
2. ȘCOALA − CEL DINTÂI VIS SUBLIM 
AL COPILULUI 1

Mama m-a sărutat apăsat pe frunte, şoptindu-mi să fii cuminte!
De sus, din înaltul cerului, îmi zâmbea strălucind ca aurul soarele.
Râdeau colorat florile de pe aleea grădiniţei noastre, iar de prin crengile
salcâmilor ciripeau vesele păsările, abia trezite din somnul lor de noapte.
Albăstrea peste tot văzduhul, când am ieşit în pasul ştrengarului pe
poartă, sărind într-un picior, cu ochii aţintiţi înspre şcoala mea, mai
albă decât laptele, înfiptă cu mâna lui de Bunul Dumnezeu, undeva, la
vale de casa noastră... − scria într-o compunere premiată de UNICEF
un copil.

Un altul emoţiona juriul scriind şi el ceva: Mama mi-a dat azi
două portocale. Voi mânca doar una. Pe cealaltă o voi păstra cu grijă.

Mi-am pus în ghiozdănel două caiete. Voi folosi doar unul. Pe
celălalt îl voi ţine curat. Hăinuţa îmblănită, primită de la mătuşa de
ziua mea, odihneşte frumos împăturită pe colţul pupitrului. Ce voi face
cu toate acestea? mă veţi întreba. De bună seamă, le voi dărui. Cui? Să
vă răspundă, mai bine, Bunicul Andersen, fiindcă el o cunoaşte pe fetiţa
cu chibrituri...

Prin graţie divină, trăiesc adânc în două mari culturi − cultura
română şi, respectiv, cea chineză. Cum ştim, popoarele vechi şi istorice
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preţuiau mult învăţătura − de la cunoaştere trăgându-ni-se toate cele
bune, iar de la necunoaştere − restul. Oamenii vechi înclinau să-şi
tezaurizeze experimentele de viaţă şi să le lase drept moştenire
urmaşilor. Au ajuns unele şi până la noi, topite de multă vreme în
gândirea noastră modernă, probând − pentru a câta oară?! − că natura
umană este comună, neţinându-se seama de spaţiul şi de timpul când
au trăit popoarele lumii.

O societate ideală − spun ele − este o societate a învăţăturii, o so -
cie tate în care toată populaţia învaţă şi învaţă viaţa întreagă, fiindcă
nu se poate imagina o naţiune înfloritoare fără ca oamenii ei să nu fie
bine educaţi, învăţământul fiind, dintotdeauna, fundamentul construi -
rii ţării şi a poporului.

O linie continuă de lumină mi se pare a fi şcoala, singura insti -
tuţie capabilă să facă dintr-un copil un om, copilul fiind asemuit cu o
imensă carte albă, ale cărei file se vor umple treptat cu toate cunoş tin -
ţele despre tainele şi rosturile vieţii. Fiind public, învăţământul − ca
piatră de temelie a creşterii ţării − ajunge să fie un mecanism fabulos,
aflat într-o continuă dinamică, perfectare şi aşezare, având rigorile sale
proprii, impuse de nevoile optimizării societăţii, de asemenea, în
continuu avânt. Minţi luminate s-au pus în fruntea acestei osteneli,
fără de sfârşit, de a îmbunătăţi şi a maximiza sistemul de învăţământ
al țării, care se întinde spectaculos de la zero la plus infinit, învăţarea
metodică şi organizată neputând să fie înlocuită cu nicio formă de
educaţie individuală, temporară şi conjuncturală, oricât de
pretenţioasă ar părea ea. Un copil scrie o poveste despre el însuşi,
devenit elev şi devenit personaj principal în acest mecanism uriaş −
învăţământul, de al cărui bun mers sunt responsabili adulţii.

Cel dintâi vis sublim al fiecărui copil este s-ajungă şcolar, ziua
aceea urmărindu-l cu amintirea întreaga-i viaţă; sărutul duios şi apăsat
pe fruntea lui de mama, care-i şopteşte: Să fii cuminte!, soarele
strălucitor, răsărit parcă dinadins pentru el pe bolta cerului, mai
albastră ca niciodată, cântecul şi ciripitul păsărilor prin frunzar şi
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florile multicolore mângâiate de razele de lumină − toate întăreau
imensa fericire de a se îndrepta către şcoala albind de curăţenie −
Şcoala lui.

Câtă frumuseţe, câtă minune şi câtă magie se înscriu pe chipurile
copiilor noştri, deveniţi elevi, rămaşi mereu puri, incapabili de a se
arăta mustrători faţă de oamenii mari neînstare să le desluşească şi să
le împlinească cel dintâi vis sublim de copil!

