de la Măgura 

Caşinului. 

Celebra poezie, devenită cunoscută romanță, Cruce albă de mesteacăn, a fost datată de 

poet: ”Oituz, iulie 1917”, după cum a aflat Mihail Straje de la sora 

poetului. 

A devenit apoi redactor la Îndrumarea din Botoşani (1918) 

şi Luceafărul din Bucureşti (1919-1920), în paginile căruia, în primul 

număr din ianuarie 1919, îi apare poezia amintită Cruce albă de 

mesteacăn,  Alături de poezii a scris în revistele vremii şi critică de 

întâmpinare.  

Bolnav şi surmenat, Artur Enăşescu este internat într-un spital 

la Sibiu de mai multe ori în cursul anilor 1920-1922.  

Debutează în volum cu placheta de versuri Pe gânduri, singura 

carte editată, de altminteri, în timpul vieţii şi scoasă pe cont propriu, în 

1920, la Editura Gütenberg.  

La sugestia lui Perpessicius, în 1926, Artur Enăşescu este distins cu „Premiul Ion 

Pavelescu” pentru cel mai bun sonet al anului, în urma publicării în revista acestuia, 

respectiv Universul literar, a sonetului Afrodita.  

Aşezat în mod firesc, după lectura celor 97 de poezii personale strânse de Mihail 

Straje din revistele vremii, în contextul poeziei simboliste ce se făcea la noi, mai ales după 

model francez, în anii debutului său literar, prin muzica sonurilor şi atmosfera decadentistă, 

Artur Enăşescu se situează, într-o măsură, deopotrivă alături de poezia lui Albert Samain,  cât 

şi de un Bacovia, cu care are mult mai multe afinităţi elective decât s-ar crede. „Plâng streşini 

în noapte prelung:/ Îţi plâng în ureche/ Povestea străveche:/ Uitat, o ascult./ Divanul, 

coltucele-i moi,/ M-atrag înspre dragele taine – / Citesc dintr-un liric german/ C-a fost cândva 

un élan, / Războinic în ţara lui Heine –/ Şi cântecul umedei ploi,/ Scandează ce-a fost între 

                                                 
4
  Ștefan Ion Ghilimescu, Artur Enășescu și cei care l-au cunoscut, în ”Acolada”, revista lunară de 

literatură si artă, apărută sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Editori: Societatea literară Acolada 

și Editura Pleiade, Satu Mare, apud http://www.editurapleiade.eu/rememorari.html.  
5
 Artur Enăşescu urma Școala pregătitoare de ofiţeri de rezervă de infanterie, dar a plecat pe front ca simplu 

soldat sau plutonier. 
6
 Cf.  regretatului muzeograf botoșănean Ionel Bejenaru, Un militant pentru Marea Unire: poetul botoșănean 

Artur Enășescu (1889-1942), în https://luceafarul.net/artur-enasescu. 

 



128 

 

noi…// Plâng streşini în noapte prelung –/ Şi clipele dragi nu m-ajung – / Şi-al stropilor 

ropot,/ E dangăt de clopot…(Singurătate)”
7
.  

     Dacă nu uităm tragedia vieţii sale care i-a întunecat mintea, ca şi lui Eminescu, de 

la vârsta de 33-35 de ani, o istorie corectă a literaturii române ar trebui să-i reţină numele mai 

ales pentru eclectismul unui talent literar ce se ratează şi care tocmai de aceea este 

indispensabil pentru întregirea, fie şi numai ca promisiune, a configuraţiei noii direcţii în 

poezia română pe care o cerea, să ne amintim, spre sfârşitul veacului anterior, un Titu 

Maiorescu. Cunoscut îndeaproape şi preţuit, pentru acribiosul şi totodată atât de delicatul 

umanist Mihail Straje, Artur Enăşescu a întruchipat „cea mai sfâşietoare existenţă, târâtă în 

valul unei umanităţi ce înainta şi ea penibil sub furcile caudine înfipte între sfârşitul primului 

şi începutul celui de-al doilea cataclism mondial”. 

Destinul său tragic, ca și a altor poeți ai neamului românesc, invită la reflecție, pentru 

că istoria, uneori perfidă, fără menajamente, pare că tinde să se repete, mai ales pentru ”trestii 

umane” cu sensibilitate sporită, cum a și fost Artur Enășescu devenind în timp, chiar din anii 

de recluziune ai vieții, o umbra ce se destrăma şi ea treptat, în neant, ca un fum, ca un abur, ca 

un duh epigonic al Marelui M. Eminescu. 

Mai cunoscutul autor, printre alte lucrări, a celebrelor Trecute 

vieţi de doamne şi domniţe, Constantin Gane s-a născut la 27 martie 

1885, la Botoşani, continuând ilustru o veche familie. A absolvit, în 

1903, Liceul „A.T. Laurian" din oraşul natal şi a făcut studii de drept 

în Germania, unde îşi ia şi doctoratul, la Rostock, în 1910. Întors în 

ţară, este, vreo 15 ani, avocat la Botoşani şi Bucureşti. Participă în 

1913, ca voluntar, la campania militară din Bulgaria, iar mai târziu la 

războiul din 1916-1918. Va consemna aceste experienţe în volumele 

Amintirile unui fost holeric (1914, Premiul Academiei Române) şi 

Prin viroage şi coclauri (1922)
8
.  

Aşa cum remarca regretatul muzeograf botoşănean Eugen Bejenariu
9
, Constantin 

Gane, dincolo de detaliile luptelor, în care a fost implicat ca sergent, plutonier, ofiţer, are 

ştiinţa construirii unui tablou veridic, sintetizant – „Am fost vârât pretutindeni şi am văzut de 

toate, încât pot vorbi. La comandamentul brigăzii (n.ns. a fost aghiotant de batalion, din 1917; 

comandant al Reg. 37 Inf. era col. Victor Tomoroveanu), ca şi în umeda tranşee; la postul de 

ajutor, la carele cu muniţiuni, printre telefonişti, printre bucătari, printre soldaţii din tranşee şi 

santinelele din faţa reţelelor, în hora obuzelor şi în sârbele de glonţi, în liniştea ceasurilor de 

tihnă şi în vârtejul luptelor aprinse, am cunoscut sufletul soldatului român. Şi l-am iubit!”
10

. 

Şi, în mod paradoxal, cum destinul foarte 

multor Domniţe din scrierile sale a fost de cele 

mai multe ori dramatic, a avut la rându-i un sfârşit 

tragic. A fost arestat şi acuzat pe nedrept că a făcut 

politică de dreapta, dus în iadul de la Aiud, unde a 

decedat în 1962, la 77 de ani, după 15 ani de 

temniţă grea. Ultimele cuvinte, în puşcăria de la 

Aiud, au fost: "Mor nevinovat!". O stradă din 

Botoşani îi poartă astăzi numele. De fapt, este 

vorba despre o alee. Şi totuşi, este prea puţin 

cunoscut de către botoşăneni şi românii de aiurea. Trupul său a fost aruncat într-o groapă 

comună. 

                                                 
7
 Ștefan Ion Ghilimescu, Op. cit. supra. 

8
 Vezi, pentru alte referințe biografice și metrolinks.ro/constantin-gane. 

9
 Vezi Ionel Bejenaru, Botoșanii și Marea Unire în https://luceafarul.net/botosanii-și-marea-unire. 

10
  Ibidem. 
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 Scriitorul de origine armeană Ioan Missir
11

, deşi mai tânăr decât alt celebru elev și 

profesor al Laurianului, Tiberiu Crudu – s-a născut la 17 februarie 1890 – a avut, până la un 

moment dat, o evoluţie militară similară cu cea a tovarăşului său de arme. Finalizează studiile 

Școlii primare și liceului Laurian la Botoșani (1897-1909), apoi Facultatea de Drept din 

București. Este mobilizat și trimis ca sublocotenent pe frontul din Carpați (1916), unde luptă 

vitejește până la încheierea armistițiului (este demobilizat cu gradul de căpitan în rezervă). 

Tot restul vieții a profesat avocatura; a fost mai întâi ajutor de primar (1919-1920), 

apoi de două ori primar (1931-1932 şi 1941-1944) al orașului Botoșani. Pleacă ultimul în 

refugiu şi rămâne în istoria locală drept "ultimul primar necomunist al Botoşanilor"
12

. 

Experiența frontului constituie substanța unicei sale cărți, Fata 

Moarta
13

 (1937), apărută în cinci ediții până în 1945, încununată cu 

premiile Academiei  Române și Societății Scriitorilor Români, o cronică 

de tulburătoare autenticitate a primului război mondial, replică, într-un 

anume sens, la Pe frontul de vest nimic nou de E.M. Remarque. 

Autorul înregistrează evenimentele, începând cu emoțiile primei 

zile de campanie, până la încheierea armistițiului și demobilizare; ele 

sunt cunoscute de scriitor prin trăirea lor nemijlocită și transcrise cu 

concretețea și autenticitatea desfășurării, în pagini pline de răscolitoare 

și dureroase adevăruri. Realitatea de zi cu zi, clipă de clipă a frontului, 

nesiguranța, zăpăceala, descurajarea, haosul și frământarea neîntreruptă, 

foamea, frigul, bolile sunt consemnate în contrast cu tot atâtea dovezi ale „nepăsării vinovate" 

a guvernanților
14

. În atare condiții, eroismul ostașilor și ofițerilor români, spiritul de jertfă 

patriotică își evidențiază cu atât mai pregnant sensurile, înfățișarea sobră și discretă a unor 

exemplare fapte de vitejie, sinceritatea mărturiei autorului, implicat până la ultima fibră în 

existența dramatică de pe front, sunt motive ce-au determinat aprecierea elogioasa a lui Iorga, 

din cuvântul înainte al edițiilor succesive: „Cetitorule, ai înaintea ta o frumoasa carte de 

adevăr. Un om cinstit si viteaz spune ce s-a întâmplat în adevăr. O spune limpede și adânc 

înduioșat". Valoarea documentară a acestei cărţi este data şi de desele referiri la Regimentul 8 

Vânători (Garnizoana de la Botoşani), Ioan Missir descriind cutremurător întoarcerea trupelor 

de pe front, în 1918, într-un Botoşani pustiu, închis, indiferent la sacrificiul ostaşilor. Emoţia 

întoarcerii acasă este frântă la intrarea în oraş: "De-a lungul bulevardului – nimeni! (…) Nicio 

şcoală. Nicio floare. Nimeni din partea oficialităţilor! Când cotim strada şi ajungem în dreptul 

primăriei, unde, în balcon, apare <<premarele>>, întoarcem capul în altă parte şi din rândurile 

noastre pleacă un cuvânt ce se aude răspicat: – Să-ţi fie ruşine!"  

Carte de profundă umanitate, cu pagini de copleșitoare emoție închinate ostașilor 

simpli și sacrificiului lor pilduitor, dar și un posibil și etern: ”Să-ți fie rușine”, adresat oricărui 

politician vremelnic care uită sacrificiul generațiilor trecute care, cu sângele lor, au făcut 

bunăstarea guvernanților amnezici de ieri și de azi. De altfel, chiar autorul recunoaște cu 

                                                 
11

 Vezi pentru mai multe detalii despre originea scriitorului și astra.iasi.roedu.net/textenr39IoanMissir. 
12

stiri.botosani.ro, Florentina Toniță, 125 de ani de la naşterea lui Ioan Missir, ultimul primar necomunist al 

Botoşanilor. "Nici o floare. Nimeni din partea oficialităţilor!”. 
13

 În anul 2004, cartea Fata moartă a fost transpusă în format electronic, cu sprijinul acordat de prof.univ. 

Gabriela Proca, prof. univ. Ioana Missir-Vlad (dactilografie), Ioan Vlad (corectură), după textul ediţiei a V-a 

(septembrie 1945, Editura Cartea Românească). Formatul cuprinde pasajele prezente în ediţia I (1937), dar 

cenzurate în ediția a V-a (publicată în timpul prezenţei trupelor sovietice în ţară), acestea fiind adăugate ulterior 

de Victor Durnea, care a efectuat şi o corectură finală de specialitate a întregului text (2005). În anul 2006 apare 

şi varianta tipărită a romanului (ediţia a VIII-a, prima necenzurată, după 1945), publicată la Editura Ararat, cu 

sprijinul Uniunii Armenilor din România. Ediţia este îngrijită şi prefaţată de Victor Durnea. În prezent, Fata 

Moartă se află și pe web la adresa: www.stanford.edu/people/ivlad/ 
14

 Sergiu Balanovici, Personalităţi botoşănene în războiul de întregire a României (1916-1919), în CTA 

MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS”, VII-VIII, 2008-2009, Editura QUADRAT, Botoşani, 2009. 
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prilejul unui interviu că ”am scris-o ca un protest împotriva acelora care neguțau și se 

opuneau la acordarea de reduceri pe C.F.R. foștilor decorați din Războiul Întregirei”
15

. 

Avocatul, scriitorul adevărat, omul politic Ioan Missir a trăit doar 55 de ani, 

stingându-se prematur la 30 noiembrie 1945; prin destinul său a concentrat nu una, ci mai 

multe vieți, una înscriindu-se pe linia jertfei sincere pentru întruchiparea în forme concrete a 

visului bălcescian al Daciei viitoare – România întregită, România Mare. 

 

                                                 
15

 Vezi www.autorii.com/scriitori/ioan/missir. 
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AMILCAR C. SĂNDULESCU – „FIUL EROULUI NECUNOSCUT” 

 
 

Elev Bianca Gabriela ANTOFIE, 

Colegiul  Național Militar„Tudor Vladimirescu” Craiova, jud. Dolj 

 

Amilcar C. Săndulescu, considerat simbol, după ceremonia din 14 mai 1923, Fiul 

Eroului  Necunoscut, era cel de-al treilea copil al familiei învățătorului Constantin Săndulescu 

și al Mariei Săndulescu, fiind născut în Mădulari de Beica (județul Vâlcea), la 20 februarie 

1911
1
. La izbucnirea războiului tatăl său a fost concentrat în Regimentul 66 infanterie, la Balș 

luptând în Ardeal, Oltenia, Muntenia și Moldova. Caporalul Constantin Săndulescu se pare că 

și-a găsit sfârșitul eroic la 8 martie 1917 într-una din țarinile Moldovei, de tifos exantematic
2
. 

Rămas orfan de tată, la cei 6 ani ai săi, Amilcar a fost înfiat de fratele tatălui său, 

locotenent-colonelul Cicerone Săndulescu, șeful de Stat Major al Diviziei a XI-a, din 

Craiova
3
. 

După ce a urmat cele 2 clase de cursuri primare în satul natal a urmat apoi Școala de 

Aplicație de pe lângă Școala Normală de Băieți pe care a terminat-o în 1922 cu media 9,98, cu 

certificatul de absolvire nr. 78, semnat de profesorul de pedagogie Stefan Velovan
4
. În același 

an, în urma examenului de admitere la Liceul Militar „D.A. Sturdza” din Craiova a obținut 

media 10.00, fiind primul dintre admiși. 

La sfârșitul primului an de studiu își menținea locul de fruntaș al clasei cu media 9.25 

fiind avansat la gradul de „fruntaș furier”
5
. 

Pentru Amilcar Săndulescu alegerea „Ostașului Necunoscut” a fost cea mai importantă 

misiune iar atenția de care s-a bucurat din partea oficialilor pe tot parcursul ceremoniilor a 

rămas o incontestabilă valoare morală pentru el dupa cum reiese din propriile însemnări dar și 

din consemnările oficiale. 

 Ministerul de Război a manifestat o grijă aparte în ceea ce privește desemnarea celei 

mai potrivite persoane menite să desemneze Eroul Necunoscut al României, ajungându-se 

într-un final la concluzia că numai un suflet neprihănit de copil, un orfan de război, considerat 

icoană vie și trăitoare a jertfei, putea să fie chemat să înfăptuiască acest lucru
6
. Potrivit 

ordinului 567 din 1 mai 1923, cel care urma să aleagă sicriul Eroului Necunoscut trebuia să 

fie un copil de clasa I la un liceu militar, orfan de război. Desemnarea „fiului Eroului 

Necunoscut” a fost anunţată în data de 5 mai 1923: „ Din cele patru rapoarte sosite de la 

liceele militare din Iași, Craiova, Chișinău şi Mănăstirea Dealul, cel mai bun orfan de război 

este elevul Amilcar Săndulescu, din clasa I a Liceului Militar D.A. Sturdza din Craiova“
7
. 

Cele 10 sicrie au ajuns în data de 13 mai la Mărăşeşti. Amilcar Săndulescu a venit a doua zi, 

cu un tren special. A urmat o ceremonie impresionantă în care miile de oameni care  au asistat 

la alegerea sicriului au stat cu ochii aţintiţi asupra copilului de 12 ani.  

La 14 mai 1923, orfanul de război, Amilcar Săndulescu, a ales din cele 10 sicrie cu 

osemintele a 10 ostași români neidentificați, sicriul cu nr. 4, care a devenit sicriul cu 

                                                 
1
 Valeria Bălescu, Eroul necunoscut. Istorie trecută și recentă, București, Edit. Militară, 2005, p. 132. 

2
 D.I. Atanasiu, Amilcar Săndulescu, Fiul Eroului Necunoscut, Craiova, 1923, p. 24. 

3
 Ibidem. 

4
 D.I. Atanasiu, op. cit., p. 16. 

5
 Arhivele Naționale Române, filiala Dolj, fond Liceul D. A. Sturdza, dosar nr. 259, f. 90-98. 

6
 Valeria Bălescu, op. cit. , p.87. 

7
 Ibidem. 
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osemintele Eroului Necunoscut, simbolul eroismului național
8
. Ce a simțit și trăit copilul 

Amilcar în acele clipe mărturisește el însuși : „În sfârșit, sosi şi ora trei, ora divină, când 

trebuia ca eu să aleg pe acela ce odinioară s-a jertfit pentru scumpa lui patrie. Când am 

ajuns la biserică stăteam ca pe ghimpi, abia asteptam momentul când să intru, să vad cele 

zece sicrie. Când intru in biserică, văzui biserica veche, care cu mult mai înainte îndurase 

atâtea și atâtea gloanţe care o ciuruiseră. Înăuntru erau inşirate, pe două rânduri, osemintele 

acelor zece eroi care se jertfiseră pentru întregirea neamului. Ce mulţime mai era!" 
9
. În 

momentul alegerii Eroului Necunoscut, Amilcar s-a oprit în faţa sicriului cu numărul patru. 

„M-am dus înaintea celor zece sicrie tremurând şi stăteam la îndoiala pe care să pun mâna. 

Dar, deodată, m-am dus la sicriul al patrulea. Îndemnat de conştiinţă, am pus mâna pe el. În 

momentul acela, un mare fior mi-a străbătut tot sufletul şi mi-au venit pe buze cuvintele: 

Acesta este tatăl meu! Îngenunchind, m-am rugat: Doamne, Dumnezeul meu, ai în pază pe 

toţi eroii neamului, ai şi pe tatăl meu“, a povestit  Amilcar Sandulescu în jurnalul descoperit 

la Liceul  Dimitrie Sturdza din Craiova
10

. 

După desemnarea Eroului Necunoscut a urmat cortegiul pentru înmormântarea celor 9 

sicrie în cimitirul de la Mărășești în automobil alături de soția generalului Mărdărescu, apoi pe 

traseul până la București a călătorit în vagonul destinat familiei ministrului de război, fiind 

invitat pentru a doua zi, pe 16 mai 1923, să-și petreacă timpul acasă la generalul Mărdărescu 

unde s-a jucat cu copilul acestuia, Vlad
11

. La Gara de Nord, în așteptarea trenului mortuar, s-a 

petrecut altă scenă memorabilă pentru copilul ostaș. Iată cum descrie Amilcar impresionantul 

moment: „ La ora 4.00, am auzit sunetul goarnei care suna onorul. Eu m-am întrebat. Ce să 

fie? Dar deodată s-a văzut venind A.S. Principele Carol căruia m-am prezentat. Ce fericit mă 

simțeam și mai ales când am dat mâna cu Alteța sa și cu Majaestatea Sa Regele Ferdinand 

I!”
12

. 

Apoi, când s-a format cortegiul pentru a conduce Eroul Necunoscut la Biserica „Mihai 

Vodă”, elevul Amilcar Săndulescu a fost invitat de Principele Carol spre a merge după 

Domnia Sa și la stânga domnului general Mărdărescu
13

.  

Nu la mult timp după aceste evenimente, elevul fruntaș, șef al clasei a II-a murea la cei 

12 ani ai săi înecat în apele lacului Techirghiol. În jurnalul istoric al Liceului D.A. Sturdza din 

Craiova despre această întâmplare se consemna: „Nenorocirea grozavă s-a întâmplat în ziua 

de 12 iulie 1923 după masă”. Colegul său Iaciu, martor al evenimentelor povestește „Lui 

Amilcar îi plăceau nespus marea înfuriată, răsăriturile și apusurile de soare pe mare. S-a dus 

în preajma ei nu ca să facă baie ci ca să stea pe plajă. Mai pe urmă, s-a dus să se spele pe 

picioare de nisip fără să intre în mare, însă 2 valuri neașteptat de mari au venit..., unul l-a 

plesnit în față, amețindu-l, altul l-a luat și târât în largul mării fără scăpare.”
14

. Deși 2 colegi 

Florescu din clasa a VII-a și Culca Gabriel din clasa a VI-a au sărit în apă să-l salveze, marea 

fiind agitată eforturile au fost zadarnice. Corpul micuțului oștean a fost adus de valuri la țărm 

abia pe la miezul nopții. După aflarea celor întâmplate a sosit în grabă la fața locului colonelul 

Săndulescu Cicerone, comandantul Liceului Militar din Craiova, însoțit de 2 ofițeri. 

Locuitorii din Techirghiol îndurerați de această nenorocire, în semn de doliu au oprit 

orice petrecere sau manifestare de veselie timp de 2 zile. După ce pe 29 iulie la 8 dimineața s-

a oficiat serviciul religios, elevul Vasile Gheorghe de la Liceul Militar din Târgu Mureș a 

adus ultimul salut în numele tuturor camarazilor de la liceele militare din țară. Sicriul cu 

                                                 
8
 Apud, Ionel Turcin, Gl. Mr. (r) Ion Pîlșoiu, Constanțiu Dinulescu, Șarjele cavaleriei române, Craiova, Edit. 

Aius, 2016,  p. 161. 
9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 

11
 D.I. Atanasiu, op. cit., p. 95. 

12
 Valeria Bălescu, op. cit., p. 133. 

13
 D.I. Atanasiu, op.cit., p. 96. 

14
 Ibidem, p. 134. 
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trupul lui Amilcar a fost transportat la Craiova cu trenul fiind întâmpinat la sosire de mari 

personalități militare și autorități civile. Acestora li s-au mai alăturat o companie de onoare 

sub comanda căpitanului Cacaliceanu
15

. La 30 iulie 1923 la ora 16.00 a început ceremonialul 

înhumării celui ce a fost Amilcar Săndulescu. Pe traseu, cortegiul s-a oprit în fața prefecturii 

județului, unde a fost oficiată iarăși o scurta slujbă, iar profesorul Balaban, în numele Liceului 

Carol I și în numele tuturor școlilor din regiune a rostis un discurs înălțător: „Amilcare, din 

momentul ce tu ai fost alesul dintre copiii Neamului să îngenunchi pe pământul Mărășeștilor, 

plămădit cu sângele eroilor noștri și boltit cu osemintele lor sfinte, din momentul care ai 

pronunțat cuvintele „Acesta este tatăl meu” tu ai încetat a mai fi al familiei, al școlii, tu ai 

devenit fiul „Eroului Necunoscut”, tu ai devenit copilul suferințelor și umilirilor...speranța și 

chezășia neamului”
16

. La sfârșitul discursului cortegiul s-a îndreptat spre cimitirul Sineasca 

unde un camarad de-al lui Amilcar, elevul Dumitrescu Florescu din clasa a VII-a a mai rostit 

un ultim adio iar după săvârșirea ceremoniilor tradiționale, rămășițele pământești ale Fiului 

Eroului Necunoscut au fost înhumate într-o criptă de pe Aleea Centrală. 

La începerea anului școlar 1923/1924, conducerea Liceului Militar „ D. A. Sturza” din 

Craiova, profund îndurerată de stingerea „Micului Șoim”, prin Ordinul de zi nr. 230 din 23 

septembrie 1923, decidea următoarele: 

1. Clasa a II-a să se numească Amilcar Săndulescu; 

2. În Cartea de Aur a Liceului să se înscrie o pagină închinată celui dispărut; 

3. Fotografia ca și deslușirile necesare să fie înrămate și expuse în clasă, 

biblioteca școlii și sala de recepție; 

4. În vestibulul școlii să se așeze o placă de marmură cu fotografia și inscripția 

cuvenită, săpate în litere de aur; 

5. Un comitet în frunte cu scriitorul D. Atanasiu să scoată o broșură intitulată 

Amilcar C. Săndulescu, din a cărei vânzare să se adune suma necesară pentru așezarea unei 

cruci de marmură și realizarea unui grilaj de fier la mormântul său; 

6. Studierea posibilității ridicării unui monument în fața școlii care să rămână 

pildă generațiilor și să imortalizeze pe cel care a fost fiul Eroului Necunoscut al României 

Mari. 

În final, conducerea școlii adresa rugămintea ca întreg efectivul liceului să ofere sprijin 

pentru realizarea acestui proiect
17

. 

Proiectul a fost realizat, căci lucrarea domnului Atanasiu a apărut, iar monumentul a 

fost ridicat în cimitirul Sineasca din Craiova, în mai 1925.  Din 2016, de când Liceul Militar 

din Craiova și-a redeschis porțile, sub denumirea de Colegiul Național Militar “Tudor 

Vladimirescu”, monumentul funerar al “Fiului Eroului Necunoscut” se află în patrimoniul 

spiritual al Colegiului Național Militar “Tudor Vladimirescu”, iar nouă elevilor militari, 

urmași ai Micului Șoim ne  revine sarcina de a-i păstra veșnică amintirea prin transmiterea 

acestei povești plină de tâlc, care să trezească în rândurile tinerilor sentimente înălțătoare, care 

au ajutat generațiile trecute să construiască o Românie, s-o apere și s-o consolideze.  

Așadar, misiunea noastră, a elevilor vladimirești este aceea de a păstra și perpetua  

valoarea de simbol pe care El „ Fiul Eroului Necunoscut” o deține în simbolistica noastră 

națională. Povestea aceasta, plină de tâlc,  trebuie spusă din tată în fiu în fiecare zi, în școli și 

în biserici iar preoții, în odăjdii sfinte să vorbească poporului îngenunchiat la praznice și în 

zilele  de duminică, și să învețe lumea să cinstească umbra și amintirea Eroului necunoscut și 

a Fiului acestuia , care reprezintă însăși Țara!
18

. 

                                                 
15

 D.I. Atanasiu, op.cit., p. 87. 
16

 Ibidem, p. 138. 
17

 Arhivele Naționale Române, filiala Dolj, fond Liceul D. A. Sturdza, dosar nr. 259, f. 117. 
18

 Lt. Col. D. Ionescu Morel, maior Virgil Arifeanu, Înmormântarea Eroului Necunoscut. Note și Însemnări, 

f. a.,  p. 2. 
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Gimnaziul Vasilian -prima „școală înaltă” publică cu 

predare în limba română 
 

 

Prof. dr. Adriana Radu 

Colegiul Naţional Iaşi 

  

 

 

Educaţia constituie un indicator clar şi inechivoc al civilizaţiei şi progresului unei 

comunități, iar nivelul şi accesul tinerilor la sistemul de învăţământ reprezintă, poate cel mai 

fidel, fresca unei societăţi, indiferent de epocă, regiune geografică sau arie culturală. Aceasta 

a fost raţiunea pentru care mi-am propus realizarea unei prezentări referitoare la contextul 

deschiderii unei instituții de învățământ din Iași. În alegerea subiectului, un rol important l-a 

jucat şi desfăşurarea activităţii în domeniul educaţiei istorice la nivel liceal, într-o instituţie 

care are privilegiul de a fi cea mai veche din Moldova (Colegiul Național), descinzând din 

Gimnaziul Vasilian – prima „şcoală înaltă”
1
 publică cu predare în limba română.  

Analiza evoluţiei principalelor „şcoli înalte” din Moldova, înfiinţate prin hrisov 

domnesc în Evul Mediu şi la începutul Epocii Moderne, m-a determinat să ajung la concluzia 

pertinentă că nu putem vorbi de mai multe instituţii de acest nivel, fiecare cu propria 

identitate, ci de una singură, existentă în această perioadă, care a fost reformată şi reorganizată 

în mai multe rânduri (Colegiul Vasilian - Școala domnească/Academia domnească – 

Gimnaziul Vasilian)
2
. De asemenea, reorganizarea de fiecare dată a acestei „şcolii înalte” a 

fost un proces amplu şi complex, desfăşurat pe o perioadă îndelungată, rezultatele depinzând 

de atitudinea domnitorului şi a elitei politice faţă de sistemul educativ, de existenţa finanţării 

şi, nu în ultimul rând, de contextul intern şi extern existent.  

                                                 
1
 Sintagma „şcoli înalte” este folosită în documentele din Evul Mediu şi de la începutul Epocii Moderne 

pentru a desemna acele instituţii de învăţământ care depășeau nivelul de studii din şcolile primare. Ele nu pot fi 

denumite nici școli secundare, nici școli superioare deoarece cuprindeau ambele trepte de învățământ existente în 

zilele noastre. 
2
 Domnitorul Nicolae Mavrocordat nu a fondat în 1714 o nouă instituţie denumită Şcoala domnească, ci a 

reorganizat Colegiul Vasilian, înfiinţat în 1640 de către domnitorul Vasile Lupu. După o jumătate de veac, 

pentru a răspunde nevoilor unei societăţi în schimbare, Grigorie Alexandru Ghica a reformat Şcoala domnească, 

transformând-o într-o instituţie în care ştiinţele ocupau un loc important în planul de studii, într-o adevărată 

„Academie de epistimuri” (1766). În urma revoltei din 1821, Academia domnească a fost desfiinţată, dar, în 

perioada imediat următoare, s-au făcut demersuri pentru organizarea unei „şcoli înalte” cu predare în limba 

română, finalizate în 1828 cu deschiderea Gimnaziului Vasilian, aşezat în cadrul  mănăstirii Trei Ierarhi. În 

1835, școala a fost reorganizată sub numele de Academia Mihăileană, din această instituție descinzând Liceul 

Național și „Universitatea Al. I. Cuza”. 
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Primele demersuri, reînnodarea unei tradiții 

Deşi cei mai mulţi istorici au apreciat că organizarea Gimnaziului Vasilian reprezintă 

o consecinţă imediată a elaborării celor două anaforale – de la 15 august 1827 şi de la 1 

ianuarie 1828
1
 – considerăm că primele demersuri s-au făcut mult mai devreme, un rol 

important în această direcţie jucându-l Gheorghe Asachi. Astfel, în perioada în care a fost 

agent diplomatic la Viena (1822-1828), marele cărturar a continuat campania începută în 

favoarea şcolilor naţionale, fiind în permanentă corespondenţă cu boierii moldoveni, cărora le 

solicita sprijin pentru modernizarea legislaţiei şi fonduri pentru redeschiderea instituţiilor de 

învăţământ. La 28 februarie 1823, Alexandru Beldiman îi răspundea lui Asachi la două 

epistole enorme, arătând că ar trebui mai întâi să-i cunoască bine pe compatrioţii săi şi apoi 

să-şi pună problema dacă le-ar putea cere elaborarea de legi în favoarea şcolilor, apreciind că 

acele bune intenţii erau mai degrabă sortite eşecului. Boierul moldovean era destul de sceptic 

în privința realizării unui asemenea proiect, îndemnându-l să renunțe: „În consecință, am 

judecat că meritaţi pe deplin un loc la casa de nebuni, unde veţi avea ocazia să observaţi că 

nebunia celor care sunt închişi nu diferă decât în aparenţă de nebunia celor care se mişcă liber 

pe scena lumii. Astfel, renunţaţi la speranţa dumneavoastră şi iubiţi”
2
. Cu toate acestea, 

Gheorghe Asachi a continuat cu entuziasm demersul său, apelul privind donațiile către şcoli 

fiind recepționat pozitiv, Temelie Tadela depunând 40.000 de lei la Mitropolie, cu condiția ca 

o parte din dobândă să fie alocată şcolii începătoare din cadrul mănăstirii Trei Ierarhi
3
. 

Această instituție funcţiona la mijlocul deceniului al III-lea, aşa cum reiese dintr-o 

plângere adresată Epitropiei Învăţăturilor Publice în care se arată că Ioan Silvescu fusese 

orânduit, în 1825, dascăl și că a purtat singur această sarcină, până în 1828
4
. De asemenea, 

știm că în 1826 mitropolitul Moldovei l-a numit pe Gheorghe Săulescu, care fusese trimis la 

studii la Viena, să conducă Şcoala de la Trei Ierarhi
5
. Deschiderea acestei şcoli, înainte de 

anul 1828, este demonstrată şi de o listă a cheltuielilor făcute în 1827, care atestă plata a trei 

profesori – unul grec, al cărui nume nu este menţionat, preotul Ioan (Silvescu) şi dascălul 

Gheorghe (Săulescu)
6
.  

Când reorganizarea învăţământului din Iaşi începea să prindă contur, oraşul a fost 

cuprins de focul cel mare din 19 iulie 1827, care a mistuit parţial chiliile de la Trei Ierarhi, în 

care era adăpostită şcoala începătoare
7
. Însă, la mai puţin de o lună de la această catastrofă, 

mitropolitul Veniamin Costache şi marii boieri au întocmit o anafora (15 august 1827), prin 

care au cerut reluarea strângerii fondurilor Casei Şcolilor pentru a asigura veniturile necesare 

în vederea construirii unei clădiri noi. Semnatarii au venit cu propunerea amplasării școlii în 

curtea mănăstirii Golia şi nu la Trei Ierarhi, deoarece acolo nu exista nici spaţiu suficient şi 

nici nu era o zonă adecvată pentru desfăşurarea activităţii didactice, întrucât era situată în 

apropierea unor dughene şi hanuri. Domnitorul Ioniţă Sandu Sturza a aprobat anaforaua, fiind 

                                                 
1
 A. D. Xenopol, Memoriu asupra învăţământului superior în Moldova, Iaşi, Tipografia Naţională, 1885, p. 

30; V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1800-1864, vol. I-IV, Bucureşti, Imprimeria Statului, vol. IV, 1901, p. 

117; Dumitru Pompeiu, Monografia Liceului „Naţional” din Iaşi, Iaşi, Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & 

Comp., 1906, p. 5; Nicolae Iorga, Istoria învăţământului românesc, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 

1971, p. 94; Constantin I. Andreescu, Evoluţia învăţământului în Moldova şi istoricul Liceului Naţional din Iaşi 

(1835-1935), Iaşi, Tipografia Brawo, 1935, p. 27; N. C. Enescu, Gheorghe Asachi organizatorul şcolilor 

naţionale din Moldova, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1962, pp. 55.  
2
 V. A. Urechia, op. cit., vol. IV, p. 227. 

3
 Ibidem, vol. IV, p. 228. 

4
 Ibidem, vol. I, p. 106 şi vol. IV, p. 228. 

5
 N. C. Enescu, op. cit., pp. 55-56. 

6
 S. J. A. N. I., Colecţia Litere „Gheorghe Asachi”, Litera O, dos. 0 -130, fila 32-33. 

7
 Victor Gomoiu, Începuturile învăţământului superior în România, în „Buletinul Institutului de Ştiinţe al 

României”, nr. 6, 1940, p. 35. 
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de acord cu recalcularea veniturilor şcolilor şi deschiderea unei instituţii cu predare în limba 

română, însă a evitat să dispună construirea unei clădiri în incinta de la Golia
8
.  

Pentru a grăbi deschiderea şcolii, la 1 ianuarie 1828, Epitropia a emis o nouă anaforă, 

prin care a propus ca instituţia să îşi ţină cursurile în cadrul mănăstirii de la Trei Ierarhi, 

deoarece nu exista nici timp, nici bani suficienţi pentru ridicarea unei clădiri noi. În vederea 

asigurării spaţiului necesar desfăşării activităţii didactice, precum şi găzduirii elevilor şi 

profesorilor, membrii Epitropiei au apreciat că trebuie reparate chiliile mănăstirii afectate de 

incendiu, urmând ca sumele aferente să fie acoperite din veniturile Casei Şcolilor
9
. Prin 

hrisovul din 28 martie 1828, domnitorul Ioniţă Sandu Sturza a aprobat anaforaua, considerând 

cuprinsul ei întru totul potrivit cu „obştescul folos”, dar a hotărât ca reparaţiile necesare să fie 

făcute din banii mănăstirii, nu ai şcolii
10

. Propunerea privind schimbarea locaţiei de la Golia 

la Trei Ierarhi a fost făcută deoarece, în urma încheierii convenţiei de la Akkerman, tensiunile 

dintre egumenii greci ai mănăstirilor închinate şi administraţia ţării, dornică să sporească 

veniturile Visteriei, se accentuaseră
11

, iar amplasarea şcolii în cel din urmă lăcaș era justificată 

de faptul că aici funcţionase Colegiul Vasilian, înființat în 1640. Această idee a fost avansată 

în contextul descoperirii de către Gheorghe Asachi, într-o bibliotecă din Galiţia, a hrisovului 

lui Gheorghe Ştefan, care amintea de şcoala întemeiată de domnitorul Vasile Lupu în cadrul 

bisericii de la Trei Ierarhi şi de dania făcută pentru întreţinerea ei şi anume trei moşii: 

Tămăşenii, Adjudenii şi Răchitenii din ținutul Roman
12

.  

În ceea ce priveşte data înființării Gimnaziului Vasilian sau, mai bine zis, a reluării 

cursurilor școlii din cadrul mănăstirii Trei Ierarhi, au fost formulate mai multe ipoteze, toate 

încadrându-se în intervalul 1 ianuarie1828, când a fost elaborată cea de a doua anaforă, şi 1 

mai 1828, dată la care a fost încheiat unul dintre contractele cu profesorii instituţiei. În sinteza 

cu privire la Istoria românilor, A. D. Xenopol menționa că la 1 ianuarie 1828 s-a deschis 

şcoala numită Vasiliană după numele lui Vasile Lupu, iar istoricul N. Iorga aprecia că la acea 

dată s-a aprobat începerea cursurilor, „dar se lucra la clădire încă în primăvară, când se 

încheie cutare contract şi cu profesori”
13

. În discursul rostit de către Mihail Sturza cu prilejul 

examenului din 26 aprilie 1833, epitropul școlilor preciza: „După înturnarea în sânul patriei 

din îndelungata şi trista pribegie, cu putinţă au fost Epitropiei Învăţăturilor Publice, prin 

osârdnica înrâurire a întâiului efor, Preasfinţia Sa părintele mitropolit, a ridica la 1 ghenarie 

1828 din surpările sale gimnazia şi a o îndrepta către scoposul dăinuitorului”
14

. Deşi, plecând 

de la primele două ipoteze formulate mai sus, am putea concluziona că la 1 ianuarie 1828 a 

fost deschisă şcoala sau s-a aprobat deschiderea ei, apreciem că această opinie este eronată, la 

respectiva dată fiind emisă doar anaforaua de către membrii Epitropiei pentru a ridica „din 

surpările sale gimnazia”. Cinci zile mai târziu, conform relatărilor lui Gheorghe Săulescu, 

domnitorul a aprobat în mod formal anaforaua, ordonând deschiderea unei instituţii în care 

tinerii urmau să aibă posibilitatea să înveţe „ştiinţele începătoare în limba românească şi 

latinească”, şi a adus la cunoştinţa publicului că evenimentul urma să aibă loc la 23 ianuarie
15

. 

Incertitudinea legată de data începerii cursurilor la această școală este generată de faptul că 

anaforaua a fost întocmită la 1 ianuarie 1828, a fost aprobată formal cinci zile mai târziu, iar 

                                                 
8
 Theodor Codrescu, Uricariul, vol. VII, Iaşi, Tipografia Buciumul Român, 1886, pp. 91-95.  

9
 V. A. Urechia, op. cit., vol. IV, pp. 229-230. 

10
 Ibidem, vol. IV, pp. 230-231. 
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 N. C. Enescu, Un proces dintre epitropii mănăstirii Trei Ierarhi-Iaşi şi Epitropia Învăţăturilor Publice din 

Moldova, în perioada Regulamentului Organic, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 9-12, Iaşi, 1961, pp. 

638-640. 
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 V. A. Urechia, op. cit., vol. I, p. 117; Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, editate de Ioan Caproşu 

și Petronel Zahariuc, vol. I, Iaşi, Editura Dosoftei, 1999, pp. 475-477.  
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 Theodor Codrescu, op. cit., vol. XVI, Iaşi, Tipografia Buciumul Român, 1886, p. 383. 
15

 V. A. Urechia, op. cit., vol. I, p. 118. 
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hrisovul a fost emis abia la sfârşitul lunii martie, interval în care promotorii dezvoltării 

sistemului educativ organizau deja instituţia din cadrul mănăstirii Trei Ierarhi. Pe de altă 

parte, formularea diverselor ipoteze reprezintă şi o consecinţă a faptului că nu au fost 

înființate toate clasele în același timp. Astfel, porţile Gimnaziului Vasilian au fost deschise la 

23 ianuarie 1828
16

, însă, la această dată, a fost înfiinţată doar o clasa elementară
17

. Cel mai 

probabil, la scurt timp, a fost deschisă și clasa normală, Gheorghe Asachi afirmând că: „se 

organisă două clase, cel întâiu elementar, după sistema lui Lancasteru, al doile după acel 

normal din Austria, având de profesori, cu întăritură domnească, pe cuv. sa Iconomul Ioan 

Silvescu, D. D. Camin. Gheorghe Seulescu şi pahar. V. Fabian”
18

. Concluzia noastră este 

întărită de faptul că, în lista cheltuielilor Casei Şcolilor, sunt menționați trei profesori – 

respectiv Vasile Fabian, Gheorghe Săulescu şi Ioan Silvescu – remuneraţi începând cu 1 

februarie 1828, dintre care cel din urmă a predat la clasa normală
19

. În ceea ce priveşte 

organizarea primei clase de gimnaziu, considerăm că a avut loc la 1 martie 1828, când au fost 

încheiate contracte cu trei dintre profesorii care urmau să predea la acest nivel de studii
20

. În 

raportul înaintat la 18 februarie 1832 de Epitropia Învăţăturilor Publice lui Mircovici, 

vicepreşedintele Divanului, în care este prezentată evoluţia aşezămintelor şcolare pe scurt, era 

menţionat faptul că „Gimnazia s-a deschis la 1 martie 1828”
21

. Tot din acest act reiese că în 

anul 1828 au funcţionat trei clase – una începătoare, una normală şi una gimnazială – dar erau 

studiate şi obiecte extraordinare, precum limbile elenă, rusă și franceză
22

. Ipoteza organizării 

treptate a claselor Gimnaziului Vasilian este susținută și de istoricul V. A. Urechia, care 

aprecia că diferenţa de dată între 23 ianuarie 1828, când este atestată începerea clasei 

elementare, şi semnarea contractului cu Gheorghe Săulescu se explică prin aceea că gimnaziul 

s-a instalat mai târziu decât clasa începătoare
23

.  

La 4 aprilie 1828, când a fost trimisă o adresă către Epitropie prin care domnitorul 

ordona din nou repararea localului de la Trei Ierarhi cu banii mănăstirii, şcoala funcționa și 

era frecventată de un număr mare de copii, în acest act precizându-se că, dacă partea clădirii 

care arsese se va prăbuşi, „va pricinui simţitoare cheltuială monastirei, ce încă va primejdui 

vieaţa a câteva sute de copii ce în ea urmează astăzi învăţăturile lor”
24

. Ţidula relevă şi faptul 

că domnitorul susţinea extinderea şcolii naţionale și, din acest motiv, a dispus repararea 

chiliilor pentru „a pute încăpe acolo toate clasurile învăţăturilor şi a se îndemâna locuinţa 

profesorilor”
25

. Respectiva măsură a fost pusă în aplicare până în octombrie 1828, deoarece în 

lista cheltuielilor pe acest an era prevăzută suma de 9.000 lei, stabilită prin contract pentru 

„facerea sholii” şi suplimentată în acelaşi an. De asemenea, o parte din buget a fost alocat 

pentru achiziţionarea mobilierului, a materialului didactic necesar funcţionării clasei 

începătoare şi dotării bibliotecii
26

.  

Deschiderea Gimnaziului Vasilian nu a fost lipsită de dificultăți, generând un amplu 

conflict între Epitropie şi călugării greci de la Trei Ierarhi, nemulţumiţi de faptul că școala a 

fost așezată în cadrul acestei mănăstiri, că au fost obligați să participe la repararea chiliilor şi 

au fost puși să achite o contribuţie de cinci ori mai mare pentru sistemul educativ. Astfel, la 
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primul examen public, organizat în luna iulie a anului 1828, egumenul mănăstirii i-a 

ameninţat pe membrii Epitropiei, menționând că vor răspunde în faţa Patriarhiei pentru că au 

ocupat chiliile acestui lăcaș de cult, închinat la Muntele Athos. În calitate de epitrop, viitorul 

domn Mihail Sturza a răspuns că patriarhului i se poate arăta cauza înfiinţării acestei şcoli, 

nedumerirea acestuia fiind legată de justificarea egumeniei pentru închiderea anterioară a 

instituției înfiinţate de Vasile Lupu, deşi era obligată să susţină acest lăcaș de educație
27

.  

Primul an de funcționare. Dificultăți și împliniri 

Conform propunerilor făcute la 1 ianuarie 1828, Gimnaziul Vasilian urma să cuprindă 

iniţial două cicluri de învăţământ, cel primar (clasele normale de doi ani) şi cel secundar
28

 

(clasele gimnaziale de patru ani), iar apoi să i se adauge un curs de filosofie şi unul de pravile, 

acestea reprezentând forme incipiente ale învăţământului superior
29

. În primul an şcolar, nu au 

fost deschise toate clasele preconizate pentru cele două trepte de învăţământ, ci doar clasa I 

normală şi clasa I gimnazială
30

. De asemenea, deși nu era prevăzută, a fost înființată și o clasă 

elementară (începătoare), unde elevii învăţau scrisul, cititul și socotitul, putându-se înscrie 

ulterior în clasa I normală.  

În cadrul clasei elementare, elevii învăţau să scrie şi să citească în limba română 

precum şi cele patru operaţii ale aritmeticii, programul fiind de cinci ore pe zi și 

desfăşurându-se atât dimineaţa (între orele 8 şi 11), cât şi după amiaza (între orele 14 şi 16). 

Pentru eficientizarea sistemului de predare-învăţare, copiii erau împărţiţi în mai multe grupe, 

în funcţie de capacitate şi de cunoştinţele acumulate în perioada anterioară. În prima parte a 

programului de dimineaţă, toate grupele învăţau să scrie, o oră sau două, apoi învăţau să 

citească de pe tabele lancasteriene, iar după amiaza reluau activitatea de scriere pentru o oră și 

apoi aveau program diferit. Dascăl la clasa elementară a fost numit inițial doar Teodor 

Verescu, dar, în condiţiile sporirii numărului elevilor, din luna octombrie a anului 1828 a fost 

angajat şi Emanuel Halunga (atestat, în această calitate, într-o listă a cheltuielilor şcolii). 

Pentru realizarea obiectivelor propuse la această clasă, Teodor Verescu se ocupa de elevii din 

primele grupe, învățându-i să citească tabelele lancasteriene şi să scrie pe plăci, Emanuel 

Halunga avea ca sarcină învăţarea scrierii pe hârtie şi a aritmeticii (cei doi profesori fiind 

remuneraţi cu o sută de lei pe lună), iar Gheorghe Săulescu coordona întreaga activitate de la 

clasele elementare şi normale
31

.  

Cursurile clasei normale
32

 se desfăşurau pe o perioadă de doi ani, timp în care elevii 

studiau limba română, aritmetica şi catehismul, la care se adăugau exerciţiile de caligrafie şi 

câteva ştiinţe începătoare, respectiv istoria, geografie şi limba latină, aşa cum atestă contractul 

încheiat de profesorul Ioan Silvan Sachelarie cu Epitropia şcolilor. Deoarece informaţiile 

referitoare la evoluţia instituţiei în această perioadă sunt lacunare, nu poate fi stabilit cu 

exactitate numărul dascălilor care au predat la clasele normale, însă apreciem că erau 

prevăzuţi cel puţin doi. Printre argumentele aduse în sprijinul acestei afirmaţii se numără 

faptul că discipline precum aritmetica şi catehismul erau prevăzute în anaforaua, dar nu şi în 

contractul încheiat cu profesorul Ioan Silvan Sachelarie, iar cursurile clasei elementare se 
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desfăşurau atât dimineaţa, cât şi după amiaza, cinci ore pe zi, iar cele de la clasa normală nu 

puteau fi doar trei ore pe zi. Cel mai probabil, al doilea dascăl a fost numit în 1829, deoarece 

într-o listă a cheltuielilor şcolii valabilă pentru acest an şi următorul este menţionat dascălul 

Gheorghe, cel mai probabil Gheorghe Filipescu, atestat ca profesor în anul 1830
33

.  

În cadrul claselor gimnaziale, elevii studiau limba română, limba latină, religia, 

filologia, biografia, logica, retorica, poezia, istoria, matematica, moralul, economia, istoria 

naturală, geografia, arheologia şi mitologia. Aceste discipline erau predate pe parcursul celor 

patru ani, de către profesori angajaţi prin contract, care aveau şi obligaţia de a întocmi 

manualele necesare. Astfel, Gheorghe Săulescu ţinea cursurile de limba română cu toate 

părţile ei, adică gramatica, sintaxa, prozodia, stilul, inclusiv filologia, la care se adăugau 

istoria, logica, retorica, mitologia, poezia, arheologia şi istoria naturală, programul zilnic al 

acestuia fiind de trei ore. Vasilie Fabian avea acelaşi program, predând limba latină cu toate 

părţile ei, adică gramatică, sintaxă şi autorii clasici, precum şi aritmetica, algebra, geometria şi 

geografia. Părintele econom Constandin Facaş ţinea cursuri de catihism, istorie biblică, 

morala biblică şi istoria ecleziastică, câte o oră şi jumătate pe zi
34

. Conţinutul contractelor 

încheiate la 1 martie 1828 între aceşti „vrednici profesori români pământeni” – economul  

Constantin Facaş, Vasile Fabian şi Gheorghe Săulescu de la clasa gimnazială şi iereul Ioan 

Silvan Sachelarie de la cea normală – şi Epitropia şcolilor erau aproape identice
35

. Profesorii 

aveau obligaţia de a preda după manuale întocmite în conformitate cu regulamentul şcolar, 

iar, în cazul în care acestea nu erau elaborate, contribuind la întocmirea lor şi fiind răsplătiţi 

de către Casa Şcoalelor. Pentru efortul depus, în afară de salariu, dascălilor li se asigura şi 

locuinţă (în incinta şcolii), lemne pentru foc, lumânări și câte o pâine şi o oca cu vin în fiecare 

zi. Alegerea celor patru profesori nu a fost aleatorie, Epitropia şcolilor numindu-i pe aceștia 

deoarece aveau o reputaţie foarte bună, erau apreciaţi pentru cunoştinţele solide şi pentru că 

dovedise că sunt zeloşi lucrători pentru cultura „junimii pământene”
36

. 

În anaforaua elaborată la 1 ianuarie 1828 era prevăzut că, atunci când şcoala va 

dispune de veniturile necesare pentru a plăti mai mulţi profesori, trebuia introdusă şi limba 

greacă, iar, dacă tinerii doreau să studieze şi alte limbi străine, puteau fi urmate facultativ, cu 

condiţia să fie susţinute financiar de către părinţi. O parte dintre aceste propuneri au fost puse 

în aplicare chiar de la sfârşitul anului 1828, când au fost introduse mai multe cursuri 

extraordinare, respectiv muzica (din luna octombrie), limba franceză (de la 1 noiembrie) şi 

limba rusă (de la 1 decembrie), aşa cum relevă lista cheltuielilor acestei instituţii
37

. Indiferent 

de disciplina predată, toate orele de la Gimnaziul Vasilian erau susţinute în limba română – 

instaurându-se definitiv învăţământul naţional – care avea drept scop principal formarea 

tinerilor în spiritul dragostei de patrie, a aplicării legilor şi a înţelegerii slujbele bisericeşti
38

. 

Cursurile Școlii de la Trei Ierarhi se desfăşurau în fiecare zi, cu excepţia sărbătorilor 

religioase şi a vacanţelor, stabilite pentru perioada 15 iulie – 15 august, în care erau zile foarte 

călduroase, respectiv 20 septembrie – 1 octombrie, în perioada culesului
39

. 

  

                                                 
33

 Albina românească, nr. 6, 18 ianuarie 1830, p. 17; Theodor Codrescu, op. cit., vol. VII, p. 184 şi vol. XVI, 

p. 383-385; V. A. Urechia, op. cit., vol. IV, p. 229. 
34

 Theodor Codrescu, op. cit., vol. VII, p. 171-175 și 182-185; V. A. Urechia, op. cit., vol. IV, p. 229. 

. 
35

 În ceea ce priveşte contractul lui Gheorghe Săulescu, la sfârşitul său este menţionată data de 1 mai 1828, 

dar el este numit profesor de la 1 martie acelaşi an. În acest caz, apreciem că, fie este vorba de o greşeală de 

transcriere, fie actul a fost încheiat mai târziu, dascălul funcţionând de la 1 martie. 
36

 Theodor Codrescu, op. cit., vol. VII, p. 171-175 și 182-183. 
37

 S. J. A. N. I., Colecţia Litere „Gheorghe Asachi”, Litera O, dos. 0-130, fila 33-34. 
38

 V. A. Urechia, op. cit., vol. IV, pp. 228-230. 
39

 Theodor Codrescu, op. cit., vol. VII, pp. 171-175, pp. 182-183. 
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 Clasele Gimnaziului Vasilian 

Învăţământ 

primar 

 

Clasa elementară* Învăţământ secundar 

În perioada următoare, acesta 

va evolua spre ceea ce numim 

astăzi învăţământ secundar 

inferior (clasele V-VIII) şi 

învăţământ 

Clasa I de gimnaziu* 

Clasa I normală* Clasa a II-a de 

gimnaziu 

Clasa a II-a normală Clasa a III-a de 

gimnaziu 

Clasa a IV-a de 

gimnaziu 

*În primul an şcolar (1828-1829) au funcţionat doar trei clase. Cursurile 

extraordinare au fost introduse spre sfârşitul acestui an, cel mai probabil experimental. 

 

Pentru a asigura spaţiul necesar funcţionarii Şcolii de la Trei Ierarhi, domnitorul a 

ordonat repararea fără întârziere a chiliilor din partea sudică a mănăstirii, cu cheltuiala acestui 

lăcaş de cult, zidirea unor case noi în cuprinsul acesteia şi cumpărarea, până în aprilie 1829, a 

mai multor clădiri din apropiere
1
. În aceste condiţii, apreciem că propunerea făcută iniţial de a 

găsi o altă locaţie pentru clasele gimnaziale, iar la Trei Ierarhi să rămână doar cele normale, a 

fost amânată. Tot în primul an şcolar a fost deschisă biblioteca şi au fost achiziţionate 

materialele didactice, aşa cum relevă lista cheltuielilor pentru anul 1828, unde sunt prevăzute 

„o broască la vivliotecă” și „cercuri cu cârlgele lor la Lancastru”. Pentru a scoate în evidență 

faptul că Gimnaziul Vasilian continuă tradiția Colegiului Vasilian, instituție de învățământ 

înființată de către domnitorul Vasile Lupu la 9 mai 1640, fondatorii au comandat şi un sigiliu, 

având ca emblemă „porumbelul Duhului Sfânt” şi „ochiul lui Dumnezeu”, cu inscripţia 

„1828. Sigiliul Gimnaziei Vasiliene urzite la 1644”
2
. 

Școala și-a desfăşurat activitatea fără întrerupere timp de un an, în ciuda evenimentelor 

politice din primăvara anului 1828, care, deși au frânat dezvoltarea firească, nu au dus la 

închiderea acesteia. La 7 mai, trupele țariste pătrundeau în Moldova, iar, după sosirea lor la 

Iaşi, ruşii au dorit să înfiinţeze spitale şi depozite de muniţie în clădirile în care funcţionau 

Seminarul de la Socola şi Gimnaziul Vasilian. Datorită intervenţiei energice a mitropolitului 

Veniamin Costache, cea din urmă instituţie a scăpat de pericolul închiderii, însă, lângă 

mănăstirea Socola, au fost aşezate „manutanţe”, care, aprinzându-se, au dus la arderea 

acesteia şi a seminarului
3
.  

La 20 iulie 1828 a avut loc prima evaluare semestrială a elevilor Gimnaziului Vasilian, 

iar la 20 februarie 1829 s-a desfăşurat primul examen public de sfârşit de an şcolar. La cel din 

urmă eveniment au fost invitaţi de către eforii şcolii şi reprezentanţi ai boierimii pentru a 

observa progresele realizate de către tinerii moldoveni. În prezenţa înaltelor feţe, a fost sfinţit 

steagul şcolii, iar, apoi, s-a trecut la evaluarea tinerilor, care au demonstrat prin cunoştinţele 

acumulate că metodele folosite de către profesori dăduseră rezultate şi că ştiinţele se puteau 

studia şi în limba română. Evenimentul a fost relatat de presa din Franţa, Rusia, Germania
4
, 

iar Ion Heliade-Rădulescu
 
a publicat în Curierul românesc o scrisoare primită de la Iaşi în 

care era descrisă pe larg ceremonia organizată cu acest prilej şi un articolul care scotea în 

                                                 
1
 Gheorghe Asachi, Question de l'instruction publique en Moldavie, Iassy, 1858, p. 14 și Expoziţia stărei 

învăţăturilor publice în Moldova, p. 3; V. A. Urechia, op. cit., vol. IV, p. 230-231; S. J. A. N. I., Colecţia Litere 

„Gheorghe Asachi”, Litera O, dos. 0-130, fila 33-34. 
2
 S. J. A. N. I., Colecţia Litere „Gheorghe Asachi”, Litera O, dos. 0-130, fila 33-34; Menţionarea anului 1644 

pe sigiliul Gimnaziului Vasilian, ca dată de fondare a Colegiului Vasilian, în loc de 1640, se explică prin faptul 

că la începutul secolului al XIX-lea, nefiind încă descoperit hrisovul care să ateste întemeierea, unii cercetători 

apreciau că acesta este anul fondării. În realitate, în 1644 fusese ridicată o nouă clădire pentru Școala Vasiliană.  
3
 V. A. Urechia, op. cit., vol. I, p. 120. 

4
 Ibidem, vol. I, p. 148 şi vol. IV, p. 233. 
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evidenţă faptul că şcoala întemeiată de către domnitorul Vasile Lupu a decăzut din cauza 

egumenilor greci, dar a fost reorganizată în 1828, rezistând invaziei ruseşti din acelaşi an
5
.  

Înainte de încheierea primului an şcolar, a izbucnit ciuma, care a îmbrăcat forme 

violente în lunile următoare, ducând la închiderea tuturor instituţiilor de învăţământ din 

Moldova
6
. În toamna anului 1829, a avut loc şi un mare cutremur, ce a afectat serios clădirea 

Gimnaziului de la Trei Ierarhi: „Goticele bolţi de 165 de ani ale Gimnaziei noastre Vasiliene 

[...] pe alocurea s-au hâit”
7
. Pe lângă aceste evenimente – război, epidemii, cutremur – care au 

frânat evoluţia firească, un alt factor care a determinat întârzierea reorganizării instituţiei a 

fost plecarea lui Gheorghe Asachi în iulie 1829 la Bucureşti, în calitate de secretar al comisiei 

de redactare a Regulamentelor Organice
8
.  

Cel de-al doilea an şcolar, deschis la 1 mai 1830, a marcat o nouă etapă în organizarea 

Gimnaziului Vasilian, acum fiind elaborat şi aplicat primul regulament al instituţiei, care 

stabilea modalitatea de admitere, numărul claselor, obiectele de studiu, programul, îndatoririle 

elevilor şi atribuţiile dascălilor. Pentru a asigura o pregătire solidă şi un climat de ordine şi 

emulaţie, regulamentul stabilea că elevii aveau acces la cursurile extraordinare doar în 

condiţiile participării la cele ordinare, iar profesorii erau îndrumaţi să folosească metode 

adecvate, să nu-i încarce inutil pe învăţăcei cu informaţii nefolositoare şi să se apropie de ei 

cu blândeţe
9
. Acest Regulament provizoriu pentru Gimnazia Vasiliană (22 aprilie 1830) 

reprezintă prima lege modernă care vizează sistemul de învăţământ public din Moldova, 

înlocuind hrisoavele emise de către domnitori, în anii anteriori. Tot din acest an şcolar, a fost 

introdus şi primul curs de legislaţie, ținut de Christian Flechtenmacher, tânăr ardelean cu 

studii făcute la Viena, primul curs de însemnarea planurilor (desen) şi mai multe limbi străine 

(greaca, rusa şi franceza). Astfel, aceste hotărâri au dus la transformarea radicală a 

Gimnaziului Vasilian, dintr-o şcoala primară şi secundară, într-o instituţie în care tinerii 

învăţau de la scris, citit şi socotit, până la cursuri superioare, ce reprezentau o formă incipientă 

de universitate în sens modern. 

Când Şcoala de la Trei Ierarhi era pe calea propăşirii, în luna februarie a anului 1831, 

a izbucnit epidemia de holeră, dar instituţia nu a fost închisă imediat, reuşindu-se să se încheie 

anul şcolar şi să se facă în grabă premierea. În octombrie, cursurile au fost reluate, institutul a 

fost redeschis, fiind primiţi şi tineri aparţinând clasei de mijloc, la insistenţele referendarului 

şcolilor. La scurt timp după reluarea cursurilor, a fost finalizat Regulamentul Organic, iar apoi 

a fost redactat „Regulamentul instrucţiunii publice din Moldova (1832, cu modificările din 

1833), care înlocuia regulamentul provizoriu de funcţionare al Gimnaziului Vasilian. 

Examenele semestriale din anul şcolar 1831-1832, primul fără incidente majore, au fost 

adevărate serbări ale învăţământului ieşean, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai elitei 

politice, ai Bisericii, armatei şi negustori pentru a ilustra binefacerea unei asemenea instituţii. 

Observând rezultatele obţinute de elevii Gimnaziului Vasilian, Gheorghe Asachi şi-a 

manifestat intenţia de a-l transforma într-o adevărată academie, însă proiectul a fost amânat, 

până în iunie 1835.  

Astfel, chiar dacă organizarea învăţământului ieşean a întâmpinat numeroase 

dificultăţi, legate de desfăşurarea războiului, izbucnirea unor epidemii, instabilitate politică 

sau plecarea referendarului Gheorghe Asachi din ţară, Şcoala Vasiliană a fost deschisă și 

extinsă treptat, după patru ani dându-i-se o organizare definitivă. Ca urmare, primele cursuri 

academice s-au ţinut în cadrul Gimnaziului Vasilian, instituţie care a funcţionat în incinta de 

                                                 
5
 Albina românească, nr. 6, 18 ianuarie 1830, p. 17. 

6
 S. J. A. N. I., Colecţia Litere „Gheorghe Asachi”, Litera O, dos. 0-130, fila 32-33; V. A. Urechia, op. cit., 

vol. I, p. 123.  
7
 Albina Românească, nr. 50, 5 noiembrie 1829, p. 78. 

8
 V. A. Urechia, op. cit., vol. I, p. 127. 

9
 S. J. A. N. I., Colecţia Litere „Gheorghe Asachi”, Litera O, dos. 0-130, fila 41-43. 
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la Trei Ierarhi - acolo unde cu două secole în urmă a fost fondat Colegiul Vasilian - în ciuda 

protestelor călugărilor greci de la această mănăstire. Ulterior, cursurile secundare şi superioare 

au fost mutate în casele lui Petrache Cazimir şi lui Anastasie Voinescu (pe locul unde se află 

azi Colegiul Naţional), punându-se bazele Academiei Mihăilene, iar la Trei Ierarhi au rămas 

doar cursurile primare. 

Gimnaziul Vasilian, formă regenerată a unui învăţământ „înalt”, renăscut cu aproape 

două secole în urmă, reprezintă o piatră de hotar în istoria învăţământului moldav. Graţie 

marelui cărturar Gheorghe Asachi, această şcoală „pierdea” contactul cu domnia, se 

moderniza, se diversifica, se dezvolta, transformându-se într-o instituţie publică în care erau 

educaţi viitorii cetăţeni, în sensul modern al cuvântului. 
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Regulament provizoriu al Gimnaziul Vasilian (22 aprilie 1830), Arh. St. Iaşi, 

Colecţia Litere “Gh. Asachi”, Litera O, dos. nr. 135, filele 36 şi 39. 
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Un model de refacere morală şi culturală în spaţiul românesc 
 

 

Prof. univ. Dr. Ştefan Afloroaei 

Colegiul Național Iași 

 

Cuvântul ce urmează, aş dori să fie, pe cât posibil, un mic elogiu adus unor generaţii 

admirabile de intelectuali care au trăit şi au lucrat în folosul acestei ţări, în chiar epoca 

înfiinţării colegiului în care ne aflăm noi acum. Ar trebui să ne amintim mai des de cei care au 

ştiut să-şi cheltuiască timpul ce le-a fost dat, întreaga lor viaţă până la urmă, pentru viaţa 

comunităţii din care au făcut parte. Ei merită astăzi nu doar o sinceră admiraţie, ci şi o 

recunoaştere nesfârşită din partea noastră. 

Aşa cum bine ştim, la 23 ianuarie 1828, este înfiinţat Gimnaziul Vasilian, devenit apoi 

Colegiul Vasilian, din care, după câţiva ani, se dezvoltă Academia Mihăileană (la 20 noiembrie 

1834, iniţial în localul de la M-rea Trei Ierarhi), prima instituţie de învăţământ superior din ţară. 

Au susţinut nemijlocit înfiinţarea celor două instituţii Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei, 

învăţatul şi neobositul Gheorghe Asachi şi mitropolitul – el însuşi om de carte – Veniamin 

Costache. Ca să înţelegem totuşi cum au fost posibile aceste fapte exemplare în cultura şi 

învăţământul românesc ar trebui să ne amintim şi alte lucruri petrecute în acel interval de timp. 

Ce se întâmplă, de fapt, din punct de vedere intelectual şi cultural, în primele decenii 

ale secolului al XIX-lea ?  

Un răspuns îl aflăm, dacă avem în vedere câteva date relativ comune în biografia 

intelectuală a unor învăţaţi. Sunt active atunci două generaţii de intelectuali. Una dintre ele s-a 

format în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea (bunăoară, Dinicu Golescu, Iordache 

Golescu, Ionică Tăutu, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, Veniamin Costache, Eufrosin 

Poteca). Cealaltă s-a format chiar la începutul noului secol (Eftimie Murgu, Ion Heliade 

Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Augustin Treboniu Laurian, Simion Bărnuţiu, Ion Ghica, 

Timotei Cipariu, George Bariţiu, Petrache Poenaru). Mulţi dintre aceşti cărturari şi-au legat 

numele de cel al Colegiului Naţional şi al Academiei Mihăilene din Iaşi. Ce aş dori să 

menţionez înainte de toate? După ce urmează primii lor ani de şcoală în ţară, astfel de 

intelectuali îşi continuă studiile în Occident, în mediul cultural italian, francez, german, dar şi 

în cel polonez (precum Dinicu Golescu). Se întorc în ţară şi se dedică fără rezerve unor mari 

proiecte educaţionale, culturale sau sociale. Aş remarca, într-o paranteză, că aproape toţi au 

circulat foarte mult, cutreierând toate provinciile româneşti, fiind activi şi ţinând lecţii în cele 

mai diferite locuri din ţară. Aşa au făcut, de pildă, Simion Bărnuţiu, Eftimie Murgu sau Ioan 

Maiorescu (1811-1864), tatăl lui Titu Maiorescu, teolog prin formaţie, profesor de istorie şi 

filosofie, ajuns cu iniţiative culturale şi politice în cele mai diferite oraşe ale ţării: Cernăuţi, 

Iaşi, Braşov, Craiova, Bucureşti, Sibiu, Blaj; se întoarce de câteva ori la Viena, spre a face 

cunoscută, prin articole şi memorii, situaţia românilor din toate provinciile istorice; aduce 

mereu în atenţie problema românească: pentru el şi pentru alţi intelectuali ca el, exista atunci 

o problemă însemnată şi cu adevărat europeană, anume problema românească. De ce oare s-au 

întors din străinătate aceşti oameni şi de ce cutreieră ca nişte misionari această ţară în lung şi 

în lat. E greu de spus, însă ar trebui să avem în vedere, printre altele, vocaţia lor aparte, odată 

cu nevoia resimţită personal de a reface un întreg mediu de cultură şi, probabil, credinţa că 

sunt destinaţi să edifice în contul unor întregi comunităţi istorice. 

Ce constată însă când revin în ţară? Înainte de toate, starea cu totul precară, nesigură 

(„de înapoiere”) socială şi economică în care trăiau comunităţile româneşti, mai ales cele 

rurale; aceasta era mai gravă decât se ştia aici, în ţară. O asemenea stare era datorată în bună 
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măsură, aşa cum ştim, regimului politic şi administrativ: atât otoman, cât şi fanariot, dar şi 

local (fiscalitate excesivă, abuzuri şi încălcări permanente ale unor înţelegeri sau convenţii, 

birocraţie sufocantă, zile grele de muncă, arendarea pe mai nimic a pământului etc.). Era 

datorată deopotrivă revenirii constante a armatelor otomane şi ruseşti, care trebuiau întreţinute 

timp îndelung, dar şi unor epidemii de holeră şi de ciumă etc. Divanul ţării era controlat de 

câteva familii de boieri, în cunoscutul sistem fanariot până în 1821; Ioniţă Sandu Sturdza, în 

Moldova, şi Grigore al IV-lea Ghica, în Muntenia, sunt primii domni aleşi după alte reguli 

decât cele fanariote.  

Mult mai îngrijorătoare era însă, pentru intelectualii amintiţi, decăderea morală a 

oamenilor, îndeosebi a celor care guvernau ţara sau stăpâneau economic şi politic localităţi 

întregi, indiferent că erau români, greci sau turci, clerici sau laici. Decăderea morală a atins 

profund şi viaţa celor stăpâniţi, mereu vulnerabili în faţa unor complicităţi şi vicii, trăind 

uneori în promiscuitate, cu sentimentul absenţei unui rost al vieţii lor. Scrie despre toate 

acestea, de pildă, Dinicu Golescu, într-o Prefaţă la traducerea cărţii lui Thomas Thornton, 

Starea de acum a Principatelor Valahiei şi Moldovei, Buda, 1826. Observă, bunăoară, 

dispreţul celor care se socoteau „stăpâni”, lipsa lor de scrupule, încălcarea oricărei norme 

juridice şi morale; aceştia îşi urmează doar poftele lor, nu mai ştiu de nici o „tocmeală”, ci 

doar impun şi cer („numai un cuvânt toţi ştiu să scoată din gură: ‚Adă!’ şi acest ‚Adă!’ este 

fără de sfârşit”). În astfel de condiţii, „neamul” pare cufundat în „somnul cel împietrit”. O 

prezentare asemănătoare a stării morale şi sociale de lucruri o aflăm în paginile lui Ion 

Heliade-Rădulescu, de pildă în Câteva cugetări asupra educaţiei publice (1839), în articolele 

Pentru opinie (1841) şi Abuz, care i-au atras o severă anchetă judiciară. 

Au înţeles astfel că era necesar un efort amplu de refacere morală şi spirituală a ţării, 

ca în acest fel să aibă loc şi refacerea ei economică şi politică. Merită amintit faptul că, în 

acest sens, folosesc frecvent termenii „deşteptare”, „trezire”, „trezie”, „veghe”. Ideea 

deşteptării naţionale devine un leitmotiv în această epocă şi, aşa cum ştim, Andrei Mureşanu 

va publica la 21 iunie 1848, în revista „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, poemul 

Răsunet (Deşteaptă-te române!), textul actualului imn naţional. Ce a însemnat de fapt 

„deşteptare” în contextul de atunci ? Intuim uşor polisemia cuvântului, însă, la timpul 

respectiv, este folosit mai ales de cei care s-au format în Occident, îndeosebi în spaţiul 

german, precum mai toţi învăţaţii transilvăneni. Iar în Germania, după 1780, are loc o discuţie 

amplă – dusă de teologi, filosofi şi scriitori – în legătură cu educarea şi emanciparea 

oamenilor. Termenul în atenţie era Aufklärung, înţeles ca „luminare” (mai precis, luminare de 

sine a omului şi a comunităţii). Immanuel Kant avea să precizeze în Răspuns la întrebarea 

„Ce este luminarea?”, din 1784: „Luminarea este ieşirea omului din starea de minorat, stare 

de care se face vinovat el însuşi. Minoratul este neputinţa de a te folosi de inteligenţa proprie 

fără a fi condus de un altul. Acest minorat constituie o vină ca atare atunci când cauza lui nu 

se află într-o lipsă a inteligenţei, ci în lipsa hotărârii şi a curajului de a te folosi de inteligenţă 

fără a se lăsa condus de un altul. Sapere aude ! Îndrăzneşte să te foloseşti de propria ta 

inteligenţă! Iată deviza luminării”. Menţionează totodată că e nevoie în acest sens de libertate, 

mai exact, a face „în toate privinţele din raţiunea proprie un folos public”. Ceea ce vreau să 

spun este că termenul „deşteptare”, din textele şi discursurile învăţaţilor români amintiţi mai 

sus, apare ca un echivalent local pentru germanul Aufklärung (luminare de sine a omului şi a 

comunităţii; Eufrosin Poteca, de altfel, va folosi termenul „luminare”). Îşi află o sursă certă în 

tradiţia kantiană, o altă sursă fiind, din câte cred, tradiţia patristică răsăriteană, prin ceea ce se 

numeşte trezvie, priveghere, luare aminte, limpezime sufletească (termenul „trezvie” poate fi 

întâlnit şi la unii scriitori, precum Alexandru Odobescu). Absenţa deşteptării apărea atunci 

asemeni „somnului împietrit” (Dinicu Golescu), „somnului de moarte” (Andrei Mureşanu), un 

„somn greu”, întrucât omul ajunge supus complet celorlalţi sau unor obiceiuri lipsite de sens. 

Or, aici la noi, în spaţiul românesc, „neamul” însuşi apărea cufundat în „somnul cel împietrit”. 
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Urma să fie trezit din acest somn greu şi ridicat la propria demnitate doar prin educaţie 

(„învăţături folositoare”), moralitate şi printr-un nou sistem legislativ în viaţa economică şi 

socială. 

Însă cum înţelegeau intelectualii români din acea vreme că e posibilă refacerea morală 

şi spirituală a oamenilor, adevărata lor deşteptare? Un asemenea efort urmau să-l facă tocmai 

cei care sunt deja pregătiţi cultural şi moral, oamenii de caracter. Este ceea ce spune explicit 

Barbu Paris Mumuleanu, cunoscutul poet elegiac („glas cu durere”, cum îi spune Eminescu), 

în scrierea Caracterurile bărbaţilor şi muerilor în versuri, 1825. Educatorul trebuie să fie 

exemplar din punct de vedere profesional şi moral, întrucât el educă mai mult prin ceea ce 

face – prin ceea ce el însuşi este – decât prin ceea ce spune. Om de caracter însemna atunci un 

om cinstit şi integru, cu o voinţă fermă, demn de ceea ce are de făcut. Iar „prima mare nevoie 

a unui popor”, aşa cum scrie Petrache Poenaru, era socotită educaţia însăşi, formarea unui om 

la rândul său demn, liber şi eficient, aşadar „deştept” sau „treaz”, în termenii de atunci.  

În această privinţă, erau în atenţie câteva direcţii mari, asemeni unor idealuri ce 

justifică orice sacrificiu. Este vorba îndeosebi de educarea adecvată a oamenilor şi mai ales a 

tinerilor, respectul juridic şi social al muncii şi al celor dedicaţi acesteia, afirmarea autonomă 

şi unitară a ţării într-o Europă a naţiunilor. Ne aflăm deja în epoca unui gen de naţionalism 

romantic, cu afirmarea limbii naţionale şi a originilor ei vechi, a culturii populare, a unor 

valori şi idealuri comunitare, a figurii tragice a eroului sau a martirului, în definitiv a celui 

care apărea asemeni unui sfânt al naţiunii.  

Educaţia urma să aibă parte de câteva deschideri obligatorii. Înainte de toate, trebuia să 

se facă în limba română (cărţi şi traduceri în română, şcoli – clase elementare, gimnazii şi 

academii – în limba română, publicaţii şi societăţi literare sau ştiinţifice în limba română). 

Aşa cum repetă Ion Heliade-Rădulescu în corespondenţa sa cu Petrache Poenaru, limba este 

cea care formează gândirea şi mentalitatea oamenilor. E resimţită nevoia unui gen de eliberare 

de dominaţia şcolară şi administrativă a limbii greceşti. Însă atunci existau prea puţine şcoli în 

spaţiul românesc, din care majoritatea în alte limbi decât limba română. Prin urmare, urmau să 

se înfiinţeze şcoli – primare, gimnaziale şi colegii – în limba română. Una dintre primele şcoli 

superioare se deschide la Iaşi, anume Seminarul de la Socola, prin grija mitropolitului 

Veniamin Costache (1803). Gheorghe Lazăr înfiinţează Şcoala de la Sf. Sava, Bucureşti, în 

1818; Gheorghe Asachi va ţine un curs de matematică în limba română (1814) şi se află 

printre întemeietorii Colegiului Vasilian şi ai Academiei Mihăilene din Iaşi. Cu timpul, unii 

învăţaţi vor ţine în limba română cursuri de filosofie, teologie şi drept, istorie şi literatură, 

matematică şi ştiinţe, medicină şi agricultură, dar şi cursuri de inginerie, arte sau meserii. Se 

scriu şi se publică manuale, cărţi şi caiete necesare dascălilor, îndrumare etc. Ion Heliade-

Rădulescu este absolut remarcabil în această privinţă. În 1827, împreună cu Dinicu Golescu şi 

Stanciu Căpăţineanu, înfiinţează Societatea Literară; în 1828, tipăreşte la Sibiu Gramatica 

românească, un important manual şcolar; în 1829, scoate primul număr din Curierul 

Românesc; în 1830, înfiinţează un aşezământ tipografic şi editorial pentru cărţi în limba 

română. Educaţia şi învăţământul urmau să recupereze tradiţia românească autentică. Apare 

un interes cu totul aparte pentru limba română vorbită în comunităţile de ţărani (Dinicu 

Golescu, Gheorghe Asachi şi poetul Mumuleanu, de pildă, o ridică la nivel de limbă literară), 

dar şi pentru cărţile vechi, aşa cum sunt cele de înţelepciune, devin importante culegerile de 

maxime şi sentinţe, cărţile vechi de învăţătură sau „oglinzile principilor”, precum Învăţăturile 

lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. 

În al doilea rând, preocupările intelectuale şi educative urmau să fie deschise către 

cultura occidentală, atât clasică (se traduce tot mai mult din franceză, italiană şi germană, dar 

şi din latină), cât şi modernă (în filosofie, de pildă, sunt în atenţie scrierile unor autori 

importanţi, de la Descartes şi până la Kant sau Condillac). Este sesizabilă, în parte, un gen de 

francofilie în mediile culturale româneşti: tinerii boieri, după 1820, merg de regulă la studii în 
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Franţa; au loc multe contacte cu Consulatul Francez şi cu Imperiul, iar în 1830, se înfiinţează 

Şcoala franceză din Bucureşti. Prin intelectualii transilvăneni nevoiţi să migreze dincoace de 

Carpaţi, în Muntenia şi Moldova, se impune cultura germană. Filosofia, bunăoară, e atrasă 

mai ales de viziunea kantiană, lucru evident în prelegerile şi scrierile lui Ion Budai-Deleanu, 

Gheorghe Lazăr, August Treboniu Laurian, Eftimie Murgu, Simion Bărnuţiu, George Bariţiu, 

Eufrosin Poteca şi alţii. Să ne amintim în grabă că filosofia kantiană nu mai caută, asemeni 

unor filosofii mai vechi, să descrie cum arată lumea ca atare, existenţa în genere. Consideră că 

mai important este să ne clarificăm modul în care noi gândim şi înţelegem, modul în care 

cunoaştem, căci noi ne reprezentăm această lume în funcţie de conceptele şi categoriile 

spiritului nostru. Aşa cum vedem, afirmă o atitudine critică sau analitică, atentă îndeosebi la 

posibilităţile şi limitele raţiunii omeneşti, la libertatea care ne este proprie şi finalităţile 

elevate ale faptelor omeneşti. În ceea ce priveşte gândirea filosofică românească, accentul e 

pus mai ales pe logică, teoria cunoaşterii şi etică; se consideră că important este ca tinerii să 

înveţe să gândească, să argumenteze raţional, să judece pe baza unor cunoştinţe sigure, aşadar 

să gândească ei înşişi şi să înţeleagă ceea ce îşi însuşesc. Actul de a gândi şi de a înţelege e 

considerat superior celui de simplă memorare sau de informare generală, dar şi celui de 

declamaţie retorică. Deschiderea culturală către tradiţia occidentală înseamnă şi o bună 

încurajare a ştiinţelor moderne (matematică, fizică, astronomie, geologie, ştiinţe agricole şi 

ştiinţe medicale, chimie, biologie sau geografie). Este de luat în seamă orientarea unor învăţaţi 

şi a prelegerilor ţinute de aceştia către noile ştiinţe ale timpului: economie (mai ales rurală), 

inginerie (pentru construcţii), arhitectură, geologie şi mineralogie, agricultură, fizică, filologie, 

psihologie, fiziologie, anatomie, estetică modernă. 

