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Cucerirea Independ< "l ţl'i na ţi on a l e a României a du s la înlăturarea
u neia din princi pa lf'l e ob� tacole care stăteau în calea dezvoltării capita
liste a ţării : dependenţa faţă de I m peri ul Otoman. Posibilitatea de a în
cheia în mod nest i ngh er i t tratate comerciale şi v am ale cu diferite state ,
a pP rm is ad op tar ea une i politici economice care să favorizeze dezvolta
rea industrială a ţări i , con d iţie esenţială pentru propăşirea statului mo
dern român. La rî nd u l ei, dezvoltarea i nd us tri d capitaliste are co nseci nţe
directe asupra celorlalte ramuri ale economie>i : agri cultura, sistemul ban
car c a p i tal i s t , conwrţul i n te rn şi (•xtorn, ciiil <' de com u ni caţi e şi de tran s
port.

In acelaşi ti m p, în ul ti mul sfert al secol ulu i al XIX-lea viaţa pol i
tică d i n ţara n o astr ă conti nuă să fi<' do m i n ată de reprezentanţii celor

două principale partide de guvernămînt, liberal şi con servator. Pe acest
fundal asistăm la întiiri rea poziţiilor economice ale burgheziei, în raport
cu m o ş i erim e a , fapt ce dt:'term ină creşterea i nflu e nţe i politice a burghe
zid în cadrul sistemului economic.
!n această per i oadă arc Joc procesul de afirmare a proletariatului
în viaţa pol it i că a ţăr'i i . Dar nu a avut un partid politic propriu pînă în
l 893 - anul cre[Jri i PSDMR - proletariatul s-a afirmat încă de la în
ceputurile sale pe pla n politic, p ro nu n ţîn d u-se în principalele probleme
care fr ă m întau societatea romfmească.
In acest context, cul tura acestei epoci reflectă transformările sociale şi
t)ol i t ice, contribuind, la rî n d u l stm la î na in tarea societătii
din tara
.
'
noa stră .
O largă m i şca re pentru reorganizarea învăţămîntului românesc se
produce d u pă l fl48 ; ea avea la bazt1 necesitatea i nstruirii maselor popu 
lare, în vederea creării posibil ită ţii de recrutare a mîinii de lucru cali
ficate pentru întreprinderile şi i n s tituţii l e societăţii capitaliste . Prin a
ceastă dezvoltare a învăţămîntului erau s ervi t e interesele burghezjei a
fl atl' în asc0nsi u n P.
Legea i nstru cţi unii publice, dată de Alexandru Ioan Cuza, în 1 864.
prev edea învăţămîntul primar (elem en tar) d0 patru cla se, obligatoriu şr
gratui t, ceea ce con sti tui a un i m portant pas înainte. Lipsa de şcoli şi ca
d re d i dac ti c e , co ndi ţ ii l e g rel e de trai ale ţi:iriinimii, însăşi starea socială
g 0 n cral ă , făceau ca acp;�stii l 0ge să nu poată fi a pl i cată decit în m i că