Iar ei îşi vor iubi curat învăţătorul şi vor crede sincer în morala
lui de dascăl, întâmplându-se acest lucru dintotdeauna şi continuând
cu neabatere până la capătul capătului.

Cu un anume prilej, am primit de la Ministerul Învăţământului
din China o plachetă pe care scrie: E nevoie de 10 ani ca să creştem un
pom şi de 100 de ani ca să formăm un om.

Am înţeles de timpuriu că învăţământul este jertfa de sine a
educa torului pentru binele altora, întâlnirile vieţii cu profesori adevă -
raţi întărindu-mi această credinţă. Vâltorile şi furtunile existenţei ne
copleşesc şi ne înclină, poate, dar nu ne frâng atunci când ne amintim
de cel dintâi vis sublim de copil, care este şcoala noastră a tuturora, şi
atunci când simţim că multe mai sunt de făcut, prin strădanie comună
şi armonioasă, spre înflorirea şcolii româneşti.

Aproape că nu împlinirile contează acum, pe cât de mult
înseamnă visele şi îndatoririle noastre neîmplinite, înflorirea naţiunii
ţinând de şcoală, prioritară fiind formarea virtuţilor morale şi a
caracterului uman la tinerii noştri, ajunşi în contact cu viaţa, dură.

Se spune că fiecare fărâmiţă de învăţătură se preface, cu timpul,
în forţă şi fericire, pentru cel ce o are.

Mintea bună îndeamnă la lucru, iar lucrul destinat tânărului este
chiar învăţarea, urmată de ascultare, o învăţare fără de niciun sfârşit.

M-am lăsat, la rândul meu, copleşită de Pilda ascultării, nelipsită
din codul cultural universal, fiindcă îmi întăreşte ideea învăţării, a
acelei învăţări care să ţină viaţa întreagă: este vorba de un bărbat
destoinic, ajuns la jumătatea vieţii, unul în stare să adune bob cu bob
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învăţătura, să se adâncească în ştiinţă şi în cercetare, să descopere şi
să inventeze, să-i mai înveţe şi pe alţii. Avea acest bărbat sănătate
deplină, armonie în casa lui, noroc de părinţi iubitori şi de copii buni.
Se-ntrista, omul nostru, uneori şi se simţea gol pe dinăuntru, de parcă
i-ar fi lipsit ceva. Nu s-a dus pe la doctori, nu le-a destăinuit prietenilor,
ba nici chiar înţelepţilor săi părinţi nu le-a mărturisit neîmpăcarea lui.
A căutat un duhovnic, luminat de sfânt duh, care i-a aflat numaidecât
temeiul întristării: bărbatul cel destoinic era dăruit de zei cu o minte
strălucită, dar neîndeajuns folosită de el. Trebuia, aşadar, să mai
lucreze, să mai facă ceva spre binele altora şi fericirea proprie. Dar ce?

Până una-alta, duhovnicul înţelept i-a arătat toiagul său − un băţ
ca toate beţele, tocit de vreme, bătrânul pustnic proptindu-se în el încă
din tinereţe, când a apucat drumul sihăstriei. Ia-l! − i-a şoptit blând
falnicului bărbat din faţa sa. Ia-l şi vezi tu din ce lemn o fi făcut: o fi
din frasin, din ulm, ori poate-o fi făcut din alun!? − i-a zis sfântul
înţelept. Sigur, bărbatul în floarea vârstei a fost sfătuit să-nfigă băţul
în pământ şi să-l ude până când va înfrunzi şi va lega rod, ca să se ştie
din ce soi de lemn era cioplit toiagul de demult...

Pilda ascultării ne vorbeşte despre sârgul bărbatului, încă tânăr,
de a îngriji băţul pus la încolţire, ne povesteşte cum căra el apă cu
burduful de trei ori pe zi, ca să-l ude şi iar să-l ude. Trei ani încheiaţi
de muncă neostoită au trecut, până-ntr-o zi cu soare, când la rădăcina
băţului uscat omul a zărit o firavă frunzuliţă. Şi îi venea să se culce
lângă băţul înfrunzit, să-l păzească bine-bine, ca să afle el din ce soi
de lemn putea să fie făcut. În fine, primăvara, când renaşte firea, se
umplu de frunze şi de roade băţul înţeleptului duhovnic, care luă de
pe creangă un fel de pară pădureaţă mălăiaţă şi i-o arătă omului
nostru, căruia i se cuveneau laude, numind minunea fructul ascultării,
al as cultării de a urma mereu-mereu învăţătura şi cunoaşterea.

