Ion Albescu

5

Pledoarie pentru profesiunea de dascăl
Fără îndoială toate profesiunile sunt necesare, utile şi frumoase,
dacă sunt făcute cu pricepere, dragoste şi dăruire. Personal mi-a
plăcut şi am iubit profesiunea de dascăl, căreia i-am dăruit 45 de ani
de viaţă şi de aceea sunt convins că e una din cele mai frumoase şi
mai folositoare profesiuni.
Din acest crez s-a născut şi ideea acestei antologii a unor dascăli
de prestigiu, ziditori de suflete şi deschizători de drumuri în viaţa
unor oameni de seamă din istoria ţării noastre.
Abia acum, după trecerea atâtor ani de ardere pe altarul şcolii
şi de satisfacţiile ce mi le-a dat această profesiune mi-am dat seama
de importanţa, măreţia şi marea răspundere, de covârşitoarea ei
influenţă social-morală în viaţa oamenilor şi de rolul precumpănitor
al şcolii şi al dascălului în viaţa fiecăruia dintre noi.
Dacă vom mai reţine că amintirea unui dascăl bun ne însoţeşte
toată viaţa şi ne luminează cărările întortochiate ale existenţei, atunci
ne vom explica şi de ce: „cei care nu-şi pot aminti de un asemenea
chip sunt, într-un fel orfani, lipsiţi în epoca lor de dezvoltarea de ceva
foarte preţios şi necesar” (Lucia Demetrius).
Pe de altă parte e un adevăr recunoscut astăzi, că rolul şcolii, în
sensul educaţiei şi instrucţiei permanente creşte pe zi ce trece şi se
vorbeşte chiar că „şcoala este un alt nume dat viitorului” (Mircea
Maliţa). De altfel, George Bariţiu scria, pe bună dreptate încă din
anul 1839, preconturând rolul viitor al şcolii: „în şcoală stă şi însăşi
mărirea şi slava statului”, iar departe de noi, în Franţa furtunosului
an 1870, ministrul Jules Simon declara în faţa parlamentului
francez: „acel popor e cel dintâi, care are cele mai bune şcoli şi dacă
nu este azi va fi mâine!”.
Fireşte, sufletul şcolii este şi rămâne DASCĂLUL, acest arhitect
care pregăteşte cu talent şi pasiune planul viitoarei personalităţi,
acest sculptor care dăltuieşte cu măiestrie şi migală profilul viitorului
cetăţean. El este flacăra nestinsă, care ne va lumina cărările vieţii
până la adânci bătrâneţi şi, în sfârşit, este OMUL, căruia îi datorăm,
mult-puţin – succesul nostru în viaţă.

6

Dascăli, ziditori de suflete

Pentru că există, de fapt, în fiecare dascăl adevărat puterea şi
arta de a descoperi, cultiva şi promova calităţile potenţiale ale
fiecărui elev spre a-l reda societăţii ca un element de valoare.
Ce operă minunată este munca acestui ziditor de suflete, care se
străduieşte să realizeze dintr-un puiet plăpând, un pom falnic şi
roditor!
Despre acest erou modest şi anonim, care se dăruieşte cu
pasiune şi generozitate, zi de zi, pentru a îndruma şi lumina cei mai
frumoşi ani ai adolescenţei şi-au amintit şi au scris cu dragoste şi
recunoştinţă multe personalităţi şi oameni de seamă ai ţării noastre.
În acest sens s-au scris de către foştii elevi cuvinte calde de
preţuire despre aceşti «făclieri», care prin propria lor ardere asigură
desăvârşitul metabolism al inimii şi minţii fiecărei făpturi cu vocaţie
omenească” (Mircea Sântimbreanu).
Multe din aceste personalităţi marcante ale culturii noastre au
recunoscut deschis şi cu toată sinceritatea, că situaţia lor o datorează
umilului dascăl de sat, sau modestului profesor de liceu, care le-a
descoperit şi cultivat din vreme înclinaţiile şi talentele, i-au îndrumat
şi ajutat să le valorifice. Sunt mai multe cazuri când unii elevi
recunosc că într-un moment de cumpănă al vieţii lor – părinţii voiau
să-i reţină în gospodărie – intervenţia dascălului a fost hotărâtoare.
Îndreptându-ne privirea spre aceşti deschizători de drumuri,
antologia de faţă ne prezintă o adevărată galerie de înaintaşi dintre
care mulţi au contribuit la ridicarea şcolii şi culturii naţionale.
O întruchipare a unui astfel de dascăl model este profesorul
Gheorghe Lazăr, zugrăvit cu măiestrie de fostul său elev I.H.
Rădulescu, portret pe care l-am dori afişat în fiecare şcoală, ca
exemplu de urmat de fiecare dintre cei care se dedică şcolii:
„Gheorghe Lazăr a fost profesor la Sfântul Sava patru ani cu multă
râvnă. El slujba sa, niciodată n-a socotit-o drept profesie, ci ca o
chemare, o misioană /…/ Când se afla în clasă, el vorbea insuflat.
Catedra lui semăna cu un amvon; vedea cineva cum i se ridica
pieptul. Cu mâni pline în orice ocazie arunca seminţele românismului
şi naţionalităţii…”
Cât de măreţ ne apare acest dascăl şi erou al neamului şi ce
splendid exemplu pentru zilele noastre!
Dacă vom lua în considerare şi situaţia grea în care au muncit
dascălii menţionaţi în această antologie – mai ales cei din secolul
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trecut (n.e. secolul XIX) s– care „duceau o viaţă zdruncinată, plină
de privaţiuni şi de coate sparte, fără pensii şi parapensii, plătiţi ca vai
de ei” (Ion Ghica) ne vom da seama de lupta lor plină de abnegaţie,
de multe ori până la sacrificiu, pentru a-i pregăti pe Văcăreşti, pe
Negruzzi, pe Ghica, Creangă, Caragiale, Eminescu, Grigorescu,
Sadoveanu, Goga…
Am adunat în această antologie un buchet de flori ale
recunoştinţei unor elevi despre dascălii lor.
Dorinţa noastră este ca pilda acestor înaintaşi să servească ca
îndreptar pentru cei de azi şi de mâine, ca ei să mediteze şi să se
pătrundă de adevărul că stă în puterea lor să facă să crească şi să
înflorească mlădiţele încredinţate lor. Reuşita în împlinirea acestei
misiuni depinde de măiestria lor pedagogigă şi mai ales de sufletul cu
care se dăruiesc acestei nobile misiuni.
Ei vor găsi aici, ca într-o fântână cu apă vie, îndemn şi
îmbărbătare, încredere şi mândrie, încurajări şi satisfacţii pentru
profesiunea pe care şi-au ales-o, convinşi fiind că servesc o cauză
nobilă aceea a ziditorilor de suflete şi deschizătorilor de drumuri.
În acelaşi timp această antologie se adresează tuturor oamenilor
de bine, care iubesc această profesiune şi mai ales tinerilor, care bat
la porţile vieţii şi care trebuie să fie încredinţaţi de înţelepciunea
zicalei străbune, că „şcoala face omul om, precum altoiul pomul
pom”.
Pe de altă parte prezenta antologie ar voi să ne reamintească
faptul, că şcoala românească a avut şi are o tradiţie glorioasă şi o
îndelungată pleiadă de dascăli care au făcut cinste acestei nobile
profesiuni şi ţării întregi.
Iată, de ce e bine să ne reamintim de aceşti bravi înaintaşi
pentru a le continua exemplul şi mai ales, pentru a nu uita de unde
am pornit, ca să ştim unde vrem să ajungem.
În această perioadă de efervescenţă şi afirmare a poporului
nostru în conjunctura actuală internaţională e bine să ne aducem
aminte de cuvintele pline de un înţelept patriotism ale bătrânului
cărturar Ion Ghica, care descriind greutăţile în care se sbătea
neamul şi şcoala românească la începutul secolului trecut, (n.e.
secolul XIX) arăta rolul hotărâtor al dascălilor în lupta pentru
păstrarea limbii şi naţionalităţii române! Acei bieţi dăscălaşi, care au
fost depozitarii limbii şi naţionalităţii noastre /…/ trăiau şi munceau
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necunoscuţi, fără să bănuiască măcar că erau patrioţi, împinşi numai
de un instinct bun şi generos, îşi făceau cu sfinţenie datoria, fără să
aibă cunoştinţă de binele ce făceau ţării lor…
E un aspect mai puţin cunoscut, cu toate acestea foarte
important al luptei patriotice a înaintaşilor noştri, dar un patriotism,
de zi cu zi, cu fapta nu cu vorba.
Iată, de ce toate aceste omagii, evocări şi simple amintiri
dedicate dascălilor de foştii lor elevi constituie, odată cu o
binemeritată cinstire a lor şi o pledoarie pentru această profesiune,
poate cea mai generoasă dintre toate.
Nu putem încheia aceste rânduri fără a da loc unei calde
mărturisiri de recunoştinţă a scriitorului Demostene Botez despre
dascălul său: „Iată, după şaptezeci de ani, port în inima şi mintea
mea, chipul învăţătorului meu Lăzărescu /…/ şi doresc ca din galeria
învăţătorilor, care şi-au dedicat viaţa unei îndeletniciri 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 pentru ei este o nemurire!”
Este ceea ce doreşte această antologie tuturor dascălilor
amintiţi.
Ion Albescu
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PARTEA I
Perioada „pioneratului” (1800-1859)

Motto
… „Acei bieţi dăscălaşi, care au fost depozitarii limbii şi naţionalităţii noastre,
duceau o viaţă zdruncinată, plină de privaţiuni şi de coate sparte, fără pensii şi
parapensii, plătiţi ca vai de ei cu un codru de pâine, trăiau şi mureau necunoscuţi, fără
să bănuiască măcar că erau patrioţi, împinşi numai de un instinct bun şi generos, îşi
făceau cu sfinţenie datoria, fără să aibă cunoştinţă de binele ce făceau ţării lor…”
Ion Ghica
Gheorghe Lazăr
Tot era degeraţie şi amorţeală în ceea ce se atinge de numele de român şi de
patrie, până să nu vină răposatul întru fericire Gheorghe Lazăr în ţara noastră. Limba
începuse a se corci şi a se strica de tot: în sfintele biserici se făcea slujba într-o limbă
necunoscută… cine era boier îi era ruşine să zică că era român… Numele de tată şi
mamă erau nume mojiceşti…
Aceasta era starea românului întru ce se atinge de inima şi sufletul lui, când a
venit Gheorghe Lazăr. Tot era degeneraţie şi amorţeală…
După ce clasele greceşti de filozofie şi matematică se sparseră… traseră în Sf.
Sava pe toţi şcolarii din clasele dintâi ale şcolii greceşti, în capul cărora era I. Pandeli
(ce a murit la Paris), Năneşti, Cernovodeni, Oreşti, Darvari, Merişeşti, Stefanopoli,
Tomeşti, Crăsnari, Mălineşi, Palade, Maineşti şi alţii, şi eu în urma lor, umplură
băncile clasului de inginerie. Se bucura LAZĂR când văzu pe Pandeli cu creta în
mână făcând pe tablă expoziţii matematice…
Epitropii de la mânăstiri, egumeni, veneau cu mulţumire la şcolarii de la Sf.
Sava ca să scoată copii după părţile moşiilor mânăstireşti, pentru că aceşti şcolari
lucrau ieftin…
Mă tot miram de duhul meu, când epitropului de la Colţea i-am făcut lui copii
de harte, pentru care am putut să iau şase rubiele. Mi se părea că l-am înşelat…
Ion Heliade Rădulescu
Versuri şi proză
Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, pg. 309-310, 310-311
Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) n. în Târgovişte. Scriitor,
lingvist, gânditor şi om politic. Academician. Profesor la „Sf. Sava”. Spirit
enciclopedic, animator al culturii româneşti paşoptiste. În 1829 a editat
„Curierul românesc”. Membru fondator al „Societăţii filarmonice”.
Membru moderat în guvernul provizoriu de la 1848. Lucrări de teorie
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literară. A cultivat meditaţia („O noapte pe ruinele Târgoviştei”), epopeea
„Mihaiada”, satira şi fabula politică, proza satirică, mitul flocloric
(„Sburătorul”). Adept al gramaticii fonetice („Gramatica românească”) dar
mai târziu înclină spre o gramatică italienizată. Ca gânditor el elaborează o
concepţie filozofică „trinitaristă” şi o variantă a dialecticii („Istoria critică
universală”, „Echilibru între antiteze”).