măsurii..
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In oraşul Ruşi, capitala fostului judeţ Fălciu, existau în anul 1 885,
trei şcoli primare de băieţi şi două şcoli primare de fete1• După absolvi
rea cursurilor primare, elevii nu aveau altă posibilitate de a urma cursu
rile secundare - decît plecînd la Bîrlad, Vaslui sau Iaşi unde existau
gimnazii sau licee.
Din acest motiv era absolut necesară înfiinţarea unui gimnaziu
şi la Ruşi, ţinînd cont că oraşul era şi capitală de judeţ.
Acest lucru determină un grup de profesori - format din : Gri
gore Roiu, S. Bărgăoanu, G. Petrovanu, Jan Popescu, N. Popovici, V.
Ionescu, Vasile Gâdei şi Gh. C. Vfmtu - să adrEseze un Memoriu Mi
nisterului Instrucţiunii Publice, în 18 sept. 1889, în care se spune
"Lipsa de un gimnaziu clasic, întocmit după modelul gimnaziilor
statului, unde elevii să poată, sub privegherea de aproape a părinţilor
lor, frecventa cursurile secundare, este de mult sinţită de toate clasele
societăţii din Ruşi.
Subsemnaţii profesori, am crezut de cuviinţă a îndeplini această
lipsă, înfiinţînd în acest oraş un gimnaziu privat, unde, în deosebire, de
semi nariu deja existent, elevii vor fi primiţi, fără nici o distincţiune de
cultu sau cariere ce au să îmbrăţişeze şi vor căpăta instrucţiune, în con
formitate cu programul oficial.
In acest scop, după ce am procurat un local propriu, în ziua de
14 1 . c., am sărbat inaugurarea acestui gimnaziu, în faţa unu i public nu
meros, iar astăzi la 18 septembrie, am început cursurile clasei a 1-a cu
un n umăr de 30 elevi".2
Acest Memoriu adresat Ministerului, d e profesorii menţionaţi mai
sus - nu face, nimic, altceva decît să pună Ministerul, în faţa unui fapt
împlinit, deoarece alte memorii adresate anterior, rămăseseră fără ecou.
sau primiseră răspunsuri negative.
Astfel, primarul oraşului Huşi, A. Trandafil, expediase încă din
28 iunie 1 889, un memoriu prin care comunica Ministerului hotărîrea
profesorilor de la Seminarul din localitate de· a se obliga a executa pro
�rama studiilor din gimnaziile statului, sancţionată prin Decretul regal
nr. 2539 din 30 septembrie 1881 - şi aceasta gratuit - în timp de un
an3. Cîteva zile mai tîrziu, la 12 iulie 1 889, ·prefectul judeţului Fălciu,
C. Teleman, adresează şi el un Memoriu - în care solicita aprobarea
înfiinţării gimnaziului şi recunoaşterea lui între şcolile publice. Minis
terul comunică prefectului - că "nu poate încuviinţa deschiderea unei
şcol i în mod gratu it"."
I n afara acestui fapt, se mai punea problema unui local pentru des
făşurarea activităţii unui gim naziu . La 2 1 august 1889, Ministerul In
strucţiunii Publice primeşte o scrisoare cu următorul conţinut :
,,Subscrisul Grigore Tulbure, domiciliat în judeţul Fălciu, ascultînd
dorinţa ce au orăşenii din Hussy, a li se înfiinţa o şcoală gimnazială, as
cultind exp un erea ce ni-au arătat Domnii profesori locali că ei au plă
cerea de a da gratis lecţiuni elevilor - pe timp de un an de la 1 Seip
tembrie a.c., lămurindu-mă că Consiliul Comunal se apără 'că nu este
