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Profesorul Titu Maiorescu
Am vorbit în rânduri repetate despre TITU MAIORESCU în cuprinsul
însemnărilor mele apărute în publicistica memorială. Am subliniat adesea încântarea
pe care am simţit-o audiind cursul său universitar înscris ca student la filozofie – curs
la care asista atâta lume, înghesuită nu numai în bănci, dar stând şi în picioare,
alcătuind coloane îngrămădite, în toate spaţiile libere ale vastului amfiteatru, ocupând
masiv până şi spaţiul îngust dintre uşa şi catedra, pe unde urma să treacă profesorul. Iar
când exact ora indicată apărea în uşa rămasă deschisă, avea de luptat – pentru a ajunge
la catedră – cu valul de mulţime, înaintând cu greutate, uneori rămânând o clipă pe loc,
ba şi dând, câteodată, înapoi…
Ion Petrovici
Prin meandrele trecutului
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979, pg. 19
Ion Petrovici (1882-1972) n. la Tecuci, filozof, scriitor şi om politic.
Profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti. În anii interbelici de mai multe ori
ministru. Promotor al raţionalismului spiritualist („Cercetări filozofice”,
„Introducere în metafizică” /. Lucrări de logică şi istoria filozofiei („Teoria
noţiunilor”), „Viaţa şi opera lui Kant”. Memorialistică („De-a lungul unei
vieţi”, „Prin meandrele trecutului”, „Amintiri”).

Învăţătorul Munteanu şi profesorul Gavrilă Precup
…Instrucţia mi-am început-o în şcoala primară din sat (Cetatea-Albă). Aveam un
dascăl îmbrăcat în port ţărănesc, îl chema MUNTEANU, dar oamenii îi spuneau
„dăscăluţu”, pentru că era puţinel la trup şi slăbuţ.
Nu-mi aduc aminte cum am învăţat a ceti şi a scrie. M-am trezit citind curgător şi
memorând uşor poeziile…
…Din clasa a IV-a de liceu am avut profesor de limba română şi latină până în
clasa a VIII-a pe Gavrilă Precup, un profesor cu o aleasă cultură şi cu mult simţ pentru
literatură. Analizele lui la pastelurile lui Alecsandri, mi-au deschis o lume nouă…
Ion Agârbiceanu
în
Mărturisiri literare, Bucureşti,
Editura Minerva, 1971, pg. 253, 256.
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Ion Agârbiceanu (1882-1963). Născut în Cetatea-Albă. Prozator.
Academician. Povestiri, nuvele („Două iubiri”, „În întuneric”, „Popa Nan”,
„Faraonii”, „Fefeleaga”…).
Romane („Arhanghelii”, „Legea minţii”, „Legea trupului”, „Strigoii”,
„Sectarii”) de dezbatere etică, în care configurează tipuri şi conflicte
caracteristice satului şi oraşului ardelean. Premiul naţional (1927).

Profesorii Aristiţa Romanescu şi Constantin Nottara
Pe vremea aceea erau la Conservator doi profesori: ARISTIŢA ROANESCU
pentru fete şi CONSTANTIN NOTTARA pentru băieţi. Elevă a Aristiţei Romanescu
eram de fapt şi elevă a lui Nottara, căci trebuia să urmărim amândouă clasele, băieţii
dând replici fetelor şi invers. Mă gândesc astăzi cu puţină melancolie la camarazii din
acele promoţii…
Când am intrat în Conservator, Storin şi Mihăilescu erau în anul III, Constantin
Tănase în anul II. În seria mea eram colegă cu Ion Manolescu, George Ciprian, Mişu
Fotino, Mărioara Fărcăşanu, Belcot, Vârgolici, Florica Cocea.
Lucru paradoxal, buna şi neuitata Aristiţa Romanescu era şi necăjită de
„neseriozitatea” mea, văzând cât de des lipsesc de la Conservator, ca să mă duc la
cursurile de la Litere. Ştia că urmez Universitatea şi nu mă dezaproba, dar spunea că e
păcat să nu fac teatru.
Sfaturile profesoarei m-au influenţat, însă, foarte mult. Aristiţa Romanescu avea
fericitul obicei să te lase să găseşti singură intonaţia, spre a fi convinsă şi sinceră. Ea
dădea numai explicaţii asupra situaţiilor şi sentimentelor, numai câteva îndrumări, fără
a zice, dânsa rolul şi a te obliga să repeţi după ea. Şi avea dreptate.
M-am deprins, aşadar, să mă străduiesc singură, pentru a găsi cea mai bună formă
artistică. Ochiul viu, luminos, pătrunzător al Aristiţei Romanescu urmărea necruţător
tot ce realizam pe scenă, iar când îi simţeam privirea aprobatoare şi vedeam un surâs
de mulţumire în colţul gurii sale, atunci trăiam clipa cea mai fericită. Mă chema apoi
aproape de ea, îmi indica în şoaptă pasajele de subliniat, accentele pe care trebuia să le
pun, şi totdeauna îşi sfârşea preţioasa învăţătură cu o frază caldă de încurajare. O
iubeam nesfârşit de mult şi o admiram profund.
Maria Filotti
Am ales teatrul
Editura Meridiane, Bucureşti, 1963, pg. 39-40
Maria Filotti (1883-1956) n. la Brăila. Actriţă. Jocul său a îmbinat
forţa temperamentală cu aprofundarea psihologică a rolului (Regina
Elisabeta din „Maria Stuart” de Schiller, Irina din „Pescăruşul” de Cehov,
Zoe din „O scrisoare pierdută” de Caragiale. Artistă a poporului.
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Învăţătorii Ilie Hociota şi Mihail Stoica
…Primul meu dascăl a fost un ţăran, absolvent al unei oarecare şcoli poporale şi
al unui curs pedagogic de un an la Sibiu.
De la el am învăţat să citesc, după metoda extrem de simplă şi să scriu, dar mai
ales să lucrez ordonat, şi cu sufletul senin, aşa cum era însuşi dascălul meu,
„tata/ILIE/HOCIOTA”. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească. Pedagog înnăscut, fără
nici o carte pedagogică la activul său, părinte duios, cântăreţ neîntrecut, bisericesc şi
lumesc, el ne-a trezit şi ne-a adâncit în suflet marele fior al dragostei pentru învăţătură,
pentru carte, pentru poezie, pentru cântec, pentru muncă, pentru luptă şi pentru simţul
de echilibru în toată viaţa.
Al doilea învăţător, la care am „umblat” timp de doi ani – în clasele a doua şi a
treia – severul director Mihail Stoica, originar din Fofeldea, elev al consăteanului său
August Treboniu Laurian, marele latinist şi istoric, absolvent a şase clase de liceu şi cu
studii teologice serioase făcute în anii 1856-1857, la Sibiu. Bun organizator, de
orientare clasică şi realistă în acelaşi timp, cu ochii deschişi pentru romanitatea
neamului, dar şi pentru nevoile lui culturale şi economice, pe temeiuri ştiinţifice. Lui i
se datoreşte organizarea admirabilă a şcolii din Sălişte, modernizarea şi ridicarea ei la
nivel de ne mai atins până în 1918 ne nici o altă şcoală din Transilvania.
Onisifor Ghibu
în
Pe baricadele vieţii
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, pg. 60-61
Onisifor Ghibu (1883-1972) n. în Săsişte – Sibiu. Pedagog, istoric şi
publicist. membru corespondent al Academiei. Profesor universitar la Cluj.
Adânc cunoscător al şcolii din Transilvania. Scrieri: „Şcoala românească
din Transilvania”, „Din istoria literaturii noastre didactice”, „Prolegomena
la o pedagogie românească”, „Pe baricadele vieţii”…

Profesorul Ion Bianu
…L-am cunoscut (pe ION BIANU n.n.) pe băncile clasei a 5-a a liceului Sf. Sava.
Profesor conştiincios şi sever, adversar hotărât al învăţământului pe din afară,
scormonitor adânc al cunoştinţelor elevilor, trezitor de gândire proprie. L-am revăzut
ca student la Universitate şi m-am dus apoi la secţia de manuscrise a Academiei
Române unde i-am fost 7 ani colaborator. O exemplară punctualitate în împlinirea
datoriei, o meticuloasă grijă pentru păstrarea şi îngrijirea avutului cultural al neamului,
o desăvârşită ordine, o energie neînfrântă, o severitate – aspră uneori – împotriva a tot
ce era abatere de la buna rânduială. Dar cu toată aparenta asprime, era un suflet cald şi
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se pleca cu simpatie peste necazurile colaboratorilor mai mici şi peste munca
studenţilor săi, care ţinea totdeauna să o pună la lumină.
Nicolae Cartojan
Cercetări literare I
Bucureşti, 1936, pg. IX-X
Nicolae Cartojan (1883-1944) n. la Călugăreni, judeţul Ilfov. Istoric
literar. Membru corespondent al Academiei. Profesor universitar la
Bucureşti. Studii fundamentale asupra literaturii române vechi („Cărţile
populare în literatura românească”, „Istoria literaturii române vechi”).

Dascălul Alexandru Grăpeanu
…Dascălul care mi-a pus întâia oară condeiul de piatră în mână… ne mângâia
adesea pe capul chilug, ne aducea covrigei de la simigeria din colţ, ne cânta cu vioara
un cântec cu „rândunele uşoare” ce tocmai atunci se călătoreau peste şcoala noastră în
seninul înalt, ne povestea râzând despre un iepuraş care sărea prin ciulini măcar că nu
avea călţuni… Iubea copiii desculţi…
Dascălul cel tânăr, cu iubire şi răbdare pentru copilaşii sărmani, a murit de mult.
Pentru blândeţea sa zâmbitoare, pentru râvna cu care ne zugrăvea pe tablă slove şi
lighici, pentru dragostea cu care ne purta mâna pe cărările negre ale tăbliţei, s-ar
cuveni să aibă un semn de aducere aminte la şcoala cea mohorâtă cu umbră de copaci
fără roadă.
Era ALEXANDRU GRĂPEANU…
Ioachim Botez
în
Schiţe şi însemnări din şcoala de ieri şi de azi
Editura ESPLA, Bucureşti, 1955, pg. 24, 31
Ioachim Botez (1884-1956) n. în Bucureşti. Scriitor. Schiţe şi
instantanee satirice despre moravuri ale şcolii de altădată („Însemnările
unui belfer”) . Traduceri.

Profesorii mei
…„Astfel ne organizăm noi pe atunci timpul, urmând sfaturile, îndemnurile
profesorilor noştri de la Liceul Internat din Iaşi. Mi-amintesc cu multă plăcere şi acum
de mulţi dintre ei. Făceau expuneri clare şi interesante reuşind să cucerească de fiecare
dată atenţia elevilor. Organizau în aşa fel materialul pe care-l predau în clasă, încât noi
să desprindem cu uşurinţă ce era fundamental şi ce era secundar în fiecare lecţie. De la
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PROFESORII MEI am învăţat un mare adevăr: cunoştinţele căpătate în anii de şcoală
vor sta la temelia viitoarei profesiuni a elevului”.
Nicolae Gh. Lupu
în A fi elev…
Editura Politică, Bucureşti, 1865, pg. 40
Nicolae Gh. Lupu (1884-1966) n. în Arsura – Vaslui. Medic.
Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Lucrări („Hematologie
clinică”, „Sclerozele pulmonare”). Membru al mai multor academii şi
societăţi ştiinţifice străine. Om de ştiinţă emerit. Premiul de Stat.

Profesorul Petre Moisescu
Când am început să scriu?
De mult, din ziua când domnul PETRE MOISESCU – profesorul meu, fost
director al şcolii primare nr. 3 din Brăila – m-a învăţat cu părintească dragoste să citesc
desluşit şi să înşir slovele cu rost.
Să-mi fie permis să aduc aci o caldă mărturie de recunoaştere memoriei acestui
blând apostol al învăţământului nostru primar, învăţământ din care m-am înfruptat şi
eu (zic memoriei, căci, deşi l-am lăsat în viaţă, când am părăsit Brăila, pentru ca să n-o
mai revăd, nu cred să mai trăiască azi, fiind pe atunci foarte înaintat în vârstă). Şi
mărturia mea, îndrăznesc s-o ofer spre meditare umililor dascăli, care învaţă pe copii
carte; dacă am reuşit să termin cele patru clase primare, bunătăţii acestui dascăl se
datoreşte în primul rând, apoi aceleia a mamei mele…
Iertate, să-i fie păcatele, că mult a iubit!
Lui îi datorez scrisul şi cititul, singurele materii în care am fost atunci
neîntrecut, şi el a ştiut să le vadă, căci aproape regulat îmi punea nota 10 şi se mândrea
cu mine la toate inspecţiile şcolare.
Panait Istrati
Trecut şi viitor
Bucureşti, 1925, pg 109, 111
Panait Istrati (1884-1935) n. Brăila, scriitor român de limbă
franceză şi română, supranumit de Romain Rolland „Gorki al Balcanilor”.
În tinereţe a activat în cercuri socialiste. O vreme a trăit în Elveţia şi Franţa.
Povestiri cu evocare romantică a peisajului brăilean şi al mediului pestriţ,
oriental, populat cu oameni simpli, răzvrătiţi, mânaţi cu nostalgia fericirii
(„Chira Chiralina”, „Nenantzula”, „Prezentarea haiducilor”, „Codin”),
proză de substanţă realistă („Ciulinii Bărăganului”). Publicistică.

Profesorul de ştiinţe naturale
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În orientarea noastră spre lectură, în convingerea conştientă a unora dintre noi că
este absolut necesar să ne formăm – în limita posibilităţilor de atunci – o cultură
general bogată, un rol însemnat l-au avut, desigur, profesorii noştri cei mai buni.
Profesorului de ştiinţele naturii îi port recunoştinţă pentru că, în bună măsură,
lecţiile lui mi-au deschis calea spre profesiunea de astăzi. Dânsul ne-a învăţat mai întâi
să iubim natura şi apoi ne-a atras prin lecţiile sale, din care îndepărta abstractizările,
făcând mereu apel la obiectul concret al studiului, organizând excursii, în care culegea
materialul documentar, pe care îl determinam, îl studiam.
Gheorghe Ionescu-Siseşti
în A fi elev…
Ed. Politică, Bucureşti, 1965, pg. 34
Gheorghe Ionescu-Siseşti (1885-1967) n. la Siseşti-Mehedinţi.
Agronom şi om de ştiinţă. Academician. Prof. univ. la Bucureşti. A studiat
fertilitatea solurilor în ţara noastră, a creat soiul de grâu A 15. Opere
principale: „Cultura grâului”, „Agrotehnica”, „Cultura porumbului”. Om
de ştiinţă emerit. Premiul de Stat.

Profesorul Leonescu
…Omul care m-a stimulat şi ajutat să citesc mai ordonat a fost profesorul de
istorie LEONESCU, căruia i-a plăcut că la o întrebare pusă clasei (a şasea) am răspuns
eu cel mai bine. Leonescu mi-a dat să citesc cât am stat în liceu, cărţi frumoase de
istorie şi de literatură, în special rusă, care atunci era pe primul plan în lume
(Turgheniev, Tolstoi, Dostoievschi, Gogol).
Al. D. Rădulescu
în Colocvii nr. 12/1967
Al. D. Rădulescu (1886-1979) n. la Focşani. Chirurg. Academician.
Prof. univ. la Bucureşti. A întemeiat spitalul ortopedic din Cluj. Crecetări
originale în domeniul transplantelor osoase la om, al morbului lui Patt, al
fracturilor deschise („Mica chirurgie”, „Fracturi şi luxaţii”, „Probleme de
patologia osului”).

Maestrul Nottara
…Bietul tata ar fi vrut să urmez literele pentru a mă face profesoară. Nu mult
după aceasta am apărut pentru prima oară pe scenă, interpretând un rolişor în piesa tatii
„Copila din flori”. Peste trei ani m-am înscris la Conservator, la clasa maestrului
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NOTTARA, dragul meu maestru, căruia îi datorez într-o largă măsură tot ce am izbutit
să realizez în cariera mea…
Maria Ventura
citat din Ioan Massoff
Despre ei şi despre alţii
Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, pg. 329
Maria Ventura (1886-1954) n. la Bucureşti. Artistă. Din 1919 a
jucat la Comedia Franceză unde, cu o deosebită sensibilitate şi puritate
tragică, a interpretat un mare număr de eroine din teatrul universal clasic şi
modern (Andromaca, Fedra, Ofelia, Ioana d’Arc).

Prof. Riegler şi Papană
Cel dintâi, cel mai mare dascăl mi-a fost însuşi tatăl meu. Da, pentru că el a ştiut
să-mi fie şi prieten. Şi ce minunat lucru e ca dascălul să se apropie atât de mult de
elevul său încât să-i devină cu adevărat prieten…
Profesorului RIEGLER îi datorez iniţierea mea în universul fizicii şi al chimiei,
şi, mai cu seamă, îi port recunoştinţă pentru ceea ce m-a învăţat „dincolo de manual”
în lumea infinită a ştiinţelor aplicative. Iar de la stăruitorul, rigurosul locotenent ION
PAPANĂ, am obişnuit să gândesc matematica. Ambii mi-au încredinţat cu deopotrivă
merite ceea ce aş putea numi, fără să greşesc, cheia porţii prin care am păşit în viaţa ce
mi-am făurit-o în ştiinţă, în tehnică, în care sunt eu însumi…
Henri Coandă
în Tribuna şcolii/1972
Henri Coandă (1886-1972) n. la Bucureşti. Inginer şi om de ştiinţă.
Academician. Pionier al aviaţiei mondiale. A conceput şi construit în 1910
primul avion cu reacţie din lume, încercat de el în zbor în acelaşi an. În
perioada 1911-1914 a construit mai multe tipuri de avioane de concepţie
proprie, cunoscute sub denumirea „Bristol-Coandă”. A descoperit efectul
care-i poartă numele (1934) cu aplicaţii în numeroase domenii ale tehnicii.

Profesorul Zamfir Filip
Am deprins de timpuriu buchiile, astfel că la vreo patru ani începusem să citesc,
iar la cinci ani învăţam pianul. Profesorul meu de pian, Zamfir Filip, era… profesor de
educaţie fizică la gimnaziul local. Nu ştiu de unde apucase să cunoască atât de bine
instrumentul şi să-şi însuşească o metodă de predare atât de avansată. Tot ce pot spune
este că după trei ani de studii făcusem progrese uimitoare. În acest timp, am început să
observ că în toate conversaţiile pe care le purtau cei de-ai casei – fie mama sau tata, fie
vreo rudă apropiată – cu prietenii şi cunoscuţii lor se refereau în special la mine.
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Ajunsesem un fel de curiozitate, datorită darului meu muzical, iar tata, mai ales, căuta
pretutindeni confirmarea talentului meu…
Florica Cristoforeanu
Amintiri din criera mea lirică
Ed. muzicală, Bucureşti, 1964, pg. 18
Florica Cristoforeanu (1887-1960) n. la Râmnicu-Sărat. Soprană.
Voce de mare întindere (roluri de coloratură, soprană lirică şi dramatică,
mezzosoprană). A cântat pe marile scene italiene (Scala din Milano).

Prof. Nanulescu
…Tata voia să mă vadă vameş, medic, avocat, mă rog, orice, numai muzicant
nu.
La Giurgiu am cunoscut primul om care m-a înconjurat în dorinţa mea de a mă
înscrie la Conservatorul de muzică. Acesta a fost maestrul de muzică NANULESCU.
Parcă-l aud: „Georgescule, ascultă-mă pe mine, mă, ţine-te de muzică, mă, nu te lua
după taică-tău, mă, că muzica e frumoasă, mă, şi tu ai talent şi ai să ajungi, ascultă-mă
pe mine, mă!” Bietul Nanulescu s-a dus şi la tata, dar tata i-a replicat: „Bine, dom’le
profesor, spune şi dumneata, d-aia l-am crescut, ca să-l văd lăutar?” Vai, dom’le
profesor, n-am pomenit ţigan în familia noastră!” Şi tata nu s-a lăsat convins şi nu voia
să audă, nici măcar să audă de Conservator. Văzând că n-o scot la capăt cu el, i-am
spus mamei că orice s-ar întâmpla, plec la Bucureşti. Împlinisem 17 ani şi luasem cu
mine o bocceluţă şi câţiva lei daţi de mama…
George Georgescu
citat din Ioan Massoff
„Despre ei şi despre alţii
Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, pg. 140-141
George Georgescu (1887-1964) n. la Sulina, jud. Constanţa. Dirijor.
Membru coresp. al Academiei. Elev al lui Nikisch şi R. Strauss. Director al
Operei Române şi, timp de peste patru decenii, al Filarmonicii din Bucureşti.
Stil dinamic şi expresiv. Remarcabile interpretări din Enescu, Beethoven,
Brahms, R. Strauss, Wagner. Artist al poporului.

Prof. Mihail Dragomirescu
…Profesorul DRAGOMIRESCU ne atrăgea atenţia asupra celor mai noi creaţii
literare, discutându-le cu noi pe larg în seminarul condus de el. Pe lângă studenţi, mai
asistau şi alte persoane cum ar fi scriitori tineri. Odată, l-am văzut printre asistenţi şi pe
Ion Minulescu. Atmosfera seminarului nu era decât prelungirea cenaclului literar pe
care-l conducea ca director al revistei „Convorbiri critice”, chiar la el acasă, într-un
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spirit de largă libertate. În această privinţă, pe profesor nu-l interesa decât valoarea
operei analizate, fiind întotdeauna de bună credinţă. Tineretul, în general, îl simpatiza,
iar el îl încuraja şi nu era supărat niciodată chiar când era contrazis.
Mihail Cruceanu
în Tribuna şcolii nr. 73/1972
Mihail Cruceanu (1887-1988) n. la Iaşi. Poet şi om politic. Lirică de
orientare simbolistă („Spre cetatea zorilor”, „Altare nouă”, „Lauda vieţii”).

Prof. Dimitrie Hârlescu
„Tu să vii la mine, ori de câte ori poţi ţi-o da inima îndemn, deci oricând vei
simţi că inima – şi nu picioarele – te poartă în atelierul meu.”
Astfel mi-a vorbit acest dascăl (Dimitrie Hârlescu de la Gimnaziul Mircea cel
Bătrân din Constanţa, n.n.) care a fost un mare pictor şi un chipeş, pe care, pătruns în
lumea artelor, la Paris, l-am asemănat, retrospectiv, cu Eugene Delacroix (1798-1863)
prin maniera de creaţie, prin linie, prin caracteristicile pastelării, prin ţinută, prin
veşminte, prin prestanţă, care mi-a fost mie călăuză de temei.
Am ajuns aici, la vârsta când privesc drumul lung pe care l-am parcurs în viaţa
de artă, în societate. Am fost elevul nemuritorului Auguste Rodin şi Antoine Emile
Bourdelle, la Academia de Beaux Arts de la Paris, dar eu leg întreaga mea situaţie de
ceea ce datorez dascălului meu de la Constanţa, acelui mare pictor şi pedagog,
DIMITRIE HÂRLESCU, om între oameni, artist înfrăţit cu viaţa sa. Şi-i port o
amintire care mi-l păstrează viu pe drumul luminat de făclia nestinsă, pentru modul
cum m-a îndrumat şi pentru că mi-a insuflat aceea încredere în propriile mele puteri,
definindu-mi un destin în artă.
De la el am învăţat că pot şi trebui să pot, ceea ce era cheia reuşitei mele în artă,
în viaţă.
Ion Jalea
în Tribuna şcolii nr. 45/1972
Ion Jalea (1857-1983) n. la Casimcea-Tulcea. Sculptor.
Academician. Elev al lui Paciurea şi al lui Rodin şi Bourdelle. Portrete
(„Tatăl meu”, „Autoportret”), compoziţii („Arcaş odihnindu-se”),
monumente („Spiru Haret”, „Decebal”), reliefuri („Împărat şi proletar”),
remarcabil prin echilibrul de esenţă clasică, al compoziţiei, prin
expresivitatea şi plasticitatea formelor. Artist al Poporului. erou al Muncii
Socialiste. Premiul de stat.
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Prof. Al. Phillipide, G. Ibrăileanu şi X. Stere

…Din toată această perioadă păstrez în memorie, cu admiraţie şi recunoştinţă –
în afara maestrului meu AL. PHILLIPIDE, căruia îi datorez pasiunea filologică şi întrun fel, întreaga desfăşurare ulterioară a drumului meu – imaginile a doi mari profesori:
GARABET IBRĂILEANU şi CONSTANTIN STERE. Bineînţeles, fiecare dintre ei a
fost, pentru cultura română, mult mai mult decât un profesor, chiar decât un mare
profesor, dar, în mintea elevului şi studentului care eram când i-am cunoscut, ei au
rămas legaţi de catedra la care aşteptam cu emoţie să apară. Ibrăileanu mi-a fost
profesor patru ani în liceu şi apoi în facultate, şi în tot acest timp nu mi-am dorit decât
să-i semăn. Era modelul nostru al tuturor şi cu toţii eram îndrăgostiţi de el ca de o
femeie. Era, într-adevăr, delicat şi sensibil ca o femeie. Fragilul şi gingaşul personaj
masculin din Adela era, în evidenţă, autobiografic. Constantin Stere mi-a fost profesor
de Drept. N-am mai auzit niciodată pe nimeni vorbind despre ţărani cu o asemenea
căldură şi cu un asemenea patos. „Chestia agrară”, cum i se spunea atunci, îi smulgea
accente de inimaginabilă indignare şi ne făcea să tremurăm de emoţie în amfiteatru.
Vorbea întotdeauna liber, era un teribil orator făcând procesul decăderii materiale
ţăranului român, analizând istoria sărăcirii sale.
Iorgu Iordan
citat din Romulus Rusan
O discuţie de la masa tăcerii
Ed. Eminescu, Bucureşti, 1976, pg. 105-106
Iorgu Iordan (1888-1986) n. la Tecuci. Lingvist şi filolog.
Academician. Prof. univ. la Iaşi şi Bucureşti. Opere („Lingvistica română”,
„Limba română actuală”, „Limba română contemporană”, „Structura
morfologică limbii române”, „Toponimia românească”…). Membru al mai
multor academii şi societăţi ştiinţifice străine. Om de ştiinţă emerit. Erou al
Muncii Socialiste. Premiul de stat.

Omagiu învăţătorului
Cu profundă şi caldă preţuire ne apropiem de cel căruia îi este hărăzită menirea
de a deschide ochii celor ce fac primii paşi în viaţă, de a le lumina mintea fragedă, de a
le cultiva şi îmbogăţi sufletul, de a-i îndruma spre orizonturile de nobleţă, de dragoste
a patriei, de bună purtare faţă de semenii lor, de eroism, de devotament faţă de o cauză
înaltă.
Copilul e viitorul, e omenirea de mâine, care trebuie să fie din ce în ce mai bună
şi mai vrednică de darul vieţii, de harul care se înalţă deasupra celorlalte vieţuitoare. Şi
cel care în învaţă pe copii meşteşugul primelor litere şi al primelor cifre îi dă şi primele
noţiuni de omenie şi de înălţare, îi construieşte un caracter. Crescut el însuşi în etica
socialistă, el transmite cărora le e dascăl ideile şi sentimentele de generozitate, de
modestie şi demnitate, de muncă în pace şi înţelegere obştească.
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Aluatul proaspăt care e sufletul celor mici, trebuie frământat cu mâini curate şi
mângâietoare. Învăţătorul veghează ca nimic impur să nu se strecoare în tânăra
plămadă care i-a fost încredinţată spre fructificare. Conştient de marea răspundere pe
care o poartă în el, învăţătorul îşi îndeplineşte menirea cu grijă, cu onestitate, cu inima
frăţească, părintească…
În anii tineri se formează omul de mâine. Pecetea pe care o primeşte în copilărie,
vă dăinui întreaga lui viaţă, îi va imprima pentru totdeauna practica binelui, va face din
el un cetăţean vrednic.
Iată măreaţa răspundere, iată şi răsplata ta învăţătorule!
Victor Eftimiu
în Gazeta Învăţământului din 25.VI.1965
Victor Eftimiu (1889-1972). n. la Boboşiţa. Scriitor şi dramaturg.
Academician. Piese de inspiraţie folclorică („Înşir-te mărgărite”, „Cocoşul
negru”), istorică („Prometeu”); comedii satirice („Dansul milioanelor”).
Poezii clasicizante, sonete („Odă limbii române”, „Dragomirna”),
memorialistică, aforisme, literatură pentru copii. Erou al muncii. socialiste.
Premiul naţional (1932).

Profesorul Vasile Pârvan
VASILE PÂRVAN, tânăr, de curând întors de la studiu din Germania, întrunea
meticulozitatea de cercetător sever a lui Onciul, cu viziunea largă şi puterea de sinteză
ale lui Iorga. Era bun vorbitor – în fraze tot atât de lungi şi complexe – dar mai
echilibrat, mai egal şi fără impetuozitatea acestuia din urmă. Venea şi cu altă concepţie
în ce priveşte relaţiile profesorului cu studenţii, fiindu-le foarte apropiat puteai intra la
el în cancelarie, fără teamă, oricând, pentru un sfat, pentru o carte. Chiar după
examenele primului an de învăţământ ne-a invitat la Appler, în grădină, unde la un
pahar de bere am discutat ca între camarazi, şi totuşi, nici unul dintre noi nu ar fi
îndrăznit să se arate familiar cu profesorul său. Introdusese şi sistemul excursiilor
arheologice. În 1912 am vizitat, sub conducerea lui Sibiul, Săliştea şi ruinele cetăţii de
la Tilişca (de unde păstrez şi o fotografie). Se vorbea aici de o cetate dacică. Au
participat şi intelectuali ardeleni, părintele Ilie Dăianu şi părintele – mai târziu –
profesorul Ioan Lupaş.
Prelegerile lui erau prelegeri, seminariile riguroase şi urmate de discuţii critice, iar
la examene te strângea cu logica şi dovezile afirmaţiilor (ca Onciul) de simţeai că
plesneşte capul.
Vintilă Mihăilescu
Drumul meu în geografie
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, pg. 57-58
Vintilă Mihăilescu (1890-1978) n. la Bucureşti. Geograf.
Academician. Profesor universitar la Bucureşti. A pus bazele geografiei
aşezărilor urbane şi rurale; a iniţiat şi dezvoltat studiile de regionare
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geografică şi a contribuit la organizarea cercetărilor de geografie aplicată
în România. Contribuţii în aproape toate ramurile geografiei („Geografia
fizică a României”, „Carpaţii sud-estici”, „Geografia teoretică”).

