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Postfaţa

Medalion ION ALBESCU
Motto: Cel ce deschide o şcoală, închide o temniţă.
Victor Hugo
Pentru început şi pentru a prezenta viaţa şi activitatea sa am găsit că
e potrivit să reproduc un articol apărut sub semnătura lui Mircea Oprişiu în
Tribuna Sibiului la puţin timp de la trecerea în nefiinţă a lui Ion Albescu.
Am inserat în cadrul acestui articol imagini care vorbesc despre activitatea sa
de dascăl dar şi de culegător de folclor sau de cercetător al istoriei depusă dea lungul timpului şi concretizată în diverse lucrări.
O atenţie cu totul aparte se cuvine să-i acordăm uneia dintre primele
lucrări tipărite şi anume „Însemnări despre şcoala mea şi şcoala ţării”,
apărute în 1934 din care vom reproduce câteva fragmente semnificative
pentru concepţia dascălului Ion Albescu despre şcoală, idei care din
nefericire sunt încă de mare actualitate şi astăzi. În final am reprodus o
poezie creată de Ion Albescu special pentru Ziua Învăţătorului, ca omagiu
pentru această nobilă meserie.
Ioan Eremia Albescu, editor
Truda unui dascăl de la Boiţa…
Precum Alutus s-a luat la trântă cu uriaşii munţi… dascălului nostru, ca
apa i-a curs firul vieţii… În jurul lui a fost adunat, de-a lungul anilor, generaţii
de vlăstare tinere cărora, strop cu strop, le-a dăruit din nestematele culese. Un
romantic, îndrăgostit de Olt şi de munte, plin de neastâmpăr şi entuziasm,
însetat de neprevăzut şi noutate… un căutător de teme poetice… s-a luat la
trântă cu viaţa şi cu urcuşurile şi coborâşurile ei… Viaţa, pentru el, a fost
mereu o piatră de încercare… A cules poezii de dragoste, de dor, dar şi de
tristeţe şi jale, a căutat adevărul şi frumosul poporului nostru, obiceiurile… A
tipărit lucrări, broşuri şi extrase, a publicat nenumărate articole în reviste şi
ziare, a ţinut conferinţe şi comunicări în cadrul Societăţilor de folclor din Sibiu
şi Societatea de ştiinţe istorice Sibiu, a realizat albume de cusături naţionale,
monografii, a lăsat în urmă-i peste 18 lucrări în manuscris, a înfiinţat un număr
impresionant de coruri şcolare şi de tineret pe care le-a condus şi dirijat, a fost
un adevărat dascăl-apostol al mirificilor plaiuri ale Mărginimii. La 23 aprilie se
împlinesc 90 de ani de la naşterea acestui truditor: Ion Albescu, de la Boiţa…
Câteva file de istorie să răsfoim împreună şi să pornim pe urmele lui…
Ion Albescu a văzut lumina zilei la Boiţa-Sibiu, în casa harnicului ţăran
Nicolae Albescu (1883-1949) şi Elenei (1889-1974), născută Mohor.
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Casa unde s-a născut Ion Albescu în comuna Boiţa
Copilăria şi-a petrecut-o în satul de la intrarea Oltului în trecătoarea
Turnu Roşu, localitate populată încă din paleolitic; vechea aşezare dacică
Budava, unde romanii au ridicat vestitul castru „Caput Stenarum” şi pe vale,
drumul lui Traian; sat amintit de istoricul got Iordanes, prin anul 550, cu
numele „Boutas”; zona în care îşi făceau văleatul turme de oi, bouri şi zimbrii,
de unde-şi trag numele Muntele Boilor şi Muntele Zâmbru; sat în pasul căruia,
de prin veacul XIII, au fost ridicate: cetatea Lotrioarei, apoi la jumătatea celui
de-al XIV-lea veac cetatea Turnu Roşu, pe la 1730 cetatea Tălmaciului,
„Landskrone” şi, din 1501, „Turnul spart”… Sat cu oameni harnici, preocupaţi
de exploatarea lemnului, negoţul cu vite şi oieritul…

Una
dintre
primele generaţii
de elevi educată de
tânărul învăţător
Ion Albescu în
Aninoasa judeţul
Hunedoara,
în
anul 1929.

