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Pe 22 ianuarie 2016, când CNU sărbătorea 150
de ani, șase dintre membri absolvenți ai Clubului de
Debate Seism se întâlneau pentru a dezbate moțiunea
“Liceul te pregatește pentru succesul profesional și social”. Ei sunt Florentina Terțiu, Alexandra Tarbă, Raluca
Petrescu, Cezar Cherciu, Andrei Budescu și Ioana Alexandru și aceasta ar fi putut fi povestea dezbaterii lor.
Dar, după un an, nici unul dintre ei nu-și mai
amintește exact ce argumente strălucitoare a adus
echipa Guvernului sau ce contraargumente ok a adus
echipa Opoziției, iar cronicarul este nevoit să noteze
doar impresii.
Nu cred că e nevoie să mai scriem, dar autorul
acestor rânduri a făcut parte din echipa Guvernului.
Și, în ciuda unei argumentații sclipitoare, haotice,
susținute cu pătimașă convingere, am pierdut categoric. Cu multă delicatețe, doamna prof. Maria Zgăbârdici a trecut tradiționalul vot al publicului, care
încheie orice dezbatere demonstrativă, declarândune pe toți câștigători, ca într-o instituție de învățământ
politically correct care se respectă. Dar am pierdut,
era clar. Opoziția susținea ideile de bun simț, care se
aflau în mințile tuturor celor din sală – că succesul e
o noțiune complicată, personală, greu cuantificabilă,
că liceul, cu tarele lui, nu e o garanție a succesului, că
fiecare își construiește la fel de bine propriul drum și
în școala generală, și în facultate. Mai mult decât atât,
opoziția erau ei, the all stars, Raluca, Cezar și Andrei,
mai încrezători, mai elocvenți și mai carismatici ca oricând, gata să împărtășească din înțelepciunea lor, gata
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să echilibreze balanța după elanul idealist al Guvernului. Adevărul e că am luptat onorabil, după ce am
deschis meciul, Alexandra și Florentina au recuperat
minunat minge după minge și au atacat fără milă.
Chiar dacă am avut primul serviciu și un joc destul de
agresiv, până la urmă noi tot am fost Simona Halep
împotriva Serenei Williams.
Până la urmă, nici cei mai vajnici apărători ai
educației tradiționale n-ar putea conecta fără drept
de apel noțiunea de succes cu învățământul liceal. Fiecare a văzut absolvenți de liceu eșuând, persoane fără
educație reușind într-un domeniu sau în altul; liceul
nu este atât antrenamentul pentru succes – reușita în
viața profesională sau personală, urale și recunoștință
veșnică, ci o cale spre devenire. E chiar mai important
decât să ai succes sau e un altfel de succes, intim, greu
sau deloc observabil din exterior, mai puțin promovat.
Pe tot parcursul dezbaterii nu s-a vorbit atât despre
cursuri, cât despre anii de liceu ca un sistem de
experiențe și oportunități, format din oamenii pe care
îi întâlnești, cărțile pe care le citești, site-urile pe care
le accesezi, muzica pe care o asculți, locurile unde
ajungi. Sunt ore, teze, teme pe care ți le vei aminti
peste ani. Sunt concursuri, olimpiade, turnee, schim-

CRONICILE ANIVERSARII

buri de experiență care contribuie substanțial
la omul care vei fi. Toate echipele din care vei
face parte vor rămâne cu tine. Așa cum au
rămas și cu mine.
Îmi pare rău că n-am transformat clubul de debate în frăție, să avem salutul nostru
și simboluri secrete și să le facem farse majoretelor sau celor de la dansuri irlandeze. Am
încercat, dar nu erau foarte mulți nerds atunci
când am intrat eu în club, oamenii aveau vieți
de continuat după dezbaterile de antrenament și după sedințele de research. Iar acum
sunt oameni de super-succes.
Dacă va face vreodată cineva o listă cu
debaterii uniriști din toate timpurile, îi rog să
nu-i uite pe cei cu care am dezbătut eu:
Alexandru Mihu, Victor Solomon, Diana

Ioana Alexandru, Alexandra Tarbă și
Florentina Terțiu

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