Profesorul Gheorghe Lazăr
…LAZĂR a fost profesor la Sfântul Sava patru ani cu mare râvnă. El slujba sa
niciodată nu şi-a socotit-o drept o profesie, ci o chemare, o misioană. avea vreo
douăzeci de şcolari regulaţi, dar când făcea lecţie de filozofie, sala gemea de
auditoriu, în capul cărora era răposatul Alexandru, tatăl ofiţerilor Tell. Toată
destoinicia avea acest învăţător atât de binefăcător românilor. Pare că era într-adins
preursit pentru a deschide un drum de regeneraţie. El îşi simţea vocaţia sa. Când se
afla în clasă, el vorbea insuflat. Catedra lui semăna cu un amvon; vedea cineva cum i
se bate pieptul. Cu mâini pline în orice ocazie arunca seminţile românismului şi
naţionalităţii…
Ion Heliade Rădulescu
Opere III
Editura Minerva, Bucureşti, 1975, pg. 348
Gheorghe Lazăr
Pe când LAZĂR ajunsese a înfoca inimile tuturor celor ce avuseseră fericirea a
se adapta la sorgintea ştiinţei, ce el făcea să pătrundă în spiritul lor, pre înţelesul curat
al limbii materne, o voce răsuna din adâncul suspinelor poporului, ce mult timp gemea
sub jugul fanariot: vocea înfocată a gloriosului bărbat Tudor Vladimirescu în al cărui
piept ardea sacrul foc al dorului de patrie. Acea voce puternică buciuma, în anul 1821,
în auzul românilor deşteptarea lor la simţul naţional.
Poporul întreg sculându-se din amorţirea în care zăcea, răspunse cu vigoare la
apelul liberatorului său.
Atunci şi elevii lui Lazăr, acre învăţaseră de la el a cunoaşte vocea patriei,
alergară la chemarea ei. Şcoala lui deveni focarul din care scânteia focarul patriotic.
Inima lui Lazăr sălta de staisfacţie, că vedea realizate dorinţele sale de
deşteptarea românilor şi venite la maturitate fructele ce avea el să culeagă din
patrioticele doctrine ale şcolii sale.
Exclamarea ce făcură în faţa lumii, pe de o parte G. Lazăr prin dezlegarea
geniului românesc din amorţirea la care era condamnat de secoli, pe de altă parte T.
Vladimirescu, prin vigoarea ce cu braţul său dete stinului naţional, fu procesul ce mai
convingător care asigura poporului român dreptul de cetate în cercul naţiunilor
europene şi îl puse pe calea progresului spre dezvoltarea naţionalităţii sale.
…
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Să fie etern memorat numele nemuritorului patriot Gheorghe Lazăr, că din
sămânţa ce a aruncat acest ilustrat bărbat, a răsărit şi a crescut viguros arborele de
viaţă al românilor.
Petrache Poenaru
Gheorghe Lazăr şi şcoala română
Memorii – discurs de recepţie la Soc. Română în şedinţa solemnă din 8 sept.
1891
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1971, pg. 28-29 şi pg. 33
Petrache Poenaru (1799-1875), n. în satul Beneşti, jud. Vâlcea,
iluminist. Discipol al lui Gheorghe Lazăr. Ca profesor la „Sf. Sava” şi
director al Eforiei şcolilor naţionale, a avut merite deosebite în organizarea
învăţământului naţional. Participant la revoluţia din 1848. În 1827 a
brevetat la Paris invenţia tocului rezervor (cu piston).

Dascălul de la Socola
Pe când uitasem că suntem români şi că avem şi noi o limbă, pe când ne lipseau
cărţi şi tipografie […] căci la şcoala publică se învăţa numai greceşte […]
Tot însă mai rămăsese o şcoală pre care aceşti buni bătrâni o priveau ca singur
azil prigonitei limbi, şcoalã unde se învăţa încă româneăte, aproape de Iaşi, în
monastirea Socola.
Tatăl meu era unul din românii aceştia…
Într-o zi, viind de la şcoalã, l-am gãsit cu o mare carte în folio – dinainte.
– Citeşte-mi, îmi zise, o viaţă a sfinţilor, din cartea aceasta.
– Iartă-mă, pãrinte, eu nu pot citi româneşte.
– Cum! apoi dar ce înveţi tu?
– Elineşte, am răspuns păunindu-mă […]
– … Mâine vei veni cu mine la Socola unde este examen. Voi vorbi cu dascãlul
care e un om preînvăţat; şi nu mã îndoiesc cã tu te vei sili a învãţa degrabã, pentru cã
ştii cã asta îmi face mulţãmire!
Ne întârziesem a doua zi cãci, când am ajuns, am gãsit examenul pe sfârşit […]
„Pre-evghenicoşilor boieri şi cucoane, zicea el, am avut cinstea a înfãţoşa
domniilor d-voastre prohoristicile ucenicilor mei în istorie, cetire, scriere, aritmeticã.
Acum voi avea cinste a arãta cã limba noastrã, pre care toţi socot cã o ştiu, dar nime
nu o cunoaşte cumsecade nu este fãrã gramaticã, fãrã sintexis şi fãrã ortografie: ci mai
ales acest pont al ortografiei întrece pe multe altele. Douã pilde voi arãta […]
Fatã Sarã
Maicã-ta de-i vie
Eu ţi-am zis asarã şi
Bine ar fi sã vie
Sã vezi oul cum se sarã
Pe la noi la vie […]
… Bãrbaţi, femei, copii, toţi sãrirã şi s-apropiarã de tablã, strigând bravo de
rãsuna sala… Bãrbaţii îl felicitau, îi mulţãmeau […] şi bãtrânul socolean, doborât sub
grindina laudelor şi afierosirilor, se lãsase pe un scaun, unde-l împregiuraserã copiii,
ameţit, rãpit […]
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Dascãlul acesta luã în ochii mei un chip mãreţ, academic, piramidal, neînţeles
[…] mi se pãrea cã vãd un Platon, un Aristotel…
Constantin Negruzzi
Păcatele tinereţelor
Editura Minerva, Bucureşti, 1977, pg. 11. 12. 13
Costache Negruzzi (1808-1868) n. la Trifeşti-Iaşi. Scriitor.
Academician. A militat pentru o limbã literarã întemeiatã pe resurse
populare, fiind printre primii români care relevã importanţa şi valoarea
folclorului. Director al Teatrului Naþional din Iaşi (1840). Nuvele
melodramatice („Zoe”, „O alergare de cai”), prozã epistolatã („Negru şi
alb”), creionând cu umor tipologii morale. Capodoperã a genului nuvela
„Alexandru Lãpuºneanu”. Versuri de facturã eroicã („Aprodul Purice”),
adaptãri dramatice („Muza de la Burdujeni”, „Doi ţãrani şi doi cârlani”).
Traduceri din Hugo şi Puşkin.

Profesorul Aron Florian
…Multă viaţă a trebuit să fie în tine ca să poţi lupta aproape un veac. Şi partea
cea mai frumoasă a vieţii tale ai dăruit-o şcolii. Astăzi şcoala te plânge, cum te plânge
şi familia ta.
Venit de peste munţi, după revoluţia lui Tudor ai purtat un lung şir de ani făclia
culturii şi prin cultură a deşteptării neamului tău. De la şcoala din Goleşti, unde
crescuşi pe copiii Golescului, acele figuri simpatice în mişcarea noastră
contemporană, care toate s-au pogorât în mormânt, până la universitatea din Bucureşti,
pretutindeni glasul tău puternic a mişcat inimile şi a lăsat urme puternice, ce n-au
pierit decât odată cu pieirea celor ce ţi-au fost şcolari.
Soarta a vrut ca să fiu şi eu unul din şcolarii şi tocmai în anul când ţi-ai luat
rămas bun de la catedră. Pentru noi toţi a fost o jale plecarea ta. Te-am rugat să vii, ca
să ne mai faci lecţii şi ne-ai mai făcut câteva luni. Cu ce pasiune sorbeam cuvintele
tale! Lecţiunile de istorie în gura lui Aron Florian un şir de tablouri vii, în care
trecutul se înfăţişa cu o expresiune puternică. Parcă vedeai cu ochii tot ce se petrecea
şi, câteodată, parcă luam şi noi parte la evenimente. Iar când profesorul trecea la
explicaţia filozofică a faptelor, când stabilea legătura de la cauză la efect, parcă ne
găseam într-un laborator unde se făceau experienţe. Atât de limpede şi convingătoare
era explicaţia dată. A fost unul dintre aceia care se pasiona pentru ştiinţă. Aşa a trebuit
să fie Aron Florian în toată viaţa lui de dascăl.
Cu glas puternic, cu o cuvântare populare şi înflorită, el ştia să ne poarte, ca un
arbitru eminent, prin toate emoţiunile. Plângeam, râdeam, ne entuziasmam, după cum
vrea dânsul.
Şi era un om cult ARON FLORIAN. Clasicitatea greacă şi romană îi erau
prietene din copilărie. Literaturile moderne germană, franceză şi italiană îi erau
familiare. Vorbea şi scria în toate aceste limbi. Săracă fiind şcoala de cărţi didactice
Aron Florian a muncit să umple goluri din învăţământ (Catehism, Dicţionar francez-
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român, Istoria Principatelor române). Şcoala i-a fost preocuparea de căpetenie; el i-a
consacrat ca profesor, ca inspector, ca membru al Consiliului permanent, ca publicist,
cea mai mare parte din viaţă (…) Unde eram cu şcoala la 1827, când Aron a venit la
noi şi unde suntem, când el pleacă dintre noi? Ce distanţă grea de măsurat!
August Treboniu Laurian
din cuvântarea la înmormântarea lui Aron Florian
citat din Telegraful Român
nr. 75/1887, pg. 298
August Treboniu Laurian (1810-1881) n. în Fofeldea-Sibiu, lingvist
şi istoric. Academician. Prof. univ. la Bucureşti. A participat la Revoluţia din
1848-49 din Ţara Românească şi din Transilvania. autor al lucrării de
gramatică „Tentam criticum” (Viena 1840). În colaborare cu I.C. Macsim a
alcătuit din însărcinarea Academiei Române „Dicţionarul limbii române”,
ilustrând principiile latinismului. mpreună cu Nicolae Bălcescu a întemeiat
revista „Magazin istoric pentru Dacia”. A scris „Românii din monarhia
austro-ungară”, 3 vol. şi „Istoria românilor”.

Dascălul Chiosea
… Dascălul CHIOSEA nu era un om rău, dar se necăjea, pentru că îl durea
inima când vedea că nu se silesc copiii la învăţătură. El nu era civilizat ca să nu-i pese
dacă elevii învaţă sau nu. Pentru el şcoala nu era o chiverniseală, nu se gândea la: treci
zi, treci noapte, apropie-te leafă. Nu sta cu ceasornicul pe catedră ca nu cumva
minutarul să treacă peste semn.
La Chiosea, ca la CHIRIŢĂ, ca la STAN, lucrurile mergeau altfel: viaţa lor era
cu copiii din şcoală, nu ştia nici de şosea, nici de cafeşantan, nici deputăţie. Dimineaţa
buchile, Oftoicu şi Psaltirea după prânz Psaltichia (muzica vocală bisericească n.n.).
Chiosea avea un pa, vu, ga, di (gama n.n.) care îţi ieşea pe nas cale de o poştă.
De pe alde Chiosea ieşeau dieci de vistierie şi alengii (funcţionari de cancelarie
n.n.) la de alde de el au învăţat că scrie româneşte logofătul Greceanu, Anton Pan,
Nănescu, Paris Momuleanu…
Acei bieţi dăscălaşi, care au fost depozitarii limbii şi naţionalităţii noastre,
duceau o viaţă zdruncinată, plină de privaţiuni şi de coate sparte, fără pensii şi
parapensii, plătiţi ca vai de ei cu un codru de pâine, trăiau şi mureau necunoscuţi, fără
să bănuiască măcar că erau patrioţi, împinşi numai de un instinct bun şi generos, îşi
făceau cu sfinţenie datoria, fără să aibă cunoştinţă de binele ce făceau ţării lor…
Ion Ghica
Opere I
Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1967, pg. 47
Ion Ghica (1817-1897) n. în Bucureşti. Scriitor, economist şi om
politic. Academician. fruntaş al revoluţiei de la 1848, fost ministru. Luptător
pentru unirea Principatelor. Primul profesor de economie politică. A
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publicat o serie de „Convorbiri economice”. Memorialistică („Scrisori către
Vasile Alecsandri”), se remarcă prin darul evocării şi portretizării.