Odată cu izbucnirea primului război mondial, tatăl, din 1914, pleacă pe
front. Tot greul gospodăriei rămâne pe umerii mamei. Din 1915, Ion începe
şcoala primară. Alături de oamenii din sat trăieşte emoţiile Marii Uniri din
1918, când tatăl se întoarce de pe front, fusese în permisie de câteva ori. În
1917, se născuse sora sa, Maria. Tatăl, preocupat de negoţ, deschide în sat
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prăvălie. Din 1920, Ion se înscrie la Şcoala Normală „Andrei Şaguna” din
Sibiu.
Primele luni de şcoală în clădirea Institutului Teologic şi Pedagogic de pe
uliţa Mitropoliei, apoi, după amenajări, şcoala se mută în fosta cazarmă din
piaţa Cibin. Începe să înfiripe întâile versuri „Iarna” şi „Învăţătoarei mele”,
ridicându-se în ochii profesorilor. Şcoala normală sibiană era considerată una
dintre cele mai bune din Transilvania (se naşte fratele Niculae, 1924). La
terminare (1927), a fost numit învăţător în Semereuş-Târnava Mică, detaşat
apoi la Guşteriţa, unde îndeplineşte şi funcţia de director al şcolii.
Prima lucrare publicată
în 1934 de tânărul (25 ani)
învăţător Ioan Albescu, cu o
prefaţă de Prof. Univ. Dr.
Onisifor Ghibu. Pur şi simplu,
necunoscutul
dascăl
de
provincie Ioan Albescu îi
trimite manuscrisul lucrării,
iar venerabilul profesor universitar îşi găseşte timp să-l
citească şi chiar să-i scrie o
introducere.
Acest
mic
amănunt demonstrează
cu
prisosinţă modul remarcabil în
care se aprecia pe acea vreme
în mediul intelectual românesc
competenţa, valoarea şi nu
funcţia sau vechimea.
O bună parte dintre
referirile critice la adresa
învăţământului din această
lucrare
sunt
de
mare
actualitate şi acum.
Preocupat să aplice tot ce a învăţat, încearcă cu toată dragostea să
desfăşoare lecţiile (cu ajutorul colegilor) cu mult tact pedagogic. În şcoală,
înffinţează un cor pe două voci şi un cor al tineretului din sat pe patru voci, cu
care realizează serbarea de Crăciun. Subrevizorul şcolar Izidor Dopp, în
inspecţie, îl apreciază şi încurajează. Sosind învăţătorul titular, se mută la
Blăjel (1929). Aici au loc Cercurile culturale cu învăţătorii din plasă de la 1214 şcoli, urmate de serbări. Începuse criza economică, lefurile se luau cu
întârziere. Este mutat la Aninoasa, lângă Petroşani. Descurcăreţ, pune suflet în
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toate. Apreciat, organizează, pe lângă corul din şcoală, şi unul bisericesc pentru
sfinţirea noii biserici, serbare ce are loc în 1930, în prezenţa mitropolitului
Nicolae Bălan. În perioada anilor 1930-1931 face serviciul militar la Reg. 31
Infanterie din Sibiu.

În 1923, tânăr învăţător în localitatea Tălmaci-firmă, dascălul Ion
Albescu nu s-a plâns niciodată de condiţiile oferite de stat chiar dacă în
decursul primilor ani a schimbat zeci de locuri de muncă. În fiecare
localitate a găsit ceva nou de făcut.
Se naşte sora Filofteia, 1931. După terminarea stagiului este numit
învăţător la Şcoala primară a coloniei forestiere „Feltrinelli” din Tălmaciu.
Face pasiune pentru folclor. În perioada 1932-1935 este învăţător în Tălmăcel.
Pe lângă activitatea didactică, desfăşoară o bogată activitate extraşcolară.
Uneşte tineretul din sat într-un cor pe patru voci pentru serbări. Cu el face o
excursie în Banat, la Bozoşul Nou, sat înfiinţat de oamenii din Tălmăcel, unde
dau serbări apreciate. Paralel, realizează un cor şi la Boiţa şi, totodată lucrează
la „Monografia şcolii primare din Boiţa”, 1933-1934. Apelând la marele
pedagog Onisifor Ghibu, acesta îi scrie prefaţa, schimbându-i titlul lucrării în
„Însemnări despre şcoala mea şi şcoala ţarii”, volum ce va fi imprimat, în 1934,
la Sibiu.
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Tinerimea din satul
Boiţa,
la
iniţiativa
învăţătorului Ion Albescu şi cu
sprijinul comunităţii reuşeşte
să construiască un Pavilion de
Joc (echivalentul unei Case de
Cultură), întreaga istorie a
acestei
realizări
fiind
consemnată
spre
aducere
aminte în această minunată
Carte de Aur. Sunt trecute în
revistă
aici
necesitatea
realizării acestui Pavilion,
contribuţia comunei dar şi a
oamenilor avuţi care au donat
terenul, materialele şi sume de
bani, precum şi aportul
fiecărui tânăr în zile de muncă.