Profesoara Sofia Teodoreanu
…Cursul de teorie şi solfegii, cu profesoara Sofia Teodeoreanu, mi-a lăsat însă
impresii cu mult mai puternice. Sofia Teodoreanu, soţia avocatului Osvald
Teodoreanu, era fiica lui Musicescu, mama celor doi scriitori şi sora marii artiste şi
profesoare emerite, Florica Musicescu. Toată clasa o admira şi o respecta pentru
distincţia ei intelectuală şi pentru tactul ei pedagogic (…) Cursurile profesoarei Sofia
Teodoreanu mi se păreau minunate. Lucrasem cu sârguinţă şi, după felul cum m-a
condus, mă făcuse să devin cel mai bun solfegist. Ne cânta la pian, iar noi, la tablă,
scriam. Dădea întotdeauna un ton glumeţ aprecierilor şi îndemnurilor. Ne transmitea
încredere în forţele noastre şi de aceea o ascultam întotdeauna cu atenţie. Sofia
Teodoreanu ne punea la întrecere, cu o glumă, cu un surâs şi noi ne străduiam să facem
trascripţii cât mai fidele. Cu severitate n-ar fi câştigat atâta; secretul ei pedagogic
consta în simplitatea ataşamentului ei, în felul atractiv în care transmitea cunoştinţele
dificile. Ne trezea ambiţia de a învăţa şi ruşinea de a ne prezenta sub un anumit nivel…
Jean Bobescu
La pupitrul operei
Amintiri
Editura Muzicală, Bucureşti, 1964, pg. 41-42
Jean Bobescu (1890-1981) n. la Iaşi. Dirijor. Repertoriul său cuprinde
îndeosebi opere italiene (Verdi, Puccini, Mascagni). Maestru emerit al artei.
Artist al poporului.

Profesorul I. D. Ştefănescu
Cursul profesorului de Istoria Artelor I. D. ŞTEFĂNESCU, tânăr, sănătos, dornic
de muncă, devotat şcolii şi elevilor, ţinea între patru şi şase ore zilnic sau aproape
zilnic (…) şi îşi desfăşura prelegerile cu un debit verbal înspăimântător.
Acest profesor a fost pentru noi un adevărat fenomen. Luptase mult să obţină
pentru noi un aparat de proiecţie şi l-a obţinut (…)
I. D. Ştefănescu avea asupra elevilor o putere de fascinaţie rar întâlnită. Erau unii
care nu se mai vedeau duşi de la prelegerile lui şi şedeau în sală câte două trei ore.
Veneam şi noi care luam note la Istoria Artelor şi conform vechiului regulament eram
scutiţi de fercvenţă. ne plăcea să ascultăm cursurile de istoria Artelor. Veneau mulţi

Ion Albescu

53

absolvenţi şi chiar studenţi de la alte facultăţi. Profesorul nostru îşi făcea din catedră o
misiune. Nu mai era profesor era misionar.
Oscar Han
Dălţi şi pensule
Editura Minerva, Bucureşti, 1970, pg. 340
Oscar Hahn (1891-1976) n. la Bucureşti. Sculptor. Elev al lui D.
Paciurea. Portrete („Tonitza”, „Eminescu”, „Kogălniceanu” la Bucureşti şi
„Mihai Vitezul” la Alba-Iulia). Compoziţii („Elegia”) caracterizate prin
monumentalitate şi viziune realistă. Articole de critică şi artă. Maestru
emerit.

Profesorul Ion Suchianu
Şcoala primară am făcut-o acasă, trecând examenele la Piteşti. La fel şi primii trei
ani de liceu. În clasa a patra, am urmat cursurile liceului „Sfântu Sava”. Ca profesor de
limba română am avut pe ION SUCHIANU, şi-mi aduc şi astăzi recunoscător aminte
de excelentul său învăţământ şi de interesul pentru scriitorii noştri, pe care ştia să-i
trezească în minta elevilor săi.
Mediul şcolar de la „Sfântu Sava”, pe cât pot judeca eu astăzi, când cu timpul
iluzia subiectivă a vremii trecute, mai bune, joacă şi pentru mine, era cu mult superior
ca nivel mediului intelectual din liceele noastre de după război. Clasa a patra, scotea,
şapilografiată, o revistă literară: Luminatorul, de nu mă-nşală memoria, şi apariţia
revistei Semănătorul era pentru noi toţi o adevărată sărbătoare. Nu numai că citeam cu
luare aminte, dar se şi comentau cu pasiune articole literare, numele şi poeziile ce
apăreau acolo. Nu prea văd astăzi elevi din clasa a patra de liceu făcând acelaşi lucru –
filmele sonore şi romanele poliţiste au ajuns mai la modă decât o analiză sufleteacă sau
o poezie.
Ion Pillat
în
Mărturisiri literare
Editura Minerva, Bucureşti, 1971, pg. 346-347
Ion Pillat (1891-1945) n. în Bucureşti. Poet. Membru coresponedent al
Academiei Române. A făcut parte din cercul „Gândirea”. Iniţial versuri de
formulă parnasiano-simbolistă („Visuri păgâne”) apoi tradiţionaliste („Pe
Argeş în sus”), poezie de viziune neoclasică („Scutul Minervei”, „Ţărm
pierdut”), eseuri („Tradiţie şi literatură”), şi în colaborare „Antologia
poeţilor de azi”. Traduceri. Premiul naţional (1936).
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Profesorul Popovici Puiu
Mi-l aduc aminte de parcă l-aş vedea în faţă şi e destul un gând ca să mă închipui
auzindu-i glasul, adânc, plăcut, convingător. Vorbesc numai de unul din dascălii pe
care i-am avut la şcoală, pentru că trebuie să mărturisesc că lui îi datorez cel mai mult.
Îl chema POPOVICI PUIU. Dacă îl consider drept o personalitate care a avut o
influenţă covârşitoare asupra drumului pe care l-am urmat în viaţă, faptul se datorează,
poate, nu atât modului în care a ştiut să-mi descopere înclinaţiile la o vârstă la care
copii sunt în general puţin diferenţiaţi, cât mai ales pentru că m-a ajutat să trec un prag
greu în viaţa mea de elev.
Popovici Puiu m-a învăţat ceea ce se numeşte „regula de trei simplă”… m-a făcut
să înţeleg profund şi definitiv o relaţie, care apoi a reprezentat o preocupare de viaţă –
relaţia de funcţie…
Octav Onicescu
în
Gazeta Învăţământului Nr. 905/1967
Octav Onicescu (1892-1983) n. la Botoşani. Matematician.
Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Creatorul şcolii româneşti
de calculul probabilităţilor. („Principiile teoriei probabilităţilor”). Lucrări
de algebră, teoria funcţiilor, mecanică generală, mecanică relativistă.
Profesor emerit. Premiul de stat.

Profesorul Gheorghe Nădejde
Cronologic să-i dau întâietate lui GHEORGHE NĂDEJDE, profesor de ştiinţe
naturale, directorul gimnaziului „Ştefan cel Mare” din Iaşi. Era fratele vestitului Ion
Nădejde, şi, împreună cu el, în Iaşii din primul deceniu al noului veac, cel în care
trăim, reprezenta o jumătate din faima „fraţilor socialişti”. Pedepsit de guvernul
timpului pentru activitatea lui socialistă, Gheorghe Nădejde fusese izgonit de la
catedra unui liceu de stat şi funcţiona în grele condiţii materiale la gimnaziu. Acolo
făcea ştiinţă şi omenie. Blând, patetic chiar, deopotrivă cu elevii ce-i plăteau taxele, ca
şi cu noi, ceilalţi, copiii calicimii, ne făcea pe toţi să simţim ce înseamnă cu adevărat
căldura faţă de elevi şi, totodată, erudiţia unui profesor. Ceea ce ne preda el, la acele
ştiinţe naturale, călătoriile ştiinţifice pe car ni le oferea la fiecare oră de curs, în lumea
florei şi a faunei, în însuşi universul geneticii, ni l-au păstrat, tutror în amintire.
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Dar acest mare pedagog ne-a fost şi dascăl întru ale socialismului. Câte broşuri şi
literatură de iniţiere socialistă plătite din propriul buzunar, deloc îndestulat şi câte
probleme care se iveau în mintea şi în cumpăna spirituală a unui elev ajung în
curmătura acelei „teribile vârste” a gimnaziului, nu ni le-a lămurit în spirit marxist acel
„domn Gheorghe Nădejde” prin care am putut citi astfel biografia lui Karl Marx…
Petre Constantinescu-Iaşi
în
Tribuna Şcolii Nr. 40/1972, pg. 3
Petre Constantinescu-Iaşi (1892-1972) n. la Iaşi. Istoric şi om politic.
Acedemician. Militant al mişcării comuniste. Cercetări în domeniul istoriei
artei, al arheologiei şi al istoriei moderne şi contemporane a României
„Istoria artei bizantine”, „Organizaţii de masă legale conduse de P.C.R. în
anii 1932-1938”, „Lupta pentru făurirea Frontului Popular din România”,
„Pagini de luptă din trecut (1914-1936)”. Erou al Muncii Socialiste (1971).
Premiul de stat.

Profesorul Axente Banciu
În galeria glorioasă a bătrânelor şcoli din Braşov – unde încă în veacul al XIV-lea
funcţiona cea dintâi şcolaă românească din cuprinsul ţinuturilor româneşti de
pretutindeni, înfiripată pe lângă biserica Sf. Nicolae din Schei – AXENTE BANCIU sa înscris printre ctitorii de cultură naţională. O carieră întreagă a fost titular al catedrei
de limba şi literatura română şi maghiară încă din ultimul deceniu al XIX-lea, la
acelaşi liceu Şaguna, având ca elevi pe un Octavian Goga şi Ion Lupaş; apoi două
decenii din veacul nostru sub acelaşi regim. Şi, în sfârşit, datu-i-s-a plenitudinea
bucuriei să activeze în statul de după desăvârşirea Unirii, cu inepuizabile forţe până ce
a închis ochii în oraşul cel mai apropiat de renumita comună natală Săliştea.
O luminoasă figură de dascăl, publicist, organizator de instituţii culturale, ales
mănunchi de virtuţi active, nu merită desigur anonimatul în care l-au învăluit anii…
Nici un alt profesor nu excela printr-o atât de perfectă măsură în faptă şi în
cuvânt. Era disciplina însăşi. Încorpora severitatea, austeritatea, autoritatea
indiscutabilă. Catalogul de clasă era adus subsuoară şi carnetul său alfabetic de note ne
inspira o teamă ce netăia respiraţia. Clasa înmărmurea într-o linişte glacială…
Acest dascăl rece, raţionalist, grav, apărea ca prototipul demnităţii şi rigoarei de
benedictin, cenzor voluntar al moravurilor, condamna cu asprime licenţele
petrecăreţilor şi nopţile pierdute prin periferiile şi foişoarele grădinilor din Schei…
Banciu scrisese manuale proprii de poetică şi stilistică, sapirografiate de noi
elevii, tot ca pe urmele trediţiei şaguniene ca profesorii să-şi editeze cărţile de
specialitatea catedrei. Liceul suferea de lipsa manualelor corespunzătoare…
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Ion Clopoţel
Amintiri şi portrete
Editura Facla, Timişoara, 1973, pg. 87-88
Ion Clopoţel (1892-1986) n. la Poiana Mărului, judeţul Braşov.
Ziarist, om politic şi publicist. Redactor şi director al unor ziare din
Transilvania. Membru al Partidului Social Democrat şi secretar general al
Sindicatului presei. Lucrări de popularizare a istoriei naţionale.

Profesorul Garabet Ibrăileanu

…El nu era robul catalogului, nu căuta să ne prindă cu lecţia neînvăţată, ca să ne
pună notă rea. Îl interesa lecţia în sine şi căuta să o expună cât mai plăcut şi mai pe
înţelesul elevilor. Chiar gramatica istorică, predată de dânsul devenea atrăgătoare
pentru noi.
Parcă-l văd pe catedră, într-o clasă spaţioasă ale cărei ferestre dădeau într-o
livadă. Cei vreo douăzeci elevi tăceau chitic. Răsuna numai glasul melodios, puţin
nazal, al profesorului. Avea părul castaniu-vâlvoi… şi o barbă cam roşcată – în
neorânduială. Sub fruntea înaltă îi jucau ca argintul viu ochii căprii-negri, pătrunzători
plini de vioiciune, inteligenţă şi spirit. Nimeni nu-şi îndepărta privirea de la ochii
aceştia… căci ei nu inspirau teamă, ci ne străpungeau, fermecându-ne. Nu s-a pomenit,
ca vreun elev să fi făcut cândva vreo obrăznicie la ora lui. Un astfel de elev ar fi fost
boicotat de colegi…
Mihail Savastos
citat din
Amintiri despre Ibrăileanu
Antologie
de Ion Popescu-Sireteanu
Editura Junimea, Iaşi, 1974, pg. 201
Mihail Sevastos (1892-1967) n. la Botoşani. Scriitor, fondator la
„Adevărul”, „Dimineaţa”. Colaborări la „Viaţa Românească”, „Însemnări
literare”… Scrieri: „Rime sprintene”, „Aventurile din Strada Grădinii”,
„Caminoneta verde”, „Monografia oraşului Ploieşti”. Traduceri.

Învăţătorul Lăzărescu
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Nu este ştiutor de carte, adică individ format în esenţa lui umană de strădania şi
căldura unui învăţător, care să nu ţină minte toată viaţa chipul şi bunătatea
sentimentelor acestuia. Scriitorii, care au în îndeletnicirea lor mărturia sentimentelor,
şi-au divinizat în scrieri învăţătorii lor, primii lor dascăli. A făcut-o Sadoveanu, a
făcut-o înaintea lui Creangă. Ne-au transmis numele lor ca şi cum ar fi unii al doilea
părinte. Şi este chiar, în adevăr, ceva de părinte în fiecare învăţător. El trebuie să aibă
şi bunătatea, şi răbdarea, şi înţelegerea părintească pentru a învăţa copiii cu infinitatea
lor de caractere…
Şi, în definitiv, învăţătorul fiecăruia este, dintr-un punct de vedere părintele
nostru, căci el crează individualitatea noastră spirituală. De la el purced şi cele mai
înalte cunoştinţe de mai târziu, ale celui mai învăţat om. Muncii lui, îndeletnicirii lui
care nu este, toată, decât dăruire, merită în adevăr să-i dăruim ca recunoştinţă amnitirea
unei zile, preţuirea unei zile care să însemne omagiu…
Iată, după şaptezeci de ani, port în minte şi inima mea, chipul învăţătorului meu
LĂZĂRESCU, acel om scund, încovoiat de greutăţile vieţii şi de existenţa nedreptăţii
din satul lui. Memoria învăţătorului, aducerea lui aminte, e lungă; e fără uitare.
Demostene Botez
în
Tribuna Şcolii Nr. 8/1971
Demostene Botez (1893-1973) n. la Truşesti, satul Hulub, Botoşani.
Scriitor şi ziarist. Membru corespondent al Academiei R.S.R.
Iniţial poezie de tip simbolist, a plictisului provincial („Floarea
pământului”); ulterior a celebrat realităţile socialiste („Floarea soarelui”,
„Prin ani”). Romane, memorialistică, literatură pentru copii. Erou al
Muncii Socialiste. Premiul de stat.

Învăţătorul Lăzărescu
Scriitori au avut întotdeauna un sentiment de emoţionantă recunoştinţă pentru
învăţătorii lor, acei care le-au pus întâia oară creionul şi placa în mână. În amintirile lor
aceşti învăţători sunt aşezaţi de foştii învăţăcei, alături de părinţi, de tată, de mamă sau
de vreo mătuşă sau unchi care i-au crescut când au rămas orfani de mici…
Nu a fost dat uitării Bădiţa Vasile, care l-a învăţat carte pe Creangă, până ce a fost
prins cu arcanul de vornic şi trimis, cetluit ca tâlharii, la oaste. Iar maestrul Mihail
Satdoveanu vorbeşte de domnul Busuioc, învăţătorul său din şcoala primară rurală de
la Paşcani, ca de „unul dintre cei mai pricepuţi şi devotaţi pedagogi pe care l-am
cunoscut în viaţa mea”, şi maestrul Sadoveanu a cunoscut sute şi mii în viaţa sa.
Cu aceleaşi sentimente aş voi să învălui şi eu pe primul meu învăţător din satul
meu natal, Hulub, raionul Săveni, regiunea Suceava. Îl chema Lăzărescu. Atâta ştiu.
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Am, nu ştiu cum, impresia că el, din modestie, nici nu-şi spunea şi un pronume care
să-l identifice.
E cel mai modest şi mai blând om pe care l-am întâlnit în viaţa mea destul de
lungă. Dacă domnul Busuioc al maestrului Sadoveanu era nalt, bine legat, cu
mustăcioara neagră şi încruntându-se câteodată, domnul Lăzărescu (domnul în sensul
de atunci de învăţător) era mic de stat, slab încovoiat, smead şi totdeauna de o
dispoziţie egală, de om amărât în sine, care-şi ţinea năcazurile, în el, fără ca noi
vreodată să i le ştim sau să i le simţim în tonul sau gesturile lui…
Şcoala lui era doar o veche casă de ţară, cu pereţii cam înclinaţi, cu uşării uşilor
strâmbi, cu acoperişul asimetric povârnit. Clădirea avea o tindă şi câte o odaie de o
parte şi de alta; în una sta el cu soţia şi doi copii, iar cealaltă era sală de clasă unde
învăţam toţi, din toate clasele – vreo 18 – dintr-un sat care trebuia să fi avut vreo două
sute de case.
Viaţa lui s-a trecut între aceste trei încăperi – mai mult în clasă decât în camera
familiei. Nu mi-l aduc aminte decât acolo. Îşi făcuse din munca cu noi o justificare a
vieţii, căreia i se da cu totul. Eram prea mici, ca între el şi noi să fi existat un schimb
de idei. Şi totuşi… azi, când mă gândesc mai bine, cred că în felul lui de a fi cu noi era
netăgăduit reflexul unei atitudini faţă de ţărani, de soarta lor şi a copiilor lor. Poate de
aceea nu se atingea de noi. Mizeria constituise – sacră – fiinţa micilior sărăcuţi…
Aceluia, dacă mai este acum în viaţă, aş voi să-i ajungă acest omagiu al meu
pentru părintele lui, ca o târzie dar nestinsă recunoştinţă.
În galeria învăţătorilor care şi-au dedicat viaţa îndeletnicirii lor fără pereche,
alături de bădiţa Vasile din Humuleşti, şi domnul Busuioc din Paşcani, să fie trecut, pe
garanţia celor mai sacre amintiri ale copilăriei, şi domnul Lăzărescu din Hulub.
Poate că este pentru ei o nemurire.
Demostene Botez
în
Prietenul de la catedră
Editura Tineretului, Bucureşti, 1962, pg. 32, 33, 34
Învăţătorul Ioan Dobrota
Am fost printre primii elevi ai lui IOAN DOBROTA, proaspăt ieşit din
„Preparandia” (Şcoala normală) din Sibiu, unul din modeştii intelectuali: preoţi şi
învăţători, care au format cadrele rezistenţei noastre naţionale şi pârghia ţărănimii
ardelene. Pe lângă slujba didactică îndeplinită cu o rară pricepere şi autoritate timp de
aproape şase decenii a fost oamenilor îndrumător luminat în toate ramurile economiei
săteşti, mai ales în pomicultură. Soiurile nobile introduse la îndemnul lui şi al preotului
Ioan Hanzu, din satul vecin, au dat pomiculturii din regiune o dezvoltare, care a permis
regimului nostru să facă din ea un centru pomicol de interes republican.
Autoritatea de care se bucura era atât de mare, încât, după ce am terminat patru
clase primare, a convins pe părinţii mei să mă trimită la liceul din Sibiu. Lui îi datorez
faptul că la 13-14 ani n-am fost trimis la oi în Balta Dunării ca ceilalţi băieţi de seama
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mea, şi, în bună parte, exempului său îi datorez sentimentul de solidaritate care mă
leagă de satul de origine.
Andrei Oţetea
citat din
Amintiri din anii de şcoală
Editura Politică, Bucureşti, 1968, pg. 141-142
Andrei Oţetea (1894-1977) n. la Sibiel-Sibiu. Istoric. Academician.
Profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti. Specialist în istoria evului mediu şi
a epocii moderne („François Quichardin – sa vie publique et sa pensée
politique”, „Contribution d'Orient”, „Tudor Vladimirescu”, „Renaşterea”,
„Reforma”). Om de ştiinţă emerit.

Profesorul Ovid Densuşianu
OVID DENSUŞIANU era un mare profesor. Lecţiile sale constituiau tezaure de
cunoştinţe şi modele de metodă riguroasă. Demonstraţiile erau elegante şi
convingătoare.
Literat desăvârşit, Densuşianu nu se mulţumea să dea în fiecare an un curs de
lingvistică romanică, cu materia reînoită anual, ci şi un al doilea curs, de literaturi
romanice, în care se dovedea un estet subtil şi un cunoscător adânc al subiectului.
Orele de seminar aveau un farmec deosebit, prin maniera originală de a rezolva
probleme textuale şi perfecta sa curtenie.
Seratele Vieţii noi – revista lui Densuşianu, pe care o scotea cu punctualitate din
fonduri proprii – la care luam parte, aveau loc la berăria Mircea, din faţa Universităţii.
Atunci maestrul se silea să fie cât mai apropiat de noi şi apărea ca un adevărat om
de lume.
Al. Rosetti
Cartea albă
Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1968, pg. 87-88
Alexandru Rosetii (1895-1990) n. Bucureşti. Lingvist şi filolog.
Academician, profesor universitar la Bucureşti. A întemeiat şi editat revista
„Bulletin lingvistique”. Specialist în istoria limbii („Istoria limbii române”,
6 vol., „Istoria limbii române literare”, în colaborare), în fonetică
(„Cercetări asupra foneticii limbii române în secolul al XVI-lea”,
„Introducere în fonetică”), dialectologie, lingvistică generală („Filozofia
cuvintelor”). A editat texte vechi româneşti („Scrisori româneşti în arhivele
Bistriţei”). Membru al mai multor academii şi societăţi ştiinţifice străine.
Memorialistică („Cartea albă”). Om de ştiinţă emerit. Premiul de stat.
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Profesorul Iosif Blaga
…Dascăl pentru disciplinele filozofice, la Liceul Şaguna, era profesorul IOSIF
BLAGA, rudă nu tocmai aşa de aproape cu noi, cum se credea, dar căruia îi spuneam
„unchiu”. Unchiul Iosif, era autor de manuale, printre care o foarte iscusită alcătuită
„psihologie” şi o remarcabilă estetică strânsă într-o carte intitulată „Teoria dramei”.
Teoria dramei era o materie ce se preda în clasa a VI-a. Eu mi-o însuşisem încă din
clasa a treia pentru uz particular şi pentru criteriile de analiză ce le oferea pasiunii mele
de cititor de piese de teatru (…)
…Unchiul Iosif, în dragostea cu adevărat largă şi caldă ce o purta elevilor,
obişnuia să organizeze, tot la câţiva ani, câte-o călătorie în Italia. Călătoria era
pregătită timp de şapte ani cu iniţieri încete, atât la istorie, cât şi la literatură. Se
proceda astfel: când unchiul Iosif devenea prin rotaţie, diriginte la clasa I, desfăşura
înaintea elevilor programul viitoarei călătorii, ce se va face când aceeaşi elevi vor fi în
clasa a VII-a … pentru aceasta se angajau la o cotizaţie lunară de-o „coroană” la
fondul viitoarei călătorii. Banii erau depuşi, pentru spor, la bancă…
Lucian Blaga
în
Hronicul şi cântecul vârstelor
Editura Tineretului, Bucureşti, 1965, pg. 107-108
Lucian Blaga (1895-1961) n. în Lancrăm-Alba. Poet, dramaturg,
filozof şi eseist. Academician. Profesor universitar de filozofia culturii la
Cluj. Opere: „Poemele luminii”, „La curţile dorului”, „Paşii profetului”, …
iniţial expresionistă, apoi deschisă miracolelor lumii („În marea trecere”,
„Lauda somnului”, „La curţile dorului”). Volumul „Poezii” celebrează
simbolurile generaţiei, devenire cosmică, dragostea. Dramaturg:
(„Zamolxis”, „Tulburarea apelor”, „Meşterul Manole”) cultivă
dimensiunea mistică… Ca gânditor este creatorul unui sistem filozofic
original („Trilogia cunoaşterii”, „Trilogia culturii”, „Trilogia valorilor”).

Profesorul Francisc Rainer
S-au împlinit anul acesta cinci decenii de când tânăr student în medicină,
începeam să urmez cursurile profesorului de aleasă şi multilaterală cultură, care a fost
FRANCISC RAINER. În acelaşi timp cu suma cunoştinţelor de anatomie, transformată
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în studiul formelor moarte în ştiinţa vieţii, Rainer se străduia să deschidă gândirii
noastre orizonturi largi, să stimuleze dezvoltarea unei activităţi intelectuale personale.
El ne sublinia valoarea uneia dintre cele mai caracteristice atribute ale minţii omului,
curiozitatea matematică…
Cursul de anatomie, cu frecventele incursiuni în biologie şi, mai ales, în
frecventele colocvii cu studenţii, reuşea să ne sugereze satisfacţia pe care ne-o produc
explicaţiile clare, folosirea propriei judecăţi, valoarea memorizării active a unor date
bine asimilate…
În şcoala profesorului Rainer şi apoi la aceea a profesorului Parhon am învăţat a
reţine şi a distinge în mişcarea ideilor şi a datelor ştiinţifice noi, mugurii celor mai
rodnice creaţii ale viitorului, dorinţa de a participa şi a contribui la dezvoltarea acestor
cercetări de avangardă.
Iuliu Niţulescu
citat din
Gânduri despre anii de studenţie
Editura Politică, Bucureşti, 1966, pg. 112-113
Iuliu Niţulescu (1895-1975) n. la Bârlad. Medic. Academician,
profesor universitar la Iaşi. Cercetări originale asupra glicerinei, „vitamina
C”, rolul sistemului nervos în metabolismul glucidic.

Profesorul Ion Dimitriu
„Să nu crezi că nu m-am gândit deloc la Dumneata în aceşti 37 de ani lungi de
zile! Dimpotrivă, chiar foarte adesea: ori de câte ori vorbeam cu biet tată-meu, care ţi-a
păstrat până la urmă o afecţiune neştearsă de Dănieneşti…
Lecţiile Dumitale (mai ales cele de istorie), şcoala din Capul Târgului, scenetele
din Alecsandri, pe care le regisai cu elevii mai răsăriţi. Ţi-aduci aminte?
Ştiu scumpul meu profesor, – Conu Alecu Giosan mi-a spus-o – că ai predicat nu
numai cu vorba, dar şi cu fapta. Tatăl meu chiar îmi vorbise, încă de pe atunci, de
nemaiauzita carieră militară, de gradele pe care le-ai luat pe câmpul de luptă, în
trecutul război, pe care îl începuseşi ca sublocotenent.
Sunt cum nu se poate mai mândru de a fi învăţat istoria de la un astfel de om, el
însuşi creator de istorie. Aflu însă de doliul care te-a atins de curând. Ce-aş putea
spune, în cuvinte stângace, pentru a mângâia inima Dumitale de tată! Desigur, prea
puţin. Poate numai că, lecţia de istorie e în sfârşit terminată, aşa cum niciodată un
Dascăl n-a ştiut să o termine…
Câteva rânduri de la Domnia-ta, mai târziu, când vei avea timpul şi inima a le
scrie, mi-ar face cea mai mare bucurie. Între timp voi continua să te evoc în taifasurile
cu Conu Alecu şi Coana Sevasta, aceşti oameni fermecători, pe care sper acum să-i
mai văd.
Te rog arată-i doamnei Natalia suvenirul meu neşters şi adâncile mele
condoleanţe.
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Pe Dumneata te îmbărbătează fostul Dumitale şcolar din clasa a III-a”.
Dan Barbilian
citat din
Gerda Barbilian
Ion Barbu. Amintiri
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1975, pg. 26-27
Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Dan Barbilian) (1895-1964) n.
la Cîmpulung-Muscel. Poet şi matematician. Profesor universitar la
Bucureşti. Lucrări din domeniul geometriei, algebrei şi teoriei numerelor.
Ca poet a debutat la „Sburătorul”. Versuri – la început – parnasiene, prin
expresia solemnă, sentenţioasă, dezvăluie spirit dionisiac, o energie telurică.
Balade („După melci”). Evocator, pitoresc şi nostalgic al lumii balcanice
(„Isarlik”). Spre sfârşit se orientează spre o lirică de ţinută cromatică şi
iniţiatică, ţintind esenţele şi sunetul pur („Joc secund”, „Uvedenrode”).
Eseuri polemice, traduceri din Shakespeare („Richard al III-lea”)

Profesorul Pătraşcu
Izbucnise războiul, „Sto” (Stoenescu n.n.) plecase, şcoala de Belle-Arte se
închise; am hotărât, aşadar să ne adresăm pictorului Pătraşcu să vină să ne dea sfaturi.
PĂTRAŞCU poseda un farmec, aş zice „suculent”. Primul lucru: „jos fundalul
negru, jos negrul de pe paletă, apare în contururi şi foarte des în apropiere albastrul,
cadmiurile, citronul, oranjul” şi „domnişoarelor – uite ce este, şi ce vă rog, să nu
imitaţi pe nimeni. Paharul dumneavoastră, chiar dacă e mic, să fie al dumneavoastră”.
Cuvinte de neuitat.
Când ne corecta, lua paleta tremurând de patima plăcerii de a „realiza”, iar cu
pensula muiată în vopsele, sorbindu-le parcă din buze, le aşternea şuviţe, curgând
parcă dintr-o maşină de tocat bucăţile alungite de smalţ. Pentru prima oară asistam la
crearea unei opere, asistam uluite, tăcute şi admirative în jurul lui, ne dam seama că-i
altceva decât un simplu profesor. Se dovedea un artist.
Lucia Demetriade-Bălăcescu
Destăinuiri anti-literare
Editura Litera, Bucureşti, 1979, pg. 33-34
Lucia Demetriade-Bălăcescu (1895-1979) n. la Bucureşti, pictor şi
grafician. Peisaje citadine şi marine de mici dimensiuni, tratate cu
rafinament şi vervă. Natură moartă.