Se resimte în epocă o polarizare a mediului intelectual preocupat de refacerea morală 

şi culturală a ţării. Unii intelectuali – autohtonişti sau tradiţionalişti, cum le spunem noi acum 

– consideră că grija constantă ar trebui avută faţă de resursele istorice, culturale şi umane 

proprii ţării, aşadar faţă de limbă şi tradiţie, credinţă şi obiceiuri, atitudini sănătoase şi 

eficiente ale oamenilor de aici. Alţii – acum le spunem europenizanţi – îşi orientează atenţia 

mai ales către Occident: acolo văd resursele mari de ordin intelectual, politic, tehnic şi 

economic. Se întâlnesc însă şi spirite relativ echidistante, precum Gheorghe Lazăr, Gheorghe 

Asachi, Ion Heliade Rădulescu sau Mihail Kogălniceanu. Această polarizare, o tensiune 

lăuntrică în cele din urmă, se va reface de la o epocă la alta. Ştim că mai târziu Titu Maiorescu 

şi Vasile Conta vor reprezenta două modele culturale distincte pentru cei care, după 1900, vor 

căuta să ducă mai departe asemenea proiecte naţionale. 

S-a spus la un moment dat că „la început a fost Kogălniceanu” (Alexandru Zub), o 

afirmaţie ce are desigur îndreptăţirea ei. Aş adăuga, fie şi ca un ecou de fond, că la început au 

fost generaţiile de intelectuali care, în jurul lui 1800, şi-au pus ca niciodată problema refacerii 

morale şi culturale a ţării. Pentru ei, decizia refacerii ţării trebuia luată imediat şi definitiv: 

„Acum sau niciodată...”. Merită oricând omagiul nostru şi e absolut firesc să ne amintim de ei 

ca de părinţii fondatori ai modernităţii noastre de tip european. Idealurile lor s-au realizat doar 

parţial, într-un interval istoric de aproape un secol şi, fireşte, cu acea aproximaţie pe care 

istoria o permite oricărui ideal. De fapt, cred că ele sunt valabile şi acum, dacă ne gândim, de 

pildă, la cât de mult ar însemna astăzi o anumită refacere morală a ţării, o legislaţie justă, care 

să elimine sau măcar să diminueze abuzurile celor care deţin puterea, respectul pentru cei 

valoroşi profesional şi dedicaţi vocaţiei lor.  
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Colegiul Naţional în timpul Primului Război Mondial: curaj şi sacrificiu 
 

 

Eleva Manolescu Raisa 

Coordonator prof. Mihaela Turcănașu 

Colegiul Național  Iaşi 

 

Am ales ca pentru lucrarea de față să analizez o perioadă mai puțin valorificată a 

Colegiului Național, și anume cea a Primului Război Mondial când sediul școlii a fost 

transformat în ,,Spitalul Crucii Roșii nr. 266”. Eseul urmărește patru mari direcții, fiecare 

dintre acestea analizând aspectele principale prin care Liceul Național (denumirea instituției 

la acea vreme) a contribuit, între anii 1916-1918, la sprijinirea efortului de război: 

conducerea directorului Grigore Bîrsan, marile sacrificii materiale și umane pe care aceasta 

le-a făcut în perioada 1916-1918 și alte modalități de sprijinire a efortului de război. 

Lucrarea a fost realizată prin cercetarea presei locale, a arhivelor orașului Iași, ale 

Colegiului Național și ale Bibliotecii Centrale Universitare. 

Încă de la înființarea sa în 1828 ca Gimnaziul Vasilian, trecând prin Academia 

Mihăileană – prima instituție de învățământ superior din țară – până la dobândirea numelui ce 

se păstrează și în prezent, Colegiul Național a fost un simbol al prestigiului, trecând prin mai 

multe perioade ce și-au pus amprenta pe evoluția sa. Cu toate acestea, am ales să pătrund într-

o perioadă oarecum dificilă din trecutul şcolii mele, și anume anii 1916-1918, când aceasta a 

contribuit, prin transformarea sediului școlii în spital pentru tratarea răniților, la sprijinirea 

efortului de război al întregii naţiuni. Am ales această temă deoarece cred cu stăruință că, în 

timp de criză, nu prestigiul definește Colegiul Național şi oamenii săi, ci curajul și puterea de 

sacrificiu de care aceştia dau dovadă. Având în vedere că în acea perioadă educația se situa pe 

un plan secundar, necesitățile războiului devenind prioritare, anii în care sediul școlii a servit 

ca ,,Spitalul Crucii Roșii” nr. 266 și a ,,Spitalului Regional” sunt încă insuficient cunoscuţi şi 

analizaţi. Astfel, lucrarea mea va urmări patru aspecte, fiecare analizând perspectivele din 

care instituţia Colegiului Naţional a contribuit la ajutarea oamenilor în această perioadă 

sumbră. 

Grigore Bârsan
1
, directorul Colegiului Naţional - ,,Am ordin să stau aici”: 

Directorul Grigore Bîrsan a reprezentat un simbol al rezistenței și al perseverenței într-o 

perioadă atât de sumbră a României, intervalul în care a condus școala (1907-1912; 1914-

1924) cuprinzând și Primul Război Mondial
2
,. Discursul lui

3
, deși scris cu câțiva ani înainte 

de izbucnirea războiului, reflectă în mod percutant atitudinea Colegiului Național din timpul 

acestei îngrozitoare perioade: când țara, inclusiv orașul Iași, se afla în criză, când totul se 

năruia în jur, acest liceu a ales să facă tot posibilul pentru a ajuta, prin diferite mijloace, la 

ameliorarea îngrozitoarelor tragedii ce aveau loc. Discursul lui premonitoriu a avut un 

accentuat rol mobilizator, inspirând și motivând generația care avea să lupte în război prin 

reliefarea ideii că infinitul drum al istoriei este pavat cu sacrificiu. Îndemnul său la lupta 

pentru idealurile țării a pătruns în sufletele elevilor și profesorilor, pe baza acestuia 

cristalizându-se valorile Liceului Național. Atât prin sacrificii materiale cât și prin sacrificii 

umane, Colegiul Național a constituit un edificiu al rezistenței și al solidarității în sumbrii ani 

                                                 
1
 Vezi anexa 1 

2
 Vasile Buznosu și Gheorghe Sandu, Colegiul Național Iași: 1818-2003, Editura Tipo Moldova, Iași 2003, 

p. 65 
3
 Vezi anexa 2 
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1916-1918, reflectând faptul că, încrustat în amintirea liceului, se află cuvintele ,,Am ordin să 

stau aici”
4
. 

Sacrificii materiale: Încă de la declanșarea războiului, pierderile umane masive și 

creșterea alertă a numărului de răniți au adus în lumină nevoia evidentă a mai multor spații în 

care aceștia din urmă să fie tratați
5
. Astfel, în urma mai multor tratative, conducerea Liceului 

Național este de acord ca, pe durata războiului, o parte din clădire să fie utilizată pentru 

tratarea și internarea răniților, cu condiția menținerii câtorva săli de clasă pentru ținerea orelor 

de curs și a păstrării obiectelor de valoare ale școlii, în special cele din laboratoare.
6
 Cu toate 

acestea, înțelegerea dintre conducerea școlii și autoritățile locale nu a putut fi respectată, 

pierderile materiale precum cărțile din biblioteca școlii sau aparatele costisitoare din 

laboratoarele de fizică și de chimie fiind considerate insignifiante în comparație cu necesitatea 

de a trata sutele de soldați răniți care solicitau îngrijiri medicale. Totuși, aceste pierderi au fost 

ameliorate de grija neprețuită a profesorului de chimie Țilenschi Mihai și a studentului la 

fizico-chimie Cișman Alex, mulțumită dedicării și energiei lor multe din materialele didactice 

fiind salvate și așezate la locul lor și, de asemenea, de inițiativa doamnei dr. Gavrilescu de a 

salva o mare parte din mobilierul școlii.
7
 Astfel, instaurarea Crucii Roșii a rezultat în 

necesitatea mutării localului liceului, examenele din noiembrie 1916 ținându-se în școala 

profesională de fete Sf. Sava. Din nefericire, cursurile liceale nu s-au putut ține în aceeași 

locație din cauză că ,,Direcțiunea Generală a Spitalelor” a revendicat locația pentru nevoile 

proprii, lăsând Liceul Național fără un spațiu în care să fie ținute orele pentru a doua oară. 

Liceul se va lipsi de această dotare esențială până în luna iulie a anului 1918, când își recapătă 

localul, însă starea precară de igienă a acestuia și lipsa banilor pentru reabilitare 

minimalizează bucuria acestei victorii. În ciuda nenumăratelor dificultăți întâmpinate, situația 

va fi depășită, ca întotdeauna, cu sprijinul părinților, anul 1918 aducând cu sine numeroase 

inițiative de mobilizare a comunității locale pentru recondiționarea colegiului, care încep în 

luna iulie când, la îndemnul superiorilor, direcțiunea face un apel către cetățeni și părinții 

elevilor care, în urma unei convocări, se întâlnesc în amfiteatrul liceului. Întrunirea rezultă în 

alegerea unei comisiuni de control din care făceau parte domnul inginer Hurmuzescu, I. 

Schoenberg de la banca Moldova și Vasile Teodoreanu, profesor la liceul Național și 

președinte al ,,Societății de gimnastică”.
8
 Atât cei prezenți la întrunire cât si cei absenți 

contribuie la plata pentru reparații, ajungând să se strângă suma de 2605.40 lei, care sunt 

folosiți pentru necesitățile Colegiului Național la care se adaugă 25.000 de lei obținuți prin 

intervenția Ministerului Instrucțiunei. Astfel, după îndelungate eforturi, cursurile Liceului 

Național reîncep la 10 octombrie, însă doar pentru clasele I-V, restul claselor începând pe 19 

octombrie din cauza lucrărilor insuficiente de reparație ce ar fi putut rezulta în rănirea 

elevilor. Refacerea instituției avea să constituie un proces de durată, dificultățile diverse 

întâmpinate variind de la lipsa lemnelor pentru încălzire în timpul iernii și a materialului 

didactic până la imposibilitatea de a gestiona numărul mare de elevi care nu au putut să fie 

înscriși în timpul războiului.
9
 Cu toate acestea, perseverența și dedicarea cadrelor didiactice și 

a părinților elevilor și-au pus amprenta în mod pregnant asupra evoluției liceului, care, în 

ciuda pierderilor masive suferite, nu a încetat niciun moment să lupte pentru valorile sale. 

                                                 
4
 Directorul Grigore Bîrsan ține un discurs în care se reflectă patriotismul și solidaritatea față de națiune, 

Anuarul Liceului Național din Iași pe anul școlar 1906-1907, p. III-XVIII 
5
 Ion Agrigoroaiei, Opinie publică și starea de spirit în vremea Războiului de Întregire și a Marii Uniri, Iași, 

1916-1918, Editura Fundației Axis ,Iaşi,  2004, p. 61; 
6
 ,,Anuarul Liceului Național din Iași pe anii 1916-1917, 1917-1918, 1918-1919”, Iași, Editura ,,Institutul de 

Arte Grafice N. V. & Co. ”, 1919, p. 21; 
7
 Ibidem, p. 21; 

8
 Ibidem, p. 22; 

9
 Ibidem, p. 24; 
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Sacrificii umane: Pierderile materiale, deși semnificative, nu se compară cu cele 

umane, profesorii și elevii Liceului Național care au murit pe front îndeplinindu-și datoria față 

de patrie fiind o amintire dureroasă a marilor sacrificii din anii 1916-1918. Chiar la intrarea în 

muzeul Colegiului Național rămâne, până în ziua de azi, o cruce
10

 pe care sunt trecute şapte 

nume ce cuprind ale profesorii şi elevii liceului ce au adus jertfa supremă pentru idealurile 

naţionale, dintre care cinci reprezintă cei care au murit în timpul Primului Război Mondial. 

Aceste cinci nume, gravate cu auriu în marmură albă, comemorează gloria veșnică a 

,,profesorilor și elevilor școlii căzuți la datorie pe altarul patriei.”
11

 Dintre acestea, se remarcă 

Alexandru Th. Bădărău şi Mihai O. Orăşanu, cei doi fiind foşti şefi de promoţie ai Colegiului 

Naţional. Alexandru Th. Bădărău este descris ca ,,Fost elev eminent la Liceul Naţional din 

Iaşi, student distins al Facultăţii Juridice ieşene, desi relativ sărac, mintea lui dorită de lumină 

şi sufletul lui plin de dragoste de artă l-au îndemnat să năcăjească şi să înveţe în marele centru 

de cultură al Franţei.”
12

 Valurile nenorocirii i-au atins pe numeroși foști elevi și profesori, 

dintre care făceau parte și Vasile Dumitrescu, pe care ca un ,,tânăr de frumoase speranțe 

didactice, fire de artist, profesor de istorie”
13

 și locotenentul Nicolae Macarie, care și-a găsit 

sfârșitul luptând vitejește la Poiana Sărată.
14

 Foştii elevi şi profesori care se aflau pe front 

între anii 1916-1918 încearcă să păstreze legătura cu cei rămaşi acasă, corespondenţa fiind 

făcută publică uneori în paginile publicaţiilor ieşene, precum o scrisoare redată în 

Evenimentul din 18 septembrie 1916 pe care Alexandru B. Brandia a primit-o de la un 

profesor care înfățișa frumusețea Carpaților, unde lupta. În aceeași publicație figurează o 

scrisoare a căpitanului Livio Ettore, absolvent al Liceului Național, decorat cu trei medalii 

,,Virtutea militară” pentru ,,eroismul său în luptele din Africa (1913) și din Italia (1915-16) 

”
15

. Toți acești oameni care și-au riscat viața luptând eroic pentru idealurile țării, unii găsindu-

și sfârșitul făcând astfel, reprezintă dovada că bravura presupune și jertfă, ei rămânând pentru 

eternitate în amintirea Colegiului Național ca întruchipări ale spiritului de sacrificiu.  

Alte modalități de sprijinire a efortului de război: Cu toate că cei care au ales să își 

servească patria riscându-și viața pe front, numele lor datorându-se, astfel, glorie și 

recunoștință eternă, la fel de merituoși sunt cei care, neputând să lupte, au ales să facă tot 

posibilul să ajute prin diverse mijloace la eforturile pentru război. Aceștia sunt eroii din 

umbră, persoanele ce au dat dovadă de un curaj incontestabil alegând să sfideze pericolul 

pentru a contribui la vastul mecanism al acțiunilor caritabile. Un prim exemplu îl constituie 

,,doamnele de la spitale, cari îsi sacrifică liniștea și sănătatea din dragostea curată de țară și n-

au nevoie să fie răsplătite de alții decât de sentimentul conștiinței că și-au făcut datoria”, așa 

cum este redat într-un număr al ziarului Evenimentul din 1916. În același număr al publicației 

sunt adresate mulțumiri speciale doamnelor de la Spitalul 266, în special Principesei Moruzi, 

doamnei dr. Gavrilescu și doamnei Găvănescu. Pentru ca acestea să aibă instruirea necesară 

tratării răniților, printre care s-a numărat chiar și Ecaterina Teodoroiu în anul 1917
16

, a fost 

ținută de către d-na dr. Eug. Docman o conferință
17

 pentru membrele Crucii Roșii
18

, grija și 

compasiunea acestora față de răniți reverberând în inimile acestora. Eforturile doamnelor de 

la spital au fost recunoscute însăși de Regina Maria, un model al compasiunii față de răniți, 

                                                 
10

 Vezi anexa 3; 
11

 Inscripție gravată pe crucea ce se află în muzeul Colegiului Național; 
12

 ,,Evenimentul”, A. Bădărău Tomșa, 18 octombrie 1916; 
13

 ,,Anuarul Liceului Național din Iași pe anii 1916-1917, 1917-1918, 1918-1919”, Iași, Editura ,,Institutul 

de Arte Grafice N. V. & Co. ”, 1919, p. 21; 
14

 Vasile Buznosu, Gheorghe Sandu ,Colegiul Național Iași: 1818-2003,  Editura Tipo Moldova, Iași, 2003, 

p. 50; 
15

 ,,Evenimentul”, Urările unui ofițer italian pentru izbânda României, 30 septembrie 1916 
16

 Vezi anexa 4; 
17

 Vezi anexa 5; 
18

 Evenimentul, 6 septembrie 1916; 
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aceasta făcând o vizită spitalului.
19

 Nu numai acțiunile de tratare a răniților și-au pus 

amprenta pe acțiunile de sprijinire a efortului de război, ci și alte acțiuni caritabile precum 

donațiile făcute de Alexandru B. Brandia și Gheorghe I. Brătianu pentru o sabie de onoare 

dată comandantului Regimentului 53 infanterie din Iași, Ernest Broșteanu sau înființarea 

,,Azilului pentru orfanii ostașilor căzuți în război” de către Olga Sturdza și profesorul Vasile 

Teodoreanu, acesta fiind președinte al ,,Societății de gimnastică”.
20

 

Mă bucur că am avut oportunitatea de a cerceta această perioadă din istoria Liceului 

Național, care demonstrează că, până și în cele mai întunecate timpuri, speranța și curajul pot 

reuși să aducă lumină în inimile oamenilor. Ca elevă ce trece în fiecare zi pe lângă plăcuța 

comemorativă de la intrarea colegiului ce amintește de spiritul său de sacrificiu între anii 

1916-1918 și ce aspiră la bravura și solidaritatea de care au dat parte nenumărați membri ai 

instituției, mă simt inspirată de altruismul acestora și încerc să mă ridic la înălțimea lor. 

Rămân, totuși, de cercetat multe alte amănunte din această perioadă a liceului, existând încă 

mulți eroi necunoscuți care așteapă să fie recunoscuți și prețuiți. 
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Anexa 1: fotografie de epocă, Grigore Bîrsan, directorul 

școlii în timpul Primului Război Mondial 

 

Anexa 2: extras din discursul directorului Grigore Bîrsan 

din Anuarul Liceului Național din Iași pe anul școlar 1906-1907 
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Totul se năruie în jurul său. Lava gâlgâie din craterul Vezuviului întărtat de 

deslănțuirea furioasă a elementelor. Ea cuprinde pas cu pas și acoperă cu vălul morții eterne 

tot ce-I stă în cale.[…] În mijlocul acestei prăpădenii de obștească fugă și năruire numai unul 

– unul numai stă nemișcat la locul său. […] E santinela unui post militar. La invitarea de a 

fugi el răspunde scurt: ,,Am ordin să stau aici’’. 

Sublim tablou al datoriei, al ordinei și al disciplinei! […] Am desvălit tabloul de mai 

sus al măreției romane, al ultimei măreții, al sublimității traiului omenesc în luptă pe pământ 

mai ales față de elevii Liceului Național și nădăjuduiesc, că elevii mei, ca buni români, vor 

privi cu entuziasm la dânsul și vor căuta ca prin cultivarea spiritului de ordine și de 

disciplină nediscutată, să-și însușească din calitățile mărețe ale acestui popor al cărui sânge 

în fala-ne oarbă ne lăudăm, că-l simțim pulzănd în vine, dar ale cărui calități mărețe le 

nesocotim. 

 

 

Anexa 3: crucea comemorativă afișată la intrarea muzeului 

Colegiului Național 

 

 

 

Anexa 4: placa ce se află la intrarea Colegiului Național, 

care menționează faptul că acolo a fost tratată, în 1917, și Ecaterina 

Teodoroiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5: articol din ziarul Evenimentul despre 

conferința ținută la Spitalul 266 
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Liceul Internat în anii Marelui Război. Elevi și profesori neguzziști pe 

front. 
 

 

Autori: prof. dr. Elvira Rotundu, 

prof. Carmen Tomescu 

Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi 

 

Înființat în 1895, Liceul Internat ”C. Negruzzi” s-a remarcat încă de la începutul 

secolului XX ca o instituție emblematică a educației și culturii românești. La sărbătorirea a 

100 de ani de la Marea Unire, avem datoria morală și profesională de a aduce în atenția 

generațiilor prezente aspecte din istoria școlii în acele momente importante pentru țară, de a 

reflecta la modul în care profesorii, absolvenții și chiar elevii de atunci au înțeles să se 

sacrifice pentru împlinirea idealului național. Paginile ce urmeză dezvăluie aspecte inedite 

legate de soarta Liceului Internat în perioada dificilă a anilor 1916-1918, timp în care 

cursurile au fost suspendate, iar clădirile școlii și dotările acesteia au fost puse la dispoziția 

autorităților. Cea mai mare parte a prezentării de față este dedicată însă celor care și-au legat 

destinul de această școală - ca profesori sau ca elevi - și care au înțeles să se implice în 

confruntările de pe fronturile Primului Război Mondial și să lupte pentru un ideal, chiar cu 

prețul vieții.  

Începutul Războiului de Întregire Națională a României găsea Liceul Internat ”C. 

Negruzzi” din Iași cu o activitate de peste două decenii, în care își dobândise un deosebit 

prestigiu între școlile secundare din întreaga țară. Seriile de promoții de până în anul 1916 

însumau peste 500 de absolvenți, cei mai mulți dintre ei afirmându-se ca mari personalități în 

diverse domenii: ”44 au ajuns profesori și conferențiari universitari, 71 ingineri, 48 medici, 

55 ofițeri (câțiva dintre ei generali), 30 de magistrați (din care unii la Curtea supremă de 

justiție), 43 profesori secundari, 107 avocați, 133 profesiuni diverse, 21 literați sau artiști 

etc.”
1
 Cei mai mulți dintre absolvenții Liceului Internat de până în anul 1916 au avut cariere 

strălucite în diverse domenii și au devenit nume prestigioase în domeniul literaturii, științei 

sau al artei. Dintre aceștia amintim pe Ion Borcea, Demostene Botez, Horia Hulubei, Iorgu 

Iordan, Mihail Jora, Traian Lalescu, Eugen Lovinescu, Victor Ion Popa, Mihai Ralea, Ionel 

Teodoreanu, Haralamb Vasiliu ș.a. Intrarea României în război și înfrângerile suferite în 

capaniile din 1916 au avut repercursiuni și asupra Liceului Internat. Cursurile au fost 

suspendate, iar clădirea și multe din resursele școlii au fost puse la dispoziția autoritățilo. 

Astfel, la începutul lunii septembrie 1916, era organizat aici Spitalul Militar Liceul Internat 

nr. 267 – Iași 
2
, sub patronajul Crucii Roșii. Inițial, au rămas libere câteva încăperi pentru 

păstrarea lucrurilor de care nu era nevoie în spital, însă când numărul răniților a crescut au 

fost folosite și acestea, obiectele școlii fiind adăpostite în condiții improprii și deteriorându-se 

în cea mai mare parte. Au fost instalați răniți inclusiv în bibliotecă, pierzându-se mare parte 

din colecțiile acesteia. Condițiile dificile din iarna anului 1916-1917 au avut efecte 

devastatoare și asupra localului școlii: ”La începutul iernei din 1916 a funcționat câteva zile 

caloriferul. Mai apoi, lipsind combustibilul lichid, s-au instalat sobe de fier în toate camerile, 

găurindu-se pereții în mai multe locuri pentru a găsi coșurile, nefolosite de la clădirea 

localului. Fumul sobelor, cărbunii și cenușa împrăștiate pe jos au contribuit în largă măsură 

                                                 
1
 Anuarul jubiliar  Patruzeci de ani ai Liceului Internat ”C. Negruzzi”, p. 20. 

2
 factura nr. 429 din 12 septembrie 1916 asupra mărfurilor expediate, Arhivele Statului Iași, fond Primăria 

Iași, dosar nr. 4/1916, f. 112.  
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ca în primăvară localul să ia înfățișarea unui palat dărăpănat. Ploșnițile foiau pretutindeni, 

aduse odată cu răniții de prin vagoane și spitalele improvizate. (…) Din cauza frigului au 

crăpat țevile de apă și s-au dărăpănat tencuielile, s-a distrus complect întreaga instalație de 

acvariu, mai apoi, lipsind lemnele, s-au dat pe foc scaunele din sofragerie și polițele din 

dulapurile de haine.”
3
 

Spitalul care a funcționat în această perioadă la Liceul Internat, alături de alte unități 

care au fost organizate în Iași și împrejurimi, au asigurat condițiile pentru îngrijirea 

numeroșilor răniți de pe front sau a celor loviți de epidemiile din iarna anilor 1916-1917. O 

serie de documente oficiale, facturi, chitanțe, rapoarte, corespondență, dar și memorii ale unor 

personalități din epocă ne oferă informații despre spitalul care a funcționat în această perioadă 

în clădirea școlii. Liceul Internat este menționat în memoriile Reginei Maria, care vizita 

aproape zilnic spitalele din Iași, se interesa de starea răniților, îi încuraja și le înmâna mici 

cadouri. Astfel, într-o însemnare din 20 decembrie 1916/2 ianuarie 1917, Regina spunea: ”am 

vizitat spitalul mare de la Liceul Internat, organizat de Crucea Roșie, cu 500 de paturi. 

Lucrează acolo doctori francezi foarte buni. Era curat, bine întreținut, răniții păreau a fi bine 

îngrijiți, dar au greutăți cu încălzirea, fiindcă transporturile de lemne vin greu; din fericire, 

nu e prea frig”
4
. Spitalul de la Liceul Internat este menționat și în memoriile unei studente de 

la Facultatea de Medicină din București, care își amintește: ”În ziua de 2 ianuarie 1918 am 

fost chemați toți studenții din anul IV ai Facultății de Medicină din București să urmăm la 

Iași un curs anul V de 2 luni la Facultatea de Medicină din Iași pentru a nu pierde total anul 

în curs. (...) Cum prim eforul nostru din București, Prof. dr. D. Gerota, era și el la Iași ca șef 

al marelui centru spitalicesc de chirurgie instalat la ”Liceul Internat” (...) la spitalul său, a 

luat măsuri să ni se dea odae și masă pe tot timpul cât va ține cursul (...)”
5
  

Spitalul nr. 267 de la Liceul Internat a funcționat până în primăvara anului 1918, când 

conducerea liceului a reintrat în posesia a aceea ce mai rămăsese din inventarul școlii. 

Relevant în acest sens este un proces verbal din 4 aprilie 1918, prin care principesa Maria 

Moruzi, președinta Societății Naționale de Cruce Roșie, Filiala Iași preda directorului adjunct 

al liceului, N. Racovitză, inventarul Liceului Internat ce servise Spitalului 267.
6
 Ca urmare a 

activității desfășurate în timpul războiului, pricipesa Maria Moruzi a fost decorată cu ordinul 

Crucea Regina Maria, clasa I, ”pentru efortul dovedit în timpul campaniei, de buna 

funcționare a spitalelor (”Liceul Internat” și ”Liceul Național” din Iași). Aceasta s-a distins în 

mod special în timpul epidemiilor din iarna 1916-1917”
7
.  

După încetarea luptelor și evacuarea răniților, clădirea liceului a fost preluată de 

Comenduirea Pieții Iași și a fost transformată în hotel pentru refugiații care se întorceau de 

peste Prut și Nistru de teama bolșevicilor. Degradarea localului școlii a continuat în condițiile 

în care ”în multe camere s-au instalat bucătării, se făcea baie, se spălau rufe (...).”
8
 

Dificultățile create de refugiații care refuzau să plece din local, precum și degradarea continuă 

a localului școlii l-au determinat pe directorul școlii, T. A. Bădărău, să apeleze în mod repetat 

la sprijinul Ministrului Instrucțiunii ”pentru imediata evacuare a Liceului Internat”
9
, astfel 

încât să poată fi reluate cursurile. Deși de la 1 noiembrie 1918 școala și-a reluat activitatea, 

hotelul a funcționat până la sfârșitul lunii decembrie 1918, când au plecat ultimii refugiați. 

După reluarea cursurilor, a urmat o altă perioadă dificilă, de reparare a clădirilor și de 

refacere a inventarului necesar bunei funcționări a școlii. Cu ajutorul fondurilor primite de la 

                                                 
3
 Anuarul Liceului Internat, 1921-1922, p. 16 

4
 Maria, Regina României,  Jurnal de război, vol. II,.p. 286 

5
 Alice Stamati Claudian, Amintiri din timpul războiului, text îngrijit de Maria Mihăilescu, p.240, pe, 

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro 
6
 Apud Ion Agrigoroaiei, Gh. Iacob, Istoria Liceului Internat ”C. Negruzzi”- Iași (1895-1995), p. 30. 

7
 Apud Alin Ciupală, Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, p. 95 

8
 Anuarul Liceului Internat, 1921-1922, p. 16 
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Minister, prin contribuția Comitetului Școlar, dar și prin implicarea foștilor absolvenți, 

eforturi care au durat timp de peste trei ani, în 1922 se aprecia: ”Cu marile reparațiuni, 

refaceri și înoiri din vara anului acestui an, școala a șters aproape orice urmă a ruinei de 

după război și face sforțări să se apropie și sub alte raporturi de vremurile mai de belșug, 

fără a uita însă că multe nu se mai pot întoarce (...).”
10

 Pe lângă amprenta dureroasă pe care 

războiul a lăsat-o asupra clădirii școlii și a dotărilor deosebite de care aceasta beneficiase de la 

înființare, Liceul Internat a dat și un important tribut de vieți omenești: 25 foști elevi și doi 

profesori au căzut pe front, iar mulți alții au participat în luptele de pe fronturile Primului 

Război Mondial. Poveștile unora dintre ei vă sunt dezvăluite în rândurile ce urmează. 

Negruzziști pe fronturile Marelui Război  

 

Theodor A. Bădărău a fost profesor și director al Liceului 

Internat în perioada 15 octombrie 1913 – 14 februarie 1919; 1 ianuarie 

1920 – 31 octombrie 1937. Ca ofițer de rezervă, a făcut în întregime 

campania din 1916-1918, fiind decorat. S-a născut la 30 octombrie 1872, 

în satul Cotroceni, comuna Cîrligați, județul Fălciu (Vaslui), într-o familie 

de țărani răzeși. A urmat școala primară în comuna natală, apoi la Huși, 

iar bacalaureatul l-a susținut, în 1893, la Liceul Național din Iași. A fost 

studentul Facultății de Științe din Iași, secția naturale (1893-1897) și, în 

același timp, elev bursier la Școala Normală Superioară. A reușit în 1897, 

prin concurs, să ocupe un post de profesor titular la Liceul ”Vasile Alecsandri” din Galați, iar 

din 1913 a fost transferat ca profesor și director la Liceul Internat din Iași.
11

 De numele său 

este strâns legată perioada de modernizare a liceului, prin îmbunătățirea condițiilor din clase, 

laboratoare și clădirile-anexă, creșterea fondului de carte al bibliotecii, precum și organizarea 

a numeroase activități cu caracter educativ (șezători săptămânale literare și științifice, 

festivaluri muzicale, dat fiind că liceul dispunea de o fanfară și orchestră proprie). 

Deasemenea, la inițiativa sa, a fost creată Asociația foștilor elevi ai Liceului Internat, cu 

sprijinul căreia a consolidat căminul de vară pentru elevi de la Mangalia. Profesorul Theodor 

A. Bădărău s-a remarcat ca pedagog de mare valoare, autor de manuale școlare și lucrări de 

popularizare a științei, fiind desemnat membru corespondent al Academiei de Științe din 

România. S-a stins din viață în 17 noiembrie 1958, la Iași.
12

 

Ion Borcea s-a născut la 13 ianuarie 1879 în Buhoeni (azi 

Buhoci), județul Bacău. Și-a început studiile medii la ”Liceul Național” 

din Iași, terminȃnd, mai apoi, Liceul Internat ”Costache Negruzzi” în 

1897, cu rezultate remarcabile, ca șef de promoție. A urmat Facultatea 

de Științe a Universității din Iași, iar din 1901 și-a continuat studiile, ȋn 

calitate de bursier al Fondului Vasile Adamachi, în Franța, la Sorbona. 

Aici a urmat Facultatea de Științe ale Naturii, obținând licența, iar în 

1905, doctoratul. Reîntors la Iași (1906) este numit conferențiar de 

zoologie, iar din 1912, ocupă ca titular catedra de zoologie a 

Universității din Iași timp de 25 de ani.
13

 În anii Războiului pentru 

                                                 
10

 Ibidem. 
11

 Apud 75 de ani de activitate a Liceului Internat ”Costache Negruzzi”, Iași, 1895-1970,  p. 167. 
12

 Ibidem, p. 168 
13

 Apud 75 de ani de activitate a Liceului Internat ”Costache Negruzzi”, Iași, 1895-1970,  p. 149. 
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Întregire Națională a luptat pe front în cadrul Regimentului 13 Infanterie ”Ștefan cel Mare”, 

alături de numeroși intelectuali ieșeni, cadre didactice, printre care Mihai David sau Petre 

Andrei.
14

  

Mihai Ciucă s-a născut în 18 august 1883 în comuna Săveni, 

județul Dorohoi (azi, Botoșani), în familia învățătorilor, Platon și Elena 

Ciucă. Studiile liceale le-a început la Botoșani și continuate în Liceul 

Internat din Iași, pe care l-a absolvit în 1901. S-a înscris la Facultatea 

de Medicină din București și începe să lucreze benevol în Laboratorul 

de medicină experimentală, alături de profesorul Ion Cantacuzino. În 

perioada 1907-1912, a fost preparator și medic la Spitalul Militar. Se 

remarcă printr-o serie de importante studii și cercetări legate de 

medicina experimentală, imunologia și clinica bolilor infecțioase. 

Celebritatea şi-a dobândit-o consacrându-se activităţii de cercetare a paludismului (malariei). 

A fost implicat activ în campania de combatere a marii epidemii de holeră care evolua în ţara 

noastră şi în zona Balcanilor, în timpul războaielor din anii 1912–1913. În timpul primului 

război mondial, Mihai Ciucă în calitate de medic-militar în grad de colonel, s-a remarcat 

printr-o mai bună organizare a serviciilor de sănătate publică, pregătirea şi funcţionarea 

spitalelor pentru răniţi şi bolnavii de tifos exantematic din Moldova (Spitalul de Contagioși 1 

și 2, șef al laboratorului de preparare a serurilor și vaccinurilor).
15

 A fost decorat cu 

numeroase ordine și medalii române, franceze și bulgare. 

Constantin Fedeleș a fost elev în Liceul Internat, pe care l-a 

absolvit în promoția 1899. Ulterior, a devenit profesor și director adjunct 

al Liceului Internat. S-a născut la 3 martie (după alte surse, 8 martie) 

1877 în satul Scobinți, comuna Bădeni din județul Iași. Părinții săi, 

Petrachi și Ruxanda Fedeleș, erau țărani săraci, având pământ doar în 

jurul casei. Urmează cursurile primare în satul natal, reușind să câștige o 

bursă care îi permite să își continue studiile la Iași, la Liceul Național și 

Liceul Internat. În 1903, a obținut licența în filosofie la Universitatea din 

Iași, cu mențiunea «magna cum laude». A fost un susținător fervent al 

cauzei naționale, ocupând funcția de secretar (iunie 1915) al secţiei din Iaşi a Ligii pentru 

unitatea politică a tuturor românilor, creată din inițiativa savantului A. D. Xenopol, membru 

de onoare al asociației. A luat parte la războiul din 1916-1918, având gradul de căpitan,
16

 a 

căzut prizonier, îndurând o cumplită mizerie într-un lagăr din Bulgaria. În timpul captivității a 

învățat limba bulgară.
17

 Pentru serviciile aduse țării sale a fost decorat cu Crucea de Război și 

Medalia pentru participarea la Războiul Mondial, Coroana 

României și Steaua României.
18

 

Nicolae V. Hodoroabă a fost profesor de religie în 

Liceul Internat în perioada anilor 1930-1944. S-a născut la 

data de 2 martie 1888, în localitatea Hănțești din județul 

Dorohoi (azi, Botoșani). A fost elev al Seminarului 

”Veniamin Costachi” din Iași (1902-1910) și student al 

Facultății de Teologie din Cernăuți (1910-1914). La Iași a 

fost paroh al bisericilor Sf. Sava și Atanasie și Chiril. 

                                                 
14

 Fl. Stănculescu,  Participarea cadrelor didactice la luptele din anii 1916-1917, în  „Studii şi articole de 

istorie”, nr. 13/1969, p. 208; Iaşi: 1600-1859-1918, p. 217. 
15

 Academicieni ieșeni, Iași, Editura Asachiana, 2014,  p. 89. 
16

 Ionuț Nistor, Universitatea din Iași în timpul campaniei din 1916-1917 în Orașul Iași ”Capitala rezistenței 

până la capăt”. 1916-1917 (coord. Ion Agrigoroaiei), Iași, Editura Junimea, 2016, p. 205. 
17

 75 de ani de activitate a Liceului Internat ”Costache Negruzzi”, Iași, 1895-1970,  p. 92. 
18

 Ionuț Nistor, op. cit., p.205 
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Mobilizat la 15 august 1916 ca preot militar pe lângă Regimentul 69 Infanterie Dorohoi, a fost 

avansat, în ianuarie 1918, în grad de căpitan. Experiența de pe front se va reflecta într-o 

colecție de publicații intitulată Diverse, din care amintim: Războiul din Bucovina și Galiția 

(1915), Cântece ostăsești culese de pe front (1918), Învățăminte de război (1919), Cuvinte 

către ostași (1921), Din războiul pentru reîntregire (1923), În slujba steagului (1925), 

Imnuri, note, impresii (1926). A fost distins cu numeroase ordine și medalii militare, printre 

care Ordinul Coroana României în grad de Cavaler (1922). 

Horia Hulubei s-a născut la 15 noiembrie 1896 la Iaşi. A absolvit, 

ca bursier, pe toată perioada şcolii, Liceul Internat din Iaşi, fiind şef de 

promoţie (1915). S-a înscris la Universitatea din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe, 

Secţia de Fizică şi Chimie, dar studiile sale au fost întrerupte de Primul 

Război Mondial. Mobilizat şi trimis pe front, participă, cu gradul de 

sublocotenent, la luptele de la Nămoloasa şi Mărăşeşti din vara anului 

1917, pilotând un avion de vânătoare, pentru care a urmat cursuri de 

pregătire în Franța. A fost grav rănit, iar urmele acestora l-au făcut să 

sufere toată viața. Pentru meritele sale de pe front a fost decorat cu înalte 

distincții militare, printre care Legiunea de Onoare. Horia Hulubei s-a distins prin importante 

descoperiri ştiinţifice, obţinând, primul în lume, spectre de raze X la gaze, iar meritele sale i-

au  adus titlul de Profesor Emerit.
19

 Deasemenea, a fost un bun profesor și pedagog, pregătind 

în școala de fizică atomică din România generații de specialiști în fizica atomică și nucleară.  

Dramaturgul român Victor Ion Popa, fiul cel mai mare al lui Ioan 

și Aspasiei Popa, s-a născut pe 29 iulie 1895 la Călmățui, Bîrlad. A urmat 

școala primară în satul natal, unde tatăl său era învățător, apoi la Iași, la 

Liceul Internat ”Costache Negruzzi”, pe care l-a absolvit în anul 1914. 

Între 1916 și 1917, urmează Școala de ofițeri de rezervă și participă la 

luptele de la Mărăști și Oituz, cu Regimentul 12 Infanterie din Bârlad.
20

 

Ca participant direct pe front, Victor Ion Popa a surprins deseori în 

desenele și gravurile sale scene din tranșee, portrete, peisaje din focul 

luptelor, care au ilustrat amintirile transpuse pe hârtie în  lucrarea A fost 

odată un război, apărută la Fundația Culturală Principele Carol, în 1936.  

Alexandru O. (Păstorel) Teodoreanu s-a născut la 30 iulie 1894 

în Darabani, judeţul Dorohoi, în familia avocatului Oswald Teodoreanu, 

celebru penalist, renumit în toată țara. A urmat în Iași, cursurile inferioare 

la Liceul Național (1906-1910), continuate la Liceul Internat (1910-

1914). După absolvire, se înscrie la școala de ofițeri, fiind încorporat la 1 

aprilie 1915, ca militar în termen redus, Regimentul 12 Artilerie. La 1 

iunie 1916 a fost avansat ca sublocotenent și trimis la Regimentul 24 

Artilerie, unitate, alături de care a luptat pe fronturile din Transilvania și 

Moldova. În 15 noiembrie 1916, a fost grav rănit într-o misiune de luptă. 

Avansat la gradul de locotenent, a fost transferat, din 11 noiembrie 1918, 

la grupul de Mitraliere Blindate. Reîncadrat în Regimentul 24 Artilerie, începând cu 1 aprilie 

1920, va rămâne în evidențele acesteia înscris ca ofițer în rezervă până în 16 iunie 1941. 

Trebuie menționat că la 1 iulie 1924, Al. O Teodoreanu a fost avansat la gradul de căpitan, 

fiind decorat cu ordinele Coroana României în gradul de Cavaler cu spade cu panglică de 

virtute militară și Steaua României în gradul de ofiţer
21

 pentru serviciile aduse patriei în 

Marele Război. 
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 Personalități ieșene. Aniversări și comemorări.2017, Iași, Editura Asachiana, 2017,  p. 176. 
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 Victor Ion Popa,  Autoportret – Mărturisiri,  Revista Manuscriptum, II, 23, București, 1971. 
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 Apud I.S. Boțoghină, Schița unui portret: Păstorel Teodoreanu, căpitan de rezervă al Armatei Române  

în smap.mapn.ro/SIA/13_Armata_unitatea_nationala.pdf,  2008, pp. 44-47. 
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Liceul „Oltea Doamna” din Iaşi în timpul Războiului pentru Întregirea 

Neamului 
 

 

Gheorghe Baciu, fost profesor, până în 2017, la Colegiul Naţional „Mihai 

Eminescu” din Iaşi, continuator al Liceului „Oltea Doamna”. 

 

Pregătit încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea de marile puteri europene, grupate în 

Tripla Alianţă şi în Tripla Înţelegere, Primul Război Mondial avea ca scop reîmpărţirea lumii 

în noi zone de dominaţie. Pentru a-şi asigura victoria în această confruntare de o amploare 

nemaiîntâlnită până atunci, ambele tabere s-au stăduit să atragă de partea lor şi state mai mici, 

precum România, care, prin poziţia sa strategică şi prin resursele sale naturale putea contribui 

la înclinarea balanţei de o parte sau de cealaltă. Ştiut fiind că obiectivul principal al războiului 

îi era cu totul străin României, marile puteri au încercat să o convingă folosindu-se de dorinţa 

acesteia de a-şi desăvârşi unitatea naţională. În funcţie de interesele lor, puterile Trplei Alianţe 

promiteau sprijin pentru eliberarea Basarabiei de sub stăpânirea Rusiei, în timp ce puterile 

Triplei Înţelegeri se arătau dispuse să susţină eliberarea Transilvaniei, Banatului şi a 

Bucovinei de sub stăpânirea Austro-Ungariei. 

Nevoită să aleagă între cele două oferte, România era dispusă să o accepte pe aceea a 

puterilor Antantei, însă diferenţa uriaşă dintre forţa economică şi militară a potenţialilor săi 

adversari îndemna la prudenţă. Prin urmare, în ciuda dorinţei imperioase de a desăvârşi 

unitatea naţională şi a insistenţelor marilor puteri, guvernanţii României au decis să adopte 

atitudinea expectativei, pentru că aceasta le oferea, pe de o parte, posibilitatea unei mai bune 

pregătiri în vederea angajării într-o confruntare militară atât de puternică, pe de altă parte 

pentru obţinerea unor garanţii sigure privind susţinerea obiectivului naţional. Privită din 

această perspectivă, perioada neutralităţii reprezenta, pentru orice persoană cât de cât avizată, 

o soluţie temporară, adoptată în aşteptarea momentului favorabil intrării României în război, 

ce ar fi trebuit să-i aducă împlinirea aspiraţiilor naţionale. 

Din momentul în care România ar fi renunţat la neutralitate, principalul factor de 

care depindea înfăptuirea aspiraţiilor sale devenea armata. Starea acesteia, în privinţa 

nivelului de dotare şi de instruire, nu era, însă, în măsură să insufle convingerea că, în 

confruntarea cu viitorii adversari, ar fi fost capabilă, să obţină victoria. De dotarea 

necorespunzătoare a armatei, se făceau vinovate slăbiciunea economiei româneşti aflată încă 

în faza de început a dezvoltării sale de tip capitalist, dar şi incompetenţa sau reaua credinţă a 

celor care gestionaseră fondurile destinate pentru înzestrarea oştirii române. Deoarece statul 

nu dispunea de resurse suficiente pentru o remediere rapidă a situaţiei, s-a acceptat soluţia 

unei contribuţii civile, ce viza în special aprovizionarea armatei cu articole de îmbrăcăminte şi 

a spitalelor militare cu lenjerie. Pentru îndeplinirea acestei misiuni erau vizate în primul rând 

şcolile profesionale şi scolile secundare de fete. În privinţa şcolilor secundare, un ordin al 

Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice (nr.103126) din noiembrie 1914, „relativ la 

lucrul pentru armată”, preciza că vor fi utilizate în acest scop clasele I-a, a-II-a şi a-III-a în 

orele de gospodărie.
1
 În funcţie de situaţie, puteau fi folosite şi orele de lucru prevăzute în 

planul de învăţământ al tuturor claselor şcolilor secundare. 

La nivelul oraşului Iaşi, în privinţa „lucrului pentru armată”, cum era numit în 

pomenitul ordin ministerial, s-a remarcat în mod deosebit Liceul de fete „Oltea Doamna”. 

Fusese înfiinţat în 1865 în baza Legii Instrucţiunii Publice din 1864, sub numele de Externatul 

Secundar de Fete. În 1877 a fost transformat în şcoală profesională, însă a fost reînfiinţat în 
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1882, sub conducerea Mariei Amfilochi Xenopol, sora cunoscutului istoric. Până în 1902, prin 

grija acestei directoare, devenise cea mai mare şi mai apreciată şcoală secundară de fete din 

Moldova. După decesul Mariei Xenopol, la intervenţia deputaţilor ieşeni Constanin Stere şi 

Rache Vasiliu, Ministerul a numit-o la conducerea şcolii pe Tereza Strătilescu, profesoară de 

istorie, una dintre primele studente ale Universităţii din Iaşi (absolventă în 1887). Între 1893 – 

1895 beneficiase de un stagiu de perfecţionare în Anglia, experienţă pe care a împărtăşit-o şi 

corpului didactic din România prin publicarea unui volum consacrat învăţământului din 

Anglia şi Ţara Galilor. Datorită preocupărilor noii directoare, în 1905, Externatul Secundar de 

Fete din Iaşi a fost transformat în „liceu clasic – modern”, numit la vremea respectivă „şcoală 

secundară gradul II”, iar peste trei ani, Ministerul a aprobat acordarea numelui de „Oltea 

Doamna”. 

Animată de un patriotism sincer, pe care îl dovedise şi anterior prin publicarea 

volumului From Carpathian to Pindus (Londra, 1906) pentru a arăta străinătăţii „că naţiunea 

română nu se mărginea numai la regatul român din pragul veacului al douăzecilea”, prin 

implicarea într-un susţinut efort „de ridicare culturală şi economică” a locuitorilor din 

mahalalele Iaşiului, prin susţinerea mişcării feministe,
2
 Tereza Strătilescu s-a oferit să lucreze 

pentru armată încă înainte ca Ministerul să solicite şcolilor secundare o astfel de contribuţie. 

Ea a făcut cunoscut autorităţilor militare din garnizoana Iaşi că şcoala era gata să primească 

comenzi spre a fi executate. În urma acestui demers, unităţile militare care aveau „de 

confecţionat efecte de echipament” au primit ordin „să se adreseze direct acestei şcoli”.
3
 

Demn de remarcat este şi faptul că unele „efecte de echipament” erau confecţionate din 

materiale procurate de şcoală, prin contribuţia elevelor şi a personalului didactic. Această 

afirmaţie este susţinută de o adresă, din 3 decembrie 1914, prin care Regimentul 13 „Ştefan 

cel Mare” confirma „primirea obiectelor dăruite de acestă şcoală”
4
, urmate curând de alte 

donaţii. Dintr-o altă adresă înregistrată în şcoală la 9 decembrie 1914, cu nr. 163, rezultă că şi 

Regimentul 7 Roşiori „Cuza Vodă” beneficiase de serviciile şcolii, comunicând că, pentru 

moment, nu mai avea „nevoie de confecţii de echipament”, spre deosebire de Batalionul 4 

Vânători care informa că are „de confecţionat mantale, glugi, tunici, capele, pantaloni”.
5
 

Fiind vorba de o şcoală care dispunea de nişte ateliere modeste, în care elevele 

învăţau lucrul de mână şi cum să fie gospodine, s-ar putea crede că era vorba de cantităţi mici 

de efecte confecţionate pentru armată. Documente păstrate în arhiva şcolii dovedesc, însă, 

contrariul. Un astfel de document este procesul verbal nr. 195, redactat de trei ofiţeri ai 

Regimentului 13 „Ştefan cel Mare”, în ziua de 4 septembrie 1914, care au recepţionat „1000 

(una mie) cămăşi şi 1000 (una mie) pantaloni”, produse realizate de şcoala de fete „Oltea 

Doamna” din localitate. Şi în acest caz, şcoala contribuise şi cu „furnitura necesară” 

confecţionării produselor respective, motiv pentru care „membrii Comisiunii de 

Aprovizionare” aduceau „prinosul” lor „de recunoştinţă şi mulţumiri pentru patrioticul obol 

dat armatei de către profesoarele şi elevele acestei şcoli”.
6
 Peste doar câteva luni, la 16 

februarie 1915, şcoala primea de la acelaşi regiment mulţumiri „pentru confecţionarea a 2000 

bucăţi rufărie”
7
, iar la 23 septembrie, Comitetul Regional de Acţiune aducea mulţumiri 

„pentru oferta de a confecţiona rufăria necesară spitalului în mod gratuit”
8
. Mulţumirile erau 

urmate de invitaţia adresată conducerii şcolii de a se prezenta la localul Serviciului Sanitar al 

                                                 
2
 Informaţii suplimentare în Gh. Baciu, Tereza Strătilescu, directoarea  Liceului „Oltea Doamna” din Iaşi 

(1902 – 1929), Editura Panfilius, Iaşi, 2008, 244p. 
3
 Arhivele Statului Iaşi, Fond Liceul „Oltea Doamna”, dosar 4/1912, f.55. 

4
 Ibidem, f 56. 

5
 Ibidem. 

6
 Arhivele Statului Iaşi, Fond Liceul „Oltea Doamna”, dosar 4/1914, f 116. 

7
 Dos. 4/1912, f 69. 

8
 Ibidem, f 76 verso. 
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oraşului Iaşi, pentru a prelua pânza destinată confecţionării cearşafurilor „necesare spitalelor 

pentru îngrijirea răniţilor şi bolnavilor, în caz de mobilizare”
9
. 

Din aceste documente rezultă cu prisosinţă că efortul depus de Liceul „Oltea 

Doamna” în scopul înzestrării armatei române nu a fost unul minor, nici sub aspectul cantităţii 

muncii utilizate, nici sub aspectul valorii produselor respective, multe dintre acestea fiind 

realizate prin contribuţia şcolii. O evaluare exactă a acestei contribuţii nu este posibilă, 

deoarece documentele de arhivă, mult mai numeroase decât cele prezentate aici, nu fac nicio 

referire la valoarea lor. Acest fapt nu diminuează, însă, cu nimic din dimensiunea elanului 

care a animat populaţia şcolară de la Liceul „Oltea Doamna”, sub conducerea colectivului 

alcătuit din Tereza Strătilescu, directoare, Maria Georgescu, maestră de gospodărie, Maria 

Stihi şi Eleonora Lohan, maestre de lucru. 

Credinţa în iminenţa intrării României în război, exprimată în documentul de mai 

sus, era prezentă şi într-o adresă (nr. 170 din 27 septembrie 1915) prin care Comitetul 

Regional de Acţiune Iaşi mulţumea Terezei Strătilescu „pentru nobilul şi patrioticul ... gest” 

de a se fi oferit să facă „serviciul onorific în spitalele de răniţi, în cazul unei eventuale 

mobilizări”
10

. Oferta directoarei avea să devină posibilă, însă, abia în anul următor, la mijlocul 

lunii august, atunci când, respectând prevederile convenţiilor pe care le semnase cu puterile 

Antantei, cu doar zece zile mai înainte, România renunţa la neutralitate, pornind „războiul de 

dezrobire şi de întregire a neamului”, cum îl numea ministrul I. G. Duca într-un ordin adresat 

prefecţilor pentru a fi comunicat tuturor directorilor de şcoli
11

. Datorită faptului că, la 19 

noiembrie 1916, Palatul Mavrocordat, în care funcţiona Liceul „Oltea Doamna”, din anul 

1909, a fost rechiziţionat pentru a găzdui un spital militar destinat bolnavilor de ochi, nu doar 

directoarea, ci întregul corp didactic, precum şi eleve din clasele superioare au căpătat 

posibilitatea de a participa la îngrijirea bolnavilor şi a rănţilor. Practic, şcoala fiind închisă din 

lipsă de local, tot colectivul didactic îşi desfăşura activitatea în spitalul ce funcţiona în Palatul 

Mavrocordat şi în celelalte spitale din oraş. Dintr-un raport trimis Ministerului după 

încheierea războiului, aflăm că şcoala „a rămas în slujba spitalului” până pe la Crăciun. După 

această dată, aportul şcolii la desfăşurarea activităţii spitalului s-a diminuat, în primul rând 

pentru că acesta a primit personal medical francez, venit în ţară cu misiunea militară condusă 

de generalul Henri Mathias Berthelot. În al doilea rând, curând după începerea activităţii sale, 

„spitalul de ochi” a ajuns să „găzduiască” boli de toate felurile, inclusiv letalul tifos 

exantematic. Cum acestei molime i-a căzut victimă şi eleva Ecaterina Arbore, s-a luat decizia 

ca participarea elevelor să fie interzisă, iar aceea a personalului didactic să fie diminuată. Au 

continuat să lucreze în spital doar directoarea, secretara şcolii, cele două pedagoge şi câteva 

profesoare, de la orele 6 dimineaţa, până la 7 şi 8 seara”, această perioadă, „cea mai grea din 

viaţa lor”, prelungindu-se până în noiembrie 1917.
12

 

Continuarea colaborării acestui grup cu spitalul a avut darul să genereze o oarecare 

nemulţumire din partea directorului francez, dr. Dantrailles. Un motiv al acestei animozităţi îl 

reprezenta preocuparea Terezei Strătilescu pentru protejarea inventarului şcolii sale, în special 

pe acela al laboratoarelor şcolii, pe care le dotase cu mari eforturi în perioada anterioară 

războiului, grijă de care directorul spitalului nu se sinchisea prea mult. Un alt motiv, poate cel 

mai serios, pare să-l fi reprezentat asumarea, de către Tereza Strătilescu, a rolului de primitor 

şi distribuitor al alimentelor destinate spitalului. Prin grija sa, orice tentativă de sustragere din 

hrana cuvenită bolnavilor a fost zădărnicită, aceasta căpătând curând faima că ar fi fost cea 

mai bună din spitalele existente în Iaşi. Urmarea acestei situaţii a fost că doctorul francez a 

ajuns să se plângă de ingerinţele directoarei în treburile spitalului. Starea conflictuală a fost, 
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însă, curând temperată print-o înţelegere româno-franceză la nivel de generali. Un general 

francez a avut, la un moment dat, nevoie de serviciul unui general român, care s-a întâmplat 

să fie generalul Strătilescu, fratele Terezei, a cărui familie, refugiată din Bucureşti, locuia în 

spaţiul destinat acesteia, în acelaşi imobil cu spitalul. În urma acestui serviciu, generalul 

francez a avut o întrevedere cu dr. Dantrailles, care a fost convins să-şi ceară scuze şi să 

continuie colaborarea
13

. 

Prin urmare, sfârşitul războiului a găsit-o pe Tereza Strătilescu neclintită la postul 

său, epuizată psihic, bolnavă de hematurie, dar fericită că suferinţa sa, la fel ca suferinţele 

întregului popor nu fuseseră în zadar, deoarece acestea reuşiseră să transforme un vis în 

realitate: România Mare se înfăptuise! „Pentru ca amintirea acestui eveniment crucial din 

istoria neamului să rămână vie în memoria celor care aveau să fie elevi sau profesori ai 

Liceului „Oltea Doamna”, Tereza Strătilescu a decis să planteze un stejar în spaţiul cuprins 

între clădirea fostului palat Mavrocordat şi imobilul construit la circa 30 m spre est de acesta 

... . Soarta a vrut ca acest simbol viu al Marii Uniri să supraveţuiască transformărilor pe care 

instituţia în a cărei curte a fost plantat le-a suportat în decursul timpului ....”, atingând 

„dimensiuni demne de măreţia evenimentului căruia i-a fost dedicat. Din păcate, în deceniile 

care au urmat dispariţiei Terezei Strătilescu din rândurile personalului didactic al Liceului 

„Oltea Doamna” şi apoi dintre vieţuitorii acestei lumi, Stejarul Marii Uniri şi-a pierdut 

identitatea. Zeci de mii de elevi şi un număr corespunzător de profesori au trecut pe sub 

coroana sa, mai impunătoare cu fiecare an, fără a avea habar despre rolul său în spaţiul 

respectiv”
14

. Pentru a pune capăt acestei nedreptăţi pe care timpul o făcea Terezei Strătilescu, 

Marii Uniri şi stejarului său din curtea fostului liceu „Oltea Doamna”, în 2015, autorul acestor 

rânduri s-a adresat domnului primar Mihai Chirica cu rugămintea de a găsi o soluţie 

reparatorie. Urmarea acestui demers o reprezintă placa instalată în locul respectiv, chiar în 

acel an, ce face dovada că nu avem de-a face cu un arbore oarecare, ci cu un stejar „istoric”. 

Intrarea României în război şi, mai ales, rechiziţionarea localului Liceului „Oltea 

Doamna” au afectat în mod decisiv desfăşurarea activităţii şcolare. Cursurile anului şcolar 

1916 – 1917, abia începute la 31 octombrie, s-au întrerupt la 19 noiembrie, odată cu instalarea 

spitalului militar în imobilul şcolii. Răspunzând unei telegrame de la Minister, din 13 martie 

1917, directoarea preciza că „la această şcoală nu se mai face absolut nici un curs încă de la 

20 noiembrie, şcoala fiind transformată în spital”
15

. În aceste condiţii, profesorii, care 

continuau să-şi primească salariile, aveau obligaţia „de a nu refuza nici un serviciu, de orice 

natură, care li s-ar cere de la orice autoritate”, cum se specifica într-o adresă a Ministerului, 

din 18 februarie 1917
16

. Activitatea didactică a fost reprezentată doar de susţinerea 

examenelor particulare, în noiembrie 1916, despre care şcoala infoma Ministerul la 29 

decembrie 1916
17

. 

Pe măsură ce Ministerul a început să se adapteze la situaţia creată de război, au 

apărut şi recomandări pentru „activitatea şcolilor închise”. Într-o adresă, din 25 februarie 

1917, se recomanda găsirea „cu orice chip” a altui local, „bunăoară o biserică”, în care să fie 

reuniţi, măcar o dată pe săptămână” atât elevii şcolii, cât şi „acei refugiaţi din alte oraşe”, 

pentru a le fi prezentate „conferinţe asupra subiectelor istorice ..., asupra chestiunilor de 

higienă şi de solidaritate socială”. Totodată, în cursul acestor întruniri, elevii trebuiau instruiţi 

                                                 
13

 Gh. Baciu, op. cit, pp.200-202. 
14

 Idem, Pentru o istorie a Colegiului Naţional Mihai Eminescu din Iaşi, Editura Panfilius Iaşi 2018, pp.97-

98. 
15

 Dos 4/1916, f 55. 
16

 Dos 3/1916, f 69. 
17

 Dos 4/1916, f 45. 
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în sensul respectării „ordonanţelor autorităţilor în ce priveşte curăţenia”, cultivarea terenurilor 

din jurul caselor şi al acordării ajutorului obştesc „oricând vor putea”
18

. 

Ulterior, Ministerul a venit cu dispoziţii mai concrete, precum cele cuprinse în adresa 

din 20 martie 1917, referitoare la şcolile care nu puteau ţine cursuri. Potrivit acestor hotărâri 

ale ministrului I. G. Duca, elevele şi elevii înscrişi la începutul anului urmau a susţine 

examene în iunie, în faţa profesorilor şcolii; elevii refugiaţi şi înscrişi la şcolile statului din 

alte oraşe urmau a fi examinaţi de profesorii şcolilor din oraşele în care se aflau; toţi elevii 

neînscrişi la şcolile statului trebuiau să se conformeze prescripţiilor referitoare la elevii 

pregătiţi în particular, iar elevele refugiate înscrise la şcolile secundare de fete trebuiau să fie 

examinate de profesoarele şcolii secundare de fete din localitatea în care se aflau
19

. 

Conformându-se acestor hotărâri ministeriale, Liceul „Oltea Doamna” a organizat, în 

iunie 1917, examene de absolvire a anului şcolar, după sistemul cursurilor particulare. Elevele 

înscrise la aceste examene reprezentau cam un sfert din efectivul şcolii, deoarece multe eleve, 

provenind din localităţi mai îndepărtate, fie s-au prezentat la şcoli mai apropiate de localitatea 

de reşedinţă, fie nu s-au putut prezenta din cauza dificultăţilor de transport şi de găzduire, sau 

pentru că nu au avut manuale după care să se pregătească.
20

 Pentru elevele care nu s-au putut 

prezenta sau nu au promovat în iunie s-a desfăşurat o nouă sesiune în septembrie 1917, 

urmată de o sesiune extraordinară, aprobată de Minister pentu luna februarie 1918, la care se 

puteau înscrie toţi elevii care, „din cauza împrejurărilor”, nu trecuseră „nici un examen de la 

septembrie 1916 încoace”
21

. Tot în scopul înlesnirii procesului de continuare a studiilor, 

Ministerul a aprobat să se împrumute manuale elevilor înscrişi, cu condiţia restituirii lor după 

susţinerea examenelor. 

Pentru anul şcolar 1917 – 1918, în ciuda străduinţelor directoarei şi ale Ministerului, 

nu s-a găsit nici un local disponibil în vederea reluării cursurilor. Din acest motiv, examen de 

admitere în clasa I-a nu s-a organizat, celelalte clase de la cursul inferior urmând a se pregăti 

pe cont propriu şi a se prezenta la examenele următoare ca elevele pregătite în particular. Abia 

prin noiembrie 1917, şcoala a căpătat „un mic apartament cu două camere destul de mici” 

într-un imobil situat pe strada Muzelor, nr.32, în care şi-au desfăşurat cursurile, prin rotaţie, 

cele patru clase de curs superior, „lucrând numai la obiectele de studiu şi renunţând cu totul la 

dexterităţi”. Corpul profesoral care a predat la aceste clase, din decembre 1917, era alcătuit 

din: arhimandrit Gherasim Miron (religie), Eliza Gheţu (l. română), Valeria Constantinescu (l. 

latină), Iosefina Maximovici (l. franceză), Maria Finţescu (istorie), Ruxanda Răşcanu (fizico-

chimice), Elena Bută (matematica), Eliza Zotu (filosofie), profesoară din Turnu Măgurele, 

refugiată în Iaşi, Tereza Strătilescu (istoria artei şi civilizaţiei), Eleonora Strătilescu (instruire 

civică şi pedagogie), profesoară în Bucureşti, refugiată în Iaşi, Camelia Nădejde (ştiinţe 

naturale), Ada d’Albon (fizico-chimice)
22

. 

Anul şcolar 1918 – 1919 a început pentru Liceul „Oltea Doamna” cu o surpriză 

neplăcută. Localul său, din care spitalul militar fusese evacuat, a fost destinat de către 

Minister să adăpostească un cămin pentru studenţi basarabeni, şcoala fiind nevoită să se mute 

în câteva încăperi ale imobilului din strada Toma Cozma ce adăpostea Seminarul Pedagogic, 

operaţiune finalizată până la 1 noiembrie. În localul din strada Toma Cozma şcoala a rămas 

până în anul următor, când a revenit în Palatul Mavrocordat care, în 1920, a fost cumpărat de 

Minister şi atribuit în deplină folosinţă Liceului „Oltea Doamna”. Din acest moment, şcoala se 

desprindea definitiv de efectele nefaste ale războiului, pornind, sub conducerea vajnicei sale 

directoare, spre refacerea şi sporirea prestigiului acesteia în spaţiul şcolar românesc. 
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 Dos 3/1916, f 72. 
19

 Ibidem f 80. 
20

 Dos 4/1916, f 125 şi 125 verso. 
21

 Dos 5/1917, f 59. 
22

 Dos 11/1919, f 106-107. 
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Pimen Georgescu, Mitropolitul Războiului și al Unirii  
 

 

Arhimandrit Mihail Daniliuc 

Seminarul Teologic Ortodox  „Veniamin Costachi” Tg. Neamț, jud. Neamț 

 

Aflându-ne în Anul Centenar, cade-se să ne amintim de cât mai mulți înaintași, care 

prin cuvânt și faptă au luptat pentru înfăptuirea României Mari. Între aceștia regăsim foarte 

mulți preoți, profesori de Teologie, călugări,ierarhi, care prin activitatea duhovnicească, 

pastoral - misionară și patriotică au confirmat o realitate istorică de netăgăduit: Biserica 

noastră dreptmăritoare a fost alături de neamul românesc în lupta pentru neatârnare și 

demnitate de-a lungul zbuciumatei existențe bimilenare. 

Între ierarhii de seamă ai Biserici noastre de la început de secol XX, angajați în această 

luptă, se numără și marele mitropolit al Moldovei, Pimen Georgescu. Rândurile de față se vor 

a fi un prinos de recunoștință adus marelui ierarh și patriot, care în acele vremuri a fost o 

lumină pentru nația română. 

Într-o zi de toamnă târzie, pe 24 octombrie 1853, vedea lumina zilei Petru, fiul lui 

Gheorghe și al Mariei Georgescu din Provița, Prahova
1
. Părinții lui, oameni modești, dar cu o 

credință nezdruncinată, i-au sădit în suflet frumusețea Sfintei noastre Ortodoxii, trăită și 

mărturisită de vrednicii înaintași ai tânărului vlăstar. De mic a deprins dragostea față de 

biserică și sfintele slujbe. Se pare că era o iubire moștenită și cultivată, căci bunicul după 

mamă era preotul satului, iar tatăl său, dascăl. 

Ajuns la vârsta alegerilor, după absolvirea școlii din sat, a celor din Câmpina și Pitești, 

junele Petru s-a îndreptat către Seminarul Central din București, urmând ca în cei cinci ani de 

studii să-și consolideze cunoștințele teologice. După finalizarea studiilor seminariale, în 1874, 

tânărul Petru s-a căsătorit cu Paraschiva Popescu, fiică de preot, iar peste un an Dumnezeu le-

a dăruit un fiu, căruia i-au pus numele Ioan. Bucuria familială a fost dublată de cea 

sacerdotală, căci în același an, Petru a fost hirotonit diacon pe seama bisericii „Sfântul Vasile” 

din Ploiești
2
. 

Tihnita viață a diaconului Georgescu a fost zdruncinată de decesul fulgerător al soției, 

la scurt timp după naștere. Îndurerat, îmbrățișând întru totul slujirea Bisericii, părintele Petru 

s-a mutat în București, fiind rânduit ca slujitor la Catedrală de către Mitropolitul primat 

Calinic Miclescu. Prețuind seriozitatea tânărului sacerdot, precum și dorința de a se instrui pe 

mai departe în cele ale teologiei, l-a trimis cu o bursă de studii la Facultatea de Teologie din 

Cernăuți. În anul 1884, după absolvirea facultății cu rezultate notabile, a urmat și studiile de 

doctorat la aceeași prestigioasă instituție de învățământ, după o trudă cărturărească asiduă, și-

a susținut lucrarea cu titlul „Învățământul religios în țara noastră”. Revenit în capitală, la 

recomandarea chiriarhului, a fost numit predicator la catedrală. După aceste remarcabile 

împliniri, părintele Petru avea să treacă din nou prin momente tulburi, căci anul 1886 i-a răpit 

două persoane importante din viața lui: în primăvară i-a murit fiul, Ioan, de doar 11 ani, iar în 

august, a trecut la cele veșnice binefăcătorul său, Mitropolitul Calinic. Nu s-a descumpănit 

greu încercatul părinte, ci s-a dăruit deplin slujirii Domnului: în iarnă, la cererea sa, a fost tuns 

în monahism la Mănăstirea Căldărușani, primind numele de Pimen. La scurt timp a fost 

hirotonit ieromonah, iar în anul 1888, hirotesit arhimandrit. Concomitent, părintele Pimen a 

desfășurat și o prodigioasă activitate didactică, ca profesor la Facultatea de Teologie din 

București sau ca director al Seminarului Teologic. Toate aceste ascultări l-au pregătit și l-au 

călit pentru înalta chemare la treapta arhieriei.  

                                                 
1
 Aurel PENTELESCU, Gavriil PREDA, Mitropolitul Pimen Georgescu, Ed. Printeuro, Ploiești, 2003,  p. 3. 

2
Adrian Nicolae PETCU, O biografie despre Mitropolitul Pimen Georgescu, în Ziarul Lumina, 2 dec. 2012. 
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În anul 1895 a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Argeşului, iar la 11 februarie 

1902, Episcop al Dunării de Jos. La data de 5 februarie 1909 a fost ales Mitropolit al 

Moldovei, după retragerea din scaun a predecesorului său, Partenie Clinceni. Blândul vlădică 

s-a atașat mult de moldoveni, slujind Biserica lui Hristos din Moldova cu toată priceperea și 

dăruirea, până  ce Domnul l-a chemat la cereștile locașuri, pe 14 noiembrie 1934
3
. Pe lângă o 

susținută activitate pastoral-misionară și social-filantropică, Mitropolitul Pimen s-a dovedit a 

fi un înflăcărat patriot, slujind aceluiași sfânt ideal de secole - Unirea.  

Acțiunile ierarhului, cuvintele lui mobilizatoare, vădeau un suflet care vibra la tot ce 

însemna acțiune pusă în slujba împlinirii dorinței de unire. Într-un emoționat cuvânt, rostit 

după începerea Războiului de reîntregire, mitropolitul spunea: „După aşteptare de veacuri, 

ceasul a sunat! Împlinirea dorinţei sfinte pentru unirea cu fraţii noştri s-a apropiat. De 

câteva zile, pe văile şi crestele Carpaţilor, oştirea noastră a început a arăta vitejia 

strămoşilor… În aceste zile mari ale neamului nostru se cuvine ca toţi românii să avem sus 

inimile către Cel Atotputernic, rugându-L să ne ajute ca să ne înălţăm la vitejia strămoşească 

purtată de bătrânii noştri, de-a lungul veacurilor (…). De aici înainte Carpaţii să rămână ca 

o podoabă a ţării, făcută de Dumnezeu, iar nu ca hotar despărţitor între fraţi”
4
.  

Mitropolitul Pimen și-a manifestat atașamentul plenar pentru armata țării
5
 nu doar prin 

cuvinte înflăcărate, ci a organizat în tot cuprinsul eparhiei o amplă campanie de susținere a 

bravilor oșteni aflați pe front, ca întreaga Biserică Ortodoxă Română, care a fost alături de 

popor în toți pașii spre edificarea țelului de veacuri
6
. Chiar de la începutul războiului, pe 25 

septembrie 1914, chiriarhul trimitea o scrisoare pastorală clerului și credincioșilor din 

cuprinsul eparhiei, îndemnându-i să fie gata oricând să se jertfească pentru binele nației 

noastre. Spicuim din emoționantul îndemn: „… oștirea este zidul de apărare al țării și 

nădejdea împlinirii marelui nostru ideal. Dar pentru ca națiunea să ajungă la idealul 

urmărit, se cuvine ca toți să fim la locul datoriei când va suna ceasul hotărât”
7
. 

Activitatea deosebit de intensă a Mitropolitului Pimen în timpul Războiului de 

întregire este cuprinsă în zece dosare aflate în arhivele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. 

Răsfoind doar câteva din scrisorile pastorale, din opisurile vremii, putem să realizăm portretul 

unui mitropolit profund implicat în acțiunea de sprijinire a armatei, a celor răniți de pe front, 

precum și a populației deportate și greu încercate
8
. Iată ce le spunea preoților militari: „Dar, 

îndeosebi către voi mă adresez, iubiţii mei preoţi, cei aleşi şi orânduiți de a însoţi armatele în 

război, să vă faceți datoria până şi în tranşee, îndemnând la luptă pe ostaşi şi de va fi nevoie 

să muriți împreună cu ei pentru câștigarea hotarelor şi slava țării. Cei de la spitalele de 

răniţi şi trenurile de ambulanţă, precum şi călugării şi călugăriţele de la Crucea Roşie să 

însoţească pe ostaşii răniţi, mângâindu-i şi explicându-le că rănile căpătate în război, rămân 

cele mai frumoase podoabe”
9
. 

Prezentăm aici câteva măsuri concrete luate de Mitropolitul Pimen pentru ajutorarea 

oștirii române în lupta pentru Reîntregire. Preoţi, diaconi, monahi și monahii au fost rânduiți 

înmai multe misiuni de sprijinire a armatei cu hrană și îmbrăcăminte, asistenţă medicală, de 

ocrotire a orfanilor. A trimis pe front mai mulți preoți în vederea susținerii duhovnicești și 

                                                 
3
Pr. Mircea PĂCURARU, Dicționarul teologilor români, Ed. Enciclopedică, București, 2002, p. 193.  

4
† PIMEN, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Din vremea marelui război, Bucureşti, 1919, p. 7-8. 

5
Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Basilica, București, 2013, p. 471.  

6
Adrian IGNAT,Aportul Bisericii la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Ed. Universitară, București, 2011, 

p. 197. 
7
Pr. Scarlat PORCESCU, Contribuții aduse de slujitorii bisericești din Arhiepiscopia Iașilor, în anii 1916-

1918, pentru făurirea statului național  unitar român, în revista Mitropolia Moldovei și Sucevei, LIV, 1978, nr. 

9-12, p. 685.  
8
Pr. Mihai HAU (editor), Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire, vol. II, Ed. Basilica, 2018, p. 122.  

9
†TEOCTIST, Arhiepiscop și Mitropolit,   Mitropolitul Pimen Georgescu, sprijinitor al luptei pentru întregirea 

şi unitatea neamului, în rev. MMS, nr. 10-12,1983, p. 516.  
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morale a soldaților. Totodată s-a îngrijit și de sprijinirea Societății Crucea Roșie
10

, repartizând 

mai mulți monahi, monahii pentru îngrijirea răniților. Pentru bravii soldați răniți a organizat 

mai multe spitale în mănăstirile moldave la: Neamț, Văratic, Secu, Râșca, Vorona, Slatina, 

Gorovei, Bistrița. De precizat și faptul că, în cadrul Seminarului Veniamin din Iași, chiriarhul 

a aprobat adăpostirea Spitalului Brâncovenesc din București. La sosirea primului regiment de 

răniţi de pe front, mitropolitul a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul lor. La final le-a adresat 

celor prezenți un emoționant cuvânt: „Nici în bisericile mitropolitane, nici în mănăstirile cele 

mari, nici în bisericile din oraşe nu mi-a fost dat să simt o mai mare mişcare sufletească, 

decât la slujba de astăzi. Şi am convingerea că foarte puţini slujitori au avut ocazia să aibă 

numai ostaşi răniţi şi de curând sosiţi de pe câmpul de luptă, precum sunteţi voi. Să nu vă 

socotiţi oropsiţii sorții, dimpotrivă, ostaşi desăvârşiţi,care aţi luptat cu vitejie în faţa 

tunului”
11

. 

La Mănăstirea Agapia și Agafton, ierarhul a dispus confecționarea de pansamente 

pentru multele trebuințe ale spitalelor, iar preoților din parohii le-a adresat îndemnul de a 

strânge ajutoare materiale (haine, alimente) pentru sprijinirea oștirii, în timp ce tipografiei 

mitropolitane ierarhul i-a dat sarcina de a publica cărți de rugăciune pentru soldații aflați pe 

front sau pentru cei răniți din spitale, precum și o serie de broșuri ce conțineau cuvinte 

mobilizatoare atât ale fețelor bisericești, cât și ale unor personalități marcante ale societății 

românești. Preoților care oficiau slujba înmormântării pentru soldații căzuți la datorie le-a 

cerut, în mod cu totul deosebit, să rânduiască toate cele necesare pentru ca rânduiala să fie 

împlinită întru totul. Ținând seamă de condițiile grele de război, vlădicul a trimis o scrisoare 

pastorală în toată Mitropolia, acordând dispensă de post tuturor ostașilor, dar și credincioșilor 

antrenați în trudnica lucrare de sprijinire a armatei din spatele frontului. În situații limită a 

dispus ca elevii școlilor teologice să servească întru totul centrele medicale din tot cuprinsul 

eparhiei, iar tuturor preoților, stareților și starețelor, protoiereilor, le-a dat dispoziții precise de 

a rămâne în mijlocul poporului cu orice preț, ajutând pe cei greu încercați
12

. 

Multe se mai pot adăuga la acțiunile concrete prin care Mitropolitul Pimen și-a probat 

desăvârșit atașamentul față de lupta nației române pentru izbânda visului de veacuri, Unirea. 

De aceea, istoria i-a păstrat numele de „Mitropolit al Războiului”. La doi ani după înfăptuirea 

excepționalului act, ziarul Izbânda, într-un emoționant editorial, încerca să facă o listă a 

artizanilor Marii Uniri: pe lângă bravii oșteni, casa regală și politicienii vremii, editorii au 

scris:„… dar inima şi sufletul unirii a fost Mitropolitul de la Moldova, Pimen”.  

Recunoscând meritele sale deosebite, Regele Ferdinand l-a chemat la București pentru 

a oficia o slujbă de mulțumire adusă Lui Dumnezeu, Care are a binevoit a sprijini neamul 

românesc la înfăptuirea sfântului ideal
13

.Cu acest prilej, Mitropolitul Unirii a rostit o 

rugăciune compusă, probabil, în drum spre capitală: „Ajută-ne Doamne, ca dreptatea 

neamului nostru, pentru care au luptat bătrânii noştri şi acum s-a îndeplinit Unirea 

desăvârşită a tuturor fraţilor noştri, într-o singură ţară, România cea Mare, să fie de veci, 

căci aşa au dorit strămoşii noştri, luptând cu vitejie pentru apărarea legii şi a moşiei, şi aşa 

toţi fraţii, într-un singur stat, să ne bucurăm de darurile Tale şi să proslăvim numele Tău în 

veci. Amin!”. 

La 12 noiembrie 1934, marele Mitropolit pășea pe bolțile veșniciei. Din dorința sa a 

fost înhumat acasă, în „Betleemul” prunciei sale, Provița, jud. Prahova. Pe piatra de mormânt 

stă scris spre știința viitorimii: „ Aici odihneşte Pimen, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, 

Mitropolitul Războiului, Mitropolitul Unirii şi al Întregirii Neamului Românesc. 1853-1934”. 

                                                 
10

Constantin NAZARIE, Activitatea preoților de armată, p. 91.  
11

† Pimen, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Din vremea marelui război…, p 14.  
12

Pr. Mihai HAU (editor), Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire, p. 125.  
13

†TEOCTIST, Arhiepiscop și Mitropolit,   Mitropolitul Pimen Georgescu…, p. 519.  
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Conon Arămescu Donici, calea de la Seminarul Teologic - 

Mănăstirea Neamț, înspre demnitatea cea mai înaltă în Biserica 

Ortodoxă Română a anilor 1912-1918 
 

 

Arhimandrit Mihail Daniliuc, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”  

Tg. Neamț, jud. Neamț 

 

Suntem în anul Centenar, un binecuvântat recurs la memorie, la rememorarea faptelor 

înaintașilor și o cuvenită reverență față de jertfele celor ce de-a lungul dramaticei noastre 

existențe ca neam nu au contenit să lupte și să nădăjduiască în împlinirea dezideratului de 

secole a nației române, Unirea. Fiecare instituție încearcă să-și evidențieze pe reprezentații de 

marcă implicați direct sau indirect în mărețele evenimente de acum un secol.  

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, cu o existență de peste 16o de ani, a dat 

Bisericii lui Hristos din România mulți slujitori ai sfintelor altare în cele trei trepte 

sacerdotale, diaconi, preoți și episcopi, mulți călugări, stareți și starețe, care au slujit neamul 

românesc cu deplină devoțiune, mulți dintre ei, fiind implicați nemijlocit în acțiunile  

Războiului de Reîntregire, ca preoți militari,  aflați  pe câmpurile de luptă lângă bravii oșteni, 

fie ca misionari și voluntari  în diferite instituții care asigurau  logistica oștirii române. Dintre 

foștii elevi ai seminarului nostru, vă propunem spre atenție câteva însemnări  din viața unuia 

dintre aceștia, care a fost implicat în mod direct în dramaticele evenimente din anii  196-1918. 

Conon Arămescu Donici, căci despre el este vorba, a văzut lumina zilei pe 2 februarie 

1837, în satul Arămești, comuna Bahna, județul Neamț, fiind copilul preotului satului, Vasile 

Arămescu.  După studiile primare săvârșite în satul natal, și-a îndreptat  pașii către cunoscuta 

chinovie, Mănăstirea Neamț, dovedind o lăuntrică chemare către viața monahală. După câțiva 

ani de ucenicie, a fost călugărit și apoi, dovedind dragoste față de carte, a fost înscris la 

seminar. După pentru ani de studii în școala noastră a urmat cursurile superioare ale 

Seminarului Veniamin din capitala Moldovei. În această perioadă a fost hirotonit diacon și 

ieromonah. După absolvirea școlii teologice s-a înscris la Facultatea de Litere din Iași, luând 

licența în anul 1877. Timp de trei ani a fost profesor la câteva școli ieșene, ca în 1880 Iosif 

Naniescu, mitropolitul ieșean cu viață sfântă, prețuind râvna pentru studiu, dar și dragostea 

pentru cele sfinte a monahului nemțean l-a hirotesit protosinghel și l-a trimis cu bursă de 

studii la celebra Facultate de Teologie din cadrul Universității  cernăuțene pentru a urma 

cursurile de doctorat. După cinci ani de asiduă cercetare s-a întors acasă cu titlu de doctor în 

teologie. Recunoscându-i și apreciindu-i pregătirea, Mitropolitul Iosif l-a hirotesit 

arhimandrit, așezându-l în postul de  predicator la Catedrala Mitropolitană din urbea ieșeană. 