Începe colaborarea la revista „Luceafărul”, publicând articolele:
„Comorile satelor noastre” şi „Chemare pentru tineret”, 1935, adună un
material bogat în volumul „Din folclorul satului Boiţa”, 1935, vreme în care
trece la şcoala primară de la „Castelul Turnu Roşu”, Boiţa. Activează în corul
învăţătorilor al judeţului Sibiu, cu care va face o excursie. Impresiile culese le
publică în revista „Luceafărul”, sub titlul „Impresii din excursia făcută cu corul
învăţătorilor prin Moldova, Basarabia, Bucovina şi Maramureş”, 1936.
Preocupat de soarta dascălilor pune în discuţie calitatea lor în articolul
„Este învăţătorul un funcţionar inferior al statului?”. Trece iar la şcoala de la
Tălmăcel şi, din 1937-1945, la Şcoala primară din Boiţa (acasă)…
Neastâmpăratul scormonitor culege date, pornind din 1935, şi realizează
volumul „Comuna Boiţa” (monografie), imprimat la Sibiu, în 1938, apoi
lucrarea „Carte de aur” a tinerimii din Boiţa, 1938.
Colaborează cu articole la „Curentul”, „Luceafărul”, „Universul” ş.a.
Realizează „Albumul monografic, în fotografii, al comunei Boiţa”, 1938, şi, în

140

Dascăli, ziditori de suflete

1929, trei „Albume de cusături naţionale, locale” (I-Altiţe, II-Râuri, III-Colţi).
Iniţiază, şi, cu ajutorul tineretului, construieşte Pavilionul de joc din sat, unde
organizează şezători…

Fotografii reprezentând
feciorii şi fetele care au
participat pe zile la
construirea prin muncă
voluntară a pavilionului
de joc. (În locul unor fete
sau feciori angajaţi la
Tălmaciu, la Fabrica de
mătase au veit părinţii
lor,
deşi
construcţia
Pavilioneului
se
desfăşura
în
timpul
săpatului porumbului.
Comuna
a
donat
325000 lei din vânzarea
unei păduri, iar tinerimea
a efectuat 160 zile de
muncă
voluntară.
Prefectul judeţului, N.
Regman a donat 5000 lei,
V.V. Tilea suma de 5000
lei iar de la o serbare
organizată de tineri s-au
strâns alţi 1500 lei.

Face un curs de pomicultură şi apoi, cu tineretul, trece la sădirea
pomilor… O excursie personală, în Franţa, la Paris, îi dezvoltă orizontul. Cu
tineretul porneşte o călătorie la Bucureşti. Din 1945 este numit subinspector
şcolar plasa Tălmaciu (cu 16 şcoli şi 60 învăţători), funcţie căreia i se dăruie
total. În 1946 se căsătoreşte cu soţia ideală, o excepţională învăţătoare din
Porceşti (Sibiu), Elena Anghel. În perioada 1946-1948 funcţionează ca
inspector şcolar. Prin 1948, din nou la Şcoala primară din Boiţa, director.
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Monografia comunei Boiţa,
deşi autorul ei nu poseda
încă studii de specialitate,
reprezintă una dintre primele
monografii ale unei comune
ardelene realizată în perioada interbelică într-o manieră
apropiată de cea ştiinţifică.
Bogată în material de arhivă,
cu multe pasaje în care se
încearcă o descifrare istorică
a dezvoltării aşezării, a
explicării toponimelor locului, a obiceiurilor şi tradiţiilor populare cartea demonstrează răbdare şi un real
talent pentru studiul istoriei,
studiu pe care autorul şi-l va
desăvârşi mai târziu absolvind Facultatea de Istorie de
la
Universitatea
„Babeş
Bolyai”din Cluj-Napoca.

