
 

 

 

Într-o epocă în care informațiile circulă cu o viteză care a întrecut și cele mai avangardiste 

viziuni ale înaintașilor noștri, în zile în care, de multe ori, obsesia viitorului ne face să ignorăm 

prezentul, ce rol mai poate avea studiul trecutului (Istoriei) și comemorarea acestuia. Are vreo 

relevanță acțiunea comemorativă, fie aceasta națională sau locală? Ne poate îmbogăți aceasta 

viitorul „prezentofag”? 

Răspunsul depinde de viitorul pe care ni-l dorim. Unul care să ne aparțină, din care să 

facem conștienți parte sau unul în care nu vom ști cine vom fi pentru că nu am știut cine am fost. 

Sărbătorirea evenimentelor trecutului, aprofundarea semnificațiilor acestora sunt creatoare de 

identitate, punte de legătură între ceea-ce-am-fost-ceea-ce-suntem-și-ceea-ce-vom-fi. 

Istoria Colegiului Național „Sfântul Sava” se confundă cu istoria intrării în modernitate 

a spațiului românesc. De la întemeierea sa, până în zilele noastre, indiferent de denumirea pe 

care a purtat-o sau de locul unde și-a avut sediul, prin elevii și prin profesorii pe care i-a avut, 

„Sfântul Sava” s-a dovedit a fi un etalon al excelenței în educație. 

Istoria CNSS este și o dovadă a faptului că Binele poate învinge. În ciuda „terorii istoriei” 

care s-a abătut uneori asupra spațiului românesc și care, inevitabil, a afectat și instituția și 

personalitățile pe care astăzi le cinstim, mugurii gândirii libere și ai educației de calitate au putut 

înflori din nou. 

E datoria noastră, a celor din prezent, elevi și profesori deopotrivă, să cinstim memoria 

celor care ne sunt modele atât în privința unei educații de calitate, cât și a unei conduite demne. 

Sărbătorind Ziua Colegiului Național „Sfântul Sava” ne prețuim ascendența prin omagiul 

acordat celor care ne-au precedat, ne onorăm prezentul apartenenței la o comunitate academică 

de prestigiu și, nu în ultimul rând, ne construim viitorul care, fără cunoașterea trecutului și fără 

prețuirea prezentului, ar fi incomplet. Altfel spus, „O tradiție de secole, un viitor pe măsură”. 

 

LA MULȚI ANI, COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA”! 