Dascălul Bădiţa Vasile
… „Şi-apoi să fi văzut pe neobositul părinte, cum umbla prin sat din casă în
casă, împreună cu BĂDIŢA VASILE A ILIOAREI, dascălul bisericii, un holtei
zdravăn, frumos şi voinic, şi-i sfătuia pe oameni să-şi dea copiii la învăţătură. Şi unde
nu s-a adunat o mulţime de băieţi şi fete la şcoală, între care eram şi eu, un băiet
prizărit, ruşinos şi fricos şi de umbra mea.
Şi cea dintâi şcolăriţă a fost însăşi Smarandiţa popii, o zgâtie de copilă ageră la
minte şi aşa de silitoare, de întrecea pe toţi băieţii şi din carte, dar şi din nebunii. Însă
părintele mai în toată ziua da pe la şcoală şi vedea ce se petrece. Şi ne pomenim întruna din zile că părintele vine la şcoală şi ne-aduce un scaun nou şi lung, după ce antrebat pe dascăl care cum ne purtăm a stat puţin pe gânduri, apoi a pus nume
scaunului „Calul bălan” şi l-a lăsat la şcoală.
În altă zi ne trezim că vine părintele la şcoală cu moş Cojocaru satului, care ne
aduce dar nou la şcoală, un drăguţ de biciuşor de curele, împletit frumos şi părintele îi
pune numele „Sfântu Nicolae” după cum este şi hramul bisericii din Humuleşti…
Bădiţa Vasile a zâmbit atunci, iar noi şcolarii am rămas cu ochii holbaţi unii la alţii! Şi
a pus părintele pravilă şi a zis: că în toată sâmbăta să se procitească băieţii şi fetele,
adecă să asculte dascălul pe fiecare de tot ce a învăţat peste săptămână; şi câte greşeli
ve face să i se însemne cu cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare greşală să-i
ardă şcolarului câte un sfânt Nicolai…"
… „Dar nu-i cum gândeşte omul ci cum vrea domnul. Într-una din zile, şi chiar
de ziua sfântului Foca, scoate vornicul din sat pe oameni la o clacă de dres drumul.
Zicea că are să treacă vodă pe acolo spre mânăstiri. Şi bădiţa Vasile, n-are ce lucra.
– Hai şi noi, măi băieţi, să dăm ajutor la drum, să nu zică vodă, când o trece pe
aici, că satul nostru e mai leneş decât alte sate.
Şi ne luăm noi de la şcoală şi ne ducem cu toţii. Şi, care săpau cu casmalele,
care cărau cu tărăboanţele, care cu căruţele, acre cu covăţile. În sfârşit lucrau oamenii
cu tragere de inimă. Iar vornicul, Nic-a-Petricăi cu paznicul, vătămanul şi câţiva
nespălaţi de mazili se purtau printre oameni de colo ăână colo. Şi când deodată numai
iaca vedem în prund câţiva oameni claie peste grămadă şi unul din ei mugind puternic.
Ce să fie acolo? ziceau oamnii, alergând care de care din toate părţile. Pe bădiţa
Vasile îl prinsese la oaste cu arcanul, îl cetluiau acum zravăn şi-l puneau în cătuşi să-l
trimeată la Piatră… Iacă pentru ce scosese atunci vornicul oamenii la clacă. Aşa cu
amăgele se prindeau pa acea vreme flăcăii la oaste. Afurisită privelişte mai fu şi asta!
Flăcăii ceilalţi pe dată s-au făcut nevăzuţi, iar noi copiii ne-am întors plângând la
casele noastre.
– Afurisit să fie cânieriul de vornic şi cum a ars el inima unei mame, aşa să-i
ardă inima sfântul Foca de astăzi, lui şi tuturor părtaşilor săi! blăstămau femeile din
sat cu lacrimi de foc în toate părţile. Iar mama lui Vasile îşi petrecea băietul la Piatră,
bocindu-l ca pe un mort.
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– Las-mamă, că lumea asta nu-i numai cât se vede cu ochii – zicea bădiţa Vasile
mângâind-o – şi în oaste trăieşte omul bine, dacă este vrednic…
Ion Creangă
Amintiri din copilărie
Ed. ESPLA, Bucureşti, 1953, pg. 19-20, 21-24
Ion Creangă (1837-1889) n. la Humuleşti-Neamţ. Scriitor. O vreme a
fost diacon şi institutor. A făcut parte din cercul „Junimii”. Observator
jovial şi ironic al naturii umane, maestru al stilului oral paremiologic.
Basme de factură filologică („Povestea lui Harap-Alb”, „Capra cu trei iezi”,
„Ivan Turbincă”, „Dănilă Prepeleac”, „Punguţa cu doi bani”). Proză de
evocare a universului infantil („Amintiri din copilărie”). Autor de manuale
şcolare.

Meşterul iconar
Pictorul Nicolae Grigorescu
… "Un frate mai mare intrase ucenic la un unchiu al mamei, zugrav de
biserici… Se vede că era în neamul nostru, că mult îmi mai plăceau şi mie icoanele
când eram mic. Pentru mine sfinţii erau vii; stam cu sfială înaintea lor, şi eram
încredinţat că şi ei se uită la mine; mă aşteptam să-i aud vorbind, să-i văd mişcânduse, ridicând mâna să mă binecuvânteze. La zece ani am intrat şi eu la un ICONAR. Da
era un om sucit. Dumnezeu să-l ierte şi rar auzeai o vorbă cumsecade din gura lui. Mă
punea să-i mătur, să-i legăn copilul şi când voiam să mă uit şi eu cum zugrăveşte mă
lua la goană. Numai câteodată, când îi frecam culorile, se mai îmbuna şi mă lăsa lângă
el – atunci eram în culmea fericirii; îmi vorbea blând, îmi arăta cum se fac sfinţii, îi
sorbeam vorbele şi mă uitam la el ca la un Dumnezeu. După doi ani m-am întors acasă
şi am început şă fac singur iconiţe.”
Nicolae Grigorescu
citat din Alexandru Vlahuţă
România Pitorească
Ed. Tineretului, Bucureşti, 1965, pg. 146
Nicolae Grigorescu (1838-1907) n. în satul Pitaru, jud. Dâmboviţa.
Pictor şi desenator. Unul din ctitorii româneşti. Îşi începe activitatea ca
pictor de biserici (Zamfira, Agapia). Ulterior, în Franţa, este atras de grupul
de la Barbison („Peisaj cu stânci”). Ca urmare, Grigoerscu rupe definitiv cu
academicul, aducând în arta românească pictura în „plein-air”. Un mare
număr de desene şi schiţe sunt din războiul din 1877 („Atacul de la
Smârdan”, „Turcii”). Influenţa impresionismului („Bătrână cosind”,
„Interior la Vitré”). Rapsod al satului românesc („Fete lucrând la poartă”,
„Drum greu”) a redat într-o viziune optimistă figura ţăranului („Ţărancă de
la munte”, „Ţărancă voioasă”). A cultivat portretul („Ţărancă din Muscel”,
„Bălăioara”). Spre sfârşitul vieţii, cedează unei viziuni idilice, repetând
scene cu ciobani, car cu boi.
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Profesorul Simion Barnuţiu

„Dintre toţi profesorii noştri BĂRNUŢIU era adevăratul nostru învăţător şi
conducător. Prin marea lui erudiţiune, el ne dădea ştiinţa. Prin bunătatea şi viaţa lui de
ascet, prin sfaturile sale pline de blândeţe, de o adâncă convingere şi o mare
înţelepciune, el ne arăta care sunt îndatoririle noastre.
Duminicile şi sărbătorile el ne primea în mica lui odăiţă şi acolo, ceasuri întregi
vorbeam, nu ca şcolarii cu profesorul lor, ci ca nişte copii cu bunul lor părinte.
Vorbeam despre toate cele, fără şir şi fără ordine. Ori care ar fi subiectul
conversaţiunii, el ştia să tragă dintr-însul învăţăminte, care rămâneau întipărite în
mintea şi inimile noastre…”
Petru Poni
citat din Ioan M. Ştefan
Copilăria şi tinereţea unor savanţi şi inventatori români
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1953, pg. 55
Petru Poni (1841-1925) n. în Săcăreşti, jud. Iaşi. Chimist şi
mineralog. Academician. Prof. univ. la Iaşi. Unul din întemeietorii şcolii
româneşti de chimie. Cercetări asupra compoziţiei chimice a mineralelor (a
întocmit o monografie a acestora).

Prof. Ing. Trib Laurian
„… În 1852, copil sărac am venit la Iaşi de la Târgu Frumos, unde învăţasem la
şcoala primară „norma mică şi norma mare” şi cu dorul în suflet să învăţ mai departe,
să mă fac şi eu om. M-am prezentat lui LAURIAN; i-am spus ce voiesc. El s-a uitat,
parcă voia să vadă ce este în creierul şi în inima mea. Mi-a pus câteva întrebări, mi-a
dat să fac o socoteală, m-a pus să scriu şi să analizez câteva fraze, şi netezindu-şi
barba mi-a zis: „Băieteţele, eşti primit la Academie, intern în clasa întâia
gimnazială…”
Laurian era într-adevãr un om extraordinar prin varietatea cunoştinţelor sale…
Într-o clasã explica trigonometria sau teoria funcţiunilor, în alta fãcea anatomia
şi zoologia, în alta limba greacã, în alta limba latinã. Eram fericiţi când ascultam o
lecţie fãcută de el. Ni se părea că în creierii lui erau cristalizate toate cunoştinţele
omeneşti. Singurul lucru la care aspiram era sã devenim tot aşa învăţaţi ca dânsul.
Laurian cunoştea pe fiecare şcolar, care sunt calităţile şi defectele lui. De aceea
el izbutea uşor să corijeze micile păcate ale copilăriei fără să recurgă la pedepse. Dacă
am ajuns şi eu un bun profesor după cum mi-au spus-o întotdeauna foştii mei şcolari,
aceasta lui Laurian şi lui Bărnuţ o datoresc”.
Petre Poni
Însemnări ieşene I
Junimea, Iaşi, 1936
pg. 319-320.
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PARTEA a II-a
Perioada „apostolatului” (1859-1916)

Motto
…„ Şi toţi, dragă prietene, când te gândeşti bine, au fost nişte apostoli, care au
îndurat sărăcie şi batjocurã, care au trecut printr-un vifor de nemulţumiri şi vorbe rele,
şi care totuşi au izbutit sã-şi îndeplineascã cu bine menirea” …

Mihail Sadoveanu
Oameni şi locuri
Ed. Albatros, Bucureşti, 1933

Prof. A. Pumnul
La mormântul lui Aron Pumnul
„Îmbracã-te în doliu, frumoasã Bucovinã
Cu cipru verde-încinge anticã fruntea ta;
C-acuma din pleiada-ţi auroasă şi senină
Se stinge un luceafăr, se stinge o lumină,
Se stinge o dalbă stea!
Metalica, vibrânda a clopotelor jale
Vuieşte în cadenţă şi sună întristat;
Căci, ah! geniul mare al deşteptării tale
Păşi, se duse acum pe-a nemuririi cale
Şi-n urmă-i ne-a lăsat.
Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt şi mare,
Colo unde te-aşteaptă toţi îngerii în cor,
Ce-ntoană tainic, dulce, a sferelor cântare
Şi-ţi împletesc ghirlande, cununi mirositoare,
Cununi de albe flori”…
Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare
Te plânge-n tânguire şi locul tău natal;
Căci umbra ta măreaţă în falnica sburare,
O urmă 'încet cu ochiul în trista lăcrimare
Ce-i simţu naţional!
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Urmeze încă în cale-ţi şi lacrima duioasă
Ce junii toţi o varsă pe trist mormântul tău
Urmeze-ţi ca puii'n sboru-ţi în cânturi tânguioase
În cânturi răsunânde, suspine-armoniase
Colo în eliseu…

M. Eminoviciu
privatist
Lăcrimoarele învăţăceilor gimnazişti din Cernăuţi
la mormîntul preaiubitului lor profesor
Aron Pumnul
repausat într-a 12/24 Ianuariu 1866
Cernăuţi 1866, pg. 4
Mihail Eminescu (Eminoviciu) (1850-1889) n. la Ipoteşti –
Botoşani, Poet. Studiu de filozofie la Viena şi Berlin. Director de bibliotecă
şi revizor şcolar, redactor la „Timpul”. Prieten cu Titu Maiorescu şi Ion
Creangă. Opera lui din tinereţe cuprinde poezie şi publicistică politică şi
culturală. Lirică de dragoste, de meditaţie socială sau filozofică. Roman
(„Geniu pustiu”). În nuvela fantastică „Sărmanul Dionis”, introduce ideea
relativităţii timpului şi spaţiului. Creaţie de aspiraţie folclorică gen popular
(„Crăiasa din poveşti”, „Făt frumos din tei”, „Ce te legeni codrule!”).
Lirică de peisaj tomnatic („Şi dacă ramuri…”, „Pe lângă plopii fără soţ”).
Scrisorile prilejuiesc aventuri cosmogonice (a I-a), ori damnează
dezamăgirea artistului, străin într-o lume filistină (a II-a) sau mitizează
istoria luptelor de apărare (a III-a), iar scrisorile a IV şi a V-a (postume)
reiau tema iubirii neîmplinite. Vastul poem „Luceafărul” ilustrează printr-o
impresionantă extensie simbolică şi metafizică, condiţia tragică a geniului pe
pământ.
Prin opera sa Eminescu a dat o maximă strălucire romantismului
românesc, întruchipând în mod ideal virutuţile culturii noastre.