Se naşte primul copil, Ioan (după studii superioare, director la revista
„Ştiinţă şi Tehnică”). Ajunge inspector cultural al judeţului Sibiu din 1950, an
în care se naşte Ileana (arhitect).
Presa vremii a reacţionat cu
promptitudine la această apariţie
editorială, oarecum inedită în peisajul
publicistic al vremii. Ziarul Curentul
din Bucureşti, în numărul său din 18
iunie 1938 semnalează şi analizează
lucrarea monografică Comuna Boiţa.

Toamna este numit şeful Secţiunii de cultură şi artă al Regiunii Sibiu şi
este ales deputat regional, vreme în care echipele culturale ale judeţului Sibiu
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câştigă la concursul pe ţară premiul I. Din 1952, trece prin calvarul unor
intrigării şi ajunge profesor la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.
Unul dintre multele studii
despre obiceiurilor populare
din Mărginimea Sibiului tipărit
la de Centrul de îndrumare a
creaţiei populare şi a mişcării
artistice de masă al judeţului
Sibiu în 1978. În aceaşi ordine
de idei văd lumina tiparului
„Folclorul literar şi arta
populară – câteva îndrumări
practice pentru culegărori”
(împreună cu colectiv), „Ceata
feciorilor”, dar şi un serial de
articole apărute în cotidianul
Tribuna Sibiului şi înainte dar
şi după 1989 sub genericul
„Vechi tradiţii sibiene”. Tot în
Tribuna
Sibiului
susţine
rubrica „Restituirui” unde
înfăţişează portretele unor
iluştrii cărturari sibieni.
Nu-şi neglijează calitatea de folclorist. Din 1954 activează în cadrul Societăţii
de folclor din Sibiu şi Societăţii de ştiinţe istorice – Sibiu, unde deţine funcţii
importante. Absolvă Facultatea de Istorie din Cluj. Realizează o samă de
lucrări, participă la sesiuni de comunicări, ţine conferinţe şi publică articole
importnate în domeniu: broşura „Folclorul şi arta populară”, 1954; broşura
„Îndrumări pentru culegerea obiceiurilor de nuntă”, 1955; vol. „Monumente
istorice în trecătoarea Turnu Roşu”, 1962; „Originea numelui şi vechimea
satului Boiţa”, 1964; „Cetatea Turnu Roşu”, volum imprimat la Bucureşti,
1966; „Nunta la munte în vremurile vechi”, 1968; volumul „Cântecul miresei”,
imprimat la Sibiu, în 1978; broşura „Crăciunul, o tradiţie geto-dacică”, 1986 şi
alte 12 volume şi broşuri rămase în manuscris. Importante articole a publicat
până în ultima clipă a vieţii despre: August Treboniu Laurian, Ioan Inocenţiu
Micu Clan, Samuil Micu, Ioan Piuariu Molnar, Gheorghe Lazăr, Axente Sever,
Aron Cotruş, despre ASTRA (căreia i s-a dăruit).
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În 1964 îi apare la
prestigioasa Editură
„Meridian” în colecţia „Monumentele patriei noastre”
lucrarea „Cetatea
Turnu-Roşu.

S-a stins (în 1998), împăcat, acest venerabil culegător de folclor, care ne mai
lasă şi o impresionantă cronică de familie „Amintirile şi realizările unui dascăl
ardelean”, de fapt, cronica unui veac (bine ar fi să se imprime)…
„Veşnicia s-a născut la sat”…
„Unde ni sunt visătorii?!”…
MIRCEA OPRIŞIU
(articol publicat în cotidianul Tribuna Sibiului în cadrul rubricii „Itinerare
Sibiene” la data de de 15 aprilie 1999
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Fragmente
din lucrarea „Însemnări despre şcoala mea şi şcoala ţarii”,
apărută în 1934 cu referire la starea învăţământului românesc
din acele vremuri şi sugestii de îmbunătăţire
Nu mă pot abţine să nu subliniez viziunea extraordinară a
modestului învăţător Ion Albescu, în 1934 asupra învăţământului.
Ceea ce astăzi, la început de secol XXI se întrevede prin studii
socio-psihologice serioase privind rolul imens în formarea
personalităţii umane a inteligenţei emoţionale, în acea vreme Ion
Albescu intuise susţinând necesitatea cultivării în şcoală a celor
trei calităţi necesare în viaţă voinţa, sentimentele şi inteligenţa.
Opiniile sale din 1934 rămân de mare actualitate (sau poate sunt
chiar mai evidente astăzi) iar criticile la adresa alcătuirii
manualeleor şcolare din acea vreme par a fi, din nefericire,
valabile şi astăzi. Cititorul le poate judeca în mod obiectiv
parcurgând rândurile ce urmează, reproduse ad litteram din
această lucrare.