Dascălii noştri
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„Aveaţi profesori răi şi eraţi obligaţi să învăţaţi la toate disciplinele” mă va
contrazice, poate, un elev. Ei da, aveam un profesor „rău” la limba română, care ne-a
dezvoltat gustul pentru frumuseţea limbii şi literaturii noastre, ne-a pus cartea de
lectură în mână şi ne-a ajutat să facem o deosebit de interesantă excursie în lumea
operelor literare create de clasicii noştri şi de clasici literaturii universale. Şi mai
aveam un profesor „rău”, care ne-a învăţat metematică, astfel încât şi astăzi, după
atâţia ani, pot să spun că la orice întrebare din matematică aş putea să răspund. N-am
uitat nimic din ce am învăţat la şcoală. Le mulţumim dascălilor noştri pentru această
„răutate”. Aceşti admirabili profesori „răi” au stimulat atât de mult curiozitatea de a
şti, încât nu ne ajungea ce aflam de la ei.
Eugen Angelescu
În A fi elev…
Editura Politică, Bucureşti, 1965, pg. 9-10
Eugen Angelescu (1896-1968) n. la Râmnicu-Vâlcea. Chimist.
Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Contribuţii în domeniul
chimiei coloizilor organici. Cercetări privind solubilitatea selectivă a unor
substanţe organice, cinetica chimică şi chimia aplicată în special la
industria atomică. Profesor emerit.

Profesorul Paul Gusti
…PAUL GUSTI a fost un regizor realist în cel mai bun înţeles al cuvântului.
După cum el n-a avut profesor, tot aşa – fără să fie propriu-zis dascăl, Paul Gusti
ne-a învăţat pe toţi. Fiecare repetiţie a lui era o mare lecţie de teatru la îndemâna celor
ce voiau şi aveau posibilitatea s-o urmărească – actori, elevi, regizori. El nu chema pe
nimeni, dar izvorul înţelepciunii sale teatrale, ca un izvor limpede de munte, nu era
interzis nimănui, iar cei din preajma lui s-au înfruptat şi s-au ales cu cât era în stare să
înţeleagă şi să păstreze fiecare.
Tot ce ştiu azi în teatru purcede de la el…
Sică Alexandrescu
Tovarăşul meu de drum, tutunul
Editura Eminescu, Bucureşti, 1973, pg. 44
Sică (Vasile) Alexandrescu (1896-1973) n. la Bucureşti. A montat la
Teatrul Naţional din Bucureşti, al cărui prim regizor a fost o vreme
îndelungată, comediile lui Caragiale, Goldoni, Gogol, mergând pe linia
tradiţiilor clasice ale teatrului românesc. Regizor de film („Bădăranii”, „O
scrisoare pierdută”). Artist al poporului. Premiul de stat.

Profesorul Calistrat Hogaş
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…„Amintindu-mi de viaţa de licean, n-aş putea să nu vorbesc de profesorii mei.
Cum aş fi putut să-l uit pe profesorul NICOLAU, care preda ştiinţele naturii sau pe
fostul meu director BĂDĂRĂU de care eram foarte apropiaţi, care a ştiut să mânuiască
cu o rară măiestrie sufletele noastre de adolescenţi? Dacă am căpătat o oarecare
deprindere în a nu mă exprima prea banal, o datorez unuia din profesorii mei de
română CALISTRAT HOGAŞ, ale cărui lecţii le ascultam vrăjiţi, fără a auzi măcar
sunetul clopoţelului care vestea sfârşitul orei. Îmi amintesc şi azi de precizia şi
eleganţa cu care ne-a predat Mihai Carp gramatica şi Istoria literaturii române, de
ironicul profesor Prassa, căruia însă îi datorăm faptl că ne-am însuşit limba franceză
din primele clase de liceu, de foarte severul profesor Lascăr, care ne-a învăţat cu
adevărat matematică…
Nu este cu putinţă să-i număr pe toţi, dar pentru noi, dascălii erau un model de
probitate profesională, de pasiune ştiinţifică, de atitudine etică…”
Horia Hulubei
în
A fi elev…
Editura Politică, Bucureşti, 1965, pg. 26
Horia Hulubei (1896-1972) n. la Iaşi. Fizician. Academician. Profesor
universitar la Bucureşti. Lucrări de spectografie, de fizica particulelor
elementare şi fizică nucleară. A organizat cercetările româneşti în domeniul
fizicii atomice. Membru al mai multor academii şi societăţi ştiinţifice străine.
Om de ştiinţă emerit. Erou al Muncii Socialiste. Premiul de Stat.

Profesorii A. Borza, Popescu Voiteşti şi E. Racoviţă
Cu academicianul Emil Pop despre şcoală şi dascăli
…În anii universitari i-am cunoscut şi m-am ataşat mai mult de trei savanţi:
ALEXANDRU BORZA, ION POPESCU VOITEŞTI şi EMIL RACOVIŢĂ. Pe primii
doi naturalişti i-am avut profesori direcţi şi lor le datorez în mare măsură, dezvoltarea
aplicaţiilor mele, metodele apropiate de mine în universul biologiei. În cercetare, în
studiu, ca pedagog şi ca autor eu însumi.
…Prezenţa lui Emil Racoviţă în consiliile profesorale era o adevărată lecţie
academică şi înţeleciune socială. Pe le, pe Emil Racoviţă, îl socot eu drept mentorul
meu universitar şi pe el mi l-am luat drept model pentru formarea mea în activitatea
ştiinţifică şi pedagogixă, în societate şi familie, călăuză neabătută, păstrat astfel până
acum, când am păşit şi eu în cel de-al patrulea pătrar de veac al unei existenţe în care
amintirea dascălilor mei rămâne, pentru fiecare dintre ei, câte o făclie nestinsă,
luminând vremuri apuse şi drumuri ce mi-au mai rămas să le paarcurg eu însumi…
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Emil Pop
în
Tribuna Şcolii Nr. 97/1973
Emil Pop (1897-1975) n. în Bucerdea-Vinoasă, judeţul Alba. Botanist.
Academician. Profesor universitar la Cluj. Contribuţii în domeniul fiziologiei
vegetale („Flora pliocenă de la Borsec”, „Istoria pădurilor din nordul
Transilvaniei”, „Mlaştinile de turbă din R.P.R.”). Întemeietorul şcolii de
palinologie. Om de ştiinţă emerit.

Profesorul C. I. Parhon
…Dascăl iubit de elevii şi colaboratorii săi, pe care i-a îndrumat cu bunătate şi
înţelegere, dar şi cu seriozitate şi dârzenie, lasă în urma lui o pleiadă de cercetători
animaţi de concepţiile sale înaintate, de spiritul abnegaţiei care a caracterizat
activitatea lui de slujire a omului şi societăţii.
În patrimoniul ştiinţei internaţionale numele lui C. I. Parhon se înscrie, în primul
rând, ca al unuia dintre străluciţii creatori ai disciplinei moderne a endocrinologiei.
…Profesorul C. I. Parhon poseda calităţile necesare unui şef de şcoală. Cunoştea
îndeaproape caracterul, capacitatea fiecăruia din colaboratorii săi şi îi ajuta prin
cunoştinţele sale, prin forţa lui morală şi exemplul său personal. Uneori era sever, de
cele mai multe ori blând, încurajator, căutând să stimuleze gândirea ştiinţifică
originală. Avea aceeaşi conduită pentru oricine venea cu o gândire nouă, curajoasă, în
care se întrezărea o perspectivă de progres în folosul omului bolnav sau în domeniul
ştiinţei pure…
Ana Aslan
în
Contemporanul, Nr. 33/1969
Ana Aslan (1897-1988) n. în Brăila. Medic. Specialist în gerontologie.
A evidenţiat importanţa novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice de
vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie sub numele de
gerovital. Erou al Muncii Socialiste (1971)

Învăţătorul Damaschin Daicoviciu
Lor, dascălilor mei!
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N-am să pot uita decât cu ultima suflare a fiinţei mele, miracolul pe care l-am trăit
la lecţiile întâiului meu învăţător din satul natal Găvăran, învăţător care mi-a fost
însuşi tatăl meu, DAMASCHIN DAICOVICIU.
Amintire şi recunoştinţă deplină, pentru cum m-a învăţat şi pentru ce m-a învăţat,
laolaltă şi deopotrivă cu ceilalţi copii ai satului.
Mai apoi am trecut la liceu, unde CONSTANTIN SCHUMMER a creat, nu numai
pentru mine şi promoţia mea, o bine meritată tradiţie de recunoaştere unanimă, în
predarea materiilor sale: latina şi germana. Lui îi datorez că stăpânesc aceste două
limbi, lui îi datorez ceea ce ştiu azi. În multe privinţe i-am urmat pilda. În cariera mea
de profesor la catedră, într-o exigenţă fundamentală ori interesul şi înţelegerea pentru
omul ce-l aveam atunci în faţă – elevul sau studentul – ca şi în viaţa de toate zilele.
Constantin Schummer rămâne imagine de icoană pentru mine, şi memoriei sale îi aduc
acum omagiul postum.
În ciclul universitar, care pentru mine a început odată cu aşezarea vieţii naţionale
pe teritoriul Transilvaniei, după actul istoric al unirii, proaspăt ofiţer desconcentrat din
primul război mondial, am avut prilejul să-i fiu student lui VASILE BOGREA,
eminent latinist şi filolog clasic, cel despre care marele Nicolae Iorga afirma că este
„cel mai mare învăţat român”…
Lor, dascălilor mei, le sunt dator această învăţătură din care am făcut un crez.
Constantin Daicoviciu
în
Tribuna Şcolii, Nr. 88/1973, pg. 3
Constantin Daicoviciu (1898-1973) n. în Găvăran (azi Constantin
Daicovici), judeţul Caraş-Severin. Istoric şi arheolog. Academician.
Profesor universitar Cluj. Contribuţii la istoria Daciei („La Transilvanie
dans l'Antiquité”, „Cetatea dacică de la Piatra Roşie”), în colaborare: („La
Problčme de l'État de la culture des Daces ŕ la lumičre des nouvelles
recherches”, „Dacica”). Membru al mai multor societăţi ştiinţifice străine.
Om de ştiinţă emerit. Erou al Muncii Socialiste. Premiul de Stat. Premiul
Herder.

Profesorul N. I. Apostolescu
În liceu am avut destui belferi, dar şi câţiva profesori eminenţi, cărora le port o
bună amintire.
Româna şi franceza le-am făcut cu N. I. APOSTOLESCU, doctor în litere de la
Sorbona, cu o valoroasă teză de doctorat despre influenţa romanticilor francezi asupra
poeziei române, studiu comparat de peste şase sute de pagini, elogios prefaţat de
profesorul şi academicianul Emile Faguet. Înalt şi slab, cu faţa încadrată de o barbă cei da o oarecare asemănare cu B. P. Hasdeu, al cărui discipol era. Apostolescu în afară
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de munca lui de profesor, venea cu servieta plină de cărţi din bogata lui bibliotecă
personală, adăugând la autorii citaţi în manualul de şcoală, numeroase alte lecturi…
În clasa a V-a, în loc de extemporale, ne dădea dizertaţii orale, ca să ne deprindem
a vorbi liber…
În timpul iernii, Apostolescu organiza şezători literare în salonul Clubului
Tinerimii. Programul începea cu o causerie, gen în care excela… şi unde chema şi doi
sau trei scriitori… Astfel am avut prilejul să aud pe Ion Minulescu, Haralamb C.
Lecca, Radu D. Rosetti…
Conferinţele lui ţinute la Ateneul din Bucureşti erau bine primite de public, ca şi
cronicile literare pe care le publica în ziarul „Steagul”.
Tudor Teodorescu-Branişte
Scara vieţii
Editura Eminescu, Bucureşti, 1976, pg. 29-30
Tudor Teodeorescu-Branişte (1899-1969) n. la Piteşti. Ziarist şi
scriitor. Redactor la „Adevărul”, „Dimineaţa”, „Facla”. Director (19331936) la „Cuvântul liber”. Romane cu tematică („Prinţul”).

Profesorul Gheorghe Marinescu
Am trăit mulţi ani în preajma profesorului GHEORGHE MARINESCU. Am fost
elevul şi colaboratorul acestui mare învăţat al ţării noastre, care a adus o contribuţie
însemnată la fundarea unei discipline noi a medicinei, neurologia.
Îmi amintesc felul în care maestrul nostru reuşea să se pasioneze şi să ne transmită
şi nouă pasiunile lui pentru cercetare ştiinţifică. Era un om harnic. La şase dimineaţa
sau cel mai târziu la şapte era la spital. Spitalul Colentina de azi era clinica neurologică
şi rămânea de obicei în laborator până la 5-6 după-masa. Era tot timpul printre noi.
Citea mult, studia toate revistele de specialitate şi cum găsea câte ceva, ceea ce ar fi
putut să intereseze pe vreunul dintre noi, colaboratorii lui, ne dădea cartea sau revista
rescpectivă şi a doua zi discuta cu noi conţinutul celor citite.
De multe ori se desprindea o concluzie interesantă, care putea deveni punctul de
plecare al unei noi cercetări… Prezenţa lui continuă printre noi, interesul pentru
lucrările noastre, curiozitata lui ştiinţifică neobosită a fost pentru noi un imbold
puternic şi au contribuit mult nu numai la formarea noastră de cercetărtori ştiinţifici, ci
mai ales, la întreţinerea şi creşterea pasiunii pentru această cercetare.
Arthur Kreindler
în Valori româneşti în univers
Revista Flacăra, Nr. 37/1973
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Arthur Kreindler (1900-1988) n. la Bucureşti. Medic, elev al lui Ghe.
Marinescu. Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Cercetări în
domeniul neuro fiziologiei, studiind activitatea electrică a creierului,
leziunile sistemului nervos în caz de intoxicaţie, epilepsie… Om de ştiinţă
emerit. Premiul de Stat.

Învăţătorul Gheorghe Arnăuţescu
Sunt multe modalităţi prin care un dascăl poate contribui la îndrumarea paşilor în
viaţă ai celor care i-au fost încredinţaţi pentru a le dezvălui tainele ştiinţei de carte. Aş
înscrie la loc de frunte printre acestea încrederea pe care o arată educatorul în
posibilităţile elevilor săi de a se realiza pe o anumită linie. Afirm aceasta pentru că în
întreaga mea carieră ştiinţifică, încrederea pe care mi-a arăta-o încă de la primii paşi
făcuţi în şcoală, învăţătorul GHEORGHE ARNĂUŢESCU, din satul Valea Hogei, a
constituit piatra de temelie.
Gheorghe Vrânceanu
în
Gazeta Învăţământului, Nr. 880/1968
Gheorghe Vrânceanu (1900-1979) n. în Doagele – Vaslui.
Matematician. Academician. Profesor univesitar la Bucureşti. Contribuţii în
domeniul geometriei diferenţiale moderne, în special asupra spaţiilor
neolonome („Lecţii de geometrie diferenţială”); lucrări de analiza şi teoria
realitivităţii generalizate. Profesor emerit.

Învăţătorii Ion Anton, Gh. Scobai
…Terminasem clasa I, nu stăteam grozav la aritmetică, dar, după spusele
învăţătorului meu de atunci ION ANTON, la recitări, în schimb, nu erau mulţi să mă
întreacă. Poeziile preferate – de învăţător şi de mine – erau ale lui George Coşbuc. Îmi
plăceau atât de mult, încât, dacă m-aş strădui, mi-aş aduce aminte şi azi versurile care
mi-au mers în anii aceia la inimă.
La gimnaziul „Alexandru cel Bun”, profesorul GH. SCOBAI mă punea să citesc
din Ion Creangă, „humuleşteanu' nostru” – cum îi spuneam noi moldovenii. Pe urmă
am încropit şi o echipă de tatru cu care colindam, când se putea, satele de prin
împrejurimi – Probota, Hermeziu, Bivolari, Popricani. Şi tot aşa recitând pe la serbări,
mai jucând ca amator într-o piesă, în alta, încurajat fiind şi de profesorul Gh. Scobai,
am început să mă gândesc, pe la vreo 17 ani – împotriva voinţei familiei, ba chiar spre
desperarea ei, – la o eventuală carieră dramatică. Dar hotărâtoarea cu adevărat pentru
careiera mea a fost repartizarea la clasă a profesorului State Dragomir, unul din cei mai
culţi actori şi pedagogi de pe vremea aceea…
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Costache Antoniu
în
Amintiri despre anii de şcoală
Editura Politică, Bucureşti, 1968, pg. 12
Costache Antoniu (1900-1979) n. la Ţigănaşi – Iaşi. Actor de teatru şi
cinema. Profesor universitar la Bucureşti. Roluri de compoziţie în comedie şi
dramă pe scena Teatrului naţional din Bucureşti, în piese de I. L. Caragiale,
A. Cehov, M. Sebastian. Artist al Poporului. Premiul de Stat.

Profesorul de desen
…În Lugoj, când aveam 14-15 ani, în timpul primului război mondial, a început
să mă pasioneze pictura. În oraşul meu trăiau doi pictori profesionişti. Unul se numea
Virgil Simionescu care făcuse studii serioase la München (…) Celălalt pictor era un
şvab, Emil Lenchardt, cu studii la fel de frumoase la Budapesta, Viena şi München
(…)
Am avut, în schimb, un profesor de desen la liceu căruia pot să-i mulţumesc, un
om care a ţinut foarte mult la mine şi m-a încurajat. Aş putea spune că lui îi datorez
faptul că azi sunt pictor.
Aurel Ciupe
citat din
Colocvii pentru mai târziu
Editura Junimea, Iaşi, 1980, pg. 73
Aurel Ciupe (1900-1988) n. la Lugoj. Pictor. Profesor universitar la
Cluj. Temperament liric şi coloristic prin excelenţă. Peisaje, naturi statice şi
portrete compoziţionale („Apus de soare”, „Natură statică cu măşti”).
Profesor emerit. Maestru emerit al artei.

Profesorii Mehedinţi şi D. Gusti
Între lucrurile pe care le-am iubit cu adevărat, egal şi constant, unul îmi apare pe
primul plan: şcoala. Şcoala şi meseria legată de ea: meseria de dascăl. De aceea, când
azi unii vorbesc de un viitor fără şcoală şi profesori, eu nu pot crede aceasta. Nu pot,

70

Dascăli, ziditori de suflete

pentru că ar însemna să admit că unii oameni ca mine – şi suntem destui de mulţi – nu
şi-ar mai avea loc în cetatea viitorului.
Am cunoscut de-a lungul unei jumătăţi de secol de dăscălie şi şcoli şi dascăli. Doi
dintre aceşti dascăli mi-au rămas cu deosebire în minte (poate şi eu ca discipol în
mintea lor): SIMION MEHEDINŢI şi DIMITRIE GUSTI. Nu pentru că i-aş socoti ca
pe cei mai străluciţi în vreme (deşi făceau parte din această categorie), nici că aş fi fost
cu totul de acord cu învăţătura lor, dar pentru că aveau aceşti învăţători de învăţături
înalte virtuţi de preţ: credeau în misiunea lor, o iubeau şi îşi iubeau discipolii. Mai
mult îi respectau. De aceea au slujit şcoala cu dăruire şi au făcut ei înşişi.
Stanciu Stoian
citat din
Virgil Sorin
Muncă, idealuri, creaţie
Editura Albatros, Bucureşti, 1978, pg. 240
Stanciu Stoian (1900-1984) n. în Vârteju – Ilfov. Pedagog şi sociolog.
Membru corespondent al Academiei. Profesor universitar la Bucureşti.
Lucrări de sociologia educaţiei, istorie a pedagogiei româneşti şi pedagogie
comparată („Sociologia şi pedagogia satului”, „Probleme de ieri şi de azi a
pedagogiei româneşti”, „Cercetarea pedagogică”). Profesor emerit.

Profesorul D. D. Ştefănescu
Am revăzut pe domnul Ştefănescu, acela care a clădit o parte din sufletul meu şimi pare cea mai de preţ. Nu e bine să revezi lucruri de care eşti legat cu multă simţire,
după o trecere lungă de vreme. Este vorba de I. D. Ştefănescu, cel care a trezit şi a
răscolit în sufletele noastre setea de frumos; ce-au însemnat pentru noi cursurile
domniei sale de la „Casa Scoalelor” nu poate fi egalat decât de recunoştinţa şi
admiraţia pe care i-o păstrăm noi, toţi cei care am avut bucuria să-l ascultăm ani de-a
rândul. Erau cursuri de literatură, de istoria muzicii, de istoria artei, însoţite de
splendide proiecţii şi audiţii. Nu ştiu cum aş putea sublinia îndeajuns, talentul erudiţia,
entuziasmul şi mai ales dăruirea cu care ne-a împărtăşit atâtea cunoştinţe de preţ,
îmbogăţind şi mai ales disciplinând posibilităţile noastre de înţelegere a frumosului…
Nu mai vorbesc de frumoasele excursii în ţară şi în străinătate, organizate şi
subvenţionate în mare parte de domnia sa, de ajutorul neprecupeţit acordat studenţilor
săraci, de toată amabilitatea cu care este gata oricând să-ţi dea o lămurire sau un sfat de
preţ.
P. P. Panaitescu
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Pagini de jurnal
Editura Dacia, Cluj, 1974, pg. 10
Petre P. Panaitescu (1900-1967) n. la Iaşi, istoric şi slavist.
Profesor universitar la Buvureşti. Specialist în istoria evului mediu
(„Mihai Viteazul”, „Mircea cel Bătrân”, „Interpretări româneşti”,
„Dimitrie Cantemir”, „Obştea ţărăneacă”, „Începuturile şi biruinţa
scrisului în limba română”, „Introducere la istoria culturii
româneşti”). A editat cronici şi a participat la întocmirea Corpusului
de „Documente privind istoria României”.

Dascălii mei
Permanenţa unei generoase prezenţe
Îmi amintesc că pe vremea când eram în clasa a patra, unul din învăţătorii mei a
vrut să mă recompenseze că am răspuns foarte bine la o lecţie. Cum credeţi că m-a
recompensat? M-a invitat acasă la el şi a rugat-o pe soţia lui să-mi cânte ceva din
Bach. Este inutil să vă spun ce ecou a avut în mine această ciudată recompensă. Vă
puteţi imagina cât de amplă a fost rezonanţa ei. Îmi amintesc şi de un profesor de
istorie, spaima liceului, i se spunea Ostrogotul – care m-a surprins în clasa a şasea
citind un roman poliţist în timpul orei. În loc să mă pedepsească mi-a spus că citesc
cărţi proaste şi mi-a oferit un tratat de filozofia artei continuând, după ce-am terminato, să-mi ofere mereu alte şi alte cărţi.
Aceste atitudini implică fantezie, inventivitate, dispoziţie afectivă, capacitatea de
a emoţiona, adică însuşiri pe care nici o maşină nu le putea realiza vreodată.
H. H. Stahl
în
Gazeta Învăţământului, Nr. 1048/1970
H. H. Stahl (1901-1991) n. în Bucureşti, istoric şi jurist. Profesor
universitar la Bucureşti. Lucrări tehnice („Tehnica monografiilor
sociologice”) şi de istorie socială („Nerej, un village d'une region
arhaique”). Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti (3 vol.).
Colaborator al lui Gusti. Profesor emerit.
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Profesorul de geografie
Răspuns la întrebarea „Ce să fiu”?
„În clasa a doua de liceu spuneam, cui mă întreba, că voi deveni profesor de
geografie. Voiam să urmez pilda PROFESORULUI DE GEOGRAFIE pe care l-am
avut în acei ani şi care ţinea lecţii atât de interesante, organiza cu noi numeroase
excursii, ne povestea despre exploratori temerari, despre expediţii geografice,
captivându-ne.
…M-am înscris la facultatea de ştiinţe a Universităţii din Bucureşti. De 43 de ani
sunt geolog şi pedagog.
Dar la baza pregătirii mele stau cunoştinţele din liceu.”
Miltiade C. Filipescu
în
A fi elev…
Editura Politică, Bucureşti, 1965, pg. 22
Miltiade C. Filipescu (1901-1993) n. în Burdusaci – Bacău. Geolog şi
paleontolog. Academician. Profesor la Universitatea din Bucureşti. A studiat
îndeosebi organismele şi microorganismele fosile din depozitele mezozoice şi
neozoice, stratografia, petrografia şi tehnice formaţiilor cretaice şi terţiare
din Carpaţi şi subcarpaţi. Profesor emerit. Premiul de Stat.

Profesorii Dimitrie Onciul, Vasile Pârvan
Păstrez o afectuoasă amintire celor mai mulţi dintre profesorii mei de la facultate.
Mă gândesc în primul rând la cei de istorie. Dimitrie Onciul, cu capul lui impresionant,
leonin, cu pletele date pe spate, cu barbă şi mustăţi, părea unul din acei daci „comati”,
coborâţi de pe Columna lui Traian…
Îşi citea cursul care era întotdeauna documentat şi pătruns de patriotism… Cu
studenţii păstra o atitudine protocolară, cam rigidă – la antipodul lui Murnu – dar era
drept. Cerea la examene răspunsuri precise, iar la seminar o documentare serioasă.
Când un student emitea o părere nefundamentată, Onciul îl întreba cu vocea lui
puternică: „Pe ce te bizui dumneata? Unde-i documentul?” De aceea lucrările lui de
seminar erau considerate cu toată seriozitatea şi inspira oarecare teamă…
În prima lui serie de studenţi, ca profesor la Facultatea de Filozofie şi Litere din
Bucureşti a fost tata; în ultima lui serie în 1919-1922 am fost eu […]
Pentru Vasile Pârvan am avut nu numai admiraţie şi respect, dar şi afecţiune. Lam văzut prima dată, aşa cum am arătat, în toamna lui 1918. Pârvan a reprezentat o
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sinteză unică, foarte rar întâlnită: erudit, cu o documentare remarcabilă, investigând
exhaustiv problema de care se ocupa, savant, având darul sintezei şi al construcţiei
armonioase, filosof, punându-şi problemele principiale şi permanente ale firii
omeneşti, ale sensului vieţii şi ale devenirii, literat, ştiind să îmbrace gândirea şi
simţirea lui, – mai ales atunci când evoca pe marii înaintaşi sau marile fapte ale istoriei
noastre – într-un chip impresionant, în care căldura sentimentului se îmbina fericit cu
frumuseţea imaginilor şi vigoarea cuvântului. A fost pentru noi – seriile ce l-am
ascultat în răstimpul 1919-1927 – personificarea magistrului, a învăţatului care era în
acelaşi timp şi educator şi patriot.
Constantin C. Giurescu
Amintiri I
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1976, pp. 134-135
Constantin C. Giurescu (1901-1977) n. la Focşani. Istoric.
Academician. Prof. univ. la Bucureşti. Prodigioasă activitate ştiinţifică,
privind istoria românilor concretizată în lucrări monografice de sinteză
(„Istoria românilor”, „Istoria Bucureştilor”, „Contribuţii la studiul marilor
dregători în secolele XIV-XV”, „Târguri sau oraşe şi etăţi medievale
moldovene din sec. al X-lea până la mijlocul sec. al XVI-lea”, „Viaţa şi
opera lui Cuza Vodă”, „Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri
şi până astăzi”…). Amintiri. Om de ştiinţă emerit.

Modestul meu învăţător
…„De la modestul meu învăţător am învăţat să cunosc şi să iubesc pământul
aspru cu ierburile, cu lanurile, cu pădurile şi cu apele lui repezi şi leneşe, şi tot de la el
am învăţat să iubesc cerul, cu norii lui aducători de ploaie, cu soarele lui şi cu toate
stelele. Modestul meu învăţător din clasele primare mi-a vorbit (mie şi multor altora)
despre patrie şi despre iubirea de patrie”…
Zaharia Stancu
în Contemporanul nr. 27/1970, citat dintr-un articol „Învăţătorul” de george
Ivaşcu
Zaharia Stancu (1902-1974) n. în Salcia jud. Teleorman. Scriitor.
Academician. A condus publicaţiile „Azi”, „Lumea românească” şi, după
Eliberare, „Gazeta literară”. Versuri vitaliste („Poeme simple”) şi elegiace
(„Cântec şoptit”). Romane cu implicaţii autobiografice, evocând în tonalităţi
lirice aspecte dramatice ale satului dunărean de altădată („Desculţ”, „Ce
mult te-am iubit”), viaţa orăşelelor în perioada interbelică („Pădurea
nebună”), destinul zbuciumat al ţiganilor nomazi („Şatra”). Proză picarescă
(„Jocul cu moartea”) sau de factură politică („Rădăcinile sunt amare”).
Publicistică („Sarea e dulce”, „Pentru oamenii acestui pământ”).
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Memorialistică („Zile de lagăr”). Erou al Muncii socialsite. Premiul de stat.
Premiul literar.

O fărâmă de pâine
Am ajuns în ultima clasă. S-a deschis şcoala! Bucuria noastră e mare: învăţătorul
GHEORGHE POPESCU-BRAGADIRU s-a reîntors la noi.
Am învăţat cu Popescu-Bragadiru clasa întâi. Când am trecut într-a doua, dascălul
nostru cu ochi frumoşi, mustăţi groase şi glas limpede, puternic, ne-a părăsit. A plecat
la oraş şi a devenit profesor de muzică la liceu, profesor cu suplinire.
…Vestea întoarcerii lui Bragadiru ne-a bucurat. L-am primit cu urale. Vechiul
nostru dascăl era înduioşat. S-a uitat la fiecare dintre noi., s-a uitat şi la mine. Cam prin
fundul clasei stam parcă.
– Tu, Darie, cât am lipsit eu de aici, ai mai citit ceva?
– N-am prea avut ce să citesc, domnule.
– Să treci pe la mine.
Trec în fiecare zi pe la învăţător. În fiecare zi îmi dă o carte. O citesc, i-o dau
îndărăt, îmi împrumută alta…
Zaharia Stancu,
Desculţ
Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1964, pg. 290-291, 307
Profesorul Dimitrie Horvat
…Mi-aduc aminte îndeosebi de lecţia profesorului DIMITRIE HORVAT despre
„Muma lui Ştefan cel Mare”. A citit bucata, ne-a pus pe mai mulţi să o recitim cu glas
tare şi la urmă să-i recapitulăm momentele respective, ca să ne verifice puterea de
atenţie. Apoi ne-a întrebat dacă am avea ceva de obiectat în privinţa adevărului
sufletesc…
Era doctor în filozofie şi avea cunoştinţe temeinice de estetică. Ne-a explicat cu
acel prilej că sublimul e o categorie estetică, în răspăr cu legile vieţii şi ale naturii.
Omul, ne-a spus el, aspiră către sublim, nu-l atinge niciodată.
Dimitrie Horvat a rămas pentru mine Profesorul prin excelenţă. Profesorul cu
majusculă, singurul venerat. Privirea lui încurajatoare mă proteguie mereu.
Şerban Cioculescu
Amintiri
Editura Eminescu, Bucureşti, 1975, pg. 106, 108
Şerban Cioculescu (1902-1988) născut la Bucureşti. Critic şi itoric
literar. Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Analize critice
(„Aspecte literare contemporane”, „Introducere în poezia lui Arghezi”,
„Varietăţi critice”, „Aspecte lirice contemporane”), exegeze („Istoria
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literaturii române moderne”, în colaborare, vol. I). Comentator profund şi
avizat şi editor al lui Caragiale („Viaţa lui I. L. Caragiale”,
„Caragialiana”). Memorialistică („Amintiri”). Lucrări de popularizarea
istoriei naţionale.