Cererea elevului I.L. Caragiale la absolvirea a patru clase primare, către
Direcţia şcolii din Ploieşti
„Onorabililor domni, M. GEORGESCU, B. DRĂGOŞESCU, Z. ANTINESCU
profesorii şcolii primare din Ploieşti.
Domnilor, Creatorul mi-a apreciat încă patru ani de viaţă materială şi D-voastră
în aceşti patru ani aţi aşezat piatra fundamentală a întregii mele vieţi morale. M-aş
socoti şi mai mult decât ingrat dacă împreună cu născătorii mei naturali nu aş ama şi
stima pe născătorii mei morali.
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Domnilor: am trecut sub patronajul şi instrucţiunea D-voastră acele patru clase
primare, cu succesul care vă este cunoscut. Sunt decis împlinind dorinţa mea, a
născătorilor mei, datoria către patrie, a urma calea învăţăturii.
Vin dar prin aceasta a vă ruga ca neconsiderând verice nemulţumiri veţi fi
întâmpinat din parte-mi, în timpul petrecerilor mele de elev pe băncile şcoalei, să-mi
eliberaţi un certificat constatator al succesului meu în menţionatele clase.
Acest certificat îmi va reînnoi în toată viaţa mea, recunoştinţa mea către Dvs. şimi va aminti tinerii mei ani.
Primiţi, respectabilii mei profesori, stima, recunoştinţa şi supunerea ce vă
datorez şi vă voi datora şi păstra toată viaţa mea, în verice condiţii mă va aşeza
destinul şi-mi permiteţi a mă subscrie. Al. Dvs. devotat şi supus elev,
I. Caragiale
în B. Iordan – L. Predescu
Caragiale
Bucureşti, 1939, pg. 63

Învăţătorul Basile Drăgoşescu
Sunt aproape cincizeci de ani de când am fost faţă la o strălucită solemnitate
[…] Cuza Vodă, primul domn al ţărilor unite, înconjurat de toţi notabilii oraşului […]
venea să asiste la deschiderea anului şcolar […]
Smirna toţi! şi din toate piepturile, la comanda neuitatului nostru dascăl,
inimosul Basile Drăgoşescu, porneşte un întreit ura!
Vodă s-a oprit în prag, se uita la noi dintr-un capăt la altul al şirului de bănci şi
cu glas măreţ strigă: „Să trăiţi băieţi!”. Vodă se aşează lângă catedră pe un jeţ mare…
Dascălul adânc emoţionat, cu spatele la tablă şi cu faţa către domn zice, de abia
stăpânindu-şi tremurătura bărbii:
– „Măria Ta, Dumnezeu ştie numai ce se petrece acum în sufletul unui biet
dascăl ca mine, venit aici din părţile româneşti de dincolo. Rog pe Dumnezeu să te ţie
sănătos şi voinic pentru fericirea poporului românesc. Mintea, braţele, sângele nostru
şi al acestor copii sunt de acum închinate neamului român, patriei române, domnului
român, Măriei tale!”
La aceste vorbe, toată lumea s-a ridicat în picioare şi Vodă asemenea; nimeni
nu mai putea sta jos, prea se ridicaseră sufletele.
După ce şi-a scos focul de la inimă, dascălul a luat o bucată de tibişir, s-a întors
cătră noi, şi a zis:
– „Copii, după secole de încruntare, astăzi ne zâmbeşte şi nouă, românilor,
bunul Dumnezeu. De astăzi încolo, ne-am căpătat iar onoarea de popor liber, de popor
latin. Jos slova străină! Sus litera străbună!”
Şi cum scria el frumos, ca de tipar, a scris pe tabla neagră cu litere străbune:
„Vivat România! Vivat Naţiunea Română! Vivat Alexandru Ioan Întâiul,
Domnul Românilor!”
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Şi bravul nostru dascăl n-a mai putut stăpâni emoţia şi s-a pornit pe plâns; a
plâns toată lumea, şi părinţii şi copiii, iar Vodă, ţinându-se cât putea şi ştergându-se la
ochi cu batista, a bătut pe umăr pe dascăl şi a zis:
– „Să trăieşti! cu români ca tine n-am teamă!”
I.L. Caragiale
Schiţe şi amintiri
II
Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, pg. 360, 361
Învăţătorul Cozma Anca
… COZMA ANCA e tipul învăţătorului meu de odinioară, e tipul scumpului
meu dascăl, care s-a necăjit cu mine doi ani de zile, învăţându-mă carte de omenie,
câtă biată puteam cuprinde cu mintea mea de atunci…
… În clasa a III-a şi a IV-a normală îmi fu învăţătoriu, bun şi scump învăţătoriu,
decât care mai bun nu avui în viaţa mea de şcolariu. Şi trăgea copiii la dânsul ca firele
de năsip la amnariu magnetizat, că prelegerile le ştia face minunat de interesante prin
glumele potrivite pe care le întreţinea – când observa că şcolarii sunt obosiţi. Apoi
figura lui atrăgătoare, pururea cu un zâmbet binevoitor, nicând noros, ţinuta lui
potrivită unui inspector-educator, toate erau astfel încât copiii nu-l urau nici chiar
atunci, când pentru niscau greşele îi pedepsea…
Apoi la prelegeri… oh! acolo să-l fi auzit şi să-l audă omul: nu ne mai săturam
ascultându-l. Prelegerile lui erau şi desigur sunt şi acum, adevărate discursuri, între
dânsul şi elevi: memorizarea seacă o ura, pe şcolarul care vorbea liber, neforţat, l-ar fi
băgat în sân de drag ce-i era…
Ion Pop Reteganul
în
Amintirile unui şcolar de altădată
Ed. Tineretului, Bucureşti, 1969, pg. 91-92
Ion Pop Reteganul (1853-1905) n. la Reteag-Bistriţa-Năsăud.
Folclorist. culegeri de folclor („Trandafiri şi viorele”, „Poveşti ardeleneşti”,
„Starostele”, Bocete…).

Prof. Aug. Treb. Laurian
AUGUST TREBONIU LAURIAN, „bătrânul”, era decanul facultăţii de litere şi
filosofie din Bucureşti, avusese o lungă activitate începută înainte de 1848 ca
învăţător, ca istoric şi ca patriot; trăise şi lucrase în Ardeal, unde s-a născut, în
Moldova şi în Ţara Românească. Pretutindenea numele lui era înconjurat de veneraţie.
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Noi studenţii îi sorbeam cuvintele, pe care nu le împărtăşea nici pe stradă nici în
gazete.
„Bătrânul” Laurain era un român de caracter „catonian”; viaţa lui întreagă
fusese stăpânit de dorul de a îndrepta pe românii de pretutindenea, din vremea lui şi
din vremile viitoare, ca să se facă iar români patrioţi şi virtuoşi ca romanii din întâii
secoli ai Republicii Romane; să se facă vrednici de a întrupa din ţările româneşti,
sfâşiate de atâtea stăpâniri străine, un stat nou naţional, „Dacia”, sprijinit pe trapezul
Carpaţilor şi mărginit de apele Dunării – ale Tisei – ale Nistrului.
Pe catedră pontifica întocmai ca un măreţ arhiereu în uşile împărăteşti ale
altarului. Pe toţi voia să ne facă giganţi, cel puţin sufleteşte…
Ioan Bianu
Ştefan Meteş
Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1977, pg. 327-328
Ioan Bianu (1856-1935) n. în Făget, jud. Alba. Filolog.
Academician. Profesor univ. la univ. din Bucureşti. Bibliograf („Bibliografia
românească veche”, în colab.) şi editor de texte româneşti vechi („Predicile
lui A. Ivireanul”, „Psaltirea” lui Dosofteu). Organizator şi director al
Bibliotecii Academiei.

Învăţător Nicolae Albu
…Cea dintâi lecţiune am primit-o în căsuţa acoperită cu paie. O cameră la
stradă, o mică bucătărie la mijloc de aci intrai în camera spre grădină; era o şcoală
confesională românească. În curte un şopron, în grădină o capră, hrana învăţătorului.
El avea 40 de zloţi plata pe an, asta am aflat-o mai târziu. Dar ce bine era în acea
şcoală. Eram vreo 20 de ştrengari, atunci nu se ştia încă de obligativitate. Învăţam
carte românească şi moş NICOLAE ALBU, cu faţa roşcovană, cu ochii mărunţi şi
părul cărunt, bunul Dumnezei să-l ierte, ne învăţa az-buche, apoi cititul cu litere latine,
socoata – lucru mare – răspunsurile liturgice şi aşa toate cele de învăţat, dar el umba
vara fără ciorapi, postea toate posturile şi numai capra îi îndulcea viaţa. Acolo a luat
fiinţă sufletul meu, care a rămas acelaşi de atunci şi până astăzi. În braţele mamei, în
scâncetul leagănului, în fumul pătruns de mirosul tămâiei, în primele învăţături ale
dascălului se plămădeşte sufletul fiecăruia dintre noi.
Vasile Goldiş
Discurs pe marginea legii învăţământului primar
în Patria VI, 1924, nr. 195 Cluj
Vasile Goldiş (1862-1934) n. în Seleuş, jud. Arad. Om politic şi
publicist. Unul din conducătorii P.N.R. Preşedinte al „Astrei”, colborator la
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„Tribuna”. Rol însemnat în lupta pentru desăvârşirea unităţii politie a
poporului român. La Adunarea Naţională de la Alba Iulia (1 dec. 1918) a
citit proiectul de rezoluţie al Comitetului Naţional Român Central (1918) şi
al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918-1920). Lucrări didactice.

Profesor Constantin Galin
… Săptămâna trecută a încetat din viaţă fostul meu dascăl CONSTANTIN
GALIN, de la pensionatul „Mărgineanu” din Botoşani. El era institutor la şcoala
primară „Marchian” şi profesor de istorie şi limba română la clasa I-a şi a II-a
gimnazială „Mărgineanu”. Am păstrat de atunci, atât de frumoase amintiri, atât de
poetice, atât de binefăcătoare, că-mi reapar la orice ocazie.
După mutarea simpaticului meu profesor C. Galin de la Botoşani la Iaşi, pentru
prima oară l-am întâlnit pe strada Carol în ziua de 1 oct. 1927. Cu toate că nu-l mai
văzusem de 52 de ani. l-am recunoscut imediat; fizionomia era neschimbată, părul nu
înălbise încă, deşi avea 83 de ani, silueta era aceeaşi ca şi în timpul când l-am avut
profesor, voios, bine dispus şi sfătos.
Acei care au interes pasionat pentru viaţă se bucură întotdeauna când văd un
bătrân viguros. Bătrânii sunt un stimulent pentru ei…
C. Galin s-a stins din viaţă la vârsta de 86 de ani. Pe lângă că a fost un institutor
bun şi conştiincios, a fost şi un om de bine.
Prof. Dr. N. Leon
Note şi amintiri
Ed. C. Română, Bucureşti, 1933, pg. 250-253
Nicolae Leon (1862-1931) n. la Botoşani, zoolog. Prof. univ. la Iaşi.
Darvinist, apărător al poziţiilor materialiste în biologie. Întemeietorul
învăţământului şi cercetărilor româneşti de parazitologie („Entomologia
medicală”, „Contribuţiuni la studiul paraziţilor în România”).

Profesorul Emanuel Bacaloglu
Vă rog să credeţi că nu cu puţină emoţie am pătruns în acest amfiteatru, unde
eraţi obişnuiţi a vă instrui la cuvântul eminentului şi bunului profesor Emanuel
Bacaloglu.
Cunoaşteţi toţi bunăvoinţa acestui erudit bărbat şi devotamentul său pentru elevi
şi sunt sigur că răspund sentimentelor fiecăruia din Dvoastră, consacrând primle mele
cuvinte la regretul nostru pentru persoana sa şi la suvenirul nostru pentru lucrările
sale.
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Permiteţi-mi dară a aduce memoriei veneratului meu profesor tributul de
afecţiune respectuoasă, de admiraţie şi recunoştinţă, schiţând astăzi în faţa Dvoastră
faptele principale din strălucita şi scurta sa carieră…
Eu însumi îi datorez onoarea de a putea să vă vorbesc astăzi de aici.
(E. Bacaloglu a murit în trenul care-l ducea în străinătate în anul 1891 n.n.).
Constantin Miculescu
citat din Ioan M. Ştefan
Copilăria şi tinereţea unor savanţi şi inventatori români
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1950, pg. 5, 7
Constantin Miculescu (1863-1937) n. la Crevenicu-Teleorman,
fizician. Prof. univ. la Bucureşti. Cercetări în domeniul aerodinamicii,
opticii, acusticii. A efectuat (1891) o determinare precisă a echivalentului
mecanic al caloriei prin metoda circulaţiei aei în calorimetru („Mesure de
L’équivalent mecanique de la chaleur”).

Profesorul Danielopol
…Cu diploma de bacalaureat în buzunar şi cu mintea plină de visuri, am plecat
la Bucureşti…
Am avut norocul să nimeresc la cursul de Drept Roman, al profesorului
DANIELOPOL căruia i se spunea şi Danielean.
L-am ascultat un ceas întreg şi mi s-a părut o clipă. Era primul savant ale cărui
cuvinte le savuram şi au rămas în amintirea mea, ca o icoană a omului superior. Cursul
lui, de obicei aşa de sterp, poate mişca sufletul un curs de Drept Roman? – te atrăgea
ca o simfonie.
Citise aşa de mult omul acesta! Ştia să îmbine aşa de minunat cunoştinţele lui
întinse în domeniul sociologiei, cu paragrafele studiului pe care-l dezvăluia, încât îţi
captiva atenţia şi deveneai rob…
Danielopol era un savant artist.
Artur Gorovei
Alte vremi
Tipografia „J. Bendiz”, Fălticeni, 1930, pg. 24, 25
Artur Gorovei (1864-1961) n. la Fălticeni. Folclorist şi etnograf.
Membru de onoare al Academiei. A întemeiat şi condus revista de folclor
„Şezătoarea” (1892-1929), corpusuri de folclor şi etnografie („Cimiliturile
românilor”, „Credinţe şi superstiţii ale poporului român”, „Descântecele
românilor”).
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Învăţătorul Ion Creangă

…În fiecare dimineaţă, CREANGĂ venea la poarta casei noastre, îşi băga
degetul arătător, îndoit în gură şi trăgea un şuierat straşnic. Cum îl auzeam, coboram.
Creangă mă lua de lăbuţă şi ne tot duceam amândoi până în Piaţa Unirii, unde mă lăsa
o bucată de timp singur, ca să-şi vadă de o afacere. Închiriase dumnealui o tutungerie,
şi făcea, în drum, inspecţia cuvenită, încasa venitul, apoi iar mă lua de lăbuţă până la
şcoala din Păcurari.
Colegii mei erau deja cu toţii în clasă, dar câteodată, mai ales când întârziam
mai multişor, îi găseam într-o hărmălaie de neînchipuit. Atunci el se aşeza domol la
masă şi începea o poveste. Copiii alergau repede la locurile lor, îşi aţinteau privirile în
gura lui Creangă şi în câteva clipe făceau o tăcere ca-n mormânt…
Emil Racoviţă
Opere alese
Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, pg. 11-12
Emil Racoviţă (1868-1947) n. la Iaşi. Biolog. Academician. prof.
univ. la Cluj. A participat la expediţia antarctică „Belgica” (1897-1899),
adunând un bogat material ştiinţific. A pus bazele speologiei şi a înfiinţat la
Cluj primul institut speologic din lume (1920). Însemnate contribuţii în
zoologia şi biologia teoretică („Essai sur les problemes biospéologique”
1907, „Evoluţia şi problemele ei”).