.......

În faţa acestor îngrijorătoare stări, se pune pentru orice bun român această
mare întrebare: „Ce trebuie să facem ca să dăm şcolii putinţa să şi împlinească
în bune condiţiuni marea sa misiune, de a pregăti oameni complecţi, care să nu
se încurce în viaţă ci să o domine şi sporească”? (N. Iorga Ist. înv. rom. pag.
343).
Vom frământa deci, câteva idei pentru şcoala de mâine.
* * *
Vom porni deci de la acea admirabilă definiţie a şcolii primare a dlui N.
Iorga: Şcoala primară are drept scop „pregătirea omului complet, care să nu se
încurce în viaţă, ci să o înţeleagă, să o domine şi sporească”.
Se desprind de aici, câteva chestiuni capitale. În înţelesul scopului de mai
sus, vom recunoaşte că va trebui să „educăm” şi subliniem acest lucru pentru că
numai aşa vom putea pregăti „oameni compleţi” şi care să „domine” viaţa, nu
să se încurce în ea, cum fac cei de astăzi, care ies încurcaţi din şcoală.
Educaţia va trebui făcută armonic celor trei facultăţi sufleteşti: voinţa,
simţirea şi inteligenţa. Aici intervine primul corectiv al şcolii de azi, care
exersează – nu putem spune că educă – numai inteligenţa, încărcând-o şi
încurcând-o, în detrimentul celorlalte facultăţi tot aşa de importante, dacă nu
chiar mai necesare, astăzi. Rezultatele practice s-au văzut: oameni inteligenţi,
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uneori prea inteligenţi, vorbăreţi la infinit şi buni de criticat, dar superficiali,
fără spirit de iniţiativă, sterpi în acţiuni şi nestăruitori, care vor să facă lucruri
mari pe fugă.
Articol apărut
în
ziarul
„Universul”
din 27.08.1937
în
preajma
Congresului
General
al
Învăţătorilor
din România
Mare ce se va
desfăşura
la
Sibiu
în
acelaşi an..
Ca să scăpăm de aceste metehne, care ne vor prăpădi, va trebui să
înţelegem, cel puţin acum, că pentru a pregăti omul complet de mâine, trebuie
educate armonic, toate cele trei facultăţi.
Pentru educarea voinţei, un factor hotărâtor în viaţă, va trebui să avem ca
deviză, vorbele: „Voieşte şi vei putea!”.
Va trebui arătat, chiar cu exemple, ce însemnă „a voi” cu adevărat şi forţa
extraordinară ce reprezintă, apoi cum să „voim” şi în ce măsură. Dezvoltat apoi
spiritul de iniţiativă şi răspundere şi cimentate în sufletul lor. Exercitarea
constanţei şi răbdării în lucrări şi hotărâri. Exerciţii pentru luare de hotărâri
repezi şi executarea lor în condiţiuni cât mai perfecte. Exerciţii, marşuri,
întreceri şi în sfârşit tot ce ar putea exersa şi stimula voinţa.
Educaţia simţirii se poate face prin cultivarea cu pricepere şi sârguinţă, a
sentimentelor nobile începând cu cele religioase – profund omeneşti şi strâns
legate de sufletul nostru românesc – cu iubirea frumosului, care înalţă, sub
toate aspectele lui: artistic, muzical şi iubirea frumosului şi măiestriei naturii
care ne ridică spre iubirea lui Dumnezeu. Cultivarea şi stimularea iubirii
deaproapelui „ca pe noi înşine” şi a milei în înţelesul Mântuitorului.
Educaţia inteligenţei – şi nu exercitarea ei – va fi dezvoltată numai în
laturile ei practice, în sensul şcolii engleze, scopul nostru fiind a face din copil
un bun ţăran.
Materialul din programa de azi, va trebui redus la jumătate, adaptat
perfect realităţilor noastre şi păstrat numai acela care va aduce un aport vădit
scopului urmărit (un ţăran din satul meu I. M., remarca cu multă ironie, că ce
folos, că ştie copilul din câte părţi de oxigen şi azot e compus aerul şi nu ştie
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să-şi spună rugăciunile, ori să-şi ţesele odată măcar, vitele din grajd.). Nu vom
mai încărca deci mintea copiilor cu un enorm bagaj de cunoştinţe, ci le vom da
sfaturi bune şi sugestii folositoare, pe care să le iubească şi urmeze în viaţă. În
acest chip vom izbuti cred, să spargem zidurile chinezeşti ale şcolii de azi şi
vom păşi în pragul vieţii, în satul şi pentru satul de mâine.
Referitor la chestiunea frământată în acest capitol, ca să se dea, adică, cât
mai multe şi utile sfaturi, sugestii şi desprinderi, în locul amalgamului de
cunoştinţe sterpe şi care să uită repede, vom aduce ilustraţia acestui fapt a unui
american care zice: „Seamănă o dorinţă – vei secera o faptă – samănă o faptă –
vei secera o obişnuinţă – samănă o obişnuinţă – vei secera caractere – samănă
caractere – vei secera viitorul!”
* * *