Profesorul I. Şt. Paulian
…Am păstrat amintirea bunului meu profesor (I. ŞT. PAULIAN din TurnuSeverin n.n.) destul de bine, cum spun ţăranii noştri, dintr-un mare simţ de măsură,
evitând grijuliu formele superlativului. Era scund, dar voinic, negricios, rotund la faţă,
cu ochelari în ramă aurie. Dirija cu autoritate şi siguranţă, ridicând şi coborând braţul
drept, cu elocvente vibraţii ale mâinii. Mi-l reprezint aşadar cu o emoţie afectivă
fidelă, ca pe un excelent îndrumător în atât de greaua şcoală a vocii şi mai ales a
armonizării corale a vocilor. Era bun şi blând, ştia să închidă ochii la zburdălniciile
noastre şi nu pedepsea niciodată. Când a fost ridicat de menţi şi dus într-un lagăr, –
pentru că ne înflăcărase prin cântece patriotice în anii neutralităţii şi făcuse din noi toţi
însufleţiţi partizani ai intrării noastre în război – a fost o mare emoţie în tot oraşul, care
i-a făcut alai la gară. N-a fost de altfel, singurul. Au fost luaţi şi colegii săi George
Oprescu, Petre Sergescu, Vasile Vircol şi Alexandru Răzmeriţă, închişi în condiţii
dure, ca apoi să fie internaţi în diverse lagăre prin ţară şi pe urmă, pentru deplină
siguranţă, în Bulgaria. La despărţire, ne stăpâneam lacrimile, când ne-a strâns mâna la
câţiva, pe apucate, iar pe alţii i-a mângâiat pe creştet…
Şerban Cioculescu
în
„Memorii” (XVI, Flacăra, Nr. 941) 1973, pg. 26
Profesorii mei
PROFESORILOR MEI le datorez statornica dragoste pentru profesiunea pe care
mi-am ales-o. Dar oare numai atât le datorez acestora? Nu, e foarte puţin pentru ceea
ce am primit. Ei m-au învăţat să fiu meticulos până la a măsura timpul „cu rigla de
calcul” (asta ca să mai amintesc o dată că n-am uitat pasiunea pentru matematică). De
la ei am învăţat să discern, să nu iau drept literă de lege ceea ce spune „maestrul”, să
judec şi să mă îndoiesc până la formarea propriilor convingeri că aşa este. Este foarte
important pentru omul de ştiinţă care vrea să aducă propria sa contribuţie la progresul
domeniului său de activitate să nu umble pe drumuri bătătorite. Am fost îndemnaţi cu
cea mai mare seriozitate să ne depăşim maeştrii. Nu şitu dacă i-am depăşit, dar sfatul
bun l-am ascultat…
Aurel Moga
în
Amintiri despre anii de şcoală
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Editura Politică, Bucureşti, 1968, pg. 116
Aurel Moga (1902-1977) născut la Veştem – Sibiu. Medic.
Academician. Profesor universitar la Cluj şi Bucureşti. Cercetări în
domeniul bolilor cardio-vascular şi ale reumatismului. Profilaxia şi
tratamentul medical complex al reumatismului. Lucrări privitoare la boala
coronariană, artero-scleroză, boala hipertonică. Medic emerit. Om de ştiinţă
emerit.

Măsoară timpul cu „rigla de calcul”
…Ca să fiu exact, la liceul sibian, străveche citadelă şcolară, primul lucru care lam învăţat a fost acela că în viaţă izbuteşti muncind, că trebuie să doreşti să intri în
această viaţă pe porţile din faţă, să intri, nu să te strecori „printre alţii”. Ne-au spus-o
aceasta cei mai buni dintre dascălii noştri, excelenţi pedagogi, modeşti şi anonimi,
pentru că aşa era firesc lucrurilor de atunci. Cei care creşteau generaţii şi generaţii de
tineri învingeau într-un fel anonimatul prin pasiunea pentru munca de dascăl, prin ceea
ce deveneau cei mai buni elevi ai lor. Admiraţia mi-a rămas neştearsă pentru aceşti
oameni, care trăiau pentru şi prin elevii lor.
Aurel Moga
în
A fi elev…
Editura Politică, Bucureşti, 1965, pg. 54
Profesorul de Ştiinţe naturale
Eram, cu peste patruzeci de ani în urmă, elev la Liceul Naţional din Iaşi (…)
Îmi amintesc că îmi plăceau deopotrivă toate materiile şi mă străduiam să învăţ la
fel de bine la toate.
Dar în clasa a şaşea am „descoperit biologia”. Felul de a preda al profesorului,
lucrurile noi pe care le aflam m-am atras. Pasiunea pentru această nouă materie m-a
apropiat de un grup de elevi din clasa noastră cu care până atunci nu fusesem prieteni.
Profesorul nostru de ştiinţe naturale tocmai publicase un articol despre evoluţia
omului, într-una din revistele vremii. Ni s-a părut foarte intersant. Hotărâsem,
împreună cu noii mei prieteni, să „continuăm cercetările profesorului nostru”…
Profesiunea mea era de-acum hotărâtă.
Vasile D. Mîrza
în
A fi elev…
Editura Politică, Bucureşti, 1965, pg. 47-48
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Vasile D. Mîrza (1902-1995) născut la Şipote – Iaşi. Medic, histolog şi
biolog. Academician. Profesor universitar la Iaşi. Cercetări în domeniile
histochimiei şi histofiziologiei. A studiat biomorfologia celulelor sexuale.
Erou al Muncii Socialiste.

Profesorii Iorga şi Pârvan
…La universitate am fost atras imediat de IORGA. Regăseam un spirit universal
comparabil cu Hasdeu, aceeaşi varietate de interese, aceeaşi pasiune de a studia şi a
interpreta personal istoria. Mă fascina profetismul lui cultural, imensul lui talent literar
mai ales, pentru care va rămâne în istoria culturii româneşti. Am fost de asemenea
fascinat de PÂRVAN, omul care a relevat originea preromană şi chiar predacică a
neamului românesc, şi care a introdus dimensiunea preistorică şi protoistorică în
problematica culturii româneşti. Pârvan a fost a doua mare influenţă pe care am
resimţit-o în universitate…
Mircea Eliade
citat din
Adrian Păunescu
Sub semnul întrebării
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979, pg. 248
Mircea Eliade (1907-1986) născut la Bucureşti. Filozof şi scriitor.
Studii la universitatea din Bucureşti şi Calcuta – India. Stabilit în S.U.A.
Profesor univesitar la Chicago. Specialist în istoria religiilor („Traité
d'histoire des religions”, „De Zamolxis ŕ Gengis-Khan”), orientalistică şi
mitologie („Yoga”, „Le chamanisme”, „Forgerons et Achimistes”, „Mith
and Reality”, „Images and Symbols”). Activitatea sa eseistică şi liteară din
România în peioada antebelică a fost legată de trăirism. Romane de
influenţă gidiană, jurnale ale unor experienţe sociale („Întoarcerea din rai”,
„Huliganii”). Proză de atmosferă fantastică („Domnişoara Christina”,
„Secretul doctorului Honigberger”, „La ţigănci”). Eseuri pe teme filozofice
(„Soliloqui”) şi literare.

Profesorul Elie Georgescu
Ce rol…
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Nimic mai mişcător şi mai melancolic în acelaşi timp decât să faci să reînvie
amintiri atât de îndepărtate din epoca primilor ani de şcoală. Cum pot uita figurile
luminoase ale primilor mei profesori din clasele primare, dintr-un orăşel pierdut
undeva pe ţărmurile Dunării? M-a învăţat, la început, carte o dăscăliţă care s-a apropiat
de mine cu afecţiune, cu multă înţelegere. Apoi, în clasele următoare a fost un
învăţător cu o figură impunătoare, o adevărată personalitate, căruia îi păstrez o
amintire recunoscătoare pentru că a sesizat în copilul de atunci potenţele şi
perspectivele de dezvoltare viitoare…
Profesorul ELIE GEORGESU, de ştiinţe naturale de la Liceul Nicolae Bălcescu
din Craiova a avut o mare înrâurire asupra alegerii profesiei.
Acest mare profesor a deschis în faţa mea, lumea pasionată a biologiei, ţtiinţa
vieţii. Datorită lui m-am hotărât să studiez medicina.
Ştefan Milcu
în
Gazeta Învăţământului, Nr. 905/1967
Ştefan Marius Milcu (1903-1997) născut la Craiova. Medic şi om de
ştiinţă. Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Creatorul
endocrinologiei moderne în România. Cercetări teoretice, experimentale şi
clinice în domenii ca: biologia epifizei, timusul tiroidei, gonadelor guşii
endemice („Guşa endemică”, „Bolile endocrine”, „Terpeutica bolilor
endocrine”). A introdus în antropologie metoda de investigaţie medicosocială. Membru al unor academii străine. Om de ştiinţă emerit. Erou al
Muncii Socialiste. Premiul de stat.

Profesorul Paciurea
„Mi-am idolatrizat profesorul, pe marele şi totodată modestul Paciurea”

…ataşamentul cel mai cald, sentimental şi profesional pot spune, l-am avut pentru
profesorul meu PACIUREA. De la el am învăţat înainte de toate, arta de a deveni om.
Mi-am idolatrizat profesorul, pe marele şi totodată modestul Paciurea, străduindumă din răsputeri, adeseori nu cu puţine eşecuri, să-i înţeleg gândurile, apropiindu-mă
cât mai mult de fondul îndrumărilor sale.
Acestea erau simple, cu o mare economie de cuvinte, dar pline de sfaturi
înţelepte, având în ele o clară capacitate de a-i face pe studenţii săi să pătrundă
specificul sculpturii.
De altfel, sfaturile primite de la acest strălucit profesor au contstituit suportul pe
care s-au sprijinit căutările de început şi execuţia lucrării de concurs ATLAS cu care
am obţinut bursa Fontenay aux Roses de la Paris.
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Ion Irimiescu
citat din
Valentin Ciucă
Colocvii pentru mai târziu
Editura Junimea, Iaşi, 1980, pg. 34
Ion Irimiescu (1903) născut la Preuştesti, judeţul Suceava. Sculptor.
Profesor universitar la Bucureşti. Elev al lui D. Paciurea. Capacitate de a
caracteriza pregnant, în admirabile portrete, viaţa anterioară,
personalitatea modelelor sale (portretele lui I. Jalea, G. Oprescu, portrete
monumentale de muncitori). Simţ remarcabil al decorativismului formei
(„Floarea”). Valoroase proiecte de monumente („Griviţa 1933”). Artist al
poporului. Premiul de stat.

Profesorul Paciurea
Am simţit întotdeauna că România e ţara mea
…Nu ştiam ce să fac, cum să fac, n-aveam de la cine să învăţ şi căutam să realizez
cât se poate de exact animalele acelea mici pe care le ciopleam din piatră. Lucrările
erau de un naturalism pronunţaţ, lumea a început să mă laude. Eu însă eram
nemulţumit şi, la sugestia unui văr, avocat, am dat examen şi am intrat la Şcoala de
arte frumoase din Bucureşti, unde am avut colegi pe Cicurencu, pe Ladea şi pe alţii.
Interesant e că toţi au fost primiţi condiţionat. A trebuit să mai dau un examen de
Crăciun.
Cel care a avut o înrâurire foarte mare asupra dezvoltării mele a fost D.
PACIUREA. În atelierul lui am petrecut foarte mult timp, chiar din anul întâiu fiindcă
am vrut să fac sculptură. De la Fritz Stork, care era profesor de desen, am învăţat
precizia de a desena, de a prinde forma oamenilor, a lucrurilor…
Iosif Fekete
citat din
Flacăra Nr. 41/1980, pg. 15
Iosif Fekete (1903-1979) născut la Hunedoara. Sculptor. Arta sa
exprimă într-un limbaj sobru, elocvent, idei complexe, un modelaj subtil cu
simţ al proporţiilor, care implică calităţi monumentale („Primul sărut”,
„Capitalism”, „Monumentul aviatorilor”, „Monumentul Horia, Cloşca şi
Crişan”).
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Profesorul de matematică
Din nou despre matematică
În primul an de liceu aritmetica nu mi-a spus prea mult. Dar în clasa a doua am
descoperit ceva cu totul nou: raţionamentul geometric. Am ajuns curând în posesiunea
unui vechi manual cu probleme de geometrie pe care le-am rezolvat în vacanţa mare.
Dar încă nu avusesem „revelaţia” matematicii. Mă atrăgeau deopotrivă fizica, chimia,
foarte mult literatura, limbile străine. Profesorul de latină, prin modul lui de predare,
mi-a pus pentru prima oară problema profesiunii mele viitoare. Eram aproape hotărât
să-i urmez exemplul. Dar PROFESORUL DE MATEMATICĂ nu-şi pierduse din
vedere elevul. Eram, tot datorită lui, mai mulţi elevi abonaţi la „Gazeta matematică”.
Mi se părea că revista vine dintr-o lume inaccesibilă, de la o mare înălţime. Când am
văzut că pot rezolva o problemă, mi s-a părut că se datoreşte întâmplării. Apoi (…) a
urmat un moment de neuitat, atunci când mi-am văzut o notă tipărită în revistă. Mi-e
vie şi acum senzaţia debutului. A venit încă o notă, apoi un articol…
Cum aş putea deci să uit figura profesorului meu care mi-a deschis porţile acestei
ştiinţe, drumul întregei mele vieţi.
Miron Nicolescu
în
A fi elev…
Editura Politică, Bucureşti, 1965, pg. 59
Miron Nicolescu (1903-1975) născut la Giurgiu. Matematician.
Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Animatorul şcolii româneşti
de analiză matematică („Analiza matematică”, 3 vol). Lucrări privind
funcţiile complexe şi funcţiile armonice. A introdus noţiunile de „funcţie
poliarmonică” şi „funcţie policalorică”. Erou al Muncii Socialiste. Premiul
de stat.

Învăţătoarea mea
Numai o ţară cu oameni sănătoşi este o ţară puternică
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Întrebare: Cu cine dintre profesorii dumneavoastră credeţi că semănaţi în
conştiinţa sutdenţilor dumneavoastră?
– Cu ÎNVĂŢĂTOAREA MEA de şcoală primară. În 1917, când eram elev, ea îmi
spunea: N-ai acasă ceva haine vechi sau ghete purtate, ca să le ducem oamenilor
săraci?
Ea m-a învăţat să mă gândesc la cei bolnavi. Ieri am fost la mama şi mi-am
amintit-o. Ea m-a învăţat să mă gândesc, de timpuriu, la bolnavi, la oamenii fără noroc.
Atunci mi sa deschis interesul pentru medicină.
Era epidemie de tifos exantematic atunci, după primul război. Ea – ca o bătrână
neputincioasă. Asta mi-a rămas în suflet: o mare nobleţe şi o deschidere către
suferinţele altora.
Ea mi-a trezit interesul pentru nişte probleme de medicină socială, care mă
procupă până în ziua de astăzi.
În cadrele acestui interes am scris o carte despre alimentaţia ţăranilor şi a
muncitorilor, în 1938, care a fost şi este consultată de către cei interesaţi de problemele
economice.
…Lucrul pe care vreau să-l subliniez e că o învăţătoare bună îi poate fixa unui
copil o orientare pentru toată viaţa…
Grigore Benetato
Într-un interviu acordat lui Adrian Păunescu în cartea „Sub semnul întrebării”,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1971, pg. 97
Grigore Benetato (1905-1972) născut la Chişinău. Medic.
Academician. Profesor univesitar. Bucureşti. Contribuţii la studiul sistemului
nervos central în imunologie, în acţiunea centrală a unor hormoni, în
acţiunea centrală a glandelor cortico-suprarenale. Premiul de stat.

Profesorul Ion Chirescu
Un bun câştigat pentru toată viaţa
…„Totuşi, desfăşuram şi noi o activitate extra şcolară destul de bogată. Noi eram
organizatori şi tot noi şi participam. Ne sprijineau ce-i drept, câţiva dascăli inimoşi,
care-şi iubeau profesiunea şi ne iubeau şi pe noi, elevii.
Îmi amintesc şi acum. Preda pe atunci muzica la Fălticieni profesorul ION
CHIRESCU. Inimos şi priceput cum era, a reuşit în scurtă vreme să formeze o
orchestră simfonică. Cei mai mulţi dintre membrii orchestrei erau elevi din clasa
noastră. La violoncel cânta regretataul actor Jules Cazaban. Eu cântam la vioară. Mai
făceau parte din formaţie Ion Irimescu (sculptorul de azi), Ion Grigoraş (astăzi geolog
vestit), Vasile Diaconescu (astăzi profesor universitar la Institutul Politehnic). Iar
prezentatorul programului era Grigore Vasiliu Birlic. Ne întâlneam odată sau de două
ori pe săptămână după orele de clasă la repetiţie. Profesorul Ion Chirescu ne antrena
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adesea în discuţii despre muzică, ne povestea întâmplări interesante din viaţa unor mari
reprezentanţi ai muzicii universale.
Petre Jitaru
în
A fi elev…, Editura Politică, Bucureşti, 1965, pg. 92
Petre Jitaru (1905-1989) născut la Drăgăneşti – Bacău. Fiziolog.
Membru corespondent al Academiei R.S.R. Profesor universitar la Iaşi.
Cercetări în domeniul fiziologiei comparate animale şi de biofizică. Profesor
emerit.

Profesorul G. Călinescu
…GEORGE CĂLINESCU, pe care l-am ascultat vorbind de la catedră şi
perorând în timp ce se plimba printre rafturile cu cărţi, în camera sa de lucru sau, de
câteva ori, în atelierul meu, nu avea nici austeritatea alocuţiunii academice şi nici
emfaza sonoră a retorismului universitar. Ceea ce relata trăda dintru început erudiţia sa
neobişniuită, în care nu ştiai ce să admiri, puterea de sinteză, informaţia imensă de care
dispunea sau poezia în care reuşea să-şi îmbrace ideile. Când discursa, îşi dirija lucid
modulaţiile registrului vocal. Pentru neavizaţi aceste modulaţii păreau ostentative şi
uşor ilariante. Glasul lui se ridica la înălţimea unor accente, după care cobora brusc
spre extremitatea opusă a portativului. Urmăreai o muzicalitate curioasă, ce provenea
din aceste suişuiri şi coborâşuri într-o ritmicitate ingenios speculată. George Călinescu
a rămas un portretist genial al literaturii şi al criticii literare, în acelaşi timp. Avea o
putere de sugerare uluitoare. Fixa lapidar şi expresiv caracterul fizic şi moral, disecând
„cazul” ca pe o masă de operaţie, lucid, definitiv şi sigur…
Corneliu Baba
citat din
Romulus Rusan
O discuţie la masa tăcerii
Editura Eminescu, Bucureşti, 1976, pg. 9
Corneliu Baba (1906-1997) născut la Craiova. Pictor. Membru
corespondent al Academiei. Profesor universitar la Bucureşti. Elev al lui
Nicolae Tonitza. Compoziţii şi portrete de o expresivitate gravă, profund
umane şi puternic caracterizate. Foloseşte clar obscurul şi o cromatică
sobră. („O odihnă la câmp”, „Portretul scriitorului M. Sadoveanu”, „Cap
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de fată”, „Arlechin”). Membru al unor academii de artă străine. Artist al
poporului. Maestru emerit al artei. Premiul de stat.

Maestrul Zamfirescu
Sfatul unui bun preiten
…Îl cunoscusem pe G. M. ZAMFIRESCU. El m-a îndemnat să dau examen la
„Academie”. M-am prezentat cu „Vântul” lui Verhaeren în traducere personală. Am
fost admis direct în ultimul an!
Eram în clasa doamnei Bulandra, bună pedagogă, cu morbul nobleţii şi care ştia
să jignească foarte bine. Mai avea şi un cui împotriva poeziei moderne. Când îi
spuneam de blaga, Arghezi, Pillat, bătea cu piciorul şi ţipa: „Boureanu, cine mai sunt
şi trăzniţii ăştia ? (…)”
Alţi profesori Doamna Alice Voinescu, prietena lui Valéry şi a lui Leon Paul
Faurgue (…) Doamna Voinescu a fost cea care mi-a spus: „Boureanu, dumneata n-ai
să faci teatru. Nu că n-ai avea talent, dar parcă nu e de dumneata” (…)
Oricum, mi-aduc aminte că mi-a spus într-o zi bunul şi regretatul meu prieten
ZAHARIA STANCU: „Mă, Radule, de să-ţi pui tu cioc şi mustăţi şi să spui vorbele
altora? De ce să nu spună alţii vorbele tale?”
Radu Boureanu
citat din
Dorin Tudoran
Biografia debutanţilor
Editura Junimea, Iaşi, 1978, pg. 229-230
Radu Boureanu (1906-1996) născut la Bucureşti. Poet, pictor şi actor.
Poezie metaforică şi picturală, cu predilecţie pentru peisaj, legendă şi istorie
(„Zbor alb”, „Caii de apocalips”, „Vioară cosmică”, „Solara noapte”).
Poemul dramatic „Satul fără dragoste”, romane istorice, note de drum.
Premiul de stat.

Profesorul Nicolae Iorga

84

Dascăli, ziditori de suflete

IORGA a fost un mare român, Iorga a fost un istoric mondial. Cuvântul lui de
istoric era greu, şi când era vorba de istoria imperiului otoman şi când era vorba de
istoria cruciadelor. Dragosta lui pentru poporul său nu l-a împiedicat să studieze şi
istoria altor popoare. A adus fală numelui de român vorbind altora despre gloria
strămoşilor lor, adunând dovezi despre gloria strămoşilor săi.
După ce ascultam o lecţie a lui Iorga (eu, student matematician, student inginer,
mergeam regulat la lecţiile lui Iorga), mă întorceam acasă încărcat de un puls de
energie. Şi făceam matematică. Iorga a fost un mare descătuşător de energii.
Gr. C. Moisil
în
Contemporanul Nr. 23/1971
Gr. C. Moisil (1906-1973) născut la Tulcea. Matematician. Lucrări în
domeniul anlaizei funcţionale, algebrei, geometriei difernţiale, logicii
matematice („Încercări vechi şi noi în logica neclasică”). A aplicat legea
matematică în tehnica automatizărilor („Teoria algebrică a mecanismelor
automate”). Membru al unor academii şi societăţi ştiinţifice străine. Om de
ştiinţă emerit. Erou al Muncii Socialiste. Premiul de stat.

Profesorii mei Iorga, Pompeiu, Ţiţeica
…Am urmat cu multă dragoste cursurile lui Iorga… de istoria artelor cu
diapozitive, cursuri de literatură modernă fără diapozitive.
La matematici am avut profesori de foarte mare calitate, de foarte foarte mare
calitate. Erau pe atunci puţini (…) La POMPEIU învăţai toată matematica, şi dacă
vroiai şi mecanica. ŢIŢEICA era un profesor (…) de formaţie franceză.
Toţi profesorii mei de matematică au fost de formaţie franceză, fiindcă în epoca
aceea nu erau oameni decât de formaţie franceză. Respectând şi adâncind ştiinţa din
toate ţările, eu sunt de formaţie românească. Mi-am dat doctoratul aici şi, şi înainte şi
după, am căutat să învăţ de la toţi…
Grigore C. Moisil
citat din
Ion Biberi
Lumea de azi
Editura Junimea, Iaşi, 1980, pg. 16-17
Profesorul Ion Dumitriu
Rigoarea abstracţiunii matematice şi frumuseţea ei

Ion Albescu

85

…Încă din şcoala primară am dat dovadă de o mare înclinaţie spre matematică,
dar vocaţia mea de matematician nu mi-a devenit conştientă decât după vârsta de 14
ani, datorită influenţei hotărâtoare a profesorului meu de matematică de atunci ION
DUMITRIU. Profesorul Ion Dumitriu ştia să transmită elevilor săi entuziasmul şi
pasiunea pentru matematică. De la el am învăţat să colaborez prin rezolvări de
probleme la revistele noastre de matematici pentru tineret de pe atunci: „Revista
matematică” din Timişoara şi „Gazeta matematică”. Tot ca licean, prin participarea
mea la vestitele concursuri ale „Gazetei matematice”, continuate azi cu succes prin
olimpiadele anuale de matematică, am ajuns în contaxt cu o pleiadă de oameni de
ştiinţă care, în frunte cu V. Cristescu, A. G. Ioachimescu, I. Ionescu şi Gh. Ţiţeica, ne
dădeau exemple demne de urmat şi ne încurajau primii paşi spre cercetare proprie. Şi
lor le datorez mult la formarea mea ca matematician…
Tiberiu Popoviciu
în
Amintiri despre anii de şcoală
Editura Politică, Bucureşti, 1968, pg. 175-176
Tiberiu Popoviciu (1906-1975) născut la Arad. Matematician.
Academician. Profesor univesitar la Cluj. Contribuţii în domeniul teoriei
funcţiunilor variabile reale, al analizei numerice, al algebrei şi al teoriei
nuerilor. A introdus noţiunea de „funcţie convexă de ordin superior”. Om de
ştiinţă emerit.

Profesorii M. Dragomirescu, O. Densuşianu
…Mi-am stimat foarte mult profesorii de la Universitate. Şi nu numai pe MIHAIL
DRAGOMIRESCU, OVID DENSUŞIANU, Vasile Pârvan, ci şi pe Tafrali, pentru
care fugeam de la serviciu ca să-i urmăresc orele de Istoria artelor, pe un Charles
Drouhet, pe un Antonescu, profesorul de pedagogie.
Mihail Dragomirescu, „Moşul” om cu o erudiţie mondială… avea un sistem de
examinare critică a operei literare, unic în ţara românească. Mi se pare şi astăzi, în
anumite privinţe, superior ca ideolog literar lui Titu Maiorescu, fiindcă e singurul critic
român, al cărui sistem de examinare a operei literare a interesat, şi nu puţin şi pe cei
din Europa. Era înarmat cu o erudiţie kantiană, schopenhaur-iană, goethe-eană. A fost
o valoare deosebită. A sa „Ştiinţă a literaturii” va înfrunta timpul mult mai bine decât
opera multor critici, care ni se par astăzi mai spectaculoşi, mai temperaţi…
O evocare emoţionantă îmi stârneşte oricând prezenţa memorială a lui Ovid
Densuşianu… când vorbea dădea vibraţii neaşteptate fiecărui cuvânt, chiar şi celor mai
ştiinţifice. „Histoir de la langue romaine” nu este numai o lucrare de erudiţie mondială,
ci şi un splendid poem. Şi cum aş putea să uit că a scris cea mai frumoasă istorie a
literaturii moderne cuprinzând semnificaţia şi valoarea Şcolii Ardelene?
În sfârşit, Vasile Pârvan. Un vizionar. Ascultam fascinaţi cum dovedea – ştiinţific
– importanţa dacilor şi formarea poporului ce am devenit…
Tiberiu Iliescu
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citat din
Dorin Tudoran
Biografia debutanţilor
Editura Junimea, Iaşi, 1978, pg. 198-199
Tiberiu Iliescu (1906) născut la Craiova. Scriitor. Profesor şi director
al Teatrului Naţional din Craiova. Debutează în „Bilete de papagal” şi este
unul din editorii revistei „Meridian” („Flori de frig”, „De la Porţiel de Fier
la Poarta sărutului”)

Profesorul Ghe. Chicu
A învăţa – una din marile bucurii ale vieţii
…Adeseori îmi amintesc de unul din cei mai iubiţi dascăli ai mei, unul dintre
oamenii cărora le datoresc alegerea drumului în viaţă şi multe din succesele mele
ştiinţifice: profesorului de ştiinţe, fizice şi chimice GEORGHE CHICU. Parcă-l văd la
catedră, înalt, voinic, cu părul arginitiu şi cu privirea pătrunzătoare, dar blândă,
îndreptată spre clasă. El a fost primul om care m-a deprins cu pasiunea ştiinţei. În orele
de clasă şi după sfârşitul lor, în după amiezile petrecute în laborator, în conferinţele pe
care le ţinea, grija principală a profesorului era aceea de a ne stimula dragostea pentru
ştiinţă, pentru descoperirea tainelor naturii. N-am să uit niciodată emoţia şi mândria de
car am fost cuprins când profesorul văzând că mă interesez îndeaproape de problemele
pe care ni le ridica la lecţii, mi-a încredinţat cheia laboratorului de fizică şi chimie al
şcolii, spunându-mi că pot lucra acolo oricând am timp liber. Prea mult timp liber nu
aveam, dar mi l-am creat, organizându-mi minuţios întreaga activitate şcolară şi
extraşcolară. Puteam oare să nu mă folosesc de această ţară a minunilor pe care mi-o
deschidea cheia laboratorului! Fără să exagerez, acest fapt, în aparenţă mărunt, a fost
cheia întregii mele cariere ştiinţifice…
Eugen Macovschi
în
Aminitiri despre anii de şcoală
Editura Politică, Bucureşti, 1968, pg. 95-96
Eugen Macovschi (1906-1985) născut la Chişinău. Biochimist.
Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Contribuţii la studiul
permeabilităţii membranelor vii, al structurii şi funcţionării materiei vii.
Direcţii noi de cercetare a permeabilităţii membranelor. Rolul fosfagenului
în excitabilitatea musculară.