De reținut și faptul că în 1887 Arhimandritul Conon a primit printre alte ascultări  chiriarhale 

și pe cea legată de aducerea la Iași a osemintelor neuitatului mitropolit ctitor fondator al 

catedralei, Veniamin Costachi, de la Mănăstirea Slatina - Suceava, spre a fi reînhumate în 

incinta măreței biserici,  rectitorită de Iosif Naniescu și sfințită cu un an mai târziu, în 1888. 

Alesele virtuți duhovnicești, precum și calitățile de bun organizator și cârmuitor l-au 

recomandat pe arhimandritul Conon spre o nouă treaptă de slujire. Astfel, la 6 iulie 1896, a 

fost hirotonit ca arhiereu cu titlul „Băcăuanul“ stându-i în preajmă binefăcătorului său, 

Mitropolitul Iosif. În anul 1902, după ce a suplinit scaunul chiriarhal de la Roman, a fost ales 

episcop al Hușilor, stând la cârma eparhiei timp de un deceniu. 

În 1912 a fost ales în demnitatea cea mai înaltă din cadrul Bisericii Ortodoxe Române 

din acele vremuri: Mitropolit primat al României. Chemat la această înaltă slujire, ierarhul 

avea să înfrunte vremuri tulburi. Europa era în clocot; după doar doi ani a început prima mare 

conflagrație mondială la care țara noastră a fost nevoită să participe urmărind Unirea celor trei 
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provincii istorice românești. Nici pe plan intern lucrurile nu erau  mai bune. În sânul Bisericii  

se duceau discuții aprinse pe seama organizării Bisericii după recenta Autocefalie pe care 

Patriarhia de Constantinopol i-a acordat-o în 1885. Nu erau bine definite nici raporturile  

firești ce trebuiau stabilite între instituțiile satului și Biserică. Politicienii, folosind deseori 

Biserica drept mijloc de propagandă, uzitau în mod brutal de înaltele lor poziții, sucombând 

viața bisericească prin numeroase imixtiuni. 

Cei 75 de ani de viață și experiența acumulată în atâția ani de slujire, bătrânul Conon 

părea a fi soluția providențială pentru aplanarea acestor tensiuni și regăsirea duhului irenic ce 

trebuia să domnească în Biserică. Însă escaladarea tensiunilor din Europa și izbucnirea primei 

conflagrații mondiale a spulberat aceste planuri. Societatea românească a  simțit din plin 

drama războiului. Armata română nu a putut ține piept prea mult atacurilor furibunde ale 

Triplei Alianțe încât, a doua jumătate a anului 1916 a pierdea toată Muntenia, inclusiv 

capitala țării, fiind ocupată. Impactul a fost devastator: Guvernul și Casa Regală s-au refugiat 

la Iași. Dar ierarhii munteni, ca și mulți preoți și călugări atașați de populația oropsită și 

înfricoșată de noua postură în care se afla țara, au ales să rămână locului, dedicându-se unui 

misiuni cu totul impresionante, slujirea poporului. Inamicul, însă, avea alte planuri: au început 

să recurgă la intimidări și amenințări  ca vlădicii munteni să-și folosească prestanța morală și 

spirituală în vederea convingerii autorităților românești refugiate la Iași, pentru a capitula. 

Episcopul Sofronie al Râmnicului a suferit temniță  grea din pricina refuzului de a colabora cu 

armata de ocupație, iar eruditul vlădică Calist Ialomițeanul de la Argeș probabil a fost 

îndepărtat mișelește deoarece, neașteptat, pe 17 mai 1917 „a decedat”.  

Presiunea uriașă a rămas pe umerii vârstnicului Mitropolit Conon. Semnul că ocupanții 

erau dispuși la orice faptă pentru a-și putea ajunge ținta a fost bombardarea reședinței 

mitropolitane, care a fost distrusă aproape pe jumătate. Pentru a evita alte importante 

distrugeri, gata să le „înfăptuiască” armata germană, Mitropolitul Conon și-a asumat blamul 

contemporanilor și a istoriei de mai târziu, semnând un mesaj către Armata română, 

îndemnându-o să capituleze. Damnatul act a fost considerat de autoritățile române dovada 

trădării Mitropolitului Conon. Ierarhii refugiați și cei din Moldova  au format un așa-zis sinod 

ad-hoc la Iași, hotărând să rupă legăturile cu  stigmatizatul mitropolit muntean.  Abia după 

încheierea păcii de la Bucureşti, între România şi Puterile Centrale, Mitropolitul Conon și-a 

recăpătat autoritatea, însă triumful din urmă a Antantei a schimbat situația  ierarhului greu 

încercat, impunându-se să se retragă din înalta demnitate eclesiastică acuzat de antiromânism.  

S-a „refugiat” într-o chilie de la Mănăstirea Cernica unde a petrecut restul vieții în 

deplină smerenie și suferință, până când Dumnezeu l-a chemat la dreapta Sa judecată, 7 

august 1922, la vârsta de 85 de ani. Câțiva monahi i-au rămas în preajmă și rudele sale de 

sânge. Aceștia mărturiseau ulterior că bătrânul mitropolit suferea cumplit nu pentru pierderea 

demnității eclesiastice, ci mai cu seamă din cauza stigmatizării de a fi catalogat trădător de 

țară, antiromân. Contemporanii vorbeau, însă, de multe acțiuni de binefacere în favoarea 

Armatei naționale, organizând mai multe colecții de bani, haine și alimente pentru  soldații 

români de pe front. La 28 martie 1918, când Basarabia s-a unit cu România, în Catedrala 

Mitropolitană, vlădicul Conon  a săvârșit o slujbă de Tedeum, mulțumind lui Dumnezeu 

pentru acest măreț pas în înfăptuirea Marii Uniri. Dacă nu semna împricinatul document, cel 

mai probabil avioanele inamice ar fi spulberat însăși catedrala și multe alte biserici din 

București. Rămâne neuitată intervenția dârză a Mitropolitului Conon atunci când nemții au 

hotărât topirea clopotelor de pe Dealul Mitropoliei, dar și ale multor alte biserici și mănăstiri 

din Muntenia, urmând a fi transformate în  muniție de război. Se cunosc și eforturile 

Mitropolitului Conon pentru recuperarea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, furate 

din catedrală de o grupare militară bulgară, la data de 17 februarie 1918. Din telegrama 

chiriarhului, adresată mareșalului August von Mackensen, guvernatorul militar al României 

ocupate de germani, se poate observa dragostea ierarhului față de Ortodoxie și românism.  
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 Multe astfel de fapte cutezante ale suferindului Conon au rămas știute doar de 

Dumnezeu. Cele care au fost descoperite și așternute spre neuitare în cărți ne zugrăvesc chipul 

unui ierarh smerit, iubitor de neam și țară.  

Acum, cunoscând toate acestea Biserica noastră îi cinstește memoria cum se cuvine, 

considerând gestul său drept conjunctural, menit să apere patrimoniul eclesiastic din capitala 

țării, iar noi, Seminarul Teologic ”Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, cinstindu-i 

amintirea, adăugăm figura efigie a Mitropolitului Conon Arămescu Donici în rândul elevilor 

străluciți ai școlii noastre, care prin faptă și cuvânt a slujit neamul românesc în arzătoarea sa 

dorință de Unire.  
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LICEUL „ROMAN-VODĂ” ÎN VREMURI DE RĂZBOI 

 

 

Prof. Mihaela Tanovici 

Colegiul Naţional “Roman-Vodă” Roman, jud. Neamț 

 

 
 

Primul Război Mondial a reprezentat unul dintre cele mai importante evenimente din 

istorie. Prezentarea de față dorește să contureze o imagine generală a ceea ce a însemnat 

contribuția Liceului „Roman-Vodă” în acele vremuri prin oamenii săi. 

Confruntat cu problemele inerente pe care le aduce un război, liceul cu nume 

voievodal își va continua activitatea  și în perioada desfășurării acestuia. 

După intrarea în război a României, în august 1916, şcoala îşi începe anul şcolar 

normal. Mai târziu, deoarece spitalele militare din Roman devin neîncăpătoare, autoritățile se 

hotărăsc să găsească și alte locații pentru realizarea unor saloane medicale. Astfel liceul este 

evacuat și transformat în  spital militar. 

Cursurile se vor desfășura de acum înainte în Grădina mare de lângă gară precum și în  

chiliile și clopotnița Episcopiei. Limba germană este scoasă din programa de învăţământ 

printr-un ordin al ministrului. Foștii elevi își duc aminte cu nostalgie de acele vremuri. „Mi-

aduc aminte între altele, de cursurile ținute  de părintele Agârbiceanu, refugiat cu familia sa la 

Roman. Era un om de o rară frumusețe. Înalt, cu o barbă mare și neagră, cu  ochii de un  

albastru luminos, cu  un ten lăptos  și ușor îmbujorat, părintele Agârbiceanu fusese invitat de 
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marele nostru profesor  Neculai Apostol să țină câteva prelegeri și părintele ne vorbea de fel 

de fel de lucruri anodine, spuse cu  un ton egal într-o mare eflorescență de figuri…”
1
. 

La rândul său Nicolae Apostol, profesor de română, nu ezita la orele sale să realizeze 

adevărate ore de patriotism, elevii văzându-l transfigurat de fericire în noaptea de 16 august  

1916 când primele unități ale Regimentului 14 Infanterie din Roman treceau în  Transilvania, 

să îndeplinească visul nostru de veacuri. 

Amintiri asemănătoare găsim și la  Petru Silberg, care își amintește de acele  „vremuri 

în care omenirea sângera îngrozitor”. 

Acesta era directorul liceului, profesor de matematică şi ginerele fostului director, 

scriitorul Calistrat Hogaş. Imaginile cu profesorii roman-vodişti implicaţi în război au rămas 

și ele întipărite în memoria elevilor. ,,Într-o dimineaţă şi-a făcut apariţia numai la cancelarie, 

fostul nostru profesor de limba latină Frumuzache Chiriac. Era îmbrăcat în uniformă de 

căpitan. Noi toţi ne aflam atunci în recreaţie în curtea Episcopiei. Am alergat înaintea 

excelentului profesor şi i-am făcut o foarte caldă manifestaţie de simpatie.”
2
 

În august 1916 funcționau șase clase de elevi iar din februarie  1917 este înființată  și 

clasa a VIII-a. Cursurile nu au mai început în toamnă  așa cum era normal, ci abia în  

primăvara lui 1917, când au fost puse bănci pe sub pomii din livadă și s-au improvizat clase în 

aer liber. La 28 august 1917 moare, în vila liceului, Calistrat Hogaş. 

În 1917 spitalul militar provizoriu a fost evacuat. Localul va fi ocupat de un 

comandament al armatei ruse, școala funcționând în turnul și chiliile Episcopiei. Omul de 

serviciu al liceului,Vasile Zaharia nu a vrut să îl părăsească și a  rămas să păstreze obiectele 

existente . 

„Pentru a păstra o stare de normalitate în timpul războiului au fost organizate serbări și 

baluri de caritate. Astfel sub patronajul doamnei general Averescu și cu sprijinul doamnelor 

Istrati, Săveanu, Kapri s-a organizat pe 4 martie 1917 o mare serbare artistică în aula Liceului 

Roman Vodă.Aici s-au strâns 8345 lei în favoarea spitalului Căminul”.
3
 

Rușii vor lăsa clădirea distrusă și de aceea s-a hotărât repararea clădirii. In acest sens 

s-a lansat o cerere către romașcani de a salva clădirea. „Urmează ca liceul din Roman să fie 

reparat cu  concursul cetățenilor orașului. Este vorba de o sumă de câteva mii de lei –o 

bagatelă. Nu e părinte ,nu e cetățean conștient care să nu dea obolul când se va întinde o mână 

care va cere ajutor pentru liceul nostru. Ne cuprinde o sfântă și înduioșătoare emoție la gândul 

pe care l-am  așternut pe hârtie el va fi cu siguranță înțeles. Să se știe bine însă că e în firea 

lucrurilor ca părinții să se ocupe  de interesele  și de bunul mers al școlii. În curând ei vor fi  

chemați oficial să se regrupeze în Eforii pentru conducerea efectivă a întregului sistem școlar 

al comunei. Ceea ce vor  subscrie  acum e numai un  început. Oricine va contribui- indiferent 

cu cât, va săvârși o faptă generoasă, va da dovadă de simțire românească  și va îndeplini o 

datorie de părinte și cetățean.”
4
 

După tratatul de la București din 4 aprilie 1918 și demobilizarea armatei, școala și-a 

reînceput cursurile în localul propriu. Numărul de elevi va crește deoarece copiii refugiați din 

regiunile ocupate de germani se reîntorc împreună cu familia la Roman. 

În timpul războiului numeroși profesori ai liceului vor fi  încorporați  în unitățile 

militare din  garnizoana  Roman și  se  aflau  pe front. Mulți dintre ei vor muri  în lupte. 

Informațiile avute îi menționează pe: Ioan Cocea,Al. Mogâldea , Petru  Negrescu, Al.Bădărău 

Tomșa, Ștefan C.Petrovici. 
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În acest sens, dintre cei încorporați în armată se 

va număra și profesorul și arheologul Constantin 

Dascălu care a fost director al liceului în perioada 20 

iunie 1927-1 februarie 1929 și 10 decembrie 1931-15 

noiembrie 1935. El este cunoscut în special datorită 

participării sale ca reprezentant al statului român la 

campania de săpături arheologice de la Cucuteni 

realizate de arheologul german Hubert Schmidt în 

1910. De asemenea va efectua cercetări arheologice și 

la Cetatea Nouă a Romanului, construită în timpul lui 

Ștefan cel Mare. 

Constantin Dascălu va participa în calitate de 

ofițer la campaniile militare desfășurate de armata 

română în al doilea război balcanic și al Primului 

Război Mondial. 

Profesorul Nicolae Stețcu în lucrarea „Pagini din 

istoria Liceului Roman Vodă” menționează că în anul 

școlar 1909-1910 vine ca profesor Constantin Dascălu 

care avea studii superioare la Berlin și Bonn. Acesta s-

a dovedit un profesor excelent, serios, meticulos, 

disciplinat, corect în raporturile cu colegii și  elevii și foarte exigent. 

După ce își dă examenul de doctorat se reîntoarce în țară. Este înrolat în armată, iar 

pentru faptele sale va fi distins cu decorații și medalii. În arhiva familiei se păstrează cărți 

poștale în care profesorul Dascălu descrie ororile războiului balcanic. Astfel într-o carte 

poștală trimisă la data de 18 august 1913 el consemna faptul că pe locul unde au cantonat 

trupe au rămas morminte înșirate în linie. Între 1913-1914 se întoarce și predă din nou la 

„Roman Vodă”. 

„Citatele celebre pe care le folosea în raporturile cu elevii, pregătirea lui metodică, 

seriozitatea de care dădea dovadă, au reușit să le dezvolte pasiunea pentru a studia trecutul 

istoric al neamului, de a participa la cercetări împreună cu îndrumătorul și prietenul lor, mai 

ales la situl arheologic de la Cetatea Nouă  de la Gâdinți.”
5
 

La 19 septembrie 1914 regele Carol îl răsplătește pentru activitatea sa cu medalia 

„Răsplata muncii pentru învățământ”, clasa I. Între 1914-1915 va fi concentrat de mai multe 

ori în cadrul Regimentului 54 Infanterie,  rezerva Regimentului 14 Dorobanți Roman.  

La 15 august 1916 este mobilizat și participă la Primul Război Mondial în cadrul 

Regimentului 54 Infanterie, fiind înaintat la gradul de locotenent. 

Luptă pentru eliberarea Transilvaniei  de sub ocupația austro-ungară. Va fi 

demobilizat în 1918 fiind avansat la gradul de căpitan. Este decorat cu „ Crucea 

Comemorativă a Războiului 1916-1918 ” cu beretele : Ardeal, Carpați, Mărășești. În 1924 

primește medalia „Victoria Marelui Război pentru Civilizație 1916-1918” iar în 1926 „Steaua 

României” în grad de cavaler cu însemnele civile.  

După întoarcerea din război se dedică școlii unde în cadrul liceului realizează un 

muzeu de istorie și geografie. În 1927 chiar se menționa într-un raport al Ministerului 

Instrucțiunii Publice această colecție impresionantă. 

În concluzie, Primul Război Mondial a reprezentat un moment istoric pe care și 

roman-vodiștii l-au perceput ca atare: un război al eliberării și realizării idealului național - 

Marea Unire. 

                                                 
5
FlencheaPetru, Personalitate a culturiiromașcane :prof. șiarheologC.DascăluînStudiaRomanensia, 

XIV,2016, Ed Papirus Media,2016,pag 223 
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Elevi şi profesori ai Liceului „Sfinţii Petru şi Pavel” Ploieşti eroi ai Marelui 

Război 

 
 

Prof. Băjenaru Carmen Veronica 

Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ploieşti, jud. Prahova 

 

Actualul Colegiu Naţional "I.L. Caragiale" Ploieşti își are originile în Gimnaziul de 

Băieți din Ploiești, care și-a deschis cursurile la 3/15 noiembrie 1864 în localul școlii Primare 

de Băieți Nr. 1. Numele de Sfinții Petru și Pavel s-a dat gimnaziului prin Ordinul Nr.7585, din 

5 august 1866. 
În anul 1878, Gimanziul Sfinții Petru și Pavel a devenint liceu de stat. În prima etapă, a 

existenţei, gimnaziul a funcționat fără întrerupere timp de 14 ani, chiar și în timpul Războiului 

de Independența, când în oraș s-au concentrat trupele rusești și ale voluntarilor bulgari. În 

curtea gimnaziului, într-un mare cort alb, s-a aflat, în lunile aprilie-iunie 1877, capela țarului 

și a marelui duce Nicolae Nicolaevici
1
.  

Pe 15 august 1916 România a intrat în război alături de Antanta. Un număr de 15 

profesori şi 3 îngrijitori ai liceului au fost mobilizaţi, iar pe 22 octombrie 1916 clădirea şi 

mobilierul liceului au fost predate Crucii Roşii fiind folosite ca spital. A rămas spital şi în 

timpul ocupaţiei germane. 

Profesorii care au fost mobilizaţi au fost: Popescu Alexandria (Limba Română şi 

Limba Latină), Ernest Ţârţescu (Limba Franceză şi Drept), Aurelian Moşoiu (Limba Latină 

şi Limba Germană), Constantin I. Becescu (Limba Română şi Lmba Franceză), Traian 

Mihaiu (Limba Latină şi Limba Franceză), Raul Bulfinschi (Limba Germană şi 

Corespondenţa în Limba Română), Dumitru Munteanu Râmnic  (Istorie), 

I.A.Bassarabescu (Istorie şi Geografie), Grigore Orăşanu (Matematică), Gheorghe 

Gheorghiu (Fizică), Constantin I. Niculescu (Ştiiinţele naturii şi Igienă), Artur Berar 

(Limba Română şi Istorie), Nicolae Henzel (Limba Germană), Constantin Cerchez (Limba 

Română), T. Gh. Tomescu (Desen).  Unii dintre ei erau veniţi din provinciile româneşti aflate 

sub dominaţie străină: Nicolae Henzel se născuse la Abrud în Transilvania şi făcuse 

Facultatea de Litere de la Bucureşti, Aurelian Moşoiu se născuse la Tohanu înTransilvania şi 

făcuse Facultatea de Litere de la Bucureşti. 

Dumitru Munteanu-Râmnic s-a aflat în grupul celor 18 profesori ai Liceului din 

Ploieşti care au răspuns la ,,chemarea sfântă a patriei”. Ca militar (sublocotenent de rezervă), 

profesorul ploieştean s-a aflat în toamna anului 1917 şi primăvara anului următor - în timpul 

revoluţiei bolşevice, la Chişinău. Din 20 ianuarie 1918, a fost mobilizat pe loc, la Ministerul 

Instrucţiei. În data de 16 martie 1918, Dumitru Munteanu-Râmnic face parte dintr-un grup de 

intelectuali români din toate ţinuturile româneşti aflaţi la Chişinău care declarau că ,,a sosit 

vremea să intre acum în luptă deschisă pentru înfăptuirea Unirii politice a tuturor românilor 

într-un singur stat”
2
. 

Şcoala noastră a dat şi ea tributul său în profesori şi foşti elevi, care şi-au dat viaţa 

pentru împlinirea visului de unire a tuturor Românilor  

Aceasta este lista care consemnează numele profesorilor ,,morţi pentru patrie”: Ernest 

Ţârţescu prof. definitiv, Căpitan Reg. 72, mort în Jud. Argeş; Becescu I. Constantin, 

                                                 
1
 Sub semnul Minervei, ed. Nomina, Ploieşti, 2014, p 45. 

2
 Stănescu, Eugen, Şcoala ploieşteană, sursă de curaj şi reper de demnitate, 

https://www.telegrama.ro/reportaj/item/34254-centenar-primul-razboi-mondial-scoala-ploiesteana-sursa-de-

curaj- si- reper-de-demnitate.html 
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prof.definitiv, Lt. Reg. 2 Cetate, mort de tifos în Moldova; Mihai Traian, prof. definitiv. 

Locot. nu se ştie, mort de tifos în Moldova; Henzel Nicolae, prof. def.sold. şcoala milit. 

Dorohoi, idem; Niculescu I. C-tin, prof. defin. Locot. Reg. 28, idem; Ionescu Vasile, 

prof.provizoriu, Sublt.Reg. 32, mort operat în Orăştia Transilvania. Iar dintre foştii elevi ai 

liceului au fost 44 eroi morţi pentru patrie.
3
 

Şcoala prin directorul ei din 1919, Gh. Constantinescu, a ţinut ca o pioasă datorie 

morală să le imortalizeze numele, drept pildă veşnică a datoriei supreme împlinite, făcând un 

tablou al tuturor celor de mai sus, „aşezat fiind în ramă de stejar încolăcit şi străjuind drept 

pildă veşnic amintitoare, în fiecare clasă deasupra catedrei, de unde şi ei -profesori- glăsuiseră 

cândva cuvântul învăţăturii, iar copărtaşii lor întru aceeaşi jertfă, ascultaseră în aceeaşi clasă 

cuvântul lor dăscălesc întru toate... 

Luaţi aminte deci, toţi cei ce până acum aţi călcat în aceste clase, de sfânta îndeplinire a 

datoriei supreme a acelor ce în ramă vă privesc ca urmaşii lor, fie dascăli, fie elevi. Nu 

ignoraţi; dimpotriva, înaintea oricăror icoane, a lor să fie mai presus de orice cinstire, că 

numai pe moarte călcând, -putem noi, supravieţuitorii lor să ne bucurăm de ceea ce ei n-au 

avut parte a se bucura...”
4
 

În acelaşi timp, nu este lipsit de interes a fi menţionat faptul că, în prima parte a 

războiului, din rândul profesorilor au căzut pe front în jur de 6 dascăli, iar mulţi alţii s-au 

refugiat prin părţile Modovei, revenind apoi, după încheierea stării de beligeranţă.  

Fotografiile celor care au căzut pe câmpul de luptă, ale „eroilor întregirii neamului” 

(profesori şi elevi) s-au aşezat cu pioşenie şi în Holul Mare de intrare, în 1919 tot în timpul 

directoratului prof. Gh. Constantinescu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câţiva din eroi au poveşti interesante. 

Unul dintre ei a fost eroul de război Ernest Târtescu, profesorul de Limba Franceză ş 

de Elemente de Drept de la liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti. În ziua de 8 iunie 1928 

magistraţii Tribunalului Prahova i-au deschis testamentul. Acest testament constituie o pildă 

vie de dragoste pentru neamul său şi pentru foştii săi elevi. Defunctul era căpitan de rezervă în 

vârstă de 44 ani iar dispoziţiile militare prevedeau ca ofiţerii de rezervă care aveau vârsta de 

44 de ani să nu meargă pe front. Dar Târtescu a stăruit şi a ajuns până la Vintilă Brătianu 

ministru de război care l-a refuzat. Până la urmă, un prieten colonel l-a ajutat şi astfel 

profesorul ajunge în cadrele active ale regimentului 72 Infanterie. A murit în luptele din zona 

Sibiului, în ziua de 15 oct. 1916. Prin testament a lăsat suma de 25000 lei aur liceului la care a 

fost profesor cu scopul „să se dea ajutoare în haine, cărţi ori hrană elevilor săraci” dar 

                                                 
3
 Teodorescu,Stoica, Istoricul Liceului Sfinţii Petru şi Pavel din Ploieşti, 75 de ani de la înfiinţare 1864-

1939,Tipografia Comerţului, 1939, p. 271 
4
 Ibidem 
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condiţiona acest lucru de sârguinţa la învăţătură şi buna purtare a elevului. De asemenea ruga 

pe directorul liceului din Ploieşti să fie executorul lui testamentar. Numele său se află săpat pe 

monumentul din Mizil închinat eroilor Regimentului 72 Infanterie operă a sculptorului Ioan 

Iordănescu, inaugurat la 15 august 1921 în prezenţa generalilor Popescu, Dragu şi Radu 

Rosetti.
5
  

Altul a fost maiorul Andrei Naum de 42 de ani, fost elev care în anii războiului era şef 

de birou la un mnister şi  ale cărui versuri vor fi publicate postum, în 1921 (Poesii Postume). 

Nu în ultimul rând printre eroi a fost şi Alexandru Zagoriţ, unul din cei mai buni elevi ai 

Liceului din acea perioadă.  

Confirmarea recunoştinţei ploieştenilor pentru cei căzuţi la datorie, pe câmpul de luptă 

în Războiul Reîntregirii Neamului se manifestă și prin aceea că multe străzi le vor purta 

numele: str. Diligenţei a devint str.lt. Veniamin Vasiliu din Regimentul 7 Prahova, mort în 

1916, în lupta de la Priscaia
6
; str. Goleşti a devenit str.Căpitan Romulus Nicolescu – Bazar, 

din Regimentul 32 Mircea, mort în lupta de la Doaga, din 1917; str. Oilor urma să primească 

numele generalului Dragalina ş.a.m.d.
7
. 

Unii profesori au avut funcţii care i-au ridicat sau i-au coborât în ochii concetăţenilor, 

după caz. De exemplu profesorul Dumitru Munteanu-Râmnic a acţionat în Basarabia reunită. 

Alții au activat aici în Ploieşti, situându-se între ciocan şi nicovală (ocupanţi şi populaţie), dar 

fiind întotdeauna de partea românilor. Este cazul profesorului I. A. Bassarabescu care a 

ocupat diferite funcţii în aparatul de stat, inclusiv aceea de prefect de Prahova (câteva luni în 

1918, în timpul guvernului Marghiloman). Întors la catedră după război I. A. Bassarabescu a 

suportat antipatia unor colegi de cancelarie care-l acuzau de colaborare cu ocupantul german
8
, 

apoi a fost arestat ca trădător și eliberat din lipsă de probe care să-l incrimineze, apoi 

calomniat. Cel mai violent reproş i l-a adus ziarul „Virtutea”
9
.  

 La fel ca întreaga societate românească şi Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” din 

Ploieşti şi-a adus aportul de sacrificiu în Marele Război care a dus la realizarea României 

Reîntregite.      Recunoştinţa noastră faţă de sacrificiul lor suprem a constat şi în omagierea lor 

pe locul în care s-a desfăşurat bătălia de la Mărăşeşti. În 18 noiembrie 2017, 50 de elevi ai 

Colegiului Naţional „I. L. Caragale” au plantat în „Parcul Memoriei Naţionale” câte un stejar 

personalizat cu numele celor 50 de eroi.  

 

 

 

                                                 
5
 Băjenaru, Carmen , Donații și donatori prahoveni în folosul școlilor locale, în ”Spirala cunoașterii”, 

nr.2,februarie 2013,p 41-43. 
6
 Arhivele Naţionale Prahova, Fond Primăria Ploieşti, dosar /1922, F3 

7
 Arhivele Naţionale Prahova, Fond Primăria Ploieşti, dosar 33,34,60. 

8
 Cepoiu, Traian, Ioan Al.Bassarabescu, Ceraşu, Editura Scrisul Prahovean, 2006, p.79, 91, 92; 

9
 Cazul dezertorului Bassarabescu – motivul punerii în libertate. Mistificarea opiniei publice. Capete de 

acuzare, în „Virtutea”, 24 martie 1919, p.1;  
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Sărbătorirea zilei de 24 ianuarie la Liceul de Băieți „Petru Rareș “ 

din Piatra-Neamț, în perioada 1914-1919 
 

 

Elev Apetrei Gheorghe-Rareș 

Coordonator prof. dr. Dorina-Luminița Drexler 

Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 

 

Ziua de 24 ianuarie avea,în perioada analizată,o importanță deosebită,fiind o 

sărbătoare oficială,iar la Liceul de  Băieți “ Petru Rareș “ se afla la loc de cinste,fiind 

prevăzută în Regulamentul școlar,alături de ziua de 27 noiembrie (când se sărbătorea 

înființarea liceului) și de cea de 10 Mai.puteau fi organizate și alte serbări,pentru strângerea 

de fonduri. 

În anul școlar 1914-1915, declanșarea Primului Război Mondial-chiar dacă România a 

optat pentru neutralitate,viața școlii a fost afectată,prin ocuparea mai multor săli de clasă de 

către armată și prin concentrarea mai multor profesori: V.Andreescu, I.Drăgan, M.Botez, 

N.Stoenescu, I.Tabacaru și V.Ghițescu. Cu toate acestea,serbările impuse prin regulamentul 

liceului au avut loc la datele prevăzute și s-au ținut și “ două producțiuni de muzică și 

gimnastică, la 12 mai și 6 iunie.“
1
 

Serbarea în cinstea zilei de 24 ianuarie a fost organizată împreună cu Școala Normală 

și cu Regimentul 15 Războieni.
2
 Arhivele nemțene păstreză programul serbării din 24 ianuarie 

1915,care a fost anunțată publicului prin afișe,I ar autoritățile locale au primit invitații 

semnate de directorii celor două școli, M.Stamatin și D. Focșa.Serbarea a fost deschisă de 

fanfara Regimentului (dirijată de profesorul de muzică de la Școala Normală,Albero Cirillo ), 

care a interpretat marșul La arme, de A.Castaldi. Cuvântarea ocazionată de eveniment a fost 

ținută de profesorul de matematică I.Neagoe și a fost urmată de Hora Unirii.Programul a mai 

cuprins și recitări de poezii,piese corale și marșuri patriotice,iar militarii de la garnizoana 

locală au interpretat dansuri populare.În încheierea serbării, corurile reunite ale Liceului de 

Băieți, Școlii Normale și Regimentului 15,dirijate de profesorul de muzică G.Oancea, de la 

Liceul “ Petru Rareș.“
3
 

În anul școlar 1915-1916,” s-au dat mai multe serbări școlare:în afară de 27 

noiemvrie,a 47-a aniversare a înființării școalei,ținută în sala de desemn (actuala cancelarie a 

liceului-n.ns-D.D.) ; 24 ianuar în sala Teatrului și 10 Mai în grădina publică și 

Borzoghean,împreună cu elevii școalei normale și comerciale  “.
4
 Serbarea din 24 ianuarie 

1916 a fost deschisă de conferința profesorului N.Stoenescu (profesor de istorie atât la Liceul 

de Băieți, cât și la Școala Normală)
5
 și era președintele Ligii Culturale din oraș,care a vorbit 

despre însemnătatea istorică a evenimentelor din 1859 și despre reformele lui Al.I.Cuza. 

Serbarea a început cu Hora Unirii de Al.Flechtemacher și a continuat cu momente artistice 

adecvate momentului istoric aniversat, dar și celui în care se afla țara: au fost recitate poezii 

precum Ca mâni va bate ceasul de Zaharia Bârsan, Eroii, de Cincinat Pavelescu, Latinitatea 

strigă din tranșee, de O.Goga, La arme, de M. Eminescu. Pe aceeași linie patriotică s-au 

                                                 
1
 Anuarul Liceului “Petru Rareș “ din Piatra N.,1914-1915,Tipografia Gheorghiu, Piatra N.,1915,p.44 

2
 Ibidem 

3
 M.Șurubaru,Liceul “Petru Rareș “din Piatra Neamț în anii Primului Război Mondial,Editura Alfa,Piatra 

Neamț,2006,p.58 
4
 Anuarul Liceului “Petru Rareș “ din Piatra N.,1915-1916,Tipografia și Legătoria de Cărți Gheorghiu,Piatra 

N.,1916,p.42 
5
 Ibidem,p.3 
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înscris și corurile:Marș patriotic, de D. Ionescu, cântecul popular Plânge Bistrița la vale, 

Glasul Romei și  Înainte de T. Popescu și marșul Pe Cozla, de Alberto Cirillo.
6
 

Anul școlar 1916-1917 a început în condițiile intrării României în Marele Război, 

alături de Antanta. La 15 august 1916,în localul liceului s-a instalat Spitalul 229 al Crucii 

Roșii, iar în clădirea școlii au mai rămas muzeele de Științe Naturale și de Fizică,în timp ce 

cursurile au început la 18 noiembrie ,în localul Școlii Comerciale, iar din 23 noiembrie și până 

la 31 mai s-au desfășurat în patru locații diferite. S-au organizat cursuri doar pentru clasele a 

VI-a și a VII-a, dar examenele s-au ținut la termenul regulamentar. În aceste condiții, serbarea 

din 24 ianuarie nu a putut fi organizată.
7
 

Anul școlar 1917-1918 a început la 1 octombrie; localul liceului era în continuare 

spital militar, astfel încât cursurile s-au desfășurat tot în patru locații diferite, cu mențiunea că 

, pentru încăperea din strada Lascăr Catargiu (“localul Doicescu “), părinții au achitat 

chiria.
8
Cu toate acestea, la 24 ianuarie, Unirea Principatelor a fost sărbătorită în sala teatrului, 

în colaborare cu Școala Normală și Școala Comercială, iar discursul prilejuit de eveniment a 

fost susținut de prof.N.Popovici
9
, care preda Științele Naturii la Liceul de Băieți, dar era 

inspector silvic și profesor la Școala de Silvicultură.
10

 

“O manifestare cu totul deosebită,dedicată zilei de 24 ianuarie a avut loc în 1919”.
11

 

Manifestațiile s-au desfășurat atât în Piața “ M.Kogălniceanu “,cât și în sala teatrului. La 

manifestațiile din Piața Kogălniceanu au participat elevii de la Liceul de Băieți și de la Școala 

Normală, iar după cuvântarea profesorului V.Ghițescu (prof.de limba latină in cadrul  Liceului 

“Petru Rareș“), elevii și profesorii au jucat Hora Unirii. Serbarea din sala teatrului a fost 

deschisă de discursul prof. N.Stoenescu (profesor de istorie la Liceul de Băieți și la Școala 

Normală) , iar elevii de la Liceul “Petru Rareș “ și elevele de la Școala Profesională de Fete au 

interpretat piesa de teatru Unirea cea Mare, iar în încheiere s-a cântat Deșteaptă-te române.
12

 

Scopul acestor acțiuni a fost explicat de directorul Mihai Stamatin:” Taina viitorului e 

în noi înșine.(…) O societate, un popor e rezultatul puterii educațiunii sale. În problema 

refacerii noastre,educațiunea are rolul covârșitor “
13

,iar “copiii aveau trebuință de educație în 

aceste vremuri, mai mult ca în cele normale.”
14
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COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”  

ALBA IULIA 
 

 

GARDA NAŢIONALĂ DE LA  ALBA IULIA, 

 de la constituire la reconstituire prin reenactementul istoric 
 

 
 

 

Prof. CETEAN DANIELA 

 

I. CE ESTE REENACTEMENTUL ISTORIC? 

Din ce în ce mai răspândit în lume, reenactementul istoric este cea mai apropiată 

legătură dintre istorie şi publicul interesat de aceasta. Reenactementul istoric reprezintă o 

activitate educaţională, dar şi de divertisment, prin care marele public urmăreşte într-o 

manieră nouă evenimentele istorice dintr-o anumită perioadă. Termenul provine din limba 

engleză şi se referă  la recrearea unui eveniment istoric sau al unei perioade cât mai real cu 

putinţă  . Într-o accepţiune mai largă , reenactement-ul reinterpretează istoria  într-o manieră 

facilă  pentru public , nereducându-se doar la o călătorie emoţionantă sau o iluzie
1
, ci la o 

muncă asiduă care presupune cunoaşterea istoriei şi colaborarea mai multor factori (muzeu, 

Arhive, cercetători ştiinţifici, voluntari care sunt pasionaţi de istorie ) ce dau caracter 

profesionist întregii activităţi.  

Reenectementul este folosit de-a lungul întregii istorii. Cele mai vechi spectacole de 

reenactement aparţin romanilor, care recreau în amfiteatre, în faţa publicului,  marile bătălii ce 

au dus la constituirea Imperiului şi ajutau la glorificarea împăraţilor. În epoca medievală erau 

frecvente turnirurile care reînviau prin lupte personaje istorice din antichitate
2
. Începând cu 

secolul al XVII-lea în Anglia au devenit foarte familiare reconstituirile unor bătălii celebre, 

dar secolul al XIX-lea va fi cel în care reenactementul s-a răspândit larg fiind legat de 

curentul romantic ce a reflectat intensul interes pentru istorie şi mai ales pentru antichitate şi 

                                                 
1
 Howard Giles, A Brief History of Re-enactment, 2014, in   http://www.eventplan.co.uk/page29.html 

2
 Ibidem, p.24 

http://www.eventplan.co.uk/page29.html
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epoca medievală. Aceste perioade istorice la care se raportau romanticii reprezentau o 

alternativă eroică faţă de epoca industrială pe care o traversau.
3
  

Secolul XX a fost cel care a făcut din reenactement cea mai răspândită formă de 

apropiere de istorie pentru publicul larg. Au apărut tot mai mulţi voluntari, reenactori, cei 

care dau viaţă istoriei, pasionaţi de istorie, interesaţi să îşi petreacă timpul liber făcând ceva 

constructiv. Aceştia provin din toate mediile sociale şi au ca numitor comun pasiunea pentru 

istorie. Totodată, au vârste diverse, sunt şi bărbaţi şi femei, se îmbracă cât mai autentic pentru 

perioada pe care o reprezintă, îşi însuşesc comportamentul, chiar limbajul epocii, consultă 

sursele istorice pentru a păstra adevărul istoric, şi oferă spectacole din cele mai interesante 

pentru a capta atenţia publicului şi pentru a face cunoscute locurile pe care le reprezintă. 

Succesul unor astfel de iniţiative depinde foarte mult de pasiunea voluntarilor, de 

credibilitatea lor în respectarea adevărului istoric. 

Oraşul care se poate mândri cu cele mai multe trupe de reenactement din ţară este Alba 

Iulia. Toate proiectele  au fost demarate şi câştigate de Muzeul Naţional al Unirii din Alba 

Iulia prin şase proiecte intitulate  „Ţinutele istoriei”.
4
 Proiectul „Ţinutele istoriei. V. Garda 

Naţională de la Alba Iulia” a fost câştigat de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia în 

2016 şi a avut ca obiectiv principal reconstituirea prin metoda reenactementului istoric a unui 

detaşament al Gărzii Naţionale din Alba Iulia ce a activat în preajma Unirii de la 1 Decembrie 

1918.
5
 Reconstituirea Gărzii Naţionale de la Alba Iulia este strâns legată de oraşul nostru, de 

evenimentul care a avut loc în urmă cu 100 de ani şi reprezintă, prin urmare, o modalitate 

deosebită de a face cunoscut publicului larg rolul oraşului Alba Iulia în realizarea Marii Uniri. 

În anul Centenarului Marii Uniri, recrearea unui detaşament al Gărzii Naţionale este 

binevenită deoarece este un subiect foarte puţin cunoscut de publicul larg, deşi anul 1918 s-a 

bucurat de o foarte mare atenţie în istoriografie. 

II. CONSTITUIREA GĂRZII NAŢIONALE DE LA ALBA IULIA 

 Garda Naţională de la Alba Iulia , cunoscută şi sub numele de Legiunea de 

Alba Iulia, sau Legiunea a XIII-a, (ce o leagă clar de istoria antică a oraşului nostru)
6
, a avut 

un rol esenţial în organizarea Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918, precum şi în 

alegerea locului unde s-a desfăşurat aceasta - la Alba Iulia.  

 La începutul lunii octombrie , românii din Transilvania reprezentaţi de două 

partide, Partidul Naţional Român şi Partidul Social Democrat, stabilesc o linie comună de 

acţiune şi constituie un organism unic ce va conduce lupta de autodeterminare- Consiliul 

Naţional Român Central. Înființarea consiliului are loc la Budapesta la 30 octombrie 1918, 

având în componență șase naționali: Vasile Goldiș, Aurel Lazăr, Teodor Mihali, Ștefan Cicio 

Pop, Alexandru Vaida-Voievod, Aurel Vlad și șase socialiști Tiron Albani, Ion Flueraș, Enea 

Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu și Baziliu Surdu.
7
 

Consiliul Național Român Central își începe activitatea la Arad, la 2 noiembrie 1918, 

în casa lui Ștefan Cicio-Pop, care este numit președintele consiliului. De la această dată 

                                                 
3
 În 1824 , în Anglia a fost reconstituită bătălia de la Waterloo. În  1839 a avut loc o reconstituire istorică în 

Scoţia a unor turniruri, la care au participat peste 100.000 de spectatori. Apud Howard Giles, A Brief History of 

Re-enactment, 2014. 
4
 Aceste proiecte sunt în ordinea cronologică:  Legiunea a XIII-a Gemina (2012), Lupii Apoulonului ( trupele  

dacilor în 2013) Ludus Apulensis ( şcoala de gladiatori- 2015)  şi Magna Nemesis ( trupa de dans antic  al 

nimfelor- 2016), toate acestea recreează perioada anticului oraş Apulum. În 2017 a fost câştigat şi proiectul  

Personalităţi politice ale Marii Uniri. 
5
 Ioana Rustoiu, Tudor Roşu, Liviu Zgârciu, Marius Cristea, Garda Naţională de la Alba Iulia, Editura E 

Vertical, Alba Iulia, 2016, p.7. 
6
 După numele Legiunii a XIII-a Gemina constituită în sec. I î.Hr. de Iulius Caesar şi care a staţionat la 

Apulum în perioada 106-268, fiind singura legiune romană ce a staţionat neîntrerupt în Dacia romană. 
7
 Alexandru Roz, Aradul - cetatea Marii Uniri, Editura Mirton, Timișoara, 1993, p. 115. 
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consiliul a început formarea organizațiilor teritoriale, comitate, cercuale și comunale, prin 

intermediul cărora consiliul nu doar a orientat, ci a condus efectiv viața politică din 

Transilvania. A doua zi, după eșecul tratativelor cu delegația maghiară condusă de ministrul 

Jászi, la 15 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central ia hotărârea de a declara 

unirea românilor transilvăneni, crișeni, bănățeni și maramureșeni cu Regatul României într-o 

Mare Adunare Națională. Hotărârea este cuprinsă în Regulamentul pentru alegerea deputaților 

care urmau să voteze Unirea cea Mare.  

Alegerea deputaților urma să se facă în următoarele 10 zile în conformitate cu Legea 

electorală din 1910, pe circumscripții, în toate localitățile desemnate a fi centre electorale. 

Numărul deputaților aleși, s-a decis a fi cinci pe circumscripție electorală, aleși prin vot 

universal deschis. Este pentru prima dată când bărbații și femeile aveau dreptul de a-și 

exprima votul direct. 

La 18 noiembrie 1918 Consiliul Național Român Central redactează, prin același 

Vasile Goldiș, manifestul Către popoarele lumii, semnat în numele Marelui Sfat al Națiunii 

Române de Ștefan Cicio-Pop, prin care se făcea cunoscut refuzul autorităților maghiare de a 

ține seama de revendicările juste ale populației românești.
8
 La 20 noiembrie 1918 Consiliul 

Național Român Central anunță convocarea Marii Adunări Naționale la Alba Iulia. În discuție 

au mai fost luate orașele Blaj și Sibiu, dar s-a optat pentru Alba Iulia datorită faptei lui Mihai 

Viteazul de la 1600 și a supliciului conducătorilor Revoluției de la 1784 în cetatea orașului. 

Alba Iulia fiind numită în Actul Convocării, cetatea istorică a neamului nostru.
9
 

Gărzile Naționale Române au fost organe de asigurare a ordinii publice și de apărare a 

drepturilor naționale rezultate din principiul autodeterminării, al libertății și unității naționale, 

constituite în cursul lunilor noiembrie-decembrie 1918 în ținuturile locuite de români dintre 

Carpați, Tisa și Dunăre. Ele au fost organizate de către Consiliul Național Român Central și 

subordonate acestuia și, alături de Consiliul Dirigent au avut calitatea de organisme 

executive.
10

 

Prin natura lor, au constituit o forță care a preluat rolurile poliției locale și al 

jandarmeriei pe fondul dezorganizării administrației austro-ungare și, până la intrarea trupelor 

regulate române în Transilvania și pe cel al armatei. Simultan, Gărzile și-au asumat și un rol 

politic, servind atât ca mesageri și propagandiști ai hotărârilor și deciziilor Consiliului 

Național Român Central și ai consiliilor locale, cât și uneori ca factori de opoziție activă 

politică, administrativă și militară față de guvernul de la Budapesta. Prima gardă naţională a 

fost creată la Arad, iar după modelul acesteia se vor constitui şi în restul Transilvaniei. În 

aceasta putea să fie primit „orice om cinstit fără deosebire de neam şi lege”. 
11

  

Gărzile naţionale rurale se constituie la decizia Gărzii Naţionale de la Arad încă din 7 

noiembrie 1918. Populația de la sat putea fi reprezentată de 5 la sută din numărul locuitorilor 

în garda rurală. Conducerea aparținea unui ofițer, iar în lipsa lui, i se încredința unui subofițer. 

Soldele erau diferite, ofițerul primea 30 de coroane, iar locotenenții 20 coroane. De 

alimentație se ocupau localnicii, iar gardiștii se organizau în casele comunale.
12

 Pe 12 

noiembrie 1918, Consiliul i-a decizia de a forma o secție militară, care va avea rolul de a 

organiza gărzile la nivel național. Astfel, toți cei care făcuseră parte din armata austro-ungară 

și care nu se mai aflau sub jurământul împăratului puteau deveni membri ai acestora şi vor 

putea purta simbolul mândru al suveranităţii naţionale, tricolorul.
13

 

                                                 
8
  Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, București, 1943, p. 43. 

9
 Ibidem, p. 49-51 

10
 Ibidem, p.53 

11
 Ioana Rustoiu, Tudor Roşu,Liviu Zgârciu, Marius Cristea, Garda Naţională de la Alba Iulia,Editura E 

Vertical, Alba Iulia, 2016, p.10. 
12

 Românul, Arad, nr. 1, din 26 octombrie/ 8 noiembrie 1918, p. 2 
13

 Ibidem. 
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După depunerea jurământului de către maiorul Alexandru Vlad, acesta a fost instituit 

comandant al gărzilor naționale. Fiecare membru al legiunii trebuia să depună jurământul
14

. 

La 4 noiembrie 1918 s-a creat Consiliul Naţional Român la Alba Iulia precum şi Consiliul 

Militar Român. Comandant militar al gărzii a fost numit căpitanul Florian Medrea 

Comunicatul emis după ședința Consiliului din 9 noiembrie 1918, a precizat rolul 

important care urma să revină acestor tipuri de unități, a căror formare a reprezentat unul 

dintre obiectivele esențiale ale strategiei mișcării de eliberare și unitate națională a românilor 

transilvăneni. Având în vedere creare unei armate independente, Consiliul Național Român 

Central a stipulat că toți militarii români erau „soldați ai Consiliului Național Român”.  

În cursul intervalului noiembrie-decembrie, înființarea Gărzilor a cunoscut o amploare 

deosebită, la sfârșitul lunii noiembrie numărul celor înrolați fiind de 8.000-10.000. Formarea 

gărzilor în mediul rural a fost rezultanta unui efort de convingere dus de elita satelor. Un rol 

semnificativ a revenit în acest context tandemului preot-învățător (ce aparținea elitei 

tradiționale), tandem care a avut atât calitatea de instanță simbolică validată comunitar, cât și 

un puternic grad de reprezentativitate și o capacitate mare de mobilizare. Alături de elita 

tradițională, noua elită întoarsă de pe front a venit cu un semnificativ capital de imagine.
15

 

Nevoia constituirii unei gărzi care să apare și să protejeze satele transilvănene era 

principala problema a CNRC. Regulamentul organizării acestora s-a aprobat pe 7 noiembrie 

1918. În 7 noiembrie CNR din Alba Iulia anunță înființarea gărzii civile locale. La început, în 

garda locală s-au înrolat 120 de soldați reîntorși de pe fronturile Imperiului austro-ungar 

plătiţi cu 30 de coroane pe 24 de ore de serviciu.
16

 În procesul verbal al CNR din Alba Iulia 

din data de 11 noiembrie, se consemna faptul că românii care făceau parte din garda maghiară 

ar trebui să devină voluntari în garda națională română. Sediul legiunii a fost stabilit în localul 

judecătoriei militare pe strada Valeria, numărul 19, iar voluntarii aveau să fie recrutați din 

fostul Regiment 50 Infanterie.
17

 

Înființarea legiunii a fost anunțată pe data de 12 noiembrie 1918. Toți cei născuți între 

1896-1900 urmau a fi recrutați. De asemenea, civili și oameni apți pentru efort erau chemați 

pentru a se înrola, asigurându-li-se mâncare, cazare și soldă. Un alt apel s-a făcut către ofițerii 

Regimentului 50 Infanterie, care trebuiau în 48 de ore să înștiințeze CNR de voința lor și 

pentru a cunoaște regulamentul și planul organizării. Apelul a fost primit cu mare bunăvoință, 

garda ajungând la sfârșitul lunii decembrie la un efectiv de 817 de persoane. 

Legiunea cu sediul la Alba Iulia a fost împărțită în patru batalioane, ce acopereau zone 

din Alba Iulia- Aiud cu plășile din zonă, Blaj, Abrud, şi Turda. Excelenta organizare militară 

a acestei unități a constituit și unul dintre argumentele fundamentale pentru întrunirea Marii 

Adunări Naționale  la Alba Iulia, premisele pentru organizarea evenimentului în condiții de 

deplină siguranță fiind astfel asigurate. Prin urmare, importanţa Gărzii Naţionale de la Alba 

Iulia a crescut! 

Garda Naţională din Alba Iulia a fost cea care a asigurat paza depozitelor militare din 

Cetate, dar şi ale celor din Coşlariu. Tot sub controlul acesteia , armele au ajuns acolo unde a 

fost nevoie, la gărzile naţionale de pe tot comitatul (la Berghin, Hăpria, Colibi, Ohaba ş.a.) Ea 

                                                 
14

 “Eu, jur Atotputernicului Dumnezeu, cum că întru toate vi fi cu credinţă şi supunere către Consiliul 

Naţional Român din Ungaria şi Transilvania. Conştiu de datorinţele ce ne impun vremile istorice de azi, jur că 

în toate manifestările vieţii mele voi fi credincios naţiunii unitare române şi nu voi ridica mâna asupra fraţilor 

mei, locuiască pe orice fel de teritoriu politic. Aşa să-mi ajute Dumnezeu” Apud Ioana Rustoiu, Tudor 

Roşu,Liviu Zgârciu, Marius Cristea, Garda Naţională de la Alba Iulia,Editura E Vertical, Alba Iulia, 2016, p.12. 
15

 Istoria României. Transilvania – Vol. II – p. 137  
16

 Ioan Pleşa, Formarea şi activitatea Consiliilor locale din judeţul Alba în luna noiembrie 1918, în Apulum 

VII/2, 1969, p.393. 
17

 Ibidem, p.394 
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avea rolul de a apăra ordinea, de a restabili liniştea prin comune şi de a evita răzbunările 

personale.
 18

  

Întreţinerea numeroasei gărzi de la Alba Iulia a căzut în sarcina Consiliului Naţional 

Român local şi se realiza prin rechiziţionări de alimente şi alte bunuri de la populaţie. Peste 

700.000 de coroane au fost cheltuite pentru întreţinerea Gărzii Naţionale de la Alba Iulia în 

perioada cât a funcţionat aceasta.
19

 

III. GARDA NAŢIONALĂ ŞI APĂRAREA ORAŞULUI ALBA IULIA 

Întrucât la Alba Iulia pe data de 1 Decembrie 1918 se aştepta un număr impresionant 

de participanţi, oraşul trebuia să beneficieze de o organizare pe măsură. Statul Major al 

Gărzilor Naţionale a elaborat un plan de apărare a oraşului, responsabil fiind comandantul 

Legiunii de la Alba Iulia, Florean Medrea. Acest plan trebuia să prevadă protecţia asupra Sălii 

Unirii, acolo unde urmau să se adune cei 1228 de delegaţi, cât şi asupra împrejurimilor 

oraşului. Ordinea exemplară a fost asigurată de cei 3000 de gardişti din judeţ concentraţi la 

Alba Iulia ajutaţi şi de unităţi militare din judeţele vecine. Armele cu care au fost dotaţi 

gardiştii însumau peste 30 de mitraliere, numeroase puşti, patru tunuri şi mai multe camioane 

blindate.
20

 Pe lângă asigurarea securităţii oraşului şi adunării, în eventualitatea unui atac din 

afară, rolul gărzii a fost şi acela de a asigura ordinea internă a Adunării şi realizarea fluenţei 

deplasării participanţilor pe coloane spre Platoul Romanilor unde a avut loc Marea Adunare.
21

 

Un amănunt foarte important legat de desfăşurarea în condiţii optime a Adunării este acela că 

pe parcursul zilei de 1 decembrie au fost interzise consumul şi comercializarea de băuturi 

spirtoase!
22

 

Trei cercuri de cordoane au împrejmuit oraşul astfel încât să fie evitate orice conflicte 

cu armatele lui Mackensen în retragere cărora le-a fost oprită intrarea în oraş.  22 de medici şi  

numeroşi farmacişti au ajutat şi ei la bunul mers al organizării. Au fost asigurate 3 puncte de 

prim-ajutor pe Câmpul Adunării semnalizate cu tricolorul românesc şi cu steagul  alb al 

Crucii Roşii. În memorialistica vremii,  precum şi în corespondenţa ziariştilor de atunci, e 

consemnată prezenţa Gărzii Naţionale în asigurarea ordinii.
23

 

Printre conducătorii Gărzii Naţionale de la Alba Iulia s-a remarcat Florian Medrea
24

 

care a îndeplinit funcţia de comandant militar al judeţului Alba având în subordine toate 

formaţiunile militare de pe cuprinsul judeţului, el a înarmat gărzile, şi a dezarmat garnizoana 

maghiară din Alba Iulia.
25

 A avut marea misiune a organizării şi supravegherii ordinii în 

cadrul Marii Adunări de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Fratele său, medicul Dominic 

Medrea a organizat serviciul medical la 1 decembrie pentru a evita izbucnirea unor epidemii 

şi pentru acordarea serviciului de urgenţă. Ovidiu Gritta  a fost colaborator al fraţilor Medrea 

şi a condus gărzile naţionale din satele din jurul oraşului Alba Iulia
26

 S-a ocupat de 

aprovizionarea gărzilor. El a dat onorul delegaţiilor sosite la Alba Iulia, precum şi CNRC-

ului. Eugen Hulea   viitorul director al Liceului de băieţi „Mihai Viteazul” creat în 1919
27

 a 

comandat şi el un detaşament de gardişti cu misiunea de a supraveghea căile de acces spre 

                                                 
18

 MNUAI, Colecția de documente, inv. nr. 2577. 
19

 Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918şi Unirea Ardealului cu România,Cluj, 1926, p.69-70. 
20

 MNUAI, Colecția de documente, inv. nr. 2259 
21

 Au existat ofiţeri aranjatori care au organizat deplasarea grupurilor. 
22

 MNUAI, Colecția de documente, inv. nr. 2259 
23

 MNUAI, Colecția de documente, inv. nr. 6615 
24

 MNUAI, Colecţia de documente,inv. nr. 2259 
25

 Vezi Anexa Conducători ai Legiunii de la Alba Iulia 
26

 Hăpria, Henig, Ghirbom, Straja, Ohaba, Colibi şi Daia. Apud Garda Naţională de la Alba Iulia, p.49 
27

 Primul liceu românesc creat în Transilvania după Marea Unire, pe data de 3 februarie 1919 prin decret al 

Consiliului Dirigent, astăzi Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia. 
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Alba Iulia dinspre Teiuş şi Zlatna. Organizarea Adunării de la Alba Iulia a fost descrisă de 

acesta pe câteva file care se păstrează la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia.
28

 

Garda Naţională şi-a continuat activitatea şi după Adunarea de la Alba Iulia în 

principal pentru aprovizionarea populaţiei cu alimente. Crearea Consiliului Dirigent în 2 

decembrie 1918 a subordonat Gărzile Naţionale acestuia . Transilvania devine treptat parte a 

României , iar gărzile naţionale cedează rolul lor armatei şi jandarmeriei române. Desfiinţarea 

Legiunii române de la Alba Iulia s-a făcut pe data de 15 ianuarie 1919 când comanda armatei 

ardelene va fi încredinţată generalului Ioan Boeriu, iar  legiunea din Alba Iulia va face parte 

integrantă a noii armate române. O parte dintre gardişti rămân  încadraţi în armata română, 

alţii, mai tineri îşi vor continua studiile întrerupte de război, iar cei mai mulţi îşi vor continua 

meseriile de dinainte de război. 

IV. GARDA NAŢIONALĂ –TRUPĂ DE REENACTEMENT ÎN ALBA IULIA 

Continuitatea legiunii romane dăinuie și în prezent prin Garda Națională de la Alba 

Iulia care a existat și acum 100 de ani, în anul Marii Uniri, dar și acum prin  trupa de 

reenactement a proiectului „Ținutele istoriei”. Cum Legiunea a XIII –a Gemina a protejat 

Apulum-ul  între anii 106-270 d. Hr, așa au procedat și soldații care făceau parte din Legiunea 

Română în anul 1918. 

Timp de secole locuitorii zonei care se găsește în arcul Carpatic au năzuit la o unire cu 

țara mamă, unire ce avea să fie posibilă la Alba Iulia şi datorită bunei organizări a Gărzii 

Naționale. Legiunea română de la Alba Iulia nu a reprezentat doar o grupare de soldați ce 

aveau să asigure buna desfășurare a Marii Uniri, ci o adevărată instituţie! Ea a făcut posibil să 

se împlinească în Alba Iulia, locul unde în 1599 Mihai Viteazul a realizat prima unire a 

românilor , Marea Unire din 1918. Pentru cetăţenii oraşului, această nouă trupă de 

reenactement aduce mai în actualitate istoria locală. Fiind deja obişnuiţi cu spectacolele pe 

care le desfăşoară romanii şi dacii de câţiva ani, noul proiect leagă clar istoria noastră de 

monumentele cele mai cunoscute din Alba Iulia - Sala Unirii, unde s-a semnat actul de la 1 

Decembrie 1918 şi Muzeul Naţional al Unirii. Publicul alba iulian , dar şi turiştii care ajung în 

oraşul nostru, au acum o nouă posibilitate de a învăţa pe viu  o nouă lecţie de istorie. Puţini 

ştiu despre Garda Naţională şi rolul ei în Marea Adunare de la Alba Iulia. Abia acum vor 

înţelege mulţi dintre aceştia cum a fost posibil ca într-un oraş cu aproximativ 10.000 de 

locuitori să se poată organiza o adunare la care au participat peste 100.000 de oameni, fără să 

fie probleme. Oameni veniţi din toate părţile Transilvaniei, dar şi ale României, care au fost 

îndrumaţi, încolonaţi, grupaţi ,supravegheaţi de gărzile naţionale, cărora li s-a acordat şi 

asistenţă medicală dacă au avut nevoie. O astfel de adunare s-a desfăşurat în ordine , fără 

incidente militare, în condiţiile în care trupele germane învinse se retrăgeau pe lângă graniţa 

oraşului.  

În anul Centenarului, acest proiect este binevenit pentru a permite celor interesaţi de 

istorie să înţeleagă cum a fost posibilă desfăşurarea Marii Adunări şi luarea deciziei de a se 

organiza aici, în oraşul nostru, care nu era capitala Transilvaniei. Totodată, membrii Gărzii 

Naţionale ( 10 soldaţi şi ofiţerul Florian Medrea) sunt invitaţi la şcolile din oraş pentru a 

organiza lecţii de istorie interactive. Elevii pot interacţiona direct cu aceştia. Pot atinge 

uniformele lor, primesc explicaţii privind echipamentul militar, pot atinge puştile din dotare, 

văd cum se făcea defilarea atunci, află informaţii istorice de la reenactori şi lecţia de istorie 

devine una plină de viaţă, este o istorie trăită de fiecare în parte, şi, în consecinţă, mult mai 

eficientă decât lecţia tradiţională!  

La fel ca şi celelalte proiecte referitoare la ţinute ale istoriei, în luna mai când are loc 

„Noaptea Muzeelor” un număr foarte mare de turişti au posibilitatea să vadă în acţiune 
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 MNUAI, Colecţia de documente, inv. nr.6608 
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membrii Gărzii Naţionale.  Până astăzi majoritatea imaginilor cu Legiunea de la Alba Iulia din 

1918  au fost asociate cu fotografiile făcute de Samoilă Mârza în 1918
29

. De când există în 

Alba Iulia trupa de reenactement, ea devine o realitate a oraşului fiind strâns legată de Marea 

Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Aceasta este însă parte a unui proiect mult 

mai amplu al Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia care doreşte să recreeze atmosfera de 

la 1 decembrie prin reconstituirea segmentului politic (care a fost deja realizat prin „Ţinutele 

istoriei. VI. Personalităţile Marii Uniri”) şi a marii mase de participanţi la Unire. 

Garda Naţională de la Alba Iulia are mare vizibilitate în comunitatea locală şi în 

şcoală. În fiecare săptămână începând cu luna mai 2018 se organizează la cinematograful din 

Mall activităţi de prezentare a Gărzii tuturor şcolilor din oraş. Se fac lecţii interactive, se 

prezintă filme documentare de epocă cu Marea Unire, se iscă discuţii constructive şi astfel 

istoria e mult mai bine înţeleasă. În plus , presa locală prezintă toate acţiunile în care este 

implicată Garda Naţională , atât în oraş cât şi la concursurile de reenactement din ţară.  Ea are 

o  deosebită reclamă în oraş şi , prin numărul foarte mare de turişti care vin în Alba Iulia din 

ţară şi străinătate, ajungând să fie unul dintre subiectele cunoscute pe viu de către aceştia. 

 

ALTFEL de istorie prezentată ASTFEL! 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 „Fotograful Unirii”, Samoilă Mârza a realizat patru fotografii în care apar membrii Gărzii Naţionale care-i 

flanchează pe reprezentanţii CNRC şi pe participanţi. Vezi Anexa Fotografiile lui Samoilă Mârza. 
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Valori gojdiste în cultura românească 
 

 

Prof. Florentina Barta 

Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea, jud. Bihor 

 

Înființarea primului liceu românesc din Oradea a fost strâns legată de contextul Marii 

Uniri, eveniment istoric la care au contribuit personalități ce au influențat destinul școlii 

noastre, precum Teodor Neș, profesor, dar și director al Liceului „Emanuil Gojdu” în perioada 

1925-1938 sau Aurel Lazăr, președinte al comitetului școlar între anii 1923-1930. 

După adoptarea rezoluției unirii de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Consiliul 

Dirigent, în frunte cu Iuliu Maniu, a preluat conducerea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului până la trecerea acestora sub autoritatea Guvernului de la București. Decizia 

unirii, mult așteptată pe aceste meleaguri, era luată, la ea având un aport și românii bihoreni, 

dar Oradea a fost eliberată de armata română abia la 20 aprilie 1919. În lunile următoare avea 

să se împlinească dorința arzătoare de a avea un liceu românesc în urbea de pe malul Crișului 

Repede. Astfel, Resortul de culte și instrucție publică a decis prin actul nr. 5742 din 16 iunie 

1919 înființarea Liceului „Emanuil Gojdu”, deschiderea festivă având loc în 5 octombrie 

1919. După repetate reorganizări, determinate de transformările politice, începând cu anul 

școlar 1999-2000, liceul a devenit Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, prin Ordinul M.E.N. 

nr. 5172 din 30.12.1999. 

Clădirea de pe malul Crișului Repede are o istorie și mai veche, fiind inaugurată în 

anul 1896, acolo funcționând Arhigimnaziul Real până în vremea „Marelui Război”. În 1920 

Liceul real de stat, succesorul școlii reale superioare maghiare și Liceul clasic-modern 

„Emanuil Gojdu” au fuzionat, luând naștere Liceul modern - real de stat, numit Liceul 

„Emanuil Gojdu”. 

De-a lungul timpului, prin băncile școlii de pe aleea cu castani au trecut mulți elevi ce 

au devenit elite ale societății românești și internaționale. La devenirea lor au contribuit dascăli 

deosebiți, precum Teodor Neș, Emil I. Roșescu sau Titus L. Roșu, de la care au învățat ce 

înseamnă spiritul gojdist. Acest spirit s-a conturat de-a lungul timpului, menținându-se viu în 

rândul absolvenților, conștienți de rolul esențial al școlii în formarea lor profesională și ca 

oameni în general, dar și de identitatea aparte și sentimentul de mândrie ce rezultă din gândul 

„sunt gojdist!”. 

Teodor Neș (1891-1975), bihorean născut la 26 martie 1891 în comuna Mădăras, a 

fost un pilon al liceului în primii ani ai existenței lui, un inovator în activitatea didactică, un 

pedagog desăvârșit care a format adevărate personalități, un om dedicat tradiției și istoriei 

locale. După terminarea liceului la Beiuș, urmează cursurile universitare la Budapesta, 

beneficiind de bursă din partea Fundației „Emanuil Gojdu”. În anul 1914 trece examenul, cu 

specializarea în matematică-fizică
1
.  

În timpul Primului Război Mondial a făcut parte din armata austro-ungară, ca mulți 

alți români transilvăneni, participând pe fronturile din Bosnia-Herțegovina și Italia, iar în 

perioada mai - septembrie 1919 a făcut parte din armata română
2
. În anul 1918 s-a aflat în 

mijlocul luptei pentru autodeterminare a românilor, susținând unirea cu Vechiul Regat. După 

Declarația de independență de la Oradea, semnată în casa dr. Aurel Lazăr la 12 octombrie 

1918, au urmat pași importanți care au condus către Marea Adunare Națională de la Alba 

Iulia. În tot acest interval de timp, Teodor Neș a militat pentru idealul național, devenind în 

                                                 
1
 Teodor Neș, Iosif Sălăgean, și Emil I. Roșescu, Liceul „Emanuil Gojdu” la 50 de ani – Monografie, 

Oradea, 1971, p. 118; Stelian Vasilescu, Oameni din Bihor, Editura Iosif Vulcan, Oradea, 2002,  p. 373; 
2
 Teodor Neș, Iosif Sălăgean, și Emil I. Roșescu, op. cit., p. 118; 
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noiembrie 1918 comandantul Gărzii Naționale Române din Tinca
3
. La 1 Decembrie 1918 s-a 

aflat printre românii bihoreni prezenți în cetatea unirii. În Autobiografia sa, publicată de 

Stelian Vasilescu în 1979, sub titlul A doua carte despre Oameni din Bihor, Teodor Neș 

relatează despre acțiunile sale: „În 1918-1919 am activat în plasa Tinca ca propagandist 

pentru alipirea Ardealului la România, fapt care mi-a adus arestarea în martie 1919. După o 

săptămână însă prefectul de Oradea era Katz Béla, la intervenția zecilor de țărani veniți cu 

căruțele din Mădăras la Oradea, am fost eliberat.”
4
 

Și-a început cariera didactică la Liceul real de stat din Oradea în septembrie 1919 și 

după o perioadă în care a predat la Satu-Mare și Brașov, s-a reîntors în anul 1923, ca profesor 

la Liceul „Emanuil Gojdu”. Doi ani mai târziu, devine Director al școlii, îndeplinind cu mult 

profesionalism această funcție până în anul 1938, când este desemnat Inspector General al 

învățământului secundar din ținutul Someș. De asemnea, din 1925 a fost membru în Consiliul 

Superior de Instrucție
5
.  

Începând cu octombrie 1940 a fost Inspector General în ținutul Bucegi, iar din martie 

1942, până în 1948, Inspector General Șef al Capitalei.
6
 

Despre activitatea sa ca profesor și director afirma: „Ca director (la Gojdu) am 

promovat prin toate mijloacele, prin cuvinte și fapte, completarea instrucției teoretice a 

elevilor prin lucrări practice. Am organizat un atelier de tâmplărie, cu fierăstrău acționat 

electric, de sculptură în lemn (...) am încurajat talentele tinere care se manifestau evident în 

literatură sau artă.”
7
 

Cum era văzut de elevi profesorul Teodor Neș? În prefața Monografiei liceului, 

Mircea Malița își amintește: „Pentru noi, profesorul Neș (și este o treime de secol de atunci) 

îmbrăca toga unei autorități totale. Era pentru noi omul care participase la expediția 

științifică de măsurări geofizice, magnetice și gravitaționale, organizate de Eötvös Lorand al 

căriu nume este înscris astăzi pe frontispiciul Universității din Budapesta. (...) profesorul Neș 

era omul care dedica dotării laboratoarelor o pasiune ce nu se putea trage decât din 

convingerea că baza științelor stă în experiment. Era o personalitate din gura căreia puteau fi 

auzite, în alți termeni, anticipațiile cele mai elocvente ale ciberneticii, teoriei sistemelor și 

multidisciplinarității. (...) profesorul care o jumătate din timp îl consacra științelor fizico-

matematice și cealaltă jumătate istoriei culturale a Bihorului și operei sale de emancipare.”
8
  

A fost un susținător al presei, tradiției, obiceiurilor și culturii, a fost fondatorul și 

președintele „Universității Libere Emanuil Gojdu”, președinte ASTRA – Bihor, președinte al 

Casei Naționale a județului Bihor, președinte al Societății de Filosofie din Oradea și a făcut 

parte din grupul „Familia”. După cum el însuși afirmă, „duminicile m-am deplasat la sate cu 

corul elevilor și am organizat conferințe pentru săteni”
9
.  Astfel, Teodor Neș a fost 

„animator cultural, fără discuție fiind cel mai important, în Bihor, în perioada interbelică”, 

după cum afirmă Stelian Vasilescu
10

. 

Pe lângă sutele de articole și eseuri publicate, a realizat Anuarele liceului în perioada 

1924-1937 și a colaborat la redactarea unor manuale. În domeniul didacticii se remarcă drept 

                                                 
3
 Teodor Neș, A doua carte despre Oameni din Bihor, Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al 

Județului Bihor, 1979, p. 7; 
4
 Stelian Vasilescu, Oameni din Bihor, Editura Iosif Vulcan, Oradea, 2002, p. 373; 

5
 Teodor Neș, Iosif Sălăgean, și Emil I. Roșescu, op. cit., pp. 118-119; 

6
 Ibidem, p. 119; 

7
 Stelian Vasilescu, op. cit., p. 374; 

8
 Mircea Malița în Prefața la Teodor Neș, Iosif Sălăgean, și Emil I. Roșescu, Liceul „Emanuil Gojdu” la 50 

de ani – Monografie, Oradea, 1971, p. 6; 
9
 Stelian Vasilescu, op. cit., p. 376; 
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un inițiator al docimologiei românești, redactând Tâlcul notelor în liceu, din 1933, considerat 

„primul studiu docimologic în limba română”
11

. 

Opera sa cuprinde lucrarea extraordinară de istorie locală Oameni din Bihor. 1848-

1918, publicată la Oradea în 1937, Bihorul strajă la hotare, tot 1937, Liceul „Emanuil 

Gojdu” la 50 de ani – Monografie, apărută la Oradea în 1971 și A doua carte despre Oameni 

din Bihor, Oradea, 1979. „Fără Oamenii lui Neș, istoria culturală a Bihorului ar fi fost mult 

mai puțin cunoscută”
12

, afirmație din care rezultă importanța lucrării pentru istoria și cultura 

locală. 

Monografia liceului a realizat-o împreună cu Emil Roșescu și Iosif Sălăgean, foști 

profesori și directori ai școlii. Prin rodul muncii lor și al altor dascăli devotați s-au format 

adevărate caractere, personalități, încât în ziua de azi colegiul se poate mândri cu o pleiadă de 

absolvenți care s-au afirmat în diverse domenii, devenind scriitori, istorici, geologi, diplomați, 

matematicieni, fizicieni, medici de renume etc., printre care amintim: acad. prof. dr. Caius 

Iacob, matematician, membru titular al Academiei Române din 21 martie 1963; dr. François 

Kertesz, fizician, membru al Academiei din New York, membru în Comitetul Energiei 

Atomice din S.U.A. şi director al Diviziunii informaticii în domeniul nuclear la Oak Ridge; 

acad. dr. Dorin Poenaru, cercetător principal la Institutul de Fizică Atomică din Bucureşti, a 

proiectat şi construit aparate electronice pentru cercetări de fizică nucleară, membru de onoare 

al Academiei Române din 2017; acad. prof. univ. dr. Răzvan Givulescu, geolog și 

paleontolog, membru de onoare al Academiei Române din 31 mai 1993; dr. Radu Iftimovici, 

cercetător ştiinţific la Institutul „Pasteur” din Bucureşti, specialist în microbiologie, membru 

titular al Academiei de Ştiinţe Medicale; prof. univ. dr. Ioan Pop D. Popa, specialist în 

domeniul chirurgiei cardio-vasculare, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 

Medicale, prorector al Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, membru al 

Academiei de Ştiinţe Medicale din România din 1991; prof. univ. dr. Gabriel Ţepelea, filolog, 

membru de onoare al Academiei Române din 12 noiembrie 1993; prof. univ. dr. Mircea 

Zaciu, de la Universitatea din Cluj, detaşat în 1967 la universităţile din Bonn, Köln şi Aachen, 

membru de onoare al Academiei Române din 24 octombrie 1997; Titus Popovici, scriitor, 

membru corespondent al Academiei Române din 1974; Dumitru R. Popescu, scriitor, membru 

titular al Academiei Române din 2006; Mircea Maliţa, diplomat, matematician, scriitor, 

istoric, membru titular al Academiei Române din 18 decembrie 1991; Claudiu Matasă, 

membru al Academiei de Medicină din România din 1993, membru al Academiei Româno-

Americane din 1980; Virgil Enătescu, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale; 

Ovidiu Drimba, istoric și mulți alții care au un loc de cinste în Cartea de Aur a liceului, 

realizată prin eforturile profesorului Roșescu. 

Printre academicienii români absolvenți Gojdu putem menționa la loc de cinste pe 

Dumitru Radu Popescu, scriitor reprezentativ, s-a remarcat ca romancier, dramaturg, poet, 

eseist, critic literar, publicist și scenarist de excepție. Născut în comuna Păușa din județul 

Bihor la 19 august 1935, a urmat școala la Oradea, absolvind Liceul Nr. 1 de băieți
13

 (C. N. 

„Emanuil Gojdu”, la vremea respectivă) în 1953. Este unul dintre absolvenții de prestigiu ai 

promoției din 1953, care mai include, printre alții și pe fizicianul Dorin Poenaru. Această 

„generație de aur” s-a reunit la colegiu la împlinirea a 65 de ani de la absolvire, dovedind 

faptul că spiritul gojdist nu moare niciodată, rămânând un liant din generație în generație. 

Făcând referire la importanța  liceului pe care l-a absolvit, scriitorul afirma la 16 

martie 2007 că acesta apare ,,… în toată splendoarea ce i-a conferit emblema de şcoală 

naţională! Cât efort intelectual! Câte generaţii de profesori eminenţi! Câte generaţii de elevi 
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 Teodor Neș, Iosif Sălăgean, și Emil I. Roșescu, op. cit., p. 120; 
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eminenţi! La hotarele ţării – ce poartă fermecată pentru viitor! Ce bornă fermecată care 

vorbeşte despre gloria minţii celor din Bihor!” 

Debutează ca poet la doar 17 ani cu Pe țărmul nostru, în cotidianul „Crișana”, Oradea, 

nr. 132, 3 iunie 1953 și ca prozator, cu schița O partidă de șah, în „Steaua”, Cluj, nr. 2, mai 

1954. Tot în „Steaua” se lansează și ca dramaturg, în 1960, cu Mama. 

A urmat Facultatea de Filosofie, Universitatea „Victor Babeş” din Cluj-Napoca și a 

devenit redactor la revista „Steaua”, redactor-şef al revistei „Tribuna” și mai apoi redactor-şef 

al revistei „Contemporanul”. Referitor la activitatea sa la „Tribuna”, Nicolae Iliescu spune: 

„Și proza este îndeletnicirea de bază a lui DR. Când era redactor șef la «Tribuna» din Cluj, 

cea mai iscusită revistă a Ardealului de pe vremea aceea, revistă ce cuprindea rubrici de 

sport, de șah – D. R. Popescu este un redutabil și extrem de nesuferit șahist care pierde foarte 

greu!  – , de filosofie, de jazz, de etc., avea un birou pe care trona trei dosare: două dintre 

acestea erau mai subțiri, cel rămas al treilea foarte voluminos. Pe cele două, sub influența 

limbii maghiare, scria Verșec și Criticuș, iar pe ăl voluminos scria cu carioca, mare, cu 

verzale și bolduit: PROZĂ.”
14

 

Între anii 1982-1990 a fost preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România și din anul 

2006 director general al Editurii Academiei Române şi vicepreşedinte al Consiliului ştiinţific 

editorial. Operele sale au fost premiate în repetate rânduri: premiul cinematografiei pentru cel 

mai bun scenariu în 1964, premiul Uniunii Scriitorilor din România în 1964, 1969, 1974, 

1977, 1980 și premiul Academiei Române în 1970. Dintre operele sale amintim câteva: Fuga, 

1958, Fata de la miazăzi, 1964, Duios Anastasia trecea, 1967, Cezar, măscăriciul piraţilor, 

1968, Aceşti îngeri trişti, 1969, Pisica în noaptea Anului Nou, 1971, Piticul din grădina de 

vară, 1973, Vânătoarea regală, 1973, Pasărea Shakespeare, 1973, O bere pentru calul meu, 

1974, Împăratul norilor, 1976, Vânătoarea de vulpi, 1980, Câinele de fosfor, 1981, Oraşul 

îngerilor, 1985, Rochia albă de dantelă, 1989, Întoarcerea tatălui risipitor, 2008, Pastorul 

saşilor, 2010. Pentru realizările sale a fost ales membru corespondent al Academiei Române 

în 1997 și membru titular in 2006
15

.  

D.R. Popescu este „un amestec strălucit de ardelenism inspirat adânc și învățat la 

Oradea și la Cluj, peste care se suprapune miasma de lavandă a șifonierului plin de 

broboade al bunicii sudiste...”
16

. „...încă de la primele sale proze, amestecul de real și 

fantastic, de luciditate și vis, crea un halou de poezie frustă, ciudată, originală, 

inconfundabilă.(...) stilul acesta avea să-l consacre de timpuriu ca pe un «spărgător de 

șabloane»
”17

. „Gojdistul” este un om cu personalitate autentică, un deschizător de drumuri, un 

cercetător mereu în căutarea de noi adevăruri, un creator cu o imaginație fără frontiere. 

Gabriel Țepelea (1916-2012), lingvist, filolog, istoric literar, scriitor, om politic, 

membru de onoare al Academiei Române
18

, s-a născut în Borod, Bihor, la 6 februarie 1916. 

Între anii 1926 – 1933 a urmat cursurile în cadrul Liceului „Emanuil Gojdu”, unde a fost 

primul preşedinte al Cercului de limba franceză
19

. După absolvirea liceului la Oradea, a urmat 

cursurile universitare la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cluj, Universitatea „Regele 

Ferdinand”, iar mai apoi a făcut studii de specializare la Paris. A obţinut doctoratul în litere şi 

filosofie în 1948, la Universitatea din Bucureşti. A urmat, de asemenea, și cursurile Facultății 

de Drept din cadrul Universității din Cluj. 

A făcut parte din comitetul de redacție al unor publicații precum „Ardealul” și 

„Tribuna Transilvaniei”, a fost lector de limba franceză şi istoria limbii române la Facultatea 

                                                 
14

 Nicolae Iliescu, în „Tribuna”, anul XIV, nr. 311, 16-31 august 2015,  p. 5; 
15

 http://acad.ro/bdar/armembriLit.php?vidT=P  
16

 Nicolae Iliescu, în „Tribuna”, anul XIV, nr. 311, 16-31 august 2015,  p. 5; 
17

 Ion Brad, în „Tribuna”, anul XIV, nr. 311, 16-31 august 2015,  p. 8; 
18

 http://acad.ro/bdar/armembriLit.php?vidT=T1 
19

 Stelian Vasilescu, op. cit., p. 32. 
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de Filologie din Timişoara între anii 1962-1964, iar mai apoi lector, conferenţiar şi profesor la 

Facultatea de Filologie din Piteşti. Datorită activității sale politice a fost condamnat la 

închisoare de către comuniști. 

Debutează ca scriitor cu epigrame semnate sub pseudonimul La Fleche, în revista 

„Flori de crâng” (Oradea, 1933).  Dintre creațiile sale amintim: volumul de epigrame 

Instantanee, 1937, nuvela Drumul spre ţară, 1941, Plugarii condeieri din Banat, 1943, 

volumele Studii de istorie şi limbă literară, 1970, Corelaţia limbă – literatură, 1971, Opţiuni 

şi retrospective, 1989, Pentru o nouă istorie a literaturii şi culturii române vechi, 1994. 

Mircea Zaciu (1928-2000), istoric şi critic literar, prozator, scenarist de film, profesor 

univ. dr. în litere, eseist, poet, membru de onoare al Academiei Române
20

 din 24 octombrie 

1997 și membru al Uniunii Scriitorilor din România. S-a născut la 27 august 1928 la Oradea, 

unde a urmat ultimii ani de liceu la „Emanuil Gojdu”, fiind şef al promoţiei din 1947. Tot aici 

şi-a luat şi bacalaureatul. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Cluj, 

obținând doctoratul în litere în anul 1967. Activitatea sa profesională se remarcă prin 

excelență, fiind mai întâi asistent, apoi lector, conferențiar și decan al Facultăţii de Filologie 

din cadrul Universităţii din Cluj. A fost lector de Limba şi Literatura Română la Universităţile 

din Bonn, Köln şi Aachen. A colaborat cu diferite publicații, printre care amintim Tribuna, 

Familia, România literară, Revista de istorie şi teorie literară. 