Diploma
Universităţii
Populare „Nicolae
Iorga” frecventată
de învăţătorul Ion
Albescu în anul
1943.

Mă văd silit să spun câteva cuvinte despre cărţile de şcoală. Şi voi începe
cu constatarea, tristă pentru şcoală, că aproape toate aceste manuale – sunt şi
câteva excepţii lăudabile – începând cu abecedarul şi terminând cu cele din
ultimul an, sunt făcute, nu în interesul şcolii, ci în interesul editorilor şi a
autorilor, pentru comerţ. Au inundat în acest fel piaţa cu o mulţime de astfel de
manuale, care n-au adus nimic nou pentru ridicarea cărţii de şcoală, decât a
înmulţit confuzia şi a rătăcit şi încurcat mintea bieţilor copii de şcoală.

Ion Albescu

147

Oricare ins, profitând de împrejurări şi indiferent dacă a simţit vreo
chemare sau nu, pentru acest scop, a scos cărţi de şcoală şi le-a impus prin
atâtea manopere.

Afiş la una dintre
multele
conferinţe
susţinute de prof. Ion
Albescu
în
cadrul
Societăţii de ştiinţe
istorice şi filologice din
Sibiu.

Întreb: câţi dintre aceşti scriitori de cărţi au studiat literatura didactică şi
mersul ei în decursul vremurilor, ca să poată fi în cunoştinţă perfectă de cauză?
Sau câţi dintre ei au studiat şi înţeles sufletul copilului rural ori urban, din
diferitele regiuni cunosc sufletul săteanului sau realitatea satului? Foarte puţini,
desigur. Şi atunci este explicabilă situaţia precară a majorităţii cărţilor de
şcoală. Pentru că trebuie să se înţeleagă că aceste sunt considerentele cele mai
importante, de care trebuie să ţină seama un autor conştient şi care simte în sine
o chemare ori un suflu nou.
Să luăm un singur exemplu. Cartea de citire. Câţi s-au gândit profund că
astăzi pentru cea mai mare parte a omenirii, cartea de citire este adevărata şi
singura temelie a întregii culturi generale?
Şi atunci de ce atâta grabă şi superficialitate în a aglomera atâta material,
care mai bine stătea uitat în mintea autorului?
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O carte de citire trebuie să fie o comoară, un tezaur, o biblie la casa
săteanului îngrijită şi citită până la adânci bătrâneţe. Şi pentru că a venit vorba
de Biblie, care este aşa de greu de găsit, de ce nu se scot părţi bune din ea? De
ce nu se comentează Biblia în şcoli, cum se face în alte ţări?
Bine, dar asemenea cărţi nu se pot face de oricare ins, mânat poate numai
de vanitatea de-a se face cunoscut ori de alte vanităţi şi mai mărunte.
Prin rezolvarea problemei manualelor didactice în conformitate cu aceste
puncte de vedere, şi prin repunerea morală şi materială, a şcolii, la locul de
frunte, la care are dreptul în acest secol al XX-lea, s-ar rezolva de la sine şi
acea obsedantă problemă a culturalizării maselor, sau acea şi mai tristă, a
analfabetismului.
Este doar, fără îndoială cunoscut, că şcoala este cea mai tipică instituţie