Profesorul Camelia Nădejde
Şcoala din strada Muzelor
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…„Cum aş putea să uit vreodată simţirea caldă şi entuziastă de care îmi era
cuprinsă inima, când apărea în cadrul uşii, la ora de ştiinţe naturale, silueta înaltă şi
graţioasă de o perfectă distincţie a domnişoarei CAMELIA NĂDEJDE. Chiar elevele
ei, ce nu cunoşteau acele „Miniaturi” iscălite Lucia Mantu, ce i-au dat dintru început
un loc aparte în fruntea literaturii româneşti, şi tot aveau aproape un cult pentru aceea
care ne făcea nişte cursuri demne de o aulă universitară. Dar eu care aveam prilejul să-i
admir apariţia luminoasă sub umbrela de soare, vara, în vârful Copoului şi să-i ascult
cascadele râsului printre vorbele pline de spirit…”
Profira Sadoveanu
în
Colocvii Nr. 6/1967
Profira Sadoveanu (1906) născută la Fălticeni. Prozatoare, fiica lui
Mihail Sadoveanu. Scrieri („Mormolocul”, „O zi cu Sadoveanu”, „Balaurul
Alb”, „Vânătoare domnească”, „Ploi şi ninsori”) în maniera tatălui.
Memorialistică („Semnul pietrei”). Evocări („Stele şi luceferi”), amintiri
(„Planeta părăsită”). Traduceri pentru copii („Ochelarii bunicii”
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PARTEA a III-a
Perioada „eroică” (1916-1947)
Moto
…„Am cunoscut fiecare dintre noi pe aceşti eroi ai luminii, plantaţi ca nişte
sentinele de foc, acolo unde fără răgaz zorile vieţii se desprind din neguri”…
Mircea Sîntimbreanu
despre dascăli
Profesorul Stamatiad
De timpuriu am învăţat că munca e o adevărată poezie
…„Învăţătorul de alfabet, şi apoi dăscăliţa din clasele cu care începi să ai o
conţtiinţă de elev, au sădit în mine, acolo, la şcoala sătească din Sebiş, dorul pentru
carte, pentru cunoaştere.
Iar în anii şcolii secundare, la Arad, am avut norocul să-l am profesor de limba
română pe însuşi poetul AL. T. STAMATIAD, căruia îi datorez nu numai desluşirea
mea lirică, dar chiar şi începutul formării mele într-ale poeziei, de bine ce mi-a dat, în
acelaşi timp, certitudinea încrederii în mine însumi, că voi deveni poet…
La Universitatea din Cluj, cei doi mari profesori ai vieţii mele studenţeşti au fost
Ştefănescu Goangă şi Virgil Bărbat, primul de filozofir, iar celălalt de sociologie,
ambii cărturari la diensiuni de veritabili savanţi, mi-au călăuzit simţirea şi gândirea
pentru a îmbrăţişa cariera pedagogică în care m-am dăruit psihologiei, funcţionând
astăzi la catedra de psihologie animală comparată de la Facultatea de filozofie a
Universităţii din Bucureşti”.
Mihai Beniuc
în
Tribuna Şcolii Nr. 73/1972
Mihai Beniuc (1907-1988) născut la Sebiş – Arad. Scriitor şi psiholog.
Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Cultivând lirismul direct,
expresia energică, simbolul, tonul profetic, afirmă în versurile sale:
(„Cântece de pierzanie”, „Poezii”, „Mărul de lângă drum”, „Materia şi
visele”, „Culorile toamnei”, „Mozaic”, „Patrula de noapte”) solidaritatea
cu satul natal, forţele revoluţiei, victoriile socialiste, sau meditează asupra
senectuţii şi trecerii timpului. Piese de teatru. Romane. Lucrări de
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zoopsihologie („Psihologia animală”). Erou al Muncii socialiste. Premiul de
stat.

Profesorii Vasile Stoicanea, Dimitrie Gusti
Când aţi început să vă interesaţi de aspectele vechi ale culturii româneşti?
Încă de pe băncile şcolii. Am avut la Liceul „Radu Negru” din Făgăraş, îndată
după Unire, un profesor excelent de limba română, VASILE STOICANEA, care îşi
punea elevii să culeagă în satele natale particularităţile dialectale în colectiv şi erau
interpretate în spiritul binecunoscut al curentului latinist ardelean, care a avut şi asupra
mea o înrâurire foarte adâncă, până la proproţiile unei adevărate fascinaţii…
Ulterior această atitudine „absolutizantă” a fost simţitor corectată, în ce mă
priveşte, sub influenţa cursurilor lui Nicolae Iorga, Ovid Densuşianu şi mai ales ale lui
Vasile Pârvan…
De altfel, D. GUSTI, care s-a ocupat foarte de aproape de formarea mea
ştiinţifică, din care cauză îl consider ca pe un adevărat părinte spiritual al meu…
Traian Herseni
în
Almanahul literar '81
din
Ultimul interviu cu Traian Herseni,
consemnat de Cornelia Djigola
Traian Herseni (1907-1980) născut în satul Iaşi, judeţul Braşov.
Sociolog şi psiholog. Membru al Şcolii sociologice din Bucureşti. Cercetări
teoretice şi aplicative („Teoria monografiei sociologice”, „Introducere în
psihologia socială” în colaborare cu M. Ralea, „Prolegomene la teoria
sociologică”, „Sociologia literaturii”)

Profesorul S. Puşcariu
…Formaţia mea ştiinţifică de lingvist, o datorez şcolii lingvistice clujene dintre
cele două războaie mondiale, al cărui iniţiator şi animator a fost SEXTIL PUŞCARIU.
La Cluj am mai avut profesori, pe lângă Sextil Puşcariu, pe sintacticianul Nicolae
Drăgan, pe dialectologul Teodor Capidan, pe romanistul George Giugule şi pe eruditul
istoric şi critic literar, Gheorghe Bogdan Duică…
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Tezele de bază ale şcolii lingivstice clujene pe care mi le-am însuşit şi cărora leam rămas fidel în activitatea mea ştiinţifică şi didactică până astăzi sunt: latinitatea
limbii şi poporului român, continuitatea lui neîntreruptă în Dacia, şi unitatea ştiinţifică
a acestor teme, fără romantismul care a stăpânit lingvistica noastră din secolul trecut…
Dimitrie Macrea
citat din
Ion Biberi
Lumea de azi
Editura Junimea, Iaşi, 1980, pg. 218-219
Dimitrie Macrea (1907-1988) născut în satul Fundata, judeţul Braşov.
Lingvist. Membru corespondent al Academiei. Profesor univesitar la Cluj şi
Bucureşti. Coordonări lexicografice. Specialist în fonetică, istoria limbii şi a
lingvisticii române („Lingvişti şi filologi români”, „Limbă şi lingvistică
românească”). Profesor emerit. Premiul de stat.

Profesorul Constantin Daicoviciu
…Dar C. DAICOVICIU a fost şi un profesor. Vreme de aproape o jumătate de
veac, a transmis cunoştinţe, a modelat minţi, a stimulat inteligenţe (…) Nevoie de
comunicare – mobilul esenţial al vocaţiei profesionale –, de control al propriilor
căutări, de căldură umană pur şi simplu? Câte sunt generaţiile la care le-a fost
magistrul, primul imbold în drumul auster al cercetrării, cel căruia vrei să-i arăţi cele
dintâi desluşiri ale gândirii proprii? O şcoală întreagă de arheologie şi istorie veche,
încrezătoare în puterile ei, legată în spirit de Universitatea clujeană, îi continuă opera.
O şcoală a unui grup de energii care, pornind de la un impuls iniţial, duce mai departe
căutarea. Suprmul ei omagiu va fi să-şi depăşească maestrul…
Mihai Berza
în
Contemporanul Nr. 23/1973
Mihai Berza (1907-1978) născut la Tecuci. Istoric. Academician.
Profesor universitar Bucureşti. Specialist în Istoria Evului Mediu („La Mer
Noire ŕ la fin de Moyen Age”, „Der Kreuzung gegen Türken ein
Europänische Problem”, „Harapciul Moldovei şi Ţării Româneşti în secolul
în secolul al XV-XVI-lea”)

Directorul
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…A doua zi m-am înfiinţat şi eu la Academie, am luat un tripied şi m-am aşezat
alături de domnişoara cu părul negru, care mă privea uimită şi fericită în acelaşi timp.
Am lucrat vreo două ore, când numai ce vine un profesor şi mă întreabă deschis:
— Ce-i cu dumneata?
— Domnule profesor, am cerut ieri să fiu înscris şi mi s-a spus că-i târziu, apoi
am aflat că domnişoara a fost admisă şi am venit şi eu, vă rog să nu vă supăraţi.
Profesorul zicea că trebuie respectat regulamentul şi, nici una, nici alta, zicea sămi adun lucrurile şi să plec, dar atunci a venit DIRECTORUL. El şi-a adus aminte că
am fost înscris şi anul trecut. Zicea că nici n-ar fi trebuit să dau examen.
— Lasă-l, lasă-l să deseneze şi el, vedem noi ce facem. Felul lui de a vorbi, blajin,
mi-a mers la inimă, iar când s-au judecat desenele, am fost primit…
Dar lucrul cel mai mare, mare de tot, era că directorul îmi încredinţase mie
catedra lui de desen de la Şcoala comercială de băieţi şi primeam o treime din
onorariul lui. Eram adică profesor de desen, şi nimic mai mult.
Ion Vlasiu
Am plecat din sat
Editura Eminescu, Bucurşti, 1979, p.353, 351
Ion Vlasiu (1908-1997) născut în Lechinţa, judeţul Mureş. Sculptor şi
scriitor. Lucrări în piatră şi lemn, legate stilistic de arta proprului. Procupat
mai ales de decorativism şi arhitectonica compoziţiei sculptate („Recolta”,
„Mireasă”, „Horia, Cloşca şi Crişan”). Roman autobiografic („Am plecat
din sat”). Artist emerit.

Profesorul D. Pompei
De la oameni – despre oameni
„Sunt oameni care radiază farmecul unei personalităţi cuceritoare, fără a face alt
efort decât cel de a fi prezenţi, de a se lăsa înconjuraţi de cei care îi caută, adesea fără
să ştie precis de ce. O astfel de personalitate era profesorul DIMITRIE POMPEIU,
„maestrul”, cum îl numeau între ei cei care îi urmau cursurile după ce erau ei înşişi
profesori, ingineri, cercetători. Anul acesta înseamnă pe răbojul marilor figuri ale
ştiinţei româneşti şi universale, centenarul naşterii sale. Matematica a traversat în
timpul vieţii sale două revoluţii, care i-au schimbat şi îmbogăţit înfăţişarea. Totuşi,
actualitatea maestrului Pompeiu încrustată în câteva pietre preţioase, pe care le-a dăruit
cu eleganţă printre glume suculente şi lecţii care semănau cu surâdere idei pe care nu
le cultiva niciodată cu grija îndelungată, rămâne vie şi scânteitoare.
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Rămâne în fructe culese de urmaşi risipiţi pe ici pe colo, peste tot pământul, emuli
care nici nu l-au cunoscut, dar l-au urmat atraşi de forţa gândirii sale creatoare, de
profesor estet, de maestru tulburător”.
Nicolae Teodorescu
în
Munca Nr. 7967/1973
Nicolae Teodorescu (1908-2000) născut la Bucureşti. Matematician.
Academician. Profesor universitar la Bucureşti. Contribuţii în analiza
matematică… privind geometrizarea ecuaţiilor cu derivate parţiale şi
extindera noţiunii de derivată areolară („Derivaţia aerolară şi aplicaţiile ei
în fizica matematică”, „Ecuaţiile fizicii matematice”). Profesor emerit. Om
de ştiinţă emerit.

G. Călinescu, Profesorul
…În aceeaşi sală „Odobescu” asaltată de mulţimea studenţilor a apărut mai târziu
G. CĂLINESCU, cu un stil personal şi cu un interior intelectual de o magmă
permanent incandescentă, care da ideilor şi cuvintelor legături dintre cele mai
neaşteptate şi noi, în analiza problemelor sau în dezbaterea unor teme neobişnuite
pentru ascultătorul român. El crea lumi şi viziuni literare, uneori pe teme inedite, care
nu meritau să fie total neglijate…
Clasicii români atât de studiaţi ca Eminescu şi Creangă, Caragiale, ideea însăşi de
istorie literară, apăreau în lumini noi, sub forţa de interpretare şi elevaţie a lui G.
Călinescu.
Chiar de relua temele el nu se repeta niciodată…
G. Călinescu nu era preocupat în mod expres de eleganţa formei şi stilului, ci de
frumuseţea şi logica ideilor.
I. C. Chiţimia
citat din
Amintiri despre G. Călinescu
Editura Junimea, Iaşi, 1979, pg. 11, 12
I. C. Chiţimia (1908-1996) născut în Albuleşti, judeţul Mehedinţi,
istoric literar şi folclorist. Studii de slavistică literară, de literatură română
veche („Cărţile populare în literatura română”, în colaborare, „Probleme
de bază ale literaturii române vechi”) şi de folcloristică („Folclorişti şi
folcloristica română”)
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Învăţătorul N. Dandu

Simt un fel de nobilă datorie să-mi amintesc de dascălul NECULAI DANDU,
care mi-a pus condeciul în mână şi m-a învăţat cititul şi socotitul… Neculai Dandu era
un bărbat înalt, cu ochi albaştri, severi, oleacă încruntat, cu trăsături aspre, puternice,
cu o mână mare şi grea, cu un glas baritonal, uşor tremurat când se emoţiona. Era
neînduplecat cu greşelile noastre. Ziceam că „domnu-i rău”. Pentru că pedeapsa era la
dânsul frecventă, de două zeci de ori pe oră, dacă era nevoie, iar lauda o dată pe an şi
numai dacă era cazul. A venit din primul război mondial lovit la mâna dreaptă. Şcoala
era încă spital pentru răniţi. A tras cu stânga clpoţelul urcat pe o furcă înaltă de stejar,
iar noi ne-am adunat în grabă: „A venit domnu!” Aşezat pe un butuc, acolo, lângă
prispa şcolii, ne-a procitat să vadă ce bruma de carte mai ştim. Uitasem aproape tot.
Ne-a dojenit cu unul din rarele lui zâmbete. Apoi ne-a povestit cutremurător de
adevărat şi frumos…
Cât de bun era „domnu Dandu” mi-am dat seama abia la sfârşitul şcolii, când m-a
povăţuit „să merg mai departe” Şi pentru că tata nici n-avea cu ce mă purta prin şcoli
înalte, nici nu voia să mă lase să mă pierd în lume, a încercat să-l convingă el. Când l-a
văzut că îngaimă, mi-a dat cel mai riscant sfat: „Fugi! Ti-i descurca tu!”…
Dumitru Almaş
în
Scânteia Tineretului Nr. 7500/1973
Dumitru Almaş (1908-1995) născut la Negoieşti – Neamţ. Romancier
şi istoric. Profesor universitar Bucureşti.
Preocupări de istorie modernă românească şi universală. Lucrări:
„Neculai Milescu Spătarul”, „Căterea Bastiliei”, „Bălcescu, democrat
revoluţionar”, „Mihai Viteazul”, „Petru Rareş”, „Decebal, strămoşul
eroilor”, „Eroi au fost eroi sunt încă”, „Evocări şi portrete istorice”.

Profesorul N. Iorga
…„Şi apoi m-am trezit în faţa lui NICOLAE IORGA. Era savant, era literat. Era
poliglot. Era inepuizabil ziarist, era mare, uluitor de mare orator. Era om politic. Era
agitator de mase. Era om de cultură universală. Era un fierbinte patriot. Dar, mai mult
decât toate, era şi ţinea să fie profesor. Nu-şi preda cursul, ci îl oficia, îl dramatiza, îl
transforma într-un element prin care pătrundea în conştiinţa ascultătorilor prin toţi
porii şi zguduia, înflăcăra, dinamiza. N-a ţinut nimeni până la el, şi nu cred că va mai
ţine cineva, prelegeri atât de încărcate de idei, atât de ample, de luminoase, de largi, de
cuprinzătoare. Te fura de la primele cuvinte şi de la primul gest, te purta, când legănat,
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pe imaşurile şi arenele celor mai diverse evenimente, te obliga să te întâlneşti cu cele
mai de neuitat personaje ori personalităţi, te invita să auzi cum discută despre ele şi cu
ele, te silea să urci la înălţimea gândirii şi simţirii lui de mare, neobişnuit dascăl, om de
ştiinţă şi gânditor şi te lăsa apoi, uimit şi încărcat de gânduri ca pe un bondar care a
sorbit polen auriu şi suc dulce din cea mai mare şi mai plină lumină floarea soarelui. Şi
aşa, patru ani l-am ascultat cu acelaşi mare interes, cu aceeaşi dragoste şi pasiune, ca şi
la deschiderea cursului din anul I. Veneam la Iorga să învăţăm şi constatam că, de la
cursul lui, ieşeam întotdeauna fascinaţi, ca dintr-o mirifică scăldătoare intelectuală.
Totul ne fermeca şi ne uluia. Iar inimile noastre, în serile acelea pluteau uşoare printre
stele. Căci Iorga, între dascăli, a fost un astru.”
Dumitru Almaş
în
Scânteia Tineretului Nr. 7500/1973

Profesorul Ioan Fodor
Am fost elevul liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, unde, înainte de
ultimul război mondial se adunaseră o mână de eminenţi profesori, minţi luminate şi
suflete alese.
Directorul liceului era pe atunci învăţatul istoric şi latinist Gheorghe Coriolan.
IOAN FODOR mi-a fost profesor de geografie şi economie politică şi apoi
diriginte în ultimii ani de liceu. Până prin clasa a treia (astăzi clasa a şaptea) necopţi şi
prinşi cu joaca, n-am izbutit să desluşim bine trăsăturile acestei puternice personalitţi,
care ar fi trebuit să primească în fiecare zi omagiul nostru…
Lecţiile lui de geografie erau nişte fascinante, tulburătoare călătorii în jurul lumii,
dar totodată un sumbru tablou al relaţiilor sociale şi raporturilor de producţie, pline de
sarcasm şi de inconformism.
Virgil Teodeorescu
în
Colocvii Nr. 6/1967, pg. 6
Virgil Teodorescu (1909-1987) născut la Cobadin – Constanţa. Poet.
Membru corespondent al Academiei. A colaborat la publicaţiile progresisite
antebelice. Lirică de factură suprarealistă („Blănurile oceanelor”, „Butelia
de Leyda”); poeme civice („Semicerc, „Rocada”, „Corp comun”,
„Heraldica mişcării”, „Poezie întrruptă”)

Profesorul Danielescu
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…„Prin grija profesorului DANIELESCU mă remarcam în corul liceului trecând
rând pe rând de la sopran la alt şi apoi la tenor, făcând progrese nu numai în ce
priveşte stăpânirea şi modelarea frumoasă a vocii, însuşirea corectă a cântecului, dar
mai ales, în ce priveşte deprinderea de a pricepe înţelesul armonic, coral al muzicii pe
care o cântam ca şcolar.
De cum deschidea uşa mare cu două canaturi „omuleţul vioi şi serios” stabilea de
la catedră până la banca din fund a celor puşi pe hârjoană, o atenţie. Şi muzica,
cenuşăreasa cursurilor de predare, se prezenta, datorită profesorului Danielescu nu ca o
dexteritate, ci ca un „obiect”, mi8nus spaima ecuaţiilor şi datelor „tocite” până la
refuz…
Pentru mulţi din colegii, duşi după decenii care încotro, de talazurile capricioase
ale vieţii, a rămas singurul bagaj muzical…
Am cunoscut pe dirijorul şi animatorul, care se răfuia cu duritatea analfabeţilor
muzicali… Treaba nu mergea uşor şi profesorul dedicat cu sufletul întreg artei sale
făcea fără să simtă apostolat.”
Paul Constantinescu
citat din
Vasile Tomescu
Paul Constantinescu
Editura Muzicală, Bucureşti, 1967, pg. 37
Paul Constantinescu (1909-1963) născut la Ploieşti. Compozitor.
Membru corespondent al Academiei. Profesor universitar la Bucureşti.
Creaţia sa (muzica simfonică de cameră, lucrări cocertante, operele „O
noapte furtunoasă” şi „Pamă Lesnea Rusalim”), modernă ca tehnică
componistică, se sprijină pe folclorul românesc. Maestru emerit al artei.
Premiul de stat.

Profesorul Ştefan Ciuceanu

… La istorie, mi-aduc aminte, aveam profesor pe Ştefan Ciuceanu, care încă de la
prima lecţie ne-a întrebat de pe unde suntem şi, lăsând la o parte târgoveţii, pe noi, cei
de la ţară, ne-a însemnat într-un carnet, iscodindu-ne despre cetăţi şi şanţuri vechi,
îndmnându-ne să căutăm şi chipuri de „vechituri” cărora el le zicea antichităţi. Drept
care am fost foarte bucuros, când, după una din vacanţe, i-am adus o sabie veche
ruginită găsită pe Valea Dăsnăţuiului. Şi m-am bucurat încă o dată, mai anii trecuţi,
când, participând la sărbătorirea semicentenarului muzeului Olteniei, am aflat că
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această sabie, cu număr de ordine în regulă, se afla la loc de cinste în păstrarea
muzeului. În registrul inventar am citit în dreptul ei: „Descoperită la Plopşor de către
elevul Nicolăescu Şt. Constantin din clasa I A. 1911”. De atunci datează adaosul
Plopşor la numele meu, pe care mi l-au dat colegii şi profesorii.
Ajungând aici terbuie să mărturisesc că această sabie ruginită a croit drumul
preocupărilor mele de o viaţă întreagă. Dar de ce să nu spunem lucrurilor pe nume?
Fără îndemnul profesorului Ştefan Ciuceanu, cine ştie ce altă cale aş fi urmat…
C. S: Nicolăescu-Plopşor
în
Amintiri despre anii de şcoală
Editura Politică, Bucureşti, 1968, pg. 137
C. S. Nicolăescu-Plopşor (1910-1968) născut la Plopşor – Dolj,
arheolog, etnograf şi folclorist. Profesor universitar la Craiova. Membru
corespondent al Academiei R. S. R. Specialist în arheologia comunei
primitive („Prepaleoliticul în România”, „Paleoliticul în România”)

Profesorul meu, Alexandru Borza
…Dintre puţinii rămaşi, figura profesorului BORZA, omul de ştiinţă emerit al
ţării noastre, se proectează astăzi pe un alt fundal ştiinţific şi social, decât cel de acum
patruzeci de ani. Un om cu o figură tot atât de deschisă şi zâmbitoare, aureolat de un
frumos păr alb, cu mişcări vioaie, cu atenţia încordată la noutăţile ştiinţifice, de tot
felul, acesta e profesorul de azi, care poate fi văzut la aproape toate manifestările
ştiinţifice din capitala Ardealului. El ascultă atent pe tinerii care expun diferite
probleme la masa prezidiului. Din faţa lui iradiază o adâncă plăcere şi mulţumire. Este
faţa unui profesor, a unui om care toată viaţa şi-a închinat-o creşterii de vlăstare tinere,
şi care vede acum nu numai lujerii noi, dar şi ramurile de pe care aceştia răsar. Iar
copacul este el însuşi! Şi seva şi-o trage din pământul neamului nostru.
Cum să nu fiu mândru că am avut profesor pe Alexandru Borza!?
Eugen Pora
în
Colocvii Nr. 6/1967
Eugen Pora (1909-1981) născut la Rupea – Braşov. Fiziolog.
Academician. Profesor universitar la Cluj-Napoca. Cercetări de fiziologie
animală comparată şi ecologică („Omul şi natura”, „Limnologie şi
oceanologie”)
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Profesorul Maria Delavrancea
Ochii care nu se întunecă niciodată
„Copilul nu uită niciodată. Nu uită că i-a fost frică, nici că a fost nedreptăţit, nici
că a fost umilit. Uneori nu uită nici propriile lui greşeli, de care i-a fost ruşine şi nu le
iartă. Dar mai ales nu uită o făptură care i-a luminat anii de şovăiri, anii de creştere
dureroasă – pentru că orice creştere doare – anii în care avea nevoie să fie fericit şi
cineva îi îngăduia să fie. Pe acel cineva nu-l poate uita. Pe MARIA DELAVRANCEA
(soţia scriitorului Barbu Ştefănescu Delavrancea n.n.) n-au s-o uite elevele Şcolii
Centrale care au avut-o directoare şi profesoară. Delicateţea, înţelepciune, ţinute care
se datoresc unei bogate culturi, nu se uită; şi până la bătrâneţe mulţumeşti vieţii pentru
norocul de a fi întâlnit o asemenea personalitate de a fi înţeles prin ea, că minciuna,
lenea, impertinenţa sunt odioase, şi asta nu din pedepse, ci prin pilda unei mari armonii
şi prin blândeţea cu care ţi se cerea să renunţi la ele, prin logica cu care ţi se demonstra
urâţenia lor.”
Lucia Demetrius
în
Colocvii Nr. 12/1968
Lucia Demetrius (1910-1992) născută la Bucureşti. Scriitoare. Nuvele
şi romane de atmosferă („Ultimul Tauber”). Piese de teatru („Arborele
genealogic”, „Trei generaţii”), urmărind dezagregarea familiei burgheze în
noul climat socialist. Premiul de stat.

Omagiu Învăţătorului
Sărbătorim aproape fiecare dintre noi, în amintirea noastră, de „Ziua
Învăţătorului”, o imagine pe care am păstrat-o din prima copilărie sau de mai târziu,
din adolescenţă. Imaginea este pentru noi prototipul ideal a omului care, de la catedră
sau coborând printre bănci, ne-a dăruit odată cu ştiinţa pe care o învăţase şi el la rândul
lui, ceva din făptura lui sufletească, care ne-a ajutat miraculos să ne însuşim ştiinţa.
Cei care nu-şi pot aminti de un asemenea chip sunt, într-un fel, orfani, lipsiţi de epoca
lor de dezvoltare de ceva foarte preţios şi foarte necesar…
El crează dimensiunile universului în faţa individului mic, care ia conştinţă de
sine, de dimensiunile lui, de raporturile lui cu acest univers, de rostul lui în el.
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Admirabilă şi grea meserie! Şi minunaţi sunt cei care o îndeplinesc cu ardoare şi
cu limpezime în acelaşi timp, dându-şi seama de frumuseţea ei, de însemnătatea ei, de
răspunderea pe care o implică…
Trebuie să se ştie că nimeni nu uită chipul unui profesor bun, ori de câte ori alte
chipuri s-ar acumula în cursul vieţii în mintea lui, ori câtă depărtare s-ar aşterne între
ei.
Lucia Demetrius
în
Gazeta Învăţământului Nr. 905/1967

Profesorii Ion Popescu, Ovid Densuşianu
…La Bacău aveam un profesor de matematică pe un politician al vremii (prin
1927 n.n.), un om despre care nu-mi face plăcere să vorbesc. Mereu ocupat, pe
deasupra slab pregătit, n-a reuşit să ne dezvăluie secretul acestei ştiinţe complexe,
matematica.
Erau însă în liceu şi pedagogi adevăraţi, dascăli care îşi iubeau profesiunea şi ne
iubeau şi pe noi, elevii. ION POPESCU la limba şi literatura română, DENSUŞIANU
la geografie, Ghorghe Damian la limba franceză etc… Aceştia puneau multă pasiune
în predarea lecţiilor, căutau să ne determine să înţelegem bine obiectul pe care-l prdau,
să-l îndrăgim. Adesori, la lecţiile de limba şi literatura română, geografie, larină sau
franceză îi auzeam pe veneraţii noştru dascăli spunându-ne: „Măi băieţi, cu anii aceştia
n-o să vă mai întâlniţi niciodată. Folosiţi-i din plin…”
Constantin Avram
în
Amintiri despr anii de şcoală
Editura Politică, Bucureşti, 1968, pg. 20
Constantin Avram (1911-1987) născut la Iteşti – Bacău. Inginer
constructor. Membru corespondent al Academiei R.S.R. Profesor universitar
Timişoara. Lucrări privind fisurarea şi capacitatea portantă a elementelor
de beton armat.

Învăţătorul Gh. Berzunţeanu
…„Sunt – asemenea cuvinte – tot atâtea note pe un portativ comnu al sufletului
fiecăruia dintre noi, în care a rămas vie figura celui dintâi care ne-a învăţat literele
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alfabetului, dând sclipiri de miraj gândirii şi vorbirii noastre; care cel dintâi cu
măiestrie, cu strădania lui, ne-a introdus în universul ştiinţelor naturii, în panteonul
istoriei patriei, care, metodic, ne-a făcut a ne deprinde cu primele noţiuni de civilizaţie
şi cultură.
El – învăţătorul – este arhitectul prim al temeiniciei noastre umane, el –
învăţătorul – este cel dintâi prieten al nostru, a toate confident, factorul prim la care se
raportează etica ştiinţei noastre. Prin el, prin şcoală, instituţional căpătăm primii
termeni concreţi de educaţie civică, ne situăm pe scare drepturilor şi îndatoririlor
omului.
Şi astfel – eu unul – de „Ziua Învăţătorului” – am trimis un mesaj de felicitare
„celui care mi-a pus prima dată condeiul în mână”, Învăţătorul meu, GH.
BERZUNŢEANU, care acum, la pensie, îşi îngrijeşte pomii şi florile din jurul unei
căsuţe în satul Dor Mărunt din comuna Lehliu. Asta fiindcă nu m-am învrednicit, ca în
fiecare vară a-i întinde fruntea să mi-o mângâie într-o îmbrăţişare de generaţii.
George Ivaşcu
în
Contemporanul Nr. 27/ 1970
George Ivaşcu (1911-1988) născut în Certeşti – Vaslui. Publicist, critic
şi istoric literar. Profesor universitar la Bucureşti. Sinteze („Istoria
literaturii române”). Studii („Confruntări literare”). Publicistică şi
memorialistică.

