
Cândva. Acum. Peste timp 

Mergând de-a lungul unei străduțe înguste, ușor, la vale, arunci o privire fugară spre propria 

ta reflexie din geamurile negre, sticloase. O observi cum tremură parcă, suprapusă peste 

imaginea ondulată a unei case de epocă, de inspirație franceză. Continui să înaintezi. Sticlă, 

cărămidă, var, asfalt și, în sfârșit, în capătul străzii, metalul gardului dincolo de care zărești 

clădirea în stil neoclasic a Colegiului Național ,,Sfântul Sava”.  

Oare, într-un viitor îndepărtat, această instituție va mai arăta la fel? Fondatorii săi nu ar 

recunoaște-o astăzi - nici nu ar ști unde să o găsească, pentru că Academia Domnească, prima 

instituție de învățământ superior din Țara Românească, a fost creată în timpul domniei lui 

Constantin Brâncoveanu, la îndemnul Stolnicului Constantin Cantacuzino, în chiliile 

Mănăstirii ,,Sfântul Sava”, în apropierea Universității de astăzi. Nu numai  arhitectura 

colegiului o face memorabilă, ci și  oamenii care i-au trecut pragul; visele lor plutesc încă în 

sălile de clasă, se strecoară pe sub uși sau ferestre și se răsfrâng în conștiința noilor generații. 

Iscălite pe hârtie sau scrijelite în lemnul moale al băncii, aspirațiile lor de demult devin 

suportul ideilor de astăzi - un palimpsest în așteptarea unei noi povești.  

Nu știu unde te va conduce drumul tău, fie în țară, fie în afara granițelor, fie în universul 

cifrelor, fie în cel al literelor, însă pot afirma că firele pe care le vom depăna tu, eu și ceilalți 

saviști care au fost, sunt și vor fi, toate pornesc din același punct: COLEGIUL NOSTRU 

DRAG, <<SFÂNTUL SAVA>>.   

Oriunde am fi, ne vom aminti cu o înfiorare dulce de anii de liceu - ascultări, pete de cerneală, 

râsete pe ascuns, urme fantomatice de marker pe tabla albă sau praf de cretă lunecând peste 

catedră, muzică și zgomot, liniște și fum, lumini de neon tulburi precum gândurile înainte de 

teste, toate exprimate în doar două cuvinte: ,,Sfântul Sava”. Numele evocă nu doar amintirea 

colegiului, ci și cea a sfântului său ocrotitor, călugărul ortodox și prinț sârb. Originea 

balcanică, însă nu română, a Sfîntului Sava ilustrează importanța deosebită pe care Colegiul 

a avut-o dincolo de granițele țării. În secolul al XVIII-lea, Academia Domnească a devenit 

principalul centru de cultură din Balcani, atrăgând intelectualii străini prin cursurile 

moderne pe care le oferea, bazate pe ideologia iluministă. Academia își propunea aplicarea 

gândirii critice și a metodelor experimentale în domeniul științelor ce urmau să fie cunoscute 

drept sociale și naturale, dar și în domeniul umanioarelor. Controlul exercitat de Patriarhie 

asupra Academiei din Constantinopol a reprezentat un obstacol în laicizarea învățământului, 

determinându-i pe mulți dintre   elevi și  profesori să se îndrepte, astfel, spre București, unde 

sfera intelectuală a putut urma un curs de dezvoltare propriu, aliniindu-se cu Occidentul. 

Academia Domnească  a devenit nu numai un focar de cultură transnațional în Peninsula 

Balcanică, dar și un centru de iradiere al vestului, prin călătoriile întreprinse de elevii săi. 

Atunci, ca și acum, unii absolvenți alegeau să-și continue studiile în străinătate, inițial 

frecventând universitățile din Italia, mai apoi din  Franța și Austria, iar acum, din regiunea 

Euro-Atlantică sau Austral-Asiatică, facilitând întărirea conexiunilor dintre popoare și 

difuzarea ideilor de avangardă.  



Definită atât prin cosmopolitism, cât și prin naționalism, Înalta Școală Națională de la 

,,Sfântul Sava”a jucat un rol cheie în consolidarea culturii naționale românești în secolul al 

XIX-lea mulțumită directorului său, Gheorghe Lazăr, activist și patriot care a introdus pentru 

prima oară predarea în limba română. Colegiul Național ,,Sfântul Sava” este, așadar, 

matricea din care izvorăsc experiențele unice ale fiecăruia dintre noi, dar și elementul care îi 

unește pe toți românii: limba. Chiar și în perioada comunistă, când colegiului i-a fost răpit 

numele din cauza conotațiilor religioase, fiind redenumit Liceul ,,Nicolae Bălcescu”, 

importanța sa pentru destinele elevilor a rămas aceeași. Oricât de copleșitoare ar părea 

reputația pe care a dobândit-o COLEGIUL, când privești imaginea sa îndeaproape, îți vei da 

seama că te uiți, de fapt, la o pictură pointilistă, unitatea fiind o iluzie conferită de distanță și 

posibilă doar prin asocierea punctelor individuale din care este compusă. Tu ești unul dintre 

acele puncte - spiritul liceului condensat într-o viață de om, parte și întreg, în același timp. 

Poate că încă nu putem cuprinde cu privirea întreaga imagine pe care o construim, însă, cu 

timpul, odată ce ne vom îndepărta de origine, vom privi în trecut peste umăr și vom zări linia, 

unind punctele.       

Nu pot spune ce ne rezervă viitorul, însă știu că el nu va exista până când nu îl vom scrie, 

împreună, prin însumarea a tot ceea ce facem acum.  

Așadar, astăzi, la ceas aniversar, elevi și profesori, la unison, urăm COLEGIULUI 

NAȚIONAL ,,SFÂNTUL SAVA ”: 

,,LA MULȚI ANI ÎN GLORIE ȘI ONOARE!” 
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