A debutat în ziarul „Ecoul” în 1944, cu un medalion Duiliu Zamfirescu. Opera sa 

include, printre altele: scenariul de film Amiaza unei revoluţii, scenariul Unde sfîrşeşte 

pustiul..., nuvela Începutul sfîrşitului, monografia Ion Agârbiceanu, volume de critică şi 

istorie literară, Masca geniului, Glose (premiul Asociaţiei Scriitorilor din Cluj), Colaje, 

Ordinea şi aventura (premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române), Bivuac, Lecturi şi zile 

(premiul Uniunii Scriitorilor), Lancea lui Achile (premiul Uniunii Scriitorilor), Cu cărţile pe 

masă, Viaticum etc. A coordonat Dicţionarul Scriitorilor Români (1995), pentru care a primit 

premiul „Opera Magna” al Uniunii Scriitorilor şi a colaborat la realizarea Dicţionarului 

esenţial al scriitorilor români (2000).
21

 

Titus Popovici (1930-1994), scriitor şi scenarist, membru corespondent al Academiei 

Române din 1974
22

. S-a născut în Oradea, la 16 mai 1930, unde a urmat școala, absolvind 

Liceul „Emanuil Gojdu” în 1949, după care a terminat Facultatea de Filologie a Universităţii 

din Bucureşti. A avut contribuții deosebite la dezvoltarea cinematografiei românești prin 

scenariile sale originale: Moara cu noroc (nominalizat la Festivalul de la Cannes pentru cel 

mai bun scenariu), Setea, Crucea de piatră, Secretul lui Nemesis, Lumini şi umbre, Pădurea 

spânzuraţilor, Dacii, Columna, Mihai Viteazul, Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte, 

Nemuritorii, Pe aici nu se trece, Operaţiunea Monstrul, Profetul, aurul şi ardelenii, Artista, 

dolarii şi ardelenii, Ion: blestemul pământului, blestemul iubirii, Secretul lui Bachus, Horea, 

Noi, cei din linia întâi, Mircea, Crucea de piatră.
23

 

În concluzie, încă de la începuturi la Gojdu a fost promovată cultura, profesorii oferind 

un exemplu personal și încurajând munca, dar și afirmarea talentelor. Nu e de mirare că 

instituția  și-a câștigat în timp faima de „una dintre cele mai prestigioase școli secundare 

orădene”
24

, fiind cunoscută la nivel național și internațional. 

 

                                                 
20

 http://acad.ro/bdar/armembriLit.php?vidT=Z 
21

 Stelian Vasilescu, op. cit, pp.35-36; 
22

 http://acad.ro/bdar/armembriLit.php?vidT=P 
23

 Stelian Vasilescu, op. cit., pp.26-28. 
24

 Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, coord., Istoria orașului Oradea, ediția a III-a, Editura Arca, Oradea, 2007, 

p. 360. 
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O zi din viața unui elev din Liceul  ”Știrbei Vodă” din Călărași în anii 

României Mari
1
 

 

 

Elev Pavel Cristian 

Colegiul Național  ”Barbu Știrbei” Călărași, jud. Călărași 

 

Călărașiul, încă tăcut după răsărit, este cotropit de negura care tăinuiește navele de 

comerț ori bărcile cu însemnele pescăriilor de pe malul micului port de pe Borcea. Ceața 

aburindă coboară deasupra portului și acoperă mesele bufetului din parcul comunal, chemând 

la școală liceenii urbei.  

Zguduite de trenul care urmează să ajungă în gară, aleile mă ghidează spre Căpitănia 

portului, loc de întâlnire sugerat chiar de tânăra de la liceul de fete ”Sfântul Gheorghe”.  De 

mai bine de o săptămână, grupul nostru de băieți s-a intersectat zilnic cu cel al tinerelor de la 

școala de fete, ce zăbovesc în discuții tainice pe băncile răsfirate în parcul Palatului 

Administrativ. Remarcând, fără un efort prea intens, schimbul de priviri dintre mine și 

frumoasa liceană, camarazii mei au decis să ne stabilească o întrevedere singuri. 

Între timp, soarele de toamnă invadase întregul oraș, ceața se risipise, iar eu încă 

așteptam ceva, încă nedefinit. Iritat de promisiunea colegilor mei puși pe pozne, realizez subit 

că nu există nicio întâlnire aranjată. Cu speranța că nu a avut loc un refuz, ci doar lipsa ocaziei 

de comunicare a băieților cu tânăra enigmatică, mă îndrept către ieșirea din parcul comunal. 

Totuși, nu trăiesc stări de confuzie sau dezamăgire, ci mă simt deodată debarasat de presiunea 

care fusese pusă pe mine și de sfaturile primite de la colegii și mai puțin experimentați în 

iubirile adolescentine. 

Brusc, realizez că risc să întârzii la ora de română a profesorului Dinulescu! Lovit de 

realitate, constat că profesorul Dinulescu nu va fi mulțumit de absența mea de la oră. Grăbesc 

pasul și ajung pe strada unde se află catedrala Sfântul Nicolae, fac o cruce mai puțin 

evlavioasă, dar mai mult căutătoare de speranța că nu voi fi mustrat prea rău și înaintez către 

strada liceului Știrbei-Vodă. Firmele ”Croitoria” și ”Tipografia” mă anunță că drumul meu 

devine tot mai scurt, iar vitrina librăriei mă atenționează că la întoarcere trebuie să cer un toc 

nou; creioane mai am. În ușă, vânzătoarea, cu care Dinulescu obișnuiește să stea de vorbă 

uneori, luând astfel pulsul târgului,  îmi transmite un mesaj simplu: 

—Știi că profesorul tău de română a trecut ieri pe aici? Mi-a spus că are mari așteptări 

de la tine, Pavele, că vei deveni un tânăr de nădejde. Spera că totul va fi bine în această 

dimineață. 

Pentru a doua oară pe ziua de azi, simt că sunt lovit brusc de emoții crâncene. Mă 

grăbesc către liceu tot mai neliniștit. 

2.  

Cuprins de emoția întâlnirii cu ochii necruțători ai profesorului de română, ora 8:40 

mă găsește în pas grăbit pe lângă frontispiciul liceului, pe care tronează, ca o sentință, 

inscripția:”Baza civilizațiunii este educația”, deviză pe care Nicolae Iorga, venit în vizită în 

orașul de pe malul Borcei o admira aici, în 1910.
2
 

La intrare, directorul G.V.Constantinescu, profesor de matematici, ”personalitate a 

învăţământului secundar, preocupat constant de formarea disciplinei intelectuale şi sufleteşti 

                                                 
1
Eseu inspirit din realitățile Liceului ”Știrbei Vodă” din Călărași, bazat pe surse istorice 

2
 Nicolae Țiripan, Viața cultural-artistică, în ”Monografia municipiul Călărași”, Editura Agora,  Călărași, 

2003, pag. 147. 



 

196 

 

a elevului”
3
, îmi face semn să stau pe loc. Se apropie supărat și ceva din mine mă imploră să 

fug. Realizez în câteva secunde filmul întâmplărilor: camarazii mei se prefac că vorbesc cu 

necunoscuta, îl anunță (ca niște trădători...) pe Dinulescu de încercarea mea de a lipsi de la 

prima oră, acesta o pune pe vânzătoarea de la librărie pe lângă care trec zilnic să îmi adreseze 

un mesaj ironic, iar acum...? Oare au aflat toți profesorii de năzbâtia mea? Îmi aduc aminte 

brusc de soarta elevului din a V-a care a fost prins încercând să-i sustragă profesorului de 

franceză carnetul de note. În următoarea dimineață, verdictul primit de boboc a fost 

"Exmatriculat!", spre marea emoție a tuturor elevilor de la Știrbei Vodă. 

Aurel Dinulescu, permanent neîndurător cu întârziații, nu mă privase de rușine când 

am întârziat ultima dată, anul trecut. Din strada Traian, unde locuiesc și până la școală, m-a 

plouat până la piele! Am ajuns cu uniforma albastră subțire înmuiată la intrarea în sala de 

curs, unde profesorul de română analiza înflăcărat notițele pe care le pregătise pentru clasa 

noastră. ”Excelent profesor de literatură, ireproşabil ca pregătire şi seriozitate”,
4
 la ora 

acestuia- poreclit de noi Baba pentru seriozitate și stilul său sobru- emoția este maximă: 

dascălul îl adoră pe criticul Mihail Dragomirescu, pe care-l şi numește cu mândrie 

nedisimulată, Maestrul meu. Toate manualele de română din localitate sunt întocmite de 

respectivul critic literar. În cele două ore în care preda noțiunea capodoperei, ”profesorul 

nostru devenea altceva: devenea teribil”.
5
 Închidea catalogul, îi lăsa coperţile imense să se 

închidă încet peste „filele mari ale micilor noastre destine de şcolari, cu încetineala cu care 

se umbresc treptat luminile dintr-o imensă sală de teatru înainte de spectacol. Dispăream. El 

nu mai era profesor. Nu mai eram elevi. În băncile noastre deveneam subit spectatori de o 

aleasă educaţie a tăcerii.”.
6
 Cu gesturi shakeaspeariene, profesorul începea extraordinarul 

Monolog al Capodoperei, două ore fără întrerupere, în care „dascălul nostru vorbea 

transfigurat, iluminat ca un zeu, până ce crescendo-ul prelegerii atingea absurdul. La sfârşit 

izbucneam în aplauze frenetice. Singura dată din an când ne era permis să aplaudăm, 

aplauze pe care le-am fi risipit oricând pentru cel mai iubit dascăl al nostru”.
7
 

—Elev Pavel, mă întâmpină afectat profesorul Aurel Dinulescu, ești în clasa a VI-a, 

ciclul superior și nu ai reținut că programul începe la 7:30 fix? Patruzeci și nouă de băieți, 

câte trei în bancă, păreau că schițează zâmbete răutăcioase, deși tremuau. Nu, spiritul nostru 

de colegialitate este mai presus de orice. Aici se adaugă frica de a ieși în evidență prin 

chicotele care îl dezgusă pe severul profesor de română... 

—Acolo să rămâi, în dreptul ușii, continuă el, când remarcă divina costumație 

școlărească deranjată, apoi se întoarse ironic înspre clasă: -  Din câte puteți observa, dragi 

elevi, unul din colegii voștri a renunțat la ortodoxie. Spune-ne, rogu-te, unde te-ai botezat a 

doua oară? spuse el privindu-mi îndelung costumul ud. Hai, treci mai repede în bancă, nu-mi 

sta mie pe cap! Ești băiat bun, să nu se mai întâmple...! 

3. 

Încerc satisfacția de a fi elev la școala care, comparativ cu ”gimnaziul modest înfiinţat 

în 1884, cu câţiva elevi, avem acum somptuosul liceu, situat într-una din străzile principale 

ale oraşului, înzestrat cu clase spaţioase, higienice, curate, bine aerisite şi luminate, cu 

mobile nuoi, cu tot felul de laboratorii, muzee, bibliotecă, sală de gimnastică şi festivităţi”.
8
 

                                                 
3
 Ștefan Bănulescu,  Cartea milionarului, București, Editura Eminescu, 1977,  p.15 

4
Ibidem, pag.25. 

5
 Ibidem. 

6
Ibidem. 

7
 Ştefan Bănulescu, „Monsieur Costache Negruzzi, numai dumneata eşti de vină”în „Scrisori provinciale”,  

Editura Albatros, Bucureşti, p.14 
8
 Tiberiu Chiril, ”Monografia liceului Ştirbey-Vodă din Călăraşi, 1884-193”, Tipografia  Moderna „  

Călăraşi, 1935, p.113. 
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Evoc aici pe dascălii mei: Tiberiu Chiril, profesor de geografie şi ştiinţe naturale, 

adevărat exemplu de gândire ştiinţifică, dar capabil și să producă la elevi „emoţiuni estetice”; 

la orele acestuia, ”învăţai de ruşine fiindcă ştia să emuleze la noi partea cea mai simplă a 

amorului propriu.”
9
; apoi  V.N.Stanciu, profesorul de istorie care a sădit în noi dragostea 

pentru strămoși și faptele mărețe ale neamului, ”cu felul lui de vorbire, glumeţ şi simpatic, îi 

determina pe elevi să constate cu „părere de rău , că ora s-a terminat prea repede”
10

; Virgil 

Marinescu, fost director şi profesor de latină, care ne deprindea a ne integra ca „sentiment , 

cugetare şi voinţă în totalitatea armoniei clasice, pătrunzând în valorile culturale ce se 

desprind din limbă”; I.F.Buricescu, profesor de limba franceză, „foarte mult iubit de noi, 

elevii”, pentru că „ne familiariza cu mediul fizic şi cultural în care s-a dezvoltat poporul 

francez” şi ne învăța să stăpânim limba, utilizată cu uşurinţă atât în convorbiri, cât şi „în 

consultarea lucrărilor şi tratatelor”; diaconul Al.Dobrescu, profesor de religie, care ne-a 

deprins să gândim „în spiritul învăţăturii lui Hristos”, cultivându-le şi întărindu-le 

„sentimente nobile”; toţi aceştia „înălţându-ne pe aripi de visuri şi gânduri”
11

. 

Această margine de Bărăgan păstrează, însă, memoria și a altor dascăli ai liceului, mai 

mult sau mai puțini vremelnici pe aceste meleaguri, dar care se distingeau prin originea lor 

etnică diversă, un adevărat ”mozaic de neamuri”: Rigobert Paully – profesor de franceză -; 

evreul Hophemeyer – profesor de ştiinţe naturale ; sârbul Iorgovici – profesor de matematici; 

neamţul Schiwitz – profesor de fizico-chimice; greco-macedoneanul Liţa – profesor de greacă 

veche. Toţi aceşti dascăli s-au integrat la fel de bine în peisajul educațional al urbei, ca și Ion 

Ştefănescu de istorie, Al.Z.Ionescu de matematică, Toma Georgescu de filozofie, Guţulescu 

de latină, Zaharia de desen şi caligrafie. Pentru dascălii de-atunci, „pedagogia era artă, dar şi 

ştiinţa educaţiunii;  între profesori şi elevi erau raporturi de familiaritate şi încredere 

reciprocă”
12

, iar orele de curs„luau adesea caracterul unor şedinţe de sfaturi şi confesiuni 

înduioşătoare şi înălţătoare”
13

. 

Exigenţa profesorilor era, însă, pe măsura pregătirii lor intelectuale. Este prezentă încă 

în memoria tuturor situația din seria înscrisă în clasa I, în anul 1885-1886, când, din 30 de 

elevi, au terminat clasa a IV-a numai... 4 elevi. Dintre aceştia, unul, „mai mare de etate”, 

fiind luat la armată în cursul anului următor, „au rămas până la sfârşitul anului numai trei 

elevi”.
14

 Nici la Bacalaureat exigența nu slăbește. În sesiunea din iunie 1930 s-au prezenta, de 

la liceul nostru, 28 de absolvenți din seria curentă, 3 absolvenți particulari din promoția iunie 

1930 și 14 candidați absolvenți din sesiuni anterioare. Au reușit doar…10 candidați din seria 

curentă și 5 din seriile anterioare!
15

 

 

Directorul nu are timp de stat la discuții. Mă dojenește în timp ce se apropie: 

—Și cu tine ce este la ora asta? Ești clasa a VII-a sau mă înșel? 

—Nu vă înșelați, admit eu, lăsând capul în jos. 

—Atunci de ce nu ai venit la ora 10? Căscaților ce sunteți! Vă spune omul încă de 

săptămâna trecută că pe 3, 4, respectiv 6 și 7 martie voi și cei de-a șaptea susțineți examen de 

verificare pentru examenul de Bacalaureat, dar degeaba! Nu la 9 începe, ci la 10! Dacă tot ai 

venit acum, treci pe la librărie și cumpără 40 de coli de hârtie! Nu avem destule în comisie. 

                                                 
9
 Al.V.Stanciu, Profesorii mei, în ”Monografia Liceului „Ştirbey-Vodă” din Călăraşi, 1884-1934”, 

Tipografia Moderna, Călăraşi, 1935, p. 136. 
10

 Nanu Pîrlogea,  ”Monografia Liceului ”Ştirbey-Vodă” din Călăraşi, 1884-1934”, Tipografia Moderna, 

Călăraşi, 1935, p 134. 
11

Ibidem, p. 125. 
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Ibidem 
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Ibidem,, p 134. 
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 Tiberiu Chiril, op.cit., pag. 10. 
15

”Anuarul liceului de băieți ”Știrbei Vodă” din Călărași-Ialomița pe anii școlari 1929-1930 și 1930-1931”, 
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Răsuflu ușurat. 

—Să zici că te-a trimis domnul Constantin, adaugă directorul. 

4. 

—Să-ți dea der gute Gott numai note mici la proba orală, mein freund, mă adresez eu 

lui Matei. 

Câteva capete s-au întors nemulțumite de râsul meu forțat. Prin lentilele adânci ale 

băiatului cu frizură simplă citesc nedumerirea. Lasă cartea de germană pe jos și se ghemuiește 

alături de perete. Mi se adresează în șoaptă: 

—Nu ți-a mers bine întâlnirea? 

—Mi-ar fi mers, dacă voi ați fi anunțat-o pe fată... 

Pe umăr mă bate celălalt coleg de bancă. 

—Noi am anunțat-o! Chiar ea a stabilit locul de întâlnire, îmi reamintește el. 

Abia în jurul orei 15 îmi vine rândul să particip la proba orală extinsă. Diaconul Al. 

Dobrescu îmi verifică mulțumit cunoștințele despre sacrificiul Domnului. Întrebările sunt 

simple. Este rândul lui Ion Ștefănescu să îmi testeze lecția de istorie a liceului nostru. 

—Începuturile acestei școli se regăsesc în anul 1881, când a fost pusă piatra 

fundamentală a Gimnaziului ”ȘtirbeiVodă”, în prezența ministrului Instrucțiunii și Cultelor, 

V.A.Urechia. A fost dat în folosință în 16 august 1882, pentru elevii claselor I-III, inaugurarea 

în 20 august 1884
16

, răspund eu pe nerăsuflate, repetând cuvintele lui Ștefănescu de la curs. 

Acesta îmi face semn că este destul și ține să menționeze că din ultimii 10 doar eu am fost în 

stare să vorbesc cum ne-a învățat el. 

—Ia, întreabă-l de posibilitățile materiale din acele timpuri!, își dădu cu părerea 

profesorul  Șofran. Să nu se ia după elevul anterior (Matei) care ne-a zis că trăiau în bogăție. 

Prost ca noaptea în luna decembrie! Cum trăiau ăștia, mă? Numai mură în gură să vă dăm! 

—La porci, în baltă, băiete, la şcoala de meserii, nu la liceu, completă diaconul, de 

parcă l-ar fi avut în față pe Matei în locul meu. 

Am continuat lecția încrezător: 

—În anii de început ai școlii, numărul elevilor a fost destul de scăzut pentru că cei mai 

mulţi părinţi urmăreau pentru copiii lor... 

—Lăsați-l, e foarte bine, mă întrerupe iarăși Ștefănescu. 

În urma prezentării succinte a rolurilor sistemului osos, pot să ies ușurat. 

Urmează o probă scrisă la geografie, după o oră de așteptare. Este imposibil să copiezi, 

deoarece Tiberiu Chiril se face că urmărește impasibil articolele din ziarul... găurit.
17

 Din când 

în când, la fel de relaxat, îi strigă persiflant prenumele celui mulțumit că a copiat fără să fie 

prins, lămurindu-se dacă i se pare grea simularea. Când perspectiva oferită de catedră nu îl 

mulțumește pe acest dascăl de caractere, se uită preocupat pe geamul care este întors într-un 

unghi convenabil să reflecte băncile îndepărtate. 

Directorul ne anunță că restul probelor scrise pentru clasa a VII-a vor avea loc mâine. 

Înainte de plecare, un gând mă aduce în fața sălii de clasă a lui Dinulescu. Holul se eliberase 

treptat. Luându-mi inima în dinți, bat ușor în ușă. Mi se acordă accesul. Aurel Dinulescu 

pregătește lucrarea scrisă și o acoperă bănuitor când vin mai aproape de catedră. 

—Am venit să vă mulțumesc pentru mesajul lăsat doamnei de la librărie. În urma 

acestui examen, mă simt cu adevărat mai bărbat. Am apreciat că v-ați gândit la succesul meu 

în timpul simulării. 

—Într-adevăr? 

                                                 
16

 Constantin Tudor, Învățământul, în ”Monografia municipiului Călărași”, Editura Agora, Călărași, 2003, 

pag. 124. 
17

 Al.V.Stanciu, op.cit., pag. 136. 
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—Profesorii s-au declarat satisfăcuți. 

Bărbatul impunător mă invită să stau jos și să îl ascult: 

—S-ar putea ca mesajul transmis să nu fi fost atât de încurajator pe cât ai crede, tinere. 

Îmi pare rău că nu ai prins nuanța ironică. 

—Nu ați fi vrut să îmi meargă bine la simulări?, întreb schimbat la față. 

—Domnule Pavel, te-aș ruga să o lași pe fiica mea în pace.  

5. 

 Mă îndrept pustiit spre casă. Dialogul cu Dinulescu mi-a asigurat o depresie 

îndelungată: 

—Vă rog să mă credeți că nici nu știu cum o cheamă. Pentru mine este o surpriză că 

sunteți tatăl ei. 

—Și pentru mine a fost o surpriză ceea ce mi-a relatat domnul profesor de franceză 

Dobrescu, a accentuat malițios profesorul de română, de parcă un reflector de lumină cădea 

dramatic peste planurile mele. 

Mai târziu am aflat că venerabilul profesor le comunica constant în cancelarie 

colegilor de breaslă tot ce făceau "dobitocii de elevi" pe lângă cârciuma în care el, după o 

viață întreagă, își omora timpul! De aceea, Dobrescu a ținut să îl informeze cât mai rapid de 

întâlnirea amenajată pe bunul Aurel, prietenul său de-o viață. 

—Să știi că nu i-am îngrădit să vină, finaliză noul meu dușman. Am lăsat-o în voia ei. 

De aceea, am pregătit un mesaj încântător amicei mele de la librărie. Cine putea să știe?... 

poate vă ieșea înțelegerea. Fata a decis să nu vină. Așadar, îți spun iar cu frumosul —Las-o în 

pace! 

Terenul de sport îmi suportă pașii frământați. Iată poarta! Las în urmă cele două 

clădiri, monocromatice acum, dar acoperite dimineața de un bej cald, deasupra căruia se 

revarsă, în structura acoperișului, table albastre ori portocalii. O simplă dramă prin care trec 

acum, deși mi se pare unică și imposibilă, s-o fi găsit și se va tot găsi în viața fiecărui elev de 

la liceul de băieți Știrbei-Vodă. Strada Traian mă așteaptă cu iureșul de liceeni și  hoardele de 

câini. 

Îngrijorată dintr-un motiv care îmi este necunoscut, mama uită să mă întrebe cum m-

am descurcat la pre-examene. Tata zâmbește și pornește discuția prin învăluire: 

—Ți-a mers bine astăzi? 

—Da, a fost totul în regulă la simulări. 

—Mă bucur să aud asta. Totuși, mă refer la... situația de dimineață. Fiule, o 

domnișoară a ajuns după multe ore de căutări la noi la ușă cu ceva timp în urmă. Era destul de 

necăjită că nu și-a respectat promisiunea. 

Alături de mama, duc platoul la mine în cameră. Dinulescu își dusese chiar el fata la 

liceul ”Sfântul Gheorghe”, aflând de tentativa de chiul. 

—Mamă, șoptesc eu înainte să intrăm în cameră, ți-o prezint pe fiica celui care mă va 

pica fără îndoială la examenul de mâine! 

O prezență feminină mă întâmpină îmbujorată. Buclele-i blonde sunt răsfirate sub 

umeri. Era ea. Fata pentru care am știut că toate sacrificiile îndurate în anii liceului au meritat 

să fie suportate.  
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Liceul Militar „D. A. Sturdza” Craiova – un nou drum  

într-o Românie Mare 
 

 

Prof. Zamfirică Petrescu 

Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova, jud. Dolj 

 

Motto: „Sistemul şcolar al unei ţări trebuie să fie oglinda fidelă a trebuinţelor, 

aspiraţiunilor şi caracterului naţional al poporului care o locuieşte” (Spiru Haret) 

 

Evoluția învățământului militar craiovean - repere istorice  

Îndelungata existență a învățământului militar în „Cetatea Băniei”, bogata tradiție 

educativă care a dat oștirii și țării 84 de promoții constituie pentru cadrele didactice și 

militare, dar și pentru elevii Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, o 

responsabilitate de conștiință. Se spune despre o moștenire că o meriți numai cu condiția să o 

sporești, să o convertești în tradiție. Prin urmare, prezentul și viitorul Colegiului Național 

Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova se sprijină pe trecut, consacrat prin realizări și 

merite ce vorbesc elocvent despre veacul de învățământ liceal militar din Craiova, în ciuda 

perioadelor dificile prin care a trecut de-a lungul timpului. 

Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova este continuatorul 

Liceului Militar „D. A. Sturdza”, care în perioada interbelică a ocupat un loc important în 

constelația liceelor militare din țară, iar la nivel local s-a situat în eșalonul întâi al liceelor 

oltene, fiind o adevărată pepinieră de personalități militare și civile. 

Istoria colegiului începe acum 137 de ani, în anul 1881, când se punea piatra de 

temelie a viitorului liceu militar, prin înființarea la 1 septembrie a Școlii Fiilor de Militari din 

Craiova, instituție ce avea să fie inaugurată patru ani mai târziu, în 1885, în prezența la 

manifestările oficiale a regelui Carol I (1866-1914). La 20 august 1902, școala s-a transformat 

în Gimnaziul Fiilor de Militari „D. A. Sturdza”, iar la 1 aprilie 1914, instituția primea 

denumirea de Liceul Militar „D. A. Sturdza”. Izbucnirea Primului Război Mondial la 15/28 

iulie 1914 și, în plus, ocuparea Craiovei de către forțele militare ale Puterilor Centrale, a 

întrerupt cursul firesc al evoluției acestei școli care intrase pe un nou făgaș. Liceul a fost 

evacuat la Iași (unde se mutase, de altfel, capitala României și unde se aflau autoritățile 

statului), împărțind aceeași incintă cu Liceul Militar „General George Macarovici”, în timp ce 

clădirea sa din Craiova (unde în prezent funcționează Liceul Tehnologic de Transporturi Căi 

Ferate) a devenit spital de răniți și anexă a comandamentului german. 

După încheierea războiului, liceul se întoarce în matca sa, unde, sub comanda 

colonelului Gheorghe Urziceanu, s-a construit o clădire nouă, și, an de an, zestrea acestei 

instituții școlare a sporit considerabil. După toți acești ani de glorie, liceul se desființează în 

1948, pentru ca, în plin regim comunist, un liceu militar cu reale merite, cu profil de aviație, 

cu dascăli merituoși și cu absolvenți apreciați, să se înfiinţeze sub denumirea onorifică de 

„Tudor Vladimirescu”. Mulţi au crezut la acea vreme că firul tradiţiei fusese reînnodat. 

Nimeni nu ar fi putut avea alte convingeri, din moment ce profilul de liceu pentru formarea 

unor „aşi ai aerului“ a fost repede asimilat şi slujit cu excelenţă. Totuşi, destinul său a fost cu 

totul altul. Anul 1998 a adus cea mai neplăcută veste atât pentru cadrele militare și pentru 

profesorii liceului, cât și pentru elevii săi: desființarea Liceului Militar „Tudor Vladimirescu” 

prin ordinul ministrului apărării M 19 din 16.04.1998. După o perioadă de 18 ani, în 

conformitate cu ordinul ministrului apărării naționale M.S. 53 din 21.04.2016, începând cu 
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01.07.2016, în garnizoana Craiova se reînființa Colegiul Național Militar „Tudor 

Vladimirescu”. Toate acestea susțin, o dată în plus, deviza acestei instituții de învățământ: „ 

PER ASPERA AD ASTRA!”. 

Organizarea și funcționarea Liceul Militar „D. A. Sturdza” Craiova ( 1919-1940) 

După doi ani de surghiun, în anul școlar 1918-1919  Liceul Militar „D. A. Sturdza”   

și-a reluat activitatea la Craiova. După Marea Unire, programa de învățământ a fost cea 

aplicată în liceele cu profil real, programă prevăzută în legea lui Spiru Haret din anul 1898
1
. 

În programa anului școlar din 1919, la cursul superior al liceului, obiectele limba română, 

limba latină și limba germană erau prevăzute cu câte 3 ore pe săptămână, limba germană fiind 

destinată în exclusivitate conversației, limba franceză cu câte 2 ore pe săptămână, iar 

matematica, 6 ore în clasa a V-a, 5 ore în clasa VI-a și 4 ore clasa a VII-a
2
. Celelalte 

discipline aveau următoarea repartiție în clasele V-VII: religie - 2 ore, istorie -5 ore, 

geografie, științe naturale, câte 4 ore, desen liniar - 6 ore, muzica, gimnastica și scrima, câte 3 

ore, dreptul constituțional -1 oră. În ceea ce privește științele fizico-chimice, acestea se predau 

câte trei ore săptămânal, în fiecare clasă dintre cele trei superioare
3
. Orele de curs se 

desfășurau dimineața, în intervalul orar 8,00-13,00, după-amiaza fiind rezervată educației 

fizice, artistice, instrucției militare și meditației (4 ore în intervalele 6.30-7.30 și 17.00-20.00).  

Până în 1925, Liceul Militar „D. A. Sturdza” și-a desfășurat activitatea pe baza 

directivelor date anual de Direcția liceelor militare și a prevederilor reglementate înainte de 

1914 (Regulamentul din 14 februarie 1910 pentru liceul din Craiova)
4
. Începând cu acest an a 

fost elaborat un nou regulament, date fiind schimbările survenite ca realizare a statului 

național unitar român. Noul regulament nu modifica însă prea mult scopul învățământului, 

criteriile de admitere și normele generale de desfășurare. Art.1 din regulament preciza că 

scopul învățământului militar liceal este acela de „a forma elemente de valoare pentru școlile 

pregătitoare de ofițeri”, criteriile de admitere erau legate de vârstă, sănătate, robustețe fizică
5
. 

Candidații susțineau examen de admitere, care consta în probe scrise la matematică și limba 

română și o probă orală de cunoștințe generale, comisia fiind numită de Ministerul de Război. 

Potrivit instrucțiunilor de admitere, învățământul în liceele militare era accesibil 

tinerilor proveniți din toate categoriile sociale, inclusiv din rândurile minorităților. Deși 

învățământul și întreținerea erau gratuite, candidații admiși plăteau o taxă la instalare, precum 

și o taxă anuală pentru cărți și rechizite, de care orfanii de război erau scutiți. Taxele erau mici 

pentru bursieri, dar sensibil sporite pentru nebursieri (solvenți)
6
. 

Datele statistice din anul școlar 1925-1926 ne oferă posibilitatea de a cunoaște care era 

în acel timp proveniența și componența elevilor liceului. Din cei 464 elevi înscriși, 326 erau 

fii de civili, 89 - orfani de război, 38 - fii de militari, 10 - fii de invalizi de război și un copil 

de trupă
7
. De asemenea, trebuie evidențiat faptul că exigența era extrem de mare, în condițiile 

în care, la încheierea anului școlar mai sus menționat, din cei 464 elevi înscriși doar 322 au 

                                                 
1
 Prin legea din 1898, a prelungit durata învăţământului secundar de la 7 la 8 ani, împărţindu-l în două 

cicluri: inferior (gimnaziu) şi superior (liceu) şi în trei secţii: reală (ştiinţe), modernă (limbi străine) şi clasică 

(limbi străine, latină şi greacă). Învăţământul secundar pentru băieţi s-a organizat în gimnazii şi licee, iar cel 

pentru fete în şcoli secundare de gradul I (5 ani) şi II (4 ani) – cu studii speciale necesare femeilor (ex: creşterea 

copiilor, igienă, farmacie). 
2
 Nicolae Andrei, Gh. Pârnuță, Istoria învățământului din Oltenia, Editura Scrisul românesc, 1977, vol. I, p. 

140. 
3
 Ibidem. 

4
 Mr. Viorel Penciu, Arc peste timp. Monografia Liceului Militar „ Tudor Vladimirescu” Craiova, f. Edit, f.a, 

p. 21. 
5
 Ibidem. 

6
 Ibidem. 

7
 Arhivele Naționale ale României, filiala Craiova, Fond Liceul Militar „ D. A. Sturdza”, dosar  9/1925, 

nepaginat. 
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promovat, 115 au rămas corigenți, iar 27 repetenți.
8
 În cest liceu - spre deosebire de liceele 

teoretice - taxele școlare pentru solvenți erau diferite, începând de la 562 lei și urcând treptat 

până la 6.000 lei, iar pentru cei înscriși supranumerar taxa se stabilea la 9.000 de lei
9
.  

Despre atmosfera cazonă existentă în liceul militar în perioada interbelică a povestit în 

reportajul Și noi am fost elevi, publicat în Cuvântul liber din 9 februarie 1935, scriitorul și 

publicistul Alexandru Sahia, fost elev al acestui liceu între 1920-1927.
10

 

Începând cu anul 1928, după realizarea reformei învățământului primar și secundar, 

planul cadru înregistrează unele modificări: o importanță mai mare se va acorda educației 

fizice (28 de ore), în timp ce limba română și matematica aveau câte 23 de ore. În ceea ce 

privește limbile străine, o importanță sporită va căpăta franceza, cu un număr dublu de ore 

comparativ cu limba germană, în același an se va introduce și limba engleză, iar din 1942, 

limba italiană. Pentru a veni în sprijinul elevilor la limbile moderne, matematică și științele 

fizico-chimice erau angajați pedagogi și preparatori
11

, care să sprijine elevii fie în procesul de 

învățare a lecțiilor, fie în realizarea temelor pentru acasă. Liceul dispunea de săli de clasă, dar 

și de săli speciale pentru gimnastică, laboratoare de fizică și chimie și chiar un muzeu de 

științe naturale
12

. 

Structura organizatorică a liceelor militare a fost concepută astfel încât să asigure 

elevilor o cultură generală la nivelul celor mai bune licee civile, un volum de deprinderi 

militare elementare și mai ales o educație în spiritul tradițiilor patriotice ale poporului și 

armatei sale, al apărării gliei străbune, al disciplinei și ordinii, al dragostei față de meseria 

armelor. 

Dascăli de prestigiu 

Considerat de Ilariu Dobridor, în unul dintre numerele revistei liceului, Flamuri, „un 

laborator în care minereurile sufleteşti ale elevului, topite în flacăra învăţăturii şi educaţiei, se 

prefac în metale de preţ cu care-şi clădeşte valoarea ei istorică o naţiune“, Liceul Militar se 

putea mândri cu dascăli de prestigiu
13

. Erau cei care desăvârşeau pregătirea militară, dar şi 

cultura viitorilor militari de carieră. An de an, Liceul Militar „D. A. Sturdza” din Craiova a 

fost încadrat cu personal didactic select, profesori cu norma de bază la cele mai renumite licee 

craiovene. Pentru exemplificare vom folosi ca repere încadrarea anului școlar 1925-1926 și 

cea a anului 1934, când în această școală funcționau, conform statului de salarii, următorii 

profesori: Th. Popescu și I. F. Popescu (limba română), T. Ștefănescu și Ilie Almăjan (limba 

latină), Vasile Mihăilescu și Nicolae Gh. Dinculescu (istorie), I. Dongorozi, Alexe 

Georoceanu (geografie), N. Balaban, Mihai Nicolcescu (matematică), dr. Aurel Panca 

(igienă), Elie Mihăilescu ( muzică vocală), Aurel Bobescu (vioară), Anghel Rădulescu            

(violoncel), Ana Mărășescu (pian), Eraclie Hagiescu (caligrafie și desen), C. Constantinescu 

(gimnastică), Ioan Savin (scrimă). Un deceniu mai târziu,  în 1934 din corpul profesoral al 

liceului militar făceau parte C.D. Fortunescu (franceză), D. Theodorescu și Mihail Gregorian  

(limba română), D. Dănescu (matematică), Miltiade Ioanid (franceză), C. Iliescu (fizică-

chimie), C. Rădulescu (științe naturale), Romeo Stănculescu (educație morală)
14

. De 

                                                 
8
 Nicolae Andrei, Gh. Pârnuță, op. cit., p. 142. 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem, p. 143. 

11
 Pedagogii și preparatorii aveau în sarcină să supravegheze și să îndrume studiul individual de seară al 

elevilor și proveneau fie dintre absolvenții de studii universitare care nu fuseseră încadrați în posturi de profesori, 

fie dintre studenții din anii superiori. 
12

 A. N. R., filiala Craiova, Fond Liceul Militar „D. A. Sturdza” , dos. 4/1925, nepaginat. 
13

 http://wikimapia.org/59192/ro/Ansamblul-de-cladiri-al-fostului-Liceu-Militar-D-A-Sturdza-in-prezent-

Grupul-Scolar-CFR 
14

 A.N.R., filiala Craiova, Fond Liceul Militar„D. A. Sturdza” , dos. 70/1934, p. 79. 
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menționat este faptul că mulți dintre aceștia nu erau doar profesori de elită, ci și personalități 

importante care, prin demersurile întreprinse, au lăsat urme importante în cultura română.  

Marele profesor Constantin D. Fortunescu este cunoscut în istoria urbei ca fiind un 

cărturar cu mari contribuţii la dezvoltarea vieţii culturale a Băniei, prin înfiinţarea Societăţii 

Prietenii Ştiinţei în 1915, a revistei Arhivele Olteniei în 1922, publicaţie de mare însemnătate 

atât în trecut, cât şi în prezent, dar şi a Filialei Arhivele Statului în 1931, al cărei prim director 

onorific a fost. În 1922, Fortunescu a fondat la Craiova, împreună cu Ion B. Georgescu, C. 

Gerota, Ion Dongorozi şi Elena Farago, revista literară Năzuinţa, la care au colaborat Simion 

Mehedinţi, Ion Barbu, Camil Petrescu. Vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor Olteni şi 

preşedinte al Cercului franco-român din Craiova, delegat al profesorilor la congrese 

internaţionale din străinătate, rafinat bibliofil şi colecţionar de opere de artă, C.D. Fortunescu 

a lăsat o amprentă demnă de laudă asupra vieţii culturale din Craiova
15

. În lupta pentru 

încropirea arhivelor oltene, profesorul C.D. Fortunescu l-a avut alături şi pe marele savant 

român Nicolae Iorga, care a exercitat presiuni la organele locale şi centrale. Unul dintre 

„discipolii“ marelui enciclopedist Bogdan Petriceicu Hasdeu, C.D. Fortunescu s-a ridicat, fără 

îndoială, la nivelul învăţăturilor profesorului său, perfecţionându-se în vorbirea unei „limbi“ 

universale: iubirea pentru frumos şi încurajarea necontenită a acestuia
16

.  

Ion Dongorozi, o altă personalitate a culturii române interbelice, a debutat ca scriitor 

după Primul Război Mondial în revista Convorbiri literare,  apoi a colaborat la revistele 

Ramuri, Universul literar, Scrisul românesc, Rampa și Adevărul literar și artistic.
 
Între 1926 

și 1927, perioadă în care preda și geografia la Liceul Militar „D. A. Sturdza”, a fost director al 

Teatrului Național din Craiova. În timpul mandatului său de director, Dongorozi a introdus 

reprezentațiile teatrale duminicale în școli, în închisori și în cazărmi, a organizat conferințe cu 

invitați de prestigiu și turnee prin întreaga Oltenie. A fost coautor de manuale, împreună cu 

Simion Mehedinți
17

. 

Profesorul Nicolae Gh. Dinculescu, absolvent al Facultăţii de Istorie şi Geografie şi al 

Facultăţii de Filologie (1913). A funcţionat la Arhivele Statului conduse de Dimitrie Onciul. 

Între anii 1925-1930 a fost profesor de istorie la liceele “Fraţii Buzeşti”, “Carol I” şi la 

Liceul Militar din Craiova. Ca director al Arhivelor Statului (1934-1939) a organizat primele 

depozite în Casele Băniei. A fost colaborator activ la revista Arhivele Olteniei cu articole şi 

comunicări bogat documentate: Craiova cetate, Grădini publice în Craiova, Craiova acum 

50 de ani, un studiu amplu în care prezintă oraşul între anii 1880-1890
18

.  

Profesorul Vasile Mihăilescu, absolvent al Facultății de Ştiinţe (secţia istorie) şi Şcolii 

Normale Superioare din Bucureşti. A predat la școli din Buzău, Piatra Neamț și București, iar 

în 1904 a revenit la Craiova, unde a și rămas, fiind profesor de istorie la liceele ”Carol I” și 

Liceul Militar „D. A. Sturdza”.  A iniţiat ridicarea bustului lui Ioan Maiorescu, la Craiova, în 

anul 1909. A publicat numeroase studii și lucrări istorice: Rolul românilor în peninsula 

Balcanică (1900),  De ce am ridicat monument lui Ioan Maiorescu la Craiova (1913)
19

. 

Profesorul Miltiade Ioanid a absolvit  Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, 

Secţia limba şi literatura franceză (1923). A funcţionat la Piteşti şi Râmnicu Vâlcea, iar din 

1929 s-a stabilit la Craiova, ca profesor de limba franceză. La  Liceul Militar ”D. A. Sturdza” 

a fost profesor între anii 1929-1948, în paralel cu celelalte şcoli. A fost inspector-şef pentru 

şcolile din Oltenia (1932). A fost poet, prozator şi traducător, debutând cu Poeme, în 1918, la 

                                                 
15

 Coord. Mariana Leferman, Gabriela Braun, Adrian Năstase, Tudor Nedelcea, Florentina Urziceanu, Repere 

spirituale românești. Un dicționar al personalităților din Dolj, Edit. Aius Printed, Craiova, 2005, p.131. ( în 

continuare se va cita Repere spirituale românești) 
16

 http://www.gds.ro/Local/2011-06-11/C.+D.+Fortunescu%2C+o+fortuna++a+culturii+din+Oltenia/ 
17

 Repere spirituale românești, p. 109. 
18

 Ibidem, p. 104. 
19

 Ibidem, pp 211-212. 
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revista Rampa. A colaborat cu versuri, proză şi articole la Convorbiri literare, Presa Olteniei, 

Ramuri, Năzuinţa, Meridian, Arhivele Olteniei. Căteva dintre publicațiile acestuia sunt: 

Poteci, în lăuntrul meu, volum de versuri (Craiova, 1932), Meandre. Poezii (Craiova, 1938), 

Desmeticire. Nuvele şi povestiri (Bucureşti, 1935). A tradus din P. Valéry, N. de Regnier, Ch. 

Baudelaire, Maupassant
20

.  

Cu astfel de profesori activitatea instructiv-educativă, bogată, valoroasă, de un ridicat 

nivel apare reflectată în conținutul proceselor-verbale de inspecție. Despre Ion Dongorozi, 

asistat la clasă de inspectorul Ion Tutuc, la 14 octombrie 1922, se scrie: „Deși aflat la 

începutul carierei, profesorul ne arată frumoase speranțe pentru viitor”
21

. La 10 martie 1923, 

generalul Rujinschi, inspectorul tehnic al învățământului militar consemna despre același 

profesor că este un bun psiholog și are frumoase calități didactice
22

. Referitor la profesorul de 

fizică și chimie, Gh. Gheorghiu, inspectorul Ion Tutuc sublinia, la 12 octombrie 1923, că la 

orele sale „întreaga clasă e în mișcare” și că elevii „experimentează, observă, trag 

concluzii”
23

. Profesorul de limba germană, V. Turtureanu, era apreciat, la 4 mai 1922, pentru 

că folosește în activitatea cu elevii metode care dau rezultate admirabile și că acesta „se 

numără printre profesorii distinși ai învățământului”
24

. Aceleași organe de îndrumare și 

control consemnau, la 10 martie 1923: „aducem mulțumiri și laude pentru cor profesorului de 

muzică Elie Mihăilescu”
25

. De altfel, educația muzicală era foarte importantă, dacă în 1925-

1926 un număr de 331 de elevi erau repartizați la vioară, 59 la pian, 59 la violoncel
26

. Din 

activitatea desfășurată odinioară de profesorii și elevii acestui liceu reține atenția și 

preocuparea consacrată cunoașterii multilaterale a elevilor, în care scop se acorda o atenție 

sporită alcătuirii fișei individuale a acestora, precum și celei care viza organizarea șezătorilor 

literare și serbărilor. Săptămânal, în fiecare sâmbătă, elevii vizionau filme, liceul fiind dotat 

cu un foarte bun aparat de cinematograf
27

. De asemenea, elevii își puteau manifesta talentul 

prin publicarea creațiilor, studiilor și articolelor în diverse reviste: Cultura, Ecoul, Săgeata și 

Flamuri.  

Datorită valorilor primite în această școală, absolvenții Liceului Militar „D. A. 

Sturdza” au înaintat pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei sociale și profesionale, remarcându-

se atât în domeniul militar cât  și în diverse domenii ale științei.  
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Gimnaziul / Liceul “Tudor Vladimirescu”  în primii ani ai  

României Mari 
 

 

Eleva Băluțoiu  Denisa 

Colegiul Național  “Tudor Vladimirescu”, Tg-Jiu, jud. Gorj 

 

Gimnaziul real din Târgu Jiu s-a constituit în 1890, în perioada ministeriatului  Titu 

Maiorescu, a cărui semnătură legiferează ordinul de înființare. 

Cel de-al doilea director al școlii, Iuliu Moisil, va propune ministerului și va obține 

acordul pentru numele Tudor Vladimirescu, începând cu 1897. 

Gimnaziul “Tudor Vladimirescu” a fost prins în vâltoarea războiului sub mai multe 

forme. Cursurile s-au oprit odată cu campania anului 1916. Școala a devenit spital al armatei 

române, iar după regtragerea acesteia, în toamna 1916, a fost ocupată de armatele austo-ungare și 

germane. O parte din elevi au acționat ca cercetași, inclusiv Ecaterina Teodoroiu, elevă în 

particular a gimnaziului Tudor. O parte din profesori au murit pe frontul de la Jiu sau din 

Moldova. Alături de ei, foștii elevi, Ecaterina Teodoroiu și căpitanul Dumitru Morjan, în august 

1917, la Muncelul , Dealul Seciului, frontul din moldova.  

Zona de front se îndepărtase de Târgu Jiu,  din sfârșitul anului 1916, dar operațiunile 

militare se vor termina abia în 1918, în noiembrie. Cetățeni responsabili ai urbei de pe Jiu pun 

umărul să reînceapă activitatea școlară. Unul din cei mai implicați transpunerii în practică a 

acestui deziderat se pare că fost preotul Mălăescu Ion. Coordonase activitatea școlii –cât mai 

rămăsese din ea- în anii 1916-1918, când dascălii luptau pe front. Distrugerile erau multe și 

dureroase ; obștea elevilor și profesorilor împuținată și risipită, școala, în mare parte, grav 

afectată.  

Eforturile de redeschidere a școlii au dat roade. O  prelucrare a unor statistici ale vremii 

evidențiază că la nivelul celor șapte clase gimnaziale , câte două pe an de studiu, nivelul I-III și o 

clasa la nivelul IV , s-au înscris în anul școlar 1917-1918 , 392 elevi , față de 404 elevi înscriși la 

nivelul anului 1915-1916.
1
 Diferența redusă între înscrișii dinainte de închiderea școlii și cei din 

anul imediat următor demonstrează că interesul pentru învățătura era mare , dar și eforturile 

pentru redeschiderea școlii erau pe măsură.  

In toamna anului 1919 , la aproape un an  de la sfârșitul primei mari conflagrații 

mondiale, Gimnaziul “Tudor Vladimirescu’’ se transforma în Liceul ‘’Tudor Vladimirescu’’ 

conform O.M. nr.25480/1918 și confirmat prin decretul regal nr.3864.
2
 Va păstra aceasta 

denumire până în 1948 . Odată cu transformarea sa în liceu, școala va avea și un nou director în 

persoana prof. de matematică , Constantin Roibănescu. Sub coordonarea sa își va finaliza studiile 

liceale prima promoție, 1919-1923, odată cu aceasta finalizându-se și mandatul directorului 

Roibănescu prin demisia acestuia . Se pot aprecia ca și cauze generatoare ale deciziei 

demisionării, dificultățile materiale generate de refacerea școlii după război, indisciplina pe care 

directorul o acuza în multe materiale prezentate în diferite momente, dar și lipsa de implicare a 

mai multor segmente sociale de la elevi, părinți până la autorități, în promovarea bazată pe 

eficiența propriei munci. Altfel activitatea sa ca director este ilustrată prin documente , ca -  

deosebită. In septembrie 1923 se aniversau 100 ani de la moartea ctitorului învățământului 

românesc modern , Gh. Lazăr. Momentul a fost sărbătorit  prin frumoase activități liceale , de 

aceeași apreciere beneficiind și comemorarea luptelor de la Jiu din 1916. Proaspăt constituitul 

                                                 
1
Cornel Cîrstoiu , Liceul  Tudor Vladimirescu. Un secol de lumină , Tipografia Târgu –Jiu , 1990, p.99-100 

2
 Monitorul Oficial , nr.114, 9 septembrie 1918  
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Liceu, ‘’Tudor Vladimirescu’’ desfășura activități didactice și pentru elevi de la clase bugetare 

,dar și pentru elevi provenind de la clase extrabugetare .  

Direcția a fost preluată de  prof. de istorie și geografie , Mihail Costescu din octombrie 

1923 până în septembrie 1925. Profesia sa s-a reflectat și în numeroasele activități cu specific 

istorico-social . Au fost aniversate marile momente ale istoriei naționale și în iunie 1924, în 

cadrul unui ceremonial impresionant, a fost dezvelită placa comemorativă dedicata eroilor 

profesori de la Gimnaziul ‘’Tudor Vladimirescu’’ din primul război mondial. Documentul săpat 

în marmură albă poate fi admirat și astăzi în impunătorul hol al școlii, de la intrarea principală pe 

peretele din dreapta. Numele dăltuite întru veșnica amintire sunt: Tiberiu Popescu, director și 

profesor, Stelian Sterescu, profesor, Augustin Crainic, director și profesor. Elevii școlii sub 

conducerea riguroasă a cadrelor didactice, au participat la diferite manifestări cu caracter  

științific și comemorativ, la diferite serbări care se finalizau și cu strângerea de fonduri pentru 

dotarea bibliotecii cu noi volume, pentru realizarea băncilor din școală , pentru organizarea unei  

Săli de lectură. Nu este lipsit de importanță faptul că în perioada când la conducerea liceului s-a 

aflat prof. Mihail Costescu, școala dispunea de o societate de lectură, o societate de matematică, 

un ansamblu de gimnastică, s-au realizat abonamente la prestigioase publicații din țară și din 

restul spațiului european, s-a reorganizat muzeul școlii -împuținat considerabil după anii de 

război – iar împreună cu doctorul Nicolae Hasnaș, senator de Gorj, în anul 1924, a debutat 

acțitunea de ridicare a unui internat al școlii. Conducerea liceului conștientiza necesitatea unui 

spațiu de locuire și coordonare a procesului de învățământ pentru elevii proveniți din afara 

orașului. Construirea internatului școlii s-a realizat începând cu acel an, în spațiul din fața școlii. 

Clădirile nu mai exista demult, dar pot fi observate în fotografia de grup a Regimentului 18 Gorj. 

Situate în partea dreaptă a imaginii, clădirile internatului s-au realizat cu sprijinul financiar al 

Ministerului Invățământului. 

Intre anii 1922-1928, ministru al învățământului era Constantin Angelescu, născut la 

Craiova în 1869 , devenit un apreciat chirurg, prof, univ., politician apreciat și membru al 

Academiei Române. In mandatul său la educație , primul mandat , pentru că din 1933-1937 a 

urmat cel de-al doilea, C. Angelescu a introdus un nou tip de evaluare la absolvirea liceului – 

Bacalaureatul. Anul este 1924. In acel an, directorul Mihail Costescu reintrodusese evaluarea la 

sfârșitul ciclului inferior, activitate dispărută din 1912. Urmare a sesiunii, iunie 1924, au fost 

admisi: Geamănu Grigore și Lupescu Constantin . Vor deveini nume de referință, atât în viața 

politică, cât și în cea medicală a spațiului românesc. In ultimul an de directorat al prof. Mihail  

Costescu, Liceul „Tudor Vladimirescu” funcționa cu zece clase bugetare și trei clase 

extrabugetare. Efectivele sunt destul de mari, dar și activitățile școlare la clasă și în afara orelor 

de curs, demonstrează o stăruință deosebită, atât din partea elevilor, profesorilor , cât și a unei 

părți a autorităților locale. O serie de activități s-au desfășurat în anul 1923-1924 de la serbări, 

concursuri sportive, societăți școlare științifice, sporirea numărului de abonamente la reviste din 

țară și din străinătate, a numărului de volume din bibilioteca școlii , cât și inventarierea resturilor 

rămase de la fostul muzeu înființat de Iuliu Moisil și Al. Stefulescu, sau acțiuni de caritate pentru 

copii cu probleme de sănătate mentală . Aceste ultime acțiuni s-au desfășurat cu sprijinul 

prefectului de Gorj,  Ion Micodim și respectiv, medicul Hasnaș , senator de Gorj. 
3
 

Directorul , Mihail Costescu este o personalitate a vremii sale prea puțin cunoscută, dar 

cu rezultate deosebite. Deși nici o imagine nu ne aduce chipul său până în contemporaneitatea 

imediată și nu știm foarte multe lucruri despre omul Mihail Costescu, este un cadru didactic ce s-

a implicat în dezvoltarea școlii  într-o manieră ce ni-l amintește pe marele director Moisil.  

    Anii 1925-1930 au fost anii directoratului lui Archir Iancu, profesor de fizică și chimie. 

Situația școlară generală, pentru anii 1925-1928, este ilustrată în tabelul de mai  jos: 

 

                                                 
3
 Cornel Cîrstoiu , op. cit. , p. 120 
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An școlar 1925-1926 14 clase  746 elevi  Clase particulare  

An școlar 1926-1927 15 clase  806 elevi  Clase particulare /mai puține /115 elevi  

An școlar 1927-1928 15 clase  811 elevi  Clase particulare /121 elevi  

 

In anul 1928, marea guvernare liberală ce a consolidat România Mare, a elaborat  noua 

lege a învățământului secundar , legea cu nr.79  din 15.05.1928
4
 . Legea  avea să influiențeze și 

activitatea liceului din Târgu-Jiu după intrarea  în vigoare în 1.09.1928 . Conținutul legii nu este 

total novator; a constituit o modalitate de uniformizare legislativă după Marea Unire.
5
 Structura 

cronologică a liceului era redusă la șapte ani. Invățământul superior era dotat cu un an 

preparator, premergător celor specifici. Bacalaureatul era o etapă necesară celor care doreau să 

continuie studiile , stabilea art. 22. Se păstra caracterul nemixt al componenței claselor , iar 

anuarele școlii, mai mult sau mai puțin constant publicate, demonstrează o activitate susținută , 

atât pentru cadrele didactice , cât și pentru școlari.  

 

 

Bibliografie: 

 

 Colecția muzeală a C.N. Tudor Vladimirescu, TgJiu 

 Cornel Cîrstoiu , Liceul  Tudor Vladimirescu. Un secol de lumină , Tipografia Târgu –

Jiu,1990 

 Monitorul Oficial , nr.114, 9 septembrie 1918  

 Monitorul Oficial , Partea I .nr. 105 din 15.05.1928  

 Stanciu I.Gh., Scoala și pedagogia în sec. XX, Ed. Didactică și Pedagogică  

 

                                                 
4
 Monitorul Oficial , Partea I .nr. 105 din 15.05.1928  

5
I.Gh.Stanciu, Scoala și pedagogia în sec. XX, Ed. Diactică și pedagogică , București , 1983, p.245  



 

209 

 

 

În slujba României Mari – Mareșalul Constantin Prezan 
 

 

Prof. dr. Florentin Traian Ciobotaru 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași 

 

Prezan Constantin, fiul lui Constantin și al Alexandrinei Prezan, s-a născut la 27 

ianuarie 1861 în satul Sterianu de Mijloc, comuna Butimanu, plasa Snagov, districtul Ilfov, în 

prezent județul Dâmbovița. 

Și-a început cariera militară la Școala Fiilor de Militari din Iași, la vârsta de 13 ani, pe 

1 septembrie 1874. În 1877, la 1 septembrie, s-a înscris la Școala de Infanterie și Cavalerie 

din București. La 1 iulie 1879 a fost avansat la gradul de sergent, pentru ca la absolvirea școlii 

(1 iulie 1880) să obțină gradul de sublocotenent. Studiile militare au fost continuate în 

capitală, unde a frecventat între anii 1880-1883 cursurile Școlii Speciale de Artilerie și Geniu, 

finalizate cu obținerea gradului de locotenet la 11 iulie 1883. Completarea pregătirii militare a 

realizat-o în Franța, unde s-a specializat la Școala de Aplicație de Artilerie și Geniu de la 

Fontainebleau, pe care a absolvit-o în 1886 cu gradul de căpitan. 

Militarul Constantin Prezan a fost crescut și educat în spiritul epocii, începându-și 

cariera militară atunci când România avea nevoie, mai mult ca oricând, de fiii ei pentru a-și 

consolida poziția de stat independent. Din primii ani ai contactului cu realitățile românești, 

Constantin Prezan s-a dovedit a fi receptiv la nevoile timpului său. 

La cumpăna secolelor XIX-XX, îl găsim pe locotenet-colonelul Constantin Prezan 

preocupat, în egală măsură, de nevoile armatei și de cele ale monarhiei. Slujea atât armata, cât 

și interesele Coroanei, sub protecția căreia a trăit momente înălțătoare. Marile evenimente ale 

începutului de secol XX nu l-au ocolit pe generalul Constantin Prezan. Gradul și funcția 

deținute îl implicau în majoritatea acțiunilor militare și diplomatice. 

În timpul celui de-al doilea război balcanic (1913), îl regăsim la comanda Diviziei a 7-

a. Ofițerul cu “ținută sigură și socotită”, cum îl prezenta Nicolae Iorga, a avut o contribuție 

remarcabilă la realizarea planurilor de luptă în primul război mondial, în conducerea Armatei 

a 4-a (de Nord), la desfășurarea “Bătăliei Bucureștilor” și a campaniilor armatei române din 

anii 1916-1917 și 1918-1920. Efortul depus de acesta în timpul Marelui Război ne determină 

să-l consideră drept unul dintre militarii care și-au înscris numele printre făuritorii României 

Mari.  

După intrarea României în primul război mondial la 15 august 1816, în decembrie a 

fost numit la conducerea Marelui Cartier General Român. Din această ipostază, a realizat 

aliniamentul defensiv de pe linia Siretului și în Carpații Orientali, la adăpostul căruia s-a 

desfășurat refacerea armatei române în iarna și primăvara anului 1917. În vara aceluiași an, 

generalul Constantin Prezan s-a aflat la comanda campaniei militare a armatei române în 

memorabilele bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz, încheiate cu victorii românești. 

Tratativele de la Focșani din 1917 și preliminariile păcii separate de la Buftea-București l-au 

găsit pe generalul Constantin Prezan la comanda întregii armate române, ca urmare a unui 

artificiu de natură politico-diplomatică prin care s-a urmărit neimplicarea regelui Ferdinand în 

evenimentele dificile prin care trecea țara. 

În a doua mobilizare a armatei române, din noiembrie 1918, generalul Constantin 

Prezan s-a aflat din nou la conducerea Marelui Cartier General. Din această poziție a 

contribuit la realizarea planurilor de luptă în vederea desfășurării campaniei militare împotriva 

Ungariei. Prin victoria repurtată de români, care a condus la ocuparea Budapestei, s-a adus o 

contribuție decisivă la oprirea expansiunii bolșevismului către Europa Centrală și Apuseană.  
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Libertatea moților, amenințați să rămână pentru totdeauna sub stăpânire maghiară era 

evidentă. Ungurimea bolșevizată a mobilizat armata în iulie 1919 și, încălcând astfel deciziile 

aliaților, a trecut Tisa, respingând diviziile ardelene care asigurau securitatea frontierei de stat, 

înaintând către Oradea. În acele momente dificile ale existenței tânărului stat, generalul 

Prezan se afla în oraș într-o misiune de inspecție a trupelor din Transilvania. Găsindu-se 

pentru a treia oară în fața primejdiei, generalul Constantin Prezan a conceput planul de 

operațiuni militare și a organizat grupul de manevră al generalului Traian Moșoiu, hotărând 

contraofensiva. În câteva zile armatele maghiare, care au trecut Tisa prin trei locuri distincte, 

înaintau victorioase, sub privirile îngăduitoare ale Europei. Trupele române aflate sub 

conducerea generalului Prezan au opus rezistență și în urma victoriilor au lansat 

contraofensiva până la Budapesta. 

Alarmați de protestele Europei, cauzate de întorsătura neașteptată a evenimentelor, au 

sosit pe câmpul de luptă regele Ferdinand și primul ministru Ion I. C. Brătianu. În ajunul 

operațiunilor militare, Ionel Brătianu își exprima teama că nu putea permite angajarea armatei 

române în noi operațiuni: “Domnule general nu vei putea face acest lucru, pentru că aliații ne 

opresc și ca atare nu pot îngădui”. Replica fermă a generalului nu a întârziat să apară: 

„Domnule Prim-ministru, nu cred că dumneavoastră, care ați fost făptașul biruinței de până 

acum să contribuiți pentru a doua oară la mâhnirea armatei române. Dacă împiedicați iarăși 

înaintarea către Budapesta, ungurii se vor reface și ne vor ataca din nou. Lăsați-ne să trecem 

Tisa, în trei zile vom fi la Budapesta, vom da țării vagoane, mașini, armament … în schimbul 

celor ce ne-au fost luate sub ocupație. De veți întâmpina greutăți din partea aliaților tăiați-mi 

mie capul, sacrificați un om, nu o armată și o Țară”. La atâta hotărâre, primul ministru a 

răspuns: “Domnule general am fost împreună în toate împrejurările grele din acest război. Ne-

am înțeles întotdeauna și am biruit. Fă așa cum ai hotărât”. Astfel, armata română a trecut 

Tisa și a cucerit capitala „inamică” la 4 august 1919. Încununarea acestor operațiuni militare a 

fost reprezentată de semnarea Tratatului de la Trianon de către Ungaria, care recunoștea cu 

această ocazie frontiera vestică a României Mari. 

Evenimentele și-au urmat cursul. Premierul Ionel Brătianu a refuzat să semneze 

tratatul de pace, pe care l-a considerat nedrept, și s-a retras de la putere lăsând locul lui 

Alexandru Vaida Voievod. Ungaria a fost obligată să se supună hotărârilor Consiliului 

Suprem Aliat și, astfel, s-a restabilit ordinea în Europa Centrală.  

După campania militară din Ungaria, generalul Constantin Prezan și-a încheiat 

misiunea. Contribuise cu modestie și efort constant alături de regele său la înfăptuirea 

României Mari. În aprilie 1920 s-a retras la moșia sa din Schinetea Vasluiului, înconjurat de 

cei dragi pe care îi ținuse departe de grijile frontului.  

Țara și armata au avut norocul să găsească în persoana generalului Constantin Prezan 

un șef înzestrat cu reale și alese însușiri. Statornic în credința și idealurile sale, spirit realist și 

echilibrat, bucurându-se de o autoritate deosebită, atât față de apropiați, cât și față de aliați, 

harnic și modest, Prezan s-a dedicat împlinirii atribuțiilor sale militare, servind țara fără nicio 

preocupare, ambiție sau veleitate de alt ordin. Generalul ieșise complet “curat” din Marele 

război, numai cu moșioara sa de la Schinetea – Vaslui, dintr-o situație în care atâția ofițeri, și 

nu numai, au făcut avere. 

În deceniul III al secolului XX, generalul Constantin Prezan s-a retras din viața 

publică. A căutat un moment de respiro, pe care îl merita cu prisosință, pentru că își realizase 

mare parte dintre obiectivele pe care și le propusese. 

Anul 1923 a însemnat pentru militarul și omul Constantin Prezan o recunoaștere 

majoră a incontestabilelor sale merite. Astfel, Academia Română l-a primit în rândul 

membrilor de onoare, împreună cu generalul Alexandru Averescu, la data de 7 iunie. Cu 

prilejul acordării titlului de membru onorariu, academicianul Andrei Rădulescu arăta: “Prin 

răspunderea grea ce au luat asupră-le, prin priceperea lor, prin munca depusă, prin 
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patriotismul lor, au contribuit într-o largă măsură la împlinirea idealului național. Pentru 

această activitate socotind că Academia Română trebuie să-i cinstească primindu-i în sânul 

ei ca membri de onoare. Am fi nedrepți dacă la faptele lor de arme n-am adăuga și marea 

contribuție a lor, publicistica militară, prin intermediul căreia au luat parte la dezbaterea 

unei problematici majore legate de teoria instruirii trupelor și ducerii războiului”. 

Reîntors la București în 1930, Constantin Prezan a dorit să-și îndeplinească o dorință 

mai veche și anume să reorganizeze armata fără servituți de partid. În acest sens, în calitate de 

senator a supus dezbaterii Parlamentului României un nou proiect al Legii Armatei, fără a se 

bucura de succes însă. 

La 14 iunie 1930 s-a înființat sub înaltul patronaj al regelui Carol al II-lea demnitatea 

de Mareșal al României. Ulterior, la Sighișoara, a avut loc învestirea generalilor Alexandru 

Averescu și Constantin Prezan cu titlul de mareșali ai României. După primirea bastonului de 

mareșal, Prezan a transmis regelui că această cinstire personală dorește să se răsfrângă asupra 

întregii armate române. 

În 1943, pe 27 august, după nici trei luni de la moartea soției sale, Olga, (21 iunie 

1943) avea să se stingă din viață, la vârsta de 82 de ani, la Schinetea, unul dintre cei mai 

valoroși ofițeri ai armatei române, mareșalul Constantin Prezan. Acesta a scris în cartea 

neamului românesc un mare capitol de istorie, care a supraviețuit veacurilor. N-a intrat în hora 

răutăților vieții. Discret, modest, liniștit, ca marii eroi ai antichității nu s-a atins de veșmântul 

vanităților trecătoare. A stat deoparte de vâltorile tulburi, în cadrul înalt al demnității și 

modestiei, înconjurat de respectul neamului întreg. 

Îndrăznim să repetăm, fără teama de a greși, cuvintele unui apropiat al mareșalului, 

rostite la înmormântarea acestuia: “A murit Mareșalul Constantin Prezan. A căzut un turn de 

la Porțile Cetății. S-a stins un luceafăr al eroismului nostru românesc”. Aceste cuvinte 

reprezentau o profeție, întrucât pentru România aveau să urmeze vreme grele. Viața lui 

Constantin Prezan s-a  închegat, unitar și măreț, în epopeea războiului de reîntregire, unde a 

jucat un rol de frunte, neumbrit de nicio altă tentație.  
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Strada Ștefan cel Mare cu Mitropolia, Teatrul și 

Palatul Roznovanu (DJAN-Iași) 
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Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași 

Profesor coordonator: prof. dr.  Florentin Traian Ciobotaru 

 

“Niciun foc nu curăță ca focul jerfei; 

nicio flacără nu se suie mai drept 

 până în inima Dumnezeirii”
1
 

(Regina Maria, Jassy 1918)  

 

La sfârșitul anului 1916, în contextul ocupării 

Bucureștiului de către armatele Puterilor Centrale, 

Familia Regală, Guvernul și Parlamentul României s-

au refugiat la Iași, împreună cu o bună parte a 

populației din teritoriul cotropit. În Moldova s-a 

păstrat nucleul statului în jurul căruia s-a împlinit 

România Mare. 

La Iași au venit delegații Basarabiei și 

Bucovinei pentru a discuta problema unirii acestor 

provincii cu trupul țării. Se poate spune că la Iași 

România a reînviat. Orașul, care părea că își încetase 

de mult rolul său istoric, a devenit centrul vital al națiunii, îndeplinindu-și încă o dată 

misiunea sa, în slujba neamului românesc. Regele Ferdinand I și Regina Maria își vor 

desăvârși opera de reîntregire a țării în acest oraș, pregătind Marea Unire din 1918. Acum 100 

de ani, Iaşul a dat românilor refugiaţi în vreme de război nu doar o casă sau un loc de refugiu, 

ci un proiect de ţară: reîntregirea României. 

În această grea încercare, românii nu au fost singuri. Alături de ei au fost prezenți la 

Iași aliații: francezi, englezi, americani, ruși, care, prin misiuni militare, medicale sau 

diplomatice au sprijinit cauza românească. În acei ani de cumpănă, orașul a fost scena unor 

episoade istorice majore, pentru care poate fi denumit, pe bună dreptate, “Capitala Rezistenței 

Românești”. 

După unirea Moldovei cu Țara Românească la 1859, Iașul se retrăgea din istorie. 

Vechea capitală înțelegea să își sacrifice propriul statut pentru unificarea deplină a tânărului 

stat. După modelul francez, țara urma să aibă o singură capitală și aceasta avea să poarte 

stindardul național. Trebuia să se facă unirea, “chiar dacă ar fi să crească iarbă pe străzile 

Iașului”
2
, apreciau contemporanii. Dacă sub aspect politic orașul a pierdut supremația, în plan 

cultural acesta a reușit să joace încă un rol însemnat în deceniile următoare. Regele Carol I a 

întreținut aceste speranțe, denumind în mai multe rânduri orașul Iași “a doua mea capitală”
3
. 

Iașul a păstrat un anumit spirit bovaric, de veche capitală care visează la gloria trecută. 

Momentul intrării României în Marele Război, la 15 august 1916, a trezit entuziasm în 

rândurile ieșenilor, mai ales că printre primii care au trecut Carpații pentru eliberarea 

Transilvaniei erau soldații Regimentului XIII Infanterie, fiii cazărmii din dealul Copoului. 

                                                 
1
 Aurica Ichim, Sorin Iftimi, Familia Regală la Iași, București, Editura DAR DEVELOPMENT 

PUBLISHING, 2017, p. 13. 
2
 Ibidem, apud, Nicolae Iorga, Ce a fost, ce este, ce poate fi Iașul, Iași, f. ed., 1935, p. 34. 

3
 Ibidem, apud, N. A. Bogdan, Carol I și a doua sa capitală, Iași, f. ed., 1916, p. 12.   
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Regina Maria, Regele Ferdinand și copii lor (Arhivele 

Naționale ale României - DJAN-Iași) 

 
Casa Cantacuzino-Cozadini din Copou, sediul 

Corpului IV Armată, Reședință regală în timpul 
refugiului (1916-1918) (Arhivele Naționale ale 

României - DJAN-Iași) 

Bucuria nu avea însă să țină mult, întrucât la 23 noiembrie 1916 Bucureștiul a fost ocupat de 

trupele germane, în timp ce Iașul va deveni noua capitală a țării. Momentul va consemna o 

nouă filă de istorie cu adânci reverberații în conștiința neamului românesc. 

Palatul Familiei Regale 

Familia Regală nu avea la Iași o reședință de rezervă, pregătită pentru ședere 

îndelungată. În acest context, aceasta a primit spre folosință sediul Comandamentului 

Corpului IV Armată, clădire situată la poalele Copoului, cu o istorie deosebit de bogată, fiind 

construită pe la 1840 de Dumitrache Cantacuzino-Pașcanu
4
. Regele Carol I, dar și Ferdinand, 

și Maria, au mai fost găzduiți aici pe parcursul vizitelor la Iași din anii 1904 și 1911, pe când 

aveau calitatea de moștenitori ai Coroanei
5
. 

Maria nu agrea această casă, a cărei arhitectură 

i se părea învechită și provincială. S-a împăcat 

însă cu ideea că va putea reamenaja imobilul 

pentru a-l transforma într-o locuință 

convenabilă. Ea nu a acceptat să se mute în 

clădire decât după ce aceasta a fost amenajată 

cu piese de mobilier aduse de la Sinaia. 

Regele fiind mai mult pe front, Regina 

rămăsese să reprezinte familia regală la Iași și 

către ea se îndreptau toate speranțele. Ei i se 

spunea “Ministrul Încrederii Naționale”. 

Imediat ce s-a instalat în Casa Cantacuzino, 

Regina a fost asaltată de numeroși vizitatori, 

palatul devenind un fel de reședință a “Micii 

Europe” de la Iași. Palatul Reginei se afla în 

centrul acțiunilor legate de distribuirea 

ajutoarelor către răniții și soldații din tranșee. 

Regina a reușit să depășească valul de reproșuri care o făceau direct responsabilă pentru 

situația critică în care ajunsese țara. Regina Maria era neclintită în credința sa că, în ciuda 

dificultăților, finalul va fi unul bun pentru România și că alegerea de a intra în război de 

partea Antantei a fost decizia corectă. Treptat, palatul familiei regale a devenit Palatul 

Reginei, aceasta fiind o persoană energică ce dădea încredere tuturor. 

Sosită la Iași, Regina beneficia în continuare de sprijinul lui Barbu Știrbey, 

administrator al Domeniilor Coroanei și a lui Henry 

Catargi, mareșalul Palatului Regal. Cel mai apropiat 

colaborator, aflat zilnic în compania Reginei, era însă 

colonelul Ernest Ballif, aghiotant loial și energic. 

“Cartierul” Reginei era o structură neoficială, 

constituită din personalul detașat din cadrul Marelui 

Cartier Regal. În ajunul intrării României în război, 

la 14 august 1916, dintre adjutanții de serviciu ai 

Casei Militare a Regelui, fusese detașat colonelul 

Ernest Ballif, adjutant regal, devenit  aghiotant al 

Reginei Maria. Zilnic, în preajma Reginei a fost și 

Aurel Georgescu, căpitan al Regimentului 4 Roșiori 

                                                 
4
 Ion Mitican, Urcând Copoul cu gândul la Podul Verde, Iași, Editura Tehnopress, 2006, p. 90.  

5
Aurica Ichim, Sorin Iftimi, Familia Regală la Iași, București, Editura DAR DEVELOPMENT 

PUBLISHING, 2017, apud,  N. A. Bogdan, Op. cit., p. 42.   
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Palatul “Cuza Vodă”, reședința Regelui Ferdinand 

în anii 1917-1918 (BCU-Iași) 

 

 
Camera deputaților a funcționat în sala Teatrului 

Național (BCU-Iași) 

“Regina Maria”, care a ajutat la pregătirea palatului Cantacuzino pentru mutarea Reginei. De 

la Serviciul Siguranței din cadrul Marelui Cartier Regal, sublocotenentul în rezervă 

Constantin Costescu a fost atașat pe lângă M.S. Regina. Mobilizat în armată, dr. Eduard 

Romalo a primit misiunea de a fi medic al Reginei pe timpul refugiului. Spre sfârșitul lunii 

ianuarie 1917, prințul Carol se afla la Cartierul Reginei, iar sublocotenentul Gheorghe Denize 

fusese detașat pe lângă prințul Nicolae.
6
 Această reconstituire a listei “oamenilor Reginei”, 

abia schițată aici, poate fi continuată cu alte personaje, remarcabile sau mai discrete, pe care 

Regina Maria s-a sprijinit în activitatea sa pe timpul refugiului de la Iași. 

Palatul Regelui Ferdinand 

În luna decembrie 1916 și în prima jumătate a 

lunii ianuarie 1917, regele s-a aflat mai mult pe front și 

abia după decizia de a muta la Iași Marele Cartier 

General a apărut necesitatea ca acesta să aibă o 

reședință specială în oraș. A fost ales micul palat de pe 

strada Lăpușneanu, care avea un patrimoniu simbolic 

însemnat. Această clădire a servit ca reședință 

domnitorului Alexandru Ioan Cuza, făuritorul unirii de 

la 1859. La 17 ianuarie 1917, regina nota că se 

pregătește o casă pentru rege: “e destul de frumoasă, 

mare și luminoasă, e palatul în care a locuit pe 

vremuri Cuza. Mobila e o adunătură de tot soiul: 

câteva dulapuri și scaune frumoase de la Sinaia, înghesuite la un loc, ferestre fără perdele; 

nici un covor… . ”
7
 Dar regelui îi erau indiferente condițiile în care avea să locuiască, fiind 

deosebit de sobru în toate privințele.  

Regele si-a instalat biroul într-o încăpere dinspre grădină, iar pentru consilii și primiri 

oficiale folosea salonul cel mare al casei, dinspre stradă. La această reședință regele primea 

vizitele miniștrilor, ale conducătorilor militari sau ale consulilor din țările aliate, aflați și 

aceștia în refugiu la Iași. Pe această adresă a Cartierului Regal a primit corespondența oficială, 

inclusiv de la Raymond Poincare, președintele Franței, sau Woodrow Wilson, președintele 

Statelor Unite ale Americii. În salonul mare de la stradă s-au ținut Consiliile de Coroană și 

numeroase ședințe de Stat Major. Propunerea de înființare a Ordinului “Crucea Regina 

Maria”, la 8 martie 1917, a fost înaintată de Rege Senatului din acest birou. De la balconul 

acestei clădiri a salutat regele, în vara anului 1917, trupele voluntarilor ardeleni. Tot aici au 

fost primite, în 1918, delegațiile românilor din Basarabia și Bucovina, care au venit să anunțe 

decizia lor de a se uni cu patria mamă, România. 

Parlamentul în pribegie 

La 9 decembrie 1916 s-au deschis oficial 

lucrările Parlamentului, prin ședința comună 

desfășurată în sala Teatrului Național din Iași. Regele 

Ferdinand a rostit Mesajul tronului în care omagia 

eroismul soldaților și reafirma încrederea în victoria 

finală a Antantei: “Coroana nu se simte umilită că a 

                                                 
6
 Idem, op. cit., pp. 42-45. 

7
 Maria, Regina României, Jurnal de Război, 1917-1918, vol. II, traducere de Anca Bărbulescu, ediție 

îngrijită de Lucian Boia, București, Editura Humanitas, 2015, p. 254. 
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Senatul României a funcționat în Aula veche a 

Universității din Copou (DJAN-Iași) 

 
Primul sediu al Guvernului la Sala “Concordia”, 

str. Ștefan cel Mare, nr. 8 (DJAN-Iași) 

 
Ministerul Instrucțiunii Publice la parterul 

Universității (DJAN-Iași) 

ajuns la Iași, poartă capul sus, fiindcă desigur și credința și ziua de mâine este încă vie”.
8
 

Discursul regelui conținea și promisiunea unor reforme 

privitoare la condiția socială a țăranilor, care duceau 

acum greul războiului, ca soldați. Memorabilă a fost 

ședința din 14/27 decembrie 1917, din aceeași sală a 

Teatrului, care a reprezentat o manifestare istorică a 

spiritului de rezistență și de redescoperire a solidarității 

naționale. Discursurile rostite de Ion I. C. Brătianu, Take 

Ionescu și Nicolae Iorga i-au mobilizat pe cei prezenți, 

reaprinzând flacăra speranței. Cuvântarea istoricului 

Nicolae Iorga, de la noua tribună a Parlamentului, plină de forță și încredere, a fost 

considerată printre cele mai elocvente din întreaga sa carieră: “În colțul acesta unde ne-am 

strâns, să păstrăm cu scumpătate sămânța de credință, și vom vedea și noi, la rândul nostru, 

dispărând negura stăpânirii străine și vom putea zice ca Petru Rareș, fiul lui Ștefan, că vom fi 

iarăși ce am fost, și încă mai mult decât atât.”
9
 

Senatul își ținea ședințele obișnuite în Aula veche a Universității din Copou, sub 

președinția lui Emanoil Porumbaru, fost ministru al afacerilor străine. Camera Deputaților își 

desfășura lucrările în sala mare a Teatrului Național, având ca președinte pe Vasile G. 

Morțun. Seara sala își relua misiunea și actorii urcau pe scenă în spectacole mobilizatoare 

pentru moralul publicului. 

Guvernul 

La Iași s-a format un guvern de coaliție în data de 11 

decembrie 1916. Noul Consiliu de Miniștri avea ca 

președinte pe liberalul Ionel Brătianu, iar ca vicepreședinte 

pe conservatorul Take Ionescu.
10

 Identificarea unor clădiri 

potrivite pentru găzduirea ministerelor a fost o problemă 

destul de dificilă în epocă. La București se construise foarte 

mult în ultimele decenii, ministerele aveau sedii în clădiri 

generoase, prielnice desfășurării unei activități normale. La 

Iași construirea de edificii moderne și spațioase fusese mult 

redusă. La dispoziția autorităților, s-a aflat doar un fond 

restrâns de clădiri, destul de vechi și nu foarte generoase ca 

spațiu. Astfel, în decembrie 1916, primul sediu repartizat 

Guvernului a fost “Clubul Concordia”, care deținea opt 

camere în imobilul de strada Ștefan cel Mare. Spațiul 

era cu totul impropriu pentru o asemenea activitate și a 

fost cedat pentru sediul Primăriei. Ulterior, Consiliul de 

Miniștri s-a stabilit în fostul palat al lui Grigore 

Sturdza, din strada Lascăr Catargiu (astăzi sediul TVR 

Iași). Clădirea avea și avantajul de a fi amplasată foarte 

aproape de locuința șefului guvernului, Ionel Brătianu. 

Tot aici au fost adăpostite Ministerul Munițiilor și 

Ministerul de Interne. 
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Ministerul Lucrărilor Publice în localul Școlii “Gh. 