Institutoarea mea
Nu ştiu ce fel de institutoare a fi fost MAMA cu copiii ei la şcoală. Cu cel singur
pe care îl avea în casă era severă şi într-un fel chiar necruţătoare. Nu-mi îngăduia
minute de joacă, de ieşirea din curte sau grădină, de lecturi personale, câtă vreme nu
mă achitam de datoria zilnică „lecţiile”. Şi trebuia să ştiu bine, să răspund cât mai
exact, să rezolv cât mai repede problemele ce mi se dădeau. Ţin minte că într-o zi mi-a
tăiat cu totul porţia de recreaţie cu Nicu şi Ştefania în curte, fiindcă n-am fost în stare
să găsesc soluţia de principiu a unei probleme.
Ea spunea că nu sunt în stare, fiindcă „nu de asta îţi arde ţie…” Şi tot ca să mă
facă să-mi ardă, ea găsea că soluţia cea mai bună e să mă anunţe că-mi va interzice
„hârjoana” cu ceilalţi copii…
Nu mai e nevoie, cred, s-o spun: rigoarea ei faţă de mine era echivalentul sau
unele din formele rigorii sale faţă de viaţă în general. Fusese o femeie fără bucurii, dar
şi fără mustrări de conştiinţă. Fără daruri din partea vieţii, dar şi fără concesii din
partea ei…
Miron Radu Paraschivescu
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Amintiri
Editura Ion Creangă, Bucureşti, pg. 1975
Miron Radu Paraschivescu (1911-1971) născut la Zimnicea. Poet.
Activează în perioada interbelică la publicaţii de stânga („Cuvântul liber”,
„Azi”, „Era nouă”, „Ecoul”). Poeme de structură folclorică („Cântece
ţigăneşti”), de un lirism manifest („Declaraţia patetică”), de viziune eroică
sau neoclasică („Laude”, „Tristele”). Publicistică („Bâlci la Râureni”,
„Drumuri şi răspântii”), memorialistică, traduceri. Premiul de stat.

Profesorii A. Scriban, I. Minea şi O. Tafrali
Omul care a avut o influenţă hotărâtoare…
Cel dintâi a fost profesorul meu de limba latină de la liceul „Internat” din Iaşi,
AUGUST SCRIBAN. Un om bun, un profesor care îşi iubea elevii, un profesor care
dorea, şi se vedea acest lucru în cuvintele şi privirea lui, ca toţi tinerii pe care îi avea în
grijă să devină oameni culţi, cu dragoste de muncă şi pasiune de specialist. Vorbea
curent şapte limbi, citea curent încă şapte… Voiam să ajung la fel de învăţat ca el…
Influenţa decisivă
…Al doilea om care ma- impresionat a fost profesorul de Istoria României de la
Universitatea din Iaşi, ILIE MINEA, un om mic, îndesat, sever cu cei mai mulţi dintre
colegii noştri, care îl socoteau „chiţibuşar”, deoarece cerea mult şi cerea multe. Am
avut însă norocul ca şi unii din colegii mei în vârstă, astăzi distinşi profesori în
învăţământul superior, să fiu mai aproape de el să-i cunosc imensa lui putere de muncă
şi să învăţ de la el o seamă de lucruri, ce mi-au rămas în mintea şi sufletul meu până
astăzi…
Iar de la OREST TAFRALI, pasiunea pentru cercetare, daragostea pentru meseria
lui şi dorinţa tinerilor săi elevi aceeaşi pasiune şi aceeaşi răbdare…
Emil Condurachi
în
Revista Colocvii Nr. 1/1968
Emil Condurachi (1912-1987) născut la Scânteia – Iaşi. Istoric şi
arheolog. Academician. Profesor universitar. Bucureşti. Specialist în istoria
orânduirii sclavagiste. Scrieri: „Tezaure monetare din regiunea carpatodunăreană şi însemnătatea lor pentru trecutul românesc”, „Histria”,
„Descoperiri arheologice în R.P.R”… Om de ştiinţă emerit. Premiul de stat.
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Dascălii mei
Matematica, o disciplină aridă?
…Dar ce perspecitviă nebănuită oferă matematirca celui care a depus efeortul
iniţial de a o înţelege şi pătrunde. Frumuseţea şi marea utilitate a matematicii o
descoperi după ce ai învăţat cu adevărat matematica. Cine învaţă în şcoală matematica
n-o va uita niciodată.
Lucrurile acesta nu le ştiam eu prea bine când mi-am început studiile şcolare. Neam bucurat însă de îndrumarea unor DASCĂLI ADMIRABILI (la liceele din Arad şi
Oradea), care ne-au deschis drumul spre matematică şi ne-au învăţat matematică. La
iniţiativa lor, ne-am organizat în cercuri, profesorii ne îndemnau să rezolvăm
problemele din propriile lor culegeri, ne aduceau culegeri de probleme străine, ne
stimulau să ne procurăm noi înşine probleme noi pe care să le rezolvăm. La efortul lor
se adaugă efortul profesorlor de fizică, care ne ilustrau foarte sugestiv posibilităşile
largi de aplicare a matematicii în fizică. Nu este cred, în întâmplare că trei dintre elevii
Liceului din Arad din acea vreme suntem astăzi membri al Academiei Republicii
Socialiste România şi toţi în secţia de fizico-matematici.
Caius Iacob
în
A fi elev…
Editura Politică, Bucureşti, 1965, pg. 28-30
Caius Iacob (1912-1992) născut în Arad. Matematician. Academician.
Profesor univesitar la Bucureşti. Contribuţii la mecanica fluidelor
(„Introducere în mecanismul fluidelor”, „Mecanica generală”, „Analiza
matematică”). Premiul de stat.

Profesorul Iuliu Haţieganu
…Pentru elevul care am fost cândva, conturul spiritual al profesorului se pierdea
departe în domeniul mitului. Simbol şi legendă, plăsmuire dincolo de domeniul
realităţii, unui uman palpabil, copleşitor prin toată comoara de bine şi de frumos pe
care o aducea din străfundurile de istorie a umanităţii. În trerapta universităţii,
studentul ajuns la vârsta maturităţii riguroase a căutat în profesor modelul de urmat.
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Dominat de personalitatea de excepţie… profesorul îşi are locul înalt de unde îndrumă
şi învaţă pe cei care îl caută. trăind mai apoi în preajmă-i ca asistent, era prilej de
fericire neegalată să mă simt aproape de el, să-i primesc cuvântul, să-i urmăresc gestul,
să-i înţeleg gândul…
Amintirile, câte au rămas, puţine, se înlănţuie în jurul imaginii profesorului
nostru, mereu prezent în mijlocul elevilor săi…
IULIU HAŢIEGANU rămâne înconjurat de colaboratorii tineri, care astăzi
conduc clinicile mediclae din Cluj…
În calitate de rector, de şef de clinică şi de promotor al şcolii medicale clujene,
profesorul Haşieganu se găseşte în mijlocul acestei efervescenţe creatoare. El este
factorul de dinamizare, maestrul care îndrumă noile generaţii de elevi care se formează
acum…
Încrederea pe care le-a acordat-o în rezolvarea sarcinilor profesionale şi ştiinţifice
a contribuit la evoluţia acestor personalităţi.
Octavian Fodor
În căutarea unor permanenţe
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, pg. 23, 24, 26
Octavian Fodor (1913-1976) născut la Mediaş, judeţul Sibiu. Medic.
Membru corespondent al Academiei, profesor universitar la Cluj. Contribuţii
la studiul bolilor digestive („Boala ulceroasă”)

Învăţătorii Maria Paraschivescu şi Ion Vulcănescu
…Am urmat cursurile primare la şcola „Lucaci”, de lângă biserica cu acelaşi
nume, din apropierea mormântului lui Anton Pann. Era în anii de după primul război
mondial, cu nişte ierni lunbi, infernale, cu o mizerie şi sărăcie crunte. Copiii veneau la
şcolaă dezbrăcaţi, plini de păduchi şi tricofiţie, încât erau obligaţi să poarte în clasă o
tichie albă pe cap, ca medicii, fapt care le dădea un aspect, cel puţin, straniu. păstrez,
totuşi, din acei ani o amintire luminoasă: două figuri de dascăli şi mucenici, exemplare
– MARIA PARASCHIVESCU şi ION VULCĂNESCU, institutorii mei de la care am
învăţat carte.
Clasele secundare pe care le-am făcut, ca bursier extern, la „Matei Basarab”,
şcoală de prestigiu, unde funcţionau câţiva dascăli care ar fi putut onora oricând la o
catedră universitară: Eugen Lovinescu, la latină, Perpessicius şi Constantin
Damianovici, la română, Enache Ionescu, la istorie, Nicolae Pandelea, autor al unei
piese istorice „Ultimul vlăstar”, jucat la „Naţional”, la geografie…
Aurel Baranga

Ion Albescu

103
citat din
Dorin Tudoran
Biografia debutanţilor
Editura Junimea, Iaşi, 1978, pg. 132
Aurel Baranga (1913-1979) născut la Bucureşti. Dramaturg. Iniţial
poeme avangardiste. Ulterior drame consacrate luptei eroice a comuniştilor
(„Arcul de triumf”), comedii şi farse satirice („Mielul turbat”, „Sfântul
Mitică Blajinul”, „Opinia publică”). Premiul de stat.

„Sunt un om cu noroc: m-am născut în Maramureş!”
…Începutul meu în ale artei?
Am început, ca să zic aşa, din fragedă copilărie, încă din şcoala primară. Am avut
un dascăl pe doumnul RACOLŢA. Acesta avea obiceiul ca la orele de lucru manual să
ne îndemne să facem diferite obiecte de care omul are nevoie pe lângă casă. La orele
acestea eu încrustam cu brigeagul diferite obiecte mici. văzându-mă Racolţa că-mi
place să cioplesc, mi-a spus: „Fă un cal, fă un câine sau o vacă!” Aşa am început să
cioplesc. Am făcut câţiva ţărani, iar la sfârşitul anului am cioplit o nuntă ţărănească şi
o înmormântare. Ăsta a fost începutul…
Gheza Vida
citat din
Valentin Ciucă
Colocvii pentru mai târziu
Editura Junimea, Iaşi, 1980, pg. 64
Gheza Vida (1913-1980) născut la Baia Mare. Sculptor. Membru
corespondent al Academiei. Şi-a început cariera ca desenator abordând o
tematică socială protestatară de o mare forţă dinamică. Sculpturi în lemn,
puternic stilizate, de o mare forţă dinamică şi o impresionantă gravitate,
ecovând viaţa ţăranilor maramureşeni, mitologia şi istoria locală („Dans
din Oaş…”). Ansamblul minumental de la Moisei. Artisit al poporului. Erou
al Muncii Socialiste.

Învăţătorul Nicolae Cumpătă
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…Învăţătorii din transilvania, după înfăptuirea Unirii, săvârşeau de multe ori o
muncă de pionerat. Un învăţător la mai multe clase era nevoit să-şi aleagă ucenici
dintre cei ce dovedeau mai multă sârguinţă. Uneori aceşti „ucenici” erau mai mici
decât cei ce le erau încredinţaţi spre supraveghere şi „educare”. Îmi amintesc şi acum
de vremea când elev în clasa III-a, trebuia „să-i învăţ” pe cei din clasa a IV-a. Poate că
de atunci datează dregostea mea adâncă, statornică pentru munca de dascăl. De atunci
mi se conturase idealul de viaţă – de a învăţa pe alţii, ca învăţătorul meu.
Cu multă duioşie îmi aduc aminte şi astăzi, după atâţia ani, de vrednicul meu
învăţător NICOLAE CUMPĂTĂ, venit în Transilvania de pe meleagurile moldovene,
care impresionat de dorinţa de învăţătură a copilului orfan, stăruia să-i fie lui
încredinţat pentru a-li purta „la şcoli mai înalte”.
Ştefan Pascu
în
Amintiri despre anii de şcoală
Editura Politică, Bucureşti, 1968, pg. 149
Ştefan Pascu (1914-1998) născut la Apagida – Cluj. Istoric.
Academician. Profesor universitar la Cluj. Rector al Universităţii din Cluj.
Specialist în istoria evului mediu. Opere („Meşteşugurile din Transilvania
până în secolul al XVI-lea”, „Marea Adunare de la Alba Iulia”,
„Voiecodatul Transilvaniei”). Om de ştiinţă emerit.

Prima mea dăscăliţă
…„Nu ştiu multe despre viaţa PRIMEI MELE DĂSCĂLIŢE, despre cultura şi
gusturile ei. Un lucru ştiu fără putinţa de tăgadă, adevăr absorbit de făptura osmotică a
copilului: bunătatea, blândeţea ei erau autentice.
Pe adulţi, chiar pe cei mai deştepţi, îi poţi câteodată amăgi cu un zâmbet cald, cu
o mângâiere stearpă, uscată, indiferentă sau, mai rău, egoist interesată – pe cei mici nu.
Nu-i poţi minţi, îi poţi răni însă, ănsemna pe viaţă cu fierul incandescent – rece al
ipocriziei, al nepăsării.
Dacă eşti bun cu adevărat, învăţătorule, în sensul cel mai simplu şi mai profund al
cuvântului, ceva din inefabila şi neprţuita substanţă a bunătăţii va fi absolvită,
încorporată de frageda alcătuire neterminată, care ţi-e dată pe mâini şi care va purta
până la capătul ei amprentele tale…
Pentru victoria omenirii, fostul copil părintele de azi, se pleacă înaintea ta,
învăţătorule bun şi-şi mulţumeşte!
Maria Bănuş
în
Contemporanul Nr. 26/1968
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Maria Bănuş (1914-1999) născută la Bucureşti. Poet. Debutează cu o
lirică a adolescenţei, de o remarcabilă senzorialitate şi candoare; ulterior
interpretă a elanurilor civice, miturilor („La porţile raiului”) şi a
întrebărilor existenţiale („Portretul din Fayum”, „Oricine şi ceva”).
Premiul de stat.

Omagiu Învăţătorului
Să tăgăduiască cine poate. Dar realitatea e de netăgăduit. El este pretutindeni, de-a
lungul şi de-a latul ţării. Ne-am obişnuit cu el şi nu-l mai vedem adesea, dar este…
Pe întinderea României s-au înălţat grandioase construcţii ale socialismului (…)
Pe bună dreptate mândria noastră pentru arta şi geniul constructorilor (…) pentru
creatorii de idei, pentru savanţii chimiei şi ai fizicii moderne…
Dar în toţi aceştia se află câte ceva din altcineva, savantului care a făcut o
extraordinară descoperire, cineva anume i-a îndreptat întâi paşii pe drumurile ştiinţei;
pe arhitecţii litoralului cineva anume i-a învăţat mai întâi să înţeleagă jocul fascinant al
liniilor şi umbrelor, energeticienii sau metalurgiştii au aflat de la cineva taina jocului
ascuns în volbura apelor sau pe aceea din cuptorul oţelarului. În geniul, în arta tuturor
acestora, în îndemânarea şi sensibilitatea lor, în sufletul lor, exista undeva o fărâmă
dintr-un alt om, pentru că toţi au, nu odată, clipe de nostaligică amintire. Este un om
liniştit şi modest, tăcut şi înţelept, cu chipul blând, rămas undeva în urmă, de care ne
despart întotdeauna pragurile grele ale anilor…
Constantin Prâsnea
în
Gazeta Învăţământului Nr 905/1967
Constantin Prâsnea (1914-1968) născut la Botoşani. Prozator şi
publicitst. Scrieri: („După alungarea faraonilor”, „Însemnări din ţara
nouă”, „Ţara vinurilor”, „Catedrala scufundată”). Cărţile sale relatează cu
obiectivitate evenimentele semnificative pentru schimbările sociale din noua
orânduire.

Maeştrii Jora, Georgescu, Enescu
Pentru ţară, prin cultură, spiritul şi fiinţa noastră vor dăinui peste veacuri
…Îmi aduc aminte, cum tânăr fiind, student la Conservator, am fost foarte mult
ajutat şi încurajat de maestrul JORA, care îmi era şi profesor. Îmi dădea lecţii şi în
particular, uneori îmi dăruia cărţi rare (…)
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GEORGE GEORGESCU venea câteodată la repetiţii, mă sfătuia, mă încuraja şi
chiar a dirijat un concert al meu. Marele nostru muzician GEORGE ENESCU m-a
ajutat foarte mult şi pe lângă că m-a dirijat, mi-a acordat şi trei premii „Enescu”,
premii ce au însemnat pentru tânărul muzician nu numai stimulare materială ci, în
primul rând una morală. Apoi îmi amintesc de maestrul CUCLIN… Sprijinul marilor
personalităţi rămân de nepreţuit şi nu trebuie să pierdem această tradiţie…
Gheorghe Dumitrescu
în
Flacăra Nr. 4/1980
Gheorghe Dumitrescu (1914-1996) născut la Oteşani, judeţul Vâlcea.
Compozitor. Elev al lui Jora, Cuclin şi C. Brăiloiu. Profesor universitar la
Bucureşti. Oratorii („Tudor Vladimirescu”, „Griviţa noastră”, „Zorile de
aur”), opere („Ioan Vodă cel Cumplit”, „Decebal”, „Răscoala”, „Fata cu
garoafe”). Muzică simfonică, de cameră şi corală. maestru emerit al artei.
Premiul de stat.

Înv. Zoe Spulbereanu
Munca – izvor de formare a personalităţii
…Întorcându-mă la anii îndepărtaţi ai copilăriei şi ai adolescenţei, trebuie să spun
că am avut şansa de a fi întâlnit profesori excepţionali, atât în şcoala primară – neuitată
va fi pentru totdeauna figura învăţătoarei mele ZOE SPULBEREANU – cât şi la
colegiul din Craiova, care va sărbători, în mai 1976, 150 de ani de la întemeiere…
Profesorii liceului craoivean erau adevărate personalităţi culturale, ei înşişi
exemple de muncă permanentă. Aşa a fost: C.D. Fortunescu, directorul importantei
reviste „Arhivele Olteniei”, un mare organizator cultural – Popescu Ulmu – un
interesant eminescolog, sau scriitorul Ion Dongorozi, istoricul Mihalache Dumitrescu,
Toma Măruţă, Mihail Paulian, comentatori ai clasicilor literaturii române şi ai istoriei
învăţământului românesc. Liceul din Craiova nu a fost pentru noi ca pentru Bacovia un
„cimitir al adolescenţei”, ci o şcoală modelatoare, în care fluiditatea minţilor nostre
tinere a găsit tipare umaniste.
Al. Balaci
citat din
Virgil Sorin
Muncă, idealuri, creaţie
Ed. Albatros, Bucureşti, 1978, pg. 23
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Alexandru Balaci (1916-2002), n. în comuna Aurora, judeţul
Mehedinţi. Istoric literar. Membru corespondent al Academiei, profesor
universitar la Bucureşti. Studii asupra literaturii italiene („Dante”, „Studii
italiene”, „Petrarca”, „Ludovico Ariosto”). Traduceri

Maestrul George Enescu
„Începând din acea zi, ENESCU a exercitat în viaţa mea o înrâurire capitală, şi nu
sunt singurul în acest caz. Colindaţi lumea, întrebaţi pe muzicieni, care l-au cunoscut,
care au cântat cu el, veţi afla exact aceeaşi reacţie: Enescu a fost influenţa
determinantă în existenţa lor şi nu numai din punct de vedere muzical…
Adolf Busch îmi oferea ceea ce avea mai bun… nu răspândea totuşi în jurul său
atmosfera de exaltare pe care am cunoscut-o întotdeauna la Eenscu. Busch era
cumpănit, lent, fără aripi; Enescu dipotrivă, abia atingea pământul… Enescu era
binecuvântat de muze şi prin urmare infailibil… el dorea să-şi formeze o disciplină a
mea, îngăduindu-mi să-mi însuşesc toate aspectele unei lucărri, împrejurrile
compunerii ei, evenimentele de care se leagă…
Iehudi Menuhin
citat din
Alfred Hoffman
Orizonturi muzicale
Ed. Muzicală, Bucureşti, 1979, pg. 14, 21
Iehudi Menuhin (1916) n. la New York. Violonist american. Elev al lui
Busch şi Enescu. Unul din cei mai proeminenţi interpreţi ai zilelor noastre.

Înv. Florea Băcilă
Totdeauna să faci bine
… Am fost trimis la şcoală la şase ani, nu dintr-un capriciu părintesc, ci pentru că
fiinţa mea reclma acest lucru. Acum, după atâta amar de vreme, îmi dau seama că dacă
nu întâlneam un dascăl ca FLOREA BĂCILĂ poate alta mi-ar fi fost soarta. Acest
nume vă rog să-l scrieţi cu litere mari, deoarece de la el am căpătat noţiuni clare despre
ceea ce înseamnă munca, cinstea şi iubirea de carte. Eram premiant în toţi anii. Aveam
nota 1, nota maximă în acea vreme. Tot el, dascălul Florea Băcilă, mi-a dirijat şi
cititul, transformându-l într-o patimă pe care o am şi astăzi. Mi-a făcut un program
riguros, dozându-mi patosul în raport cu creşterea bagajului de cunoştinţe, punându-mi
căpăstru ori de câte ori vedea că citesc ceea ce socotea el că depăşeşte posibilităţile
mele de înţelegere…
Nicolae Dragomir
în revista Flacăra nr. 1197/1978
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Nicolae Dragomir (1916) n. în comuna Armeniş, jud. Caraş-Severin.
Medic. Prof. univ., Institutul de medicină Timişoara. Decorat cu Ordinul
Muncii cl. II. A publicat 20 de lucrări ştiinţifice şi 4 monografii.

Prof. Dan Protopopescu şi A. Stino
… Pentru temperamentul meu contemplativ, studiile liceale începute la Paşcani,
cursul superior la Fălticeni, cele universitare la Iaşi, au reprezentat în mod fericit
modalităţile de cunoaştere şi de autocunoaştere…
În liceu m-au impresionat doi profesori, la Fălticeni: DAN PROTOPOPESCU, de
română şi AUREL G. STINO de franceză. Cel dintâi excelent pedagog, mi-a lămurit,
mai exact m-a iniţiat în rigorile scrisului; celălalt în subtilităţile literaturii. La
Universitatea din Iaşi am audiat, printre altele, cursurile profesorilor G. Călinescu,
Iorgu Iordan, Octav Botez, Andrei Oţetea; ocazional ale altora, între care Petre Andrei,
Ion Petrovici, Al. Claudian…
Constantin Ciopraga
citat din
Virgil Sorin
Muncă, idealuri, creaţie
Convorbiri despre făurirea personalităţii
Ed. Albatros, Bucureşti, 1978, pg. 26-27
Constantin Ciopraga (1916) n. la Paşcani, jud. Iaşi. Monografii
(„Mihail Sadoveanu”, „Hortenzia Papadat-Bengescu”), sinteze („Început de
secol”, „Personalitatea literaturii române”).

Învăţătorul Roman
…Aici am încăput pe mâna învăţătorului Roman, o figură maiestuoasă, autoritară,
dar simpatică, un bărbat înalt de doi metri, care se apleca atunci când intra pe uşă, iar
noi, cei şaptezeci de elevi, săream drepţi, în semn de salut […]
Amintirea cea mai plăcută, din clasa a treia, o am dintr-o oră de maematică.
Atunci am rezolvat în minte, foarte repede, mai multe teme. remarcându-mă printre
primii, ba fiind chiar cel dintâi. Arătam în acest fel, încă de mic copil, vâna de
matematician şi calculator mintal, care mi-a fost de mare folos în viaţ de toate zilele, şi
îndeosebi în cea economică, marcând în felul acesta un avantaj asupra clienţilor sau
concurenţilor. Fapt este că la o temă mai complicată, învăţătorul Roman, entuziasmat
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de repeziciunea cu care calculam şi de exactitatea soluţiei, m-a scos din bancă şi m-a
îmbrăţişat, ridicându-mă în sus, în faţa întregii clase. mare cinste pentru mine…
Iosif Constantin Drăgan
Prin Europa I
Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, pg. 76-77
Iosif Constantin Drăgan (1917) n. la Lugoj. Jurist şi economist
român. Stabilit în Italia. Lucrări de management şi marketing („Metodi di
richerche di mercato sul petrolio”), de istorie („Noi tracii”), publicistică
(„Prin Europa” 2 vol.).

Prof. V.I. Popa
… Terminasem primul an de conservator, când am primit o telegramă: „veniţi
neapărat Bucureşti duminică dimineaţa – Angajament. VICTOR ION POPA.”… Mam prezentat înfiorat de toate nădejdile şi copleşit de toate sfielile. Şi astăzi îmi bate
mai tare inima când trec prin faţa casei bătrâneşti austere din strada Şcoalei, unde m-a
primit Victor Ion Popa. I se încredinţase conducerea unui nou teatru şi trupa alcătuită
cu o rară ştiinţă a ansamblului, număra numai începători. Debutantul a avut, aşadar,
şansa unică de a fi călăuzit la cei dintâi paşi de această personalitate pentru care teatrul
nu avea secrete. Ucenicul îşi asculta fascinat maestrul. Vedea în el o autoritate
ştiinţifică şi un vrăjitor, cucerit deoopotrivă de rigoarea demonstraţiei şi de expresia ei
incandescentă. Victor Ion Popa ne învăţa în repetiţii memorabile (de ce nu s-a gândit
nimeni să le stenografieze?) cum să tălmăceşti pe scenă ezitările inimii şi tresăririle
inteligenţei, cum să exprimi într-o privire un peisaj şi să schiţezi într-un gest
nedefinitul unei stări sufleteşti. Îmi amintesc că, într-un rând, ne-a arătat 98 de
posibilităţi de a sugera o atitudine doar prin felul cum te aşezi pe scaun; iar altă dată
ne-a demonstrat vreme de două ceasuri infinitele nuanţe care compun substanţa tăcerii.
Elogiind fineţea pedagogului, n-aş vrea să diminuez meritele unice ale artistului…
De altfel celebrul tragedian Paul Vegener, după ce a asistat la „Azilul de noapte”
pus în scenă de Victor Ion Popa, tulburat de frumuseţea spectacolului, l-a îmbrăţişat pe
regizor şi a declarat: „Victor Ion Popa se află pe linia marilor regizori europeni. La
Berlin tânărul acesta ar ajunge celebru în trei ceasuri”…
…Că teatrul poate umple şi justifica o existenţă, împiedicând un destin să se
risipească, să se fragmenteze şi să decadă, Victor Ion Popa a fost cel dintâi care mi-a
arătat-o. După cum puţinul pe care l-am învăţat în ceea ce priveşte conducerea unui
ansamblu artistic tot lui i-l datorez. Iată de ce simt nevoia să mă gândesc la el.
Radu Beligan
în Pretexte şi subtexte
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, pg. 24, 26
Radu Beligan (1918) n. în Galbeni-Bacău. Artist de teatru şi cinema.
profesor universitar Bucureşti. Director de teatru. Joc subtil, nuanţt, în care
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îmbină umorul cu lirismul (Rică Venturiano din „O noapte furtunoasă”,
Hlestacov din „Revizorul”, Beranger din „Rinocerii”, Miroiu din „Steaua
fără nume”). Memorii („Pretexte şi subtexte”). Artist al poporului. Premiul
de stat.

Prof. L.St. Bulandra
…Formaţia mea artistică, primii paşi au fost marcaţi de exemplul şi modelul
ilustru al proeminentei artiste LUCIA STURDZA BULANDRA…
Amprenta primei perioade de formare artistică în spiritul echilibrului, al rigorii în
disciplină, al pasiunii, dăruirii şi al exigenţei profesionale, toate acestea mi-au călăuzit
paşii pe parcursul a patru decenii de muncă, consacrată teatrului românesc…
Am înţeles, întotdeauna că talentul se completează prin stăruitoare şi perseverentă
muncă, devenită artistic, ca să zic astfel, atunci când se articulează în pulsaţia culturală
a vieţii contemporane şi se consolidează în practica vieţii sociale.
Am avut profesori: Lucia Sturdza Bulandra, G. Timică, Ion Iancovescu, Mişu
Fotino, George Vraca, Victor Ion Popa… de la fiecare am învăţat câte ceva şi le
datorez un preţios bagaj de cunoştinţe.
Dina Cocea
citat din Virgil Sorin
Muncă, idealuri, creaţie
Ed. Albatros, Bucureşti, 1978, pg. 42, 27
Dina Cocea (1918) n. în Bucureşti. Artistă de teatru şi cinema, talent
multilateral, remarcabil prin inteligenţa constructivă a rolurilor („Maria
Stuart”, de Fr. Schiller, „Doamna lui Ieremia” de N. Iorga). Artistă emerită.

Prof. M.D. Ioanid şi M. Teodorescu
…Tatăl meu, un meseriaş fără ambiţii de „îmburghezire”, membru al vechiului
partid socialist, ar fi preferat să-l ajut, muncind în atellierul său (aşa cum făcusem în
clasele primare, ca ucenic fără arginţi), dar mama, fostă învăţătoare rurală suplinitoare,
a ieşit victorioasă şi m-a dat mai departe la învăţătură, insistând necontenit să nu pierd
nici în liceu, poziţia de „premiant” pe care o ocupasem în şcoala primară „Madona
Dudu”, unde intrasem cu dispensă de vârstă, fiindcă ea mă învăţase să scriu şi să citesc
(citeam ziarul „Universul”) încă de la patru ani şi jumătate. Trebuia să scriu frumos şi
curat economisind fiecare colţişor de hârtie…
La „Fraţii Buzeşti”, liceu relativ tânăr şi cu elevi proveniţi îndeobşte din familii
mai puţin avute, profesorii erau severi şi conştiincioşi. Învăţământul era luat foarte în
serios. Cel puţin cinci dintre profesorii meu erau personalităţi deosebite, cu doctoratul
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în specialitate şi autori de manuale şcolare… Profesorul de limba franceză M.D.
IOANID era şi scriitor, un subtil prozator. Un spirit aplicat şi deschis, cu o putere de
sinteză sclipitoare era profesorul de limba română,MIDI TEODORESCU. Ironia lui
fină era un real exerciţiu de inteligenţă pentru noi…
Mihnea Gheorghiu
citat din Dorin Tudoran
Biografia debutanţilor
Ed. Minerva, Iaşi, 1978, pg. 169-1870
Mihnea Gheorghiu (1919) n. în Bucureşti. Scriitor, eseist şi cineast.
Membru coresp. al Academiei. Prof. univ. la Bucureşti. În perioada
antebelică a colaborat la „Azi”, „Cuvântul liber”, ş.a. Lirică („Balade”),
studii literare („Modalitatea conformistă a dramei”, „Scene din viaţa lui
Shakespeare”, „Dionysos”). Proză („Zodia taurului”). Scenarii din film
(„Tudor”, „Zodia fecioarei”). Premiul de stat.