Învăţăm cu mai mult folos astăzi, cînd proprietatea intelectuală
este resursa umană cea mai însemnată şi cea mai trebuitoare pentru
societate.
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Mă inspiră numărul precedent din Tribuna învăţământului,
extrem de interesant prin tematica bogată şi informaţia exactă,
bucuroasă în a descoperi pagina destinată apariţiilor Editurii Aramis.

Mi-am oprit privirea asupra unor cărți, adevărate bijuterii
didactice: Mă pregătesc să fiu cel mai bun, Vreau să fiu cel mai bun,
Sunt cel mai bun.

Să dobândim în educaţie şi învăţământ excelenţa, aşa cum în
sport se atinge performanţa, cultivând în copil năzuinţa de a fi cel mai
bun, spre binele comunităţii şi spre fericirea proprie.

Minunatele noastre pilde biblice, dar şi istorisirile din vechile
cărţi de învăţătură ale omenirii îşi au rostul lor în educarea tuturora,
mai ales a oamenilor simpli şi de rând, ocupaţi cu producerea
bunurilor de trai, cărora nu le mai rămâne răgaz pentru studiu.

Frumoase sunt povestirile despre drumul către perfecţiune al
oamenilor inteligenţi, dedaţi muncii de-o viaţă, oricând luaţi drept
modele de urmat.

Se spune că augustul împărat chinez Han avea aninat pe peretele
din faţa tronului un tablou cu o pasăre fenix. Cum-necum, pânza
moştenită din moşi-strămoşi începuse să-şi piardă din strălucirea ei
de altădată, aşa că fiul împăratului, urcându-se la tron, hotărî să i se
picteze una nouă, iar pe cea veche s-o pună la bună păstrare, în sipetele
aurite ale Casei Domnitoare.

Ştiind el că fenixul simbolizează frumuseţea absolută, fericirea
împăratului, măreţia împărăţiei şi perfecţiunea guvernării ideale,
tânărul împărat porni cu o suită de slujbaşi spre sudul Chinei, unde
trăia singurul pictor adevărat de fenicşi. Cinci zile şi cinci nopţi le-au
trebuit drumeţilor să treacă peste munţi şi văi, până s-ajungă la
marginea unui sătuc, de la poalele muntelui, unde pictorul, încă tânăr,
îşi alesese loc bun să-şi dureze o căsuţă din bârne. 

Se prăvăli el la pământ când îşi dădu seama că însuşi strălucitul
împărat venise până la cocioaba lui, să-i ceară pictarea fenixului.
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Mare i-a fost împăratului mirarea s-audă că de-abia peste nouă
ani putea pictorul să isprăvească de făcut tabloul. S-au scurs cu greu
cei nouă ani de trebuinţă pentru lucrare şi la soroc, împăratul, mai
bătrân cu nouă ani, plecă spre sud, cu suita lui de slujbaşi, să-şi aducă
tabloul cu preţuita pasăre a fericirii − fenixul cel mitologic.

Drumul deveni şi mai greu, şapte zile şi şapte nopţi făcură
călătorii până la casa pictorului, şubrezită şi bătută de vânt şi de ploi. 

Se prăvăli, din nou, la pământ pictorul, care − mai bătrân şi el, se
văzu nevoit să recunoască în faţa măritului împărat că mai avea nevoie
de încă nouă ani ca să isprăvească de pictat tabloul mult visat −
emblema unei împărăţii ideal guvernate. 

Timpul însă trecu iute, aşa că, după alţi nouă ani, plecă bătrânul
împărat înspre bătrânul pictor de fenicşi, să-şi ia tabloul. Întristătoare
era căsuţa dărăpănată, jalnic arăta şi pictorul adus de spate, bucuros
însă de a cădea în genunchi în faţa luminatului împărat, cu barbă de
patriarh.

E gata tabloul? − întrebă Măria Sa, suveranul.
Îndată! Îndată! − răspunse pictorul, artist.
El dete de perete uşa casei, unde nu mai rămăsese pic de loc, să

doarmă înăuntru bietul pictor, că zeci şi sute de suluri pictate cu fenicşi
se rostogoliră în afară, mai-mai să-l acopere pe împărat.