Prof. T. Maiorescu
Mărturii literare
…În casa lui TITU MAIORESCU se ţineau în fiecare săptămână miercurea,
serata literară şi sâmbăta serata filozofică…
Aşa am făcut cunoştinţă personală cu marele Titu Maiorescu, profesorul ideal,
unic, omul cel mai cult, cel mai măsurat, judecătorul cel mai drept şi sfetnicul cel mai
nepreţuit în materie de artă. Băiat tânăr, lipsit de sfaturile tatălui meu, care murise de
un an, pradă tuturor ispitelor şi îndemnurilor tinereţii, soarta a vrut să mă întâlnesc cu
acest om superior, care a avut o hotărâtoare şi binefăcătoare înrâurire asupra tot
restului vieţii mele. Au spus unii care l-au cunoscut îndeaproape că Maiorescu era un
om rece. E judecata celor care, obişnuiţi cu înflăcărarea fără rost şi cu lipsa de măsură
în vorbă şi în acte a celor mai mulţi; nu-şi puteau închipui decât rece pe omul care era
echilibrul personificat. Dar eu care l-am văzut stând ceasuri întregi ca să ajute la
perfecţionarea unei bucăţi literare, eu care l-am văzut citind şi recitind cu lacrimi în
ochi poezii de-ale lui Coşbuc, eu care l-am văzut când eram cu el în călătorie cum
venea să mă învelească noaptea, sau odată, când eram bolnav în spitalul Colţea, cum
venea să-mi aducă bunătăţi şi sta câte un ceas la căpătâiul meu, eu şi cei care l-au
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cunoscut deaproape ca mine, ştim ce comoară de bunătate şi cât cald entuziasm se
ascundea sub perfecta lui măsură, nemaipomenită la alt om.
Îmi închipuiesc, că în această sală a facultăţii de litere, vă aflaţi unii în situaţia
în care mă găseam eu la vârsta dumneavoastră. Nu pot să vă fac o urare mai frumoasă
şi mai prielnică decât aceasta; Să dea Dumnezeu să întâlniţi un om care să aibă asupra
dumneavoastră înrâurirea pe care a avut-o Maiorescu asupra sufletului meu”.
Ioan Al. Brătescu Voineşti
în Mărturisiri literare
Ed. Minerva, Bucureşti, 1971, pg. 53-54
Ioan Al. Brătescu-Voineşti (1868-1946) n. la Târgovişte. Prozator.
Academician. Schiţe şi nuvele („Întuneric şi lumină”, „În lumea dreptăţii”),
despre lumea micilor funcţionari de provincie şi a descendenţilor vechilor
boieri, impusă automatismelor, conturând cu compasiune tipul
inadaptabilului. Povestiri pentru copii („Puiul”).

Profesorul Vellescu
Ce mare profesor acest VELLESCU. Te lăsa cu mijloacele tale. Nu căuta să-şi
impună felul său de interpretare, obligându-te să faci ca el; pe el putea să-l prindă, pe
tine nu. Nu cădea în păcatul caracteristic tuturor dascălilor de teatru ce l-au urmat, de
a face din elev, copii fidele în serie, cu certitudinea că astfel fericesc teatrul.
De aceea mai târziu, când intrasem în conservator şi în repetiţii şi în spectacol,
urechea-mi descoperea în intonaţiile partenerilor mai tineri, accentele precise ale
cutărui „maestru”, din fundul trecutului se ivea amintirea tandră a dascălului meu, ca
fără tămâie şi cuvânt, să-i închin gânduri curate de omagiu.
Reîntors la Conservator, am fost numai urechi. Ajunsesem, nu să-mi placă, ar fi
puţin de spus, ci să mă pasionez de treaba asta, pentru care simţeam oră de oră sufletul
dascălului plutind între pereţi ca o pasăre albă.
Ion Brezeanu
Amintiri
Vinurile mele pritocite de Gaby Michailescu
Ed. ziarului „Universul”, Bucureşti, 1939, pg. 38-39
Ion Iancu Brezeanu (1869-1940) n. în Micşuneşti, jud. Ilfov. Actor.
registru artistic deosebit de amplu. Interpret memorabil al „Cetăţeanului
turmentat” din „Scrisoarea pierdută” şi a lui „Ion” din „Năpasta” de I.L.
Caragiale.
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Maeştrii Aristizza Romanescu şi Ion Manolescu
…Într-o zi după terminarea repetiţiei le-am fost prezentat şi am pututu sta câtva
timp de vorbă cu Manolescu şi Aristizza. Numaidecât am fost cucerit de farmecul
conversaţiilor. Amândoi culţi, cu o creştere aleasă, cu o vădită distincţie în grai şi în
port, fără pic de afectare, erau la curent cu tot ce apărea şi se publica în materie de
artă, în ţară şi în străinătate. Cu spiritul lor fin te captivau imediat, te cucereau, te
robeau şi nu mai scăpai de obsesia farmecului lor, la care se mai adăuga acuma şi
dragostea mea neţărmurită pentru teatru.
Netăgăduit însă e că Aristizza şi mai ales Manolescu aveau un dar special de a
fanatiza literalmente prin puterea talentului cât şi prin farmecul fiinţei lor pe toţi cei
cu care veneau în contact, dar mai ales tineretul. Aşa se explică cum trecerea lor prin
Iaşi a răscolit, a stârnit, a adunat şi a chemat împrejurul lor pe atâţi tineri care şi-au
lăsat carierele începute şi fanatizaţi s-au aruncat cu ochii închişi în vâltoarea artei
dramatice. Atunci au intrat în teatru Liciu, State Dragomir, Const. Penel, Alex. Gâdei,
Gheorghiu şi cu mine…
Petre Sturdza
Amintiri
40 de ani de teatru
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966, pg. 28
Petre Sturdza (1869-1933) n. la Iaşi. Actor, temperament vulcanic,
tehnică artistică desăvârşită, dicţiune perfectă. Roluri de dramaturgie
naţională şi universală („Năpasta”, „Azilul de noapte”). A tradus, montat şi
jucat pise de Ibsen („Stâlpii societăţii”, „Femeia mării”). Memorialistică.

Prof. S. Mândreanu
Profesorul nostru de limba română de la Colegiul „Sf. Sava” era originar din
Transilvania şi făcea parte din cei cu sufletul deschis, a cărui căldură prietenoasă ne
învăluia ca o blană scumpă şi ne simţeam în al cincilea cer ori de câte ori cuvântul lui
de preţuire se îndrepta personal spre unul din noi.
Se vede că şi seria noastră se nimerise să fie tocmai una din cele privilegiate,
căci şi nouă elevilor din clasa a treia, mult ne erau dragi orele domnului SIMION
MÂNDREANU.
Avea înnăscut în el şi darul de animator, de imbold către scrisul literar al orelor
care-i simţea dăruiţi cu oricât de uşoară chemare.
Era un eclectic şi un entuziast, care a făcut din orele de limba română timp de
doi ani cât l-am avut profesor cele dintâi sărbători literare din copilăria mea.
I.Al. Bassarabescu
Lumea de ieri
E.S.P.L.A., Bucureşti, f.a. pg. 185-186
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I.Al Bassarabescu (1870-1952), n. în Giurgiu. Prozator. Membru
corespondent al Academiei Române. Nuvele şi schiţe („Pe drezină”,
„Vulturii”, „Norocul”), înfăţişând cu umor mica burghezie provincială.

Profesorul Petre Răşcanu
…Istoria veche, adică a Greciei, după Grote şi Curtius, şi a Romei, nu-mi aduc
aminte după cine, era încredinţată lui PETRE RĂŞCANU. N-am mai întâlnit profesor
care să pontifice de pe catedră atât de solemn şi de armonios, faţa rotundă, cu părul
scurt şi mustaţa bătrânească albă, prefăcându-se de la o vreme în sunetul unui glas
potolit, dar plăcut, într-o figură de marmoră din antichitate pe care şi purtările lui ne-o
revelau. Nici o nesiguranţă, nici o poticnire, nici o sforţare şi nici o săritură dincolo de
marginile celei mai depline înfăţişări clasice; ochii nu aruncau lumini şi nici o
tulburare romantică nu se oglindea întrânşii, dar ei nu păreau că ne urmăresc pe noi, ci
exclusiv ceea ce se povestea, parcă ar fi cules de pe o friză elenică […] Un astfel de
profesor însă ca Răşcanu însemnează sufletul în vârsta când pornirile elementare îl fac
mai tulburat şi mai disarmonic, şi acesta e un nepreţuit folos în afară de faptul
esenţial, că el avea înfăţişarea însăşi a nobilei sale materii… Şi eu am cunoscut, la
dânsul mai mult ca la Vârgolici […] şi la Xenopol […] farmecul incomparabil trezitor
de energie dătător de încredere al bunei întâmpinări în biblioteca plină a învăţătorului.
Statornic ajutător mi-a fost de la început până la sfârşitul unei iniţieri în care, cine
trecuse prin ce apucasem eu în copilărie şi pe pragul adolescenţei avea nevoie; fără
îndoială, şi în cel mai înalt grad de un sprijin, de un astfel de sprijin.
Nicolae Iorga
în O viaţă de om aşa cum a fost
Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, pg. 140-141
Nicolae Iorga (1871-1940) n. la Botoşani. Istoric, scriitor şi publicist
şi om politic. Academician. Prof. univ. Membru a numeroase academii şi
societăţi ştiinţifice străine. Director al şcolii române din Paris. A ţinut
cursuri la Sorbona. A înfiinţat universitatea populară de la Vălenii de Munte.
A editat şi condus ziare şi reviste. Lucrări („Studii şi documente cu privire la
istoria românilor”, 31 vol., „Istoria armatei româneşti”, 2 vol., „Istoria
românilor”, 10 vol.). O vastă operă (16.000 de titluri). Poet, portretist („O
viaţă de om”, „Oameni care au fost”), istoric literar („Istoria literaturii
româneşti din sec. al XIX-lea”, 3 vol., „Istoria literaturii române
contemporane”, 2 vol.). Prim ministru (1931-1932).
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Profesorul Xenopol

…XENOPOL era pentru noi, pentru noi toţi, chiar pentru cei care nu-l citiseră
dar, simţeau instinctiv înaintea cui se află, o culme […]
Mai târziu, la facultate, pe când vorbea zdruncinat, fără altă elocvenţă decât a
cugetării sale superioare, mai cuprinzătoare şi capabilă de a se încânta răpede pe sine
aşa de adâncă precum se vădise în prima tinereţe, înainte de blăstămul bolii, dar
interesant prin gândul acela luminos care corecta lacom pe toate feţele ca un fascicol
de raze, scormonind din reflector terenul sau dând din înălţimea farului îndraptarea
vaselor pe mare, eu priveam mâinile, mâinile grăsuţe care păreau gata să sară pentru a
prinde adevărul.
Teoriile acestui cap filosofic aşa de bine înzestrat se vedea bine că-l stăpânesc
înainte de toate, şi el ni le-a şi schiţat, cu un entuziasm lipsit de gesturi, în rpimele
lecţii, fără să fi putut simţi noutatea şi caracterul lor, măcar foarte sugestiv. Istoria ca
zbucium omenesc, ca necumrmate silinţi spre mai bine chiar şi cu mijloacele cele mai
greşite şi mai rele, vălmăşagul acela de suflete, îl atrăgea acum, îndeosebire de nobilul
idealism etic al tinereţii sale, pe acest spirit, născut pentru abstracţii, pentru jocul
singur al ideilor, numai în ce priveşte exerciţiul inteligenţei, oricare ar fi scopul şi
indiferent de valoarea morală a persoanei…
Cu Xenopol, profesorul neobişnuit dat nouă de o soartă pe care n-o merita
pregătirea de la început a celor mai mulţi, prilejul de contact însă ne-a lipsit…
Nicolae Iorga
în O viaţă de om aşa cum a fost
Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, pg. 141-143
Profesorul de latină
…În 1853 am intrat în gimnaziu. La început mi-a fost greu, pentru că profesorii
nu ştiau de psihatia de care sufeream în vorbă şi adesea n-am putut spune lecţia, ori o
spuneam bâlbâit, cu opriri, care făceau efectul neştiinţei, dar mai ales în clasa a II-a,
am devenit o mică celebritate. Aici, în gimnaziu, am avut pe cel mai bun profesor al
meu, PROFESORUL DE LATINĂ pe care îl iubeam (cu admiraţie) aşa de mult, încât
o dată, când s-a zvonit că are să fie permutat, m-am rugat seara lui Dumnezeu,
săptămâni întregi – să nu-l permute.
Nu ştiu dacă am lipsit vreodată de la şcoală în cei patru ani de gimnaziu.
Numele de băiat bun m-a făcut să am lecţii particulare foarte de vreme…
G. Ibrăileanu
Adela. Amintiri din copilărie şi adolescenţă
Bucureşti, 1966, pg. 255-256
Garabet Ibrăileanu (1871-1936) n. la Târgu Frumos – Iaşi. Critic şi
istoric literar. Profesor universitar la Iaşi. Colaborator la presa socialistă şi
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animator al „Vieţii româneşti”. A formulat legea selecţiei (artă, mediu în
literatură şi societate). Lucrări („Caracterul specific naţional în literatura
română”, „Spiritul critic în literatura română”, „Creaţie şi analiză”).
Adversar al impresionismului („Scriitori şi curente”, „Studii literare”).
Proză de analiză („Adela”. Premiul naţional (1933).