prev:tzu t, prin buget, chiria localului şi că nu poate da satisfacţie aces
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tei dorinţe - pe de o parte am făcut cunoscut domnului primar, că ofer
gratis pe acest termen salonul şi un etaj din casele mele ce le am in
acea comună, care au trebuinţă numai de lemne pentru incălzitul unei
sobe şi băncile necesare, care să le cumpere din veniturile comunei. Eară
pe de altă parte vă aduc la ştiinţă şi a Dumneavoastră spre a face să se
aplice asemenea dispoziţie pentru satisfacerea dorinţei mult aşteptată
de locuitorii acestui oraş." 5
"La 15 Septembrie 1889, peste 100 de cetăţeni din Ruşi se adre
sează cu un memoriu prefectului - prin care il solicită să fie interpre
tul dorinţelor lor, faţă cu guvernul pentru recunoaşterea acestei institu
ţiuni de aşa utilitate în localitate, instituţie inaugurată în ziua de 14
Septembrie" 6.
In faţa faptului implinit - Ministerul comunică la 6 noiembrie
1889 - prefectului judeţului Fălciu că "aprobă funcţionarea in urbea
Ruşi a gimnaziului, însă ca şcoală particulară fiind supusă cu totul re
gimului acestui fel de şcoli" 7.
La 12 septembrie 1889 - se semnase un aranjament intre profe'
sorii care urmau să predea la gimnaziu. Se stabilise ca limba română şi latina - să fie predate de Petre Bărgăoanu, franceza şi istoria de Geor
ge Petrovan, - matematica, George Roiu, ştiinţele naturale - N. Popa
viei, - geografia - George Vântu, desenul şi caligrafia - Vasile Io
nescu, muzica - de Vasile Gâdei, gimnastica şi exerciţii de arme - de
sublocotenent Vasile Mardare, religia - I. Popescu.s
Cu excepţia lui George Petrovanu - licenţiat în Drept şi a sublo
cotenentului V. Mardare - toţi ceilalţi erau profesori ai seminarului din
l ocalitate.
Infiinţat, aşadar, in 1 88 9, gimnaziul din Huşi - ajunge în 1894,
să scoată prima serie de absolvenţi.
La 29 decembrie 1893
directorul gimnaziului - Theodor Ghiga
- adresează un memoriu Ministerului, in care se arată : "Conferinţa ple
nară a Domnilor profesori ai acestui gimnaziu de la 20 Decembrie a.c.
a decis a se interveni la Domnia Voastră, rugîndu-Vă să binevoiţi a da
un nume şi gimnaziului clasic din Ruşi, care în acest an şcolar 18931 894, s-a completat cu clasa a IV-a. Totodată au opinatu, că ar fi con
venabil numele "Anăstasie Panu" pe considerentele arătate in alăturatul
proces verbal".9
Din procesul verbal - rezultă că profesorii au opinat pentru nu
mele de Anastasie Panu - pentru următoarele considerente :
1) Acest om îşi are şi el locul între bărbatii de stat ai terrei noas
tre şi ca persoană istorică a conlucrat mult la r�alizarea celei mai înalte
idei naţionale - Unirea Principatelor.
2) Locul ţe care se află astăzi gimnaziul din Ruşi, a apartinut familiei Anastasie Panu.
3) Aparţinînd prin originea sa oraşului Ruşi şi prin faptele sale
întregii Românii, Anastasie Panu luat de patron al acestui gimnaziu, va
servi totdeauna de cel mai bun - călăuză în întreţinerea şi educaţiunea
naţională a elevilor gimnaziului Huşi, care va purta numele său.1o
-