Pictorul găsi la repezeală o pânză albă, îmbibată bine de el cu
cleiuri şi taninuri, doar de el ştiute, îşi luă lădiţa în care-şi ţinea
vopselele şi, sub ochii căscaţi de uimire ai împăratului, desenă − plin
de înseninare şi de încântare − o fermecătoare pasăre fenix, străluci -
toare de parcă ar fi fost vie, gata-gata să iasă din pânză şi să-şi ia zborul
către zarea cea înaltă şi albastră.

Iată măiestria! − zise sugrumat de emoţie vestitul împărat, care
se-nclină adânc în faţa bătrânului pictor de fenicşi, fiindcă dobândise
perfecţiunea creaţiei, protejat de zeii binevoitori ai ARTEI.
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*
*      *

Se ştie că poveştile formează mentalul. Atingându-l, noi, fiecare,
putem să facem din viaţa noastră de muncă şi învăţătură o poveste
plină de frumuseţe şi de măsură, pilduitoare pentru ceilalţi.

Sunt pretutindeni profesori adevăraţi şi cărţi − foarte, foarte
multe cărţi, în toate limbile −, tinerii având uşurinţa şi pasiunea învă -
ţării limbilor străine − despre limbă, ca cea mai importantă compo -
nentă a unei culturi, crezându-se că este chiar casa fiinţei noastre în
care trăim, iubim şi muncim.

Ne îndeamnă mentorii toţi să căutăm cărţile trebuitoare, să le
găsim, să le citim, să le păstrăm, să le dăruim, să le iubim, dar mai ales
să le scriem, cărţile fiind izvor de frumuseţe, de adevăr şi de bună
învăţătură. Adoratorii de cărţi spun că nimic nu este mai de preţuit
decât o carte − nici aurul şi argintul, nici jadul şi nestematele, nici
mâncărurile alese şi vinurile scumpe − nimic nu are preţ. Nepreţuite
sunt doar cărţile, fiindcă ele sunt scrise de autori prin graţie divină,
iar fiecare filă de carte este o scrisoare trimisă către eternitate.

Se pare că dragul de citit stă înscris în ADN-ul nostru, nemai -
rămânându-ne nouă decât truda de a ne cultiva gustul cititului, fiindcă
nu a greşit, probabil, cine a postulat: Spune-mi câte cărţi ai citit, ca 
să-ţi spun câte vieţi ai dobândit de trăit.

Fiinţa noastră sensibilă prin citit se zideşte, se rafinează şi se
înfrumuseţează până la absolut.

UNICEF a premiat un băieţel de 9 ani dintr-un sat înde păr tat al
Chinei la un concurs internaţional de poezie Vis de copil:

Mama mi-a dat azi două portocale;
Voi mânca doar una; pe cealaltă o păstrez cu grijă.
Mi-am pus în ghiozdănel două caiete;
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Voi folosi doar unul; pe celălalt îl voi păstra curat.
Hăinuţa îmblănită, primită de la mătuşa de ziua mea,
Odihneşte frumos împăturită pe colţul pupitrului.
Ce voi face cu toate acestea? mă veţi întreba.
Le voi dărui. Cui?
Să vă răspundă, mai bine, Bunicul Andersen,
El o cunoaşte pe Fetiţa cu chibrituri!...

Dobândeşte tăria cremenei acela care izbuteşte să suie Muntele
ştiinţei, fiindcă Doar cel ce alege calea studiului nu poate fi înfrânt
niciodată.

3. SĂ DĂINUIEȘTI PRIN DRAGUL 
DE LIMBA ROMÂNĂ. 

EFIGIA PROFESORULUI EXEMPLAR*

Ne iubim necondiţionat limba. Nici nu ştiu câţi conştientizează
acest fapt atât de firesc! Ştiu însă cât de tare tresărim când auzim
laudele aduse limbii române de înşişi creatorii, cizelatorii şi cultivatorii
ei − filologii.

Scriitorii trudesc la şlefuirea până la perfecţiune a limbii noastre,
pătrunsă şi înţeleasă dincolo de toate cuvintele. Cum ajungem însă,
mă întreb acum, să merităm acest dar fără de sfârşit de a ne bucura de
taina cărţilor, îndrăgostindu-ne de ele, alergând în căutarea lor şi

MARCELA PENEȘ – PERSONALITATE LUMINOAS~ A {NV~|~M^NTULUI ROM^NESC

37

* Ileana (Yang Ling) Hogea-Velişcu, Invitatul Tribunei, Să dăinuieşti prin dragul de
Limba română. Efigia profesorului exemplar, Tribuna învăţământului, Revistă
națională de atitudine și educație, fondată în 1949, Anul LVIII, nr. 927 (2808), 
3-9 decembrie 2007, p. 8.