Asachi” (DJAN-Iași) 

 
Ministerul de Război la etajul Universității (DJAN-

Iași) 

 
Palatul Mitropolitan din Iași unde au fost găzduiți 

Vasile Morțun și Vintilă Brătianu (DJAN-Iași) 

Ministerul Afacerilor Străine şi-a avut sediul pe 

Copou, în locuința Beer, nou amenajată pe locul casei 

lui Petrache Mavrogheni (unde era cazat regele Carol I 

în timpul primelor vizite la Iași)
11

. Ministerul de 

Război era găzduit la etajul Universității din Copou, iar 

Ministerul Instrucțiunii Publice, la parterul aceleiași 

universități. Ministerul de Justiție a funcționat în 

localul Universității Vechi de pe bulevardul 

Independenței (astăzi Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa”). Ministerul de Finanțe a fost 

repartizat în clădirea Administrației Financiare, fostul Palat Neuschotz (astăzi restaurantul 

“Select”). Ministerul Industriilor și-a desfășurat activitatea în Palatul Camerei de Comerț de 

pe strada Cuza Vodă. Ministerului Agriculturii și Domeniilor i-a fost repartizat sediul 

Epitropiei „Sf. Spiridon”, din incinta spitalului. Ulterior, acest minister și-a stabilit sediul în 

localul Băncii „Moldova” de pe strada Cuza Vodă, astăzi Poșta Mare. Ministerul Lucrărilor 

Publice a funcționat în localul Școlii Primare “Gheorghe Asachi”, de pe bulevardul Ștefan cel 

Mare de astăzi. 

Sunt cunoscute și clădirile care au servit ca 

locuințe particulare unor miniștri ai guvernului 

Brătianu. Astfel, Casa Levin din strada Lascăr Catargi a 

fost reședința lui Ionel Brătianu, președintele 

Consiliului de Miniștri. Palatul Mitropolitan a găzduit 

pe Vintilă I. C. Brătianu-ministrul de război, Gh. 

Morțun-președintele Camerei și pe I. G. Duca-ministrul 

Cultelor și Instrucțiunii Publice. Vila Neuschotz din 

Copou (Casa Sadoveanu) a servit drept locuință lui 

Mihai G. Cantacuzino, ministrul Justiției. 

Politicienii conservatori preferau ca loc de 

întâlnire casa ministrului Dimitrie Greceanu din Copou unde veneau deseori Take Ionescu, 

Mihail G. Cantacuzino, și, uneori, generalul Constantin Prezan. Aici a avut loc o ședință 

istorică a Consiliului de Miniștri în care s-a decis ca armata noastră să se refacă pe teritoriul 

românesc și nu în Rusia, cum se propusese.  

Liberalii țineau ședințe acasă la Ion I. C. Brătianu sau în alte locații, precum 

proprietatea lui Kilimoglu, fost prefect de Iași, casă care se afla în partea de sus a Copoului, 

spre Breazu. Un loc preferat de întâlnire al liberalilor era la ministrul Emil Costinescu, în casa 

profesorului Mitru, directorul Școlii Normale, la adresa str. Gheorghe Asachi nr. 5 (astăzi 

dispărută). I. G. Duca o descrie ca fiind „o casă 

joasă, de curând reparată, curată și cu o frumoasă 

grădiniță. Odaia în care ne întruneam era salonul, 

prima cameră în dreapta, cum intrai. O cameră 

măricică, foarte luminoasă, perdele trandafirii, 

câteva picturi reprezentând flori, și un birou de lemn 

galben într-un colț. Descriu această cameră pentru 

că este o cameră istorică, într-însa Guvernul 

României a luat toate măsurile din care după atâtea 

jertfe trebuia să iasă înfăptuirea visului nostru 

secular, precum și marile reforme democratice, pe 

care se reazemă organizarea politică și socială a 
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Hotel Continental, rezervat pentru Legația Spaniei și ofițerii din 

Comandamentul rusesc (DJAN-Iași) 

 

României întregite”.
12

 

Guvernul Brătianu a reușit reorganizarea țării și a armatei, fapt care a permis succesele 

militare românești din vara anului 1917. Izbucnirea revoluției din Rusia a dus la retragerea de 

pe front a armatei rusești, în urma Păcii de la Brest Litovsk (22 noiembrie 1917). Rămasă fără 

puternicul aliat, România a fost nevoită să încheie armistițiul de la Focșani (26 noiembrie 

1917). În aceste condiții guvernul Brătianu a trebuit să își încheie mandatul la 28 ianuarie 

1918. Regele a convocat un alt guvern, condus de generalul Alexandru Averescu, care avea 

mandatul de a negocia pacea de la Buftea. 

Misiuni diplomatice și militare 

La 1862 Iașul și-a pierdut definitv statutul de capitală, dar câteva reprezentanțe 

consulare au fost păstrate aici, amintind peste ani de vechea însemnătate a orașului. A fost 

menținut consulatul rusesc, un vice-consulat elen, agenția austriacă etc. Refugiul de la 

sfârșitul anului 1916 cu dimensiunea sa tragică, a adus la Iași numeroase reprezentanțe 

diplomatice, conferind o dimensiune internatională acestui oraș care cunoscuse un proces de 

provincializare. Desigur, orașul nu era pregătit să primească asemenea legații, mai ales că o 

însemnată parte a clădirilor valoroase din Iași fuseseră ocupate de înalți ofițeri ai armatei ruse, 

sosiți cu puțin timp mai înainte. 

Corpul diplomatic refugiat la Iași cuprindea reprezentanți precum Contele de Saint-

Aulaire – ambasadorul Franței, Stanislav Poklevski-Koziell – ambasadorul Rusiei, Charles 

Joseph Vopicka – ambasadorul SUA, Carlo Fasciotti – reprezentantul Italiei, Brisson – 

însărcinatul cu afaceri al Elveției în România etc. 

Doar legația Rusiei avea locuința asigurată în vechiul sediu al Consulatului Rusesc, o 

clădire spațioasă de pe bulevardul Independenței de astăzi. Legația Franței a primit ca sediu 

clădirea Conservatorului din strada Banu. Pentru ambasadorul francez Saint-Aulaire a fost 

pregătită o locuință pe strada Lascăr Catargi, învecinată cu cea a șefului Ionel Brătianu. 

Legația Italiei a fost găzduită în Casa 

Danielini de pe strada Petru Rareș, în 

spatele Academiei Mihăilene. Legația 

Statelor Unite a primit ca sediu imobilul 

fostului Consulat al Germaniei. Legația 

Spaniei a primit un apartament în 

Hotelul Continental (clădirea fiind 

rezervată pentru ofițerii 

Comandamentului rusesc). Pentru 

reprezentanții diverselor state prezenți 

la Iași s-a reușit, în ianuarie 1917, 

înființarea unei Popote diplomatice, 

amenajată într-o clădire de pe strada 

Ștefan cel Mare, lângă Mitropolie. Aici 

se asigura servirea mesei în condiții 

rezonabile pentru cincizeci de persoane zilnic.
13

 

Misiunile Militare prezente la Iași au fost cazate, de asemenea, după posibilitățile 

modeste ale orașului. Misiunea militară franceză, condusă de generalul Henri Mathias 

Berthelot, își avea sediul pe strada Patruzeci de Sfinți, în casa Dr. G. Bogdan, rector al 
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Sediul Crucii Roșii din Iași în clădirea 

Colegiului Național (DJAN-Iași) 

 
Institul Catolic „Notre Dame de Sion” 

transformat în spital (DJAN-Iași) 

 

 
Ansamblul Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași 

(DJAN-Iași) 

Universității.
14

 Legația Angliei se afla pe strada Carol nr. 15, a Italiei își avea sediul pe strada 

Sf. Sava nr. 7, iar cea a Belgiei se afla pe bulevardul Carol nr. 25. Dintre toate misiunile 

militare prezente la Iași, Misiunea Franceză a avut o amploare deosebită și a jucat un rol 

determinant în reorganizarea armatei române. 

Spitalele Militare și Crucea Roșie 

În privința așezămintelor spitalicești, orașul Iași avea la începutul secolului XX câteva 

instituții cu o anumită tradiție: Spitalul “Sf. Spiridon”, Institutul Gregorian (Maternitatea 

“Cuza Vodă”), Spitalul Militar și Spitalul Israelit.
15

 Rețeaua de spitale existente ar fi fost 

insuficientă în condițiile unei stări de război. Primele măsuri de amenajare a unor spitale 

suplimentare au fost luate chiar din luna august 1916, odată cu intrarea României în Marele 

Război. Pentru asigurarea unor clădiri potrivite au fost rechiziționate mai ales localurile 

școlilor din Iași, în perioada următoare cursurile fiind suspendate. Evoluția nefastă a 

războiului avea să tranforme Iașul într-un oraș al spitalelor, fiind necesară amenajarea câtorva 

zeci de astfel de stabilimente. Trenurile sanitare aduceau la Iași sute de răniți de pe front, care 

aveau să fie operați și îngrijiți în spitalele de aici. Dar un pericol și mai mare avea să se abată 

asupra civililor și militarilor, prezenți în număr atât de mare în fosta capitală a Moldovei, și 

anume, tifosul exantematic.  

Regina Maria a îmbrăcat uniforma Crucii Roșii și s-a pus, cu deosebită energie și 

curaj, în serviciul celor aflați în nevoie. “Regina, cu o energie mai presus de orice laudă, 

ajutată de fiicele ei, mergea din spital în spital. Cu dispreț desăvârșit de pericol, nu pregeta 

să se arate unde epidemia era mai violentă. Nu mii, zeci de mii de soldați răniți și bolnavi au 

văzut-o în acele luni la căpătâiul lor. Ea a trait atunci cea mai frumoasă pagină a vieții ei, o 

pagină pentru care România îi datorește o admirativă recunoștință.”
16

 Regina Maria a 

obținut numeroase ajutoare pentru răniți și bolnavi prin Crucea Roșie sau prin diverse relații 

personale. Locuința familiei regale de la Iași arăta, în iarna anului 1916-1917, ca un depozit 

de materiale. 

Crucea Roșie Britanică și Americană 

Informațiile referitoare la activitatea misiunilor medicale străine care au activat în țara 

noastră în anii 1916-1918 sunt incomplete și inegale ca valoare. Totuși ele merită amintite. 

Regina Maria era foarte atașată de Misiunea Medicală Britanică venită din țara sa de origine. 

Cel mai cunoscut spital britanic de război este cel din Roman, căruia Regina i-a dat numele de 
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“Principele Mircea”, al copilului său, răpus de febră tifoidă, în noiembrie 1916, chiar înaintea 

plecării de la București. 

Colonelul Henry Watkins Anderson a fost comandantul misiunii American Red Cross 

în România anilor 1917-1918. Acesta a avut o relație specială cu Regina Maria, simpatie care 

s-a prelungit peste ani. 

În septembrie 1916, la solicitarea lui Ionel Brătianu, Franța a decis să trimită o misiune 

militară în România. Prim-ministrul Aristide Briand și Joseph Joffre, șeful armatei franceze, 

au încredințat această misiune generalului Henri Mathias Berthelot. Serviciul militar din 

cadrul Misiunii Franceze era condus de doctorul Claude Coullaud. Constantin Argetoianu 

caracteriza această experiență istorică astfel: „Personalul sanitar francez s-a purtat mai 

presus de orice elogiu, ne-a dat chiar un sfânt, pe Clunet, care și-a dat viața pentru noi în 

lupta lui de fiecare ceas contra epidemiei, și o sfântă, pe doamna Goutel, căzută și dânsa 

jertfă excesului ei de devotament.”
17

 

Premisele Marii Uniri 

În urma încheierii armistițiului de la Brest-Litovsk, România rămânea izolată pe 

frontul de Est și a fost nevoită să semneze o pace separată. La 23 ianuarie/5 februarie 1918, 

Puterile Centrale au înaintat un ultimatum prin care România era somată ca, în termen de 

patru zile, să decidă în privința încheierii păcii. În ziua de 22 noiembrie 1917, la Palatul 

Regelui Ferdinand de pe strada Lăpușneanu s-a întrunit Consiliul de Miniștri, unde s-a luat 

decizia de a se trata cu Puterile Centrale în vederea încheierii Armistițiului de la Focșani (26 

noiembrie/6 decembrie 1917). Guvernul Brătianu care hotărâse intrarea în război și condusese 

țara în timpul confruntărilor armate a dorit să evite misiunea ingrată de încheiere a 

armistițiului cu Puterile Centrale, preferând să demisioneze. Decizia a fost luată în urma unui 

Consiliu istoric, ținut acasă la Brătianu (str. Lascăr Catargi). 

În urma demisiei guvernului Brătianu, Regele a învestit un nou guvern de “salvare”, 

care să negocieze ieșirea din război. În fruntea acestuia a fost numit generalul Alexandru 

Averescu, comandantul Armatei a II-a în timpul marilor bătălii de la Mărăști, Oituz și 

Mărășești. Averescu avusese o bună relație cu mareșalul Mackensen, comandantul armatei 

germane din Transilvania, din vremea în care fusese atașat militar al legației României la 

Berlin. Astfel, la 28 ianuarie/10 februarie 1918, România a început tratativele de pace cu 

Puterile Centrale. 

Guvernul Averescu a avut un mandat limitat, în legătură cu încheierea armistițiului. 

Astfel, la 5/18 martie 1918, Regele Ferdinand l-a însărcinat pe Alexandru Marghiloman, 

cunoscut germanofil, cu formarea noului guvern, care a depus jurământul la Palatul de pe 

strada Lăpușneanu. În zilele următoare, Marghiloman a plecat la București pentru negocieri 

cu reprezentanții Puterilor Centrale. Semnarea Tratatului de Pace de la București a avut loc la 

24 aprilie/7 mai 1918. Regele Ferdinand a reușit să evite semnarea tratatului, după tergiversări 

repetate. De asemenea, Parlamentul României nu a ratificat aceste documente.
18

  

Unirea Basarabiei 

Revoluția rusă a reprezentat oportunitatea ca mai multe provincii ale Imperiului Țarist 

să își câștige independența. Gubernia Basarabia și-a obținut  libertatea, fiind proclamată 

Republica Democratică Autonomă Moldovenească (19 noiembrie/2 decembrie 1917). În ziua 

de 24 ianuarie 1918, Sfatul Țării de la Chișinău, întrunit în ședință solemnă, a votat în 
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Clădirea în care a funcționat Sfatul Țării de la Chișinău, 1918 

(DJAN-Iași) 

 

Serbarea unirii Basarabiei. Familia regală la Mitropolie (DJAN-

Iași) 

unanimitate pentru independența Republicii Democratice Moldovenești. Puterea executivă a 

fost încredințată unui Guvern, sub președinția lui Daniel Ciugureanu. La 27 martie 1918, 

Sfatul Țării de la Chișinău, întrunit în ședință 

solemnă, sub președinția lui Ion Inculeț, a votat 

unirea Basarabiei cu Țara Mamă – România. 

După anunțarea rezultatului votului, primul-

ministru Alexandru Marghiloman, aflat la 

Chișinău, a declarat în fața întregii Adunări: “În 

numele poporului român și al Regelui 

Ferdinand I, iau act de unirea Basarabiei cu 

România de aici înainte și în veci! Trăiască 

România Mare!”
19

 Actul unirii a fost 

popularizat prin două frumoase gravuri, 

încărcate simboluri, care sunt confundate adesea 

cu documentele istorice autentice. În fapt, 

acestea reproduc inscripția plăcii de marmură 

pusă ulterior pe clădirea în care a funcționat 

Sfatul Țării.
20

 Arhivele Naționale ale 

României păstrează întreaga serie de 

documente oficiale, cu valoare juridică și 

istorică, ce au fost întocmite cu prilejul 

unirii Basarabiei cu Vechiul Regat.  

Delegația oficială a noilor autorități 

de la Chișinău s-a deplasat la Iași, aducând 

Regelui Ferdinand decizia Sfatului Țării de 

unire a Basarabiei cu România. Din 

delegație făceau parte: Ștefan Ciobanu, Ion 

Pelivan, Pan Halippa și Al. Ciugurean. 

Legea unirii Basarabiei cu România a fost 

redactată la Iași, la 9 aprilie 1918. În ziua de 

30 aprilie 1918 au fost organizate la Iași 

festivități dedicate unirii Basarabiei, care au 

început la Mitropolie, cu participarea 

Regelui Ferdinand. 

Unirea Bucovinei 

În toamna anului 1918, evoluția războiului a căpătat un alt curs. Balanța victoriei 

înclina din nou spre țările Antantei. La sugestia Regelui, Alexandru Marghiloman a 

demisionat. Astfel, Regele Ferdinand a putut instala un nou guvern, de tranziție, condus de 

generalul Constantin Coandă (24 octombrie/6 noiembrie 1918). Una din primele măsuri ale 

noului cabinet a fost de considerare a Taratului de pace de la București ca fiind un act nul și 

neavenit. La 27 octombrie 1918, Guvernul român a adresat trupelor Puterilor Centrale un 

ultimatum de 24 de ore prin care le-a cerut să părăsească teritoriul Transilvaniei și Banatului.  

Fructificând condiţiile interne şi internaţionale favorabile, determinate de 

dezintegrarea Imperiului Austro-Ungar ca urmare a înfrângerilor militare suferite de armatele 

Puterilor Centrale, pe toate fronturile, inclusiv pe frontul din Galiţia şi, mai ales, puternicele 
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Palatul Rosetti-Roznovanu devenit Palat Princiar după 1893(Primăria 

Municipiului Iași)  (DJAN-Iași) 

mişcări de eliberare naţională şi socială a popoarelor oprimate, populaţia românească din 

Bucovina, anexată la Imperiul Habsburgic în 1775, îşi afirma şi ea deschis voinţa de 

autodeterminare până la separarea de Austro-Ungara şi unirea cu Patria Mamă, România. 

Consiliul Naţional Român, asumându-şi rolul de Adunare Constituantă, a hotărât la 31 

octombrie/12 noiembrie crearea unui guvern condus de Iancu Flondor, preşedinte al 

Consiliului Naţional fiind ales Dionisie Bejan. Guvernul bucovinean a convocat pentru 15/28 

noiembrie 1918 Congresul General al Bucovinei, la care, în afară de Consiliul Naţional 

Român şi Guvernul Bucovinei, au luat parte reprezentanţi ai consiliilor naţionale german şi 

polon, populaţia ucraineană fiind reprezentată de 13 primari şi delegaţi din localităţile unde au 

format majoritatea. 

La 15/28 noiembrie 1918, Congresul Bucovinei hotărăște în unanimitate “Unirea 

necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și 

Nistru, cu Regatul României”. La 16/28 noiembrie 1918 a sosit la Iași delegația de la Cernăuți 

care a adus decizia românilor din Bucovina de a se uni cu România. Delegația era formată din 

mitropolitul Vasile Reptea, Iancu Flondor, președintele Consiliului Național Român, primarul 

Gheorghe Șandru și istoricul Ion Nistor.
21

 

În timpul guvernării Coandă, locul de întâlnire era la Al. Constantinescu, la Școala 

“Reuniunea Femeilor Române”, de pe 

strada Săulescu, unde se refugiase 

Ministerul de Interne. Acolo au fost 

primiți de către Guvern basarabenii, 

bucovinenii și transilvănenii, veniți 

pentru a se discuta procedurile ce 

trebuiau urmate și actele ce trebuiau 

întocmite în vederea unirii provinciilor 

locuite de români cu Țara.
22

 După 

capitularea Puterilor Centrale și făurirea 

României Mari, guvernul de uniune 

națională, condus de Constantin Coandă, 

își depune mandatul. Astfel, liberalul Ion 

I. C. Brătianu a putut reveni la guvernare 

pe 29 noiembrie/12 decembrie 1918. 

Revenirea Familiei regale la București. Unirea Transilvaniei 

Familia regală se despărțea de Casa Cantacuzino sâmbătă, 17/30 noiembrie 2018, după 

doi ani de ședere la Iași. La palatul de pe strada Lăpușneanu, fostă reședință a regelui, era 

coborât drapelul regal de pe catarg. Despărțirea de ieșeni s-a făcut în salonul amenajat în 

incinta gării. Regina mulțumea acestora și declara că iubește mult Iașul, pentru suferințele 

trăite împreună, aici. La ora 10.30, trenul regal părăsea vechea capitală a Moldovei.  

Palatul Cantacuzino, fostă reședință a Reginei, a rămas o perioadă nelocuit, în 

așteptarea altor vizite ale Familiei Regale. Clădirea a fost cedată Reginei, printr-o decizie 

guvernamentală. Corpul IV Armată organizase aici Muzeul Antic Militar, în 1926. Ulterior, 

Armata a primit în compensație Palatul Rosetti-Roznovanu, sediul actual al Primăriei 

Municipiului Iași. Regina a donat Casa Cantacuzino Fundației Regale “Regele Ferdinand I”, 

care avea să construiască și palatul de peste stradă (1930-1940), astăzi sediul Bibliotecii 

Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. 
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 Ion Mitican, Salutări din Iași, Capitala României întregite, Iași, Editura Tehnopress, 2007, p. 159. 
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 Ibidem, p. 161. 
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Monumentul Marii Uniri realizat de 

 Olga Sturdza (19127) (DJAN-Iași) 

Regina Maria mărturisea în Povestea vieții mele: „Doi ani, dar ce ani!… Pot să 

numesc acești doi ani chiar binecuvântați, căci m-au apropiat de tot, de inima poporului meu, 

m-au învățat să nu mă dau în lături de la nicio strădanie, să nu mă tem de nimic, să înving 

orice slăbiciune și să fiu gata zi și noapte, la orice eveniment. Acum s-a sfârșit visul cel rău și 

lung, iar visul României Mari s-a întruchipat aievea.”
23

   

La încheierea Primului Război Mondial, în contextul prăbuşirii dublei Monarhii, 

românii transilvăneni decid organizarea, la data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, unei 

Adunări Naţionale la Alba Iulia la care participă 1228 delegaţi, reprezentând toate cele 130 de 

cercuri electorale din cele 27 comitate româneşti, apoi episcopii, delegaţii consilierilor, ai 

societăţilor culturale româneşti, ai şcolilor medii şi institutelor pedagogice, ai reuniunilor de 

meseriaşi, ai organizaţiilor militare şi ai tinerimii universitare.  

Și visul României Mari devenea realitate, întrucât la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 

episcopul greco-catolic Iuliu Hossu rostea la Alba Iulia, într-o atmosferă de mare sărbătoare 

națională, Rezoluția Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat 

și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 

noiembrie/1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite 

de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la 

întreg Banatul, cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.”  

Duminică, 1 decembrie 1918, Regele și Regina aveau să își facă intrarea triumfală în 

București. În Jurnalul personal, Regina Maria nota: “… Ne întoarserăm biruitori în ciuda 

nenorocirii și a umilinței, iar visul de veacuri al României era acum împlinit…”
24

 

La 29 decembrie 1919, Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii 

Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului, Banatului, Bucovinei și Basarabiei cu România. La 

Versailles (28 iunie 1919), România semna Tratatul de Pace cu Germania. Au urmat tratatele 

cu Austria (Saint Germain-en-Laye, 10 decembrie 1919), Bulgaria (Neuilly-sur-Seine, 27 

noiembrie 1919), Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920) şi Turcia (Lausanne, 24 iulie 1923). După 

Conferinţa de Pace de la Paris, România Mare beneficia de recunoaşterea majorităţii statelor 

lumii. 

La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand I 

a fost încoronat Rege al tuturor românilor, alături de 

Regina Maria. În timpul slujbei oficiate de Patriarhul 

Miron Cristea au fost sfinţite coroanele (vechea 

Coroană de Oţel a Regelui Carol I, pentru Ferdinand, şi 

o coroană nouă, din aur, pentru Maria) şi binecuvântaţi 

Suveranii. Regelui şi Reginei li s-au aşezat pe umeri 

purpura şi hermina, iar pe creştet, coroanele. 

Încoronarea a fost urmată de 101 salve de tun. 

În discursul său, Regele Ferdinand a spus: 

“Punând pe capul meu, într-această străveche cetate a 

Daciei romane, coroana de oţel de la Plevna, pe care 

noi şi glorioasele lupte au făcut-o pe veci coroana 

României Mari, mă închin cu evlavie memoriei celor 

care, în toate vremurile şi de pretutindeni, prin credinţa 

lor, prin munca şi prin jertfa lor, au asigurat unitatea 

naţională, şi salut cu dragoste pe cei care au 

proclamat-o într-un glas şi o simţire, de la Tisa până la 

Nistru şi până la Mare.”
25
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 Maria, Regina României, Povestea vieții mele, vol. 2, București, Editura RAO, 2013, p.178. 
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 Maria Regina României, Jurnal de Război, 1917-1918, vol. II, traducere de Anca Bărbulescu, ediție 

îngrijită de Lucian Boia, București, Editura Humanitas, 2015, p. 231. 
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Școala  Agricolă  de la Miroslava - Întemeiere și evoluție în timp. Efigii 
 

 

Prof. Pădurariu Violeta 

Liceul Tehnologic Agricol ,,Mihail Kogălniceanu”Miroslava, jud. Iași 

 

Primul Război Mondial (1914-1918) a generat un cortegiu de suferințe în întreaga 

Europă. O problemă aparte a fost cea a orfanilor de război. 

Căutându-se reinstaurarea ordinii, a liniștii necesare refacerii, în România reântregită 

au fost întemeiate structuri  noi menite să ajute această refacere. Una dintre acestea a fost 

Societatea ,,Ocrotirea Orfanilor din Război,, întemeiată încă de la 5 mai 1917, la Iași, de către 

un comitet de doamne din înalta societate românească. Încă de la început aceasta a avut 

sprijinul Majestății sale, regina Maria și al Bisericii Ortodoxe Române reprezentată prin 

I.P.S.S. Pimen al Moldovei. Președintă executivă a acesteia a fost Principesa Olga 

Mavrocordat Sturdza.
1
 

Din inițiativa acestei societăți de binefacere au fost întemeiate orfelinate pentru orfanii 

din război, mai întâi la Iași (Orfelinatul ,,Regina Maria” inaugurat la 16 septembrie 1916) , 

apoi în toată țara. Scopul acesteia a fost acela de a aduna, îngriji, supraveghea, crește și educa 

toți orfanii Marelui Război. Societatea OOR, pe lîngă dimensiunea sa umanitară a avut și o 

dimensiune educațională şi culturală  intrinsecă întrucât era prevăzut ca fiecare orfelinat să 

organizeze și o școală primară, cel puțin învăţămîntul primar fiind obligatoriu şi gratuit. 

Idealul educațional al acesteia era acela de a oferi orfanilor ,,o instrucțiune practică”, mai ales 

odată ce majoritatea acestora proveneau din mediul rural sau din categoria muncitorilor de la 

orașe. Drept urmare, toate orfelinatele au fost înzestrate  cu școli primare, chiar grădinițe, dar 

și cu  ,,școli speciale”, de agricultură, de meserii și de industrie casnică, intenţia societăţii 

fiind aceea de a oferi orfanilor mai ales o instruire practică. 

Un caz aparte în acest sens reprezintă Școala agricolă de la Miroslava. Astfel, în 

primăvara anului 1918 în această localitate din preajma orașului Iași, este înființat Orfelinatul 

Principesa Olga Mavrocordat Sturdza. Este inaugurat abia la 1 noiembrie 1918 împreună cu o 

școală primară de băieți. În jurul acestui nucleu, la 1 septembrie 1919, pe lângă orfelinat este 

întemeiată și o Școală inferioară de agricultură denumită: Școala Inferioară de Agricultură a 

Orfelinatului ,,Principesa Olga Mavrocordat Sturdza”. Scopul și misiunea acestei școli a fost 

aceea de a îndruma elevii orfani spre tainele agriculturii.
2
 Întemeiată sub egida SOOR, a fost 

recunoscută de stat ca Școală inferioară de agricultură la 15 noiembrie 1922, prin decizia nr. 

44432 acordăndu-i-se dreptul de publicitate. Acest așezământ de ocrotire și de educție a 

orfanilor ,,a fost instalat în imobilul și pe terenul dăruit de Principesa Olga Mavrocordat 

Sturdza”
3
. Școala a fost organizată după modelul familial francez, ca fermă școală și a avut 

caracter exclusivist, întrucât erau admiși doar orfanii de război în vârstă de 13-16 ani, 

absolvenți ai școlii primare. Inițial ferma nu avea o întindere mare. Era compusă „din 102 

fălcii, 46 prăjini și 5 stânjeni de pământ de cultură  și 22 de fălci de pământ îngrădit de jur 

împrejur , parte cu gard, parte cu șanț, formând un parc în care se afla o biserică cu toate 

odoarele, casa de locuință (palatul în care se înființase în anul 1831 ,,Institutul fiilor de 

                                                 
1
 Pentru neam și Țară, Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război,1916-1924.Tip.Adolf Sonnenfeld.Societate 

anonimă,Oradea Mare. 
2
 Rodica Silion,Învățământul agricol la Miroslavaîntre anii 1918-1948,pag. 131-143,în ,,Un veac și jumătate 

de învățământ agricol la Miroslava.1831-1981,,. 
3
 Pentru Neam și Țară,pag.171 
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nobili”) și toate dependințele și atenansele aflate precum și șase pogoane de vii și pomi 

fructiferi”
4
. 

În numele SOOR, în calitatte de președintă executivă, Principesa Olga Sturdza a 

îmbogățit ferma școlii agricole de la Miroslava cu suprafața de 100 de ha teren agricol 

cumpărate cu act de vânzare – cumpărare cu suma de 250000 de lei. Delimitarea acestei 

suprafețe de teren a fost realizată de către  inginerul hotarnic Gheorghe A Dalbon.
5
 Această 

suprafață de teren era ocupată cu plante de cultură mare-circa 60 de ha, o pepinieră de pomi 

fructiferi, vițe altoite, trandafiri, plantații de sparanghel, răchită -10 ha. Aveau amenajată o 

seră de 100 de m pătrați  pentru crizanteme, trufandale, circa 4 ha de viță- de- vie roditoare,  

precum și o suprafață de 6 ha cu pomi fructiferi. Din exploatarea acestei moșii în perioada 

1920-1930 școala a obținut venituri substanțiale care i-au permis să funcționeze de sine 

stătător .  

Admiterea se realiza pe bază de concurs , elevii fiind examinați la disciplinele: limba 

și literatura română , matematica și istoria națională. 

Durata de școlarizare era de trei ani la care se adăuga un an preparatoriu petrecut de 

elevi în ferma școlii. Elevii deprindeau aici muncile agricole specifice. Pe lângă disciplinele 

de cultură generală (limba română, istoria , geografia, limba franceză ) elevii studiau și 

discipline de specialitate: botanica , agricultura , viticultura, pomicultura. Practica era 

realizată, după preferințele elevilor dar și după aptitudini, în domenii precum: cultura 

plantelor de câmp, viticultura, pomicultura. Elevii implicați în lucrările agricole ale fermei 

erau remunerați, suma de bani depunându-se la CEC, pe carnete individuale. Aceste carnete 

erau înmânate absolvenților după efectuarea stagiului militar. În condițiile dificile de după 

încheierea Primului Război Mondial, în ferma școlii se utiliza mai ales munca manuală. Elevii 

erau repartizați , în funcție de preferințe , dar și de aptitudini, în două mari grupe: executarea 

lucrărilor agricole la cultura mare (cultura plantelor de câmp) și în domeniul viticulturii și al 

pomiculturii. 

Cadre didactice care au lucrat în această școală au devenit efigii ale acestui așezământ 

de educație în domeniul agriculturii românești. Între acestea se distinge Domnul Constantin 

V.Oescu, director al şcolii  în perioada 1920-1930. Pentru a accentua caracterul pedagogic al 

acestei școli, Dl. C. Oescu a instituit așa numita ,,Carte de Aur” în care erau înscriși toți elevii 

care obțineau rezultate bune la învățătură și instruirea practică, dar și ,,Cartea neagră” în care 

erau înscriși elevii cu rezultate slabe și un comportament dificil. Școala își desfășura 

activitatea ținând cont și de anotimpuri, în funcție de lucrările agricole ce trebuiau efectuate. 

În aceste situații se suspendau cursurile unei clase sau ale întregii școli. Materia era recuperată 

ulterior, prin ore suplimentare, efectuate dimineața devreme, sau seara. 

În perioada 1-15 iunie se desfășura Colocviul disciplinelor teoretice. Era un examen 

oral la care participau toți profesorii școlii. Examenul de absolvire se desfășura în perioada 

15-31 august, fiind un examen al disciplinelor de specialitate. Comisia de examinare era 

formată din cadrele didactice ale școlii dar și profesori de elită ieșeni: Domnul profesor 

universitar Ion Simionescu ce examina la geografie și obiectele de specialitate și Doamna  

Ana Severin –Director al Şcolii Normale de fete din Iași, ce examina la limba și literatura 

română și istorie. 

Școala agricolă de la Miroslava a căpătat încet o faimă regională apoi un renume 

național. Mărturie sunt în acest sens diplomele, distincțiile și medaliile obținute la Expozițiile 

agricole organizate de către Ministerul Agriculturii: 

-Medalia de Aur  la Expoziția agricolă de industrie casnică în anul 1923; 

                                                 
4
 Prof. Aneta Pricop și prof. Mihai Mihailiuc, ,,Dezvoltarea bazei materiale a învățământului în decursul 

istoriei școlii agricole de la Miroslava,,,pag.197, în Un veac și jumătate de îvățământ agricol ... 
5
 Act de vânzare – cumpărare autentificat de către Tribunalul Iași , Secțiunea III, la nr. 395/1920.Arhivele 

Statului,Iași. 
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-Medalia de Argint la Expoziția Ministerului Agriculturii pentru creșterea cornutelor 

moldovenești în anul 1923; 

-Medalia de argint la Expoziția Ministerului Agriculturii de la Iași pentru creșterea 

vitelor de lapte; 

-Medalia de aur  la Expoziția Ministerului Agriculturii pentru creșterea oilor țigăi; 

Între anii 1930-1934, director al acestei școli devine Dl Constantin Velicu. Se produc 

anumite schimbări: elevii nu mai participă la lucrările agricole ale fermei. Este accentuată 

partea teoretică a cursurilor. Semnificativ este faptul că acum este înzestrat muzeul liceului cu 

piese valoroase ce aparțin culturii țăranului român. 

Un moment însemnat în istoria școlii agricole de la Miroslava a fost anul 1934. Este 

anul în care Societatea Ocrotirii Orfanilor din Război își încetează activitatea. 

Școala agricolă de la Miroslava își continuă activitatea deoarece Principesa Olga 

Sturdza a încheiat în acest an o Convenție cu Eforia Școlii de Agricultură din Iași , în calitate 

de persoană juridică, reprezentată prin Doamna Sanda Ghica drept președinte al acesteia. În 

această Convenție se stipula faptul că: ,,SOOR cedează definitiv și irevocabil ,,Eforiei Școlii 

de Agricultură” persoană juridică din Iași, - în plină proprietate și fără a-și mai rezerva nimic 

pe seama sa, următoarele imobile: a) Moșia din comuna Miroslava - Balș ...și moșia din 

comuna Țuțora, Oprișenii de Jos ,, ambele venite în patrimoniul SOOR prin act de vânzare –

cumpărare.
6
 

În acest mod școala agricolă de la Miroslava își mărește substanțial patrimoniul 

atingând circa 170 de ha. Veniturile fermei - școală cresc foarte mult. Produsele obținute sunt 

valorificate în piața centrală a orșului Iași sau chiar la București, unde se trimiteau coșuri cu 

sparanghel proaspăt  cules. 

Anii celui de-al doilea război mondial aduc suferință și lipsuri acestei școli agricole de 

elită a societății românești. Cadrele didactice și elevii sunt evacuați  la Curtea de Argeș. La 

întoarcere, petrec ani dificili din cauza secetei, a foametei. În același timp instaurarea 

regimului comunist provoacă schimbări majore. Ferma-școală este deposedată de bunurile 

sale. Pe terenurile ei sunt organizate structuri economice specifice acestui sistem. Ea rămâne 

ca instituție școlară cu profil agricol până astăzi  sub diverse denumiri. Cea de astăzi este: 

Liceul Tehnologic Agricol ,,M. Kogălniceanu”. 

Școala agricolă de la Miroslava este o școală centenar prin excelență, istoria ei 

înscriind personalități care au devenit efigii ale sale. 

Personalitatea efigie a acestei școli, ocrotitoare a orfanilor Primului Război Mondial, a 

fost Principesa Olga Mavrocordat Sturdza. Distinsă aristocrată, instruită la școli din Europa, a 

desfășurat în perioada anilor 1916-1934 o amplă activitate socială dedicată protejării, educării 

și instruirii copiilor orfani. 

Personalitatea ei  nu poate fi despărțită de o carte devenită efigie pentru activitatea 

Societății Ocrotirea Orfanilor din Război  a cărei președintă a fost: ,,Pentru Neam și Țară. 

Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război”. Cartea a fost tipărită în anul 1925 în atelierele  

Societății anonime Adolf Sonnenfeld din Oradea Mare. Este o carte omagiu care are 

însemnătatea istorică a vechilor cronici ale românilor. Este formată din două părți: în prima 

parte este prezentată acțiunea politică și militară a României în Primul Război Mondial. 

Printre rânduri transpare un patriotism asumat, cald, lipsit de emfază, îngrijorarea pentru 

soarta României ca țară, dar și încrederea și speranța în viitor. 

În format A4 , cartea are paginile încadrate cu un desen foarte fin realizat de către Dl. 

Victor Ion Popa. În partea de sus a fiecărei pagini sunt așezate fotografii(,,clişee”) foarte clare 

ce surprind imagini de război, arme capturate de soldații români, un aeroplan, un tun 

antiaerian, hărțile provinciilor românești precum și harta României între anii 1914-1916, harta 

                                                 
6
 Convențiunea încheiată între SOOR și Eforia Școlii de Agricultură înregistrată de Tribunalul Iași la 

Nr.3648din 1934, sectiunea III.în Arhivele Statului , Iași. 
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României Întregite, scene de luptă corp la corp, chiar imaginea unui mormânt al soldaților - 

eroi, trecerea Munților Carpați de către români, o scenă de luptă în care este surprinsă 

Ecaterina Teodoroiu, eroina română de la Jiu. Până la sfârșitul cărții sunt inserate imaginile 

orfelinatelor întemeiate de această societate. Partea a doua prezintă, în amănunt, structura și 

activitatea SOOR. La finalul cărții sunt așezate câteva dintre diplomele obținute de orfani la 

expozițiile și târgurile organizate de Ministerul Agriculturii. Aici sunt inserate două mențiuni 

în care sunt înscrise medaliile de aur și argint obținute de orfelinatele din întreaga țară. Cartea 

a fost editată la un preț de 400 de lei și din mențiunea de la sfârșitul ei  reiese faptul că fiecare 

exemplar avea ștampila Consiliului Central al Societății Ocrotirea Orfanilor din Război. 

Desigur, Palatul de la Miroslava rămâne o construcție - efigie a acelor vremuri 

dureroase pentru întregul neam . 
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CONSIDERAȚII ASUPRA UNUI MARE MOMENT DIN ISTORIA 

ROMÂNIEI – UNIREA DIN 1918 
 

 

Coordonator prof. Sorin Sitea  

Autor Dragoș Bejenariu 

 

Aniversăm în acest an un veac de la marea împlinire a poporului român: formarea 

României Mari. Rezultatul unui efort colectiv, România dodoloață, cum sugestiv a 

caracterizat-o Lucian Blaga, este supremul argument că în momentele decisive ale istoriei, 

românii au reușit să constituie o singură națiune, solidară și puternică. Idealul reîntregirii 

neamului românesc a fost obiectivul fundamental al înaintașilor noștri, iar reușita lor 

reprezintă cea mai mare realizare din istoria națiunii române. 
Formarea României Mari a fost înainte de toate, împlinirea unei generații remarcabile 

de politicieni, care s-au identificat cu aspirațiile legitime ale națiunii române. Personalități în 

frunte cu ardelenii Iuliu Maniu și Alexandru Vaida-Voevod, basarabenii Constantin Stere și 

Pantelimon Halippa, bucovinenii Ion Nistor și Sextil Pușcariu s-au dăruit cauzei naționale. 

Alături de Regele Ferdinand și Regina Maria și împreună cu Ionel Brătianu și capii bisericilor 

surori, episcopul ortodox Miron Cristea și episcopul greco-catolic Iuliu-Hossu, ei au exprimat 

cele mai puternice simțăminte de unitate ale românilor. 
Nicio altă personalitate implicată în evenimentele istorice din anul 1918 nu a 

influențat cursul istoriei cum a făcut-o Iuliu Maniu. Exemplar prin atitudine, marele om 

politic a fost decis să acționeze în spiritul interesului național. Ezitările sau temerile, poate 

firești, în acele zile încordate, au fost înlocuite cu acțiunea directă și hotărâtă pentru realizarea 

Unirii. Maniu a exprimat clar și elocvent, convingerea și încrederea românilor că nimeni și 

nimic nu putea să se opună voinței naționale. 

În contextul evenimentelor din toamna anului 1918 care vor conduce la prăbușirea 

Imperiului Austro-Ungar, liderul român, în calitate de locotentent în armata austro-ungară se 

afla la Viena. Erijandu-se în mod legitim în reprezentatul celor peste 60000 de soldați și 

ofițeri români aflați în capitala austriacă, Maniu a reușit să asigure ordinea și acest fapt se 

constituie ca una din cele mai mari realizări ale sale. Cu acest prilej, el a constituit o adevărată 

armată românească, pregătită să sprijine Consiliul Național Român de la Arad, organul de 

conducere al mișcării naționale a românilor din Transilvania. Niciodată, în cursul vieții lui 

politice, afirma Pamfil Șeicaru, Iuliu Maniu nu a mai atins culmea la care s-a înălțat în 

octombrie și în noiembrie 1918. 

Eșecul tratativelor de la Arad i-a determinat pe fruntașii ardeleni, în frunte cu Iuliu 

Maniu, să decidă convocarea la Alba Iulia a unei Mari Adunări Naționale care să hotărască 

soarta românilor din Transilvania, Banat și Părțile Ungurești. Adunarea de la Alba Iulia a fost 

un eveniment grandios, un triumf intuit de Alexandru Vlahuță încă din 1911 când, în ziarul 

„Românul”, apărut la Arad, scriitorul afirma în profetica sa poezie „Triumful așteptării” că 

Marea Unire a tuturor românilor este inevitabilă. Nicolae Iorga afirma sugestiv: “Au vorbit 

atunci la Alba Iulia voia elementară a veacurilor de avânt zdrobit și de speranțe 

împiedicate.” În calitate de delegat al cercului electoral Vințu de Jos, Iuliu Maniu a participat 

la Marea Adunare de la Alba Iulia, iar apogeul carierei sale politice va fi atins chiar în ziua de 

1 decembrie 1918. Maniu a intrat în Sala Unirii și după un moment de tăcere, episcopii Miron 

Cristea și Iuliu Hossu s-au ridicat în picioare, aplaudandu-l și ovationandu-l. Era o spontană și 

unanimă recunoaștere a celui care era pe drept cuvânt arhitectul unirii Transilvaniei cu 

România. După ce Adunarea a votat în unanimitate unirea Transilvaniei, Banatului și a 

Părților Ungurești cu România, s-a decis alegerea unui Consiliu Dirigent format din 15 
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membri care să administreze Transilvania până la unirea deplină cu Țară-Mamă. 

Personalitatea desemnată a fi președintele Consiliului Dirigent a fost chiar Iuliu Maniu, lucru 

care l-a făcut pe Nicolae Iorga să-l considere “înfăptuitorul” Unirii. 

La începutul secolului XX, alături de oamenii politici, presa românească din 

Transilvania a jucat un rol esențial în pregătirea spiritelor pentru înfăptuirea României 

Mari. Receptivă la mersul evenimentelor social-economice, politice și culturale, ea a prezentat 

cu însuflețire luările de cuvânt ale intelectualilor români care sprijineau unirea. Ziarul 

„Tribuna”, apărut inițial sub numele de „Tribuna poporului” în anul 1896 a îndeplinit un rol 

mesianic în chemarea românilor la lupta națională. Apărut dintr-o cerință imperativă de a da 

un curs nou, activ mișcării de eliberare națională a românilor din Transilvania, „Tribuna” a 

avut în centrul preocupărilor sale publicarea unei bogate literaturi, creând și dezvoltând o 

amplă mișcare literară, stabilind în același timp o fructoasă legătură cu cei mai reprezentativi 

scriitori din România. O dovadă în acest sens o constituie publicarea mai multor poezii în 

„Tribuna”, dintre care „Odă statuiei lui Mihai Viteazul” și „Altarul Mânăstirei Putna” de 

Vasile Alecsandri, precum și „Murind” sau „Coloana de atac” de George Coșbuc. 

Dacă „Tribuna” a avut un rol mai ales mesianic, „Românul” a avut un caracter mult 

mai activ, lansând principiul politic „prin noi înșine”, pentru „deșteptarea și întărirea 

conștiinței naționale, prin luminarea sufletelor asupra marelui adevăr, că drepturile naționale 

sunt condițiunea neapărat necesară pentru progresul economic, cultural, pentru fericirea 

oricărui popor!”Pentru românii din Transilvania, încă din anul 1911, unirea era privită că o 

salvare din robie. Astfel, necesitatea realizării unității naționale este afirmată cu tărie în ziarul 

„Românul” care desfășoară o intensă campanie de presă, prin articole politice și literare, 

subliniind în coloanele sale că e necesară „o încordată acțiune de propagandă politică pentru 

revendicarea drepturilor naționale”. Cotidianul a fost tipărit la Arad, începând cu data de 1/14 

ianuarie 1911 și a reprezentat organul de presă al Partidului Național Român din Transilvania. 

Toate problemele importante care framantau poporul român din Transilvania acelei vremi și-

au găsit reflectare și în paginile „Românului”,cu precadere chestiunile politice, dar și cultural-

literare, ce urmăreau dezideratul realizării statului național unitar român. Problematica unirii a 

constituit și pentru românii din Moldova o adevărată luptă pentru realizarea idealului național. 

În acest sens, Simeon Sânger sublinia în articolul „Lupta pentru libertate...”. din ziarul 

„Dacia” că „românul în lupta pentru libertate devine fiară turbată, rupe cu dintîi carnea 

vrăjmașului, deși în timpuri bune e firea cea mai blândă.” În Basarabia, Pantelimon Halippa a 

editat ziarul ,,Cuvânt Moldovenesc”, în timp ce transilvăneanul Onisifor Ghibu a dezvoltat un 

puternic curent național românesc prin editarea ziarelor „Ardealul” și „România Nouă”. În 

Bucovina, dezintegrarea monarhiei dualiste a descătușat energiile naționale, astfel încât, în 

octombrie 1918 Sextil Pușcariu editează ziarul „Glasul Bucovinei”. Cu acest prilej, el afirmă 

că „viitorul care ne convine nouă nu poate fi realizat decât în cadrul românismului.” 

La 100 de ani de la marea împlinire a poporului român, putem afirma că 

România de astăzi și cea de mâine se pot construi numai prin respectul față de înaintași 

și atașamentul față de adevăratele valori: memorie și credință, adevăr și demnitate, 

loialitate și respect. 
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LICEUL „SFINŢII PETRU ŞI PAVEL” DIN PLOIEŞTI ÎN PRIMII ANI DE 

DUPĂ MARELE RĂZBOI 
 

 

Elev Nedelcu Antonio 

Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” Ploieşti, jud. Prahova 

 

Ca toate celelalte domenii, şi învaţământul a avut de suferit de pe urma  războiului. 

Procesul de reorganizare s-a desfăşurat greu datorită lipsei banilor de la  buget şi a nivelului de 

trai scăzut al populaţiei. A fost nevoie de perseverenţă, de ajutorul societăţii civile, de înţelegerea 

profesorilor (care au acceptat salarii foarte mici) şi de ambiţie pentru a depaşi momentul.  

Oficialităţile politice aveau planuri mari, făcuseră promisiuni deosebite dar, ca de obicei 

când trebuia să le pună în practică nu aveau voinţă politică sau bani ( pe care îi foloseau în alte 

scopuri, de cele mai multe ori în favoarea acoliţilor lor). Pentru reluarea cursului firesc al şcolii 

Poliţia Oraşului Ploieşti se ocupa de recensământul tinerilor născuţi în 1899 „care formează clasa 

anului 1921”. Aveau obligaţia să se înscrie la circumscripţiile de Poliţie toţi cei care locuiau în 

Ploieşti dar și cei care nu erau născuți aici şi rămăseseră neînscriși din clasele anterioare. 

Operaţiunea avea loc până pe 15 ianuarie 1920 orele 8-13 şi 16-19.
1
 Probleme cu reconstrucţia 

învăţământului au continuat să existe, chiar dacă pe măsura trecerii timpului anumite sectoare ale 

vieţii  economice au progresat. Într-o adresă din 14 iulie 1919 a ministerului Cultelor şi 

Instrucțiunii către Primarul Ploieștiului, se spune că în Prahova existau 250.000 copiii de vârstă 

școlară care nu învață datorită lipsei de învățători şi pentru că numărul suplinitorilor este mare. 

De aceea se propune crearea unei școli normale care să ființeze în localul Liceului vechi. 

Primarul e de accord, cu condiția ca atunci când școala normală se va desfiinţa, clădirea să revină  

Comunei. Liceul urma să  fie mutat în clădirea Școlii Comerciale, care era mutată în localul 

Şcolii de fete nr. 1. Aceasta şcoală, era mutată la Şcoala de băieţi nr. 9, fetele învăţând dimineaţa 

iar băieţii după amiaza.
2
 

Preocupările vizând ridicarea nivelului cultural al poporului se traduce şi prin înfiinţarea 

Şcolii  de Cursuri Libere Ploiești La care să predea profesori de la  Liceul „Sfinţii Petru şi 

Pavel”. Iată care era programul din mai 1919: Limba Română în zilele 5 şi 12 orele 6-7 p.m.; cu 

prof.Pană Popescu, literatura franceză pe 12 şi 26 orele 6-7 p.m. cu prof. Maria N. Prassa, lecţii 

de franceză cu prof. Eugen Splitz pe 6, 13, 20, 27 la orele 6-7 p.m.; Ştiinţele naturale cu prof. 

Dumitru Munteanu pe 6 şi 20 la orele 6-7 p.m.; istoria meseriilor cu N. Constamtinescu pe 13 şi 

27 orele 6-7 p.m.; Drept Constituțional cu prof. Constantin Ceruleanu pe 7 şi 21 la orele 6-7 

p.m., Istoria cu prof. M. Temistocle pe 7 şi 28 orele 6-7 p.m.; lecţii de franceză cu prof. Maria 

N.Prassa pe 15, 18, 22, 29 orele 6-7 şi pe 2, 9, 16, 23, 30 aceleaşi ore cu C Capitolin pe 8 şi 22 

orele 6-7 p.m.; tehnologia cu G.Gheorghiu pe 2 şi 16 orele 6-7p.m., Drept cu I. Papazol pe 9 şi 

23 orele 7-8 p.m.; Economia politică cu prof. Raul Bulfinski pe 17 şi 31 orele 6-7 p.m., 

Civilizaţia latină şi Valea Dunării cu prof. Aurel Moşoiu pe 10 şi 24 orele 7-8 p.m. După cum 

spuneau organizatorii, „Scopul cursurilor libere fiind de a raspândi cunoştiinţe de cultură 

generală, ele sunt libere pentru oricine, de orice clasă socială ar fi. Credem că importanţa lor 

fiind pe deplin intemeiată, veţi binevoi a comunica colegilor şi cunoştinţelor despre program spre 

a lua parte la ele. Dir. Raul Bulfinski”.
3
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2
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3
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Liceul Sfinţii Petru şi Pavel era cel mai cunoscut şi cel mai căutat. S-au păstrat statisticile 

numărului de elevi din perioada 1918-1923 care demonstrează dorinţa ploieştenilor de a-şi 

trimite copiii la învăţătură. 

În iulie 1923 ziarul Ploieştii publica situaţia Liceului din Ploieşti. Astfel, numărul  total 

de elevi în anul şcolar 1922-1923 a fost de 1.371 elevi în 26 clase şi 70 profesori. Aici la 53 elevi 

era o clasă. Cele 26 de clase erau repartizate astel: 

A I a, a II a, a III a, a IV a câte 4 clase din fiecare, plus secţia modernă a cursului superior 

(V,VI,VII,VIII) şi 2 clase paralele reale a V a şi a VI a. 

Din totalul elevilor promovaţi au fost 812, corigenţi 385, repetenţi 136, retraşi 29 şi 

eliminaţi 9. Faţă de marele număr de absolvenţi ai şcolii primare, nu se ştia daca anul viitor nu va 

fi nevoie de înfiinţarea de noi clasa I şi de înfiinţarea clasei a VII a B pentru cele 2 cls. aVI a 

reale. „Cu destulă părere de rău constatăm că învăţământul clasic n-a mai găsit ecou în sufletele 

tinerimii de azi.”
4   

Domnul prof George Constantinescu, directorul liceului, arată că Ministerul 

Instrucţiunii nu poate da învăţământului în general mijloacele de care are nevoie, nici personal 

didactic şi nici material. „De altă parte instituţiei Comitetelor şcolare nu i s-a dat putinţa şi nici 

ea nu s-a putut dezvolta pentru ca cetaţeanul să rupă ca în ţările apusului din produsul muncii 

sale, o parte pentru cultura naţiei.”
5
. Taxele şcolare aplicate pentru plata personalului şi 

procurarea materialelor erau insuficiente. Părinţii se plângeau de impozite dar era necesar ca 

taxele să fie sporite deoarece  nu se mai putea întreţine şcoala. Numai încălzitul liceului costa 

120 000 lei, la care se adăuga plata profesorilor de la clasele paralele pe care Ministerul nu vrea 

sa le ia în sarcina sa din cauza lipsei de fonduri. Domnul Director adăuga „N-avem mijloace să 

ne cumpărăm materiale didactice şi de experienţe în laborator. Construcţia liceului a devenit 

neîncăpătoare cu atâta sumedenie de clase; amifteatrul trebuie mărit. Nu puteam nici măcar a 

face o reparaţie mai esenţială după plecarea trupelor de ocupaţie străină care transformaseră 

liceul în spital.”
6   

Era necesar de asemenea să se înfiinţeze un internat pentru elevii mai săraci 

mai ales de la sate. Luând în considerare toate acestea, directorul se hotărâse să facă apel la 

bogătaşii oraşului şi judeţului dar a primit răspunsuri descurajatoare şi a fost nevoit renunţe. 

Având în vedere această stare de lucuri (adică nepăsarea celor avuţi faţă de nevoile şcolii) 

pentru anul şcolar 1923-1924 s-au mărit taxele pentru cei bogaţi de la 9.000 la 12.000 lei iar 

pentru cei săraci de la 2.000 la 2.500 lei; de la 1.000 la 1.200 şi 1.500 lei; de la 800 la 1.000 lei ; 

de la 600 la 800 lei şi de la 400 la 500 sau  600 lei. Elevii merituoşi, fiii invalizilor şi orfanilor de 

război erau scutiţi de taxe. În liceu erau 11 clase care nu erau plătite de stat. Pâna acum 

profesorii acestora au fost plătiţi cu jumătate salariu de la stat dar Ministerul Instrucţiei Publice a 

dispus ca în şcolile paralele salariile să se uniformizeze după  tipul catedrelor bugetare.
207 

În iulie 

1923 tot în presă, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea liceului,
 
apărea publicată lista 

premianţilor, asta după ce serbarea de sfarşit de an se terminase cu un „festival muzical”.  

Valoarea liceului era foarte bine cunoscută dearece dăduse ţării oameni deosebiti. Printre 

ei se afla și  domnul Andrei A. Rădulescu care pe 3 iunie 1922 a rostit discursul de recepţie al 

Academiei Române. Absolvise liceul din Ploieşti în 1901 şi a urmat cursurile Facultăţilor de 

Filosofie şi Litere, şi ale celei de Drept din Bucureşti, a devenit apoi doctor în drept la 

Universitatea din Liege, iar în 1922 era profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale și 

Consilier la Curtea de Apel Bucureşti.
8 

Prin dezvăluirile făcute de ei, jurnaliştii dovedesc faptul că Primăria nu a ţinut cont de 

rezultatele deosebite ale elevilor prahoveni pentru a le crea condiţii mai bune de învătătura. 

Ziarul „Ploieştii” sublinia că Primarul Fotescu a încălcat dispoziţia legală care spunea că 

                                                 
4
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5
 .Situaţia Liceului din Ploieşti, în „Ploieştii”,15 iulie 1923, F 2 

6
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7
 Taxele şcolare la liceu, în „Ploieştii”,16 septembrie 1923,F 2 

8
 Informaţii, în „Ploieştii”,6 iunie 1922,F 3 
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administraţia oraşului e datoare să dea 10% din veniturile ei pentru nevoile şcolilor. În cazul 

Ploieştiului trebuiau a fi date 3 milioane lei pe an. Nu numai că nu le-a dat, dar în loc să ţină 

licitaţiile de reparare a şcolilor în iunie a ţinut-o în august iar sumele destinate reparaţiilor au fost 

atât de mici încât nimeni nu s-a angajat să le facă. Până la urmă primarul l-a înduplecat pe un 

anumit Sile Zugravul să facă unele reparaţii de mantuială.
9
 

Astfel se desfăşurau lucrurile în învăţământul ploieştean imediat după Marele Război. 
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Retrăirea Timpului Unirii 
 

 

Elev Iacob Paul 

Colegiul Național „Silvania” Zalău, jud. Sălaj 

 

„Adunarea de la Alba Iulia va rămâne de-a pururea piatra de hotar a istoriei române și va 

reprezenta, din veci în veci, simbolul biruinței noastre definitive. Ea a fost rezultatul logic al 

evoluției istorice, fructul luptelor de emancipare a poporului românesc și triumful strălucit al 

ideilor generoase, pentru care s-a vărsat cu atâta prisosință sângele scump al fraților noștri”. Cu 

aceste cuvinte era apreciată uriașa însemnătate și semnificație a actului de la 1 decembrie 1918, 

la un deceniu de la săvârșirea acestuia, de către unul dintre participanții de marcă, istoricul Silviu 

Dragomir. Anul 1918 reprezintă ultima etapă în procesul de constituire a statului național unitar 

român, care s-a realizat prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România. România 

Mare devine o realitate istorică în Europa naționalităților, așezată în frontierele recunoscute prin 

tratatele încheiate la Conferința de Pace de la Paris, din 1919-1920, de după Primul Război 

Mondial, așa numitul Sistem de la Versailles.  

Atât Primul Război Mondial, cât și Marea Unire au determinat numeroase consecințe de 

natură economică, socială, politică și culturală, marcate de un amplu efort al autorităților publice 

din acea perioadă, de unificare a sistemului legislativ. Acest efort a fost dublat și de faptul că 

România s-a angajat în cadrul Conferinței de la Paris să respecte drepturile minorităților 

naționale, care au dobândit acest statut în urma Marii Uniri din 1918. Încununarea normativă a 

acestui proces este reprezentată de adoptarea Constituției din 1923, denumită și Constituția 

Unificării, supremația sa fiind dovedită de faptul că următoarele legi s-au conformat legii 

fundamentale. În domeniul cultural, o atenție deosebită a fost acordată instituțiilor de învățământ, 

cu scopul armonizării metodelor de predare, care să pună accentul pe valorile care au consacrat 

poporul român. Astfel, au fost adoptate numeroase legi și ordine ministeriale, cu scopul 

reconstrucției școlare și a reorganizării din temelii a învățământului românesc. Treptat, în 

numeroase instituții de învățământ din Transilvania, unde se studia în limba maghiară, este 

introdusă, ca disciplină obligatorie, limba română. În Zalău, un oraș situat în Transilvania, la 

poalele Munților Meseș, Colegiul Reformat, în urma unor dezbateri cu forurile bisericești 

superioare, a decis ca începând cu anul școlar 1919-1920, în clasele V-VIII să introducă predarea 

limbii române, deși legea nu prevedea încă acest lucru. Acest Colegiu poartă o vechime care 

datează încă din anul 1646. Cu toate că limba de predare a fost limba maghiară, deoarece 

confesiunea reformată în Transilvania este strâns legată de națiunea și cultura maghiară, au 

studiat și elevi de altă etnie și de alte confesiuni.  

Sfârșitul celui de-al doilea deceniu al secolului al XX-lea a surprins Colegiul Reformat 

într-o situație dificilă, incertă, caracterizată prin suspendarea orelor de curs, o perioadă cauzată 

de Marele Război, care a determinat numeroase pagube materiale și umane. La toate acestea se 

adaugă Gripa Spaniolă declanșată în vara anului 1918 în Vestul Europei, care se extinde în 

toamna aceluiași an în Ungaria și Transilvania și care, într-o Europă slăbită și înfometată din 

cauza războiului, a provocat numeroase victime în decurs de doi ani. Suspendarea cursurilor a 

fost apoi prelungită și datorită situației politice incerte. 

În urma săvârșirii celui mai glorios act din istoria românilor, făurirea Marii Uniri la 1 

Decembrie 1918, pe 15 ianuarie 1919, primele subunități militare românești au sosit și la Zalău. 

Imediat, comandamentul militar a dispus utilizarea în scop militar a imobilului și a dotărilor 

colegiului. Acest lucru a fost favorizat și de faptul că elevii nu erau la școală, datorită suspendării 

cursurilor. În plus, cea mai mare parte dintre profesori și personalul colegiului, la vestea 
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apropierii armatei sau în zilele următoare, au părăsit orașul. În presa locală, la mijlocul lunii 

februarie 1919, subiectul care punea tuturor semne de întrebare îl reprezenta reluarea cursurilor 

(care fuseseră suspendate în toate unitățile de învățământ), sugerându-se autorităților să facă 

demersuri în acest sens. Propunerea era că, din luna martie, s-ar putea reîncepe școala, pentru a 

nu compromite total anul școlar respectiv. Părinților li se recomandă ca ei să se ocupe de copiii 

rămași acasă, pentru a putea recupera materia pierdută. Însă, situația s-a înrăutățit în zilele de 23-

24 februarie, când o formațiune militară maghiară, pornind dinspre Șimleul Silvaniei- Vârșolț, a 

atacat orașul, iar unitățile românești aflate în oraș au părăsit Zalăul. După ce au primit întăriri, a 

doua zi au reușit să recucerească orașul. În aceste lupte, artileria a bombardat Zalăul dinspre 

Ortelec și mai multe obuze au nimerit clădirile colegiului, cauzând distrugeri însemnate. Armata 

a rechiziționat materiale din colegiu (în special instalațiile de la cantină și internat). Din cauza 

distrugerilor și a jafurilor, o bună parte din mobilierul și materialul didactic a fost avariată. Cea 

mai mare pierdere a suferit arhiva școlii, care a fost complet distrusă. În lunile următoare însă, 

treptat, situația s-a normalizat, autoritățile militare fiind înlocuite de autorități civile. La mijlocul 

lunii mai, profesorii s-au întors în Zalău, au evaluat pagubele suferite și au făcut eforturi 

organizatorice pentru reînceperea cursurilor, care sunt reluate pe 26 mai. Astfel, după șapte 

săptămâni de predare, la mijlocul lunii iulie, anul școlar-compromis în bună măsură- se încheie, 

susținându-se examenele de bacalaureat și cele de sfârșit de an. 

 La începutul anului școlar, pe 16 septembrie 1920, printr-o adresă a ministerului de 

resort a fost introdusă predarea obligatorie a limbii române. Peste o lună, printr-o nouă adresă s-a 

introdus obligativitatea predării Istoriei românilor și a Geografiei României. Membrii corpului 

profesoral au depus jurământ de credință, solicitat de autorități. Începând cu acest an școlar, 

elevii si profesorii colegiului au sărbătorit toate aniversările și sărbătorile naționale românești 

(Unirea Principatelor, Ziua Regelui etc.). Semnificativă în acest sens o reprezintă telegrama din 

martie, 1920 a arhimandritului Nicolae Ivan, președintele Consistoriului ortodox din Cluj, 

adresată protopopului ortodox din Românași, Sălaj, referitoare la aniversarea a doi ani de la 

Unirea Basarabiei: „[...] Sâmbătă la 14-27 Martie a.c. să împlinesc doi ani, de când Basarabia, 

smulsă de sub coroana lui Ștefan cel Mare al Moldovei, s-a unit din nou cu patria mamă 

România. |În această zi Te poftim, să dispui, ca la toate școalele să se facă câte o serbare școlară 

spunând învățătorii elevilor suferințele ce le au îndurat frații noștri sub cârmuirea cnutei 

muscălești, cum i-a despoiat de limbă de școale si de toată libertatea. În Duminica viitoare  

preoții noștri să țină cuvântări potrivite cu această zi mare și înălțătoare, iar pentru cei răposați 

din comună în acest rățboiu de dezdrobire, să se celebreze un parastas, amintind cu numele pe 

cei ce și-au vărsat sângele pentru unitatea națională[...]”. Totodată, o însemnătate aparte o are și 

o adresă, din luna noiembrie a anului 1924, a Primăriei Zalău, către conducătorii autorităților 

militare și civile din localitate, privind serbarea zilei de 1 Decembrie: „[...]La 1 Decembrie se 

serbează aniversarea Unirii Transilvaniei cu Țara-Mamă. Din incidentul acesta aranjează și 

comitetul despărțământului Asociațiunei din orașul nostru un festival cu caracter național 

educativ în sala mare a teatrului orășenesc cu concursul tuturor școlilor și a muzicei militare din 

localitate[...]”. Tot în anul școlar 1920-1921, colegiul a fost inspectat pentru prima dată de către 

un inspector general, delegat de către departamentul învățământului. Ulterior, vizitele cu caracter 

de inspecție şi control se vor înmulți. Anul școlar a fost finalizat conform calendarului școlar, iar 

în vacanța de vară și în perioada următoare s-au organizat acțiuni culturale și caritabile de 

strângere de fonduri pentru susținerea colegiului. Anul școlar următor s-a desfășurat în condiții 

obișnuite, colegiul adaptându-se noii realități istorice.  

În anul școlar 1922-1923 a fost introdus noul plan de învățământ, care a pus un accent 

mai mare pe limbile moderne și pe disciplinele reale. Astfel, limba latină a fost eliminată din 

ciclul inferior (I-IV), iar limba greacă din cel superior (V-VIII). Limba germană a fost introdusă 

începând cu clasa a II-a, iar limba română și cea maghiară sunt studiate în toți anii de școală. Ca 

limbă modernă este introdusă și limba franceză. Mai întâi, conducerea colegiului ar fi dorit ca 
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ciclul superior să aibă atât profil real, cât și umanist, dar din motive financiare s-a renunțat la 

profilul real. În acest an școlar, de la sistemul semestrial, s-a trecut la sistemul de împărțire a 

anului școlar pe trei trimestre, pe baza unui ordin ministerial, iar pentru elevii de clasa a IV-a 

(echivalent acum cu clasa a VIII-a de gimnaziu) a fost introdus examenul de absolvire. În 

decursul anului, pe lângă aniversările și sărbătorile tradiționale, elevii și personalul colegiului au 

sărbătorit încoronarea regelui Ferdinand. Pe baza unui ordin, cele trei zile a fost declarate 

sărbătoare națională. Din anuarul colegiului pe anul școlar 1922-1923, cităm din relatarea 

directorului despre acest eveniment: „În zilele de 15-17 Octomvrie, cu fidelitate supusă am 

sărbătorit și noi faptul istoric de mare importanță, că Domnitorul glorios al României, M. S. 

Regele Ferdinand I. în ziua de 15 octomvrie, la Alba Iulia, s’a încoronat de rege al tuturor 

teritoriilor locuite de Români. La 15 Octomvrie am luat parte la serviciul divin solemn, ținut la 

biserica reformată; la amiazi, întreaga antistie (conducerea) și corpul profesoral s’a prezentat la 

recepție în fața domnului prefect. La 16 Octomvrie, amiazi, a avut loc în sala noastră festivă o 

serbare a institutului. [...]” 

 Pe 14 august 1923, Ordinul Ministrului nr. 63986/1923 a anunțat conducerea colegiului 

că, după data respectivă, colegiul va putea funcționa doar ca școală privată, fără dreptul de a 

elibera acte de studii. Pentru a obține acte recunoscute de stat, elevii trebuie să se prezinte la 

examenul de final de trimestru și de an, la liceul de stat din Șimleu Silvaniei. Datorită pierderii 

statutului de școală publică, a scăzut și numărul elevilor înscriși în colegiu. În anul 1925 a fost 

adoptată Legea Asupra Învățământului Particular, prin care se stabilesc scopul și categoriile de 

școli particulare, administrarea și funcționarea acestora, limba de predare etc. Ca urmare a unor 

insistențe de peste șase ani, în octombrie 1929, Colegiul Reformat din Zalău va recâștiga statutul 

de școală publică, având dreptul de a emite acte de studii recunoscute de stat. 

 În următoarele decenii se realizează trecerea spre sfera sovietică, crește, treptat, influența 

forțelor de stânga, statul român aflându-se sub umbrela URSS. Sfârșitul deceniului cinci 

marchează instalarea unui guvern comunist și începutul procesului de stalinizare și sovietizare a 

României.  Comuniștii au trecut sub controlul lor toate instituțiile, într-o societate centralizată și 

planificată, unde nu mai era nevoie de școli private sau confesionale. Astfel, în cursul anului 

1948, ca urmare a reformei învățământului, colegiul, devenit anterior o școala confesională, va fi 

naționalizat și va deveni școală de stat. După aproximativ patru decenii în care cultura română 

fost ruptă de valorile Occidentului, în luna decembrie a anului 1989 se produce căderea 

regimului comunist, România adoptă un regim politic democratic, iar cultura română începe să 

fie din nou racordată la cultura europeană, preluându-se modelul cultural occidental și american. 

Purtând acum denumirea de Liceu Teoretic, fostul Colegiu Reformat va parcurge un drum 

anevoios spre dobândirea unui prestigiu, dorindu-și să devină un templu al intelectului, unde se 

învață, se gândește, și se formează conștiințele. Din anul 2001 și până în prezent, acest 

remarcabil edificiu cultural din nord-vestul Transilvaniei, poarta denumirea de Colegiul Național 

”Silvania”. 

Dintre cei care au dus prestigiul Colegiului mai departe se numără poetul maghiar Ady 

Endre, politicianul și conducătorul resortului Internelor din Consiliul Dirigent de la Sibiu, Victor 

Deleu și politicianul Iuliu Maniu, un membru activ al mișcării naționale a romanilor din 

Transilvania, minți strălucite, care au devenit personalități marcante în varii domenii de 

activitate.  

Iuliu Maniu, juristul și omul politic, a cărui acțiune se confundă cu o jumătate de veac de 

istorie națională, s-a născut la 8 ianuarie 1873, la Șimleul Silvaniei. A urmat cursurile Colegiului 

Reformat din Zalău, a absolvit colegiul în anul 1890, continuându-și studiile la universități din 

Cluj, Budapesta și Viena, în urma cărora a obținut și titlul științific de doctor în Drept. A fost o 

personalitate cultivată, dornică de a se implica activ în viața politică, un adevărat susținător al 

drepturilor românilor din cuprinsul monarhiei bicefale austro-ungare. Așadar, debutul în scena 

politică se realizează încă din vremea studenției, când devine membru al Partidului Național 
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Român (înființat în 1869). Mișcarea de eliberare din Transilvania a luat un puternic avânt, Iuliu 

Maniu legându-și numele de cel mai glorios act din istoria românilor, făurirea Marii Uniri la 1 

Decembrie 1918.  Acesta s-a angajat cu energie și fără ezitare în lupta pentru eliberarea 

românilor din Transilvania și unirea lor cu patria-mamă.  Românii și-au manifestat ideea de 

autodeterminare prin declarația de la Oradea prezentată Parlamentului de la Budapesta la data de 

12 octombrie 1918. La 30 octombrie s-a constituit, la Viena, Comitetul Național al Românilor 

din Transilvania, sub conducerea lui Iuliu Maniu, iar în ziua următoare a luat ființă Senatul 

Central al Ofițerilor și Soldaților Români. În discursul rostit în fața Senatului, Iuliu Maniu a cerut 

celor prezenți să continue lupta „conștientă, hotărâtă și solidară pentru realizarea idealurilor 

strămoșilor și moșilor noștri adică pentru eliberarea și unirea tuturor românilor”.  La 18/31 

octombrie 1918 a luat ființă, la Budapesta Consiliul Național Român Central, alcătuit din 12 

membri, 6 membri ai PNR și 6 membri ai PSD, în frunte cu Ștefan Cicio Pop și al cărui sediu a 

fost stabilit la Arad, de unde a condus întreaga acțiune de eliberarea a Transilvaniei de sub 

dominația maghiară și de unire cu România. Încercând să salveze integritatea Ungariei, 

autoritățile de la Budapesta au purtat tratative cu Consiliul Național Român Central. Tratativele 

s-au desfășurat la Arad, iar negociatorul părții române a fost Iuliu Maniu. Negocierile au rămas 

fără rezultat, deoarece guvernul maghiar oferea Transilvaniei doar autonomie după modelul 

cantoanelor elvețiene. Iuliu Maniu aprecia că vremea discuțiilor cu stăpânii de odinioară trecuse 

și că trebuia acționat energic, fără cea mai mică ezitare, punând punct, astfel, tratativelor la 15 

noiembrie, dată care marchează hotărârea de a convoca la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 la 

Alba Iulia o Mare Adunare Națională, care să decidă soarta românilor din Transilvania. Marea 

Adunare Națională era alcătuită din 1228 de deputați aleși din toate categoriile sociale și 

profesionale. La Alba Iulia au participat peste 100 de mii de oameni veniți din toate colțurile țării 

pentru a fi părtași la acest act de întregire națională. Președintele Adunării Naționale a fost 

octogenarul Gheorghe Pop de Băsești, iar „discursul solemn” a fost rostit de Vasile Goldiș, cel 

care a citit și rezoluția Marii Uniri, susținută de Iuliu Maniu din partea Partidului Național 

Român. În cuvântul său, Iuliu Maniu a stăruit asupra unității etnice, lingvistice și culturale a 

românilor și a reușit să polarizeze masele: „Noi, onorată Adunare Națională, privim în 

înfăptuirea unității noastre naționale un triumf al libertății omenești.[...] Noi voim să întronăm pe 

aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor și a tuturor cetățenilor”. Votul românilor, care a pus 

„piatra fundamentală a fericirii neamului românesc”, a fost urmat de alegerea organelor 

provizorii ale puterii, Marele Sfat Național, cu rol legislativ, alcătuit din 250 de membri și 

Consiliul Dirigent, prezidat de Iuliu Maniu, ca organ executiv, format din 15 membri. Astfel, se 

năștea o nouă Românie, întregită, cu o suprafață de 295.049 km² și o populație de 18.052.896 

locuitori (conform recensământului din 1930), care avea să fie recunoscută pe plan internațional 

prin tratatele de pace încheiate la Paris (1919-1920). Oamenii politici ai vremii au considerat că 

cea mai eficientă metodă ca România să-și păstreze frontierele intangibile o reprezintă încheierea 

unui bogat sistem de alianțe cu celelalte state, care să acționeze de îndată ce vreunul din vecinii 

revizioniști ar fi încercat să modifice statu-quo-ul teritorial. În acest sens, Iuliu Maniu a căutat să 

armonizeze politica României cu politica marilor democrații occidentale urmărind să promoveze 

bunele raporturi cu marii noștri aliați, susținând că diferendele dintre popoare trebuie rezolvate 

numai pe cale pașnică, prin supunerea lor judecății Societății Națiunilor. 

Personalitate cu o cariera politică strălucită, a cărei evoluție a fost marcată de cele Două 

Războaie Mondiale, Iuliu Maniu a fost un adevărat maestru al artei disimulării, un deosebit 

negociator al tratativelor, a cărui eroism și jertfă au făcut posibila unirea Transilvaniei cu 

România. Așa cum afirma și Emil Ghilezan, „avea previziuni politice fenomenale, înțelegea, ca 

la șah, care va fi reacția celuilalt cu mult înainte... el nu vedea ce se întâmplă mâine, ci vedea ce 

se întâmpla poimâine”. Acesta continuă să simbolizeze, ceea ce unii numesc în spiritul marelui 

istoric Gheorghe Brătianu, miracolul tenacității noastre în istorie. 
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Anul centenarului Marii Uniri de la 1918 ne aduce în atenție unitatea de credință și de 

neam a poporului nostru român, îndreptându-ne, totodată, privirea spre făuritorii acestui ideal 

național ce a vibrat adânc în inimile înaintașilor noștri, de-a lungul întregii istorii. Totodată, este 

un prilej de a aduce un pios omagiu lui Iuliu Maniu, personalitate sălăjeană, care s-a modelat în 

cadrul Colegiului Național „Silvania”, această instituție fiind piatra de temelie a edificiului 

cultural și spiritual a acestui politician ilustru. 
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Proiect educativ în parteneriat dedicat Centenarului Unirii 
 

 

Bibliotecar,  Viorica Gențiana Onișoru 

Casa Corpului Didactic Alba 

 

Pentru marcarea Centenarului Unirii, Casa Corpului Didactic Alba a propus un proiect 

educativ in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Asociația Bibliotecarilor din 

România și Muzeul Național al Uniri Alba Iulia. Proiectul își propune conștientizarea elevilor  

referitor la evenimentul Unirii și importanța lui și are atât obiective educaționale 

(îmbunătățirea cunoștințelor elevilor despre evenimentele petrecute la 1 decembrie 1918 la 

Alba Iulia, sporirea cunoștințelor elevilor despre istoria vieții private, însușirea de către elevi a 

unor cunoștințe minime de genealogie și îmbunătățirea capacităților elevilor de  exprimare 

scrisă) cât și obiective info-documentare crearea sau îmbunătățirea deprinderilor de informare 

documentare pe temă dată, crearea sau îmbunătățirea deprinderilor de întocmire a unei 

bibliografii). 

Activități propuse în proiect sunt: 

Descendent al  unirii: 

Elevilor li se propune întocmirea propriei genealogii până la strămoșii existenți la 1 

decembrie 1918. Se cere pentru fiecare strămoș existent și localitatea de domiciliu a acestuia, 

și dacă se poate și ocupația. 

Pentru participarea la aceasta activitate a proiectului este necesar ca genealogia 

întocmita de elev sa cuprindă măcar o ramură până la 1 Decembrie 1918. 

Forma de redactare a genealogiei este la latitudinea participanților, dar trebuie să 

reflecte clar, datele cerute: Nume, prenume, data si locul nașterii, data și locul decesului (la 

cei decedați), localitatea  de domiciliu în care a trăit marea majoritate a vieții ( pot fi mai 

multe localități), profesia de bază, daca este cazul și se cunosc mai multe îndeletniciri pentru o 

persoană se trec toate care se cunosc, și legăturile cu persoana în cauză. Tuturor 

participanților la această secțiune li se vor oferii diplome de descendent al unirii 

Descendent al unioniștilor: 

Dacă elevul poate dovedi că se trage dintr-un participant direct al unirii prin 

documente însoțitoare genealogiei întocmite. (extrase din cărți, documente de familie: jurnale, 

scrisori, memorii, istorii de familie consemnate, …)  

Pentru participarea la această secțiune este obligatorie întocmirea genealogiei până în 

1918 (automat participarea la prima secțiune), cu sublinierea ramurii care duce la strămoșul 

biografiat.  

Genealogia v-a fi însoțită de o scurtă biografie a strămoșului respectiv, cu prezentarea 

contextului în care acesta a participat la evenimentele care au dus la formarea statului național 

unitar român.  

Sunt admise biografii a strămoșilor care au participat şi la alte evenimente care au 

precedat 1Decembrie 1918, și care au avut legătură cu aceasta,  cu menționarea exactă a 

evenimentului şi a calității la care acesta a participat.  

Documentele însoțitoare vor fi prezentate în copii xerox sau fotografii şi vor fi însoțite 

de un borderou semnat de profesorul îndrumător, cu explicații și cu o declarație că copiile sun 

conforme cu originalul. În cazul existenței unor înregistrări audio și/sau video, se pot trimite 

fie în copie electronică (daca este posibil), fie în transcriere. Tuturor participanților la această 

secțiune li se vor oferii diplome de descendent al unioniștilor. 
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Concurs: 1 decembrie 1918 – în familia mea  

Elevilor li se cere sa întocmească un eseu privind  viața dusă de unul dinte strămoșii 

acestuia în ziua de 1 decembrie 1918. Eseul v-a fi însoțit de genealogie, și de o mica 

bibliografie pe care elevul a studiat-o privind viața, obiceiurile și meseriile în aceea perioadă.  

Pentru participarea la această secțiune este obligatorie întocmirea genealogiei până în 

1918 (automat participarea la prima secțiune), cu sublinierea ramurii care duce la strămoșul 

care este subiectul eseului. 

Lucrările vor fi însoțite de o bibliografie care să cuprindă minim 3 titluri. 

Vor fi acordate note pentru veridicitatea istorică, pentru calitatea artistică a eseului şi 

pentru calitatea documentări. Atragem atenția că lucrările intră sub incidența legii privind 

dreptul de autor. 

Și la această secțiune vor primii diplome de participare toți elevii, indiferent daca sunt 

premiați sau nu. 

Poveştile Unirii 

Această secțiune se adresează tuturor, elevi., cadre didactice sau alte persoane, și își 

propune să culeagă diverse povestiri despre întâmplări legate de evenimentele care au dus la 

formarea României Mari, povestiri care au rămas în istoria orală, transmise în familie.  

Povestirile pot fi despre evenimente și persoane care nu sunt neapărat legate de 

persoana care trimite povestirea, dar trebuie să fie legate de evenimentele Unirii. 

Forma de redactare a lucrării este la latitudinea participanților, dar trebuie să conțină 

date despre culegătorul povestirii  (nume, prenume, datele de contact, unitatea de învățământ 

și clasa dacă este elev, sau disciplina daca este cadru didactic) Dacă elevul este ajutat la 

redactarea lucrării de către un cadru didactic, v-a trece și datele cadrului didactic îndrumător. 

Povestirea v-a fi însoțită de date despre persoana de la care s-a cules povestirea (nume, 

prenume, datele de contact), modul în care s-a transmis povestirea (de la cine a auzit-o la 

rândul ei) şi pe cât se poate afla, date despre persoanele care apar în povestire. 

Participanții vor primii diplome, iar cele mai reușite povestiri vor fi tipărite într-o 

culegere care v-a apărea ulterior. 