·

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

486

L.

ŞTEFANESCU

Î n baza referatului prezentat la Ministerul Instructiunii Publice Take Ionescu - Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa din i 1 februa:rie 1894
- ,.încuviinţează ca gimnaziul clasic din urbea lfu.şi să poarte numele de
Anastasie Panu - şi autorizează pe Domnul Ministru să solicite apro
barea Majestăţii sale Regale" . 1 1
_
In ziua de 1 9 februarie 1 894, în baza raportului semnat de Take
Ionescu, Carol 1, îşi pune semnătura pe Decretul Hegai nr. 672 - prin
care "Gimnaziul clasic din urbea Huşi va purta pe viitor denumirea de
gimnaziul clasic Anastasie Panu".
Aşadar, în 1894, gimnaziul "Anastasie Panu", din Huşi îşi capăti'1,
pe lîngă numele său - şi recunoaşterea oficială de şcoală a statului
român.
Printre directorii gimnazi ului "Anastasie Panu" menţionăm pe
Gheorghe Roiu - matematician - 1889-189 1 ; Al. N. Veronescu is
torie-filozofie 1891-1893 ; Theodor Ghiga - elină
1893-1898 ; Ni
colae Popovici - fizico-chimice - 1 898-1903 ; Gheorghe Săvaşcu 1 9031 905 ; Petru Sufletei - filozofie - 1 905-1906 ; Nec. D. Nestian - la
tină 1 906-1908 ; Const. AL Holban - română 1H09- 1918.
I n perioada 1 889-1918 cît a funcţionat ca ,gimnaziu - şcoala a mai
beneficiat de aportul unor profesori ca Atanasie C. Vasiliu - româna ;
Gheorghe Nantu - istorie ; Mihai Bedreag - geografie ; Ştefan Papa matematica ; Dr. Theodor Gâdei - francE'zi't ; Leopold Haes - lb. ger
mană ; Vasile Ionescu - caligrafie-desen ; Atanasie Popovici - muzică ;
Nicolae Ionescu - gimnastică ; Nicolae Păsculescu - geografie ; Fior
Bellissimos - desen ; Ion D. David - fizio-chimice ; D. Dumitriu gimnastica ; D. Simionescu - caligrafie-desen ; Ion Antonescu - mate
matică ; Gh. Toma - franceză ; Petre Constantinescu-laşi - istorie, şi
alţii.
în perioada de funcţionare a gimnaziului "Anastasie Panu", au
fost intimpinate o serie de greutăţi, dintre care menţionăm lipsa unui
local adecvat, lipsa de lemne pentru încălzire în timpul iernii, apoi greu
tăţile ivite o dată cu declanşarea şi desfăşurarea primului război mondial.
Clădirea veche a liceului fusese concepută de proiectanţi sub for
ma literei T, ulterior renunţîndu-se la acest proiect. Construcţia clădi
rii gimnaziului şi apoi liceului a început în anul 19 14. în timp de doi
ani, pînă in 1 916, s-a construit aripa de sud-vest şi partea centrală a
şcolii. începerea războiului mondial a intrerupt lucrările de construcţie
pentru totdeauna. Proiectul iniţial a rămas neterminat ; aripa de nord
est prevăzută în proiect nu s-a mai realizat .niciodată. Cu toate demer
surile făcute după terminarea războiului, lucrările n-au mai fost reluate.
Unul din cei mai activi profesori ai gimnaziului "Anastasie Panu "
a fost profesorul de limba română şi directorul gimnaziului, în perioada
1909- 1 9 1 8, Constantin A. Holban. El s-a străduit, vreme de mai mulţi
ani, să transforme gimnaziul în liceu. Terminarea războiului şi instau
rarea păcii a permis, totodată şi redresarea învăţămîntului. Datorită in
tervenţiei energice a profesorului C. A. Holban pe lîngă factorii de re
sort ai vremurilor, el a reuşit să obţină, în 1918 - aprobarea transformă-
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l'ii gimnaziului în liceu. Astfel, incepind cu anul şcolar 1 9 18-1919, dul
cele tîrg al Ruşilor, va beneficia de activitatea liceului "Cuza Vodă" nume
dat liceului in cinstea marelui om politic - primul Domnitor al Princi
patelor Unite - Alexandru Ioan Cuza.
Primul director al Liceului "Cuza Vodă" din Huşi a fost profesorul
Constantin A . Holban, care a funcţionat ca director între 1 9 1 8-1 920,
an în care a fost transferat ca Inspector General al Invăţămîntului
Secţiunea a XV-a Chişinău.
Au urmat la conducerea liceului, apoi profesorii Ion D. David fi
zico·-chimice, 1 920-1924 şi Dumitru Miron 1 924-1926.
Profesorii care au predat pînă in 1918 la gimnaziu au fost trecuţi,
automat, in 1 9 1 8, în statele de funcţiuni ale Liceului "Cuza Vodă".
Printre elevii liceului "Cuza Vodă" - care au trecut in iunie 1 922
examenul de absolvire a cursului inferior cu media "foarte bine" s-a
numărat şi Gheorghe Focşa - viitorul profesor doctor şi Director al
Muzeului Satului din Bucureşti. La examenul susţinut in 1 922, elevul
Gh. Focşa obţine calificativul de "Bine" la română şi franceză şi califi
cativul "Foarte bine" la matematică şi interogaţie orală12. Datorită ini
ţiativei unui grup de elevi, între care Gheorghe Focşa, Petru Harnagea
şi Petre Papugeanu - în ianuarie 1 922 - apare pentru prima oară, în
cadrul liceului - Revista şcolii numită "Zorile". Din păcate ea nu reu
�eşte să aibă o continuitate neîntreruptă de-a lungul anilor.
După 1920, printre cadrele didactice care au mai predat la liceul
huşean, mai menţionăm pe : Mihai Bejenaru - română ; Iulian Delescu
- latină ; Emil Gh. Vântu - istorie ; Vasile Buşilă - filozofie ; Panait
Bogdan - matematică ; C-tin Alexandrescu - fizica-chimice ; Alexan
dru Rădulescu - muzică ; Gheorghe Cristian - gimnastică ; D. Corlă
ţeanu şi Andrei Matache - latină ; Gavril Holban - istorie ; C-tin Asi
minei - filozofie.
Incă de la înfiinţare - cît şi de-a lungul existenţei sale, liceul
"Cuza Vodă" din Huşi, s-a înscris in rîndul şcolilor care - an de an au dat promoţii de absolvenţi - ce ulterior vor deveni personalităţi de
frunte ale ştiinţei şi culturii româneşti.
-

NOTE
, ArhStBuc, Fond Ministerul Instrucţiunii Publice, Dosar 4500/1885, fila 2.

2 I dem, Dosar 4945/1889, fila 1.
a Ibidem, fila 3.
4 Ibidem, fila 2.

s

Ibidem, fHa 5 .
' Ibidem, fila B.
1 Ibidem, fila 10.
a Ibidem, fila 13.
9 I dem, Dosar 248/1894 - fila 1.
10 Ibidem, fila 2.
1 1 Ibidem, fila 5.
12 Idem, Dosar 537/1922 fila 122.
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