de răspândire a culturii” (Dr. On. Ghibu, Ist. lit. did., pag. 1).
Este iarăşi tot aşa de cunoscut, că un popor ţinut în ignoranţă, nu numai că
nu poate înainta dar este sortit chiar pieirii.
Această ignoranţă nu poate fi îndepărtată decât prin munca de fiecare zi a
acestei harnice albine, care este învăţătorul. Propagande, misiuni, campanii
etc… pentru culturalizare? Mofturi! Bani aruncaţi în vânt şi în buzunarele
unora.
Numai munca sârguincioasă şi sistematică – premersă de exemplu – a
învăţătorului, care trăieşte şi lucrează în mijlocul poporului, are sorţi de
izbândă.
Dar – şi de ce să nu fim sinceri – acestui biet învăţător care are în sarcina
sa atâtea mari datorii, încât de multe ori îi întrec sărmana-i putere omenească, i
se cere pe zi ce trece mai mult, fără a i se da în schimb nici dreptul cel mai
elementar: dreptul de-a putea trăi.
De ce se uită cu atâta uşurinţă, că după rodul muncii lui, se hrănesc şi se
ridică toţi – toţi îi sunt datori – el nu datorează, în schimb, nimănui, nimic.
Totuşi a ajuns în această binecuvântată ţară, pentru fericirea căreia a
jertfit, în timp de război, ca şi în timp de pace, ca nimeni altul, căreia îi jertfeşte
şi acum, cu fiecare zi ce trece suflet din sufletul său, a ajuns totuşi, cel mai
urgisit şi mai mizer slujbaş al ei.
Dispreţuit de cei mari, desconsiderat de cei mici, trăind vremuri grele, îşi
îndreaptă însă gândul spre alte zări, mai senine, şi cu sufletul cald al apostolului
călit în luptă, munceşte cu zor, dar fără zgomot, pentru ridicarea scumpei lui
ţări.
Şi va veni o vreme – pe care nu o văd departe – când prin jertfirea lui va
răsări ca pasărea „Phoenix” o Românie întinerită îi curăţită fală a latinităţii şi a
umanităţii.
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Îţi mai aduci aminte acea zi
Când ai intrat la noi întâia oară?
Îţi aminteşti de ochii noştri mari, naivi?
Noi eram mici, iar tu atât de mare
Iubita noastră învăţătoare!
Ne-ai strâns în jurul tău cu drag.
Ne-ai spus atâtea lucruri minunate
Apoi ne-ai luat mânuţa binişor
Şi ne-ai condus în lumea tainelor
Ce se cereau desferecate.
Au trecut luni, au trecut ani.
Noi am, crescut sub caldele-ţi priviri mângâietoare
Sub razele din ochii-ţi dragi
Asemeni razelor de soare.
Atâtea luminiţe ai aprins în noi,
Cu-nflăcărarea ta vâpaie,
Cu-atâtea vise fruntea ne-ai incins
Care ne-ndeamnă să muncim
Spre gloria anilor ce vin.
Privirea ta senină, caldă, zâmbitoare,
Nici când din suflet nu ne va pieri.
În bucurii şi griji ea ne va fi
Îndemn şi stea îndrumătoare
Icoana primei noastre-nvăţătoare.
Şi acum, ce-ţi pot eu da-n această zi
În schimbu-atât şi-atâtor osteneli?
Prinosul unui gând, o floare?
E prea puţin, dar îţi promit:
Mă fac şi eu învăţătoare.
Poezie recitată de Ileana Albescu, fiica autorului la serbarea Zilei Învăţătorului la Teatrul de
Stat din 29 VI 1962 la Sibiu.