Profesorul Titu Maiorescu
…Am făcut cursul primar cu dascălii de pe vremuri. Nu trecuseră prin şcoli
normaler. Nu ştim dacă auziseră de Pestalozzi. Şi, în orice caz, nu credeau că pe
umerii lor susţin democraţia şi viitorul României. Erau oameni foarte cumsecade,
modeşti, muncitori resemnaţi şi, ceea ce era mai important, nu le lipsea dragostea de
copii. Oricum, carte ne învăţau. Şi nu voi fi învinuit de îngâmfare dacă voi spune că
un absolvent al cursului primar de atunci scria mai corect decât unii din bacalaureaţii
de astăzi şi poate avea şi câteva cunoştinţe – puţine într-adevăr – mai temeinice decât
aceştia […]
Am făcut mai întâi Literele şi apoi Dreptul. Ah! beţia ideilor! Neuitate mi-au
rămas serile când ascultam cursurile lui MAIORESCU, cu adânca lui pătrundere în
substanţa doctrinelor şi acel dar incomparabil de a da viaţă celor mai subtile
abstracţiuni…
C. Banu
citat din Ioan Massoff
„Despre ei şi despre alţii”
Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, pg. 26
Constantin Banu (1873-1940) n. la Bucureşti. Om politic şi publicist.
Studii în ţară şi în Franţa. Deputat şi fost ministru. A întemeiat revista
„Flacăra” (1911). Scrieri: „Executarea hotărârilor străine” (teză), „Sub
mască (sub pseudonimul Mefisto), „Trăiască viaţa”.

Prof. Aristizza Romanescu
Am urmat cursurile de la Conservator ale marei artiste ARISTIZZA
ROMANESCU; am citit cu aviditate tot ce era în legătură cu arta dramatică…
Când m-am hotărât să îmbrăţişez cariera de actriţă, auzisem de marele talent al
Aristizzei Romanescu. Citisem şi elogiile entuziaste ale criticului dramatic de pe
atunci Ionescu Gion.
Mărturisesc că m-au influenţat. M-am înscris la clasă, adică la cursurile
Aristizzei Romanescu şi în apropierea ei mi-am dat seama, pe cât am putut – fiind la
începutul carierei – de strălucirea interpretărilor de pe scenă, de darurile fireşti cu care
era hărăzită. Am căutat să mă apropiu şi să pun în practică învăţămintele primite de la
actriţa şi profesoara Aristizza Romanescu.
Lucia Sturdza-Bulandra
Amintiri, amintiri…
Ed. E.S.P.L.A., Bucureşti, 1960, pg. 14
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Lucia Sturdza-Bulandra (1873-1961) n. la Iaşi. Actor, prof. univ. la
Conservatorul din Bucureşti. Soţia lui Toni Bulandra. Din 1947 până la
sfârşitul vieţii a condus Teatrul Municipal din Bucureşti, care îi poartă azi
numele. Joc raţional, lucid, de mare eleganţă şi prestanţă („Maria Stuart”,
„Doamna Warren”, „Mamouret”, „Doamna Altinang”, „Vassa Jelesnova”).
Scrieri („Actorul şi arta dramatică”, „Amintiri, amintiri”). Artistă a
Poporului. Premiul de stat.

Prof Anghel Demetrescu
Îndemnul către frumos, către artă mi-l da, fără îndoială, cursul de istorie al lui
ANGHEL DEMETRESCU. Epoca Renaşterii, zugrăvită de el, cu detaliile unui savant
şi cu avântul şi coloratura unui estet, ne-au rămas săpate în mintea tuturor şi mulţi
dintre noi păstrăm şi astăzi caietele în care fraza lui elegantă şi precisă oglindea o
epocă înălţătoare a omenirii.
Aş putea spune că primele elemente ale unei dicţiuni corecte şi expresive le-am
învăţat de la el. Cine ar fi îndrăznit, la întrebările profesorului, să nu-şi dea
răspunsurile decât construind corect, sintactic, pronunţând fără ezitare cuvintele şi
articulând meticulos, până la ultima silabă. Limba românească găsise în el un
propovăduitor, care-i înţelese şi subînţelesurile şi eleganţa formelor şi raţionamentul
ideilor. Înalt, cu un mers legănat de-o eleganţă nesilită; un cap rotund, cu ochii
jumătate închişi, de o cochetărie disvoltă; părul mare dat la o parte; o gură bine tăiată
şi umbrită de o mustaţă mică, tunsă, pe care flutura un zâmbet volterian. Anghel
Demetrescu când se urca la catedră, îşi flutura pletele şi, fie că ne vorbea despre
istoria românilor, fie că ne vorbea de Raphael Sanzio din Ubertino, de Michellangelo
Buonarotti, de Şcoala romană, veneţiană, flamandă sau olandeză, fie că ne făcea teorii
sociale, comentând minunat Utopia lui Thomas Morus, pregătea tineretul, cu
prelegerile lui înălţătoare, către o viaţă curată şi superioară.
Ion Livescu
Amintiri şi scrieri despre teatru
Ed. pt. literatură, Bucureşti, 1967, pg. 8-9
Ion Livescu (1873-1944) n. la Casimcea-Tulcea. Actor, regizor,
publicist şi dramaturg. Prof. univ. la Conservatorul din Bucureşti. Animator
al mişcării teatrale în perioada interbelică. Roluri în dramaturgia naţională
şi internaţională („Apus de soare”, „Viforul” de B. Delavrancea, „Răzvan şi
Vidra” de B.P. Haşdeu, „Hedda Gabler” de H. Ibsen. Memorialistică
(„Amintiri şi scrieri despre teatru”).

Ion Albescu

31

Prof. Marcian, Niculescu
…O întreagă pleiadă de profesori inimoşi, unii ca MARCIAN şi NICULESCU,
veniţi din Transilvania, alţii ca PAULINI din Bucovina, ori ca TACORSCHI, erudit la
toate, din Polonia, au contribuit să deie o deosebită însemnătate focarului de cultură
din Botoşani. Mai vremelnic au funcţionat A. Lambrior, C. Dumitrescu-Iaşi, N.
Beldiceanu, Ovid. Densuşianu.
Cu drag mi-aduc aminte de îndemnul cu care profesorii atrăgeau pe elevi şi de
sprijinul ce dădeau celor lipsiţi de mijloace…
Îmi amintesc cu drag de profesorii mei, de adevăraţii mei profesori.
Ion Simionescu
Opere alese, vol. I
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pg. 15
Ion Simionescu (1873-1944) n. în satul Fântânele, jud. Bacău.
Geolog şi paleontolog. Academician. Prof. univ. la Iaşi şi Bucureşti. Lucrări
de palentologie şi de stratigrafie a diferitelor regiuni din România („Studii
de geologie şi paleontologie în Dobrogea”). Lucrări de popularizare a
ştiinţelor naturii („Flora României”, „Fauna României”).

Învăţătorul Ion Creangă
…Clasele primare le-am făcut bineînţeles la Iaşi şi în clasa a doua primară am
avut de profesor chiar pe celebrul scriitor ION CREANGĂ. Eram prea mic, dar mi-l
aduc bine aminte, un om gros şi gras, cu o pălărie mare gri; mişca mult, sufla greu şi
se ştergea mereu cu o batistă mare de popă. După cum ştiţi, a fost şi el preot şi prieten
cu preotul Enăchescu, cu care a lucrat împreună Învăţătorul copiilor.
Şi ce mi-a rămas în minte ştiu că saluta pe copii, pe când ceilalţi dascăli nici nu
se uitau la noi. De câte ori îl salutam el îşi scotea pălăria lui cea mare, şi noi, pentru
asta, treceam de câte zece ori prin faţa lui.
Îi păceau copiii, şi ştiu asta pentru că prin clasa a patra primară nu-l mai aveam
pe el – şedeam în Sărărie, pe când el şedea în Ţicău. Pe panta aceea ne dădeam cu
săniuţa şi treceam chiar prin faţa casei lui.
El ieşea în poartă îmbrăcat într-un fel de caţaveică de vulpe şi uneori se suia cu
noi pe sanie şi ne arăta cum trebuie să cârmuim; nu se supăra de loc când se răsturna
sania cu noi şi cu el…
Jean Bart
în Mărturisiri literare
Ed. Minerva, Bucureşti, 1971, pg. 103-104
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Jean Bart (Eugeniu P. Botez) (1874-1933), n. în Burdujeni-Suceava.
Scriitor. Ofiţer de marină. Nuvele de influenţă poporanistă. Romanul
„Europolis” inspirat din viaţa portului Sulina.

Prof. Şt. Minovici
…Anul 1892, la liceul „Sf. Sava”, în clasa a V-a, în amfiteatrul de chimie: în
faţa băncilor noastre, la masa lungă acoperită cu sticle, retorte şi ţevi de formele cele
mai curioase se ivi într-o zi un tânăr înalt şi svelt, ŞTEFAN MINOVICI. Bătrânul
nostru profesor ni l-a prezentat ca „preparatorul cursului”. Tânărul ne-a câştigat
imediat simpatia: era sigur pe el şi de ştiinţa lui,activ, vioi şi dibaci. Ca un
prestigitator. Îl priveam cu ochi curioşi, ca pe un magician alchimist, gata să scoată
piatra filozofală din amestecul metalelor, apei şi focului. Sub vraja mâinilor sale,
retortele se supuneau disciplinate…
Constantin Kiriţescu
Făclii stinse
Portrete de dascăli
Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1938, pg. 110-111
Constantin Kiriţescu (1876-1965) n. la Bucureşti. Zoolog şi
publicist. Contrbuţii la cunoaşterea faunei de reptile şi batraciene din
România. Manuale şcolare, lucrări de pedagogie, de istorie („Istoria
războiului oentru întregirea României”) şi asupra educaţiei („Palestrica”).
Profesor emerit.

Învăţătorii Constantin Jinga şi Ion Ionescu
Am învăţat clasa întâi şi a doua primară la noi în sat (Dideşti, lângă râul Vedea
în judeţul Teleorman).
Şcoala noastră sătească s-a năruit în anul 1888, poate nu fără legătură cu marile
zguduiri politice ale acestui an. Clasa a treia şi a patra primară le-am făcut în Roşiorii
de Vede, la institutori vestiţi în tot judeţul Teleorman: CONSTANTIN JINGA şi ION
IONESCU. În aceşti oameni am simţit întâia oară căldura chemării dăscăleşti şi
dragostea de şcolari, deşi erau încărcaţi de ani la sfârşitul carierii.
Gala Galaction
în Mărturisiri literare
Ed. Minerva, Bucureşti, 1971, pg. 116
Gala Galaction (pseudonimul lui Grigorie Pişculescu) (1879-1961),
n. în Dideşti- Teleorman. Scriitor. Academician. Profesor universitar
Bucureşti. Simpatizant al mişcării socialiste. Analist al pasiunilor şi crizelor
sufleteşti, fantasticulmagic şi tratarea realistă. Romanele („Roxana”,
„Papucii lui Mahmud”) surprind frământări moral-umanitariste, cu
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implicaţii religioase. A tradus Biblia. Memorialistică („Jurnal”). Premiul
naţional (1935).

Învăţătorul Busuioc
Învăţătorul meu din şcoala primară de la Paşcani a fost domnul BUSUIOC, unul
din cei mai pricepuţi şi mai devotaţi pedagogi pe care i-am cunoscut în viaţa mea. E
bine să ai un tată în afară de orice critică (pe al meu l-am dorit mai bogat în bunuri
materiale): e tot aşa de bine să ai un prim învăţător bun. Prin domnul Busuioc am
cunoscut pe Creangă şi am învăţat punctuaţia. Am învăţat şi alte lucruri bune, pe care
nu le mai înşir aici: să plantezi o floare, să împletesc coşuri de plajă, să fac o pălărie
de paie de secară ş.a.
Învăţătorul meu conducea, într-o singură cameră a umilei noastre şcoli, şase
clase, el singur şi simultan. Când se ocupa de clasele celor mari, de pildă, punea pe cei
mici să scrie. Întrebuinţa pentru clasele începătorilor, ca ajutoare pe cei din ultimele
clase. Făcea el aşa fel ca toată lumea să poată răzbi la cunoştinţele necesare. Însă nu
prididea, şi nici nu i se putea cere, să se ocupe de fiecare copil în parte. Era într-o
epocă eroică a şcolilor rurale, când, cu mijloace puţine, se putea totuşi ajunge la
rezultate apreciabile.
Mihail Sadoveanu
Cele mai vechi amintiri
Anii de ucenicie
Ed. Minerva, Bucureşti, 1970, pg. 124-125
Mihail Sadoveanu (1880-1961) n. la Paşcani-Iaşi. Scriitor.
Academician. Redactor la „Semănătorul”, „Însemnări literare”, „Însemnări
ieşene”. Colaborator al „Vieţii Româneşti”, director al ziarelor „Adevărul”
şi „Dimineaţa”. Opera (peste o sută de titluri) o multilaterală monografie
epică a poporului român („Neamul Şoimăreştilor”, „Fraţii Jderi”, „Zodia
Cancerului”, „Creanga de aur”, „Nicoară Potcoavă”). Proză de
investigaţia tradiţiilor milenare ale lumii ţărăneşti („Bordeenii”, O istorie de
demult”, „Venea o moară pe Siret”, „Baltagul”, „Hanul Ancuţei”), pagini
de explorare a peisajului silvestru şi acvatic învăluit de taine („Ţara de
dincolo de neguri”, „Nopţile de Sânziene”, „Valea Frumoasei”, „Nada
florilor”), naraţiuni ale universului fără orizont al orăşelelor moldovene
(„Floare ofilită”, „Apa morţilor”, „Locul unde nu s-a întâmplat nimic”).
Premiul naţional (1924). Premiul de stat. Erou al Muncii Socialiste. Premiul
Lenin pentru pace (1960). Vicepreşedinte al M.A.N. al R.P.R. (1947-1961).