Tatăl meu prof. univ.
Regretul poate veni prea târziu
Profesiunea mea a fost determinată în mare măsură de profesiunea TATĂLUI
MEU: profesor universitar, medic de copii, un medic care şi-a îndrăgit într-un mod
deosebit specialitatea, pe care a practicat-o cu pasiune şi entuziasm. Încă de timpuriu
mi-a imprimat dorinţa de a muncii şi de a mîă consacra unui domeniu în care să fiu util
semenilor mei. Dar, desigur, profesiunea tatălui nu este totdeauna un ghid. Am ales
medicina şi pentru că materiile care m-au atras şi pe care le-am învăţat în liceu m-au
condus, după părearea mea, către acest domeniu: mă atrăgeau mai ales ştiinţele
naturale, chimia, fizica…
Nicolae Cajal
în Amintiri despre anii de şcoală
Ed. Politică, Bucureşti, 1968, pg. 30
Nicolae Cajal (1919-2004) n. în Bucureşti. Inframicrobiolog.
Membru corespondent al Academiei. Profesor universitar la
Bucureşti. Contribuţii la diagnosticul de laborator al virozelor
genetice, viruşilor şi profilaxiei unor viroze (vaccinul antirugelos).
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Maestra M. Filotti
Cel mai greu rol? Rolul de actor
Eram studentă la clasa MARIEI FILOTTI şi maestra mea m-a distribuit,
încredinţându-mi un rol important în piesa lui S. Maugham „Flacăra sfântă”. Jucam
alături de mari actori ca Maria Filotti şi George Calboreanu. Vă închipuiţi mândria
mea, dar şi emoţia, aproape paralizată! Încă de la primii paşi în această splendidă
profesiune, am intrat din plin în „foc deschis”, în arena teatrului… Este foarte
important şi e foarte bine să joci încă din studenţie alături de maeştri ai scenei, să le
observi şi, de ce nu, chiar să le furi din tehnica lor, să le urmăreşti jocul, să te
ambiţionezi a le răspunde la replică pe măsura talentului lor…
Irina Răchiţeanu
într-un interviu din Revista Flacăra nr. 1331/1980
luat de Cornelia Barbu
Irina Răchiţeanu (1920) n. la Brăila. Actriţă de teatru. Tragediană cu
un joc sobru şi profund, abordând un repertoriu variat, de la Cehov la
Tennesse Williams şi de la Caragiale la Horia Lovinescu. Artistă emerită.

Prof. M. Florian, H. Stahl
Notă autobiografică
M-am născut la 31 oct. 1920 în Bucureşti într-o casă modestă de pe strada Olteni.
Primarele şi secundarele le-am urmat la „Şcoala Arhiepiscopală Sf. Andrei”. facultatea
de litere şi filozofia am urmat-o abia între anii 1944-1946.
Între profesorii care au contribuit cel mai mult la formarea mea, îmi amintesc mai
ales pe MIRCEA FLORIAN, HENRI STAHL, SCARLAT STRUTEAN, VIRGIL
BOGDAN, ILIE SULEA-FIRU. Primele lecturi care m-au influenţat: Kant, Bergson,
Schopenhauer, Blaga, Vianu şi Ralea…
…De altfel, am început să îndrăgesc filosofia prin profesorul meu VIRGIL
BOGADN, care mi-a şi relevat această pasiune.
Henri Wald
citat din V. Sorin
Muncă, idealuri, creaţie
Ed. Albatros, Bucureşti, 1978, pg. 285, 291
Henri Wald (1920) n. la Bucureşti. Filozof. Membru al Academiei de
ştiinţe sociale şi politice. Prof. univ. la Bucureşti. Studii şi lucrări de logică,
teoria cunoaşterii şi semantică („Structura logică a gândirii”, „Elemente de
epistemologie generală”, „Homo signitians”).
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Profesorii noştri
De la PROFESORII MEI mi-am format deprinderea de a nu mă abate de la
programul propus, de a-mi începe unca ordonat, la aceeaşi oră, în fiecare zi, ani la
rând. Poate că e un amănunt, dar este esenţial în anii de formare a personalităţii. Şi tot
profesorii de liceu ne-au deschis ochii asupra tuturor domeniilor gândirii umane, ne-au
dezvăluit frumuseţea literaturii, a istoriei şi biologiei. Da, datorăm dascălilor noştri,
care erau severi, exigenţi, „răi”, cum obişnuiesc unii elevi să spună –, recunoştinţă
pentru cadrul serios în care n-au prins de la începuturile învăţăturii, pentru felul în care
au dirijat progresul studiilor noastre. Şi de la cei buni dintre dânşii am învăţat că
pricipala condiţie a rezultatelor bune este munca personală.
Cristofor I. Simionescu
în A fi elev…
Ed. Politică, Bucureşti, 1965, pg. 75
Cristofor I. Simionescu (1920) n. la Dumbrăveni-Suceava. Chimist.
Academician. Prof. univ. la Iaşi. Contribuţii în domeniul chimiei produşilor
macromoleculari şi sintetici şi în domeniul tehnologiei chimice şi a celulelor
hârtiei şi fibrelor sintetice („Chimia lemnului din R.S.România”, „Chimia
stufului”, „Fracţionarea compuşilor macromoleculari”, în colaborare).
Membru al mai multor societăţi ştiinţifice străine. Premiul de stat.

Învăţătoarea
Pentrui că mă aflam în zodie, vă propun un test: câţi la sută dintre noi adulţii, ca
să nu spun oamenii mari, ne aducem aminte cum îl chema pe primul nostru institutor?
În afara bădiţei Vasile al lui Ion Creangă, una din puţinele excepţii care confirmă
regula, sarcastica memorie literară a nemurit mai curând un Domnu Vucea, sau la
celălalt pol, a construit un Apostol idilic. Repet: să ne supunem unui test, şi vom vedea
cum fiecare ne-m simţi mai mult ori mai puţin vinovaţi de ceea ce reproşăm altora că
practică faţă de noi: uităm pionerii… Şi uităm pe nedrept, pentru că ei ne-au format.
Faţa şi sufltul fiecărui om – nu doar de litere ori cifre – a fost modelată şi de mâna de
odinioară a dascălului, care l-a învăţat să scrie prima slovă, primul număr, prima
conjugare a verbelor, rotunjind prezentul cu amintirile istoriei, proiectându-l în
geometrie, în spaţiu a viitorului…
Când te apleci în „fântâna timpului” – aş spune, forţând uşor o metaforă celebră –
e imposibil să nu pricepi, dacă eşti cât de cât atent, printre ursitoarele timpurii ale
destinului tău, şi pe învăţător, pe acest prim om de cultură, care te-a educat zidind
fiinţa llui într-un edificiu comun, spre a da virtutea duratei umane.
Veronica Porumbacu
în Contemporanul nr. 27/1973
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Veronica Porumbacu (1921-977) n. în Bucureşti. Poetă. Versuri
civice („Mărturii”), etoice şi familiale („Întoarcerea din Cytera”), jurnale
lirice de călătorie „Histriana”), însemnări de călătorie, memorialistică.
Literatură pentru copii. Traduceri. Premiul de stat.

Prof. P. Mirescu
…Cred că o influenţă majoră a exercitat-o întâlnirea dintre mine ca elev în anii
mici ai liceului, cu regretatul profesor PETRE MIRESCU. În acest moment, am avut
posibilitatea mea de a rezolva cu uşurinţă problemele matematice, de a înţelege
anumite … probleme matematice, care nu înseamnă numaidecât o tehnică de calcul,
dar şi o formulare de problematici. Şi în acelaşi timp, fiind obligat să ajung destul de
repede la o […] independenţă materilă, m-am îndreptat spre Politehnică, în care aceste
posibilităţi puteau să fie valorificate mai bine. Aci a avut loc o a doua întâlnire
decisivă, dintre mine şi regretatul profesor Tudor Tănăsescu… unul din creatorii
electronicii româneşti…
Edmond Nicolau
citat din Ion Biberi
Lumea de azi
Ed. Junimea, Iaşi, 1980, pg. 53
Edmond Nicolau (1922-1996) n. la Brăila. Inginer. Prof. univ. la
Bucureşti. Lucrări în domeniul ciberneticii („Introducere în cibernetică”), în
teoria câmpului electromagnetic („Introducere în electromagnetismul
teoretic modern”) şi în domeniul antenelor.

Înv. Georgescu din Balaci
„ÎNVĂŢĂTORUL vorbi timp de câteva minute şi spuse că nu se poate că un băiat
aşa cum avea Moromete să nu urmeze mai deprte o şcoală superioară. Nu lua în seamă
nici un fel de împotrivire. Datorii a avut Moromete o viaţă întreagă şi va avea o viaţă
întreagă. Nedându-l pe băiat mai departe la carte, nu va scăpa de datorii, dar de
nenorocit îl va nenoroci; băiatului îi place cartea şi va suferi cât va trăi din pricina asta,
n-o să fie niciodată om întreg dacă rămâne aici în sat. Asta o ştiu de la el, de la
învîţător, care îl cunoaşte pe băiat de patru ani.
– Dă-ţi băiatul, la şcoală. nea Ilie! porunci învăţătorul, cu glas a cărei tărie îl făcu
pe Moromete să tresare cu putere. Nu e băiatul meu, e al dumitale. Are fraţi, surori!
Să-l ajute. Şi dacă îl dai la şcoală, n-o să mai aibă el nevoie de pământ, şi rămâne
fraţilor şi surorilor partea lui de pământ. Şi dacă fraţii şi surorile nu vor să-l ajute,
vinde partea lui de pământ.
Moromete tăcea mereu… Niciodată n-ar fi bănuit că fiul său putea fi aceea ce
spune învîţătorul, că este…
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– Domnule învăţător, stai puţin… păi… problema asta… care şcoală şi cum să fac
eu să…
– Te învăţ eu ce să faci, Nea Ilie! îl asigură învăţătorul cu un glas mai liniştitor.”
Marin Preda
Moromeţii
vol. I
Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1977, pg. 361-362
P.S: Nicolae, fiul lui Moromete – din romanul „Moromeţii” – este Marin Preda
copil, iar dascăl i-a fost domnul Geiorgescu din Balaci, aşa după cum mărturiseşte în
„Viaţa ca o pradă” la pag. 29.
Marin Preda (1922-1980) n. la Săliştea-Gumelti, azi Siliştea Nouă, jid.
Teleorman. Scriitor. Membru corespondent al Academiei. Nuvele de analiză
a psihologiei ţărăneşti („Întâlnirea dintre pământuri”, „Îndrăzneala”,
„Desfăşurarea”) sau de evocare, în tonalităţi lirice a eroismului comunist
(„Figuri”). Amplă frescă a realităţilor rurale din Câmpia Dunării în
preajma războiului şi în primii ani postbelici. Romanul „Moromeţii”, 2 vol.,
impune o viziune originală asupra lumii ţărăneşti. Romane citadine
(„Risipitorii”), dezbătând relaţia dintre individ şi istorie („Intrusul”,
„Marele singuratic”, „Declinul”). Teatru („Martin Borman”), scenarii de
film. Eseuri („Imposibila întoarcere”). Premiul de stat.

Prof. M. Voiculescu
…Ucenicia aceea a venit mai târziu, când am luat lecţii cu MARIANA
VOICULESCU, şi care, timp de un de zile, m-a pus să recit legat la faţă şi cu mâinile
de asemenea legate, ca să pot să-mi stăpânesc gestica şi mimic cu totul exagerată pe
care pot să spun că am ajuns oarecum s-o stăpânesc de-abia după douăzeci de ani de
scenă. Impulsul prim, probabil, şi vedem asta şi la începători, cei care se prezintă la
concurs, este acela de a merge la cea mai exterioară formulă…
Marioara Voiculescu a fost profesoara pe care am avut-o şi la Conservatorul de
teatru, am urmat la clasa domniei sale, şi, după aceea, lecţiile de regie (nu exista pe
acea vreme o catedră de regie, în Institut nu se preda regia), au fost înmânate mie prin
nişte texte foarte interesante, prin nişte exerciţii pe care mi le-a dat Ion Sava, faţă de
care păstrez o foarte puternică amintire şi afecţiune ca artist şi ca om. Mai departe,
ucenicia propriu-zisă mi-am făcut-o alături de Marieta Sadova, fiind apoi scenograful
ei…
Liviu Ciulei
citat din Ion Biberi
Lumea de azi
Ed. Junimea, Iaşi, 1980, pg. 178-179
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Liviu Ciulei (1923), n. la Bucureşti. Actor, scenograf şi regizor.
Roluri: Puk („Visul unei nopţi de vară” de Shakespeare), Danton („Moartea
lui Danton”, de Büchner); a montat „Cum vă place” de Shakespeare,
„Sfânta Ioana”, de B. Shaw, „Opera de trei parale” de Brecht şi a regizat
filmele: „Valurile Dunării”, „Pădurea spânzuraţilor”. Artist emerit. Premiul
de stat.

Înv. D. Poruşnicu, Tr. Romanescu
…Nu au lipsit însă figuri luminoase, oameni de omenie ce m-au sprijinit fiecare
în felul său, mi-au îndrumat paşii şi m-au ajutat să-mi realizez principala nădejde,
principalul vis al vieţii mele; să merg „mai departe”, la învăţătură, să pătrund în cetatea
miraculoasă a ştiinţei şi culturii, într-o vreme în care majoritatea oamenilor obidiţi şi
ofensaţi ai vieţii, din care făceam şi eu parte nu puteu obţine drept la cetăţenie. Şi am
în vedere mai ales pe foştii mei învăţători DUMITRU PORUŞNICU şi TRAIAN
ROMANESCU apoi pe fostul meu profesor de istorie de la liceul Al. T. Laurian din
Botoşani, D. Chichizoi sau profesoara de franceză, dna. Vasiliu din acelaşi oraş.
Al. Tănase
citat din Virgil Sorin
Muncă, idealuri. creaţie
Ed. Albatros, Bucureşti, 1978, pg. 269
Alexandru Tănase (1923) n. în com. Deleni, jud. Iaşi. Filozof. Membru
al Academiei de ştiinţe sociale şi politice. Prof. univ. la Bucureşti.
Preocupări de axiologie, de filozofia culturii şi a istoriei („Introducere în
filozofia culturii”, „necesitate şi libertate”, „Cultură şi umanism”).

Prof. Laudry
…Am debutat în clasa a opta de liceu cu un eseu despre Racine. Lucrarea mea
despre Racine, tipărită mai târziu în revista liceului, a fost citită cu glas tare, în
cancelarie, de profesorul de franceză, în faţa celorlalţi profesori, iar pedagogul de
serviciu, care asistase şi el la lectură, mi-a spus pe culoar, după aceea, că LAUDRY ar
fi spus „băiatul ăsta are ceva în cap, cred că va deveni scriitor”, ceea ce mi-a dat o
emoţie de neuitat. Nici prima poezie tipărită în „Vremea”, de George Ivaşcu, în timpul
războiului, când eram student, nu m-a emoţionat atât, ca vorbele domnului Laudry…
Constantin Ţoiu
citat din Adrian Păunescu
Sub semnul întrebării
Ed. C. Românească, Bucureşti, 1979, pg. 571-572
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Constantin Ţoiu (1923) n. la Urziceni, jud. Ialomiţa. Scriitor.
Redactor la E.S.P.L.A., „Secolul 20”, „Gazeta Literară”, „Scrieri”,
„Galeria de viţă sălbatică”, cu teme din edificarea socialistă, „Duminica
muţilor”). Publicistică. Traduceri.

Omagiu învăţătorilor
Oglinda
– De ce eşti atât de frumoasă?
– Pentru că stăpânul meu mă spală
Paul Eluard
Nu mâ gîndesc acum la marii Învăţători, înţelepţii şi proiecţii veacurilor, ci la
aceia care, adresându-se adulţilor, au o sarcină nu mai puţin delicată şi încărcată de
răspundere.
„Clasele elementare” sunt vămi ale cunoaşterii şi autocunoaşterii, ulburătoare prin
forţa lor de absorbţie şi de proiecţie, prin caracterul lor decisiv.
Îmi pot aminti ce au însemnat pentru Niculaie Moromete aceşti ani „elementari”,
dar îmi pot aminti şi ce-au însemnat pentru mine, ce uriaşă pregnanţă aveau sunetele,
liniile şi culorile, fantastica literă A, hipnotizanta cifră 1, primele asociaţii, primele
disciplinări ale spiritului şi însăşi ideea de a învăţa!”
Transformarea percepţiei prin simţuri în noţiuni – ce mutaţie spectaculoasă şi
esenţială!
Dar primii ani de învăţătură sunt totodată climatul afectiv şi etic în care ne
deprindem să trăim împreună şi să comunicăm.
Aici, înfăţişarea învăţătoarei sau a învăţătorului, inflexiunea vocii lor, felul în care
ne consideră, adică ne iau în consideraţie, ne privesc şi ne văd, ne disting, încep să ni
se adreseze ca unor fiinţe cu personalitate diferenţiată – toate acestea au o importanţă –
în perpetuă creştere şi ramificarea pe care o vor calcula fără greş anii maturităţii.
De aceea, învăţătorii se cuvine să fie nişte lucizi şi gingaşi vrăjitori ai
începuturilor, iar ceea ce ei ştiu, dar mai ales, arta de a transmite ceea ce ştiu, obligă la
o înnăscută şi dobândită devoţiune.
De aceea, o astfel de profesiune e de neconceput fără capacitatea comprehensiunii
şi a dragostei.
De aceea, celor care au înţeles şi au iubit sufletul nostru ingenuu, lacom şi fragil,
le datorăm dinamica noastră recunoştinţă şi înscrierea în memoria de durată a
existenţei noastre.
Nina Cassian
în Contemporanul nr. 27/1972
Nina Cassian (1924) n. în Galaţi. Poetă şi compozitoare. Lirică a
pasiunilor cerebralizate şi a interpretărilor lucide „Dialogul vântului cu
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marea”, „Să ne facem daruri”, „Ambitus”), jocuri lirice, proză ironicconfesivă. Versuri pentru copii. Traduceri. Premiul de stat.

Învăţătoarea
Ţin minte-un timp ce nu l-a şters uitarea,
Când lângă chipul mamei, mult iubit,
Îmi apărea alăturea alt chip,
Un chip frumos şi blând: învăţătoarea.
Eram copii, vreo douăzeci în clasă,
Unii mai vrednici, alţii mai posnaşi,
Dar toţi tăceam când auzeam pe sală
Mult aşteptaţii, cunoscuţii paşi.
Intra cum ar intra în casa ei
Şi ne vorbea de câte sunt pe lume
În limpezi vorbe, pline de temei
Şi pentru înţelesul nostr-anume.
Voi şti oricât, chiar anii de-ar mai trece
De ochii ei, de părul ei bălai,
De mersul, de dulceaţa ei din grai,
De-nvăţătura niciodată rece.
Ea mi-a deschis spre lume o fereastră
Atunci, când drumul vieţii a-nceput.
De-aceea cânt pe-nvăţătoarea noastră
Şi-i mulţumesc în gând că m-a crescut.
Nina Cassian
în Cravata roşie nr. 9/1961
Prof. I.D. Vicol
„A cânta pentru oameni”
După ce i-a murit tatăl, mama, rămasă văduvă la 24 ani cu patru copii […] şi-a
găsit un mod frumos de a-şi alina durerea, un echilibru sufletesc, în cântec – era o
foarte bună soprană – a început să cânte într-un cor. Unul din modestele coruri care
existau pe atunci la sate. Cântam şi noi cu ea, eu cu frăţiorul meu…
Aveam 6-7 ani, dirijor era nenea Ion Ciobanu, trăieşte şi astăzi. L-am întâlnit nu
de mult şi mai era şi Aurel Serghiu, cu care făceam repetiţii duminica, după amiaza.
Dar aş zice că acest debut este mai puţin important, având mai mult o valoare afectivă.
Mai târziu, cântam partea de solo din „Tricolorul”: „Iar când, fraţilor, m-oi duce…”.
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La normală, în clasa a V-a am devenit dirijoul corului şcolii. Maestrul IOAN D.
VICOL, un eminent pedagog şi un mare animator cultural, pe atunci profesor la şcoala
normală din Buzău, povesteşte acest lucru în memoriile sale”…
Constantin Marin
în România liberă nr. 11258/1981
din interviul luat de Boris Buzilă
Constantin Marin (1925) n. în satul Urleta, jud. Prahova. Dirijor de
cor. Fondator al corului de cameră „Madrigal”. Stil remarcabil, cultivând
acurateţea şi puritatea sunetului. Artist emerit.

Maestrul A. Costescu Duca
…Îmi amintesc de-o clipă în care plăcerea naturală, firească de a cânta s-a
transformat în conştiinţa acestui dar, în responsabilitatea unui fapt creator. este o epocă
pe care o situez pe la 17-18 ani şi această trecere spre artă o datorez maetsrului meu de
atunci, COSTESCU DUCA, care m-a pus în relaţie cu ceea ce pot numi azi etica
profesiunii de artist liric. Acestuia îi sunt îndatorat pentru că a născut conştiinţa faţă de
actul solemn al interpretării artistice pe scenă.
Nicolae Herlea
în Voci de aur ale Operei române
Revista Flacăra 1329/80 interviu luat de George Arion
Nicolae Herlea (1926) n. la Bucureşti. Bariton. Interpretează cu
predilecţie marile roluri din repertoriul italian (Rossini, Verdi). Voce de o
rară calitate: autentic talent actoricesc. Succeses pe marile scene ale lumii
(„Scala” din Milano, „Metropolitan Opera” din New York etc.). Artist al
poporului.

Omagiu Învăţătorului
Vocaţia dăruirii
Semnătura dascălului este uriaş reliefată, pretutindeni, în tot, în absolut tot ce ne
înconjoară. Este cu neputinţă de gândit un singur milimetru pătrat din teritoriul vieţii
noastre sociale nefertilizat de o catedră sau alta, căci societatea acestor zile ăşi atinge
universala ei cerinţă de perfecţionare în primul rând prin şcoală, prin învăţător, iar
bugetul ei spiritual şi material îl înglobează întocmai ca pâinea cea de toate zilele.
…Căci numele tuturor marilor fluvii care străbat în toate sensurile conştiinţa
umanităţii au fost cândva înmatriculate într-un catalog. Pentru înfiriparea şi afirmarea
lor s-a trudit ani îndelungaţi, aşa cum pentru un pumn de diamante se cern munţi de
steril…
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…Am cunoscut fiecare dintre noi pe aceşti eroi ai luminii, plantaţi ca nişte
santinele de foc, acolo unde fără răgaz zorile vieţii se desprind din neguri. Ar putea
fiecare numi câţiva, dar n-ar fi decât florile unei singure crengi din nesfârşitul rămuriş
al breslei. De „Ziua Învăţătorului” punem cununa omagiului pe fruntea tuturor. De
aceea o vom întâpina totdeauna cu bucurie. Şi cu mândria că sub arcul ei triumfal vor
păşi aceşti minunaţi oameni – dascălii – care au pregătit şi vor pregăti totdeauna
drumul şi temeiurile tuturor marilor sărbători ale poporului nostru.
Mircea Sîntimbreanu
Viitorule, când te-ai născut?
Ed. Albatros, Bucureşti, 1977, pg. 101-102
Mircea Sîntimbreanu (1926-1999) n. la Băiţa-Hunedoara. scriitor.
Asistent univ., director al editurii „Albatros”. S-a dedicat literaturii pentru
copii („Cu şi fără ghiozdan”, „32 de premianţi”, „Recreaţia mare”, „Să
stăm de vorbă fără catalog”, „Viitorule, când te-ai născut…”).

Omagiu Învăţătorilor
Catedrei
…Omenirea se poate mândri cu multe lucruri, dar etalându-şi distincţiile, nu se
poate omite că laboratorul tuturor caracterelor acestora – mereu sporite – a fost şi
rămâne şcoala.
Rotunjimea fizică a planetei, impecabila matematică a mişcărilor sale, au fost
date, n-a luptat nimeni să fie dobândite. Dar toate meridianele spiritului, liniile de forţă
care dau umanităţii identitatea, armonia şi, în definitiv, adevărata sa rotunjime au fost
înscrise una câte una prin truda acestor făclieri – învăţătorii – care prin propria lor
ardere asigură desăvârşitul metabolism al inimii şi minţii fiecărei făpturi cu vocaţie
omenească. În faţa reliefului spiritului uman, şi la aceeaşi înălţime, stă Catedra…
Controlul autenticităţii dascălului, îl dau roadele, temeinicia lor, şi putem
cunoaşte adâncimea brazdei după înălţimea spicului…
Mircea Sîntimbreanu
în Gazeta Învăţământului nr. 953/1968

Părinţilor mei, învăţători
Confesiune
…Sunt conştient că de-a lungul atâtor ani cât am umblat cu pensula şi cărbunele,
ceva din mine însumi s-a mutat în pânzele şi icoanele zugrăvite. Dar, poate că unele
precizări biografice sunt acum binevenite, la capătul unei etape în care simt nevoia de
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a-mi explica mie însumi şi celorlalţi schimbările creaţiei mele de la începuturi şi până
azi.
La originea acestei deveniri artistice stă, desigur, ceea ce am moştenit de la
părinţi. TATA învăţător în satul natal era o fire mândră şi dârză. Bun pedagog, găsea
în meseria căreia i se dedicase un sens moral superior atât pentru sine cât şi pentru cei
din jur. MAMA, şi ea învăţătoare, era un caracter cu totul opus, de o sensibilitate ieşită
din comun, în care dragostea pentru aproapele tău era o lege de netrecut; suferea
neînchipuit de mult de asprimile inerente ale vieţii, vibra cu o mare încordare
sufletească la tot ceea ce era nedrept şi rău.
Aceşti părinţi au transmis odraslei lor, un temperament straniu în care sentimentul
de demnitate se amesteca cu momente de teamă, aspiraţia de a reprezenta spectacolul
lumii cu fantezia dezlănţuită, pudoarea şi gingăşia cu umorul şi sarcasmul.
Dan Hatmanu
citat din Virgil Sorin
Muncă, idealuri, creaţie
Ed. Albatros, Bucureşti, 1978, pg. 172-173
Dan Hatmanu (1926) n. la Scobinţi, judeţul Iaşi. Pictor. Absolvent al
Academiei de arte frumoase din Iaşi. Studii la Leningrad şi Paris. Multe
expoziţii în ţară şi străinătate. Lucrări principale: „Pictori ieşeni
contemporani”, „Tataia”, autoportrete, „Golia”, „Palatul culturii”.
Premiat la expoziţii internaţionale.

Omagiu dascălilor
…După părerea mea, puţine meserii sunt conectate social atât de intens ca
meseria de dascăl.
Prognoza, astăzi în toate societăţile, prevede creşterea în pondere a acestei
meserii: cele mai multe modele ale viitorului scot caracteristica educaţională pe prima
linie. În societatea care vine nu se va învăţa un timp limitat ca, pe urmă, să se
muncească un timp nelimitat, ci va funcţiona o formulă de jumătate muncă, jumătate
învăţătură şi încă împletite şi alternate. Evoluţie de vocabular, de pildă: până mai
deunăzi se vorbea numai de educaţia permanentă, iar acuma se vorbeşte de cea
recurentă, ca oglindind mai bine ideea că, regulat şi ciclic, se revine la faza şcoală.
Profesorii noştri sunt mândri că aparţin unui sistem care a intrat printre primele în
lume, în zodia educaţiei permanente.
Se ştie că suntem printre cele dintâi ţări care au instituit perfecţiunarea tuturor
salariaţilor, ca parte integrantă a menţinerii condiţiei lor de înaltă productivitate…
Mircea Maliţa
într-un interviu acordat lui Adrian Păunescu
în Contemporanul nr. 24/1972
Mircea Maliţa (1927) n. la Oradea. Matematician, publicist şi
diplomat. Membru corespondent al Academiei, prof. univ. la Bucureşti.
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Studii şi eseuri de istoria diplomaţiei şi prognoză socială. Scrieri:
„Diplomaţia, şcoli şi instituţii”, „Matematica organizării” în colaborare,
„Aurul cenuşiu” (3 vol.)…

Înv. Smaranda Marcovici
…Din toată această lume învăluită (a copilăriei) se desprinde o figură aparte,
învăţătoarea mea. Se numea SMARANDA MARCOVICI. Îi murise unicul băiat întrun accident de automobil şi de atunci ea se devotase cu o abnegaţie pe care rar am mai
întâlnit-o, muncii de educator. Sistemul ei de predare era foarte modern, natura, munca
manuală, gustul lecturii ocupau în vederile ei pedagogice lucruri centrale… Imaginea
cuasiideală a Învăţătorului…
Am urmat şcoala la licee de mare tradiţie. La Satu-Mare la liceul „Mihai
Eminescu”, l-am avut profesor pe Vasile Scurtu, fost elev al lui Sextil Puşcariu şi
excelent gramatician. La Arad, la „Moise Nicoară”, un liceu de o mare severitate şi
înaltă ţinută pedagogică, am avut o pleiadă de profesori străluciţi: Ascaniu Crişan la
matematică, naturalistul Iacob, latinistul Voştinariu… La română i-am avut pe
excepţionalii dascăli Mihai Păun, Sabin Anca şi Leontin Ghergarin…
Mircea Zaciu
citat din Dorin Tudoran
Biografia debutanţilor
Ed. Junimea, Iaşi, 1978, pg. 286-287
Mircea Zaciu (1928-2000) n. la Oradea. Istoric literar şi scriitor. Prof.
univ. la Cluj-Napoca. Monografii „Ion Agârbiceanu”, eseuri şi medalioane
critice („Masca geniului”, „Bivuac”). Memorialistică („Teritorii”).

Profesorii Prişcu, Armeanca…
Nu pot să nu vorbesc despre acei părinţi cu mii de copii – profesorii. Numele
profesorului PRIŞCU, de ştiinţele naturii, al profesorului ARMEANCA de matematici,
al profesorului PASCU, de istorie, al profesorului BOTEZATU, de fizică, vouă, cărora
vă destinez aceste amintiri nu vă spun nimic. Pentru că nu i-aţi cunoscut, pentru că nu
ştiţi ce-au însemnat ei în viaţa unor tineri care atunci se modelau de oameni, îşi formau
caracterele…
Ne învăţau nu numai disciplina respectivă, ci tot ceea ce trebuia să ştim în viaţă,
ne înarmau pentru această viaţă cu voinţă, pasiune, cu caractere bine conturate. Nu
exagerez spunând că le datorăm profesorilor totul, începând cu elementara obişnuinţă
de a da bună ziua.
Ioan Ursu
în Amintiri despre anii de şcoală
Ed. Politică

Ion Albescu

123
Ioan Ursu (1928) n. în com. Mânăstireni-Cluj. Fizician. Academician.
Prof. univ. la Bucureşti. Contribuţii la fizica corpului solid, în studiul
fenomenelor de rezonanţă şi în domeniul materialelor nucleare („Rezonanţa
electronică de spin”).