Participanții sunt rugați să trimită doar povestiri autentice, culese de la persoane de 

încredere. 

Aceste lucrări nu trebuie să fie însoţite de genealogia persoanei care le trimite dar, 

daca persoana dorește să o trimită, va primi şi diplomă de Descendent al unirii.(chiar dacă nu 

este elev) 

Prin acest proiect, am dorit conștientizăm elevii că sunt urmașii unor oameni care au 

făcut istoria, că crearea statului național unitar român, este rezultatul implicării tuturor 

românilor, că istoria este viața trăită de înaintașii lor și că la rândul lor și ei sunt făuritori de 

istorie. 

 

 

Bibliotecar,  

Viorica Gențiana Onișoru 

Casa Corpului Didactic Alba 
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Personalitatea dobrogeană, Marin Ionescu – Dobrogianu 
 

 

Prof. bibliotecar Simula Ionela  

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, jud. Constanța 

 

Într-o lume mereu în schimbare, biblioteca este puntea dintre ieri și azi.  Aceasta ne dă 

siguranță, continuitate, încredere. Biblioteca este un spațiu al libertății și al rezistentei, unde se 

conservă în taină, sfidând cenzura timpului, valori de preț ale spiritualității, pentru a putea fi 

redate generațiilor următoare
1
. Bibliotecile au îndeplinit mereu un rol educativ. Educația nu 

este altceva decât un proces social prin care moștenirea științifică, literară, artistică și morală a 

societății este transmisă de la o generație la alta 
2
. 

Din inițiativele unor intelectuali au luat ființă și societăți educative, având ca scop 

ridicarea nivelului cultural al orașului constănțean. Printre acestea se număra și Casa de citire 

„ Ion Creangă”, a meseriașilor și  a muncitorilor din portul Constanța, înființată la 17 

ianuarie 1925
3
, cu sediul în locașul școlii nr 1 de băieți, din str. Carol nr 74. Printre activitățile 

Casei de Citire „Ion Creangă” se număra și activitatea bibliotecii. Astfel, banii obținuți de la 

spectacolele cu intrare, ca și donațiile în bani, erau folosiți și pentru îmbogățirea fondului de 

carte al bibliotecii. 

În 1927, a luat ființă societatea „Astra dobrogeană”, în cadrul ei a apărut și secția 

dobrogeană a bibliotecii “Astra”. De la început, unul din scopurile societății a fost acela de a 

înființa biblioteci al căror fond era schimbat periodic de centrul „Astre” din Constanta
4
. 

În cadrul Ateneelor populare din Constanța, înființate după Primul Război Mondial, 

cum au fost „Central”, „Scena Dobrogei”, „Sf. Gheorghe”, „Îndrumarea”, „Dr. G. 

Angelescu”, „Ovidius”, care își aveau sediile în școlile din oraș, au început să funcționeze 

sporadic biblioteci, al căror fond de carte nu depășea 100-500 de volume
5
. 

Deși orașul Constanța luase o dezvoltare apreciabilă, lipsa instituțiilor culturale, era 

deosebit de acută. Profesorul Constantin Lăzărescu, scria cu mâhnire, în ziarul  

„Conservatorul Constanței”, la 7 decembrie 1914, „aruncați o privire repede, acum, în timp 

de iarnă, în cafenelele de a doua mână și cârciumi, veți vedea înăuntru un roi omenesc 

pierzându-și sănătatea și vremea. Cei mai mulți, dintre ei, au părăsit abia, care un birou, 

care un atelier neigienic sau sunt gata să plece la ele. Câte talente nu se sting încet, sub ochii 

noștri, în această mare de fum gros și infect”.
6
.  

Articolul său a avut oarecare efect, redacția „Conservatorul” propunând deschiderea 

pentru publicul larg a bibliotecii Liceului „Mircea cel Bătrân”, prin înființarea unei săli de 

lectură, liceu care mai adăpostește o școală de adulți, care lucrează „fără reclamă dar cu spor;  

tot acolo se țin în fiecare iarnă conferințe, întovărășite de producțiuni artistice alese…”
7
. 

Liceul a pus la dispoziția publicului o sală de lectură, luminată și încălzită, cu un program de 

la 8-10, seara. Fondul de carte numără circa 1300 de volume. Cu timpul, biblioteca se 

dezvoltă, despărțindu-se în două: o colecție pentru profesori, alta pentru elevi. Biblioteca 

profesorilor din acea vreme, s-a îmbogățit cu donația colonelului Marin Ionescu Dobrogianu, 

                                                 
1
 Biblioteca, Anul IV 1993 nr. 3-4. 

2
 Mircea Regneală, Studii de biblioteconomie, Editura Ex Ponto, Constanța, 2001, p.17. 

3
 Arhivele Statului Constanța, fond Primăria Constanța, dosar nr. 7/1924, fila 4. 

4
 Marea Neagră din 5 ianuarie 1928, p.1. 

5
 Revista „Tomis”VIII, nr. 21 din 10 nov 1973, p.3. 

6
 Conservatorul Constanței, nr. 7 decembrie 1914.  

7
 Biblioteca Județeană Constanța, Referate și comunicări de bibliologie, Constanța, 2006, p.14. 
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autorul volumului Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, premiat de Academia Română (56 

volume, reviste, atlase și hărți au stat la baza scrierii acestei importante lucrări monografice).  

Ideea lui Marin Ionescu - Dobrogianu, care a stat la baza acestei donații, așa cum este 

relatată de Gheorghe Coriolan, a fost aceea că s-a dorit un moment public, cultural „să fie un 

îndemn pentru cei mai cu dare de mână decât mine, ca să înzestreze acest centru cultural, care 

va răspândi lumină în tot cuprinsul Dobrogei noastre”
8
. 

În total, biblioteca liceului deținea, la acea vreme, peste 3000 de volume, fiind cea mai 

dotată din oraș. Marin Ionescu - Dobrogianu, și-a dedicat toată activitatea Dobrogei. S-a 

indentificat cu năzuințele ei și a participat la toate manifestările culturale și cetățenești. Ca 

semn al dragostei pentru această provincie, în care a stat mai bine de patru decenii, adaugă 

numelui său pe acela de „Dobrogianu”
9
. A avut șansa să-i cunoască pe poetul Mihai 

Eminescu, I.L Caragiale, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Al. Vlahuță, Nicolae Grigorescu etc.  

Din păcate, această colecție de carte, închegată cu trudă și sacrificiu, a fost devastată în 

timpul  Primul Război Mondial, în perioada ocupării orașului Constanța, de către armata 

bulgară.  Acest lucru, îl încurajează pe Dobrogianu să apară în presă, cu anunțuri permanente, 

în care cere cetățenilor recuperarea cărților, pe cât posibil.  „Colonelul M. Ionescu - 

Dobrogianu roagă pe cei care au cărți cu ștampila „Biblioteca colonel Ionescu - Dobrogianu”, 

predată pe timpul ocupațiunii străine, să i le aducă la domiciliu, în strada Mihai Eminescu, în 

fața Cazinoului. Le plătește cu prețuri mari”
10

. 

După război, puținele volume recuperate, au alcătuit colecția donată Liceului „Mircea 

cel Bătrân” din Constanța, respectiv un număr de 435 de volume, 56 de reviste, atlase, harți, 

toate cuprinse într-un index alcătuit de donator. În mare parte, sunt cărți de referință, având 

drept temă studierea și cercetarea Dobrogei, cum ar fi Excursion agricole dans la pleine de la 

Dobrodja” de Ion Ionescu de la Bran, „Dobrogea în pragul veacului al XX-lea”, opera care a 

văzut lumina tiparului în anul 1904. Va publica 23 de studii despre Dobrogea, începând din 

anul 1896. Prima sa lucrare va fi dedicată Constanței, ,,Cercetări asupra orașului Constanța”, 

iar cea de-a doua lucrare este dedicată Tulcei, „Cursul inferior al Dunării și formarea Deltei” 

etc.  Dintre periodice amintim seriile complete din Analele Dobrogei; Revista „Fundațiilor 

Regale Române”, „Tomis”, revista eparhială de Constanța
11

. 

Prin aceste donații, Gheorghe Coriolan afirma „biblioteca noastră a devenit un nesecat 

izvor de lumină și știință tuturor”
12

. O mare parte din cărțile donate sunt în limba franceză, 

engleză și germană,  și conțin autograful acestuia, pe prima pagină de titlu. În vederea 

organizării acestei colecții, Dobrogianu donează și materialul aferent spațiului de depozitare, 

respectiv dulapuri. 

La împlinirea a patruzeci de ani de la înființarea Liceului „Mircea cel Bătrân”, este 

remarcată absența lui Marin Ionescu - Dobrogianu, mutat la Cîmpulung Muscel, din motive 

de sănătate, dar, din partea căruia, în calitate de membru de onoare al Consiliului Liceului 

„Mircea cel Bătrân”, este citită o scrisoare în care își exprimă, cu părere de rău, lipsa de la o 

sărbătoare atât de mare. Își exprimă speranța că absolvenții acestei instituții de învățământ își 

vor îndrepta eforturile spre cercetarea istoriei și geografiei Dobrogei
13

. 

A lăsat, în urma sa, proiecte de cercetare publicate sau pe care nu a  vrut să le 

tipărească. Avem ca exemplu, „Pristavul neamului”, manuscris lăsat lui Constantin N. Sarry, 

directorul ziarului „Dobrogea Jună” din Constanța, aflat și în donația bibliofilă făcută Liceului 

                                                 
8
 Inaugurarea bibliotecii„ Colonel M. Ionescu- Dobrogianu”, în „Dacia”, an XIX,nr.59, 12 iun 1932, p.4. 

9
 Constanța Călinescu, I. Faiter, Dimensiunile unor vocații, 1979, Constanța 1979,p. 519. 

10
 „Dobrogea Jună”, an XVII, nr. 213, 16 sep 1923,p.2. 

11
 Gheorghe Coriolan, Donațiunea Colonel Ionescu - Dobrogianu, în Farul, an I, nr.8, 27 mar 1933, p.2. 

12
 Cu ocazia aniversarii a 40 de ani de la înființarea Liceului „Mircea cel Bătrân”, în „Rom.dela Mare”, an 

IV, nr.159,14 dec 1936, p.1. 
13

 Anuarul Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanța pe anul școlar…”, an X, 1934-1935, p. 47-48. 
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Mircea, care cuprinde amintiri din Primul Război Mondial, perioada în care exercita funcția 

de comandat al Regimentului 34 Infanterie
14

. 

Preocuparea lui Marin Ionescu - Dobrogianu pentru cercetarea științifică și pentru 

contribuția adusă de studiile și cercetările sale, a dus la includerea lui pe lista personalităților 

culturale comemorate în decembrie 2012, de Comisia Națională a României pentru 

UNESCO
15

. 
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ELEVI DE RENUME AI COLEGIULUI PEDAGOGIC ,,SPIRU HARET” 

BUZĂU – CONSTANTIN MARIN ȘI GEORGE BANU 
 

 

Elev  Grigore Robert Gabriel 

Coordonator  prof. dr. Felicia Elena Boșcodeală,  

Colegiul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, jud. Buzău 

 

Colegiul Pedagogic „Spiru Haret” se află situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret 

nr 6. Plasat în zona rezidenţială cea mai frumoasă a oraşului, colegiul este una din instituţiile 

reprezentative pentru învăţământul şi educaţia din judeţul Buzău, atât prin vechimea de 180 

de ani, cât şi prin statutul de „formator de formatori”.
1
 

Școală cu tradiție umanistă, Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău are ca misiune 

dezvoltarea personalității elevilor pe baza cunoașterii de sine, însușirea valorilor perene 

universale - binele, adevărul, frumosul și dobândirea de competenţe  spre folosul lor și al 

societății. Din septembrie 2018, Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret“ devine Colegiul Pedagogic. 

De-a lungul timpului, această prestigioasă instituție a învățământului buzoian, a făurit 

personalități de excepție dintre care vom aminti două nume sonore, două nume care au 

marcat istoria noastră contemporană, și anume: Constantin Marin și George Banu. 

Constantin Marin a fost un muzician, compozitor și dirijor de ansamblu coral român, 

fondator, dirijor și director pe viață al Corului Național de Cameră Madrigal 47 de ani, între 

1963 şi 2011. A fost un specialist renumit în muzica renascentistă, cântul gregorian și baroc, 

precum și muzica tradițională românească. Activitatea sa a fost apreciată entuziast de critici 

muzicali din întreaga lume, fiind distins cu numeroase premii și distincții interne și 

internaționale.
2
 Uneori numele său a fost scris Marin Constantin (Marin este numele său de 

familie).
3
 

S-a născut pe 27 februarie 1925, la Urleta, în județul Prahova. După ce a absolvit 

cursurile școlii primare din localitatea natală, a intrat la Școala Normală din Ploiești, după 

care  s-a mutat la Școala Normală de băieți din Buzău, unde a mai învățat încă cinci ani, până 

în 1944. 

A absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicală (secția Dirijat Coral) a Conservatorului 

de Muzică din București (1944-1949) și Facultatea de Pedagogie, Psihologie și Filozofie a 

Universității din București (1945-1949). 

Dirijor și compozitor, Constantin Marin a fondat Corul Madrigal în 1963 

(www.madrigal.ro),
4
 fiind un specialist renumit în muzica renascentistă, cântul gregorian și 

baroc precum și muzica tradițională românească. Inainte de a crea Corul Național de Cameră 

"Madrigal," (www.madrigal.ro), Marin Constantin s-a dedicat muzicii, debutând ca dirijor de 

coruri studențești și de amatori precum Corul Universității și Corul Sindicatului Învățământ 

din București (1949-1951).  

Maestrul Constantin Marin a fost membru al Uniunii Compozitorilor (din 1956), fiind 

autorul multor piese corale. A fost fondator al Corului Universității din București (1948), al 

Capelei Corale "Gheorghe Cucu" (1958) și al Corului Național de Cameră Madrigal (1963). 

Din 1963 până la moarte, Marin Constantin a fost dirijor și director pe viață al Corului 

                                                 
1
www.pedagogicbuzau.ro/index.php/despre-noi/2016-05-14.../3-istoricul-liceului. 

2
Cristina-Iuliana Iacob; Felicia-Elena Boșcodeală; Victoria Gheorghe; Cristina Maican; Nicoleta Olguța 

Negoiță, ,,Arc peste timp. 180 de ani de învățământ pedagogic buzoian”, Ed. Editgraph, Buză, 2018, p.61 
3
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Marin_(dirijor). 

4
 https://ro.wikipedia.org/.../Corul_Național_de_Cameră_„Madrigal_–_Marin_Constanti... 
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Național de cameră Madrigal. Din 7 iulie 1963, când a avut loc primul concert la Brașov, a 

fost dirijorul, fondatorul si directorul Corului „Madrigal” al Conservatorului București, un 

ansamblu de excepție, care s-a făcut cunoscut prin numeroase turnee întreprinse de-a lungul 

anilor în toată lumea.
5
 Cu Corul Madrigal a susținut peste 4000 de concerte în țară și în lume, 

în festivaluri: George Enescu (România), Bordeaux (Franța), Viena (Austria), Handel 

(Germania), UNICEF (Franța), Toamna Varșoviană (Polonia,) Anul Marcian (Veneția, 

Italia), Primăvara la Praga (Cehia), Musica Antiqua Europae Orientalis (Polonia, Ohridsko 

Leto și Belef, Belgrad, Olanda etc. Palmaresul Corului National de Cameră Madrigal se 

identifică cu cel al dirijorului său, Marin Constantin, și întreaga sa activitate de 47 de ani 

(www.marinconstantin.org). Marin Constantin și corala sa, Madrigală, au prezentat muzica 

corală românească, tradițională și contemporană, pe cele mai mari scene ale lumii, la 

Carnagie Hall, în 1969, la sediul Națiunilor Unite (www.uno.org), Basilica San Marco din 

Veneția, în 1994, invitați în An Marcian de Vatican, la Pantheon, de Ziua Națională a 

României, în 1996, și în săli de spectacole și aule universitare din mai toate țările europene, 

Japonia, Statele Unite. Câteva filme ale Televiziunii Române documentează câteva turnee, 

cel mai cunoscut este ,,Madrigal pentru Japonia”, realizat de Iosif Sava și Viorel Sergovici in 

1991. 

Discografia lui Marin Constantin și a Corului Madrigal sub conducerea sa este 

enormă: 40 de CD-uri și înregistrări cu Corul Madrigal, dintre care majoritatea promovând 

muzica românească tradițională și contemporană. A fost subiectul filmului ,,Cântecele 

Renașterii”, de Mirel Iliescu care a obținut Palme D'Or în 1969, la Cannes. A participat 

împreună cu Corul Madrigal în peste 36 de filme artistice, documentare și de televiziune atât 

în România cât și în alte țări. 

Contribuția în domeniul muzicii corale, ca dirijor și compozitor,  i-a fost recunoscută 

prin premii și distincții: premii la Concursul internațional al Festivalului Mondial al 

Tineretului (București, 1953, Moscova, 1957, Viena, 1959), Premiul Criticii Muzicale 

Germane (Germania, 1971), „Il Sagitario d'Oro” (Italia, 1976), Diploma de onoare și Premiul 

„Grand Due Adolf” (Luxembourg, 1979), Premiul excepțional A.T.M. (1983) pentru tratatul 

„Arta construcției și interpretării corale” (1983), titlul de „Goodwill Ambasador UNESCO'” 

(1992), titlul „Omul Internațional al Anului” (1990, 1992, 1994), titlul de „Doctor Honoris 

Causa” al Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca (1994), „Crucea Patriarhală a 

Sf. Sinod” din România (2000), Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare 

Ofițer (2000), Premiul pentru „Vocația măiestriei artistice”, oferit de Fundația Balcanii și 

Europa (2006). Pentru întreaga activitate este menționat în prestigiosul „The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians”.
6
 

A fost cel mai semnificativ promotor al muzicii românesti contemporane, colaborând 

cu cei mai importanți compozitori români contemporani. Compoziții: Majoritatea 

compozițiilor se împart în trei categorii: coruri patriotice, coruri de copii, și coruri mixte 

reflectând tradițiile românesti. Colecțiile de compoziții sunt cuprinse în special în colecția 

CORURI. În 1994, a fost numit Doctor Honoris Causa la Academia de Muzică Gh. Dima. 

Marele muzician, trecut în nefiinţă pe 1 ianuarie 2011, a fost elev al Şcolii Normale 

de băieţi din Buzău, Colegiul Pedagogic de azi. Fondatorul corului Madrigal a vizitat cu 19 

ani în urmă şcoala pe care a absolvit-o în anul 1944, prilej cu care a lansat un album şi a 

botezat amfiteatrul din Pedagogic.
7
 

Marin Constantin a scris atunci şi în cartea de onoare a liceului: ”Cu inefabilă emoţie 

consemnez marea recunoştinţă a mea şi neţărmurită admiraţie a Madrigalului, pentru tot ce a 
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fost şi va fi între zidurile acestei minunate şi unice şcoli, cea normală, din Buzău. Felicit toate 

cadrele didactice şi urez elevilor sănătate şi fericire. La mulţi ani!”, - dirijorul Marin 

Constantin”
8
 

George Banu este considerat unul dintre cei mai importanți critici de teatru ai lumii, 

dar, în ciuda renumelui său international, puțini știu că este născut la Buzău, oraș de care își 

amintește cu drag.
9
 

Povestea succesului lui George Banu, deținătorul Marelui Premiu al Francofoniei, 

oferit de Academia Franceză, a început în casa natală de la Buzău, de pe strada Democrației. 

George Banu (72 de ani) a plecat din România la sfârșitul anului 1973, nu cu mult timp în 

urmă. Potrivit adevărul.ro, a ajuns la Paris cu 20 de dolari în buzunar și cu o valiză plină de 

conserve, iar până să devină unul dintre cei mai reputați profesori de la Sorbona, o vreme a 

făcut anchete în metroul din Paris.
10

 

După o copilărie petrecută la Buzău, a ales teatrul și a intrat la Institutul de Teatru din 

București ale cărui cursuri de actorie le-a urmat într-o clasă în care a fost coleg cu Andrei 

Șerban, până când celebrul regizor și profesor Radu Peniculescu i-a schimbat destinul, 

îndrumându-l să renunțe la actorie și să se îndrepte spre critica de teatru, așa cum, pe Andrei 

Șerban l-a îndrumat spre regie. Atunci începea un drum care pe George Banu avea să-l 

transforme în cel mai reputat critic de teatru al ultimei jumătăți de secol, omul care a străbătut 

lumea și a văzut spectacole pe toate meridianele, devenind el însuși cea mai vastă               ,, 

bibliotecă “ de teatru a lumii.  

Este deținătorul Marelui Premiu al Francofoniei, oferit de Academia Franceză, și a 

primit de trei ori premiul pentru cea mai bună carte de teatru din Franța. George Banu declara 

,,  pentru mine Buzăul e ca o veche imagine mișcată”. Referitor la modul în care a regăsit 

Buzăul după atâția ani de absență, scriitorul spune că a simțit că orașul și-a pierdut parfumul 

anilor în care el era copil. Cea mai recentă vizită a sa la Buzău a avut loc în 2014, când a 

venit să își ridice titlul de cetățean de onoare al municipiului Buzău, distincție oferită de 

primarul de atunci Constantin Boșcodeală.  Tot atunci a participat la o conferință organizată 

la Liceul Pedagogic și la o alta, la Centrul Cultural Francofon din Buzău. George Banu a 

amintit și despre episodul petrecut la vârsta de 16 ani, când a jucat pe scena Casei de Cultură 

de la Buzău rolul unui ofițer, iar din aceea clipă a decis să susțină examenul de admitere la 

Academia de Teatru din București, secția actorie. După doi ani după ce a devenit student, 

buzoianul s-a considerat un actor ratat și, de aceea, a decis să treacă de la Actorie, la secția de 

Teatrologie. Acolo avea să devină coleg cu Andrei Șerban, de care l-a legat o strânsă 

prietenie. În prezent, la aniversarea a 180 de ani dăruiți în slujba educației buzoiene, Colegiul 

Pedagogic ,,Spiru Haret“ își continuă măreața și nobila sa misiune, șlefuind tinerii, care într-o 

bună zi vor deveni veritabile diamante, asemena celor două personalități amintite. Copiii de 

ieri, tinerii de azi și nu în ultimul rând adulții de mâine. 
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Cartea de onoare- o poveste despre Excelență și acces la Istorie 
 

 

Prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași 

 

În fiecare an primim oaspeți, personalități ale comunității școlare lărgite, reprezentanți 

ai diverselor instituții culturale sau asociații cu nume sonore, parteneri cu  antete sonore și 

impact pe măsură. Este un semn de prețuire a calității activității școlii, o mare onoare că ne 

află și ne văd. Semnul trecerii lor îl constituie mesajul din cartea cu coperțile groase și 

gravată cu litere aurite. Din păcate, târziu, am restabilit obiceiul existenței ei, din 2006, deși 

școala datează de 153 de ani. Dar, ea deja creează o poveste, generează emoții la lectura ei și 

ajută la conturarea mai nuanțată, cu viziune de 3D a vieții noastre. 

O primă emoție apare atunci când regăsești consemnate gânduri ale celor care au fost 

profesorii școlii, și astăzi nu mai sunt în viață. Bunăoară am ”oprit ” timpul și am ”rezonat” 

cu Ileana Teodorel, profesoară de fizică, ilustru pedagog, care în 22 iulie 2006, la întâlnirea 

promoției 1966 a clasei de atunci, a XI-a A mărturisea cu ”multă emoție și dragostepentru 

acest liceu”. 

Profesorul de Educație Plastică, Theodor Apetroaei, plecat la ”îngeri” la puțin timp 

după pensionare, consemna ca o poveste ”emoționantă”, marcată de pasiune, devotament, 

gravate pe un context de evoluție profesională zbuciumată. La 16 iulie 2006 el spunea: 

”Vidului cenușiu, găsit după 1989, i-am dat viață, i-am dat culoare.Cu imaginație am încercat 

să-l populez ca să devină școala a doua mea familie”. Esența unei școli prietenoase pentru 

profesori apare in mărturisirea sa astfel:”venit cu o experiență amară, când inițiativa a fost 

îngrădită de dogme politice ori scolastice, am simțit nevoia provocării unei explozii a 

neputinței anterioare, capabile să impulsioneze sensibilitatea elevilor, mult timp adormită, 

obligată să se supună unor canoane absurde, contrar firii copilăresti sau adolescenței”. 

Deschiderea oferită de noua istorie, cea recentă, aducea școlii, elevilor, profesorului, 

provocarea competițiilor internaționale, inexistente cu două decenii in urmă. Și profesorul 

mărturisea ”să spunem ca am reușit. Dovadă – recunoașterea pe plan internațional a zeci de 

creații plastice ale elevilor, iar sufletul lor le-a fost răsplătit cu medalii din cele mai nobile 

metale, mărind prestigiul ”visătorilor de la Eminescu”. Emoționant, cu iz testamentar, 

profesorul lasă in grija viitorului opera vieții sale. El spunea:”urmașilor mei ... las ... 

moștenire o tradiție artistică de invidiat care insă trebuie udată cu ploile gândirii si ale 

sensibilității. Aveti încredere in elevii voștri, incurajați-i și nu le frângeți aripile”. Ulterior, în 

15 ianuarie 2007, domnia sa avea să consemneze:”n-am făurit statui, ci am construit socluri”. 

Sentimente frumoase, pline de nostalgie, consemna și profesoara profesoara Lidia 

Cohal, profesoară de matematică timp de 17 ani. Avea să spună în 2007 că: ”ne-am simțit 

extraordinar datorită colegilor, conducerii, dar și elevilor care mi-au lăsat amintiri de neuitat”. 

Povestea sufletului școlii, prin ochii invitaților care nu mai sunt astăzi, are un episod 

interesant în 15 ianuarie 2008. Acum un deceniu, reputatul academician Constantin Ciopraga 

pășea la amvonul liceului de atunci, consemnând data in formula:”Ziua nașterii 

Demiurgului”, el scria că ”sunt bucuros să mă aflu in școala care poartă numele lui Eminescu, 

așezământ de nobilă tradiție, aureolat, de asemenea de amintirea lui Maiorescu”. Domnia sa a 

apreciat calitatea invățămantului la liceul Oltea Doamna, unde absolvise atât soția (decedata 

atunci –n.n), dar și fiica sa. El mărturisea faptul că ambele persoane fuseseră ”puternic 

marcate de ambianța culturală a locului”. Și omul de cultură ieșean realizează o interesantă 

analiză si fixează locul școlii in contextul valoric al învățământului ieșean într-un chip 
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strălucit. El preciza:”Impresiile mele acum, converg admirativ, în lumină si prețuire pentru 

tradiția modelatoare”. 

Sunt atâtea puncte comune cu fosta Academie Mihăileană și cu prestigiosul Liceu 

Internat (Colegiul Național C. Negruzzi),nota el.  

Una din distinsele învățate, fostă elevă, profesor universitar doctor docent, Gioconda 

Dobrescu-Rotaru, membru titular al Academiei de Științe Medicale, fostă președintă a Filialei 

Iași, care a trecut în lumea umbrelor, nota la 27 mai 2007 că ”cele câteva clase în care am fost 

eleva liceului Oltea Doamna mi-au marcat existența, mi-au direcționat visele și așteptările și 

m-au ajutat să devin specialistul de azi, omul de azi”. Emoționantul mesaj lăsat, ne determină 

să considerăm că putem să creem excelența cu condiția să ”rezonezi” cu ”subiectul”. Așadar, 

ilustrul om de știință avea să conchidă: ”voi purta mereu recunoștință profesorilor mei, pe 

care i-am admirat si câtorva am vrut să le semăn. Voi purta recunoștință școlii unde toate 

amintirile mele vor fi despre ea și cu ea”... ”Constat că școala mea se află tot la înălțime și că 

pot spune cu mândrie: am fost elevă la Oltea Doamna”.  

Așadar, am readus prin deslușirea sensului gândurilor consemnate, un episod de 

istorie. Ele ilustrează acea parte mai puțin rostită, dar care este grăitoare prin carțile de vizită, 

prin ceea ce conferă unui om candidatura la Istorie. Altfel spus, sufletul care adună în el 

emoții, reprezentări, sentimente, judecăți, atitudini și aptitudini își  poartă pecetea locului de 

formare, astăzi Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Vom continua în edițiile viitoare cu 

poveștile de succes ale celor care duc numele acestei școli dincolo de spațiu și timp, 

conferindu-i accesul la universalitate prin actul de creație. 

 

Profesor Dr. Lăcrămioara Iordăchescu 
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COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA „ MUNICIPIUL 

PLOIEŞTI – DIRECTORII DE IERI ŞI DE ASTĂZI... 
 

Prof. Popescu Rodica 

Colegiul Național „Al. I. Cuza” Ploiești, jud. Prahova 

 

Colegiul Naţional”Al. I. Cuza” Ploieşti este una dintre instituţiile de renume din 

Municipiul Ploieşti, din judeţul Prahova şi din ţară. 

Situat în zona centrală a oraşului pe strada Trei Ierahi, la nr. 10, colegiul are o bogată 

istorie legată atât de locul pe care a fost construit de oamenii săi, cât şi de clădirea localului.  

Aripa veche a colegiuluii (dinspre strada Vlad Ţepeş) a fost Şcoala Evreiască de Fete 

„ Ana şi Baruch Kahane” a cărei funcţionare a început la 10 octombrie 1896 şi a continuat 

până în 1948. 

La început a fost şcoală primară particulară de fete şi a funcţionat în strada Romană 

nr.54. Mai târziu o găsim în strada George Coşbuc nr.13 funcţionând fără aprobare din partea 

ministerului. La început au fost 2 şcoli, una de fete şi alta de băieţi, ca în 1942 să devină 

mixtă. Din datele existente reiese că şcoala a funcţionat cu clasele I-IV, lecţiile predându-se 

în limba română şi ebraică. 

În 1943, şcoala obţine autorizaţia de funcţionare nr. 99125/1943. 

Arhiva şcolii până în anul 1940 a fost distrusă în timpul guvernării  legionarilor. 

În anul 1946 găsim şcoala în localul din Strada Basarab nr.13. Se fac demersuri pentru 

ocuparea localului propriu din strada Vlad Ţepeş construit anume pentru şcoală, dar în care se 

afla un spital militar. 

La 20 februarie 1948, găsim şcoala în propriul local din strada Vlad Ţepeş nr. 23. 

La 3 august 1948, şcoala comunităţii evreieşti este desfiinţată conform Ordinului 

Ministerului referitor la revendicările Comunităţii Evreieşti asupra unor clădiri şi diverselor 

materiale intrate în patrimoniul acestui minister prin legea naţionalizării învăţământului. 

Arhiva acestei şcoli ce poartă numele a doi mari filantropi ce au făcut cinste oraşului 

Ploieşti s-a compus din cataloage, registre matricole, registre inspecţii, prezenţă, etc. şi oferă 

date privind Comunitatea Evreiască din Ploieşti. 

În 1993 arhiva fostei şcoli a Comunităţii Evreieşti, „Ana şi Baruch Kahane” Ploieşti  

(1898-1949)  având  0,50 m.l. şi 40 unităţi arhivistice, a fost predată de reprezentanţii 

legali ai Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” Ploieşti spre păstrare Arhivelor Statului din Ploieşti, 

cu numărul de înregistrare 519/19.11.1993. 

Din 1948 aici funcţionează „Şcoala mixtă elementară nr.6”, care a devenit din 1957 

„Şcoala medie nr.5”. 

În 1957  îşi încep activitatea cele 3 clase de liceu cu un număr de 118 elevi.  

În anul 1960, Şcolii medii nr.5  i se atribuie  numele de „Al. I. Cuza”. 

„Sâmbătă după-amiază la Teatrul de Stat din Ploieşti a avut loc festivitatea de 

atribuire a numelui Alexandru Ioan Cuza, Şcolii medii nr.5 Ploieşti”.(Flamura Prahovei 1960) 

Atribuirea numelui celui de care e legat unul dintre cele mai importante evenimente 

istorice ale poporului nostru – Unirea Principatelor Române - e legată de faptul că la 7 

februarie 1859, în drum spre Bucureşti, Cuza a oprit la Ploieşti şi a asistat la o oră de curs. 

În anul 1967 a fost construit corpul de legătură între cele două localuri. 

În anul 1977, la 1 decembrie, liceul s-a unit cu „Şcoala medie mixtă nr.4 Nicolae 

Bălcescu”. Bustul istoricului, realizat de Gheorghe Coman este păstrat în holul liceului, la 

etajul I ca mărturie a fuzionării. 

Din 1976 şcoala a început să funcţioneze cu secţie „seral” în trei schimburi. 

În anul 1978, secţia de zi a liceului a fost desfiinţată, şcoala a continuat să funcţioneze 

ca „Şcoală Generală nr.26”. Pe lângă cursurile de zi care cuprindeau elevi în clasele V–X, 
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continuau să se desfăşoare şi cursurile serale ale Liceului „Al. I. Cuza”, la care se pregăteau 

sute de salariați. 

După revoluţia din 1989 în anul 1990, unitatea redevine liceu sub titulatura de Liceul 

Teoretic „Al. I. Cuza” Ploieşti. 

În perioada 1999-2005, s-a asigurat şi şcolarizarea la cursuri cu frecvenţă redusă (4 

clase). 

Începând cu 1 septembrie 2009, prin Ordinul Ministrului 4138/12.05.2009, şcoala 

devine COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEŞTI. 

Astăzi Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Municipiul Ploieşti plasează elevii în centrul 

unei educaţii active prin care ei devin „parteneri” în atingerea obiectivelor propuse.  

Liceul a avut parte de directori care au ştiut să conducă remarcabil, să stimuleze 

necontenit personalul didactic şi pe ceilalti salariaţi, să-i mobilizeze pentru ca în condiţiile 

avute să asigure o pregătire temeinică a elevilor. 

Primul director al acestui liceu a fost Ioan Nicoară, trecut în nefiinţă cu puţin timp în 

urmă, un excepţional organizator şi îndrumator. A lucrat, după aceea, mulţi ani, tot ca 

director, având realizări deosebite la Şcoala Nr. 8 din Ploieşti, îndeplinind o bună perioadă de 

timp, ca voluntar, sarcina de coordonator pentru şcolile din partea de Nord a Municipiului. 

Din 1958 până în 1959, a urmat la conducerea liceului Ştefan Sarivan, un om de o 

competenţă, seriozitate şi demnitate cum greu mai pot fi întâlnite astăzi. 

Între anii 1959 şi 1966, conducerea liceului a fost asigurată de profesorii: Marin 

Gaspar, Ştefan Sarivan şi Constantin Boncu.  

În 1966 vine din nou la conducerea şcolii prof. Ştefan Sarivan, avându-i ca adjuncţi pe 

prof. Constantin Stancu, E. Rusu, N. Baciu.  

Unul din marii filosofi greci a spus „totul e trecător, totul decurge”. Cu adevărat, ne 

trăim destinul între două necunoscute, cea a nașterii și cea a morții. În această relație îl 

invocăm pe profesorul Stefan Sarivan - un om între oameni - care a păstorit acest liceu timp 

de peste două decenii, timp în care a format alți - oameni - profesori și elevi, cu puterea 

propriului model: un matematician pasionat, om care a trăit din munca lui, demn, corect, plin 

de respect pentru cei din jur, plin de iubire de oameni, care a fost la rândul său respectat și 

iubit. Dacă acest colectiv didactic de la Cuza este un model de profesionalism, demnitate și 

spirit colegial, aici se regăsește și ceva din ceea ce se numește „stilul Sarivan”. 

Între 1980-1990 şcoala este condusă de prof. Jean Szentenay şi V. Cristescu (adjunct);  

Ioan Moroianu este director între 1990-1993, având ca adjuncţi pe prof. Gy. Mihalka, 

V. Cristescu şi Aurică Penu. 

Din 1993 până în 2001, prof. Aurică Penu este directorul şcolii având ca director 

adjunct pe Ioan Lefter. 

Profesorul și directorul Aurică Penu a revărsat prin munca lui gândul și inima așa cum 

sunt: curate, cuminți, entuziaste, totdeauna sincere. Nu a pus stavilă niciodată niciunui gând 

bun care să zidească în suflete frumusețe și prețuiri noi. A considerat totdeauna că școala este 

o bogăție, deci să fie păzită, este iubire - să fie iubită, este o bătălie - să o ducă,  pentru că este 

o fericire și ca atare o merită.  

„Când am venit în acest liceu (1 sept. 1977) deja se auzea cântecul lebedei pentru că 

printr-un secret aberant liceul îşi trăia ultimul an, urmând ca să devină Şcoala nr. 26 cu 

clasele I-X şi învăţământ seral la schimburi. De-ar fi ca evenimentele din decembrie 1989 să 

fi reprezentat numai şansa ca şcoala să redevină liceu pentru noi tot însemna ceva, o 

binefacere nesperată până atunci.  Şcoala dispunea de o bună bază materială (pentru 

momentul acela). Profesorii de o înaltă ţinută morală şi profesională au reuşit, ca într-un scurt 

timp să se adapteze procesului de reformă ce se preconiza şi să-şi reverse binefacerile 

confirmate prin rezultatele obţinute de elevii noştri. Tot mai multi absolvenţi au ajuns 

studenţi şi specialişti în diverse domenii. An de an şcoala a obţinut performanţe, ajungând un 
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liceu de referinţă în oraş şi în judeţ, râvnit de tot mai mulţi tineri ce-şi doreau calitatea de 

cuzist”. 

Prof. Ioan  Moroianu revine la conducerea liceului în 2001, după o perioadă în care a 

fost inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. Prof. Ioan 

Lefter rămane în funcţia de director adjunct.      

„De Liceul Teoretic Al. I. Cuza mă leagă o viaţă. Spun aceasta deoarece am pătruns în 

Şcoala Medie „Al. I. Cuza” ulterior Liceul Al. I. Cuza, în anul 1957, ca elev în clasa a-VIII-a 

(primul an de liceu). Am făcut, aşadar, parte din prima promoţie care a absolvit liceul nostru. 

Îmi amintesc cu multă plăcere şi bucurie anii în care m-am instruit şi format la această şcoală.  

Deseori sunt întrebat cum era viaţa de elev, pe vremea mea şi eu mereu răspund că în linii 

mari era asemănătoare celei pe care o au elevii de azi dar cu mai multe îngrădiri şi cu mult 

mai puţine posibilităţi de informare. Am avut norocul de a mă instrui sub îndrumarea unor 

profesori de excepţie. După absolvirea liceului, în anul 1961, am întrerupt temporar legătura 

cu Liceul Al. I. Cuza. Am revenit în această unitate, cu deosebită bucurie, în anul 1975, ca 

profesor. Cunosc aşadar în detaliu modul în care a evoluat şcoala noastră încă de la înfiinţarea 

ca liceu. Nu voi trece în revistă toate realizările în diferite etape, dar pot afirma cu certitudine 

că toate echipele care au condus în timp liceul, au făcut eforturi deosebite pentru a ridica 

încontinuu cota valorică a codiţiilor noastre. Mă simt onorat să amintesc faptul că am fost 

directorul liceului în două etape: 1990 - 1993 şi 2001 - 2006. M-am străduit în permanenţă să 

îmi aduc contribuţia la impunerea liceului nostru, ca unitate de elită a oraşului.  Sunt extrem 

de bucuros că elevii noştri dispun acum de o frumoasă şi funcţională sală de sport, inaugurată 

in anul 2004. Menţionez că astfel mi s-a îndeplinit visul pe care îl aveam încă de pe vremea 

când eram elev. Consider că liceul nostru se află pe o linie continuu ascendentă, dovadă fiind 

printre altele şi mediile foarte mari cu care se accede în clasele a-IX-a.  

Între 2006 - 5 dec. 2014 şcoala a fost condusă de prof. Rodica Popescu, ca director, şi 

de prof. Ioan Lefter ca director adjunct. 

Activitatea echipei manageriale s-a întrerupt datorită decesului domnului director 

adjunct Ioan Lefter... Vestea încetării din viaţă a domnului director adjunct Ioan Lefter, în 

dimineaţa zilei de 5 decembrie 2013, ne-a luat prin suprindere, cu atât mai mult, cu cât noi 

aşteptam ca prietenul nostru să se întoarcă la viaţă şi să-l avem prezent printre noi, aşa cum 

fusese timp de decenii. A slujit cu dragoste și devotament învățământul prahovean din 1980. 

Era un om împlinit şi se pregătea să iasă la pensie peste 2 ani, asigurându-şi un mediu adecvat 

pentru noul statut. Pentru şcoală, pentru colegi şi elevi era un prieten şi îndrumător legat prin 

toate fibrele fiinţei sale de locul unde a muncit vreme îndelungată, cu timp şi fără timp, cu 

pasiune şi dăruire unde şi-a lăsat o parte din viaţa sa, ca un adevărat Domn Trandafir. Spirit 

devotat familiei şi şcolii, profesor şi director, dar mai ales OM, Ioan Lefter, a lăsat un gol 

imens printre colegii de cancelarie şi printre noi toţi. Şi-a ales profesiunea didactica din 

vocaţie, dintr-o puternică pasiune, deşi ştia că se logodeşte cu mucenicia unui apostol, cu 

sărăcia. Rar om, profesor şi director ca regretatul Ioan Lefter, pe care-l caracterizează 

sinceritatea şi loialitatea, modestia şi altruismul  omului superior.  Îndruma şi sprijinea, pe cei 

care-l solicitau cu o rară puritate morală, blând, bun şi înţelegător. 

Toți cei care l-au cunoscut vor păstra cea mai profundă amintire, dragoste curată şi 

recunoştinţă. Trei luni după acest nefericit eveniment  școala a fost condusă fără director 

adjunct doar de director prof. Rodica Popescu. 

În prezent august 2018, școala este condusă în continuare de prof. Rodica Popescu ca 

director și prof. Păun Roxana ca director adjunct. 

Doamna Rodica Popescu, licențiată în specialitatea fizică din 1982 și masterat în 

specialitatea management educațional din 2006 la Universitatea din București, are o bogată 

experiență profesională și managerială. A fost director vreme de 14 ani (1990-2004) la un 

liceu tehnologic din Ploiești - denumirea actuală Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” 
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Ploiești, inspector școlar pentru management și evaluare instituțională la Inspectoratul Școlar 

județean Prahova (2004-2006) și din 2006 este directorul C.N. AL. I. CUZA Municipiul 

Ploiești. 

Educația și formarea în specialitate și în managementul educațional a privit-o ca pe o 

acțiune socială vitală care să contribuie la îmbunătățirea culturii școlare, a relațiilor 

interpersonale și pentru reglarea - autoreglarea continuă a practicii pedagogice în raport cu o 

pluritate de roluri sau pe cale de a fi asumate ca urmare a cererii sociale. Activitatea 

desfășurată în calitate de profesor de fizică, director sau inspector școlar s-a bazat pe respect 

reciproc. Relația inspector școlar - director - profesor - părinte - comunitate locală - elev a 

funcționat și a fost amiabilă. 

A impresionat numai prin lucrul bine făcut  fără să strice armonia colectivului. În 

toată perioada de activitate a stabilit relații umane și profesionale cu foarte multe persoane 

din școală, colegi de catedră și de cancelarie, personal didactic auxiliar și nedidactic, directori 

de licee și gimnazii din Ploiești, din județul Prahova din țară și din Europa, inspectori școlari, 

edili ai comunității locale, părinți. 

„Ca slujbaș al învățământului prahovean m-am străduit să contribui constant la bunul 

mers al acestuia. Am satisfacția lucrului bine făcut cu care cred că am impresionat. Sunt o 

persoană împlinită din punct de vedere profesional și social. În lupta cu viața de cele mai 

multe ori am reușit și am câștigat. Am avut șansa să întâlnesc oameni care au înțeles mesajul 

meu și care m-au sprijinit să ducem la capăt proiectele. Cred că sunt un om norocos. Îi 

mulțumesc lui Dumnezeu că exist, că-mi protejează familia de acasă și cea de la școală și că 

îmi călăuzește pașii spre reușită.Un mare învățat, cu mult timp în urmă afirma: „Nu-i putem 

învăța nimic pe oameni, îi putem ajuta să descopere ce e în ei”. El se numea Gallileo Galilei. 

Plătise mult preț pentru ideile lui îndrăznețe. Tot el a fost cel care a descoperit că Pământul se 

învârtește și cu cât societatea îl condamna mai mult pentru ideile și curajul lui de a le susține, 

cu atât se înverșuna mai tare să afirme „e pur si muove” (și totuşi se mișcă). Aș spune că 

exigența muncii, rigoarea, trezirea constantă a curiozității elevilor pentru studiu, dorința de 

afirmare și progres sunt valori prin care trecutul este legat de prezent, generațiile anterioare 

de cele actuale, profesorii de elevii lor printr-un efort comun de a ridica prestigiul școlii. 

Școala este o familie care se clădește pe caractere. Caracterul este motivația interioară de a 

face ce este bine, indiferent ce efort ar trebui să faci. Orice om din lume are șansa să 

clădească ceva prin abnegația lui, dezvoltând trăsături cum ar fi: corectitudinea, răbdarea, 

loialitatea. Fiecare om este dator față de cei care se ridică în urma lui. În viață contează ceea 

ce spui și ceea ce vrei să faci. Contează să priveşti oamenii după ceea ce sunt și nu după ceea 

ce nu sunt. Și mai presus de orice, contează dacă prin viața ta influențezi în bine viața cuiva 

așa cum nimeni altcineva nu a reușit să o facă pe altă cale. Ne-am dorit să devenim cu 

adevărat o școală europeană atât din punct de vedere al mijloacelor materiale cât și mai ales 

în ceea ce privește materialul uman. Nu numai că am visat, dar și am şi realizat! Știu că pașii 

au fost mici, știu că unii se săturaseră să aștepte. E uneori dureros că îți dorești să ai și tu 

norocul să te bucuri de noile „prefaceri” și nu reușești..! Ceea ce a depins de noi, s-a putut 

realiza. A fost mai puțin lucru să încercăm să fim mai buni, mai atenți, mai îngăduitori. Am  

arătat că ne pasă de noi, de cei din jur, dar mai ales de ceea ce va deveni acest popor (care, 

deși atât de încercat de-a lungul secolelor, nu s-a lăsat nicicând înfrânt). Am încercat 

împreună! Am lucrat în echipă, ca în marea familie tradițională, astfel am devenit mai 

apropiați și am constatat că avem multe lucruri în comun. Ajutându-ne am construit o echipă 

câștigătoare. Astfel în anul 2013 şcoala a obţinut certificatul de şcoală europeană. Cu 

entuziasm echipa a aplicat şi a obţinut pentru a doua oară în 2018 certificatul de şcoală 

europeană”.    

Perioada directoratului doamnei Rodica Popescu a fost o perioadă a schimbării în 

educație în special. Pentru a-şi exercita noul rol, şcoala a trebuit să iasă din aşa numită 
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„cultură a rutinei - şcoala ca o fabrică/rigidă” (caracterizată prin formalism, control excesiv, 

supunere, uniformizare, individualism, izolare etc.) pentru a se dezvolta către o „cultură a 

schimbării - şcoala ca o familie primitoare” (aşteptări pentru fiecare, căldură şi grijă, sprijin 

reciproc, cooperare, încredere, respect pentru diferenţe, colegialitate, asumarea riscurilor, 

învăţare continuă, parteneriate etc.).  

La redefinirea identității școlii ca un colegiu național, directorul Rodica Popescu: a 

înţeles corect organizaţia (cum operează reţelele, unde apar blocajele ), a fost percepută ca un 

personaj familiar care nu sugerează colegilor sau subordonaţilor nici o ameninţare; a cunoscut 

limbajul specific al organizaţiei, a înţeles cum se procedează în organizaţie actionând ca atare 

și  că bunăstarea materială şi psihică proprie depind de prosperitatea organizaţiei. Deschisă 

modernităţii şi atentă la evoluţia noilor tehnologii didactice domnia sa şi-a invitat elevii să-şi 

îndrepte privirea dincolo de o grijă şcolară imediată. Cu toate ocaziile îndemna elevii și 

slujbașii școlii la bucurie și prietenie și să le pese de viziunea și misiunea școlii. Exerciţiul 

intelectual a fost un element de bază pentru captarea intereselor celor care au  răspuns pozitiv 

provocărilor şi înaltelor aşteptări pe care le-a  formulat şcoala. Valorile şcolii s-au tradus în 

performanţă, tradiţie, onoare şi ataşament faţă de comunitate. Poziţionarea şcolii a determinat 

un accentuat spirit competitiv al nevoii de formare şi a încurajat în acelaşi timp dezvoltarea 

de relaţii sociale şi a capacităţii de abilitare şi de interacţiune socială. Introducerea unor 

mecanisme decizionale, libertatea managerială şi responsabilitatea conştientă au călăuzit toate 

etapele acţiunii atât de complexe a schimbării titulaturii liceului. S-a reuşit: consolidarea 

relaţiei dintre şcoală şi comunitatea locală; un progres şcolar fără precedent (rezultate, dotare 

la standarde europene din finanţare suplimentară, modernizarea actului educaţional, formarea 

continuă a cadrelor didactice). Într-un interviu dat elevilor colaboratori ai revistei școlii 

„Anotimpuri”, doamna director Rodica Popescu spunea că „nu este bine să trăiești în trecut, 

însă fără modele și surse de inspirație, nu poate exista viitor. Avansul tehnologiei și 

schimbarea mentalităților ar trebui să îmbunătățescă și să faciliteze meseria unui profesor și, 

de ce nu, și pe cea de director. Trebuie ajustat tradiționalul la modern. În felul acesta, așa cum 

fizica spune că în natură nimic nu se pierde, totul se transformă, esența tradiționalului rămâne 

și se poate consolida pe un schelet modern, solid și inovator. În epoca tehnologiei și a vitezei, 

dar și a promovării individualismului, un director trebuie să învețe să gândească global, să se 

adapteze nevoilor grupului, fără să le neglijeze pe cele individuale, care diferă de la individ la 

individ. Am în minte mulțimea de elevi, pe care îi transform într-o unitate, într-un întreg.” - a 

spus domnia sa la final.  

Se ştie că destin nu există decât în acţiune, fiindcă în ea rişti totul fără să fii sigur că 

vei ajunge acolo unde ţi-ai propus. Slujitorii şcolii au acţionat, au riscat şi au reuşit. 

Astăzi elevii şcolii beneficiază  de o şcoală cu o nouă identitate, cu o imagine 

consolidată pe atuuri şi care promovează o ofertă educaţională atractivă.  

Misiunea școlii este realizabilă datorită atuurilor de care beneficiază: elevi cu 

potențial ridicat, profesori cu har și vocație modele de succese în viață, personal auxiliar cu 

disponibilitate profesională, părinți și comunitate locală parteneri reali ai școlii, bază 

materială de excepție, echipă managerială competentă . 

Indiferent dacă este cel mai bun sau nu, omul, va fi imboldul de încredere de sine de 

care au nevoie ceilalți. 
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Contact 

 Colegiul Național ”HOREA, CLOȘCA și CRIȘAN” LA CEAS 

ANIVERSAR 
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COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA. 

 

 
Primul liceu românesc în teritoriile de dincoace de Carpaţi, după istoricul eveniment 

de la 1 Decembrie 1918, a fost înființat la Alba Iulia. Instituția de învățământ a primit numele 

celui care a unit pentru prima dată cele trei Țări Românești, Mihai Viteazul. Astăzi, îl găsim 

la rang de Colegiu Național și poartă numele „Horea, Cloșca și Crișan“. 

Ideea înființării unui liceu românesc în orașul în care s-a hotărât Unirea Transilvaniei 

cu România, Alba Iulia, a prins contur în perioada imediat următoare zilei de 1 Decembrie 

1918, după conferinţa profesorilor români din 2 decembrie 1918  şi s-a consolidat după 3 

ianuarie 1919 când Consiliul Dirigent a hotărât preluarea şcolilor, cu întregul lor inventar, 

prin delegaţii desemnaţi de către prefecţii judeţelor. Autoritățile române au decis preluarea 

tuturor şcolilor de stat, cu întregul lor inventar. Într-un raport al prefectului de Alba din 22 

ianuarie 1919, se spune că dascălii care au refuzat să depună jurământul de fidelitate faţă de 

Statul Român au fost trecuți „pe linie moartă“. Într-un articol apărut în ziarul „Alba Iulia”, 

din 28 ianuarie 1919, se arăta că „se plănuieşte transformarea şcolii civile într-un gimnaziu, 

deocamdată inferior (cu 4 clase), care apoi, cu timpul, să fie întregit la 8 clase, devenind 

gimnaziu superior (liceu)“. Autorul aprecia că ideea era salutată de către întreaga populaţie 

românească din oraș şi împrejurimi „E doar vremea ca oraşul nostru, cu un jur locuit 

numai şi numai de români, să-şi aibă şi el gimnaziul lui românesc!“ 

Ziua în care s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor liceului care avea să primească 

numele simbolic de „Mihai Viteazul” este considerată luni, 3 februarie 1919, când s-a făcut 

deschiderea oficială a cursurilor, printr-un serviciu divin oficiat la cele două biserici 

protopopeşti din oraş (ortodoxă şi greco-catolică) în prezenţa elevilor, profesorilor, 

oficialităţilor şi părinţilor. În aceeaşi zi s-au instalat în funcţie şi primele cadrele didactice.     

Liceul de Stat „Mihai Viteazul”  era liceu de băieţi. Fetele erau primite numai ca particulare, 

la cursurile fără frecvenţă. Iniţial, liceul a funcţionat cu patru clase (127 elevi ordinari şi 45 

particulari dintre care 37 fete) şi 6 profesori bărbaţi în localul  fostei Şcoli Civile de Stat 

Maghiare. 

În anul şcolar următor 1919/1920 s-au pus bazele bibliotecilor pentru profesori şi, 

separat pentru elevi şi se editează primul anuar al liceului. Multă vreme, dezvoltarea liceului 
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va depinde de posibilităţile materiale şi financiare ale oraşului, de sprijinul prefecturii 

judeţului şi al unor personalităţi din înalta ierarhie. Dar, constanta fundamentală va fi 

colectivul de profesori extrem de valoros şi seriozitatea întregii activităţi didactice şi 

extraşcolare 

La  25 iunie 1922 liceul este vizitat de ministrul învăţământului, Constantin Anghelescu, care, 

impresionat de ordinea şi disciplina din sălile de clasă dar şi de condiţiile improprii de lucru 

din localul şcolii, a promis suma de un milion de lei pentru începerea construcţiei unui nou 

local. Mai apoi, Parlamentul României votează, în acest scop, suma de 25 milioane lei, astfel 

că lucrările la noul local (clădirea actuală) încep în aprilie 1923 pe terenul în suprafaţă de 

şapte iugăre şi 1032 stânjeni pătraţi (200/200 m) donaţi de către proprietarii Cirlea Ioan şi fiul  

său. 

În următorii anii s-a continuat editarea anuarelor, a revistei de ştiinţă şi literatură 

„Gând tineresc” s-au îmbogăţit colecţiile bibliotecii, muzeului de istorie şi arheologie (în anul 

1924 liceul a contribuit cu o colecţie de puşti, pistoale, săbii şi lănci la înfiinţarea muzeului 

memorial Avram Iancu, de la Vidra de Sus), de ştiinţe naturale, în curtea liceului a fost creată 

o mică grădină botanică. Au activat Societăţi de lectură: „George Coşbuc” „Ion Creangă”, 

Societatea muzicală „Iacob Mureşianu”, Clubul sportiv „Mihai Viteazul”, Societatea de 

Gimnastică şi Sport,  Societăţi religioase „Lumina”,  „Sfântul Gheorghe”a elevilor 

ortodocși şi „Sfânta Maria”, „Sfântul Dumitru” a elevilor greco-catolici, Societatea de Cruce 

Roşie. 

 Deşi lucrările la noul local debutează în 1923 finalizarea construcţiei s-a realizat abia 

în 1940, astfel că începând cu anul şcolar 1940/1941 la 7 noiembrie debutează cursurile în 

actuala clădire. Situaţia politică şi socială se agravează în următorii ani, influenţând negativ 

procesul de învăţământ. În anul şcolar 1944/1945, judeţul devine teatru de război iar liceul 

este evacuat, el fiind transformat în spital militar sovietic. Din anul şcolar 1945/1946 liceul îşi 

reia cursurile în clădirea proprie. Începând cu acelaşi an şcolar apar primele măsuri de 

reorganizare a procesului de învăţământ, în funcţie de noua politică a guvernului doctor Petru 

Groza. 

În următorii ani are loc curăţirea aparatului didactic de elementele 

„necorespunzătoare”, politizarea procesului de învăţământ, cenzurarea publicaţiilor liceului, 

apoi suspendarea lor, introducerea obligativităţii studierii limbii ruse, eliminarea din Planurile 

de învăţământ a limbii franceze, engleze, italiene. În anul şcolar 1956/1957 liceului i se 

schimbă denumirea în Şcoala Medie Mixtă nr. 2 iar la 1 septembrie 1960 se uneşte cu 

Şcoala Medie „Horea Cloşca şi Crişan” (fostul liceu de fete). Astfel că se va renunţa la 

denumirea de Şcoală Medie şi se va reveni la cea de liceu – Liceul „Horea Cloşca şi 

Crişan”. 

Din anul şcolar 1977/1978 titulatura şcolii se schimbă devenind Liceul de 

matematică - fizică „Horea Cloşca şi Crişan”,  iar la data de 28 februarie 1999 liceului i se 

atribuie denumirea de Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan”.  

Cu toate schimbările şi transformările din  domeniul politic, social, economic, 

educativ  , o constantă se poate urmări în evoluţia de aproape 100 de  ani ai  şcolii  noastre şi 

anume că, încă de la înfiinţare liceul s-a impus în peisajul alba-iulian ca un principal  focar de 

cultură şi civilizaţie, el fiind pentru  toate cele 99 de promoţii un loc care le-a oferit şansa 

cunoaşterii şi consolidării de concepte  precum libertatea, toleranţa, corectitudinea, adevărul, 

unde au învăţat  să treacă de la tradiţie la  inovaţie , să aibă libertatea de a alege, de a nu 

copia, de a nu mima. Drept urmare, întreaga activitate a cadrelor didactice  s-a subordonat 

principiului că şcoala este pentru elevi  un loc pentru muncă dar şi pentru viaţă, pentru a 

descoperi lucruri noi, a lega prietenii, a elabora proiecte, unele cu implicaţii extrem de 

profunde pentru viitor, pentru a primii şi a-şi asuma responsabilităţi. 
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Drept urmare misiunea colegiului nostru, conturată în timp, este de forma cetăţeni 

activi, conştienţi de propria lor identitate în contextul local, naţional, european. În ultimii ani 

şcoala noastră s-a impus în judeţ, dar şi pe plan regional şi naţional ca fiind una dintre 

instituţiile de elită.  

La 10 ani după ce a devenit colegiu naţional, a fost nominalizat la Gala 10 pentru 

România şi a câştigat locul II la nivel naţional, iar un an mai târziu la Gala 10 pentru 

Transilvania a obţinut locul I. Numeroasele premii şi distincţii primite de colegiul nostru în 

decursul anilor fac din acesta un punct de referinţă al  sistemului educaţiei naţionale. 

Absolvenţii noştri se regăsesc în întreaga ţară şi în cele mai mari companii internaţionale , din 

SUA până în Noua Zeelandă, şi în toate domeniile de activitate. 

Anul acesta, la ceremonia de deschidere a anului şcolar , am fost onoraţi cu prezenţa 

preşedintelui României, Klaus Iohannis care a subliniat încă o dată faptul că este un liceu de 

elită în învăţământul românesc, un „reper de prestanţă şi excelenţă ”. 

Specificul liceului este dat în primul rând de climatul de învăţare şi de învăţământul 

de performanţă pe care urmăresc să-l realizeze cu consecvenţă şi profesorii şi elevii, 

rezultatele confirmând un evident progres, ceea ce  conferă prestigiu acestui colegiu. 

Eficienţa activităţii desfăşurată  de Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan” din Alba 

Iulia  poate fi măsurată prin aportul  generaţiilor de absolvenţi care lansate în viaţă an de an, 

au devenit personalităţi de marcă în diferite domenii de activitate, au înălţat valorile 

spirituale, ştiinţifice, morale, artistice, tehnice, pentru promovarea libertăţii, a binelui, a 

utilului, a frumosului şi a adevărului. Toate acestea dovedesc  importanţa şi rolul acestei 

instituţii şcolare în viaţa comunităţii locale, naţionale şi chiar internaţionale. Ceea ce este 

astăzi liceul nostru este rodul muncii mai multor generaţii care mereu s-au călăuzit după 

motto-ul şcolii: 

PER ASPERA AD ASTRA! 
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ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU” 

DIN BUCUREȘTI – UN PROMOTOR AL VALORILOR NAȚIONALE 

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

Prof. Ec. Dinescu Mirela Nicoleta 

Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București 

 

Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București are privilegiul 

unei existențe îndelungate cu multe realizări în domeniul educației. Școala comercială 

bucureșteană este prima instituție de învățământ economic din România, fiind înființată în 

toamna anului 1864, prin stăruințele dr. Nicolae Kretzulescu. Școala deține nu doar 

întâietatea apariției, ci și performanța unei activități neîntrerupte de 154 de ani, timp în care 

și-a păstrat exclusiv profilul economic. În prima jumătate de secol a existenței sale, până la 

înființarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, în aprilie 1913, Școala 

Superioară Comercială de băieți a fost cea mai înaltă treaptă de învățământ economic din 

țară. În 1935, școala a primit numele întemeietorului ei, iar din anul următor a devenit cea 

mai mare instituție de învățământ comercial secundar din România (16 clase), cu cele mai 

ample studii (gimnaziu și liceu, fiecare de patru ani). În iunie 1937, Liceul Comercial 

„Nicolae Kretzulescu” a organizat primul examen de bacalaureat comercial. Instituția a trecut 

cu bine prin toate vicisitudinile secolului trecut, reușind să se adapteze permanent la 

imperativele vremii
1
. În ultimele trei decenii, școala a cunoscut o dezvoltare remarcabilă care 

a asigurat rezultate pe măsură. Oferta educațională s-a diversificat și s-a adaptat cerințelor 

pieței muncii și standardelor europene, calitatea studiilor a sporit grație dăruirii profesionale a 

personalului didactic și existenței unei baze materiale moderne, contactele cu instituții 

similare din Uniunea Europeană s-au concretizat în diverse proiecte educative. Interesul 

pentru cariera economică se întrevede prin ratele foarte înalte de promovare a examenului de 

bacalaureat, de admitere în învățământul superior și de inserție pe piața muncii. Școala se 

poate mândri că nu a produs niciodată șomeri.  

Un obiectiv major al Școlii comerciale a fost formarea de buni cetățeni și promovarea 

sistematică a valorilor naționale. Școala a inițiat de timpuriu, datorită profilului ei, contacte 

cu instituții similare din Europa. Primele mărturii datează din secolul XIX, când s-a purtat 

corespondență cu École des Hautes Études Commerciales din Paris (1885) și cu Institutul de 

Instrucţie Comercială din Viena (1889). Școala a participat cu exponate proprii la Expoziţiile 

Universale de la Paris din anii 1889 şi 1900. Mai aproape de zilele noastre, se pot evidenția 

stagiile de practică derulate la parteneri din spațiul comunitar, Târgurile internaționale ale 

Firmelor de Exercițiu și proiectele multinaționale, care constituie oportunități însemnate 

pentru promovarea imaginii școlii și a valorilor românești. Prin participarea la proiectele de 

cooperare europeană, elevii și profesorii liceului sunt veritabili ambasadori ai României în 

Europa, contribuind la promovarea unei imagini pozitive a țării noastre, a valorilor și imaginii 

liceului. Câteva dintre parteneriatele și programele educaționale în care școala a fost sau este 

implicată vor fi prezentate în rândurile următoare. 

În perioada 2014–2017 s-a desfășurat Proiectul Erasmus+ KA2, A World of Harmony: 

Art and Science (nr. referință 2014-1-FR01-KA201-008733_3). În afara școlii noastre, au mai 

participat la proiect: Lycée Saint-Exupéry din La Rochelle (Franța); Agrupamento de Escolas 

                                                 
1
 Trecutul școlii este ilustrat de câteva lucrări monografice, menționate în bibliografia de la sfârșitul 

articolului. 
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nº 2 de Beja din Beja (Portugalia); Institut de La Sénia din La Sénia (Spania) și Uskudar 

Cagribey Anadolu Lisesi din Istanbul (Turcia).  

Obiectivul proiectului este dezvoltarea competenţelor cheie în pregătirea tinerilor 

pentru viaţa de adult şi consolidarea bazelor învăţării permanente. Transformarea şcolii în 

factor activ de inducere a progresului în toate domeniile de activitate. În cadrul întâlnirii de la 

București (20–25 aprilie 2015), gazdele au oferit invitaților un program foarte variat pentru 

cunoașterea specificului național sub diverse aspecte: educație, cultură populară, arhitectură, 

personalități. Au fost organizate mede rotunde, workshop-uri, asistențe la orele de curs, 

ateliere de creație (ceramică, sculptură), vizite la obiective culturale (biblioteci, muzee), 

etnografice (ateliere și case rustice) și turistice (cetatea Râșnov) din capitală și din țară. 

Partenerii europeni au revenit la București, între 20 și 26 noiembrie 2016, într-o nouă 

reuniune a proiectului. De această dată reprezentanții români au propus alte teme interesante, 

axate pe promovarea specificului național: „La Belle Époque” în arhitectura bucureșteană; 

Spiritualitate și arhitectură sacră în România; Invitație la Curtea regală. Palate, castele și 

cetăți; Salt în secolul XXI. Pentru realizarea obiectivelor propuse, s-au realizat suporturi de 

prezentare a fiecărei teme, activități de icebreaking pentru o mai bună cunoaștere și 

colaborare a membrilor grupurilor de proiect, programe artistice subliniind tema aleasă, vizite 

la Muzeul Băncii Naționale și la Palatul Parlamentului. Elevii au lucrat în echipe mixte 

pentru realizarea temelor propuse. Specificul național și cel al școlii a fost promovat prin 

clipuri postate pe YouTube: SSCNK Romania 2017; Descoperă România - privește cu 

sufletul și ascultă cu inima și Romania - Discover the Wild Nature.  

Parteneriatul strategic ERASMUS+ KA2, Incluziunea, un drept al omului (Inklusion - 

Ein Menschenrecht) (nr. referință 2015-1-DE03-KA219013517_2) s-a derulat în anii 2015–

2018, cu concursul mai multor școli europene: Edtih-Stein-Schule din Neunkirchen, 

(Germania); Athénée Communal Maurice Destenay din Liège (Belgia); V Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego din 

Dobrowa Gornicza (Polonia); Istituto Tecnico Industriale Statale „Luigi Dell'Erba” din 

Castellana Grotte (Italia); The Brit School For Performing and Technology din Londra 

(Marea Britanie). 

Proiectul a urmărit cunoașterea și înțelegerea fundalului socio-economic al incluziunii 

în rândul tinerilor. Partea română a exemplificat modalitățile prin care școala îi încurajează pe 

elevii aparținând minorităților etnice și religioase, precum și pe copiii cu dificultăți de 

învățare. 

Schimbul de elevi între școlile partenere a necesitat abilități deosebite de comunicare 

în mai multe limbi străine, cunoștințe TIC, precum și competențe sociale. În grupuri de lucru 

naționale și internaționale, prin participarea elevilor, părinților și profesorilor, elevii s-au 

familiarizat cu experiența experților, iar prin propriile cercetări și colaborări au ajuns la 

experiențe proprii. Prin colaborarea cu școlile partenere, elevii și-au perfecționat cunoștințele 

de limbi străine și au făcut cunoștință cu sistemele de învățământ din alte țări europene. În 

cadrul acestui proiect, elevii au inițiat și derulat contacte cu autoritățile regionale, s-

au informat despre incluziune că fenomen social în Europa și și-au prezentat rezultatele în 

față reprezentanților autorităților locale, părinților și altor elevi. De asemenea, au publicat 

rezultatele activităților de proiect în revista liceului, în presă regională și pe site-urile școlilor 

participante. 

La fel de interesant s-a dovedit Proiectul ERASMUS+ KA1 VET, Benchmarking 

inovativ în învațământul tehnologic și turism pentru o cooperare europeană durabilă (nr. 

referință 2016-1-RO01-KA102- 023 522) desfășurat în perioada 2016–2018. Scopul 

proiectului a fost promovarea mobilităților europene pentru îmbunătățirea formării 

profesionale inițiale a 28 de elevi pentru calificările Tehnician în turism și Lucrător hotelier, 

prin stagii de practică comasată derulate în agenții de turism din Marea Britanie (Londra) și 
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hoteluri din Italia (Rimini) și prin dezvoltarea competențelor profesionale pentru 10 profesori 

de la aria curriculară Tehnologii, prin activități de Job Shadowing derulate în licee din 

Finlanda și Franța. Proiectul a vizat cooperarea europeană pentru schimb de bune practici 

privind învățământul tehnologic și pentru dezvoltarea educației și formării profesionale a 

elevilor cu specializări din domeniul turismului. Acest proiect corespunde şi prioritățior 

naționale pentru că asigură accesul la o educație de calitate pentru formarea continuă a 

profesorilor, în timp ce la nivel regional se corelează cu prioritatea asigurării transparenței 

calificărilor. Proiectul s-a concretizat în activități variate: prezentări și dezbateri, vizite în 

școală și la orele de curs, mese rotunde și ateliere de lucru. Elevii și profesorii participanți au 

urmat cursuri de pregătire culturală privind tradițiile și specificul cultural-istoric al țărilor 

unde s-au desfășurat cele patru mobilități profesionale. În replică, ei au realizat pentru 

partenerii străini materiale informative despre cultura și civilizația românească, despre 

sistemul de învățământ profesional din țară. Prezentările au fost popularizate prin intermediul 

paginii electronice a proiectului și al rețelelor de socializare. 

Al patrulea parteneriat important, care a început anul trecut și se va finaliza în 2019, 

este Proiectul ERASMUS+ KA2, Designthinking: Social Entrepreneurship between 

European Schools (nr. referință 2017-1-ES01-KA219-038420_2) care reunește pe I.E.S. 

Playamar din Torremolinos (Spania); BHAK/BHAS Weiz din Austria; Mendelova středni 

škola din Novy Jičin (Republica Cehă); I I S „G.A. PISCHEDDA” din Bosa (Italia) și 

BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma din Budapesta (Ungaria). 

Proiectul își propune transformarea problemelor sociale în oportunități de angajare 

pentru tineri, prin promovarea spiritului antreprenorial bazat pe utilizarea în comun a TIC în 

centrele educaționale europene. Școala noastră pregătește tinerii pentru inserția în mediul de 

afaceri prin conținuturile școlare specifice și prin intermediul Firmelor de exercitiu. O 

contribuție inovativă în acest sens este clubul de anteprenoriat - locul în care elevii interesați 

de acest domeniu se întâlnesc și dobândesc cunoștințe si abilitati noi. Transmiterea 

cunoștințelor se face prin metoda mentoratului - de la generație la generație - elevii mai mari 

instruindu-i pe cei mai mici. În cadrul clubului de antreprenoriat se dezvoltă spiritul 

antreprenorial, abilitățile de comunicare și influențare, în particular limbajul de afaceri, 

talentul de a relaționa armonios, se resposabilizează elevii prin metoda mentoratului și, nu în 

ultimul rând, își dezvoltă calitățile de lider. Astfel ei simt că aparțin unei comunități, aleg în 

mod real ce, cum și când învață și, astfel, devin mai repsonsabili. Elevii fac multă 

practică, formându-și toate aceste competențe inclusiv prin participarea la diferite competiții 

și târguri care presupun prezentări ale firmelor de exercițiu. 

O componenta a proiectului este și cea culturală, de cunoaștere reciprocă. Participanții 

la reuniunile derulate până acum au luat contact cu cultura și tradițiile poporului român, iar la 

întâlnirile care vor avea loc în Romania, pe parcursul următorului an școlar, ei vor avea 

ocazia să cunoască direct tradițiile seculare ale românilor, să interacționeze cu oameni 

deosebiți din arta și cultura românească sau din mediul de afaceri. 

În legătură directă cu cele prezentate mai sus, trebuie remarcat faptul că promovarea 

specificului național s-a realizat cu succes și în cadrul Târgurilor internaționale ale Firmelor 

de Exercițiu. Firma de exercițiu reprezintă o metodă interactivă de învățare care presupune 

aplicarea cunoștințelor într-o manieră inovatoare, contribuind la dezvoltarea spiritului 

antreprenorial prin simularea operațiunilor și proceselor economice din mediul real de 

afaceri. Cercul de antreprenoriat din liceu își propune o lărgire a sferei culturale și 

antreprenoriale a elevilor, precum şi o mai bună implicare a lor în viața școlii și a societății în 

care trăiesc. Liceul și-a prezentat exponatele la târgurile organizate în Austria, Belgia, 

Bulgaria, Republica Cehă (reluând astfel o frumoasă tradiție de colaborare stabilită în 

perioada interbelică), Italia și Slovacia. Dintre elementele de specificitate națională se pot 

aminti: agroturismul, produsele bio-ecologice, obiectele de artizanat și aplicațiile multimedia. 
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Nu putem încheia prezentarea fără a menționa proiectele de tip eTwinning care sunt 

realizate între două sau mai multe şcoli, pe discipline de studiu sau transdisciplinare, o 

modalitate simplă şi accesibilă prin care şcolile se pot implica într-o cooperare internaţională. 

Liceul este implicat din anul 2014 în proiectul Traditional Holidays (eTwinning, nr. 110951) 

care reunește 16 școli din Azerbaidjan, Franța, Republica Moldova, România și Turcia. 

Proiectul facilitează cunoaşterea particularităților diferitelor culturi şi civilizații, precum şi 

schimbul de informaţii pe tema amintită. De asemenea, în proiectele eTwinning de 

matematică au fost prezentate rezultate ale unor matematicieni români precum Gheorghe 

Țițeica. 

Toate aceste proiecte şi parteneriate au asigurat şcolii un prestigiu deosebit. În anul 

2009, liceul a devenit membru al Asociaţiei Colegiilor Centenare din România şi s-a situat pe 

podiumul Galei Premiilor în Educaţie, organizată de Fundaţia „Dinu Patriciu”. De asemenea, 

i s-a acordat titlul de Şcoală Europeană (2009–2012, 2013–2016 şi 2016–2019) și distincția 

de Școală eTwinning (2018–2019). În continuarea strădaniilor înaintaşilor, de a răspunde la 

provocările fiecărei epoci şi de a pregăti şcolii un viitor meritat, generaţia actuală urmăreşte 

să menţină liceul în cadrul unui învăţământ deschis, compatibil cu sistemele europene, bazat 

pe autonomii profesionale şi management performant. Acestea sunt elementele care vor 

asigura o existenţă durabilă şi perspective promiţătoare instituţiei create de Dr. Nicolae 

Kretzulescu în 1864. 
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Proiecte de succes ale școlii 
 

 

Prof. Șorop Maria Lidia -  directorul 

Colegiului Național ”Matei Basarab” București 

 

Colegiul Național ”Matei Basarab” - instituție de prestigiu a învățământului 

bucureștean și românesc, cu un istoric de 159 ani de activitate în slujba educației și 

excelenței, are ca obiectiv fundamental creşterea calităţii în educaţie prin deschiderea către 

valorile europene, împărtășind astfel viziunea Alianţei Colegiilor Centenare căreia cu onoare 

îi aparține. 

Experiența noastră în derularea proiectelor educaționale a fost acumulată în timp. 

Dintre proiectele de impact, derulațe în anii anteriori menționăm proiectul european – 

”Citizen Rights Europe”, câștigat de elevii noștri în urma unei competiții cu elevi din 10 țări 

europene. În anul școlar 2016-2017 s-au încheiat 73 parteneriate educaționale și s-au derulat 

peste 80 de proiecte.  

În anul școlar 2017-2018 s-au semnat 59 de parteneriate și 42 proiecte. Cele mai 

multe dintre ele au fost interne, dar am participat în calitate de parteneri sau inițiatori și la 

câteva proiecte internaționale. Astfel, la începutul anului școlar 2017-2018, în perioada 13-17 

octombrie, a fost inițiat Proiectul educaţional internațional intitulat ” Berlin, poarta între Est 

şi Vest” prin care ne-am propus să cunoaștem obiectivele importante ale Berlinului, să 

descoperim/redescoperim elemente de istorie locală, dar și universală, prin vizitarea unuia 

dintre cele mai importante locuri istorice ale Europei. În urma discuțiilor avute cu elevii 

colegiului,  am constatat că există un interes deosebit pentru participarea la acest proiect. 

Feedback-ul extrem de pozitiv din partea elevilor şi susţinerea din partea părinţilor au dus la 

punerea sa în practică. Participarea la proiect a elevilor din clasa a XII-a a fost un prilej bun 

de cunoaștere a ofertei universitare din această țară, importantă pentru demersul educațional 

și profesional al celor interesați să aplice pentru o facultate din afara țării. 

În consecință, proiectul a avut o componentă educațională multiplă  și și-a propus sa 

atingă mai multe obiective: cunoașterea obiectivelor istorice și turistice din Berlin 

(Parlamentul german Bundestag, Zidul Berlinului, Poarta Brandenburg, monumentul pentru 

comemorarea Holocaustului, muzeul „The Story of Berlin”, Checkpoint Charlie, Potsdamer 

Platz, Alexanderplatz, turnul de televiziune, cartierul Kreuzberg, biserica Gedächtniskirche 

s.a.), identificarea avantajelor zonei, precum și a potențialului acesteia pentru proiectele 

viitoare, cunoașterea ofertei educaționale a Universităților din Berlin și avantajele oferite de 

acestea viitoriilor studenți. 

La proiect au participat 18 elevi din clasele a XI-a și a XII-a, iar mulți dintre ei au 

avut intervenții extrem de apreciate în grupurile de lucru/sesiunile de dezbateri organizate la 

Parlamentul german și la Ambasada României de la Berlin. Câțiva dintre elevii noștri 

păstrează contactul cu stagiarii, lectorii și experții din Bundestag, fiind atrași de posibilitatea 

derulării unor internship-uri la această instituție, după finalizarea studiilor liceale. 

Experiența acestui  proiect internațional a condus la inițierea în perioada 8-12 mai 

2018, a unei alte activități importante a școlii-Proiectul  educaţional internațional intitulat ” 

Geneva- știință și cooperare în slujba umanității”, ce a constat în vizite tematice la CERN și 

ONU. Continuând seria proiectelor și parteneriatelor derulate până acum, proiectul a venit în 

sprijinul nevoilor elevilor noștri  - principalilor beneficiari, dar și a profesorilor implicați în 

acest demers. Geneva a oferit posibilitatea vizitării unor instituții emblematice pentru 

societatea contemporană:  CERN și ONU. 
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Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (în engleză: European Organization 

for Nuclear Research, în franceză: Organisation européenne pour la recherche nucléaire), 

cunoscută mai ales prin acronimul CERN, este o organizație europeană de cercetare 

științifică, ce operează cel mai mare laborator din lume pentru cercetarea particulelor 

elementare, situat la câțiva kilometri nord-vest de Geneva, la granița dintre Elveția și Franța. 

Fondată în 1954, organizația are în prezent 22 de state membre, printre care și România. 

Această instituție organizează lecții tematice pentru elevi și studenți, în cadrul vizitelor de 

studii programate anterior (mai multe detalii pe https://home.cern/about).  

 Organizația Națiunilor Unite (abreviat: ONU) este cea mai importantă organizație 

internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 193 de 

state membre, printre care și România. Întemeierea ei a constat din semnarea, de către 

membrii ei fondatori, a Cărții Organizației Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU 

are misiunea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea 

internațională” și „respectarea dreptului internațional”. Sediul central al organizației este 

la New York, iar cel de-al doilea este Geneva. (mai multe detalii pe https://www.unog.ch/) 

Obiectivele acestui proiect au fost: facilitarea contactului elevilor CNMB cu cele două 

instituții de prestigiu în vederea formării unor abilități și competențe personale, realizarea 

unor lecții interactive în domeniul științelor (CERN) și în cel al științelor sociale (ONU), 

redactarea unui jurnal personal în care sunt notate impresiile de către elevii CNMB și 

obținerea unui feedback relevant în vederea orientării carierei, descoperirea unor oportunități 

în carieră și internshipuri la instituțiile vizitate, redactarea unei broșuri bilingve, în care să se 

prezinte obiectivele vizitate.  

Produsele finale ale proiectului la care au participat 20 de elevi și 7 profesori vor 

constitui o modalitate de evaluare a acestuia. Broșura bilingvă este una dintre formele de 

evaluare a activității, punând astfel accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare în limbile 

moderne de circulație internațională (lb. engleză și lb. franceză). 

Experiența acestor proiecte şi feedback-ul pozitiv obținut constituie motivația de a 

continua acest tip de activități, exemple de bună practică, atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori. 
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Trecutul ne obligă. Proiecte noi ale școlii 
 

 

Prof. dr. Maria Cornelia Miron 

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, București 

 

Cercetarea trecutului, mai ales cel al unor instituții centenare a căror devenire se 

împletește cu firul istoriei din anii în care exista un puternic suflu național, este vitală pentru 

contemporaneitate și chiar tămăduitoare, călăuzind noile generații pentru a nu cădea în 

capcana timpului insidios și pentru a scăpa de sub vremelnicia sa. Istoria Colegiului Național 

„Mihai Viteazul” din București este dovada vie a unei fericite împletiri de cuget și simțire 

dintre profesorii conștienți de menirea lor de făurari ai viitorului și elevii al căror suflet a 

vibrat la învățătura dascălilor, care le-au transmis dorința de a lupta pentru realizarea 

dezideratelor milenare ale acestui popor.  