Domnu’ Trandafir
…Şi dintr-o dată dintre chipurile trecutului care mă cercau unul după altul, unul
rămase mai desluşit, şi-i zâmbii cu dragoste la piroteala care mă copleşea.
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Era Domnu’, domnu’ Trandafir, învăţătorul meu. Îmi închipuiam că e
pensionar, că trebuie să fi îmbătrânit. Eu îl vedeam tot ca odinioară, nalt, bine legat,
cu mustăcioara neagră pe care şi-o tundea totdeauna scurt, zâmbind cu bunătate,
încruntându-se câteodată, insuflându-ne un respect nemărginit.
Toate cele patru clasele erau grămădite într-o odaie lungă. Unora din băieţi le
da teme, pe alţii îi asculta. Când explica, ascultam toţi; şi istoriile minunate cu Ştefan
cel Mare şi Mihai Viteazul le-am ştiut chiar din clasa întâia.
Mai cu seamă explicaţiile la istorie erau minunate. Pe sub tavanul scurt al clasei
treceau eroii altor vremuri în cununile lor de neguri. Îi urmăream înfiorat, auzeam
parcă freamătul luptelor şi acasă, îi visam o noapte întreagă.
Uite, şi acum mi se pare că Domnu’ nostru a fost un om deosebit. Îi scânteiau
privirile şi era şi el mişcat când ne spunea despre mărirea strămoşilor. Când făcea un
semn cu mâna, aşa, într-o parte, parcă ridica o perdea de pe trecut, şi eu vedeam tot ce
spunea glasul lui… Şi când mă gândesc bine, când judec cu mintea de acum, când
caut să adun unele fapte pe care atunci, copil, le treceam cu vederea, găsesc cu mirare
că „Domnu” era un om foarte necăjit, hărţuit de administraţie, că cu greu îşi ducea
gospodăria lui, că venea de multe ori amărât, ca să ne dea cu dragoste învăţătura cea
de toate zilele… Dar atunci nu, n-avea grijă decât să ne spuie istorii mişcătoare.
Ca dânsul poate au fost mai mulţi. Şi toţi, dragă prietene, când te gândeşti bine,
au fost nişte apostoli, care au îndurat sărăcie şi batjocură, care au trecut printr-un vifor
de nemulţumiri şi vorbe rele, şi care totuşi au izbutit să-şi îndeplinească cu bine
menirea.
Domnu’ nostru ne-a învăţat rugăciuni, ne-a învăţat cântece care erau aşa de
frumoase pentru copilăria şi sufletele noastre, deşi nu le înţelegeam bine; ne-a învăţat
să credem şi în alte lucruri, în trecut şi vrednicia noastră, lucruri pe care mulţi le
batjocoreau în acea vreme; ne-a învăţat multe, de care aminte nu ne mai aducem, dar
care au rămas în fundul sufletului ca seminţe bune ce au înflorit bogat mai târziu.
Îmi aduc aminte… într-o sară ne strânsesem la şcoală la împletit panere.
Şedeam în cerdac, în cerdac la domnu’, şi unul spunea o poveste. Era o linişte mare în
împrejurimi în primăvara aceea, şi departe spre Siret, se auzea, abia se auzea un cântec
de fluier. Umbrele înserării ne învăluiră, povestitorul tăcu, şi noi rămaserăm fără
vorbe, cu Domnu’ în mijlocul nostru, ascultând adierea depărtată a cavalului.
– Măi băieţi, staţi, c-am să vă citesc şi eu o poveste… a zis într-un târziu
domnu’ Trandafir.
Şi a aşezat în geam, pe dinlăuntru, o lampă şi în lumina ei, acolo între noi, ne-a
cetit Harap Alb al lui Moş Creangă. Glasul lui cugea domol şi basmul ne fermeca pe
toţi ca un cântec frumos. Povestea mi-a rămas adânc săpată în suflet, şi mai târziu
când am cetit-o într-o odăiţă scundă, în Iaşi, pe când făceam liceul, am stat mult şi mam gândit ca la o altă poveste senină a copilăriei mele.
Dintre toate amintirile frumoase, această seară, când ne-a citit povestea rămase
stăruitoare în piroteala mea în legănarea trăsurii mari, pe când clopotele sunau încet
prin liniştea pădurii. Treceam printre două şiruri de verdeaţă care-mi trimiteau aburiri
răcoroase, şi mă apropiam de locul unde a fost şcoala, unde m-am jucat, unde Domnu’
şi-a petrecut atâţia ani – treizeci – dăscălind şiruri după şiruri de copilandri cu ochi
neliniştiţi…
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După ce şi-a isprăvit cei treizeci de ani de dăscălie s-a dus unde-i locul tuturor.
Câte ceva din sufletul lui a rămas în sufletul multora, dar el nu mai este, şi-a îndeplinit
cu anevoie o muncă grea de care nu s-a plâns şi prin care n-a strălucit – a murit
împăcat, ca mulţi alţii, şi acum se odihneşte!… Nici şcoala unde m-a învăţat el nu mai
este. Acuma băieţii învaţă într-alt loc, într-o clădire nouă, înaltă şi frumoasă. Eu nu mam dus însă să o văd pe aceea; eu m-am dus însă să văd locul gol unde a fost o odaie
scundă, în care ne era cald vara şi frig iarna. În locul acela odată a trăit un om…
Mihail Sadoveanu
Oameni şi locuri
Ed. Univers, Bucureşti, 1973, pg. 88-90

Domnu Trandafir
…Acolo, în colţul acela de ţară, putea să fie cum voia dascălul. Nimeni din cei
mari nu-l puteau tulbura; nimeni nu se interesa cum mergea şcoala lui. Bine, rău, el
făcea ce socotea că trebuie să facă şi atât.
De aceea Domnu Trandafir al nostru a rămas foarte mirat când, într-un rând, în
cei din urmă ani de dăscălie, a primit vizita unui din cei de sus.
Să vezi cum a fost.
Într-o bună zi, iată că intră pe poarta ogrăzii doi străini. Băieţii de la clasă era cu
monitorii, domnu, în grădină, priveghea la descărcatul unui car cu fân. Era foarte
gospodăros şi-i plăcea să se facă fiecare lucru cu rânduială.
Străinii se apropie.
– Bună ziua.
– Mulţămim domnilorvoastră!
Domnul Trandafir se uită la străini, străinii se uită la Domnu Trandafir.
– Mă rog, ce doriţi dumneavoastră?
– Apoi, uite ce e… dacă eşti bun. Am vrea să vedem şcoala…
– Cum nu, numai să isprăvesc cu fânul ista. Marie! ia ceva răcoreală! dulceţi,
cafea! ia şedeţi, vă rog colea, la umbră, oleacă, de mai răsuflaţi…
– Nu că suntem grăbiţi…
– Uite, îndată, cât ai bate din palme…
Şi iată că se scutură de fân, trece înainte şi pofteşte pe străini în calsă. Acolo
întrebări: câţi copii vin la şcoală, câţi înscrişi? Şi domnu răspunde că vin toţi câţi sunt
înscrişi, şi se cam miră de ce l-or fi întrebând orăşenii de lucrurile acestea. Revizori nu
sunt, pe revizor îl cunoşte bine şi ştie că vine de două ori pe an. Vine rar că ştie cu
cine are de-a face. În sfârşit, ori fi fiind alţi slujbaşi mai mari, mai ştii?
Iar unul din ei:
– Mă rog, fii bun şi fă o lecţie… aşa de curiozitate… Şi Domnu face o lecţie,
uite aşa cum făcea el totdeauna. Întreabă pe băieţi, vorbeşte şi el, spune lucruri care şi
pe el îl mişcă şi-i ajung la inimă. Şi iată că orăşenii îl privesc cu ochi dintr-odată
încălziţi, întreabă şi ei pe copii, ascultă o poezie. Domnu îşi loveşte uşor diapazonul

Dascăli, ziditori de suflete

36

de colţul catedrei: laa! Şi clasa răspunde într-o adiere uşoară de glasuri tinere şi toţi
cântă, cântă aşa, de-i place şi lui Domnu Trandafir şi zice şi el la urmă: „Bravo,
băieţi!”.
Iar străinii îl întreabă iar, dar cu glasurile cu totul schimbate şi cu altă lucire de
ochi, de unde-i, şi la şcoală a învăţat, cum îşi petrece viaţa; şi Domnu răspunde şi nu
prea şi începe a se întreba de ce l-or fi iscodind oare orăşenii aceia…
Îi pofteşte la masă, ei îl roagă să-i ierte că nu pot că trebuie să plece. îi roagă să
beie măcar un pahar de apă, ei îi mulţumesc, iar unul scoate ceasul; altul, cu un ton de
respect, spune ceva. Şi cel care pare a fi mai mare porneşte înainte. Iar Domnu
Trandafir întreabă tainic pe celălalt, rămas în urmă:
– Mă rog, domnule, dacă eşti bun şi nu te superi, cu cine am onoarea?
– Eu, sunt inspectorul cutare…
– Hm! Şi Domnu Trandafir se uită cu coada ochiului, neîncrezător, la domnul
inspector. Nu fără şagă! Dar celălalt domn?
– Celălalt e domnul ministru!
– Asta e prea-prea, şi Domnu Trandafir începe a râde cu hohote:
– Ei, şti că ai haz! Nu că asta-i chiar frumos!
– Cum, dumneata crezi că glumesc?
– Ei asta-i! dar cum ai socoti dumneata că am să cred asemenea lucruri? Ce are
să caute ministrul aici, în sărăcia noastră?
Şi celălalt străin se întoarce, zâmbeşte, scutură mâna lui Domnu Trandafir şi-l
felicitează. Şi pleacă amândoi, iar pe urmă mult s-a minunat dascălul nostru câns a
aflat de la primărie că în adevăr ministrul şcoalelor a fost străinul cel drept, slab, cu
mustaţă neagră.
Nu, Domnu nostru nu ne-a învăţat niciodată din pricina că se temea de cei mari.
Îi era drag să ne înveţe şi parcă eram copiii lui, asta am simţit-o întotdeauna cât am
fost sub privegherea lui.
Mihail Sadoveanu
Oameni şi locuri
Ed. Albatros, Bucureşti, 1973, pg. 92-94

Profesorul Nedioglu
…Pe creştetul pieziş al măgurei de aer şi cu cer imens, deschis în fruntea căii
Şerban Vodă – e adevărat că sobru şi aspru şi vast – se ridică monumentul uriaşelor
energii ale lui Nedioglu. E adevărat că din şcoala lui, el a făcut o universitate. Acolo sa învăţat bunul simţ, dragostea de patrie şi limbă, noţiunea echilibrului şi a măsurii. E
adevărat că marele profesor a fost şi un mare gospodar, un om de ordine severă şi de
caracter, corect, bun şi tolerant la trebuinţă, ireproşabil şi demn camarad, ascultat de
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profesori şi şcolari. Lecţiile de limba română, de discernere şi disciplină intelectuală
ale profesorului nedioglu AU FOST UNICE ÎN EPOCA LUI…
Tudor Arghezi
în „Adevărul” din 8 septembrie 1940
Tudor Arghezi (pseudonimul lui Ion V. Teodorescu) (1880-1967)
n. la Bucureşti. Scriitor şi poet. Academician. Debutează în 1896 cu versuri
simboliste. Frecventează şi cercuri socialiste. Între 1900-1905 se retrage în
viaţa monahală. Între 1905-1910 locuieşte în Elveţia. Întors în ţară editează
revista „Cronica”, „Cugetul românesc” şi „Bilete de papagal”. Versurile şi
proza lui Arghezi exprimă cu ardoare setea de cunoaştere, incertitudinile
existenţiale („Cuvinte potrivite”, „Ce ai cu mine, vântule?”), reabilitează
estetica urâtului („Flori de mucegai”), configurează din perspectiva cosmică
universul microcosmic („Cărticica de seară”, „Hore”). Schiţe şi portrete
(„Poarta neagră”, Tablete din ţara lui Kuty”), romane („Lina”, „Cimitirul
Buna Vestire”), atestă vocaţia pamfletară. Poezie de ţinută civică („1907”,
„Peisaje”), poem sociogonic („Cântare omului”), proză absurdă
(„Subiecte”), teatru („Seringa”). Mânuind un limbaj de o deosebită
plasticitate, Arghezi valorifică artistic expresia comică, asociaţia insolită…
Premiul naţional (1934). Premiul de stat. Premiul Herder.