Înv. Gh. Pişcoveanu
Ce rol a jucat dascălul în viaţa dumneavoastră?

Îmi aduc aminte întotdeauna cu emoţie deosebită de unul din învăţătorii pe care iam avut la ţară într-un sat din nordul Transilvaniei, şi care se numea GHEORGHE
PIŞCOVEANU. În îndrumările lui se află, probabil, primul impuls, explicaţia faptului
că mi-am ales actuala profesie. În clasa a doua primară, el a înfiinţat o „societate de
lectură” a elevilor în care se citeau poveşti, se jucau scenete, piese de teatru, adaptate
situaţiei. şi posibilităţilor locale…
Amintirile din primii ani de şcoală, despre primii învăţători, sunt printre cele mai
frumoase din întreaga mea viaţă existentă. O să evoc întotdeauna cu duioşie pe mulţi
dintre dascălii mei, dar lui Gheorghe Pişcoveanu îi voi păstra amintirea cea mai caldă.
Dumitru Micu
în Gazeta Învăţământului nr. 905/1967
Dumitru Micu (1928) n. în Bîrsa-Sălaj. Critic şi istoric literar.
Monografii („Opera lui Tudor Arghezi”, „Lirica lui Lucian Blaga”). Sinteze
(„Început de secol”, „Gândirea şi gândirismul”). Versuri.

Omagiu dascălilor
…Imaginea de lumină modestă a dascălului din copilărie dăinuia în sufletele
noastre prelungind până în adânci bătrâneţe o numită naivitate dulce şi simplă vârstei
de demult.
Această imagine stă sub pavăza unui apostolat. Şcoala deschide, în vârstă, porţi şi
orizonturi, simbolul ei este flacăra în zbatere şi nicidecum bufniţa convenţional
împăiată şi cocoţată pe tomurile prăfuite ale înţeleptului solitar. Purtătorul acestei
flăcări de frumos neastâmpăr este de la şcoala sătească până la la Academie, dascălulcugetătorul şi luminătorul, care sprijină universul pe degetul lui mic. Această metaforă
eminesciană este splendidă prin dimensiunile ei cosmice: planeţii parcă plutesc în jurul
frunţii modeste a dascălului bucurându-l cu suava muzică a sferelor…
Alexandru Andriţoiu
în Familia, nr. 6/1966
Alexandru Vaşcău (1929) n. la Vaşcău-Bihor. Poet. Versuri patriotice
(„În ţara moţilor se face ziuă”), lirică baladescă şi erotică („Constelaţia
lirei…), sau de expresie clasicizantă („Simetrii”). Premiul de stat.
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Dascălii noştri
…În temeliile trainice ale istoriei învăţământului, culturii, artei, ştiinţei şi
literaturii româneşti, stă o jertfă absolut necesară, precum aceea din mitul meşterului
Manole, figura dascălului de la oraş sau de la ţară…
Dascălul, de la modesta catedră de scânduri de brad dintr-uncătun de munte şi
până la cel de la catedra universitară, a fost şi este un educator, un educator al
conştiinţei naţionale, al mândriei ptriotice, pe baza cunoaşterii trecutului nostru istoric,
al pământului patriei cu toate bogăţiile lui, a trăsăturilor specifice ale omului acestor
plaiuri, a felului său propriu de a concepe lumea şi viaţa.
Dascălii noştri au trecut, ca nişte lampadafori, făclia culturii din generaţie în
generaţie, cultivând în conştiinţa tineretului idealurile etice şi estetice ale poporului
român şi, adeseori, ei au fost înainte mergătorii peste momente mari de răscruce.
În condiţiile istorice atât de specifice în care poporul român şi-a desfăşurat
neîntrerupt existenţa pe aceste plaiuri strămoşeşti, dăscălimea de toate gradele n-a fost
numai un propagator de cunoştinţe, numai un agent activ al civilizaţiei şi progresului
cultural, ci şi un pedagog dăruit al întregii naţiuni, un ctitor modest, adeseori anonim,
al spiritualităţii noastre ed o inegalabilă frumuseţe morală…
Ion Dodu Bălan
în Cuvintele au cuvântul
Ed. Junimea, Iaşi, 1971, pg. 28-29
Ion Dodu Bălan (1929) n. la Vaidei-Hunedoara. Scriitor, critic şi
istoic literar. Profesor universitar la Bucureşti. Studii asupra literaturii
contemporane („Delimitări critice”) şi clasice („Valori literare”). Exeget al
operei lui Octavian Goga. Eseuri („Ethos şi cultură”, „Artă şi ideal”).
Proză („Copilăria lui Icar”).

Prof. D.D. Roşca
…Era în toamna anului 1948 şi, ca student în anul întâi, am venit pentru prima
oară în contact cu profesorul D.D. ROŞCA, care ne preda cursul de Istoria filozofiei
antice greceşti. E mult de atunci. Amintirile au rămas însă atât de proaspete încât şi
astăzi închizând ochii, revăd aievea catedra şi chipul sever şi totodată neasemuit ed
blând al profesorului. Ne vorbea despre cosmogonie şi filozofie, de acea „nebuloasă”
primară din care s-a născut gândul filozofic. În expunerea sa se îngemănau, într-o
expresie inconfundabilă, vigoarea logică, limpezimea, erudiţia şi culoarea personală pe
care o imprima lecţiei gândul trăit… cel care asculta lecţiile profesorului asista nu
numai la înşiruirea seacă şi rigidă a unor idei, ci la însăşi geneza lor, geneză pe cât de
dramatică, pe atât de inedită şi tulburătoare…
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…În preajma puternicei lui personalităţi te simţeai, vrând-nevrând, mai inteligent,
mai bun şi mai puternic…
Dumitru Ghişe
Contemporanul nr. 37/1980, pg. 4
Dumitru Ghişe (1930-1991) n. la Peştişu-Mic, jud. Hunedoara. Filozof
şi eseist. Prof. univ. la Bucureşti. Studii de istoria filozofiei, etică şi estetică
(„Existenţialismul francez şi problemele eticei”, „Contrapunct”), ediţii
critice ale operelor unor gânditori români („Gh. Şincai”, „S. Micu”).

Prof. C. Stroescu
…La 13 ani am văzut „Traviata” la Opera din Iaşi. Atunci am avut revelaţia
scenică a operei… „Traviata” m-a decis să intru în corul liceului. Însă adeseori acolo o
luam razna. Uitam de toate şi cântam atât de tare încât îi acopeream pe ceilalţi. Săracu
profesorul Ghiţă Carp nu mai avea încotro şi arunca după mine cu linia ca să mă
trezeascî la realitate…
În 1952 am intrat la conservatorul „Ciprian Porumbescu” la clasa maestrului C.
STROESCU. Acesta a reuşit să lupte cu tact cu defectele mele şi m-a ajutat să-mi
dezvolt calităţile…
Dan Iordăchescu
Voci de aur ale Operei române
Revista Flacăra nr. 1329/80
interviu luat de George Arion
Dan Iordăchescu (1930.) n. la Vînju.Mare, jud. Mehedinţi. Bariton.
Cântăreţ de operă („Don Giovanni”, „Carmen” ş.a.) şi interpret de lieduri
(Schuman, Enescu, Mursoski). Artist emerit.

Prof. N. Simache
Un dascăl de neuitat
Fără îndoială NICOLAE SIMACHE a fost un profesor model a cărui
scrupulozitate ştiinţifică, a cărei muncă prodigioasă, a cărei putere de recreare
atrecutului depăşea cu mult cadrul lecţiei. Ne uimea mai întâi de toate prin fastuoasa
desfăşurare de date şi nume de o bogăţie şi precizie neobişnuită… El ne-a format
sentimentul istoriei, ne-a făcut să înţelegem trecutul acestei ţări nu ca o înşiruire seacă
de nume, date şi întâmplări, ci ca o realitate sufletească vie în faţa căreia am vibrat şi
vom vibra tot timpul. O istorie trăită, nu numai învăţată pe de rost, o istorie care ne-a
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făcut de timpuriu să simţim mândria de a fi români, de a fi născut pe acest pământ, de a
avea un trecut de care să vorbim cu smerenie – aceasta e istoria pe care a predat-o zeci
şi zeci de ani profesorul meu din Ploieşti Nicolae Simache. Dacă numai atât i-am
datora acestui neuitat dascăl ale cărei lecţii exemplare au sădit floarea nepieritoare a
patriotismului în inimile a generaţii de elevi care au învăţat de la el a iubi şi respecta
tradiţiile şi ar fi mult.
Valeriu Râpeanu
în Tribuna şcolii nr. 38/1972, pg. 9
Valeriu Râpeanu (1931) n. la Ploieşti. Critic şi istoric literar.
Activitate redacţională la „Gazeta literară”, „Luceafărul”. Scrieri („G.M.
Zamfirescu”, schiţă monografică), monografii („Al. Vlahuţă”)… „Noi cei
dinaintea noastră”, „Interferenţe spirituale”, „Pe urmele tradiţiei”,
„Interpretări şi înţelesuri”, „Impresii de voiaj”, „Călător pe două
continente”.

Al. Graur
Omagiu marelui profesor
Savantul ALEXANDRU GRAUR împlineşte optzeci de ani.
…I-am fost într-o vreme elev, şi-l voi ţine minte mereu ca pe un adevăr blând.
Alexandru Graur e demult o legendă care înnobilează şcoala românească, rodind în
generaţii… Marele profesor ştie din adâncuri potolite de prea furtunoase rostogoliri
numărând mii de ani că înainte se merge învăţând şi lăsându-i pe alţii să se creadă
învăţaţi. În lectica pe care, la optzeci de ani, o poartă pe umeri îşi potrivesc brăţară de
aur la mâini cuvintele de logodnă şi de iubire ale limbii române.
Din toată inima: la mulţi ani!
Fănuş Neagu
Flacăra 1310/1980
Fănuş Neagu (1932) n. la Grădiştea, jud. Galaţi. Scriitor. Proză cu
virtuţi metaforice („Somnul de la amiază”, „Dincolo de nisipuri”, „Vară
buimacă”, „Îngerul a strigat!”), cultivând pitorescul, întâmplarea
extraordinară, observaţia socială.

Prof. N. Simache
Sunt un etern îndrăgostit de poezia populară, de limba română (Profiluri de dialog)
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…Am două nume de botez, cum se zice: Hristea şi Nichita. Şi debutând în
Revista de fizică şi matematică, cu rezolvări de probleme şi numindu-le Stănescu
Hristea, elev, profesorul meu de istorie NICOLAE SIMACHE, un strălucit savant şi
un mare pedagog care ne-a format pe noi toţi în spiritul dragostei de ţară şi al
cunoaşterii istoriei patriei noastre, dar nu numai atât ci şi într-un spirit de înaltă
curăţenie, mi-a zis: „Mă, tu faci publicistică; Stănescu Hristea este nume de soldat
mort la Mărăşeşti; n-o să te citească nimeni; te cheamă şi Nichita, ia pun-l înainte că se
izbeşte, aiurea cu Stănescu şi te ţine minte lumea…
Nichita Stănescu
în ziarul România Liberă nr. 11137/1980 din 18.VIII.1980
Nichita Stănescu (1933-1983) n. la Ploieşti. Poet. Lirică de
investigaţie a primordialului şi abstracţiunii, luptând cu rezistenţa şi limitele
cuvântului („Il elegii”, „Laus Ptolemei”, „În dulcele stil clasic”,
„Necuvintele”, „Măreţia frigului”). Premiul Herder.

Prof. Alexandra Verdeş
…Învăţătorul ştie că şi-a făcut datoria când vede că elevii săi devin ceea ce el a
preconizat să devină. Vă dau un exemplu: pofesoara de limba română ALEXANDRA
VERDEŞ, a fost şi profesoara mea de limba română. O profesoară strălucită. ea mi-a
spus să fac teatru. Ea nu ne-a întrebat ce vrem să devenim, ci ne-a spus ce crede că
vom deveni. Şi aşa a fost. poate că ea chiar ne-a determinat să fim ceea ce suntem.
Sigur, eu ştiu, eu gândesc… că o profesoară excepţională ca ALEXANDRA VERDEŞ
nu poate fi recompensată pentru dăruirea ei, pentru harul ei. Şi totuşi, răsplata muncii
ei e vie: elevii pe care i-a avut…
Silvia Popovici
citat din Adrian Păunescu
Sub semnul întrebării
Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1979, p. 456
Silvia Popovici (1933) n. în satul Fundata, jud. Braşov. Artistă de
teatru şi film. Personalitate artistică deosebit de înzestrată, caracterizată
prin mijloace soobre şi rafinate. Repertoriu bogat (Euripide, Shakespeare,
Camus, Alecsandri, Kiriţescu). În film („Darclée”, „Omul de lângă tine”).

Prof. I.L. Murnu
…Îmi făcea plăcere să desenez. Am avut profesor la Institut pe ION LUCIAN
MURNU, un foarte bun pedagog căruia îi păstrez o deosebită stimă. În afară că am
învăţat de la el ce se învaţă de la orice profesor serios, profesorul Murnu e unic, cred,
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prin felul cum îi dă studentului lecţii de bun gust. Fiind un om cult, dintr-o familie de
artişti, el nu făcea prelegeri despre gust, ci ne arăta cum se manifestă gustul, ce anume
e făcut cu bun-gust…
George Apostu
citat din Adrian Păunescu
Sub semnul întrebării
Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1971, pg. 38
George Apostu (1934) n. la Stănişeşti, jud. Bacău. Sculptor.
Lucrări în piatră şi lemn, în a căror concepţie se desfăşoară ecouri
ale artei populare. Volume echilibrate ce tind spre forme abstracte
(„Maturitate”, suita „Tată şi fiu”, ciclul „Fluturi”).
Profesorul George Călinescu
…După Maiorescu, Lovinescu şi alţi truditori, literatura română apasă prin
CĂLINESCU pe sigiliul domnesc al integrităţii şi existenţei sale independente în
Europa.
Autorul „Enigmei” i.a uimit întotdeauna pe contemporani prin posibilitatea sa de
a fi mereu altfel. De fapt diversitatea e felul său natural de a fi. Aerul său. Într-un
munte găseşti şi aur, şi uraniu, şi platină. E drept, toată această bogăţie are darul să ne
uimească pe noi, pilitura de fier. Caut matca originală a personalităţii lui şi mi se pare
a o găsi în lirism. Sub sistemul de prozator, sub aparatul critic, George Călinescu era
clădit pe curenţii lirismului…
George Călinescu ne-a dat şi prin moartea sa fiorul eternităţii. Te uiţi la locul
ocupat până mai ieri de un singur om şi vezi că acum înseamnă infinitul. Dacă nu-i mai
putem auzi glasul cu ultimele cuvinte prelungite ca nişte ecouri, Călinescu e totuşi
printre noi. El se întoarce între cărţile lui inegalabil şi genial, zilnic cu o punctualitate
care nu se v ştirbi nici peste veacuri. Totuşi, cât de mult va lipsi el culturii române!
– Domnule Profesor, n-am cu cine să stau de vorbă.
Marin Sorescu
Insomnii
Microeseuri
Ed. Albatros, Bucureşti f.a., pg. 79-80
Marin Sorescu (1936-1997) n. la Bulzeşti, jud. Dolj. Poet şi
dramaturg. Lirică demitizată, cultivând ironia ca mijloc de interpretare
lucidă a universului („Moartea ceasului”, „Tuşiţi”, „La Lilieci”). Parodii
(„Singur printre poeţi”). Teatru alegoric („Paracliserul”, „Matca”). Proză.

Prof. N. Andrieş
Şcoala din cetate
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…iar profesorul meu NICOLAE ANDRIEŞ, de la Liceul Laurian va începe prima
lecţie de literatură cu „Luceafărul”. Ah, cât am suferit când m-am despărţit de acest
profesor mare, ştiind că mă duc de lângă inima şi ochiul lui. Avea o frunte lată ca un
zid, abruptă uneori de atâta scufundare în Eminescu, şi ne-nvăţa să ne molipsim de
puţin geniu, dacă-l citim la infinit pe Eminescu. Nimeni nu l-a întrecut după aceea pe
profesorul meu în ce mă priveşte în aflarea poeziei…
Nimic, nici o avere, nici un continent, nici o altă planetă nu întrece în frumuseţe
şcoala mea cea dulce din satul natal sau cea din oraşul lui Iorga în care am avut
norocul să învăţ…
Ion Crînguleanu
în Gazeta Învăţământului nr. 1054/197
Ion Crînguleanu (1940) n. la Coşulea-Botoşani. Poet ruralist viguros,
patriot ardent. Scrieri („Anotimpurile Griviţei”, „Ritmuri române”).

Omagiu Învăţătorului
Numai în clipele de dezechilibru şi de relativă derută ne aducem aminte cu
adevărat de Învăţător. viaţa noastră strigă după ei şi, mai cu seamă, după ceea ce ei ne
învăţau să învăţăm, iar noi eram prea puţin atenţi. O colectivitate fără învăţători ar fi
incapabilă să se dezvolte şi ar ajunge să înveţe în fiecare zi acelaşi lucru, până la
fanatism şi demenţă. Generaţiile se leagă una de alta, experienţele nu se izidesc, odată
cu risipirea persoanei ce le-a purtat. Cetatea este un şir dependent de continuităţi şi
împliniri şi pentru că există el, Învăţătorul.
Icoana Învăţătorului atârnă pe pereţii colectivităţii, aşa cum atârnă icoana mamei
pe peretele casei noastre cu gustul asfinţitului. Învăţătorul ne face, aşa cum mama ne
naşte. la şase sau şapte ani, presiunea vieţii ne împinge în mâinile lui şi noi vom fi aşa
cum este el, aşa cum înţelege el să fie ceea ce i s-a dat să modeleze.
Când învăţătorul era şi preot onest, el era, asta nu atât din impulsul de a sluji o
administraţie clericală, cât din acela de a da chip credinţei sale, în perfectibilitatea
omului fraged.
Învăţătorul din românia a reuşit să fie de-a lungul vremii ceea ce puţine categorii
au fost capabile: prin permanenta lecţie de patriotism, de viaţă şi muncă, pe care a
predat-o – până la deplina învăţare – copiilor acestui neam, prin încăpăţânarea cu care
urmărit mesajul generos al trecutului, ca şi deslegarea fertilă a unui viitor la care să se
poată ajunge, prin felul cum a ştiut să deschidă ochii obştilor, asupra sensului
envenimentelor, învăţătorul din România a participat la istoria naţională.
…Noi suntem ca învăţătorii noştri. pentru ca fiii noştri să fie buni şi demni,
trebuie să facem din învăţătorii de astăzi modelel demnităţii visate. Capitalul de
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demnitate pe care îl investim în învăţători nu rămâne al lor, ci trece asupra celor ce ne
continuă pe toţi. Şi uneori trece şi cu dobândă.
Prima realitate a educaţiei este, trebuie să fie, învăţătorul. Şi pilotul, şi ministrul,
şi plugarul, şi contabilul trec prin raza modelatoare a dascălului. Ar fi o zădărnicie
învăţătorul, dacă ar trebui să fie umil şi nesigur. Actul educaţiei este un act de oficiere.
Când dezleagă alfabetul, pentru aceste tulburi fiinţe din clasa întâia, învăţătorul se
instituie în suprem iniţiator. Se cuvine deci ca actul lui să fie independent şi demn.
Pentru că, ducându-i pe copii spre dragostea de ţară, învăţătorul trebuie să fie crezut de
aceştia, lecţie de lecţie, nu numai când ne convine. Actul educaţiei se bazează pe
încredere celui educat în cel care educă.
Dacă vrem să fim mândri, mâine, de copii noştri, trebuie să începem prin a-i
respecta, astăzi, pe învăţătorii lor.
Adrian Păunescu
în
Contemporanul Nr. 18/1972
Adrian Păunescu (1943) născut la Copăceni, azi republica Moldova.
Poet şi ziarist. Redactor şef la revista „Flacăra”. Lirică dinamică, de mare
inventivitate, meditaţii asupra istoriei („Istoria unei secunde”, „Repetabila
povară”, „Pământ deocamdată”). Publicistică.

Profesorul Alexandra Verdeş
…„Învăţătorul, profesorul, trebuie să fie ambasadorul oamenilor mari între copii.
De felul de a fi, de a trăi, de a surâde, de a ambiţiona al pedagogului, copiii învaţă
felurile diatezelor, timpurile umanităţii. profesorul ideal trebuie să dea elevilor săi
iluzia, când vorbeşte despre Ştefan cel mare, că abia a descins de acolo, că e martor
ocular al evenimentelor şi o bună cunoştinţă a Domnului.
Profesorul trebuie să oficieze. E un ritual şcoala, şi pedagogul trebuie să ştie
legile ritualului. Am avut parte de profesori care îl ştiau. La liceul „Fraţii Buzeşti” din
Craiova, oficia Istoria profesorul Popescu Uda, pe care l-am întâlnit recent şi nu mă
mai ţinea minte, dar mi.a surâs cum surâdea şi atunci când mă convingea odată pentru
totdeauna, că Mesopotamia a existat, şi că istoria ei bătrână mai cheamă încă sufletele
pământenilor. Nu-i uşor să convingi pe un copil că a existat antichitate.
La liceul Nr. 10 din Bucureşti, dacă măcar una din literele mele e adevărată, se
află „descoperitorul” meu, doamna ALEXANDRA VERDEŞ, profesoara de literatură
a adolescenţei mele, care a ştiut să aducă, între pereţii cu nume de domniţe ai liceului,
duhul marii literaturi, dezvoltând în noi gustul pentru arta autentică, oficiind pagini din
Rebreanu, şi din Sadoveanu, din Eminescu şi din Arghezi…
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Adrian Păunescu
în
Gazeta Învăţământului Nr. 928/1968

Profesorul Petre Drăgoiescu
… E necesar, însă, să mă întorc la toamna anului 1913, când, tot în Şcoala
Evanghelică, la ora de română şi-a făcut apariţia, ca succesor al lui Slavici, un tânăr
profesor înalt, smead, uscăţiv, cu o mustaţă stufoasă şi cu o privire melancolică. Fie că
băieţii mai crescuseră, fie că tânărul profesor se pricepuse să ne stârnească interesul şi
să ne insufle respect, în clasă, ca printr-un miracol, la ora de română domnea de astă
dată o disciplină desăvârşită. Ascultam într-o linişte de sanctuar. Ne-a dat într-o zi să
scriem o compoziţie cu titlul: O şezătoare la ţară. Când, la ora urmăoare, a intrat în
clasă cu lucrările, a desprins dintre ele trei caiete şi le-a pus deoparte. Mi-am auzit
strigat numele. M-am ridicat în picioare emoţionat.
– Elevul acesta, a început să grăiască profesorul, va scrie, desigur teatru. El n-a
făcut o simplă naraţiune, ca Buşilă (azi inginer şi director de uzină), sau observaţii
critice ca C. Tavernier (azi medic), ci a pus totul „în scenă”, ca şi cum s-ar petrece
şezătoarea în clipa de faţă, plasându-şi ţăranii în decorul natural, pe care văd că-l
cunoaşte bine, şi punându-i să vorbească într-un dialog viu, folosind o moldovenească
plină de haz.
Peste ani de zile, prin 1936, citind într-un ziar că pe scena Teatrului Naţional s-a
prezentat în 3 acte Chiriţa de Petre Drăgoiescu (căci el era profesorul) am înţeles, de
ce a presimţit, pe când împlinisem abia treisprezece ani, că mă frământa o chemare
tainică spre dramaturgie. Că această patimă mi-a cauzat în timpul vieţii multe
încurcături şi suferinţe… asta e altă poveste…
Isaiia Răcăciuni
Amintiri
Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1967, pg. 13-14

Profesorii Nicolae Iorga şi Ovid Densuşianu
… Aveam totuşi profesori foarte buni […]
… Nicolae Iroga exercita asupra noastrã ca şi asupra ţării, strivitoarea presiune a
covârşitoarei lui personalităţi fizice, intelectuale şi morale. Aveam impresia, cã, peste
barba lui de profet, elocinţa i se revărsa în torent, în stare sã rupã orice stãvilare. Nu
înţelegeam tot din ce spunea şi, mai ales, nu reţineam prea mult. Nicolae Iorga, mare
când era grandios, se plimba înăuntrul temei pe care o dezvolta fără grijă că s-ar fi
putut pierde pe el sau că ne-ar fi putut pierde pe noi în stufişul amănuntelor în patosul
vibrant al asociaţiilor, sau în capcana cine ştie căror însolite paranteze. Plecam de la
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cursul lui uluiţi. Iar eu – nietzscheanul! – mă întrebam în sinea mea dacă ar putea să
arate altfel un supraom decât acest gigant care ne stã în faţã […]
Cu totul altfel arãta la curs Ovid Densuşianu. Mãrunt de staturã, foarte şchiop şi
foarte peltic, avea pe deasupra un glas trenant şi afectat, dar toate aceste defecte, care
ar fi împiedicat pe oricine sã se urce la catedrã, deveneau la el indiferente; dupã
primele fraze, se degaja din vorbirea lui un farmec bizar, datoritã, desigur, unui anume
amestec al lirismului cu erudiþţia.
Ne vorbea mai puţin despre poeţi şi mai mult despre poezie. Tot ceea ce citisem
înainte de a-l asculta dispărea brusc, iar dupã ce îl ascultam, alergam repede sã
controlãm textele, sã ne verificãm emoţiile.
Nu îi este dat oricui sã fie profesor de poezie. El era…
N. Carandino
De la o zi la alta
Ed. Cartea Româneascã, Bucureşti, 1979, pg. 66-67

A fost profesoara mea
Eram în clasa întâi de liceu şi auzisem vorbindu-se de profesoara de matematică
Maria Vasu. Odată cu venirea dânsei la Liceul de fete „Domniţa Ileana” din Sibiu, în
şcoală începuse să se studieze profund şi temeinic matematica, tot mai multe
absolvente se îndreptau către facultăţile de ştiinţe sau inginerie. Îmi doream s-o pot
avea profesoară la clasă, simţeam că am nevoie de un dascăl adevărat, care să mă
conducă pe drumul pe care mi-l alesesem încă de la zece ani, când mă vedeam
rezolvând cu „elevii mei” probleme frumoase, probleme „grele”.
Norocul a făcut ca în clasa a doua, Maria Vasu să devină profesoara clasei în
care învăţam. Când a apărut prima dată în sală, bucuria împlinirii unei speranţe s-a
împletit cu dorinţa de a nu o dezamăgi niciodată.
Zveltă, blondă, cu ochi luminoşi şi limpezi, de o distincţie sobră, ne-a pus
primele probleme, ne-a cerut să rezolvăm primele exerciţii; lua pulsul pregătirii
noastre după primul an de aritmetică. Eram departe de pretenţiile unui profesor
exigent, dar şi foarte bine pregătit,a unui bun pedagog care se dăruia total muncii de
catedră. Aşa au început eforturile din două sensuri, profesor şi elev, de a aduce la
nivelul necesar cunoştinţele noastre cu cerinţele programei.
Lecţiile erau de o claritate absolută, totul se înlănţuia logic şi frumos, tot mai
des simţeam bucuria obţinerii unui rezultat bun şi elegant. Cu nespusă răbdare şi cu
mult tact ne introducea în minunata lume a rigurozităţii matematice, a logicii tuturor
lucrurilor. Cu timpul, orele de matematică erau aşteptate de cât mai multe colege cu
nespusă nerăbdare, se născuse o emulaţie între noi şi o dorinţă de a lucra cât mai mult,
încât foarte adesea rămâneam la şcoală după ore să lucrăm împreună, să comparăm
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metode şi rezultate, să facem „schimb” de probleme, de culegeri (de care era mare
lipsă în acele timpuri – anii 1950). Destul de curând, devenisem o clasă de
„matematiciene”. Avea un talent deosebit de a ne dirija activitatea fără să o simţim;
observam „doar” că ştim tot mai mult şi că matematica ne este tot mai dragă. Ne
încuraja permanent, ne stimula, ne dădea încredere în posibilităţile fiecăruia, ne
descoperea tot mai mult frumuseţea nebănuită a matematicii. Cum era firesc, ne
rămâneau, uneori, semne de întrebare la câte o problemă; aveam însă în permanenţă
certitudinea că profesoara noastră ne va putea da orice răspuns. Încrederea deplină pe
care o acordam profesoarei dragi se datora şi faptului că era extraordinar de dreaptă şi
nepărtinitoare. O iubeam şi o respectam nespus pentru cunoştinţele bogate, pentru felul
de a ne apropia de matematică şi, în special, pentru caracterul ei ferm şi integru.
Şi au trecut anii… La sfârşitul liceului, aveam de dat un fel de examen de
absolvire, un examen oral cu profesorii clasei, la fiecare obiect de învăţământ. La
matematică, mi-am dorit un subiect de geometrie, la care să pot prezenta şi eu,
succesiunea minunată a raţionamentelor prin care, dintr-o teoremă în alta, să se obţină
rezultate noi, relaţii frumoase, aplicabile în probleme diferite. Am tras cu emoţie
bileţelul cu subiectul „Relaţii metrice”; era una dintre cele mai norocoase posibilităţi
de a o mulţumi pe profesoara mea dragă cu un răspuns bun. Şi când, lăsându-mă să mă
„desfăşor”, am simţit aprobarea pentru pentru tablele pe care le scrisesem, încrederea
pe care mi-o acorda pentru ce voiam să devin în viitor – profesoară de matematică –
am trăit unele dintre cele mai frumoase clipe ale vieţii!
Peste cinci ani, când m-am întors profesoară la liceul pe care îl absolvisem şi
devenisem „colege”, m-a onorat cu o prietenie caldă şi sinceră, care a durat până când
într-un ianuarie, imediat după Revoluţie, s-a stins din viaţă, modestă şi discretă, aşa
cum a trăit şi a muncit. Venită în oraşul nostru când castanii erau în floare, s-a lăsat
impresionată de farmecul lor şi profesoara Maria Vasu a rămas în Sibiu, contribuind,
printr-o muncă de excepţie, dăruire şi pasiune, la renumele învăţământului matematic
de pe aceste meleaguri, rămânând, pentru numeroase generaţii de elevi, un model, un
ideal.
Laura Constantinescu, profesor emerit, Sibiu
Tribuna Sibiului