Dincolo de cultura și știința asimilată de absolvenții acestui colegiu pe parcursul a 

sute de ore de studiu, un rol deosebit în formarea conștiinței lor naționale l-au avut activitățile 

extrașcolare care au desăvârșit temelia de cunoștințe. Începând din 1865, an în care s-au pus 

bazele acestei instituții, paleta acestor activități s-a îmbogățit continuu. Realizarea unor 

reviste școlare de prestigiu, a unor serbări spectaculoase, a unor reprezentații teatrale și 

concerte ale corului liceului, a unor proiecții de filme și a primelor experiențe radiofonice din 

țară în sala de festivități a liceului, a nenumărate acțiuni filantropice, mai ales în timpul 

războiului, având ca scop ajutorarea sinistraților sau sprijinirea orfanilor de război și a 

elevilor săraci, sunt acțiuni permanente care arată preocupările liceului nostru de-a lungul 

timpului pentru educația tinerilor în afara orelor de clasă.  

Dintre acestea, voi scoate la lumină câteva activități cu caracter național la care liceul 

nostru a luat parte ani de zile. Astfel sunt acțiunile organizate sub egida Tinerimii Române, 

societate culturală întemeiată în anul 1877, la inițiativa câtorva elevi interni ai Liceului 

„Matei Basarab”, și care a funcționat în toate școlile secundare din întreaga țară până în 1942. 

Militând pentru idealuri naționale, precum cel al unității neamului, scopul acestei societăți era 

creșterea interesului pentru cultura românească și „dezvoltarea forțelor psihice productive ale 

elevilor, adică judecata și imaginația”
1
, așadar creșterea tineretului român în spirit patriotic 

sub directa îndrumare a școlii. Propășirea culturală a elementului românesc se realiza prin 

vizite la muzee și monumente de cultură, comunicări, conferințe publice și concursuri. 

Referindu-se la acestea din urmă, Grigore Tocilescu scria: „În alegerea subiectelor pentru 

concurs, comisia a fost condusă de convingerea că prin școală și numai prin școală se poate 

deștepta, întreține și conserva simțământul național"
2
. Un exemplu elocvent îl constituie 

manifestările din 1927 dedicate împlinirii a jumătate de secol de la întemeierea acestei 

societăți, la care au participat 4000 de reprezentanți din întreaga țară, vizitând muzee și 

instituții culturale din capitală și depunând coroane la statuia lui Mihai Viteazul. Cu acest 

prilej, „tinerii au construit o movilă cu pământ adus de fiecare din locu de origine”
3
 și au 

cântat imnul Tinerimii Române, Pe-al nostru steag e scris unire. 

Încă din 1882, societatea a avut o revistă cu același nume, editată sub conducerea lui 

A. Lupu Antonescu, fost profesor al Liceului „Mihai Viteazul”, devenit ulterior inspector, a 

lui N.S. Dumitrescu și a lui C. Moisil, profesor și director al Arhivelor. 

                                                 
1
 Arhiva liceului, dos. 17/ vol. I/ 1923-24, nepag., rap. 778/ 19 februarie 1924 

2
 Loredana Baltazar, Gala Tinerimea română 2011, în agenda literarnet.ro 

3
 Arhiva liceului, dos. 8/ vol. II/ 1926-27, nepag., rap. 1172/ 14 mai 1927 
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Paralel cu activitățile culturale, o atenție deosebită s-a acordat exercițiului fizic în aer 

liber, înaintașii noștri respectând principiul latin mens sana in corpore sano. Încă din 1898, 

tinerii liceului nostru participau la concursurile de oină din Cișmigiu, sport introdus în școli 

de Spiru Haret. Dar Asociația Sportivă „Mihai Viteazul” avea și alte secții: gimnastică, 

basket, volleyball sau handball. 

Corolarul acestor activități îl constituiau însă excursiile școlare, care îmbinau efortul 

fizic cu științele naturii, geografia, istoria și cultura. La aceste excursii, considerate „mijloc 

de a dezvolta spiritul de inițiativă al tinerimii, pe lângă influența binefăcătoare pe care o 

aveau asupra igienei și instrucțiunii”
4
, participau „școlari cărora etatea și vigoarea fizică să 

le permită umblări mai lungi pe jos, uneori călări, și să suporte osteneala fizică și un trai nu 

prea confortabil”, având în vedere că grupurile erau cazate la mănăstiri sau internate din 

școli. Începând din 1919, când e numit director al liceului profesorul Ioan Roman, excursiile 

capătă un profund caracter național, fiind conduse de profesorul de limba română Petre V. 

Hanes, care se îndreaptă cu elevii către Ardeal, Moldova, Basarabia și Bucovina, urmărind în 

mod deosebit cunoașterea marilor biblioteci din țară și a tezaurului de carte veche adăpostit 

de acestea, precum și a monumentelor de artă și cultură considerate simboluri ale 

românismului. Se vizitau, de asemenea, instituții de învățământ de prestigiu, ateliere și 

gospodării rurale. Efectul asupra elevilor se remarcă în impresiile notate în jurnalele de 

călătorie, impresii publicate în Mugurul, revista Liceului „Mihai Viteazul”. Un exemplu 

elocvent îl constituie articolul „Trei zile în Ardeal”, în care Pora Vasile, elev în clasa a VII-a, 

își prezintă gândurile produse de vizita la Liceul „Gh. Lazăr” din Sibiu, în excursia din 5 – 7 

decembrie 1931, organizată de profesorul Hanes: „În hall ne primește d-nul director al 

liceului cu foarte multă amabilitate, în timp ce noi facem cunoștință cu colegii noștri 

ardeleni, foarte primitori și veseli. Am vizitat apoi liceul care este mare, bine îngrijit și 

modern”
5
. Faptul că elevii din cele două instituții au servit în acea zi masa împreună, la 

internatul liceului, a fost receptat ca „un fel de legătură a vechiului Regat cu Ardealul”, iar 

vizitele la catedrală, Muzeul Bruckental, Biblioteca ASTRA și conferința din final despre 

„Sibiul istoric și cultural”, îl determină pe autorul articolului să afirme că excursia în acest 

„centru fervent al culturii românești prospere”s-a soldat „cu cunoștințe foarte folositoare 

pentru noi și cu amintiri foarte plăcute”. 
Chintesență a activităților fizice și drumețiilor, cu scopul formării caracterului 

tânărului și al dezvoltării sentimentului patriotismului, rămâne Cercetășia, înființată în 1913 

de lăzăriștii Titi Dimancescu, Alexandru Daia și Mihai Mititilineu, toți viitori diplomați ai 

țării, și oficializată în 1914 de colonelul Gh. Berindei ca Legiunea Cercetașilor Români, pusă 

sub comandamentul A.S.R. Principele Carol. Liceul  „Mihai Viteazul” a aderat de la început 

la această organizație, care avea ca scop dezvoltarea răspunderii personale și a disciplinei, 

astfel încât „tânărul cercetaș să fie ferit de toate pornirile rele și îndemnat să-și îndrepte 

energia în direcții folositoare sieși, familiei și societății”
6
. La intrarea în rândurile 

cercetașilor, tânărul făcea legământ că va sluji cu dragoste patria și-și va ajuta aproapele și 

trebuia să-și însușească legea cercetașului, care „își ține întotdeauna cuvântul; pentru el 

cinstea este o mândrie. [...] Cercetașul este curajos; el este gata să ajute pe ceilalți aflați la 

nevoie și primejdie și să caute să fie folositor altora”
7
. Însuflețiți de toate aceste idealuri, în 

războiul de întregire a nemului, și-au dat viața numeroși cercetași, foști elevi ai liceului, 

onorând astfel imnul organizației: „Gata oricând, tot înainte,/ Cercetători pe drumuri sfinte,/ 

                                                 
4
 Idem, dos. 2/ 1902 – 1903, nepag., rap. 173/ 9 ianuarie 1903 

5
 Mugurul, Revista Liceului „Mihai Viteazul”, an I, nr. 9/ ianuarie 1932, pp. 35 – 37 

6
 Arhiva liceului, dos. 14/ 1919 – 1920, nepag., ordin MCIP 46698/ 3 mai 1919 

7
 Idem, dos. 14/ 1914 – 1915, nepag., rap. 469/ 22 noiembrie 1914 
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Voi ce întrupați, în gând și dor,/ Speranța întregului popor”
8
. În memoria lor, la intrarea în 

sala de festivități a Colegiului Național „Mihai Viteazul”, a fost instalată o placă 

comemorativă pe care se găsesc numele acestora: Ion Alexandrescu, Ion Barzon, Alexandru 

Borneanu, Mircea Condurățean, Gheorghe Dimandescu, Dumitru Dumitru, Constantin 

Dumitrescu, Ion Dumitrescu, Dumitru Filipiu, Constantin Ionescu, Gheorghe Ionescu, Traian 

Rămurescu, Vasile Stefanopol, Petre Stoe. 

 „De-așa vremi se-vredniciră” dascălii și tinerii noștri din trecut. „Au prezentul nu ni-

i mare?”, s-ar întreba firesc Mihai Eminescu. Categoric, trecutul ne obligă să păstrăm viu 

spiritul efervescent al înaintașilor noștri pentru prestigiul acestei instituții centenare. 

Săptămânal, sala de festivități a liceului adăpostește manifestări culturale, răsunând de 

clocotul tinereții: serbări școlare, întâlniri cu oameni de cultură ai zilelor noastre, expoziții 

realizate în parteneriat cu instituții de cultură, conferințe științifice. 

În prezent, pe site-ul Colegiului Național „Mihai Viteazul”sunt înregistrate o mulțime 

dintre activitățile și proiectele noastre de succes. Răsfoindu-le, aflăm despre activitatea 

renumitului cor al CNMV și cea a trupei de teatru Orpheus, despre clubul de lectură 

„Cafeneaua literară în roșu și negru”, despre Clubul de dezbateri Pache, despre proiectul 

„Ctitori de cultură românească” sau proiectul CIVITAS îndreptat către educația pentru 

știință, tehnică, inginerie și matematică, despre Clubul de geografie și turism și Fundația 

„Floare de colț”, despre revistele „Plăcintă cu dovleac” sau „Accents Francophones”, 

despre activitatea „Sanitarilor pricepuți” și activitățile sportive în care echipele de fotbal, 

baschet și volei sau jucători de șah au obținut multe trofee. 

Evident, nu lipsesc proiectele cu caracter internațional, de câțiva ani organizându-se 

schimburi de experiență cu SUA și Olanda. Facem parte din Clubul MUN (Model United 

Nations), care organizează simulări ale conferinţelor ONU în limba engleză, propunându-și 

să pună la curent participanţii despre evenimente importante la nivel global, relaţii 

internaţionale, diplomaţie şi agenda ONU. Elevii au roluri de delegaţi sau ambasadori 

responsabili de întreaga delegaţie a ţării pe care o reprezintă şi trebuie să ţină un scurt discurs 

în ceremonia de deschidere sau să reprezinte interesele ţărilor lor, încercând să găsească 

soluţii viabile pentru anumite probleme. Din 2003, participăm la Clubul Interact, în care 

elevii sunt implicați în activități civice pe plan local și internațional, sub deviza: „A servi mai 

presus de tine însuți”. Alte proiecte europene de succes sunt Euroșcoala 2017 și Eurofest – 

„Odyssey of the Mind”, în care se promovează creativitatea, munca în echipă și comunicarea 

cu scopul depășirii barierelor rasiale. 

Dintre toate acestea, voi prezenta un proiect de parteneriat național nou, intitulat 

„Comori ale spiritualității românești”, care a fost inițiat de instituția noastră în toamna 

anului 2017. Este un proiectul care se apropie cel mai mult de filonul moștenirii tradiționale a 

colegiului nostru, urmărind creșterea interesului tinerilor faţă de frumusețile țării și valorile 

spiritualității românești; îmbogăţirea orizontului cultural prin asimilarea unor noi cunoștințe 

cu prilejul vizitelor, excursiilor și a altor activități întreprinse; implicarea tinerilor în acțiuni 

de protejare a naturii; colaborarea între elevii şi cadrele didactice din diferite unităţi de 

învăţământ, în vederea realizării unor activități comune (programe cultural-artistice, ateliere 

de lucru, expoziții, dramatizări, reviste, activități ecologice, vizite și drumeții), așadar sădirea 

sentimentului patriotismului în sufletul tinerei generații, într-o vreme în care ne plângem că 

prezentul e secătuit de valori spirituale care să ne dea identitate națională, că tinerii inteligenți 

din actuala generație pleacă peste hotare condamnând societatea românească la o dispariție 

lentă. Cu atât mai mult acest fenomen se resimte la nivelul marilor colegii, unde elevii au mai 

multe posibilități materiale pentru a-și face studiile în străinătate.  Ei sunt aurul cenușiu, cea 

                                                 
8
 Ion Zamfirescu, Monografia Liceului Lazăr din București, 1860 – 1935, București, 1935, p. 297 
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mai importantă bogăție a pământului românesc. Ei sunt viitorul acestui neam și, cum bine 

observa filosoful Vasile Conta, dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de 

țară, este  pierdut  pentru  totdeauna. Aceaste  vlăstare ale tinereții țin pe umerii lor viitorul. 

Proiectul a fost integrat în CAEM nr. 694/ 12.01.2018 și a angrenat 170 de elevi din 

învățământul secundar superior, din colegii civile, militare și teologice, coordonați de 35 de 

cadre didactice. Astfel, Colegiului Național „Mihai Viteazul”, i s-au alăturat alte trei colegii 

bucureștene prestigioase, care în trecut au fraternizat de atâtea ori: Colegiului Național 

„Sfântul Sava”, Colegiului Național „Matei Basarab” și Colegiului Național „Gheorghe 

Lazăr”. De asemenea, au răspuns prezent colegiile naționale „Emil Racoviță” din Cluj, 

„Emanuil Gojdu” din Oradea, „Mircea cel Bătrân” din Constanța și „Radu Greceanu” din 

Slatina. Pentru a fi reprezentativ, i-am invitat să participe și pe elevii colegiilor militare și 

seminariilor teologice, care ar putea să ofere un model pozitiv tinerilor din instituțiile civile, 

plini de energie, entuziasm și inventivitate, însă alintați și fandosiți. Astfel, integrând cadeții 

colegiilor militare, am vrut ca ceilalți tineri să învețe câte ceva despre forță morală, curaj, 

voință, disciplină și seriozitate. Alături de elevii din seminariile teologice,  crescuți în spiritul 

religiei strămoșești, stâlpul statornic al unității neamului, ar putea descoperi smerenia și calea 

spre Dumnezeu, salvatoare în vremuri de răstriște sufletească. Împărtășind experiențe, 

învățând unii de la alții, ar putea deveni o forță care să ne dea garanția continuității în viitor. 

În felul acesta, de la debutul proiectului, au devenit colaboratori elevii de la Seminarul 

Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și elevii de la colegiile 

naționale militare „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, „Mihai Viteazul” din 

Alba Iulia”, Dimitrie Cantemir” din Breaza și „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Începând 

din 2019, parteneriatul se va extinde,urmând a fi cooptate și alte instituții din țară. 

Desfășurându-se în anul Centenarului Marii Uniri, proiectul a fost lansat la Colegiul 

Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 

2017. La festivitatea de lansare, li s-a prezentat participanților scopul și denumirea acestui 

proiect, cu dorința de a-i conștientiza că, pe parcursul unui șir de călătorii inițiatice, vor 

descoperi adevărate comori, nu aur și pietre scumpe, ci comori spirituale milenare care să-i 

facă mândri că sunt români și să le dea forța morală de a afirma acest lucru în fața lumii 

întregi. Cunoașterea frumuseților pământului românesc și a valorilor spirituale ale acestui 

popor, cultura și credința strămoșească, reprezintă hrana rădăcinilor neamului care a dat 

vigoare vlăstarelor sale. Comori sunt, de asemenea, sufletul curat, curajul și voința de a lupta 

cu tine însuți, pentru a găsi acele resurse interioare care să te facă puternic și invincibil, 

unitatea și prietenia dezinteresată.  

Toate acestea s-au manifestat în activitățile care s-au desfășurat ulterior. Mai întâi, 

elevii au fost premiați pentru creativitatea prin care s-au distins la diverse ateliere: creație 

literară, pictură și desen sau muzică și dramatizare. Au fost piese de teatru în distribuția 

cărora au existat elevi din diferite colegii, care s-au întâlnit pentru prima dată pe scenă, 

jucând împreună ceea ce pregătiseră separat acasă. Asta demonstrează că, dacă există 

colaborare, distanța și diferențele dintre oameni nu mai contează. Seara de dans, a fost pentru 

tineri ocazia perfectă de a ne cunoaște și de a lega prietenii. Pe 1 Decembrie, au participat toți 

la festivitatea Marii Uniri, la depunerea de coroane de la Statuia lui Mihai Viteazul, la slujba 

de la Catedrala Otodoxă din Alba Iulia, la defilarea militară, la concertele de după-amiază, 

rămânând timp și pentru vizitarea muzeelor din Cetatea Alba Iulia.  

Drumul până acolo a fost el însuși prilej de îmbogățire culturală. Venind din diverse 

colțuri ale țării, echipajele au avut de vizitat obiective diferite. Astfel, unii au vizitat 

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, casa memorială Lucian Blaga, Cetatea Devei, Muzeul 

Aurului din Brad, Gorunul lui Horea și mormântul lui Avram Iancu de la Țebea, alții s-au 

oprit la Prima Școală Românească din Șcheii Brașovului, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus sau 



 

 

288 

 

Mănăstirea Cozia și la Cetatea Târgoviște, iar alții au poposit în centrul Sibiului, la Castelul 

Corvinilor, la Mănăstirea Prislop și au vizitat ansamblul Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu. 

În următoarea etapă, desfășurată între 15 – 21 iulie, la Padiș, în Apuseni, obiectivele 

prioritare au fost cunoașterea frumuseților pământului românesc și educarea în spiritul 

protejării lor prin implicarea tinerilor în activități ecologice sub îndrumarea reprezentanților 

Parcului Natural Apuseni, parteneri în proiectul nostru. Pe parcursul șederii în Padiș, elevii au 

vizitat avenele din Lumea Pierdută, Cetățile Ponorului și Cetatea Rădesei, Poiana Ponor cu 

Izbucul Ponor și Ponorul Ponor, Poiana Vărășoaia și lacul Vărășoaia, au făcut drumeții la 

Piatra Galbenei și Peștera Neagră, la Ghețarul Vârtop, Peștera Coiba Mare și Ghețarul 

Scărișoara, unii dintre ei poposind pentru studii etnografice în cătunul Casa de Piatră. 

Informațiile geografice asimilate, în contact cu realitățile carstice ale zonei, au fost 

impresionante. De asemenea, drumul către munții Apuseni a oferit elevilor ocazia de a vizita 

Salina Turda, Peștera Urșilor din Chișcău, casa lui Horea de la Albac, rezervația de nuferi de 

la Băile Felix sau centrul orașului Cluj-Napoca. Serile la cabană, cu dans, activități artistice și 

sărbătorirea unor zile de naștere, au întărit relațiile de prietenie dintre acești tineri implicați în 

proiect. 

Ultima etapă, desfășurată între 20 și 22 septembrie 2018, la București, a avut caracter 

de consolidare și evaluare a obiectivelor proiectului, care s-a finalizat cu un simpozion de 

comunicări ale elevilor, în care s-au prezentat lucrări a căror tematică a vizat strict comorile 

descoperite pe parcursul călătoriilor întreprinse. Simpozionul a avut două secțiuni, Cultură și 

spiritualitate și Știință, lucrările elevilor fiind premiate la finalul acestuia, prilej cu care s-a 

făcut și evaluarea activității pentru elevii de la atelierul mass-media, încununate prin editarea 

revistei proiectului Căutătorii comorilor spiritualității românești. Echipajul cel mai merituos 

a fost recompensat cu Trofeul Comori ale spiritualității românești. Evident, și călătoria la 

București a îmbogățit orizontul cultural al elevilor. În drum spre capitală, aceștia au vizitat 

obiective pe care nu avuseseră ocazia să le viziteze anterior, iar în București au vizitat Palatul 

Patriarhiei, întâlnindu-se cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, Palatul Parlamentului, Muzeul Cotroceni, Muzeul Antipa, Muzeul Militar sau 

Muzeul Satului, s-au plimbat prin Centrul Vechi, avându-i ca ghizi pe elevii bucureșteni și s-

au întâlnit cu scriitorul Dan Puric. În ultima seară, s-au reunit la Cercul Militar Național, 

pentru o petrecere plină de antren, în spiritul vârstei lor. 

Deși nou, considerăm că un astfel de proiect se va bucura de mare succes în viitor. 

Prin intermediul acestui parteneriat național, demarat în anul Centenarului Marii Uniri, 

Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București își demonstrează prețuirea pentru trecutul 

care ne obligă să-i ducem mai departe idealurile naționale. 
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 *** Mugurul, Revista Liceului „Mihai Viteazul”, 1931 - 1944 

 Baltazar Loredana, Gala Tinerimea română 2011, articol apărut în LiterNet.ro, 

https://agenda.liternet.ro/  

 Niculescu Cristina, Monografia Liceului „Mihai Viteazul” din București (1865 - 

1948), lucrare științifică – metodică pentru obținerea gr. did. I, 1997 
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1935 

 



 

 

289 

 

PROIECT EDUCATIONAL PERMANENT 
 

 

Prof.  Mira-Maria Cucinschi 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, jud. Iași 

 

 

1. DATE PRIVIND APLICANTUL 

 

PROFESOR MIRA-MARIA CUCINSCHI 

 profesor titular în învăţământ din 1996 - COLEGIUL NATIONAL „MIHAI 

EMINESCU”, IASI 

 

STUDII : 

Profesor cu gradul didactic I (2008)       

Profesor cu gradul didactic II (2002) 

Examen de definitivat  în învățământ (1998) 

Diploma de Magister în Limba şi literatura franceză – Universitatea « Alexandru Ioan 

Cuza », Iași (1996) 

Licența în filologie, dubla specializare  - limba şi literatura franceză, limba şi 

literatura engleză (1995) 

VECHIME IN INVATAMANT : 15 ani ( 11 ani in Colegiul National „Mihai 

Eminescu”, Iasi) 

CALIFICATIVUL ACORDAT : FOARTE BINE in intreaga cariera 

FUNCTIA : profesor de limba franceza 

 

ACTIVITATI SI RESPONSABILITATI PRINCIPALE : 

 activitate de predare-invatare 

 profesor diriginte 

 mentor 

 profesor metodist şi membru în Consiliul Consultativ al Profesorilor de Franceză 

de pe lângă Inspectoratul Școlar Iași 

 membru în « Consiliul Tinerilor Profesori » pe lângă Inspectoratul Școlar Iași  

 profesor in cadrul CEX  

 responsabilul Catedrei de Franceza 

 membra in comisiile de organizare a examenelor nationale 

 evaluator la concursuri si examene 

 participare la cursuri de formare si perfectionare 

 realizarea de materiale didactice 

 autor de manuale ( Examenele DELF DALF -co-autor, Editura Polirom, 2006, 

Franceza pentru Canada – autor si coordonator – Editura Polirom, 2007, 

Bienvenue – autor si coordonator – Editura Polirom, 2010) 

 autor de traduceri ( Thierry Camous - Orienturi/Occidenturi 25 de secole de 

razboaie – Editura Cartier , 2009) 

 profesor colaborator la Centrul Cultural Francez din Iași 

 membru în juriile de examen  DELF si DALF 

 conceptor de subiecte DALF 

 corector abilitat de C.I.E.P. de Sèvres, pentru juriile DELF-DALF 
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EDUCATIE SI FORMARE 

-  Stagiu de formare mentori – organizat de Euroed – octombrie – iunie 2010 

-  Stagiu de formare „Utiliser un blog pour un projet pédagogique”, organizat de 

Serviciul de Cooperare şi Acțiune Culturala/Ambasada Franței la București şi MECT, Brașov 

                                                                                            4-6 septembrie 2008 

- Stagiu de formare pentru pregătirea probelor mențiunii bilingve a bacalaureatului 

francofon în cadrul programului de cooperare franco-roman bilingv  

                                                                                              9-10 februarie 2008 

- Stagiu de formare anuală în sistemului centrelor culturale franceze din România cu 

tematica predării comunicării specializate în întreprindere, în administrație şi în metodologia 

FOS, Institutul Francez din București     

                                                                                           3 - 7 septembrie 2007 

- Stagiu de formare în cadrul Universității de Vară la Brașov, în cadrul programului de 

cooperare franco-roman intitulat : “De l’enseignement bilingue vers les filières 

francophones”                                                                                                 iulie 2007 

-  Stagiu de formare anuală în sistemul centrelor culturale franceze din România 

pentru formarea examinatorilor şi corectorilor diplomelor B2 şi C1 şi formare pentru 

pregătirea candidaților de nivel B2, C1 şi C2, Institutul Francez din București  

                                                                                                  septembrie 2006  

-   Stagiu de formare în cadrul Universității de Vară la Băișoara, Cluj, în cadrul 

programului de cooperare franco-roman intitulat : “De l’enseignement bilingue vers les 

filières francophones”                                                                                    august 2006 

-  Stagiu pedagogic teatral (nivelul3) organizat de Centrul Cultural Francez din Iasi 

                                                                                                           iunie 2006 

-   Participare la Assises de la Francophonie – Innover en Francais, organizată de 

Ambasada Franței la București                                                                      martie 2006 

- Stagiu de formare – « Noul DALF » pentru abilitarea corectorilor conform Cadrului 

European Comun de Referință Lingvistică,(« Le nouveau DALF » pour l’habilitation des 

correcteurs dans le cadre CECRL), Institutul Francez, Bucuresti 

                                                                                          5 - 9 septembrie 2005 

-  Stagiu pedagogic teatral (nivel 1 si 2) organizat de Centrul Cultural Francez din Iași 

                                                                                               28 – 1 aprilie 2005 

-  Stagiu de formare pentru pregătirea şi evaluarea unității A6 DELF în cadrul 

proiectului de cooperare franco-roman intitulat : “De l’enseignement bilingue vers les filières 

francophones”, la Centrul Cultural Francez din Iași 

                                                                                                   29 ianuarie 2005  

-  Stagiu de formare anuală în sistemului centrelor culturale franceze din România cu 

tema DELF – DALF – nivelele CECRL, probe, pregătire, evaluare, Institutul Francez din 

București                                                                                    6 – 10 septembrie 2004 

-  Stagiu pedagogic « Modalități de lucru cu metodele mass media în clasele 

bilingve » organizat de Centrul Cultural Francez din Iași şi Inspectoratul Școlar Iași 

                                                                                               16 – 22 iunie 2004  

-   Stagiu de formare « Predarea limbii franceze în medii profesionale », modulul 

« Comunicarea în cadrul întreprinderii"(“Enseigner le français en milieu professionnel” – 

module “Communication dans l’entreprise”) 

                                                                                               13 – 16 februarie 2002 

-  Stagiu de formare « Evaluarea : armonizare europeana » şi « Conceperea probelor 

de CO – DALF (“Evaluation:harmonisation européenne “, “Conception des épreuves du CO - 

DALF), organizat de Institutul Francez din București                     

                                                                                         10 - 14 septembrie 2001 
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-  Stagiu « Redactarea proiectelor europene - Comenius » (“La rédaction des projets 

européens – Comenius”),  organizat de Centrul Cultural Francez din Iași şi Inspectoratul 

Școlar Iași                                                                                                     iulie  2001 

- Stagiu pedagogic ‘’Predarea Francezei Profesionale’’ în cadrul cursurilor 

Universității de Vară, stagiu organizat de Ambasada Franței în România, Ministerul Educației 

din România, Inspectoratul Școlar Timiș şi Centrul Cultural Francez din Timișoara                                                               

27-31 august 2001 

-  Stagiu pedagogic ‘’Tehnici de predare în clasă’’(“Techniques de classe”) organizat 

de Ambasada Franței şi Centrul Cultural Francez din Iași 

                                                                                                   septembrie 2000 

- Stagiu pedagogic ‘’Dispozitivul DALF în România’’(“Le Dispositif DALF en 

Roumanie”) organizat de Institutul Francez din București şi Ambasada Franței în România 

                                                                                                         august 2000 

- Stagiu pedagogic ‘’Documentul autentic în clasele de F.L.E.’’(“Le document 

authentique en classe de F.L.E.”) organizat de Centrul Cultural Francez din Iași şi 

Inspectoratul Școlar Iași                                                                         aprilie - mai 2000 

- Stagiu metodic pe tema predării F.L.E. şi a elementelor de civilizație franceză 

organizat de Asociația  “Solidarité Laique” din France                                        mai 1999 

-  Stagiu pedagogic național organizat de Centrul Cultural şi de Cooperare Lingvistică 

din Timișoara                                                                                       septembrie 1998 

- Stagiu pedagogic şi literar ‘’Predarea francezei literare şi non-literare la 

liceu’’(“Enseigner le Français littéraire et non littéraire au lycée”) organizat de International 

Langage Center din Iași                                                                                   iulie 1998 

- Seminar multimedia şi de predare a limbilor străine ( în programul Tempus) 

organizat la Iași de către U.S.T. din Lille, Institutul CUEEP şi School of Languages, 

University of Brighton                                                                                    iunie 1998 

- Participarea la atelierul de traducere organizat la București în ciclul programului 

“Temps des Livres”                                                                                octombrie 1996 

-  Curs  de perfecționare în « Metode moderne de predare a F.L.E. » organizat de 

Centrul Cultural Francez din Iași                                                          1994-1995 

-   Stagiu de formare lingvistică şi pedagogică la I.U.F.M. din Reims, Franța 

                                                                                     octombrie-decembrie 1994 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE  

 Limbi străine :                 franceza, engleza – nivel avansat ( C2 ) 

                                           italiana – nivel mediu ( B1 ) 

                                           germana -  nivel elementar ( A1 ) 

 

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE 

 Stabilirea unei bune relatii cu partenerii de educatie, elevi, parinti, profesori, 

conducerea scolii, personalul auxiliar. 

 Competente in aplicarea si valorizarea metodelor de cunoastere si activizare a 

elevilor 

 competente in adoptarea unei conduite (auto)reflexive si de 

(auto)responsponsabilizare profesionala in activitatile proprii/ ale celorlalti 

 spirit de echipa 

 capacitate de comunicare cu orice tip de parteneri sociali 

 experienta in munca cu partenerii sociali 
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COMPETENTE SI ABILITATI ORGANIZATORICE  
 Competente de coordonator dovedite in calitate de responsabil de catedra, co-

organizator al Festivalului National de teatru scolar “Teatru sub castani”, editiile 

I si II si responsabil al trupei de teatru scolar francofon MOOZ 

 Coordonarea si desfasurarea cursurilor in cadrul CEX 

 Organizarea de concursuri scolare : Olimpiadele judetene si nationale, Concursul 

Macareanu, concursul de cultura generala Trivial Pursuit  

 Organizarea de evenimente : Balul Bilingvilor( editiile 2003-2010),  

 Organizarea de activitati in cadrul zilelor scolii si a cercurilor pedagogice 

 Organizarea de activitati extrascolare : excursii, piese de teatru, activitati in 

laboratorul culinar 

 Lucru in echipa 

 Evaluator la examene nationale ( olimpiade, bacalaureatul bilingv, concursuri 

scolare) si internationale ( examenele DELF-DALF) 

 Formator in cadrul Festivalului International de Teatru scolar de Napoli, Italia 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI TEHNICE  

 permis de conducere  

 folosirea lectiilor AEL si MIMIO in predare 

 achizitionarea si utilizarea de soft educational 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI 

 operare complexa 

 realizarea de material educational 

 folosirea metodelor multimedia in predarea limbii franceze 

 co-administrator al blogului catedrei de franceza 

lequipedefrancais.wordpress.com  
 

2. TEMA/TITLUL PROIECTULUI : TEATRUL CA SOLUTIE IN SCHIMBAREA 

PERCEPTIEI DESPRE SINE A ELEVULUI 

Motto : 

 “Le jeu devrait être considéré comme l'activité la plus sérieuse des enfants” 

(M. Montaigne) 

 “L'art est un effort pour créer à côté du monde réel un monde plus humain” 

(A. Maurois) 

 

3. UNITATEA DE INVATAMANT IN CARE SE DERULEAZA PROIECTUL : 

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU”, IASI 

 

4. DIAGNOZA RELEVANTA PENTRU OBIECTIVELE PROIECTULUI, LA 

DEPUNEREA PROIECTULUI/ANALIZA SWOT 

  

Strengths – Punctele tari 

 existenta trupei de teatru MOOZ – trupa de teatru francofon, infiintata in urma 

cu 10 ani 

 cresterea prestigiului institutiei prin rezultate la festivalurile nationale si 

internationale 

 existenta a 4 teatre in orasul Iasi 

 practicarea unei comunicari globale prin intermediul non-vebalului, verbalului, 
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gestualului si asumarea spatiului 

 experimentarea relatiei cu ceilalti intr-un context situational si spatial real, intr-o 

limba straina( limba franceza) 

 stimularea creativitatii participantilor si depasirea rutinei  

 cresterea increderii in sine 

 dezvoltarea abilitatii elevilor de a se descurca in situatii diverse 

 descoperirea si dezvolatarea potentialului ascuns al fiecarui elev permitandu-i 

astfel sa-si creeze in unicitatea sa un itinerariu de invatare conform propriilor 

sale interese, propriilor gusturi si propriilor stiluri cognitive 

 

Weaknesses – Puncte slabe 

 lipsa unor fonduri suficiente pentru deplasarile la diversele manifestari, 

festivaluri nationale si internationale 

 lipsa fondurilor pentru realizarea decorurilor si costumelor 

 programul scolar incarcat al elevilor 

 dificultatea realizarii unui program de lucru comun (elevii provenind din clase 

diferite) 

 supraincarcarea programului profesorului 

 lipsa unor recompense materiale motivante 

 

Opportunities – Oportunitati 

 existenta unor activitati convergente cu alte institutii internationale 

 participarea la diferite evenimente, concursuri, festivaluri de teatru organizate la 

nivel local, national si international 

 deschiderea elevilor catre arta si cultura 

 dobandirea unei autonomii comportamentale  

 

Threats – Amenintari 

 riscul cresterii costurilor care sa-i demobilizeze pe elevi si pe parintii acestora 

 abandonul unor elevi din cauza suprasolicitarii sau a supraincarcarii programului 

 lipsa de sustinere a colegilor in aprecierea pozitiva a elevilor implicati si 

indiferenta in diseminarea rezultatelor  

 

 

5. OBIECTIV GENERAL 

 Schimbarea perceptiei despre sine si despre lume a elevilor prin participarea la 

activtati de autocunoastere prin teatru in limba franceza 

 

6. OBIECTIVE SPECIFICE 

 alternativa de petrecere a timpului liber 

 dezvoltarea unei personalitati puternice 

 cresterea respectului de sine 

 practicarea unei comunicari globale prin intermediul non-vebalului, verbalului, 

gestualului si asumarea spatiului 

 experimentarea relatiei cu ceilalti intr-un context situational si spatial real, intr-o 

limba straina( limba franceza) 

 stimularea creativitatii participantilor si depasirea rutinei  

 dezvoltarea abilitatii elevilor de a se descurca in situatii diverse 

 descoperirea si dezvoltarea potentialului ascuns al fiecarui elev permitandu-i 

astfel sa-si creeze in unicitatea sa un itinerariu de invatare conform propriilor 
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sale interese, propriilor gusturi si propriilor stiluri cognitive 

 

6. DESCRIEREA COLECTIVULUI DE ELEVI 

 Colectivul de elevi propus pentru a participa la acest proiect este format din elevi 

voluntari, alesi prin selectie la inceput de an. Ei sunt in numar de 25 si formeaza 

grupul de teatru LES APOS'.  Criteriile de selectie sunt : abilitati minime de joc 

teatral, cunostinte minime de limba franceza, abilitati de lucru in echipa dar in 

primul rand disponibilitati si deschidere catre dorinta de a-si dezvolta 

creativitatea, capacitatea de a comunica, responsabilitatea, integrarea intr-o 

minisocietate auto-gestionata.  

 Nivelul superior este format din elevi cu p experienta prealabila in grupul LES 

Apos’. 

 

7. RELEVANTA PROIECTULUI IN ACORD CU NEVOILE COLECTIVULUI 

DE ELEVI 

 Practica teatrala releva calitatile personale care nu sunt intotdeauna luate in 

vedere si evaluate in cadrul rezultatelor scolare. 

 Jocul teatral favorizeaza exprimarea orala si corporala a elevilor 

 Elevii sunt incurajati si educati sa participe la viata culturala a orasului, 

propunandu-le o alternativa la atat de temua concurenta a calculatorului sau a 

televizorului. 

 Elevii isi vor dezvolta o personalitate armonioasa, spiritul civic, spiritul de 

echipa, simtul initiativei in beneficiul grupului, disciplina si stapanirea de sine, 

responsabilitatea personala in reusita grupului 

 Practica teatrala va permite stabilirea unei alte forme de relatie pedagogica intre 

profesor si elevi, fondata nu atat pe autoritate cat pe realizarea unui obiectiv 

comun. Echipa este unita printr-un imperativ : sa duca la bun sfarsit proiectul. 

 Obtinerea de tehnici de comunicare bazate pe observatie si practica. 

 Initierea in tehnicile teatrale : regie, crearea de decoruri, accesorii si costume, 

folosirea muzicii, reflectoarelor, proiectiilor video, fotografiei. 

 Initierea unei activitati interdisciplinare : limba franceza, istorie(munca de 

cercetare), muzica, arte plastice, tehnologie, educatie fizica, dans. 

 Imbunatatirea performantelor de comunicare in limba franceza. 

 

 

8. AUTOEVALUAREA PROIECTULUI 

 spectacole periodice (dupa cum s-a precizat in capitolul anterior) 

 feed-back-ul elevilor partcipanti din anii anteriori  

 sustinerea proiectului de majoritatea fostilor participanti din anii trecuti 

 feed-back-ul pe blogul catedrei de franceza 

http://lequipedefrancais.wordpress.com  
 feed-back-ul din presa locala, nationala si internationala(se vor atasa articolele 

din ziar sau link-urile Internet) 
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TRUPA DE TEATRU FRANCOFON LES APOS’, 
 

 

Colegiul Național « Mihai Eminescu », Iaşi 

Premii şi trofee obținute la concursuri şi festivaluri naționale şi internaționale 

 

2014 -2015  

Piesa NE TIREZ PAS SUR L’OISEAU MOQUEUR, adaptare a romanului  SA NU UCIZI O 

PASĂRE CÂNTĂTOARE scris de Harper LEE adaptarea, scenografia şi regia Mira-Maria 

Cucinschi şi Emilia BURNUSUZ 

Participanti : clasa a VI-a – 2 elevi, clasa a VII-a – 1 elev, clasa a VIII-a – 1 elev,  clasa a IX-

a – 7 elevi, clasa a X-a – 7 elevi, clasa a XI-a –7 elevi, clasa a XII-a – 1 elev 

2015, mai, spectacol remarcat pentru « Impresionanta punere în scenă a textului, excepționala 

construcție de tablouri expresive, fidelitatea față de operă, decorul participativ şi universul 

muzical coerent », Dej, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Francofon pentru 

Elevi FRANTHOUSIASME, ediția a XII-a  

2015, mai, Dej, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Francofon pentru Elevi 

FRANTHOUSIASME, ediția a XII-a, mențiune specială de interpretare colectivă pentru 

Maria COZMA, Alexandra SPULBER, Caterina LUNCĂ şi Adelina BOCANCEA  

2015, mai, Dej, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Francofon pentru Elevi 

FRANTHOUSIASME, ediția a XII-a, premiul II de interpretare masculină pentru Vlad 

ŞTEFANCU pentru rolul Atticus 

2015, mai, Iaşi, România, Festivalul «  Zilele Studentului Francofon », ediția a VI-a, 

secțiunea TEATRU PE BUTOAIE 

 

2015, aprilie, Iaşi, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Şcolar "TEATRU SUB 

CASTANI", ediția a VI-a, premiul pentru cel mai bun spectacol în limba franceză 

 

2015, aprilie, Iaşi, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Şcolar "TEATRU SUB 

CASTANI", ediția a VI-a, premiul special pentru interpretare colectivă pentru Ana-Maria 

DAVID, Olivia ALEXANDRESCU, Alexandra VIZITIU şi Miruna LEIŢOIU 

2015, martie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Hai la Teatru organizat de Teatrul 

Luceafărul, ediția a IX-a, Premiul pentru cel mai bun spectacol la secțiunea liceu   

2015, martie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Hai la Teatru organizat de Teatrul 

Luceafărul, ediția a IX-a, Premiu special pentru cea mai bună coloană sonoră 

2015, martie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Hai la Teatru organizat de Teatrul 

Luceafărul, ediția a IX-a, premii de interpretare individuală pentru Carol CUCINSCHI, 

Mara CRĂCALEANU, Nicola ZAHARIA şi Vlad ŞTEFANCU 
2015, februarie, Sorrento, Italia, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Şcolar 

Francofon, ediția a XII-a, premiul pentru sensibilitate, scenografie şi coerență artistică 

2013 -2014  

Piesa REFLETS PERDUS, adaptare a romanului  PRINŢ ŞI CERŞETOR scris de 

Mark TWAIN adaptarea, scenografia şi regia Mira-Maria Cucinschi şi Emilia BURNUSUZ 

Participanti : clasa a V-a – 2 elevi, clasa a VII-a – 5 elevi,  clasa a IX-a – 4 elevi, clasa a X-a 

– 13 elevi, clasa a XI-a –1 elev 
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2014, mai, Iaşi, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Şcolar "TEATRU SUB 

CASTANI", ediția a V-a, premiul pentru cel mai bun spectacol în limba franceză 

2014, februarie, Sorrento, Italia în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Şcolar 

Francofon, ediția a XII-a, premiul pentru originalitatea punerii în scenă şi estetica grupului 

2012 -2013  

Piesa TOUT DROIT AUX ÉTOILES, adaptare după PETER PAN de J.M.BARRIE, 

adaptarea, scenografia şi regia Mira-Maria Cucinschi şi Emilia BURNUSUZ 

Participanti : clasa a IV-a – 1 elev, clasa a VI-a – 1 elev, clasa a VII-a – 2 elevi,  clasa a VIII-

a – 1 elev, clasa a IX-a – 5 elevi, clasa a X-a – 9 elevi, clasa a XI-a –1 elev 

2013, iunie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Internaţional FIE, spectacol remarcat 

pentru calitatea interpretării şi originalitatea viziunii regizorale 

2013, mai, Iaşi, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Şcolar "TEATRU SUB 

CASTANI", ediția a IV-a, premiul special al juriului 

2013, martie, Sorrento, Italia, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Şcolar 

Francofon, ediția a XI-a, premiul pentru originalitate şi imagine scenică 

2013, martie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Hai la Teatru organizat de Teatrul 

Luceafărul, ediția a VII-a, Premiu special pentru regie 

2013, decembrie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Studenţesc 

Zilele Teatrului Ludic,ediţia a VI-a, diploma de onoare a festivalului 

2011 -2012  

Piesa DESSINS INVISIBLES, adaptare a romanului  MICUL PRINŢ de ANTOINE 

DE SAINT-EXUPERY adaptarea, scenografia şi regia Mira-Maria Cucinschi şi Emilia 

BURNUSUZ 

Participanti : clasa a III-a – 1 elev, clasa a VII-a – 4 elevi, clasa a VIII-a – 4 elev,  clasa a IX-

a – 7 elevi, clasa a X-a – 3 elevi, clasa a XI-a –5 elevi, clasa a XII-a – 1 elev 

 

2012, mai, Iaşi, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Şcolar "TEATRU SUB 

CASTANI", ediția a III-a, premiul pentru cel mai bun spectacol în limba franceză 

2012, martie, Sorrento, Italia, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Şcolar 

Francofon, ediția a X-a, premiul pentru originalitate şi regie 

2012, martie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Hai la Teatru organizat de Teatrul 

Luceafărul, ediția a VII-a, Premiul I 

2012, decembrie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Studenţesc 

Zilele Teatrului Ludic,ediţia a V-a, diploma de onoare a festivalului 

2010 -2011  

Piesa OUI OU NON, adaptare a romanului  OSCAR SI TANTI ROZ de ERIC 

EMMANUEL SCHMITT adaptarea, scenografia şi regia Mira-Maria Cucinschi şi Emilia 

BURNUSUZ 

Participanti : clasa a VII-a – 5 elevi, clasa a VIII-a – 1 elev,  clasa a IX-a – 7 elevi, clasa a X-

a – 7 elevi, clasa a XI-a –2 elevi, clasa a XII-a – 1 elev 

2011, mai, Iaşi, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Şcolar "TEATRU SUB 

CASTANI", ediția a II-a, Trofeul festivalului – Marele Premiu 
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2011, martie, Sorrento, Italia, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Şcolar 

Francofon, ediția a X-a, premiul pentru rafinamentul regiei şi delicatețea interpretării 

2011, martie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Hai la Teatru organizat de Teatrul 

Luceafărul, ediția a VI-a, Premii individuale de interpretare pentru Matei LAZAR, Ioana 

BITA, Catalina IPATE, Amira BAHRIN, Elisa CÂTEA, Ioana FENEA, Daria 

LOGOFATU, Dea DOBRE, Bianca PAVEL, Parascheva BURDUJA, Malina LAZAR, 

Smaranda TEODORIU, Camelia VASILOV, Iulia LUCA, Cristina DOBRISAN, 

Lorena BALCAN 

2009 -2010  

Piesa LES YEUX FERMÉS, adaptare a piesei LECŢIA de Eugen Ionescu, adaptarea, 

scenografia şi regia Mira-Maria Cucinschi şi Emilia BURNUSUZ 

Participanti : clasa a VII-a – 7 elevi, clasa a VIII-a – 2 elevi,  clasa a IX-a – 3 elevi, clasa a X-

a – 2 elevi, clasa a XI-a –2 elevi 

2010, mai, Iaşi, România, în cadrul Festivalului Național de Teatru Şcolar "TEATRU SUB 

CASTANI", ediția I, premiul pentru cel mai bun spectacol în limba franceză 

2010, martie, Iaşi, România , în cadrul Festivalului Hai la Teatru organizat de Teatrul 

Luceafărul, ediția a V-a, Premiul pentru cel mai bun spectacol 

 

PALMARES 

COLEGIUL NATIONAL « MIHAI EMINESCU », IASI, ROUMANIE 

 Participation aux Journées de la Francophonie à partir de 2001 

 Participation au Bal des Bilingues du Lycée ‘’Mihai Eminescu’’ à partir de 2003 

 Participation à la Journée des Centres Culturels à l'Athénée de Iasi, juin 2004 

 Participation au Festival “Coup de théâtre” à Bucarest en 2003 et 2005 

 Participation au Festival International de théâtre scolaire "Les Didascalies" de  

Grasse, France le Grand Prix  – Le Challenge – en 2002 

 Participation au Festival International de théâtre scolaire "Les Didascalies" de  

Grasse, France prix pour la meilleure mise en scène en 2003 

 Prix pour le meilleur spectacle au Festival Étudiant de théâtre francophone  

“Brocante à la roumaine”, Craiova, avril, 2005 

 Prix special du jury et prix de l'espace poetique à la 16eme edition du Festival 

International de theatre scolaire "Les Didascalies" de  Grasse, France, mai 

2005 

 Prix ex-aequo pour le meilleur spectacle  au Festivalul National de Teatru 

Scolar de Iaşi, juin 2005 

 Prix Victor Hugo pour le meilleur spectacle au Festival International de Théâtre 

Francophone Lycéen – FETLYF – et prix Gérard Philippe pour le meilleur 

acteur dans un rôle masculin à Saint Malo, France, avril 2006 

 Prix pour la meilleure mise en scène au 17eme Festival International de théâtre 

scolaire "Les Didascalies" de  Grasse, France, mai 2006 

 Participation au  Festival International de Théâtre Francophone AMIFRAN, 

Arad, 2006 

 Prix spécial du jury au Festival de Théâtre Francophone Étudiant  “Brocante à 

la roumaine”, Craiova, octobre 2006 

 Prix Gérard Philippe pour le meilleur acteur dans un rôle masculin au Festival 

International de Théâtre Francophone Lycéen – FETLYF, Saint Malo, France, 

avril 2007 

 Prix spécial – au 18eme Festival International de théâtre scolaire "Les 
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Didascalies" de  Grasse, France,  mai 2007 

 Participation au  Festival International de Théâtre Francophone AMIFRAN, 

Arad, 2007 

 Prix I ex aequo au Festival Hai la Teatru, Iaşi, mars 2008 

 Participation au Festival International de Théâtre Scolaire, dans le réseau 

ARTDRALA, de Sicilia, Catania, avril 2008 

 Participation au 19eme Festival International de théâtre scolaire "Les 

Didascalies" de  Grasse, France,le Grand Prix – Le Challenge – mai 2008 

 Participation au  Festival International de Theatre Francophone AMIFRAN, 

Arad, 2008 

 Participation au Festival International de Théâtre Étudiant Zilele Teatrului 

Ludic, décembre 2008 

 Prix I  au Festival Hai la Teatru, Iaşi, mars 2009 

 Participation au Festival International de Théâtre Scolaire de Barcelone, 

Espagne, dans le réseau ARTDRALA, mars 2009 

 Participation au 20eme Festival International de théâtre scolaire "Les 

Didascalies" de  Grasse, France,  mai 2009 – prix de la mise en scène, de la 

scénographie, de la chorégraphie et de la maitrise de la langue française 

 Participation au  Festival International de Théâtre Francophone AMIFRAN, 

Arad, 2009 

 Participation au Festival International de Théâtre Étudiant Zilele Teatrului 

Ludic, décembre 2009 

 Participation au Festival International de Théâtre Scolaire de Naples, Italie, 

dans le réseau ARTDRALA, février 2010 

 Prix spécial pour la créativité artistique au Festival Hai la Teatru, Iaşi, mars 

2010 

 Prix  COUP DE COEUR Festival International de Théâtre Francophone Lycéen 

– FETLYF, Saint Malo, France, avril 2010 

 Participation au Festival National de Théâtre Scolaire "TEATRU SUB 

CASTANI",  Iasi,  mai 2010 

 Participation au 21eme Festival International de théâtre scolaire "Les 

Didascalies" de  Grasse, France,  mai 2010 -  prix L’ETRE’ANGE EN TOI 

 Participation au  Festival International de Théâtre Francophone AMIFRAN, 

Arad, 2010 

 Participation au Festival International de Théâtre Étudiant Zilele Teatrului 

Ludic, décembre  2010 

 Prix pour la meilleure actrice dans un rôle féminin (Ioana BERE et Sonia 

TEODORIU) au Festival Hai la Teatru, Iaşi, mars 2011 

 Prix Sarah Bernhardt pour la meilleure actrice étrangère Sonia TEODORIU – 

Festival International de Théâtre Francophone Lycéen – FETLYF, Saint Malo, 

France, avril 2011 

 Participation au FESTIVAL DES FESTIVALS du réseau ARTDRALA, Roche-

Sur-Yon, avril 2011 

 Prix pour le meilleur spectacle en français au Festival National de Theatre 

Scolaire "TEATRU SUB CASTANI", editia a II-a, Iasi, mai 2011 

 Participation au 22eme Festival International de théâtre scolaire "Les 

Didascalies" de  Grasse, France, mai 2011 

 Participation au  Festival International de Théâtre Francophone AMIFRAN, 

Arad, 2011 

 Participation au Festival International de Théâtre Étudiant Zilele Teatrului 



 

 

299 

 

Ludic, décembre 2011 

 Prix spécial au Festival Hai la Teatru, Iaşi, mars  2012 

 Participation au Festival International de Théâtre Scolaire BARNASCENE de 

Barcelone, mars 2012 

 Participation au 23eme Festival International de théâtre scolaire "Les 

Didascalies" de  Grasse, France, mai 2012 – prix COUP DE COEUR du jury 

 Prix pour le meilleur spectacle au Festival National de Théâtre Scolaire 

"TEATRU SUB CASTANI", editia a III-a, Iasi, mai 2012 

 Participation au  Festival International de Théâtre Francophone AMIFRAN, 

Arad, 2012 

 Participation au Festival International de Théâtre Étudiant Zilele Teatrului 

Ludic, décembre 2012 

 Participation au Festival International de Théâtre Scolaire de Sorrento, Italie, 

prix pour la qualité du français et pour l'interprétation scénique 

 Prix spécial au Festival Hai la Teatru, Iaşi, mars  2013 

 

Le trophée du Festival National de Théâtre Scolaire "TEATRU SUB CASTANI", 

editia a IV-a, Iasi, mai 2013 

 Participation au 24eme Festival International de théâtre scolaire "Les 

Didascalies" de  Grasse, France,  mai 2013 – prix COUP DE COEUR du jury 

Participation au Festival International FIE , Iasi, juin 2013 

Participation au Festival International de Théâtre Étudiant Zilele Teatrului Ludic, 

décembre   2013 

Participation au Festival International de Théâtre Scolaire de Sorrento, Italie,  

prix de la qualité du français et de l'élégance scénique, février 2014 

Prix pour le meilleur spectacle en français  au Festival Hai la Teatru, Iaşi, mars  

2014 
Le trophée du Festival National de Théâtre Scolaire "TEATRU SUB CASTANI", 

pour la troupe MOOZ, editia a V-a, Iasi, mai 2014 

Prix d’interprétation pour Lorena PLESU au Festival National de Théâtre Scolaire 

"TEATRU SUB CASTANI", editia a V-a, Iasi, mai 2014 

 Participation au 25eme Festival International de théâtre scolaire "Les 

Didascalies" de  Grasse, France,  mai 2014, Coup de Cœur du jury 

 Participation au  Festival International de Théâtre Francophone AMIFRAN, 

Arad, 2014 

 Participation au Festival International de Théâtre Scolaire de Sorrento, 

Italie,  prix de la qualité du français, des costumes et de l’originalité, février 

2015 

 Ier Prix pour le meilleur spectacle au Festival Hai la Teatru pour la troupe 

LES APOS’ et III-eme prix pour la troupe MOOZ, Iaşi, mars  2015 

 Prix pour la meilleure bande sonore au Festival Hai la Teatru pour la troupe 

LES APOS’ 

 Prix d’interpretations au Festival HAI LA TEATRU pour  Carol 

CUCINSCHI, Mara CRACALEANU, Nicola ZAHARIA, Vlad STEFANCU, 

Malina LAZAR, Lorena PLESU, mars 2015 
 Participation au  Festival International de Théâtre Francophone FESTIVAL DES 

FESTIVALS, PECS, HONGRIE, mars 2015 

 

Le trophée du Festival National de Théâtre Scolaire "TEATRU SUB CASTANI", 

pour la troupe MOOZ, editia a VI-a, Iasi, avril 2015 



 

 

300 

 

Prix pour le meilleur spectacle en français au Festival National de Théâtre Scolaire 

"TEATRU SUB CASTANI", pour la troupe LES APOS’, editia a Vi-a, Iasi, avril 2015 

Prix d’interprétation pour Malina LAZAR au Festival National de Théâtre Scolaire 

"TEATRU SUB CASTANI", editia a VI-a, Iasi, mai 2015 

 

Prix collectif d’interprétation pour Ana-Maria DAVID, Olivia ALEXANDRESCU, 

Alexandra VIZITIU si Miruna LEITOIU au Festival National de Théâtre Scolaire "TEATRU 

SUB CASTANI", editia a VI-a, Iasi, mai 2015  

Participation de la troupe LES APOS’ au Festival National de Théâtre Francophone 

pour les Élèves FRANTHOUSIASME, XIIème édition de DEJ, spectacle remarqué pour 

« L’impressionnant travail sur le texte, la très belle construction de tableaux expressifs, la 

fidélité à l’œuvre, le décor participatif et l’univers musical cohérent », mai 2015 

 

Participation  de la troupe MOOZ au Festival National de Théâtre Francophone pour 

les Élèves FRANTHOUSIASME, XIIème édition de DEJ, spectacle remarqué pour « La 

scénographie, l’engagement physique et l’investissement des comédiens », mai 2015 

 

Deuxième prix d’interprétation masculine pour Vlad STEFANCU au Festival 

National de Théâtre Francophone pour les Élèves FRANTHOUSIASME, XIIème édition de 

DEJ, mai 2015 

 Premier prix d’interprétation féminine pour Malina LAZAR au Festival 

National de 

 Théâtre Francophone pour les Élèves FRANTHOUSIASME, XIIème édition 

de DEJ, mai 2015 

 Troisième prix d’interprétation masculine pour Stefan MOLNAR au Festival 

National de Théâtre Francophone pour les Élèves FRANTHOUSIASME, XIIème 

édition de DEJ, mai 2015  

 Mention spéciale d’interprétation collective pour Maria COZMA, Alexandra 

SPULBER, Caterina LUNCA si Adelina BOCANCEA au Festival National de 

Théâtre Francophone pour les Élèves FRANTHOUSIASME, XIIème édition de 

DEJ, mai 2015  

Répertoire : Matei Visniec, Xavier Durringer, Raymond Queneau, Gherasim Luca, 

Hubert Colas, Eric Emmanuel Schmidt, Antoine de Saint-Exupéry, Mark Twain, J.M.Barrie, 

Harper Lee 

2015 - 2016  

 JUSQU'A LA FIN DE NOS MOTS, d’après le Cabaret des Mots et Trois Nuits 

avec Madox par Matei VISNIEC, adaptation, scénographie et mise en scène  

Mira-Maria Cucinschi 

2016, octobre, sélectionné pour le Festival International de Théâtre scolaire  

francophone PANTOMIMES, XXIIème édition lors du Festival International de TEATRU 

FRANCOFON AMIFRAN, Arad  

2016, mai, Orthez, France – participation au Festival International de Théâtre scolaire  

francophone PANTOMIMES, XXIIème édition 

 2016, mai, Iaşi, Roumanie, participation à la HANGARIADA – événement 

culturel-sportif 

 2016, mai, Iaşi, Roumanie, le Festival «  Les Journées de l’étudiant 

Francophone », VIIème édition, section THEATRE SUR LES TONNEAUX  
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2016, mai, Iaşi, le Trophée Festival National de Théâtre Scolaire  "TEATRU SUB 

CASTANI", VIIème édition 

2016, mai, Iaşi, Roumanie, prix pour la meilleure interprétation féminine dans un rôle 

secondaire pour Lorena PLESU au Festival National de Théâtre Scolaire  "TEATRU SUB 

CASTANI", VIIème édition 

2016, mai, Iaşi, Roumanie, prix spécial du président du jury  pour Malina LAZAR au 

Festival National de Théâtre Scolaire  "TEATRU SUB CASTANI", VIIème édition 

2016, mai, Iaşi, Roumanie, prix pour l’acteur le plus complexe pour Alexandru 

GOLUNGA au Festival National de Théâtre Scolaire  "TEATRU SUB CASTANI", VIIème 

édition  

2016, avril, participation à l’Olympiade Nationale de langue française de Piatra 

Neamt, Iasi, Roumanie 

2016, avril – soirée  Matei Visniec, invitée d’honneur lors des manifestations du Club 

des élèves francophones de Iasi, Institut Français de Iasi 

2016, mars, Iasi, Roumanie, le Festival HAI LA TEATRU, PRIX SPECIAL POUR 

LA DIVERSITE DES MOYENS D’EXPRESSION SCENIQUE  

2016, mars, Iasi, Roumanie, le Festival HAI LA TEATRU, PRIX SPÉCIAL POUR 

LA MEILLEURE CHORÉGRAPHIE 

2016, mars, Iasi, Roumanie, le Festival HAI LA TEATRU, PRIX  

D’INTERPRETATION pour ALEXANDRU GOLUNGA, LORENA PLESU, MALINA 

LAZAR, PETRINA HRIAPCA, MIRUNA LEITOIU  

 

 2016, février, participation au Festival International de Théâtre Scolaire de 

Sorrento, Italie, prix pour la mise en scène, pour le théâtre poétique et pour 

l’originalité  

 2016 - 2017  

 OM, d’après  Matei VISNIEC, Xavier DURRINGER et Fernando PESSOA, 

adaptation, scénographie et mise en scène  Mira-Maria Cucinschi 

 2017 – 2018 PLUS RIEN  

 D’après une idée de L’Installation de la peur de Rui ZINK et des textes de Matei 

Visniec, Jacques Prévert et Xavier Durringer, adaptation, scénographie et mise en 

scène  Mira-Maria Cucinschi 

 

 Lista elevilor 

 Palmares  
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LICEUL INTERNAT ÎN ANII MARELUI RĂZBOI 
 

 

Prof. dr. Elvira Rotundu 

Prof. Carmen Radu 

Prof. Carmen Tomescu 

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, jud. Iași 

 

Realizat în perioada 26-30 martie 2018, proiectul Liceul Internat în anii Marelui 

Război şi-a propus să realizeze o legătură între trecut şi prezent, prin aducerea în prim plan a 

contribuţiei pe care Liceul Internat a avut-o în contextul Primului Război Mondial. Prin 

intermediul unei abordări interdisciplinare și conștienți de faptul că o bună cunoaştere a 

trecutului istoric nu se petrece doar în sala de curs, profesorii propunători au adus în atenția 

comunității patrimoniul local de surse istorice pentru a îmbogăţi procesul de învăţare, în 

general, şi al tinerilor, în special. Aspectul în cauză, adăugat contextului specific Iaşului şi 

Moldovei anilor 1916-1918, au permis o mai bună cuprindere şi înţelegere a locului şi rolului 

pe care Liceul Internat, actualul Colegiu Național „Costache Negruzzi” Iași, le-a avut în acea 

perioadă de grele încercări pentru fiinţa naţională românească. 

Obiective: 

 Aducerea în atenţia comunităţii şcolare prezente (elevi, părinţi, cadre didactice) a 

contribuţiei Liceului Internat la realizarea proiectului politic naţional din anul 

1918; 

 Cunoaşterea trecutului istoric local prin revalorizarea unor surse istorice 

(documente oficiale, literatura memorialistică, fotografii de epocă, rapoarte şi 

articole de presă, elemente de viaţă cotidiană de pe front şi din spatele frontului); 

 Aprecierea diversităţii moştenirii istorice, prin respect şi atitudine pozitivă față 

de identitatea culturală din care fac parte; 

 Stimularea interesului pentru participarea la viaţa socială şi exersarea cetăţeniei 

active; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare (elev-elev, elevi-profesori, 

elevi-membri ai comunității locale). 

Descrierea activităţii:  

Proiectul Liceul Internat în anii Marelui Război s-a desfăşurat pe trei coordonate:  

1. Conferinţa Centenarul Marii Uniri a Românilor: ce se cuvine să nu uităm, în 

parteneriat cu Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, în cadrul căreia 

prof.univ.dr. Lucian Leuştean s-a adresat celor 250 de elevi şi cadrelor didactice 

prezente în amfiteatrul Colegiului, subliniind importanţa evenimentelor din anul 1918, 

cu accent pe contextul social, politic şi cultural al vremii şi punctând elemente de 

interes pentru tinerii societăţii Anului Centenar;  

2. Expoziţia tematică Liceul Internat în anii Marelui Război (în parteneriat cu 

Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi): au fost expuse, în holul principal al 

şcolii, fotografii de epocă ale Liceului Internat, transformat în spital de campanie în anii 

războiului, rapoarte şi articole din presa vremii, medalii, brevete militare şi scrisori 

aparţinând unor foşti elevi ai liceului care au luptat pe front în Primul Război Mondial;  
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3. Lecţie de istorie în comunitate, activitate în cadrul căreia a fost lansată 

publicaţia Liceul Internat „C. Negruzzi” în anii Marelui Război. Elevi şi profesori 

negruzzişti pe front şi au fost distribuite în comunitatea locală pliante cu informaţii 

despre evoluţia liceului în anii Primului Război Mondial. 

Rezultate obţinute: 

A Prin participarea la conferinţă: informarea şi formarea unui număr de 250 elevi ca 

persoană-resursă pentru a disemina la nivelul colectivelor din care fac parte principalele 

momente ale realizării Marii Uniri din cursul anului 1918, respectiv elementele care au 

condus la viabilitatea proiectului politic naţional; 

B Expoziţia tematică: implicarea elevilor din şcoală în realizarea acesteia, dat fiind că 

cele mai multe obiecte aparţin unor foşti elevi ai Liceului Internat şi reprezintă 

amintiri/arhivă de familie; 

C Lansarea publicaţiei Liceul Internat „C. Negruzzi” în anii Marelui Război. Elevi şi 

profesori negruzzişti pe front, care conţine un scurt istoric al Liceului din perioada în care a 

funcţionat ca spital de campanie, medalioanele (fişe biografice) ale unui număr de 40 de 

personalităţi, cadre didactice şi absolvenţi de marcă, cu experienţele şi contribuţia avute pe 

frontul de război; 

D Lecţia de istorie în comunitate: distribuirea de către elevi a unui număr de 500 de 

pliante de prezentare privind evoluţia şcolii în condiţiile dificile generate de înfrângerile 

militare din 1916, de retragerea în Moldova a instituţiilor statului, respectiv contribuţia 

populaţiei şi a oraşului Iaşi în organizarea rezistenţei până la capăt. 

Acțiunea s-a bucurat de un real succes nu doar la nivelul şcolii, ci şi în cadrul 

comunităţii locale, întrucât a vizat desfăşurarea pe trei paliere din domenii complementare – 

ştiinţific (prin activitatea de documentare pentru  realizarea publicaţiei şi prin participarea la 

conferinţă), cultural (prin realizarea expoziţiei tematice) şi al educaţiei pentru cetăţenie 

activă (în cadrul Lecţiei de istorie în comunitate). Astfel, elevi, părinţi şi profesori au fost 

implicaţi în organizarea activităţii, pe de o parte, dar şi beneficiari ai rezultatelor acesteia, pe 

de altă parte. 

Pentru profesorii implicaţi, activitatea a presupus un exerciţiu de reflecţie asupra unor 

actori-participanţi direcţi la evenimentele istorice şi aducerea la cunoştinţa unui public cât 

mai larg a faptelor acelor ani. De asemenea, s-a desfăşurat o atentă analiză a fondului 

documentar de arhivă, astfel pliantul de prezentare conţine un tabel cu foşti absolvenţi şi 

profesori ai liceului care au căzut pe front. 

Pentru elevii implicaţi s-a ivit şansa unei altfel de întâlniri cu Istoria, cu eroi-persoane 

locale, care prin trăsături şi comportament reprezintă modele pentru cultura organizaţională a 

şcolii. Mai mult decât atât, prin activitatea intitulată Lecţie de istorie în comunitate, elevii 

au urmărit informarea unui public cât mai larg privind istoricul şi rolul Liceului Internat în 

anii Primului Război Mondial, realizând şi distribuind un număr de 500 de pliante de 

prezentare privind evoluţia şcolii în condiţiile dificile generate de înfrângerile militare din 

1916 şi de retragerea în Moldova a instituţiilor statului, într-un context istoric în care Iaşul a 

fost transformat în ”capitală de război”, iar Liceul Internat, ca şi alte instituţii emblematice 

ale oraşului, au fost integrate în amplul sistem de organizare a ”rezistenţei până la capăt”.  

Pentru părinţi, activitatea a reprezentat un model de bună practică, o lecţie de istorie 

într-un mediu non-formal, o oportunitate de consolidare a relaţiei şcoală – comunitate, 

devenind astfel parteneri reali în viaţa instituției, prin contribuţii materiale concrete la 

realizarea expoziţiei tematice. 
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Ca urmare, toți cei care au fost implicați în acest proiect au simțit provocarea de a 

transforma Istoria în instrument de comunicare și a inspira elevii de a se angaja în experiențe 

care să valorifice patrimoniul local și național.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

 

307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

308 

 

 

UN PROIECT EDUCATIONAL DE SUCCES  

VALORI CULTURALE ROMÂNEȘTI 
 

 

Prof. Sorin Sîtea - Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, jud. Iași 

 Prof. Pr. Romus Viorel Laiu - Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” Tg. 

Neamț, jud. Neamț 

 

I. ARGUMENT 

În urmă cu zece ani, într-o toamna frumoasă si într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, 

la Seminarul “Veniamin Costachi”de la Mănăstirea Neamț, s-a înfiripat un gând îndrăzneț: 

organizarea unei întâlniri între elevii și profesorii din două instituții școlare de tradiție ale 

Moldovei. Cele două școli partenere au fost Colegiul Național ,,Mihai Eminescu’’ Iași și 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Veniamin Costachi’’ de la Mănăstirea Neamț. 

Datorită tenacității și implicării unor oameni pasionați de această artă, care este 

profesiunea de dascăl, ideea a devenit realitate. 

Proiectul pe care l-am intitulat sugestiv – Valori Culturale Românești, a debutat  în 

primăvara anului 2009  la Seminarul de la  Mănăstirea  Neamț. Această primă întâlnire, la 

care au participat și 30 elevi de la ,,Colegiul Eminescu” din  Iași, a fost un succes neașteptat 

prin prezența unui mare numar de elevi – peste 100 și prin diversitatea activităților 

organizate. Această reușită ne-a încurajat să continuăm la Iași, în toamna aceluiași an. Cu 

răbdare, pasiune și încredere am reușit să tranformăm o idee într-un proiect educațional, care 

în timp  s-a dovedit  a fi durabil, valoros și autentic.  

Cel mai puternic argument este participarea record a elevilor la ultimele editii, 

sprijinul esențial al părinților și al sponsorilor pentru organizarea manifestării și aprecierea 

comunității prin numeroasele articole apărute în media locală și națională. 

Astăzi, proiectul Valori Culturale Românești reprezintă una din cele mai longevive 

manifestări școlare din învățământul preuniversitar ieșean. De-a lungul celor douăzeci de 

ediții, peste 2500 elevi și profesori de la Colegiul National ‘’Mihai Eminescu’’  Iași și 

Seminarul ‘’Veniamin Costachi’’ au participat și s-au implicat în zeci de activități și 

evenimente sub semnul prieteniei, toleranței și încrederii. 

II. GRUPUL ȚINTĂ 

Proiectul se adresează elevilor din ciclul liceal și profesorilor din aria curriculară Om 

și societate din cele două instituții de învățământ. 

III. SCOPUL 

Organizarea și desfășurarea unor activități instructiv-educative diverse, cu caracter 

științific, cultural-artistic, cu scop caritabil, prin inițierea unor campanii de informare și 

sensibilizare a comunității, prin participarea la acțiuni de voluntariat, prin realizarea unui 

schimb de experiențe benefic pentru toți partenerii implicați. 

 IV.OBIECTIVELE 

Manifestare școlară de înaltă ținută, unică în regiunea Moldovei, Valorile, așa cum 

este cunoscuta astăzi în rândul elevilor, are ca principale obiective: 
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 Cunoașterea și prețuirea valorilor autentice ale spiritualității românești și 

cultivarea patriotismului local si national. 

 Prezentarea obiectivă în spiritul adevărului istoric, a contribuției românilor la 

moștenirea culturală a Europei și evidențierea rolului personalităților românești 

in context regional și european. 

  Cunoașterea locului și rolulului Bisericii Ortodoxe Romane în păstrarea 

identității românești, în promovarea valorilor și tradițiilor specifice spiritualității 

ortodoxe.  

 Proiectul și-a propus să ofere tinerilor, prin invitații care au conferențiat si 

au dialogat cu ei, modele umane autentice, adevărate repere morale, etice și 

științifice. Într-o societate aflată într-o tranziție prelungită, acest demers a 

avut, cu atât mai mult, o importanță extraordinară pentru tineri. 

  Încurajarea dialogului dintre tineri și conștientizarea valorilor civice. 

  Formarea unor generații de tineri educați în spiritul valorilor autentice, buni 

cunoscători ai tradițiilor și specificului românesc, interesați să păstreze și să 

promoveze identitatea românească oriunde s-ar afla. 

  Facilitarea schimbului de experiență între o școală laică și una teologică, 

promovând înțelegerea si prietenia. 

  Sensibilizarea tinerilor cu privire la rolul și importanța familiei într-o societate 

aflată într-o continuă schimbare. 

 Încurajarea curiozității și creativității, a interesului pentru cercetarea istoriei 

naționale și regionale. 

  Stimularea cooperării și întrajutorării între participanți și încurajarea tinerilor să-

și exprime sentimentele, trăirile și aspirațiile. 

V.  DESFĂȘURAREA PROIECTULUI 

Proiectul este organizat de două ori pe an, primăvara la Neamț și toamna la Iași. 

Activitățile se derulează pe parcursul a trei zile, sunt foarte diverse și cuprind o paletă foarte 

largă de activități: ore deschise și interactive la mai multe discipline, momente cultural-

artistice, expoziții și dezbateri pe teme propuse de elevi. Un loc esențial este reprezentat de 

conferințele pe teme de actualitate din Istoria României cu participarea unor personalități 

recunoscute din mediul academic ieșean. Alături de prelegerile consacrate spiritualității 

creștine  ținute de reprezentantii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, aceste intâlniri denumite 

Dialoguri esențiale, se constituie în experiențe intelectuale valoroase. Vizionarea unor 

spectacole de teatru și concerte simfonice, participarea la concursul interdisciplinar “Oltea 

Doamna”, tradiționalul meci de fotbal – Cupa Prieteniei,  participarea la Sfânta Liturghie și 

vizitarea unor obiective istorice și religioase de interes național din Iași și din împrejurimi, 

prin organizarea unor excursii documentare intregesc programul proiectului. 

VI. INVITAȚI DE ONOARE ȘI PROFESORI CONFERENȚIARI 

2009: Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti – “Rolul Personalității în istoria românilor” – 

Alexandru Ioan Cuza 

2010: Prof. univ. dr. Ion Toderașcu – “Țările Române și Bizanțul. Putere seculară – 

Putere spirituală” 

2011: Prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultății de Istorie –  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași – “Mai avem nevoie de istorie, astăzi?” 

Ieromonah Iustin Neagu – preot misionar de caritate la Spitalul Universitar de 

Psihiatrie Socola Iași – “Despre sufletul poporului român” 

2012: Acad. Alexandru Zub, Director onorific al Institutului de Istorie 

“A.D.Xenopol”, Iași  - “Istorici români în închisorile regimului comunist” 
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Pr. Prof. Daniel Danielescu, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru 

Stăniloaie” Iași – “Tinerii și biserica” 

2013: Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, Decanul Facultății de Istorie Iași – “Biserici și 

mânăștiri din Iași și imprejurimi în secolele XV-XVIII” 

2014: Prof. univ. dr. Lucian Leuștean, Facultatea de Istorie, Universitatea “Alexandru 

Ioan Cuza” Iași – “România și Conferința de Pace de la Paris (1919-1920)” 

Pr. Prof. dr. Ion Vicovan, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă “Dumitru 

Stăniloaie” Iași – “Sfinții Martiri Brâncoveni – Modele de credință și curaj” 

2015: Lect. univ. dr. Puiu Ioniță, Facultatea de Litere a Universitatea “Alexandru Ioan 

Cuza” Iași 

dr. Valică Mihuleac – “Mai avem nevoie de poezie?” 

Prof. univ. dr. Lucrețiu Mihăilescu – Birliba, Facultatea de Istorie, Universitatea  

“Alexandru Ioan Cuza”: “Universul Arheologiei. Cetatea de la Ibida” 

2016: Pr. Protosinghel Alexie Ichim, Starețul Sfintei Mânăstiri “Adormirea Maicii 

Domnului” Boroaia, jud. Suceava – “Despre curajul de a fi tânăr?” 

Arhimandrit Mihail Daniliuc, Egumenul Schitului Vovidenia – “Mihail 

Sadoveanu și  Visarion Puiu” 

Dr. Dan Lungu, Directorul Muzeului de Literatură Română Iași – “Este 

România altfel?”  

Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, Mitropolia Moldovei și Bucovinei – “Între 

credință și neîncredere”      

2017: Arhimandrit Nicodim Petre, Consilier în cadrul Sectorului de Misiune, 

Statistică, și Prognoza Pastorală al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – “Tinerii între 

libertate și libertinaj” 

2018: Conf. univ. dr. Ionuț Nistor, Facultatea de Istorie Iași – “Iași – Capitala 

României 1916-1918”  

Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuțitaru, Facultatea de Litere – Univ. “Alexandru 

Ioan Cuza” Iasi – “Omul post-istoric” 

Prof. univ. dr. Bogdan Petru Maleon – Director General al Bibliotecii Centrale 

“Mihai Eminescu” Iași – “Din istoria unei instituții de cultură” 

VII. PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

În fiecare an s-au organizat  două ediții ale proiectului. Prima întâlnire are loc 

primăvara la “Seminarul Teologic Ortodox ‘’Veniamin Costachi’’ de la Mănăstirea Neamț”. 

A doua întâlnire este găzduită de Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași  toamna, de regulă 

în luna noiembrie. 

Toate cheltuielile legate de masă și cazare sunt suportate de partenerul gazdă, în timp 

ce transportul va fi asigurat de școala invitată. 

Bugetul estimat pentru fiecare ediție trebuie să acopere cazarea, masa, materialele de 

informare și publicitate, vizitele la muzee și alte cheltuieli în funcție de programul ediției. 

Sumele aferente sunt asigurate din fondul fiecărei instituții, asociația părinților și 

sponsorizări. 

VIII. PARTENERI 

 Academia Română – Filiala Iași 

 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași 

 Facultatea de Istorie Iași 

 Facultatea de Litere Iași 

 Mitropolia Moldovei și Bucovinei 

 Complexul Național Muzeal Moldova Iași 
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 Inspectoratul Școlar Județean Iași 

 Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu” Iași 

 Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 

 Muzeul Literaturii Române Iași 

 Muzeul Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași 

 Asociația “Oltea Doamna” Iași 

 Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași 

 Liceul cu Profil Sportiv Iași 

 Muzeul Memorial “Poni-Cernătescu” Iași 

 Palatul Copiilor Iași 

 Muzeul Unirii Iași 

 IX. PARTENERI MEDIA   

 

 Ziarul Lumina 

 Agenția de știri Bazilica 

 Radio Iași 

 Radio Trinitas 

 Ziarul de Iași 

 Bună Ziua Iași 

 

X. ÎN LOC DE CONCLUZII 

Rezultatele obținute se analizează la finalul fiecărei ediții și determină impactul, 

gradul de atractivitate, plusurile și minusurile identificate. Se utilizează dezbaterea și 

chestionarele de feedback adresate elevilor și profesorilor.     

Pe baza experienței acumulate avem convingerea fermă ca proiectele școlare 

reprezintă una din cele mai  eficiente metode de implicare a elevilor și profesorilor în actul de 

educație. Proiectele bine structurate și organizate se constituie într-un cadru  favorabil 

tinerilor pentru exprimarea liberă a propriilor convingeri, sentimente și atitudini. Proiectele 

educaționale îndeamnă la reflecție, încurajează spiritul creativ, original și polemic al tinerilor. 

Considerăm că un proiect de succes trebuie să cuprindă activități diverse, interactive și 

atractive prin care participanții se implică în mod voluntar în organizarea, dezbaterea și chiar 

propunerea unor soluții la problemele apărute în societatea românească. 

Valori Culturale Românești este un parteneriat educațional reușit datorită eforturilor 

profesorilor din cadrul Colegiului Național “Mihai Eminescu” Iași și Seminarului Teologic 

Liceal  Ortodox “Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Sub semnul prieteniei 

coordonatorii proiectului, prof. Sorin Sitea din partea Colegiului Național “Mihai 

Eminescu” Iași și Pr. prof. Viorel Remus Laiu, directorul Seminarului “Veniamin 

Costachi” mărturisesc că prezentul și mai ales viitorul aparțin oamenilor statornici, curajoși 

și creativi. 
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Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași - O ȘCOALĂ A 

EFERVESCENȚEI 
 

 

Prof. Dorina DOROFTEI 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași 

 

Uneori poate fi dificil să definești o comunitate, o instituție, o școală printr-un singur 

cuvânt. Cu atât mai dificil atunci când în acea comunitate se întâmplă foarte multe lucruri. 

Totuși, când vine vorba despre Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, cuvântul definitoriu 

care mie, personal, îmi vine imediat în minte este efervescență. 

De fapt, ce anume se întâmplă în această școală? După cum spuneam, foarte multe 

lucruri! Aproape că nu există domeniu în care să nu existe o inițiativă lăudabilă, performanțe 

deosebite sau proiecte remarcabile. Dacă ne referim la disciplinele de studiu, ar ajunge să ne 

uităm la rezultatele la concursuri și olimpiade școlare din ultimii ani pentru a înțelege 

eforturile depuse de elevi și profesori în direcția creșterii nivelului de pregătire și de 

performanță. Doar că, pe lângă activitățile care țin strict de clasicul proces de „predare-

învățare”, interesele și preocupările elevilor și profesorilor noștri se manifestă într-o 

impresionantă diversitate de direcții. De la gastronomie la teatru, de la dans la dezbateri 

academice, de la rugby-tag la lecturi și dialoguri literare și lista poate continua. 

Reviste 

În afară de Urme, elevii și profesorii școlii mai redactează o revistă bilingv 

francofonă, Phénix, coordonată o revistă de fizică, Metrom, coordonată de doamna profesor 

Duța Ouatu, un buletin informativ, Reflecții eminesciene, și o revistă editată în parteneriat cu 

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, ArtEast, aceasta din urmă aflată în pragul 

publicării primului număr. Ultimele două publicații sunt coordonate de un colectiv de 

profesori – doamnele profesoare Cosina Creiță, Ioana Chiriac și Lăcrămioara Iordăchescu și 

domnul profesor Florentin Traian Ciobotaru. Preocuparea pentru acest domeniu datează de la 

începutul anilor 1990, când doamna profesor Luminița Grădinariu a început un curs de 

jurnalism cu elevii școlii, curs având ca latură practică publicarea ziarului Temperatura 

adolescenței. De menționat faptul că atât „veterana” revistă Urme, cât și mai tânăra și 

francofona Phénix au fost laureate ale unor competiții naționale de profil (de mai multe ori 

decât ne putem aduce aminte în cazul Urme). Ce este foarte important în cazul acestor reviste 

nu sunt neapărat premiile câștigate, cât experiența dobândită de (foarte) tinerii redactori, de 

dezvoltarea unor abilități și competențe de comunicare și relaționare, esențiale pentru 

succesul lor în școală și în societate. 