Profesorul Constantinescu
Pe lângă lucrurile obişnuite, prin clasa a patra începusem a desena după natură,
chipurile colegilor. Odată l-am desenat chiar pe profesorul nostru, I.D. Şerbănescu,
directorul şcolii. Avea a frumoasă barbă roşcată şi poate din pricina asta mi-a reuşit
destul de bine. Fiul său Romică, prieten cu mine, i-a arătat desenul. Mi-a cerut să vadă
şi altele. I-am arătat un bloc întreg, fapt ce l-a cam pus pe gânduri.
Peste câteva zile m-a trimis la profesorul de desen al gimnaziului local pe nume
Constantinescu, care l-a examinat cu bunăvoinţă, uitându-se atent la fiecare foaie. La
sfârşit mi-a dat un cărbune cu care să lucrez mai departe şi mi-a spus să mai vin. Era
un om în vârstă, brunet şi foarte simpatic; mi-a plăcut mult şi căutam să reţin fiecare
cuvânt al său.
După aceea, cei doi profesori, la prima lor întâlnire, s-au sfătuit şi au hotărât să
mă trimită la Bucureşti la şcoala de bele arte, despre care auzeam atunci pentru întâia
oară […]
Vacanţa mare din anul acela mi-a dat mult de lucru; domnul Constantinescu mă
ţinea de aproape, punându-mă să fac tot felul de desene după statuile din oraş şi din
cimitir. Mă pregăteam serios şi nimic nu părea să întunece seninătatea planurilor
mele…
Marius Bunescu
Însemnările unui pictor
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1965, pg. 23-24
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Marius Bunescu (1881-1971) n. la Caracal. Pictor. Portrete,
naturi moarte, compoziţii, peisaje urbane („Peisaj de iarnă”)
caracterizate prin construcţia aspră a formelor şi prin discreţia şi
severitatea coloritului. Maestru emerit al artei. Artist al poporului.

Profesorul Cantacuzino
…Toate aceste daruri, care făceau din profesorul CANTACUZINO un principe
al inteligenţei şi al inimii, sunt azi ca şi când n-ar fi fost: gura din care ieşeau atâtea
sfaturi înţelepte e mută; vioiciunea şi tinereţea, care păreau vecinice, s-au ofilit.
Puterea de viaţă inepuizabilă, interesul şi curiozitatea mereu nesatisfăcute au fost
înfrânte de puterea morţii. Exemplul lui va fi însă pururi printre noi. Vom continua să
ne considerăm încă şcolarii lui umili şi ascultători în ciuda perilor albi, îi vom urma
sfaturile, vom strânge rândurile şi ne vom gândi totdeauna, orice am întreprinde, dacă
am avea sau nu aprobarea lui…
Generozitatea sa era exemplară, ca şi dragostea cu care înconjura pe elevi şi pe
prieteni. În contactul cu el, fiecare ne simţeam şi ne osteneam să fim mai buni, mai
nobili. Forţele ni se înmulţeau, caracterul ni se oţelea…
…el ne oferea unul din aceste tipuri care înnobilează speţa umană, care ne dau
încredere în ea şi ne fac mândri de a-i aparţine.
George Oprescu
Amintiri, evocări
Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1968, pg. 14
George Oprescu (1881-1969) n. la Câmpulung, jud. Muscel. istoric,
critic şi colecţionar de artă. Academician. Prof. univ. la Bucureşti. Sinteze
ale istoriei artei româneşti şi europene („Grafia românească”, „Manual de
istoria artei”), studii de valorificarea artei populare româneşti („Arta
ţărănească la români”), monografii („Géricault”, „N. Grigorescu”). Bogata
sa colecţie de picturi, sculpturi, desene şi gravuri româneşti şi străine a fost
donată Academiei RSR. Membru corespondent al unor academii străine.
Profesor emerit. Om de ştiinţă emerit. Premiul de stat.

Maestrul Nottara
…Anii aceia de ucenicie mi-au lăsat amintiri de neuitat. Ce avânt, ce entuziasm
aveam toţi! Iar maestrul NOTTARA, cu răbdarea, cu marele lui talent şi cu
îndelungata lui experienţă, ne învăţa „bucuria teatrului”, cum spunea el, respiraţia,
articularea corectă, pronunţia etc. Tot de la el am învăţat că actorul trebuie să aibă
„ţinută” nu numai pe scenă, ci şi în raporturile cu semenii săi, atât în teatru cât şi în
viaţa de fiecare zi. Parcă-l aud cu minunatul lui glas:
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– Să nu vă lăsaţi niciodată călăuziţi de furie, de ură, de invidie şi nici chiar de
micile nemulţumiri, pricinuite de cei din jurul vostru. Neînţelegerile şi fricţiunile sunt
inerente în orice ramură de activitate şi în teatru sunt poate mai frecvente decât aiurea.
Să nu vă plecaţi urechea la clevetiri. Să nu ascultaţi şi să nu practicaţi linguşirea.
Urmaţi totdeauna calea dreaptă a înţelepciunii şi a bunului simţ. Citiţi cât mai mult ca
să vă sporiţi cunoştinţele. Studiaţi temeinic rolurile şi munciţi fără preget. În felul
acesta veţi izbuti să vă afirmaţi, biruind piedicile care vă stau în cale…
Ion Manolescu
în Amintiri
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1962, pg. 38-39

Ion Manolescu (1881-1959) n. la Breaza-Prahova. Actor, elev al lui
C. Nottara. Prof. univ. la Bucureşti. S-a relevat printr-o deosebită forţă
dramatică, putere de interiorizare şi frazare impecabilă („Moartea civilă”,
„Strigoii”, „Cadavrul viu”, „Hamlet”, „Richard al III-lea”, „Suflete tari”).
Artist al Poporului.

Maestrul Nottara
…Am urmat la clasa maestrului NOTTARA, care s-a ocupat enorm de mine din
prima zi. Eram peltic, vorbeam cu „s”. Prinsesem o lenevie a limbii, probabil
provenită din alintarea de acasă.
M-am simţit foarte nenorocit când la prima lecţie spunând poezia „În ţeapa lui
Ţepeş”, maestrul m-a întrerupt: „Mă, băiatule, eşti peltic”.
Şi maestrul m-a învăţat ce să fac ca să treacă acest oribil defect. Trei-patru ore
pe zi citeam cu voce tare o carte care-mi venea la îndemână, pe urmă maestrul mi-a
alcătuit o serie de cuvinte greu de pronunţat: scara-scre-scri, pe care le pronunţam
punând în dosul dinţilor de sus. Şi într-un an de zile m-am vindecat de pelticie.
Anul al treilea l-am absolvit cu premiul întâi la tragedie…
Tony Bulandra
citat din Ioan Massoff
Despre ei şi despre alţii
Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, pg. 60
Tony Bulandra (1881-1943) n. la Târgovişte. Actor de teatru şi de
cinema. Elev al lui Nottara şi al lui Mounet-Sully. Roluri de dramă din
repertoriul clasic şi modern (Don Rodrigue din „Cidul” de Corneille, Karl
Moor din „Hoţii” de Schiller, Hamlet din „Hamlet” de Shakespeare).
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Dascălii noştri

…Sufletul său (al ţăranului n.n.) e în mâna povăţuitorilor ca un bulgăr de lut în
mâna meşterului. De iscusinţa meşterului se leagă sorta acestui bulgăr. El îl poate
frământa într-o alcătuire de folos, sau îl poate arunca pradă părăginirii…
Cei dintâi meşteri ai acestei frământări sunt învăţătorii poporului DASCĂLII
NOŞTRI săteşti. De la priceperea lor atârnă putinţa de a duce munca mai departe.
Fiind începutul slab, tot ce se clădeşte, mai târziu e lipsit de temei şi se surpă grabnic.
Şi vrednicia deci, dar şi răspunderea e a lor. Urmele muncii unui harnic şi destoinic
învăţător se cunosc întotdeauna şi satul care a avut norocul unui astfel de om e pe
drumul înaintării…
Octavian Goga
în O seamă de cuvinte
Tipografia arhidiocezană, Sibiu, 1908, pg. 51-52
Octavian Goga (1881-1938) n. la Răşinari-Sibiu. Poet, ziarist şi om
politic. Academician. Unul din conducătorii revistei „Luceafărul”. Poezie
romantic-vizionară, cu tonalităţi profetice evocând satul ardelean într-o
lumină dramatică şi simbolică („Poezii”, „Ne cheamă pământul”, „Din
umbra zidurilor”, „Cântece fără ţeară”). Liric mesianic, cântăreţ al
aspiraţiilor sociale şi naţionale. Dramaturg („Domnul notar”, „Meşterul
Manole”). Portretist („Precursorii”). Publicist şi traducător. A avut un rol
important în activitatea politică pentru desăvârşirea unităţii naţionale a
poporului român. Ministru şi Prim-ministru. Premiul naţional (1924).

Dascălii
Unitatea naţională, închegarea noastră a tuturor într-o singură aşezare de stat,
nu e desigur rodul unei epoci, nici rezultanta unei singure străduinţe. Ca într-o
minunată urnă, în care s-a strâns cenuşa tuturor visurilor de demult, în unirea noastră
s-au frământat cu lacrimi şi sânge îndemnurile atâtor generaţii şi atâtor tagme de
oameni.
În această armată, de veacuri însă, dascălii, socot eu, au fost avangarda. Făclia
lor a luminat înainte şi a deschis drumurile tot veacul al nouăsprezecelea, care
înseamnă ridicarea noastră deasupra instinctului de conservare şi formularea unei
doctrine de independenţă naţională, dascălii au răspândit prin munca lor abecedarul
politic al românismului. Neatârnarea neamului, deci, s-a propagat paralel cu atributele
logicii ale culturii şi biruinţa noastră s-a încadrat astfel în preceptele fireşti ale
civilizaţiei.
Astăzi când suntem una, trebuie să punem în valoare energiile latente ale acestei
ţări şi să completăm universalitatea cu specificul nostru. E o operă grea de răscolire de
adâncuri care ne aşteaptă. Cine să coboare acolo, să desţelenească ţarina milenară şi să
scoată la lumină din culcuşul ei ancestral taina noastră? Cine? Eu zic: tot dascălii!
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Ei, care au netezit cărările spre România Mare, ei să aprindă farul şi pentru
România Nouă.
Octavian Goga
în Monografia şcolii primare din Răşinari
de Stan Ionescu, Tipografia arhidiocezană, Sibiu, 1936, pg. 6

Prof. Miron Pompiliu
…Am trecut la Liceul Internat din Iaşi, unde, într-un corp didactic fără prestigiu
şi relief, cel care ne putea interesa mai mult era, desigur, profesorul de limba română
MIRON POMPILIU, a cărui amintire trebuie să fie păstrată în firidele obscure ale
supravieţuitorilor Junimii, dacă nu pentru poeziile sau preocupările lui folcloristice
uitate de mult, cel puţin pentru marea lui prietenie cu Eminescu, pentru viaţa lui de
dezordine, în cârciumile afumate ale mahalalei ieşene, îngemănată cu gusturi identice,
în nopţi nedormite împreună şi apoi în suferinţe trupeşti tot atât de identice: cine
răsfoieşte corespondenţa lui Eminescu, află că şi „bunul Miron” s-a impus aceloraşi
„scalde băbeşti”, prin care a trecut, de altfel, şi un Creangă şi A.P. Xenopol.
În bătrânelul sur, cu aparenţe de flăcău tomnatic, cu obraz ras aspru, cu mustaţa
groasă lăsată pe gură, cu glas tărăgănat… cu puternic accent ardelenesc, subliniat de
gesturi largi de mâini, ce voiau să îmbrăţişeze, sau să binecuvânteze… noi preţuim şi
legenda ce începea să-l învăluie ca un giulgiu ceva din peteala gloriei eminesciene se
răsucea în buclele cenuşii ale părului, ceva din armoniile tânguioase ale marelui
poet… Blândul Miron ne aducea cu dânsul o prezenţă mult mai caldă; mâna ce i-a
strâns mâna (lui Eminescu), ochii care l-au văzut, trupul ars de rugul aceloraşi
suferinţe.
Când la întâia întâlnire, pentru a ne încerca puterile literare, el a crescut de
cuviinţă să ne dea ca lucrare scrisă, Comentariul critic al Scrisorii a III-a, într-o clipă
m-a învins, pe de o parte focul unei vechi pasiuni eminesciene, iar de alta, m-a răcit
ispita rezervei critice.
Eugen Lovinescu
Memorii
Ed. Minerva, Bucureşti f.a., pg. 25-26
Eugen Lovinescu (1881-1943) n. la Fălticeni. Critic şi istoric literar.
fondator al revistei şi cenaclului „Sburătorul” (1919), unde s-au afirmat
Camil Petrescu, H. Papadat Bengescu, A. Holban, Vladimir Streinu, Ion
Barbu, Tudor Vianu, Şerban Cioculescu… Format sub influenţa gândirii
maioresciene a combătut sămănătorismul şi poporanismul, sprijinind
afirmarea poeziei moderne şi a romanului citadin de analiză. A dezvoltat
teoria sincronismului (G. Tarde), interdependenţei, contemporaneităţii
faptului cultural cu spiritul veacului („Istoria civilizaţiei române moderne”).
Lucrări („Critice”, „Istoria literaturii române contemporane”). Monografii
(„Gr. Alexandrescu”, „C. Negruzzi”, „Gh. Asachi”, „T. Maiorescu”),
romane („Bâzu”, „Mite”, „Bălăuca”). Memorialistică, traduceri din latină
şi greacă. Manuale şcolare.