Laboratorul culinar 

Înființat în 2006 cu banii oferiți printr-un grant al Băncii Mondiale obținut de 

doamnele profesoare Luminița Grădinariu și Nița Nedea, Laboratorul culinar a fost privit cu 

multă rezervă la început de către profesorii școlii („Suntem liceu teoretic, ce ne trebuie nouă 

așa ceva?”) Cu toate acestea, proiectul s-a dovedit a fi unul de succes în multe feluri. Nu 

numai că își atinge scopul propus – educația pentru o alimentație sănătoasă și pentru viața de 

familie – dar oferă o multitudine de oportunități de dezvoltare a unor abilități și competențe 

mai puțin cultivate în școală: spirit organizatoric, capacitatea de a lucra în echipă, simțul 

practic. Un alt beneficiu ar fi acela că laboratorul se vădește a fi o soluție pentru multe situații 

– musafiri în cadrul unor proiecte europene gătesc împreună cu gazdele lor mâncăruri 

specifice țărilor lor, elevii unei clase își sărbătoresc colegii pregătindu-le o masă festivă, 



 

 

313 

 

elevii altei clase își surprind părinții oferindu-le o masă pregătită de ei etc. Și da, am ajuns să 

nu ne mai putem imagina că s-ar putea și fără Laboratorul culinar. 

EcoȘcoala 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași a obținut pentru prima oară titlul de 

EcoȘcoală în 2010, după o evaluare riguroasă a activităților desfășurate pe linia educației 

ecologice în cei trei ani de la înscrierea în proiect. De atunci, școala a câștigat Steagul verde 

și și-a reconfirmat titlul la fiecare doi ani. Numărul celor care au contribuit la acest succes 

este foarte mare; vom aminti doar câțiva dintre profesorii cei mai activi în acest domeniu: 

doamnele profesoare Nița Nedea, Oana Sardariu, Irina Diac, Luminița Grădinariu, Florentina 

Grozavu, Monica Văcărița, Sorina Dănăilă, domnii profesori Gheorghe Blendea, Ioan Rusu, 

Ovidiu Leonte. Pe lângă nenumăratele activități de ecologizare nu numai în perimetrul școlii, 

ci și în diferite zone verzi din oraș și din împrejurimi, pe lângă plantarea de flori și pomi în 

curtea școlii, pe lângă construirea de căsuțe pentru păsări, colectarea de deșeuri de hârtie sau 

deșeuri electronice, participarea la acțiuni de informare și acțiune civică, proiectul care merită 

amintit pentru impactul său emoțional pe termen lung este cel intitulat Lăstar eminescian 

peste veacuri. Probabil nu mulți dintre elevii școlii știu că teiul din fața intrării principale în 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” este un „pui” al teiului lui Eminescu din Parcul Copou. 

Acesta este un drajon al bătrânului tei, recoltat cu aprobarea Comisiei pentru ocrotirea 

monumentelor naturii a Academiei Române și plantat de un grup de elevi sub coordonarea 

doamnei profesor Nița Nedea în 28 octombrie 2008.  

Teatru 

Cu ocazia unei întâlniri de promoție a absolventelor din 1959, dacă nu mă înșel, am 

descoperit câteva fotografii ale elevelor Liceului „Oltea Doamna” din timpul unor 

reprezentații teatrale realizate după toate regulile artei – decoruri, costume, machiaj – în unele 

cazuri foarte elaborat, având în vedere faptul că era o școală de fete, iar rolurile nu erau, 

evident, doar feminine, nici doar de vârsta adolescenței. Printre absolvenții cu care ne 

mândrim, se numără destul de mulți actori și regizori – Rodica Mandache, Liviu Smântânică, 

Doru Aftanasiu, Ovidiu Lazăr, Cristian Mungiu. Există așadar o tradiție a încercărilor teatrale 

în școală, încercări care au devenit cu timpul din ce în ce mai sofisticate. A apărut la un 

moment dat o trupă de teatru în limba franceză coordonată de doamna profesor Beatrice 

Moraru, plecată între timp la București. După o foarte scurtă pauză, trupa de teatru francofon 

a fost preluată de doamna profesor Mira Cucinschi și botezată, de membrii trupei, MOOZ. 

Câțiva ani mai târziu, apărea și Clubul de teatru francofon, ai cărui membri au ales un nume 

la fel de misterios, Les Apos'. Nu cred că mai este cazul să spun foarte multe despre aceste 

două trupe care au dus numele Colegiului Național „Mihai Eminescu” în Franța, Italia, 

Spania, Ungaria, fără a mai vorbi despre festivalurile din țară, la care MOOZ și Les Apos' 

sunt deja nume recunoscute. La germană, trupa Film ab!, coordonată de domnul profesor 

Lucian Țurcaș, funcționează din 2010 și participă la Festivalul de teatru în limba germană de 

la Timișoara, la Hai la Teatru!, evident la Festivalul Teatru sub castani, organizat de Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” și aflat anul acesta la a IX-a ediție. La limba engleză, lucrurile 

sunt mai puțin clare, trupa Round the Bend constituindu-se de cele mai multe ori în grabă, 

pentru a putea participa la Festivalul Teatru sub castani, chiar dacă activitatea teatrală în 

limba engleză este destul de extinsă și se desfășoară de mai bine de 20 de ani. La capitolul 

teatru, nu putem în nici un caz să trecem sub tăcere piesele prezentate în ultimii ani de elevii 

doamnelor profesoare Adina Cășuneanu și Simona Manu, sau extrem de populara Galerie a 

personajelor literare organizată an de an de doamnele profesoare Simona Manu și Cezara 

Ștefănescu. 
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Logos 

Iată încă un nume care a devenit un brand al școlii prin dedicația doamnei profesor 

Serinella Zara și a elevilor pe care îi coordonează și cărora a reușit să le insufle pasiunea 

pentru lectură, pentru cultură și pentru dialog. Clubul a ajuns, într-un timp foarte scurt, să fie 

atât de cunoscut și apreciat pentru calitatea acțiunilor întreprinse încât a devenit gazdă deja 

tradițională a unor întâlniri cu scriitorii invitați la Festivalul Internațional de Literatură și 

Traduceri (FILIT), sau la Festivalul Internațional Poezia la Iași. De menționat colaborarea 

excepțională dintre doamnele profesoare de limba și literatura română în cadrul acestor 

activități – chiar dacă Logosul are un singur coordonator, la pregătirea și organizarea 

întâlnirilor contribuie permanent și doamnele profesoare Costina Creiță, Monica Iosub, 

Simona Manu, Ioana Chiriac. Pentru că tot am pomenit cele două festivaluri literare ale 

Iașiului, trebuie să remarcăm prezența elevilor noștri coordonați de doamna profesor Monica 

Iosub în juriul care stabilește Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte. Mai nou, 

Logos are încă o inițiativă surprinzătoare: o emisiune TV dedicată adolescenților și realizată 

de ei, difuzată on-line. 

Clubul Impact Eminescu 

Deși activitatea clubului coordonat de doamna profesor Daniela Pleșca este foarte 

bogată, ea se derulează cu destul de multă discreție, în virtutea regulii care spune că faptele 

bune se fac, nu se trâmbițează în piața publică. Să spunem doar că membrii clubului ajută 

copii orfani, bătrâni singuri, familii nevoiașe, bolnavi în moduri diferite și uneori neobișnuite.  

Pași de copil în Iașii marilor zidiri 

Sunt câțiva ani buni de când, în luna iunie, primim vizita copiilor de la Școala 

Gimnazială Glodenii Gândului. Coordonați de doamna profesor Simona Manu, elevii noștri 

le oferă mai micilor lor colegi, mulți dintre ei aflați la prima ieșire din satul lor, o experiență 

memorabilă, cu daruri, vizite la muzee, plimbări și multă dragoste. 

Valori culturale românești 

Inițiat de domnul profesor Sorin Sitea, proiectul desfășurat în parteneriat cu Seminarul 

Teologic „Veniamin Costache” de la Tg. Neamț promovează, așa cum anunță din titlu, 

valorile perene ale culturii române – spiritualitate, onestitate, prietenie, loialitate, respect, 

echilibru și măsură. Cu două ediții pe an, una la Iași și una la Tg. Neamț, proiectul propune 

de fiecare dată activități diverse și deosebit de interesante. 

Proiecte europene 

Deși în ultimul an colegiul nostru a participat doar ca școală pilot într-un proiect 

european, numărul proiectelor de acest fel a fost unul foarte mare de la începutul anilor 1990 

și până acum. Dacă ar fi să ne referim la cele mai recente proiecte, trebuie să spunem că 

doamna profesor Cecilia Foia a reușit să implice un număr mare de elevi în elaborarea 

produselor de proiect și să îi ajute să câștige premii importante la competiția națională Made 

for Europe. Au contribuit la succesul proiectelor și doamnele profesoare Gabriella Losonczy, 

Florentina Grozavu, Adriana Athes, Cătălina Neagu, Simona Manu, Ana Apetrii, directoarele 

școlii, toți profesorii diriginți și profesorii pentru învățământ primar în cazul proiectului 

SMILEY încheiat în urmă cu câțiva ani. 

Ce ar mai fi? Clubul de lectură și Cinemateca, ambele coordonate de doamna profesor 

documentarist Mihaela Bunduc, Clubul de dezbateri academice Word Up, coordonat de 

domna profesor Mihaela Pasciuc și domnul profesor Ovidiu Leonte, Clubul de istorie Mihail 

Kogălniceanu 200, inițiat de doamna profesor Lăcrămioara Iordăchescu, Clubul de rugby-tag 

coordonat de domnul profesor Cătălin Ioan, echipele de fotbal antrenate de domnul profesor 
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Sorin Ștefan, activitățile de educație juridică și financiară organizate de doamnele profesoare 

Doina Calistru și Marinela Brînză, participarea la cursuri și concursuri de prim ajutor sub 

îndrumarea doamnelor profesoare Oana Sardariu și Irina Diac, experimente incitante la fizică 

și chimie sub îndrumarea domnului profesor Laurențiu Ipate și a doamnelor profesoare 

Cecilia Foia și Adina Tudorache, proiectul Infogeografica inițiat de doamnele profesoare 

Monica Văcărița și Laura Goriuc, picturile pe sticlă și pe ziduri realizate de elevi îndrumați 

de doamna profesor Ana-Maria Rață și care ne bucură privirea în fiecare zi, corul școlii care, 

sub îndrumarea doamnei profesor Simona Țărnă, sună tot mai bine și care a obținut Premiul I 

la etapa județeană a Olimpiadei cântului coral, participarea la numeroase concursuri 

interdisciplinare cu rezultate deosebite, concursurile de Halloween și de Crăciun inițiate de 

Consiliul Elevilor, Balul Bobocilor, Balul Bilingvilor, Zilele Școlii, Întâlnirea generațiilor și 

lista ar putea continua pe multe pagini de aici înainte.  

Ar fi nedrept să nu pomenim activitatea celor mai mici membri ai comunității noastre, 

elevii claselor primare conduși de un colectiv de cadre didactice de excepție – dansuri, sport, 

concursuri de desene, proiecte de educație civică, teatru, Micii sanitari, concursuri de 

matematică, de ortografie și câte și mai câte lucruri menite să îi ajute să se dezvolte și să se 

pună în valoare.  

Ar mai fi și faptul că acest colegiu oferă elevilor săi posibilitatea de a pregăti și 

susține în școală examene de limbi străine – avem, sub coordonarea doamnei profesor 

Camelia Arhip, centru de pregătire și examinare Cambridge, Silver Partner al Consiliului 

Britanic în cadrul programului AddVantage; centru DELF, coordonat de doamna profesor 

Corina Ungurean și în cadrul căruia participă ca evaluatori acreditați domnul profesor Ionuț 

Bița și doamnele profesoare Mira Cucinschi, Letiția Aghion, Liliana Rusu, Oana Untu; centru 

DSD, în care simulările și examenele sunt administrate de domnii profesori Lucian Țurcaș și 

Joachim Ferneding și doamna profesor Roxana Cornea. De asemenea, se pot susține examene 

pentru obținerea certificatului ECDL pentru competențe digitale, centrul de examen fiind 

gestionat de domnul profesor Cristian Belei. Profesori competenți și dăruiți menirii lor sunt 

permanent dispuși să își ajute elevii să atingă nivelul necesar pentru promovarea acestor 

examene. 

Am lăsat la urmă cel mai recent proiect – Colegii centenare la ceas aniversar – inițiat 

de membrii catedrei de istorie și închinat sărbătoririi unui veac de la Marea Unire. Proiectul 

își propune să evidențieze felul în care viața școlii a fost afectată de Primul Război Mondial și 

modul în care oamenii școlii s-au implicat în efortul țării de a face față acelei crize teribile de 

la începutul secolului XX, dar și oameni și fapte de excepție din istoria colegiilor centenare 

din România. 

După cum spuneam, enumerarea proiectelor desfășurate de elevii și profesorii 

Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași ar putea continua, numele celor cărora li se 

datorează această bogăție de inițiative minunate sunt foarte multe – dacă ar fi să le amintim 

pe toate, aproape că am epuiza lista cadrelor didactice din școală și ar trebui să adăugăm și o 

lungă listă de nume ale elevilor care se implică nu doar prin participarea la activități, ci și la 

organizarea lor.  

Cred cu tărie că toată această extraordinară varietate de activități extracurriculare este 

una dintre cele mai importante calități ale Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași, este 

cea care ne ajută să ne descoperim, să creștem și să ne dezvăluim lumii pe noi, cei mai buni. 

Un sfat? Lăsați-vă cuprinși de efervescență, investiți-vă timpul, inteligența și creativitatea în 

oricare dintre cele de mai sus și, fără îndoială, veți primi în schimb neașteptat de mult. 
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ÎNTÂLNIREA GENERAȚIILOR – IPOSTAZE OLTISTE, 19 mai 2017 
 

Prof. Dorina Doroftei, Prof. Adriana Pîrîu, Prof. dr. Gabriela Săndulescu 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași 

 

 

În cei 152 de ani de existență, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, s-a numit, 

pe rând, Externatul Secundar de Fete, Școala Secundară de Fete „Oltea Doamna”, Liceul 

Teoretic de Fete Nr. 1, Școala Medie de 10 ani Nr. 1, Școala Medie Nr. 2, Liceul Nr. 2 

„Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Iași.  

Indiferent de numele pe care l-a purtat de-a lungul vremii, această școală și-a asumat 

dintotdeauna o viziune modernă asupra educației și a făcut din desăvârșirea elevilor săi prin 

cunoaștere, respect pentru valori și implicare activă în viața comunității un crez. Indiferent de 

vremuri, școala a dăruit lumii oameni adevărați, oameni mari, nume care au intrat în galeria 

marilor personalități ale țării.  

E greu să pomenim unii absolvenți fără a simți că îi nedreptățim pe mulți alții. Vom 

spune doar că de pe aleile umbrite de castani ale fostei curți domnești din Sărărie au pornit în 

lume medici, ingineri, profesori, savanți, sportivi de performanță, scriitori, actori, cercetători, 

regizori de teatru și film, artiști lirici, avocați, jurnaliști, artiști plastici, istorici, arhitecți, 

oameni de afaceri ș.a.m.d.  

De-a lungul timpului, școala a avut 16 directori, dintre care un singur bărbat, și 

nenumărați profesori. Mulți dintre ei au lăsat urme de neșters în amintirea foștilor elevi și cu 

toții au contribuit la - ca să ne menținem în termenii întâlnirii de azi - minunata țesătură a 

istoriei, tradiției și devenirii acestei școli.  

Pentru a ne aminti permanent de unde venim, care ne sunt reperele, care sunt 

standardele la care ne obligă cei dinaintea noastră, ne-am propus să organizăm aceste întâlniri 

ale generațiilor prin care să cinstim câteva dintre numele celor care fac mândria acestei școli.  

Astăzi, pe lângă absolvenți ai unor promoții din anii 1950 încoace și foștii noștri 

colegi de cancelarie care ne fac bucuria de a fi împreună cu noi ori de câte ori pot, avem 

invitați reprezentanți ai comunității locale, ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, ai presei 

locale și ai unor instituții de cultură importante ale Iașiului.  

Să ne bucurăm așadar de aceste clipe emoționante petrecute împreună, de frumusețea 

celui mai recent album al doamnei Cela Neamțu și de frumusețea operelor sale. 

CELA NEAMȚU SAU FERESTRELE SUFLETULUI 

De când s-a dăruit trup și suflet trudei întru frumusețe, Cela Neamțu a deschis lumii 

nenumărate ferestre și a primit în schimb, pe lângă aplauzele criticilor, pe lângă premii și 

medalii care să certifice valoarea lucrărilor sale prezente în saloane, muzee și colecții 

personale din lumea largă, încântarea, uimirea, smerenia și tulburarea din ochii privitorilor.  

Iată ce spune artista despre truda sa:  

Îmi place să spun că sunt un om obișnuit, care face lucruri neobișnuite.  

De ce fereastra? Pentru că este cel mai decorativ element arhitectural ce reunește în 

el forma stilistică și mesajul polisemantic, un „înăuntru” și un „înafară”, un „aici” și un 

„dincolo”. „Înăuntru” și „aici” oarecum știu ce înseamnă. Tăcute și misterioase rămân 

„afară” și „dincolo”. Pentru privitor, acest dialog al formelor este tulburător și provocator.  

Mi-ar plăcea să se spună peste o sută de ani că atunci când privești o pasăre de-a 

Celei Neamțu prinzi aripi și simți cum te înalți, umplându-ți sufletul de bunătate și de 

bucurie. Eu trăiesc în numele păsărilor mele și cred că am aripi, dar ele nu se văd.  



 

 

317 

 

Pentru a face tapiserie îți trebuie har, muncă până la umilință și dragoste pentru 

lucrul bine făcut.  

Eu lucrez în tehnica celor de demult, în haute lisse, combinată uneori cu punctul de la 

Putna, un punct de broderie autohton pe care l-am aflat tot de la cei din vechime. 

 

 
 

Și ce spun alții despre Cela Neamțu... 

Draga noastră...  

Peste tot unde mâinile tale împletesc culori, Dumnezeu hotărăște noima unor 

articulații neștiute ale duhului. Tocmai aceasta e taina din care au germinat mereu neliniștea 

și repaosul ferestrelor tale, în fața cărora ai o mistică amețeală: niciodată nu știi sigur dacă 

tu Îl privești pe Dumnezeu prin ele sau Dumnezeu te privește, prin ele, pe tine. (Alexandru 

Skultéty, editor, 2012)  

Întrebare: câte ferestre a imaginat, în total, Cela Neamțu? Vreo câteva zeci – printre 

care: Ferestrele inimii, Ferestrele cerului, Ferestrele Iașiului, Fereastra manuelină, 

Fereastra pentru Luceafăr, Fereastra pentru Ana, Altar pentru părinții mei, Raze de lumină – 

în desfășurari poematice complementare; în spiritul ideii de ciclu, toate duc spre un centru 

cumulativ – sacrul. (Constantin Ciopraga)  

Prolificitatea și profunzimea operei sale, ivită din luminozități și pasiuni tradiționale, 

vorbesc despre măiestrie, consacrare, unicitate, inteligență și expresivitate. (Iolanda 

Malamen, scriitoare)  

Cela Neamțu are o existență ce se sprijină solid, alături de trudă și creativitate, 

dominante existențiale fundamentale, pe neuitare și recunoștință față de cei care i-au brodat 

cărarea, părinții, frații și surorile, soțul, copilul și nepoții, înaintașii, semenii, adică rațiunile 

ei de a fi și de a ființa. (Grigore Ilisei)  

De la metaforă la realism, de la figurativ descriptiv la sinteze abstracte, de la 

personălizari romantice la geometrisme severe, desenele și compozițiile Celei Neamțu sunt 
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proiecții ale imaginarului ajuns la un grad de ardere interioară, la un stadiu înalt al 

cunoașterii artistice. (Dorana Coșoveanu)  

Unice, în felul lor, și nu numai, „Ferestrele” și „Porțile”, „Palatele” și 

„Catedralele”, „Păsările” odihnindu-se sau plimbându-se pe vânt, evocă, fiecare în parte, 

paradisul nepierdut, dar aflat întotdeauna în orizontul palpabil al privirii. De aceea, în fața 

operei sale nu se poate vorbi de o nostalgie a paradisului, ci de iminența lui. (Octavian 

Barbosa, critic de artă) 

„Franţuzoaica de la Iaşi” – Mezzosoprana Viorica Cortez 

Viorica Cortez s-a născut la Iaşi, a fost elevă a Liceului „Oltea Doamna” şi a urmat 

cursurile Conservatorului din Iaşişi a celui din Bucureşti. Ea a cântat pe cele mai mari scene 

ale lumii (Metropolitan din New York, la Scala din Milano) şi a obţinut importante premii la 

numeroase concursuri, printre care Marele Premiu special „Kathleen Ferrier” din 

Hertogenbosch (1965), Marele Premiu la Concursul Internaţional de Canto din Toulouse 

(1964) şi medalia de aur la Concursul Internaţional de Muzică „George Enescu” din 

Bucureşti (1967). 

În urma concursului de canto de la Toulouse (1964), criticii i-au prezis o carieră 

internaţională de excepţie datorită următoarelor calitaţi: „curăţenia stilului, tehnica perfectă, 

egalitatea regiştrilor, acutele luminoase, gravele impresionante”. La acestea adăugăm şi 

aprecierile juriului de la Hertogenbosch (Olanda): „voce dramatică, dicţie perfectă, alură 

universală, intindere vocală enormă, personalitate impunătoare, timbru cald de mezzosoprană 

cu un colorit excepţional”. 

În anul 1971, artista decide să emigreze, motiv pentru care nu i s-a mai permis să 

cânte pe nici o scenă din România. După un timp, obţinecetăţenie franceză, dar nu renunţă 

nici la cea română. 

Chiar dacă Viorica Cortez (căsătorită Guguianu) trăieşte de mai bine de trei decenii în 

Franţa, ea stă efectiv în Paris doar câteva luni pe an. 

Şi francezii  consideră româncă, de aceea Vioricăi Cortez îî place să îşi spună 

„franţuzoaica de la Iaşi”. 

Marea interpretă a teatrului liric românesc nu a uitat şcoala care şi-a pus amprenta 

asupra educaţieişi instrucţiei sale. A trăit cu nostalgie amintirea anilor petrecuţi în acest lăcaş 

atât de generos, prin vizite şi manifestări culturale. De câte ori avea ocazia îşi exprima 

recunoştinţa şi faţă de foştii profesori. 

Viorica Cortez face parte şi ea din marea galerie a personalităţilor de talie naţională şi 

internaţională, care a absolvit „Oltea Doamna”. 

În mai 2015 a fost sărbătorită în cadrul proiectului „Întâlnirea generaţiilor”. 

Mezzosoprana care a cântat pe cele mai mari scene ale lumii a susţinut atunci un recital în 

sala de „gimnastică şi festivităţi” a liceului. A fost cel mai impresionant moment! 

La manifestare au fost prezenţi foşti elevi din generaţiile mai vechi, personalităţi din 

lumea culturală şi politică a Iaşului. A primit diplome şi distincţii de excelenţă din partea 

primăriei şi a conducerii liceului. 
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Colegiul Naţional “Roman-Vodă” – o instituţie la standarde europene 
 

 

Prof. Ghercă Magda 

Colegiul Naţional “Roman-Vodă” Roman, jud. Neamț 

 

Colegiul nostrueste o unitate etalon pentru învăţământul romaşcan şi naţional, centrat 

pecalitatea actului educaţional, cu  o bogată activitate socio-culturală, prin organizarea de 

simpozioane ştiinţifice (istorie,psihologie, română şi astronomie) şi concursuri naţionale 

(matematică, informatică, fizică),dar şi prin multitudineade proiecte educaţionale în 

parteneriat cu organizaţii de la nivel local şi nivel naţional. Profesorii şi eleviiliceului sunt 

implicaţi în numeroase activităţi extraşcolare şi activează intens în organizaţii de voluntariat 

lanivel local şi internaţional (Asociaţia "Muşatinii", Organizaţia " PTP-People to People", 

Asociaţia Francofonă). 

Până în anul 2013 Colegiul Naţional „Roman Vodă” a contractat şi pus în aplicare 

proiecte şcolare Comenius,Tineret în acţiune, iar la nivelul personalului didactic au existat 

participări în programe europene de formarecontinuă: Comenius şi Grundtvig. 

Dezvoltarea competenţelor de comunicare, creativitate, lucru în echipă, de elaborare 

şi implementare deproiecte, au fost iniţiate de profesorii colegiului prin activităţi formale, 

nonformale şi extraşcolare, venindastfel în sprijinul nevoilor elevilor.Pe parcursul întregului 

an şcolar se desfăşoară numeroase activităţi în cadrul proiectelor: “Buchiniştii”, “EcoŞcoala”, 

“EcoJunior” implementate de colegiul nostru, dar şi în cadrul proiectelor educaţionale 

realizate înparteneriat cu alte şcoli din zonă. 

O parte din cadrele didactice sunt implicate în derularea proiectelor propuse de Junior 

Achievement Româniaprivind educaţia antreprenorială, economică şi financiară. Anual se 

derulează proiecte educative pentrucetăţenie democratică în colaborare cu Federaţia 

Internaţională a Comunităţii Educative: "19 Days ofActivisme Prevention abuse and violence 

against Children/Youth", în colaborare cu Organizaţia "Salvaţicopiii" şi prin participare la 

Campaniile Globale pentru Educaţie. 

Plecând de la PDI, s-a impus nevoia realizării unui proiect Erasmus+KA1,  cu titlul: « 

Educaţie de calitate prin integrareamodelelor europene», ce s-a desfăşurat în perioada 

12.06.2017 – 11.06.2018, iar pentru implementareaacestuia a fost necesară o activitate de 

formare Erasmus+, importantă în atingerea obiectivelor. Cursulintitulat: «Classroom 

Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation,cooperation 

and evaluation strategies» a justificat nevoia de formare a profesorilor : asimilarea metodelor 

şi tehnicilor moderne de predare şi dezvoltarea competenţelor privind managementul de grup, 

motivare şicooperare.La mobilitatea de formare din perioada 14.08.2017-19.08.2017 din  

Florenţa, Italia, au participat 10 profesoride specialităţi diferite: lb. română, lb. franceză, lb. 

engleză, lb. clasice, istorie, geografie, socio-umane,fizică, informatică şi  matematică.  

Obiectivul major al proiectului nostru l-a reprezentat oferirea unei educaţii de calitate, 

care să faciliteze o carieră şcolară desucces pentru toţi elevii, indiferent de mediul social din 

care provin. A fost necesară perfecţionarea cadrelordidactice privind noile tehnici şi 

metodologii, managementul grupului, motivaţia eficientă, iniţiativă şiantreprenoriat, 

cooperare şi strategii de evaluare, conform standardelor europene.  

Platforma ETwinning a constituit pentru noi o sursă de inspiraţie în demararea şi 

implementarea proiectului, plecândde la modelele de bune practici prezentate aici. În vederea 

pregătirii profesorilor pentru proiect, am vizionatvideoclipuri despre ateliere de dezvoltare 

personală şi profesională, conform temei proiectului nostru,  pecanalul Youtube eTwinning 

Europe. 
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Pe parcursul derulării proiectului, profesorii grupului ţintă au beneficiat de 

oportunităţile de dezvoltareprofesională şi continuă oferite de platformă, prin consultarea 

articolelor pe teme de pedagogie şi eTwinningîn general. 

Accesând platforma School Education Gateway am consultat catalogul de cursuri 

Erasmus+, de unde amselectat cursul de formare care a corespuns cel mai bine nevoilor şcolii 

noastre. Tot aici am găsit informaţiiutile pentru completarea formularului de candidatură. De 

asemenea, profesorii s-au informat cu privire laultimele noutăţi în educaţie şi formare, la 

noile perspective asupra învăţământului în Europa,  precum şi laoportunităţile educative 

oferite de instituţiile europene. 

De asemenea, am folosit platforma EPALE pentru partajarea produselor finale 

realizate în cadrul proiectului şipentru informarea tuturor profesorilor din grupul ţintă privind 

oportunităţile de formare ale adulţilor la nivel European. 

 

 
 

Toţi profesorii din grupul ţintă au proiectat programele de opţional şi suporturile de 

curs pentru cele zecediscipline opţionale, în care au integrat activităţile de învăţare însuşite la 

cursuri şi le-au implementat în anuloşcolar 2017-2018. Toate cele zece CDŞ-uri au fost 

aprobate la nivelul ISJ Neamţ. Fiecare profesor a susţinutcel puţin o activitate demonstrativă 

pe semestru, în cadrul opţionalului, la nivelul comisiei metodice sau lanivelul instituţiei 

pentru a împărtăşi experienţa dobândită cu ceilalţi colegi. 

Fiecare participant la mobilitate a realizat un portofoliu personal care cuprinde 

programa şi suportul de curspentru opţional, planuri de lecţie, fişe de lucru şi modele de 

secvenţe didactice în care aplică metodeleînsuşite la curs, rapoarte şi procese verbale de la 

activităţile propuse în planul individual de diseminare,materiale realizate de elevi în cadrul 

opţionalelor, articole publicate în mass media sau în reviste despecialitate, chestionarele de 

satisfacţie aplicate elevilor la inceputul opţionalelor şi la final şi rapoarteleaferente. 

În cadrul cercurilor pedagogice, dar şi prin parteneriate cu alte şcoli din zona Roman, 

beneficiarii au susţinutlecţii demonstrative şi ateliere de lucru la care au participat elevi şi 

profesori din zona Roman şi judeţulNeamţ, alţi colegi interesaţi. 

Valorificarearezultatelors-a materializat în implementarea celor 10 opţionale, postarea 

materialelor realizate pe platformele webcreate, organizarea unui simpozion cu aceeaşi temă, 

realizarea unui portofoliu ilustrativ şi a ghidului debune practici.  
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Profesorii au dobândit noi competenţe de predare prin utilizarea unor metode 

moderne, au asimilat noinoţiuni în limba engleză şi şi-au dezvoltat abilitatea de exprimare 

într-o limbă străină.De asemenea, şi-audezvoltat competenţele de socializare, lucru în echipă, 

competenţele referitoare la cetăţeniaactiv-participativă. 

Elevii şi-au dezvoltat creativitatea şi inventivitatea, îmbinând metodele moderne cu 

mijloacele multimedia şiTIC. Prin aplicarea metodei “flipped classroom” aceştia au câştigat 

controlul asupra procesului de învăţare, prinstudierea materialelor de curs în afara clasei, 

folosind lecturi, cursuri video pre-înregistrate. 

Prin ameliorarea calităţii actului educaţional, prin cadre didactice mai bine pregătite, 

conform exigenţeloreuropene, prin elevi mai bine instruiţi ce se vor integra mai uşor pe piaţa 

muncii, a crescut prestigiul unităţiide învăţământ. Câştigarea grantului Erasmus+ KA1 

acompletat  experienţa europeană a colegiului nostru, aducând astfelplus valoare instiuţiei. 

În urma analizei feedback-ului oferit de cei zece profesori din grupul ţintă, au reieşit 

următoarele concluzii: 

În plan profesional : 

-şi-au dezvoltat competenţe în didactica specialităţii, asimilând şi aplicând ulterior în 

demersuldidactic noi metode de predare/învăţare/evaluare; 

-au fost nevoiţi să iasă din zona de confort şi să experimenteze noi metode didactice, 

noi strategiiprivind managementul claselor, să adapteze conţinutul în specialitate pentru a 

creşte interesul elevilorpentru disciplina predată; 

-şi-au dezvoltat competenţele de comunicare în limba engleza şi astfel au depăşit 

barieralingvistică, realizând schimb de experienţă cu ceilalţi colegi europeni; 

-au devenit mai conştienţi de beneficiile oferite de proiectele Erasmus, atât pentru 

dezvoltareaprofesională/personală, cât şi la nivelul instituţiei; 

-au aflat lucruri noi despre sistemele educaţionale europene; 

-au înţeles importanţa respectării termenelor stabilite în realizarea activităţilor, 

crescând gradulde responsabilizare; 

-şi-au dezvoltat abilităţi analitice prin conceperea programelor la disciplinele 

opţionale şi asuporturilor de curs; 

-şi-au dezvoltat abilităţile practice pe toată durata implementării proiectului, prin 

îndeplinireaactivităţilor din proiect şi a celor prevăzute la opţionale; 

-au înţeles necesitatea de a împărtăşi şi celorlaţi colegi din şcoală /judeţ experienţa 

asimilată prinproiect ; 

-un mare câştig al proiectului l-a constituit dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipă, 

crescând coeziuneaşi eficienţa în cadrul grupului. 

În plan personal: 

-au fost mai motivaţi să inoveze în demersul didactic, în urma exemplelor de bună 

practicăprezentate de formatorul italian; 

-şi-au consolidat atitudinea pozitivă, au fost mai încrezători în forţele proprii, prin 

capacitatea dea se descurca într-o ţară europeană, de a comunica în limba engleză, de a 

comunica eficient cureprezentanţii instituţiilor abilitate; 

-şi-au schimbat viziunea privind formarea europeană, înţelegând modul riguros şi 

profesionist alîntregului demers. 

Prin aplicare metodelor moderne în cadrul opţionalelor şi în actul didactic în general, 

elevii au fostresponsabilizaţi mai mult în realizarea demersului educaţional, a crescut astfel 

autonomia în învăţare, acrescut încrederea în sine, iar procesul didactic în ansamblu a putut fi 

astfel diferenţiat şi individualizat. 
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În privinţa problemelor întâlnite în implementarea proiectului, profesorii grupului 

ţintă au recunoscut că înrealizarea opţionalelor şi utilizarea metodelor didactice moderne, au 

avut dificultăţi iniţial în a-i determinape elevi să fie autonomi şi responsabili, datorită faptului 

că aceştia aşteptau mereu ca profesorul sărealizeze cea mai mare parte a sarcinii , iar ei să fie 

doar spectatorii pasivi. Cu toate acestea, profesorii auevidenţiat faptul că metodele şi tehnicile 

didactice moderne (Task Based Learning, Project Based Learning şi The Flipped Classroom), 

antrenează elevii în a fi independenţi în procesul de învăţare şi îi determină să fiemai 

conştienţi de propriul progres, crescându-le astfel motivaţia şi stima de sine. Au fost o reală 

încântarelecţiile de evaluare/recapitulare cu teste făcute pe platforma educaţională Kahoot!. 

 Ca şi activităţi majore derulate în cadrul proiectului nostru Erasmus se disting: 

pregătirea cursanţilor din punct de vedere lingvistic, intercultural şi pedagogic, participareala 

cursul de formare Erasmus+, întocmirea programelor pentru cele 10 cursuri opţionale şi 

implementarea lor, crearea platformei educaţionale dedicată proiectului, diseminarea în 

cadrul comisiilor metodice de specialitate şi la cercurile pedagogice prin exemple debună 

practică, traducerea în limba franceza şi engleză a articolelor privind proiectul şi postarea 

materialelor pe platformele Erasmus+, School Education Gateway şiEPALE, organizarea şi 

derularea simpozionului cu tema “Tehnici inovative în actul educaţional, la standarde 

europene”,  realizarea de ateliere de lucru utilizând noile tehnici asimilate pe fiecare 

specialitate, realizarea ghidului de bune practici şi a panoului cu produsele finale ale 

proiectului. 

Activitatea de formare a avut un impact major atât  asupra profesorilor participanţi, 

cât şi la nivelul instituţiei, elevilor şi comunităţii locale. 

Profesorii grupului ţintă au dobândit noi competenţe de predare prin utilizarea unor 

metode didacticemoderne (Task Based Learning, Project Based Learning şi The Flipped 

Classroom), şi-au dezvoltat abilitateade exprimare în limba engleză, şi-au dezvoltat 

competenţe TIC, competente de socializare, lucru în echipă,competenţe privind 

managementul grupului, competenţe referitoare la cetăţenia europeană în general, dar şicele 

referitoare la cetăţenia activ-participativă.  
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În urma diseminării proiectului la nivelul instituţiei şi alte cadre didactice din colegiu 

au asimilat noi metodeşi tehnici de predarece au fost integrate ulterior în demersul didactic. 

De asemenea, şi-au dezvoltatcunoştinţele privind cultura şi sistemul educaţional european. 

Toţi profesorii colegiului au fost încurajaţi săse implice în noi proiecte şi parteneriate 

europene, să se perfecţioneze şi să-şi dezvolte noi competenţe încontext european.  

La nivelul instituţiei s-au realizat noi abordări în demersul didactic prin aplicarea 

metodelor si tehnicilormoderne în activitatea de predare-învăţare-evaluare.Prin introducerea 

celor zececursuri opţionale prinse în proiect, s-au adus modificări la nivelul Currriculumului 

la Decizia Şcolii,adaugând instituţiei plus valoare şi contribuind astfel la consolidarea 

dimensiunii europene. 

Produsele finale ale proiectului:ghidul de bune practici, revista simpozionului dedicat 

proiectului şi portofoliul ilustrativ au fost puse ladispoziţia celor interesaţi prin postarea lor 

pe platforme educaţionale. 

La nivelul elevilor, prin aplicarea metodelor moderne, aceştia au devenit mai 

autonomi în procesul educativ,şi-au dezvoltat creativitatea şi inventivitatea, îmbinând 

metodele noi de învăţare cu mijloacele multimedia şiTIC. În acest fel, orele au fost mai 

atractive, iar elevii mai motivaţi şi responsabilizaţi pentru propria formare. 

La nivelul comunităţii locale a crescut gradul de conştientizare privind importanţa 

calităţii actuluieducaţional, conform standardelor europene. Prin articolele publicate în presa 

locală, prin activităţile formale şi nonformale de diseminare a activităţilor proiectului, părinţii 

au înţeles importanţaparticipării la proiecte europene pentru dezvoltarea profesională şi 

personală a copiilor lor. 

Organizarea simpozionului ”Tehnici inovative în actul educaţional, la standarde 

europene” a avut impact lanivel regional prin participarea mai multor şcoli şi implicit a 

cadrelor didactice (peste 130 de cadredidactice cu participare directă/indirectă din 15 şcoli şi 

licee din judeţul Neamţ şi din ţară), ducând în final lacreşterea calităţii actului educaţional în 

mai multe instituţii, prin valorizarea tehnicilor însuşite la cursul deformare. 

Toate activităţile planificate au fost realizate cu implicarea activă a tuturor membrilor 

echipei de proiect precum şi a elevilor grupului ţintă. O parte dintre activităţile proiectului 

(implementarea unora dintreopţionale, continuarea Simpozionului Erasmus+, integrarea 

metodelor moderne asimilate în cadrul orelor de curs la cât mai multe discipline şi utilizarea 

lor de un număr mai mare de profesori ai şcolii) vor ficontinuate şi în anii şcolari următori, 

ceea ce va duce la dezvoltarea de noi competenţe şi pentru alte cadre didactice din instituţia 

noastră. 
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Rezumat 

Ultimile decenii au consacrat o reală înclinare asupra educaţiei, ca resursă inepuizabilă 

în definirea persoanei  şi totodată ca formă de evoluţie şi transfigurare a colectivităţilor umane. 

Fiind una dintre priorităţile decidenţilor politici europeni şi internaţionali, educaţia se afirmă 

printr-un proces continuu de asimilare, aprofundare şi dezvoltare pe care omenirea îl deţine, 

unde cunoştinţele, valorile, aptitudinile şi comportamentele actorilor sociali se metamorfozează 

la schimările prezente şi capătă valenţe nebănuite de cunoaştere şi competitivitate umană. În 

acest fel, spiritul uman regăseşte prin educaţie un nou mod de a trăi şi de a fi, completând 

dimensiunea individuală, egocentristă, cu una globală, solidară şi altruistă. 

Cuvinte cheie:  dreptul la educaţie, dimensiune globală, competenţe, practici 

educaţionale, prioritate. 

1. Educaţia şi dreptul la educaţie 

Acordarea unui loc central în cadrul politicilor publice, trecute, prezente şi viitoare, în 

strategiile naţiunilor lumii, educaţia este răspunsul la problemele cu care se confruntă omenirea. 

Cu rol decisiv în asigurarea şi dezvoltarea unui mediu socio-cultural, economic şi politic, 

educaţia produce efecte pozitive în conştiinţa umană, ca o asumare conştientă la progres şi 

responsabilitate. 

Împlinirea definitivă a fiinţei umane vine deopotrivă cu spiritul creator generat de  lumini 

celeste, dar şi prin acţiunea educaţiei, generată cu scopul de a lărgi orizontul cunoaşterii şi al 

trăirilor permanente. Contextul creat îi conferă educaţiei condiţia sine qua non, cu efecte asupra 

democratizării societăţii, aplicării principiilor statului de drept, respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, dar şi condiţia de ,,factor ce favorizează buna înţelegere 

dintre popoare, toleranţa şi pacea.”
1
  

Plecând de la aceste considerente, educaţia ne călăuzeşte paşii către o societate a 

progresului, a binelui comun, unde factorul uman participă deliberat şi responsabil la dezvoltarea 

capacităţilor  intelectuale, fizice, spirituale şi morale. Prin ceea ce susţine şi dezvoltă, educaţia  

constituie obiectul dreptului la educaţie
2
, un drept fundamental al omului, cu rol esential 

în exercitarea celorlalte drepturi. În acest sens dreptul la educaţie are un pronunţat caracter 

universal, ce reiese din accesul egal şi nediscriminatoriu la actul de educaţie: orice persoană are 

dreptul la învăţătură.
3
  

Identificăm aşadar, dreptul la învăţătură ca parte integrantă a dreptului la educaţie, cu un 

spectru de influenţă, limitat prin acumularea de cunoştinţe teoretice şi practice într-un anumit 

                                                 

 PH-D, Facultatea de Ştiinţe Administrative, Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. 

1
 S.E. Lee, Education as a Human Right in the 21

st
 Century, în Democracy … Education, vol. 21, disponibil pe 

http// democracyeducationjournal.org/home/vol21/iss1/1/9. 
2
 I.Moroianu Zlătescu, A. Moţ, A. Bulgaru, Educaţie, Dreptul la educaţie şi Educaţia Pentru Drepturile Omului, 

Ed. IRDO, Bucureşti, 2016, p.7. 
3
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 26, alin.(1). 
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domeniu de activitate. Chiar dacă există o relaţie de la parte la întreg între educaţie şi învăţătură
4
, 

educaţia nu se reduce doar la tezaurizarea informaţiilor, ci ea este un izvor nesecat de evoluţie şi 

productivitate. Sub acest aspect finalitatea educaţiei are în vedere ,,crearea de indivizi 

responsabili şi profesionişti, liberi să ia decizii şi să participe la punerea lor în practică, în 

cunoştinţă de cauză. Reafirmăm că educaţia nu începe şi nu se sfârşeşte odată cu realizarea 

dreptului la învăţătură, ci continuă să se manifeste de-a lungul vieţii.”
5
  

Modul de exercitare a dreptului la educaţie trasează linii directoare ce alcătuiesc în esenţă 

procesul de educaţie prin: asigurarea unei educaţii elementare, gratuite şi obligatorii raportată la 

particularităţile intelectuale, psihice, de vârstă şi gen;  libertatea persoanei de a alege forma de 

educaţie; libertatea părinţilor de a le asigura copiilor educaţia morală şi religioasă în conformitate 

cu conştiinţa acestora; opţiunea de a alege în mod liber instituţia publică sau privată de educaţie, 

astfel încât să asigure standardele minime prevăzute de lege; orientarea şi formarea profesională 

în concordanţă cu capacităţile şi aptitudinile vocaţionale ale persoanei. 

Fundament în cultivarea şi pregătirea cetăţeniei active, dreptul la educaţie, este un drept 

socio-cultural, aparţinător drepturilor de a doua generaţie
6
, fiind  realizat prin intervenţia 

statului, în sensul că acesta presupune, din punct de vedere juridic, o creanţă din partea statului
7
 

şi în acelaşi timp este un drept ce garantează accesul la manifestări culturale proprii identităţii 

persoanei, la dezvoltarea şi formarea profesională, fără de care desăvârşirea fiinţei umane nu 

poate fi posibilă. Studiile din domeniul dreptului ne precizează că dreptul la educaţie poate fi 

tratat şi ca un drept de generaţia a treia prin faptul că, educaţia se regăseşte ca formă şi fond în 

componenţa dreptul la dezvoltare, constituind o condiţie primordială în evoluţia economică, mai 

precis în atingerea O.D.D. 

De remarcat este şi conţinutul art. 2 nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire
8
, 

care întăreşte puterea educaţiei şi asigură accesul liber oricărei persoane la dezvoltare şi 

autodeterminare, instruirea capătând sensul de pregătire, iniţiere şi perfecţionare în profesia mult 

dorită, iar educaţia, procesul desăvârşirii profesiei de cetăţean. Protecţia dreptului la educaţie şi 

libertatea educaţiei presupune o premisă absolută în măsura în care este dincolo de orice 

influenţă sau presiune din afară, ea manifestând o libertate permanentă ce îi permite 

neîntreruperea libertăţii de alegere.
9
 

2. Educaţia globală 

Privită ca un proces continuu de perfecţionare, educaţia devine o prioritate pentru 

actuala comunitate, fiind fundamentul dezvoltării durabile, al creşterii economice, al 

egalităţii de şanse, de gen şi al cetăţeniei globale. Raportată la întregul uman şi la evoluţia 

întregii societăţi,  educaţia, capătă o dimensiune nelimitată, globală, ce cuprinde întregul univers 

social, economic, politic şi cultural. Sub aceste aspect, constatăm că educaţia este vectorul 

principal în evoluţia tuturor domeniilor de activitate existente şi calea către reclădirea unei lumi a 

bunăstării şi a înţelegerii între naţiuni.                              

În prezent, pentru a vorbi global despre educaţie  presupune a forma o societate ce va 

putea răspunde nevoilor anticipate ale viitorului, orientând  angajamentul  actorilor politici  către 

acţiuni concrete, ce determină : formarea şi externalizarea unor atitudini de respect, 

conştientizarea şi valorizarea demnităţii umane, interes pentru probleme stringente, promovarea 

                                                 
4
 I.Moroianu Zlătescu, A. Moţ, A. Bulgaru, Educaţie, Dreptul la educaţie şi Educaţia Pentru Drepturile Omului, 

Ed. IRDO, Bucureşti, 2016, p.8. 
5
 A. Anda Veronica Nedelcu-Ienei, Dreptul la învăţătură, drept fundamental al omului, IRDO,Bucureşti, 2007, 

pp.58-60 şi 70-71. 
6
  Karel Vasek, Les dimensions universelles des droits de l’ Homme, vol I, UNESCO, 1990, pp.297-316. 
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 I.Moroianu Zlătescu, A. Moţ, A. Bulgaru, op.cit., p.9. 

8
 Convenţia CEDO, Protocol 1, art.2 

9
 J. De Groof, Education as a Basic Right in Present-Day Society: A Synthetic Approach, în Comments on The 

Law on Education of the Russian Federation, Ed. Leunven, Acco, 1993, p.16. 
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şi aprofundarea valorilor societăţii democratice contemporane: libertatea, justiţia socială, cultura 

păcii, egalitatea, solidaritatea, responsabilitatea şi nu în ultimul rând, crearea condiţiilor pentru 

instaurarea unei lumi durabile şi sigure. Toate aceste acţiuni concretizate în obiectivele unor 

proiecte globale fac trimitere către strategii de instituire ale dezvoltării durabile, ca un 

angajament pertinent ce garantează continuitatea şi permanentizarea educaţiei. 

Caracterul premanent şi nealterat al educaţiei îi asigură fiinţei umane accesul nestingherit 

la continuitate în dezvoltare şi afirmare. Ideea continuităţii educaţiei oferă o perspectivă nouă de 

a o trata ca drept pentru individ şi răspundere pentru decidenţi
10

. Conceptul de răspundere atrage 

după sine implicarea fără echivoc a decidenţilor de politici educaţionale europene, naţionale şi 

internationale, evidenţiate prin adoptarea unor proiecte globale, dintre care menţionăm: 

Declaraţia Mileniului 2000, Deceniul O.N.U. privind educaţia pentru dezvoltare durabilă (2005-

2014), Programul mondial privind educaţia pentru Drepturile Omului (2005-2019), Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă şi Programul Educaţie 2030. 

Declaraţia Mileniului 2000, un document solem ce reafirmă ataşamentul statelor membre 

O.N.U. ca fundament al unei lumi mai paşnice, mai prospere, mai juste, cu responsabilitatea 

comună a statelor în respectarea principiilor demnităţii umane, ale egalităţii şi echităţii, faţă de 

toţi cetăţenii lumii şi în special faţă de cei mai vulnerabili, şi în primul rând faţă de copii.
11

 

Textul declaraţiei trezeşte conştiinţa publică şi contribuie la formarea spiritului civic, mobilizând 

toare resursele mapamondului pentru rezolvarea problemelor globale. Se reiterează astfel o 

transformare globală asigurată prin cele opt obiective ale mileniului menţionate în Cadrul de 

acţiune. Unul dintre acestea se referă la asigurarea educaţiei primare pentru toţi copiii până în 

2015, fapt ce dovedeşte că doar 88% dintre copiii ţărilor în dezvoltare sunt şcolarizaţi; la 

eliminarea discriminărilor de gen privind educaţia primară şi secundară, constatându-se că doar  

în două ţări din trei, egalitatea între sexe este atinsă, în mediul instructiv-educativ. 

Deceniul O.N.U. privind educaţia pentru dezvoltare durabilă (2005-2014) se înscrie ca 

rezultat al unor consultări internationale în materie socială, ecologică şi economică, unde 

educaţia şi învăţământul tratează  principiile şi valorile dezvoltării durabile. În acest mod, 

conceptul de dezvoltare durabililă evidenţiază trei sfere interdependente: societatea, mediul şi 

economia, sfere ce contribuie la tranformarea pozitivă a societăţii, prin ,, încurajarea guvernelor 

să includă în strategiile lor şi în planurile de acţiune în materie de educaţie (…) , măsuri care să 

permită transpunerea în practică a obiectivelor  deceniului  privind educaţia pentru dezvoltare 

durabilă”
12

. Rolul pe care îl deţine educaţia în materia dezvoltării durabile, se referă la 

înţelegerea valorilor identitare, a practicilor şi demersurilor privind calitatea învăţământului, 

acţiuni de reformare a  sistemului de educaţiei, stimularea cercetării şi inovării, integrarea în 

programele şcolare de noi discipline legate de societatea cunoaşterii, care să favorizeze 

transformarea durabilă.  

Programul mondial privind educaţia pentru Drepturile Omului (2005-2019) are drept 

scop încurajarea şi punerea în practică de strategii globale privind educaţia pentru drepturile 

omului, axată pe ,,apărarea demnităţii umane, a egalităţii şi participării la luarea deciziilor în 

mod democratic, unde educaţia contribuie la prevenirea încălcării drepturilor omului şi a 

conflictelor violente”
13

. Desfăşurarea Programului a cuprins trei etape complexe: integrarea 

educaţiei pentru drepturile omului în învăţământul primar şi secundar, antrenarea instituţiilor de 

învăţământ superior cu rol în formarea unei profesii, a viitorilor cetăţeni, a specialiştilor în 

aplicarea legilor şi sprijinirea formării în domeniul educaţiei pentru drepturile omului a 

specialiştilor din mass-media. 

                                                 
10

 L. Şoitu, Educaţia continuă, Dreptul fiecăruia şi răspundera tuturor, Rev. Drepturile Omului, nr.1, Bucureşti, 

2016, p.11. 
11

 Declaraţia Mileniului, Rev. Drepturile Omului, nr.4, Ed. IRDO, Bucureşti, 2000. 
12

 Rezoluţia O.N.U. nr.59/237 din 21 oct. 2004. 
13

 I.Moroianu Zlătescu, A. Moţ, A. Bulgaru, op.cit., p.39. 
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Noile provocări la care societatea a fost supusă şi atingerea parţială a obiectivelor stabilite 

în programele anterioare, au dezvoltat un nou cadru de abordare a problemelor globale prin 

adoptarea unui document pluridimensional, intitulat: ,,Să transformăm lumea noastră: Agenda 

2030”. Acest proiect de importanţă vitală pentru întreaga omenire, reuneşte cele trei sfere ale 

dezvoltării durabile: societatea, mediul, economia, completându-le cu promovarea unei culturi a 

păcii şi securităţii, consolidarea statului de drept şi drepturile omului. De remarcat că noile 

obiective formulate în 2012 conţineau deja direcţiile principale ale negocierilor pentru elaborarea 

Agendei 2030.
14

 

În cuprinsul Agendei se regăsesc 17 obiective centrale, care determină un vast proces 

internaţional de tranformare evolutivă sub auspiciile globalizării, urmate de 169 de obiective 

specifice, care trasează mijloacele de realizare. Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4 vizează 

,,asigurarea accesului la educaţie de calitate, în condiţii de egalitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare pentru toţi de-a lungul întregii vieţi”. Aşadar, prioritizarea educaţiei 

în următorii 15 ani reuneşte toţi şefii de state şi guverne participanţi la acest act grandios, prin 

dorinţa de a transmite efortul şi aspiraţiile concretizate  într-un ideal global constructiv. 

Amintim câteva dintre obiectivele specifice în materie de educaţie: integrarea în educaţia 

preşcolară de calitate, absolvirea ciclului complet de învăţământ primar şi secundar, gratuit, 

obligatoriu, echitabil; accesul la învăţământ vocaţional raportat la particularităţile individuale, 

intelectuale; formarea unor tineri care să dobândească competenţe social-civice, lingvistice, 

tehnice, de comunicare, antreprenoriale, astfel încât să se integreze pe piaţa muncii; 

eliminarea disparităţilor între sexe şi egalitatea de acces a persoanelor vulnerabile, 

persoanelor cu dizabilităţi la toate nivelele de formare; adaptarea curriculei la noile solicitări 

globale prin introducerea unor discipline contemporane ce vizează educaţia pentru dezvolatre 

durabilă, pentru o cultură a păcii, a cetăţeniei democratice mondiale. 

Educaţie 2030 este parte integrantă a Mişcării Educaţiei pentru Toţi, program iniţiat de 

U.N.E.S.C.O., rezultat al angajării statelor membre O.N.U. de a promova oportunităţile de 

învăţare de-a lungul vieţii.
15

 Actul învăţării şi formarea continuă, ca elemente componente ale 

procesului de educaţie, indiferent de vârstă, gen, apartenenţă, trebuie privită ca un imperativ 

mondial, adresat tuturor decidenţilor statali şi non-statali de a veghea la respectarea politicilor 

globale, în vederea exercitării dreptului la educaţie ca dimensiune a dezvoltării individuale, 

regionale şi mondiale.  

3. Competenţe  privind  educaţia  globală 

Conţinutul instrumentelor international/programelor menţionate mai sus, stabilesc 

dimensiunea globală a educaţiei, susţinută prin cinci piloni, similari cu competenţele - cheie  ale 

actului de învăţare: învăţa pentru a cunoaşte, învaţă să înveţi, învaţă să faci, învaţă să exişti, 

învaţă să trăieşti cu ceilalţi.
16

 Fiecare dintre aceste competenţe sunt evidenţiate de un caracter 

plurivalent şi transdisciplinar, necesar unei lumi în schimbare.  

Prima competenţa, învăţă pentru a cunoaşte produce elemente ale gândirii sistemice prin 

intermediul cărora funcţionează sistemele sociale şi economice; înţelege elementele de bază 

privind globalizarea şi dezvoltarea durabilă; identifică implicaţiile educaţionale raportate la o 

lume echitabilă, durabilă şi pasnică, urmând a fi completată de cea, învaţă să înveţi prin 

înţelegerea principiilor, stilurilor şi metodelor de învăţare, accentuarea contextul specific fiecărei 

ţări, regiuni europene, mondiale, abordarea proceselor de învăţare în grup şi de gestionare a 

                                                 
14

 I.Moroianu Zlătescu, Noi obiective pentru dezvoltarea durabilă, Rev. Drepturile Omului, nr.2, Ed. IRDO, 

Bucureşti, 2015. 
15

 Documentul UNESCO, Adoption et lancement du Cadre  d’action Education 2030,  29 octombrie 2015. 
16

 M. Amariei, G.Buker, A. Castanheira, M. Cugler, N.Cugler, Global How? Facilitarea Educaţiei 

Globale.Manualul Formatorului, 2016; Această publicaţie a fost produsă cu asistenţa oferită de Uniunea Europeană, 

Ministerul Statului Baden-Wurttemberg - Germania şi Cameos-Instituto da Cooperacao e da Lingua –Portugalia. A 

se vedea www.global-how.de. 



 

 

328 

 

conflictelor. Cea de-a treia competenţă învaţă să faci determină planificarea, organizarea, 

evaluarea evenimentelor educationale; interacţiunea educaţională, utilizarea mediului natural, 

social şi cultural ca sursă de învăţare; realizarea de produse prin utilizarea metodelor  interactive 

orientate spre acţiune şi mijloace media. 

Particularităţile expresive şi semantice ale verbului a exista, capătă conotaţii nuanţate  

centrate valoric pe fiinţa umană, direcţionând elementul cheie învaţă să exişti către analiza 

comportamentului individual, social, politic în funcţie de obiectivele de dezvoltare ale 

mileniului; selecţia şi comparaţia informaţiilor prin gândire critică şi auto-reflexivă; exemple de 

inspiraţie; bune practici pentru o lume mai dreaptă, egală, pacifistă, responsabilă. 

Competenţa învaţă să trăieşti cu ceilalţi, conchide ciclul celor cinci piloni ce asigură 

dimensiunea globală a educaţiei, justificând astfel acţiunile determinante prin cooperarea, 

comunicarea, relaţionarea cu semenii privind valorile şi procesul educaţiei la scară micro şi 

macrosocială; conştientizarea diversităţii prin toleranţă şi valorizare; comunicare prin eliminarea 

inegalităţilor de orice gen; reflectarea critică şi depăşirea relaţiilor de putere din mediile 

educaţionale susţinute de condiţiile individuale, socioculturale şi istorice inegale. În acest mod 

dimensiunea globală a educaţiei direcţionează spre noi, toţi profunzimea  problemelor complexe 

cu care cetăţenii din diferite colțuri ale lumii se confruntă, încurajează și  susține  schimbarea de 

perspectivă, atitudine  și  inițiativă  la  nivel  individual şi colectiv, asumarea responsabilităţii  de 

a  deveni  agenți  de  schimbare  în  comunitățile  locale  din  care fac parte. 

Proces esenţial ce oferă cetăţenilor dobândirea abilităţilor de a trăi într-o lume 

globalizată, educaţia globală accentuează dimensiunea dreptăţii şi a sustenabilităţii prin contexte 

de învăţare  dedicate gândirii critice, a dialogului şi a creativităţii. 

 

 

Bibliografie: 

 

 A. Anda Veronica Nedelcu-Ienei, Dreptul la învăţătură, drept fundamental al omului, 

IRDO, Bucureşti, 2007; 

 M. Amariei, G.Buker, A. Castanheira, M. Cugler, N.Cugler, Global How? Facilitarea 

Educaţiei Globale. Manualul Formatorului, 2016; 

 Convenţia CEDO, Protocol 1; 

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 

 Declaraţia Mileniului, Rev. Drepturile Omului, nr.4, Ed. IRDO, Bucureşti, 2000; 

 Documentul UNESCO, Adoption et lancement du Cadre d’ action Education 2030, 2015; 

 J. De Groof, Education as a Basic Right in Present-Day Society: A Synthetic Approach, 

în Comments on The Law on Education of the Russian Federation, Ed. Leunven, Acco, 

1993; 

 S.E. Lee, Education as a Human Right in the 21
st
 Century, în Democracy … Education, 

vol. 21; 

 I.Moroianu Zlătescu, A. Moţ, A. Bulgaru, Educaţie. Dreptul la Educaţie şi Educaţia 

Pentru Drepturile Omului, Ed. IRDO, Bucureşti, 2016; 

 I.Moroianu Zlătescu, Noi obiective pentru dezvoltarea durabilă, Rev. Drepturile Omului, 

nr.2, Ed. IRDO, Bucureşti, 2015; 

 Rezoluţia O.N.U. nr.59/237/2004. 

 L. Şoitu, Educaţia continuă, Dreptul fiecăruia şi răspundera tuturor, Rev. Drepturile 

Omului, nr.1, Bucureşti, 2016; 

   K. Vasek, Les dimensions universelles des droits de l’ Homme, vol I, UNESCO, 1990; 



 

 

329 

 

Echipa Multitouchcnme – Emergența proiectelor în metodologia 

Transdisciplinarității experimentale 
 

 

Prof. dr. Georgeta Cozma - Coordonator Echipa Multitouchcnme  

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare, jud. Satu Mare  

  

I. PIETRE PENTRU EDUCAȚIA SECOLULUI  21 

Să facem  un  scurt exerciţiu de reflecţie: deschideţi  site-ul Worldometers
1
, care face 

parte din Real Time Statistics Project,  pentru a urmări date în timp real, la nivel planetar, despre 

dinamica populaţiei, economie şi guvernare, sănătate, educaţie, media, energie etc. Cifrele afişate 

se bazează pe algoritmul Worldometers, procesând statistici obţinute din surse profesioniste. 

Modificarea acestora, într-un ritm ameţitor, certifică, indubitabil, că civilizaţia umană se află în 

cea mai spectaculoasă etapă a dezvoltării ei, dar şi într-un moment de răscruce: disoluţia lumii 

vechi, fenomenul globalizării şi tranziţia de la o realitate continuă, liniară, la realitatea 

discontinuă, neliniară; de la principiile deterministe ale fizicii clasice la cele ale mecanicii 

cuantice, spre noi pattern-uri epistemologice, cognitive, axiologice. Gilbert Durand vorbeşte 

despre Civilizaţia Imaginii,  M. Maffesoli despre Galaxia Imaginarului, care se opune agresiv 

Galaxiei Gutenberg, în vreme ce Alvin Toffler numeşte prin sintagma  Al Treilea Val noua 

paradigmă  culturală, marcată de fenomenul globalizării şi al trecerii spre o civilizaţie în care 

decisive sunt cunoaşterea, procesarea  informaţiilor şi comunicaţiile. Globalizarea a condus la 

un salt spectaculos al  informatizării societăţii, promovând un nou concept, Societatea 

Cunoaşterii (Knowledge-based Society), postindustrială. Polaritatea celor două paradigme despre 

care vorbeşte Fritjof Capra,  Maşina newtoniană  şi Noua fizică, nu fac decât să acutizeze criza 

globală a lumii contemporane, anunţată încă din anii ’60, în care simplitatea reducționistă este 

anulată de complexitatea multidisciplinară, fizicianul accentuând asupra nivelului eronat de 

percepţie a realităţii şi vorbind despre necesitatea unei noi paradigme care să reconcilieze ştiinţa 

cu spiritul, înţelepciunea  Orientului  cu ştiinţa Occidentului, în vederea configurării unui viitor 

durabil al omenirii. Omul secolului 21 își configurează în continuare existența prin raportarea la 

conceptele deterministe ale gândirii cartezian-newtoniene, în vreme ce mecanica  cuantică, 

principiul antropic şi paradigma holografică deschid o nouă viziune asupra lumii, a omului şi a 

cunoaşterii, cu efecte imediate în palierul educaţiei, descoperirea infiniului mic, a cuantei 

(Planck) provocând cel mai complex salt de la Copernic încoace. Agresat de boom-ul 

informațional, care  crește exponențial, de supratehnologizarea fără precedent, care a generat un 

adevărat big-bang disciplinar (existența celor 8000 de discipline, despre care vorbește acad. 

Basarab Nicolescu), expectanţa omului  modern ar fi o nouă paradigmă, o nouă viziune asupra 

realităţii, care să provoace mutaţii fundamentale în gândire, percepţii şi valori. Nu supralicităm și 

nici nu îi acordăm exclusivitate, dar credem că o posibilă soluție viabilă a ieşirii Omului din 

Matrix-ul secolului 21, ar putea veni și dinspre metodologia Transdisciplinarității experimentale, 

asociată cu Studiul Complexităţii și grefată pe paradigma constructivistă. Față de abordările 

disciplinare  sau  inter/multidisciplinare, viziunea transgresivă  asupra lumii  depășește domeniul 

restrictiv al științelor, implicându-l într-un dialog viu și fertil „nu doar cu științele umaniste, ci și 

cu artele, literatura, poezia și experiența interioară”
2
. Printr-o plastică analogie, acad. Basarab 

Nicolescu asociază graniţele dintre discipline cu  graniţele  geografice pe o hartă ‒ disciplinele, 

ca și ţările, se ating, dar rămân în delimitările convenționale; pe când abordarea 

transdisciplinară  vede disciplinele ca pe nişte planete în univers, cu foarte mult spaţiu liber între 

                                                 
1
 Sursă: htpp:/www.worldometers.info/. 

2
 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest,  traducere Horia Mihail Vasilescu,  Editura Junimea,  Iași, 

2007,  p. 175. 
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ele şi dincolo de ele. Graniţele disciplinare au fost create de mintea umană, ele sunt doar 

epistemologice, nu şi ontologice. Dez-mărginirea vine, așadar, dinspre Subiectul care 

transgresează granițele disciplinare, pentru că transdisciplinaritatea nu își propune accederea la 

cunoașterea abstract-informativă (Erkenen), rațională, ci la cunoașterea asumată, interiorizată 

prin trăire, prin contopirea cu Obiectul său (Verstehen), la unitatea cunoașterii, care nu mai este 

doar interioară sau exterioară, este simultan și interioară și exterioară. ,,Creând punți între 

științele exacte și științele umaniste, între știință și Tradiție, între gândirea științifică și gândirea 

simbolică, între cunoaștere și ființă, Transdisciplinaritatea tinde către unitatea cunoașterii, 

trecând prin etapa obligatorie a autocunoașterii”
3
. Metodologia transdiciplinarității implică o 

atitudine transdisciplinară, bazată pe rigoare, deschidere și toleranță, „caracteristici fundamentale 

ale atitudinii şi viziunii transdisciplinare.  Rigoarea în argumentaţie, care ia în seamă toate datele 

existente, este cea mai bună barieră în calea derivelor posibile. Deschiderea implică acceptarea 

necunoscutului, neaşteptatului şi imprevizibilului. Toleranţa este recunoaşterea dreptului de a 

susţine idei şi adevăruri contrare acelora pe care le împărtăşim noi înşine”
4
.  

În acest context, mai  multe căi se deschid în fața Profesorului, modern Tezeu,  care iese 

din labirintul disciplinar, se re-formează, devine antrenor de spirit (Constantin Noica), coach, 

mediator între Subiectul şi Obiectul  cercetării, partener al elevului în procesul de învăţare, 

scopul său fiind „cultivarea  potenţialului creativ al tinerilor, pregătindu-i pentru o societate în 

care integrarea tehnologiei poate contribui la dezvoltarea succesului lor”
5
. În metodologia 

transdisciplinară profesorul nu livrează doar un instrument, ci livrează cunoaștere, nu este 

singurul expert, dimpotrivă face echipă cu specialişti şi mentori din toate zonele de investigaţie. 

El pune întrebări pe care elevii le luminează prin investigaţie individuală şi dirijată, prin 

experimentare directă, prin reflecţie asupra lor, prin căutări personale, prin selectare şi 

generalizare, devenind „experţi  în învăţare”. Implicit, educația sub semnul Transdisciplinarității 

experimentale poate deveni, în mod real, o aventură a cunoaşterii, nu o cursă a memorării, o cale 

a dezvoltării  potenţialului creativ, de identificare a zonelor  neexploatate în studiul disciplinar și 

astfel homo faber, omul consumator, eficient şi pragmatic îl poate redescoperi pe homo artifex. 

Transdisciplinaritatea experimentală poate genera străpungeri, saltul spre alte politici 

educaționale, poate întemeia o educație bazată pe experiment și descoperire, pe munca în echipă, 

pe trans-alteritate. 

II. ECHIPA MULTITOUCHCNME 
6
 – Cluster de străpungere 

,, Un punct de referință  în formalizarea metamorfozei prin care trece societatea de azi... 

Felicitări!
7
” 

II.1. În cadrul concursului național de proiecte inter și / sau transdisciplinare ,,Învățare 

pentru Societatea Cunoașterii ”, propus  de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare 

Externă – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu SIVECO 

ROMÂNIA şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în 2011, Echipa Multitouchcnme a 

Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Satu  Mare a participat cu proiectul ,,Omul de la Pământ 

la Cer”, cu care a obținut punctajul maxim pe Regiunea N-V și  laboratorul multi-touch
8
. Acesta 

a devenit locul în care sădim semințe întru Transdisciplinaritate experimentală și Studiul 

Complexității  în proiecte emergente, originale și inedite, prin care dezvoltăm  elevilor abilităţi  

                                                 
3
 Basarab Nicolescu, Michel Camus, Rădăcinile liberăţii,  traducere Carmen Lucaci, Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2004, p. 94. 
4
 Basarab Nicolescu, Transdiciplinaritatea…, loc. cit., articolul 14, p. 177. 

5
 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea…, loc. cit., p. 102. 

6
 Pagini de marketing:  

Echipa Multitouchcnme: https://www.facebook.com/echipamultitouch/ 

The Multitouchcnme team projects: https://www.facebook.com/multitouch/ 
7
 Florin Munteanu, Scientific Secretary of the UNESCO chair in Geodynamic la The Academy of Romanian 

Scientists 
8
 Proiectul propus de SIVECO România este premiat cu Gold Award la Campionatul Mondial de proiecte: IPMA 

International Project Excellence Award 2013, certificându-se valoarea  acestuia.  

https://www.facebook.com/pages/The-Academy-of-Romanian-Scientists/444832935632556?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/The-Academy-of-Romanian-Scientists/444832935632556?ref=br_rs
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de ordin înalt şi capacităţi cross-curriculare, o atitudine transdisciplinară. Şi, pentru că 

înțelegerea  Transdisciplinarității  se lovește  adesea de  grave confuzii și de rezistență dinspre 

sistem, am inițiat, în cadrul Centrului Județean de Excelență Satu Mare un Atelier 

Transdisciplinar, în prelungirea sugestiei acad. Basarab Nicolescu. 

În Echipă sunt cuprinși, anual, peste 200 de elevi și profesori deschiși metodologiei  inter 

și transdisciplinare, conștienți că avem nevoie nu doar de Smart City, ci și de Smart People: 

Georgeta Cozma, Ioan Pop, Nicoleta Cherecheș, Liviu Rotaru, Viorel Solschi, Claudia Pop, 

Bianca Domuț, Mariana Brumboiu, Alexandru Blaga, Ovidiu Pop, Carmen Bratosin, Delia 

Seicean, Dorina Ziman, Daniela Vălean, Gigelia Silaghi, Edit Mali, Laura Groza, Adriana Oprea, 

Nicoleta Șandor, Elenita Durla-Pașcu, Mariana Molnar, Gheorghe Popdan. Colaborarea 

profesorilor este flexibilă, în funcție de proiectele elaborate. 

Încă de la începutul constituirii, am gândit Echipa ca pe un ,,nucleu de străpungere”, prin 

care să generăm saltul înspre noul tipar educațional cerut imperativ de societatea bazată pe 

cunoaștere, fără, însă, a provoca o ruptură față de Tradiție. Ne-am bazat pe competențele 

personale ale elevilor și profesorilor, combinate sinergic, în vederea coagulării acelor 

competențe-nucleu (core competencies) necesare în proiectele inter și transdisciplinare. Integrată, 

inițial, în Cursul opţional Învăţare pentru societatea cunoaşterii ( 2010-2011), Echipa s-a 

dezvoltat din anul 2011 până în prezent ca un cluster în care dezvoltăm noi abilităţi şi 

competenţe necesare elevilor pentru dezvoltarea  personală şi profesională şi pentru participarea 

activă  în societate, prin care pot să răspundă provocării de învăţare pe tot parcursul vieţii şi, 

implicit,  să se adapteze la inserţia pe piaţa  muncii.  

Arhitectura Echipei este riguroasă, articulată pe modelul corporatist al departamentelor 

coordonate de elevii-seniori: Creativii-Documentariștii-Softiștii-Traducătorii-PR/Marketing.  

II.2. Emergența proiectelor în metodologia Transdisciplinarității experimentale 

Proiectul Omul de la pământ la cer  încapsulează organic toate temele pe care le-am 

abordat până în prezent, constituind nucleul de emergență. În activitățile noastre, multiple, 

variate şi complexe, aplicăm principiile Raportului Delors elaborat de Comisia Internațională a 

Educației pentru secolul 21, de pe lângă UNESCO, care fixează cei patru piloni ai educației. 

II.2.1. Cercetare - A învăţa să cunoşti  

Presupune, din perspectivă transdisciplinară, înainte de toate, a învăţa spiritul ştiinţific, 

însuşirea instrumentarului cercetării ştiinţifice, iniţierea de timpuriu în ştiinţă, pentru a accede la 

marile cuceriri ale aventurii umane, a învăţa să înţelegi complexitatea lumii. Cunoaşterea in 

vitro, specifică lumii deterministe, este înlocuită de cunoaşterea in vivo, dinamică, în care 

experimentarea devine cale către construirea cunoaşterii. Scopul explicit al acestui gen de 

activităţi este trezirea interesului în rândul elevilor pentru cercetare  ştiinţifică, însușirea și 

aplicarea metodelor științifice, dezvoltarea plăcerii de a participa la conferinţe științifice de 

anvergură. Astfel, a devenit o constantă participarea elevilor Echipei și a unui grup de profesori 

la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual ,,Tehnologii moderne în educaţie şi 

cercetare" – CNIV, organizată de Universitatea Politehnică Bucureşti, MEN și SIVECO 

România, lucrările  lor, premiate anual,  fiind incluse în volumul conferinţei
9
.  

De asemenea, amintim  participarea, generarea și coordonarea de proiecte înscrise în 

calendarul evenimentelor naționale și internationale: EDU. ARCTIC  (2018);  WORLD  

SPACE WEEK (2014 – 2017); HOUR OF CODE  (2012 – 2017); Earth Day Network's - 

GAIA DAY – (2014 - 2017) ș.a.  

II.2.2. Dezvoltarea abilităților - A învăţa să faci 

Într-o societate bazată pe eficienţă şi consum, omul se află într-o permanentă competiţie, 

ce conduce, în cele din urmă, la alienare, categorie negativă prin excelenţă, cum o consideră   

Hugho Friedrich. La nivelul educaţiei, elevii învaţă doar pentru a obţine note mari, pentru a 

promova examenele, uitând de plăcerea de a descoperi, de a învăţa necondiţionat. Perspectiva 
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transdisciplinară reinvesteşte verbul „a face” cu sensul etimologic, gr. Poiein  însemnând „a 

crea”, ceea ce permite elevilor dezvoltarea abilităților esențiale de rezolvare a unor probleme. 

Activitățile subordonate acestui principiu se materializează în proiecte care participă la 

concursuri naționale și internaționale, în editarea Revistei MACH (CJEX Satu Mare) și a altor 

activități.  

Vom ilustra câteva dintre proiectele medaliate în competițiile internaționale în ultimii ani. 

Proiectul FRIENDLY ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Medalie de Bronz – Infomatrix 

World Final 2018 – Computer Art ) este o demonstrație a modului în care Omul secolului 21 

poate să colaboreze cu Inteligențele Artificiale pentru atingerea unui obiectiv comun: salvarea 

Planetei GAIA, o prelungire a ideii susținute de Steve Jobs: ,,Cred că cele mai mari inovații ale 

secolului 21 vor fi la intersecția dintre biologie și tehnologie. O nouă eră începe”. Folosind 

Biomimicry, combinând design-ul inspirat de Natură și forța tehnologiei, am propus  un design 

conceptual pentru Inteligențe Artificiale Prietenoase  ( FAI), autonome, mobile, cu o configurație 

modulară, care pot să fie folosite în scopul salvării unor specii pe cale de dispariție sau să 

amplifice cunoașterea și expertiza oamenilor în diverse domenii ale cunoașterii și vieții. Echipa 

de proiect: Patrik Florin Mihalca (XA); Silvia Manoliu, Raul Handrău ( IX A); Laura Chantal 

Dulău, Maria-Carla Ban, Nemeț Daiana, Ștefana Ursu (IX C); Szollosi Thomas ( student 

Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca). Referenți științifici: Prof.: Liviu Rotaru, Claudia 

Pop; Ing. Marian Stan (Continental Teves, Frankfurt). Concepție și perspectivă transdisciplinară: 

prof. Dr. Geta Cozma, coord. Echipa Multitouchcnme și Atelier Transdisciplinar (CJEX SM). 

Proiectul REHUMAN DESIGN (Medalie de Bronz – Infomatrix World Final 2018 – 

Computer Art ) este o pledoarie pentru păstrarea valențelor umane într-o Eră în care Homo 

Sapiens  a făcut deja saltul la Cyborg, la omul bionic, prin îmbinarea părților organice cu cele 

anorganice. În proiectul nostru ne-am propus să ilustrăm modul în care, prin intermediul  

ingineriei genetice, a nanotehnologiei sau a medicinei regenerative, Homo Sapiens  se pregătește 

să devină Homo Deus. Echipa de proiect: Simina Barle (IX A); Antonio Morar (X A); Alex 

Christian Sabau; Carmen Nemeș (IX D).Referenți științifici: Prof.: Nicoleta Cherecheș, Nicoleta 

Șandor; Concepție și perspectivă transdisciplinară: prof. Dr. Geta Cozma. 

Proiectul   RECHARGEABLE  FUTURE (Medalie de Bronz – Infomatrix World 

Final 2017 – Computer Art ) se înscrie în  categoria  ,,Nature and environment”. Cea mai gravă 

problemă cu care omenirea se confruntă astăzi este poluarea, cauzată de folosirea excesivă a 

resurselor naturale. Proiectul  nostru propune un concept de mașină electrică ce îşi reîncarcă 

bateriile folosind toate sursele  naturale de energie. Echipa de proiect: Thomas Szollosy, David 

Gabor (XIIF); Referenți științifici:prof. Ioan Pop, Claudia Pop; Concepție și perspectivă 

transdisciplinară: prof. Dr. Geta Cozma. 

Proiectul VISUL ZBORULUI–ISTORIA AVIAȚIEI ROMÂNE (Diplomă de Onoare 

2 la competiția International Luma StarT Award 2017, din Finlanda, situându-se între cele 10 

proiecte nominalizate, din cele peste 800 implicate în competiție)  este o pagină Web, cu valoare 

de resursă educațională, care poate  să susțină procesul de e-Learning. Pentru accentuarea 

aspectului educațional, s-a realizat o conexiune cu  platforma Wand.education, ultimul produs 

SIVECO  România în materie de resursă educațională și s-a exemplificat  modul în care se pot 

transfera informațiile de pe pagină  în scenariul  unei lecții interactive. Echipa de proiect:Patrik 

Mihalca (XA); Referent științific: prof.Nicoleta Cherecheș; Concepție și perspectivă 

transdisciplinară: prof. Dr. Geta Cozma. 

II.2.3 Trans-alteritatea - A învăţa să trăieşti alături de ceilalţi 

Transdisciplinaritatea pledează pentru toleranţă, pentru empatie şi deschidere înspre 

Celălalt. O experiență definitorie pentru elevii Echipei este internship-ul plătit, în cadrul 

parteneriatului realizat de Echipa Multitouchcnme  cu  AlfaVega
10

   Satu Mare (2012- 2018)  

pentru  20 elevi ai Echipei (iunie – august). De asemenea, organizăm workshop-uri pentru 

oaspeți din țară și străinătate; întâlniri cu mentori (Dumitru Prunariu, Cătălin Prunariu-Căpitan 
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TAROM; Alexandru Mironov; Radu Jugureanu, AeL eContent Department Manager, SIVECO 

România; Radu Georgescu, Chairman and President of Gecad Group, Marian Stan - ing. 

Continental Division Chassis & Safety, Frankfurt ș.a.); traning-uri online ( BEACONING- 

SIVECO  România 2018 - Echipa Multitouchcnme a fost selectată între cele 13 școli pilot din 

țară în vederea implementării proiectului și a formării profesorilor). 

II.2.4. Empatia – A învăţa să  exişti 

Sloganul nostru este: ,,Sky is not the limit...every cloud has a silver lining!”, de aceea 

creăm elevilor noștri convingeri suportive; îi ajutăm să fie conștienți de resursele lor; să 

acționeze asumat pentru rezultate durabile. Pilonii pe care ne construim strategia sunt: 

Încredere, Anduranță, Disponibilitate, Dedicație, Respect.  

Echipa a participat activ la proiectul inițiat de Asociaţia de părinţi a elevilor de la Colegiul 

Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Satu Mare, Clubul Rotary  şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare: 

Oprește intimidarea / Delete Bullying
11

, derulat în perioada oct.2017- febr.2018.  

Unul dintre proiectele Echipei este filmul LOVE UPON US (Medalie de Bronz – Infomatrix 

World Final 2018 – Short Movie) care nu este un film despre victime, ci despre puterea din noi 

de a ne implica, de a exersa alteritatea, de a ne oglindi în Celălalt, conștient și asumat, înțelegând 

că suntem programați pentru conexiune. Echipa de proiect: Antoniu  Gavriş, Alexandru Indricuț, 

Mihai Olariu, Șerban Stoica (X A); Referent artistic: Bogdan Ceteraș (Abs. Universitatea de Arte 

Târgu-Mureş ); Coordonatori: prof. Dr. Geta Cozma, prof. Gigelia Silaghi.  

III. Concluzii 

În viziunea transdisciplinară există şi o trans-relaţie, care leagă cei patru stâlpi ai 

educaţiei şi care se află în interiorul fiinţei, stadiul în care mentalul se conciliază cu sentimentele 

şi cu trupul. Omul trăieşte simultan la nivelul realităţii individualule, sociale şi cosmice, unite 

sub semnul Terţului Tainic Ascuns. Abordarea transdiciplinară, îmbinată cu paradigma 

constructivistă, poate să contribuie substanțial la reformarea educației mondiale. Din 2011 până 

în prezent, implementăm metodologia transdisciplinarităţii experimentale în proiecte care îşi 

propun să schimbe paradigma educaţională din sistemul românesc. Muncim  în echipă, dar în 

competiție este  lupta elevilor, cărora le mulțumim pentru anduranță, dedicație și entuziasm. 

Recunoaşterea muncii noastre în mediul de cercetare naţional, academic sau în palierul 

preuniversitar certifică valoarea muncii noastre. Proiectele Echipei Multitouchcnme au fost 

incluse în  Anuarul celor 100 de Proiecte de referință în educație 2015, 2016 – Edumanager.  
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