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„AM FOST PRIMIT CU MULTĂ PRIETENIE, CU OSPITALITATEA CARACTERISTICĂ
ALMĂJENILOR”

• De vorbă cu Domnul profesor ANDREIANDREIANDREIANDREI HELLHELLHELLHELL, Germania

–––– DomnuleDomnuleDomnuleDomnule profesor,profesor,profesor,profesor, aaaaţţţţiiii ffffăăăăcutcutcutcut parteparteparteparte dindindindin generageneragenerageneraţţţţiaiaiaia dededede dascdascdascdascăăăălililili carecarecarecare auauauau pornitpornitpornitpornit
unununun suflusuflusuflusuflu nounounounou îîîînnnn îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmâââântulntulntulntul dindindindin ValeaValeaValeaValea AlmAlmAlmAlmăăăăjuluijuluijuluijului –––– îîîînfiinnfiinnfiinnfiinţţţţarea,area,area,area, lalalala Bozovici,Bozovici,Bozovici,Bozovici, aaaa
LiceuluiLiceuluiLiceuluiLiceului Teoretic.Teoretic.Teoretic.Teoretic. V- amV- amV- amV- am rugarugarugaruga ssssăăăă nenenene spunespunespunespuneţţţţiiii cinecinecinecine suntsuntsuntsunt ceiceiceicei carecarecarecare auauauau generatgeneratgeneratgenerat acestacestacestacest
demers?demers?demers?demers? DumneavoastrDumneavoastrDumneavoastrDumneavoastrăăăă cumcumcumcum aaaaţţţţiiii ajunsajunsajunsajuns îîîînnnn AlmAlmAlmAlmăăăăj?j?j?j?

– Am ajuns în Bozovici după ce a luat fiinţă Liceul şi, alături ori împreună cu
acei dascăli inimoşi care i- au pus bazele, am încercat după puterile mele de atunci, fără
prea multă experienţă, dar cu entuziasmul imanent tinereţii să-mi aduc contribuţia la
eforturile colectivului didactic pentru perfecţionarea activităţii în vederea creşterii
eficienţei, în consens cu noile cerinţe legate de înfiinţarea acestui lăcaş de cultură.
Desigur demersurile oficiale pentru înfiinţarea liceului le- au făcut autorităţile locale la
iniţiativa (şi insistenţa!) colectivului didactic: prof. Blidariu David – şef al Secţiei de

Învăţământ a Raionului Bozovici, prof. Piescu Pavel – directorul şcolii, prof. Jurchescu Marin – director adj.,
profesorii Armbrüster Iosif, Smeu Liviu, Smeu Aurelia, Blidariu Rhea- Silvia, Blidariu Lucia, învăţătorii Dolângă
Nicolae, Mateiu Floarea, Brândaşiu Gavrilă.

Personal am ajuns în Almăj graţie conf. univ. Petre Stanciu – atunci şeful Secţiei de Învăţământ a Regiunii
Banat (care mi- a fost şi mie profesor la Universitatea din Timişoara). M- a îndemnat să accept Liceul din Bozovici,
arătându-mi că e un liceu nou înfiinţat, în care se simte nevoia unor profesori calificaţi la disciplinele matematică şi
fizică, în care mă voi putea forma, în sânul unui colectiv inimos, cu multă experienţă pedagogică.

–––– CareCareCareCare eraeraeraera atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera dededede muncmuncmuncmuncăăăă îîîînnnn aceiaceiaceiacei anianianiani –––– lalalala şşşşcoalcoalcoalcoalăăăă,,,, îîîînnnn afaraafaraafaraafara ei,ei,ei,ei, îîîînnnn relarelarelarelaţţţţiileiileiileiile interumane?interumane?interumane?interumane?
– Prima perioadă după înfiinţarea liceului nu a fost deloc uşoară. Se simţea lipsa de experienţă didactică pentru

predarea la clasele liceale, ba chiar lipsa unor cadre calificate pentru unele discipline. Se impunea crearea unor
laboratoare şi dotarea lor cu mijloace de învăţământ pentru predarea- învăţarea disciplinelor realiste cum ar fi fizica,
chimia, biologia. Având în vedere aceste dificultăţi, se impunea formarea unui colectiv pedagogic în măsură să
răspundă cerinţelor, corelarea tuturor factorilor implicaţi în procesul educaţional şi didactic. Colectivul didactic s- a
lărgit prin numirea de profesori tineri şi entuziaşti la diferite discipline: Ponea Corneliu, Atim Pavel, Căplescu Paulian,
Jura Ion, Smeu Ion, Andrei Dănilă, Piescu Radu, Otto Verendeanu, Rotea Iosif ş.a. Atmosfera din liceu era favorabilă
activităţii didactice şi educaţionale. Relaţiile cu colegii au fost de colaborare, ajutor şi sprijin reciproc.

Elevii erau silitori, conştienţi că învăţând au şansa de- a se salva de la sărăcia în care înotau mulţi dintre părinţii
lor. Erau obişnuiţi de mici copii să participe la muncile din gospodăria părinţilor să trudească pe câmp, la pădure.
Elevii considerau munca o necesitate şi nu o povară. La clasă se străduiau, depuneau eforturi să înţeleagă, fiindcă nu
aveau alte ajutoare decât cele ale noastre.

Din punct de vedere psihologic, dispuneau de multă voinţă, percepeau şi pricepeau foarte repede, receptau, în
mare parte, cunoştinţele în clasă, se străduiau să- şi formeze deprinderi de a învăţa şi de a experimenta, precum şi de a
aplica în practică cele învăţate. Relaţiile cu părinţii elevilor erau deosebit de favorabile asigurării condiţiilor materiale,
necesare procesului de predare- învăţare în liceu: extinderea spaţiului de şcolarizare cu patru noi săli de clasă,
construcţia unei clădiri pentru internat şi cantină, precum şi asigurarea unor condiţii igienico- sanitare cât de cât
corespunzătoare. Pentru îndeplinirea acestor sarcini „au pus mâna”, în adevăratul înţeles al cuvântului, şi au acţionat
cot la cot, meseriaşi, părinţi, elevi şi cadre didactice.

Aşadar, în şcoală şi în afara ei, relaţiile între cadrele didactice, cu elevii şi cu părinţii, organizaţiile existente
erau favorabile îndeplinirii noilor deziderate ivite cu prilejul înfiinţării liceului la Bozovici.

–––– AbsolventAbsolventAbsolventAbsolvent alalalal UniversitUniversitUniversitUniversităţăţăţăţiiiiiiii dindindindin ClujClujClujCluj –––– FacultateaFacultateaFacultateaFacultatea dededede MatematicMatematicMatematicMatematicăăăă-Fizic-Fizic-Fizic-Fizicăăăă –––– DumneavoastrDumneavoastrDumneavoastrDumneavoastrăăăă aaaaţţţţiiii ggggăăăăsitsitsitsit lalalala
Bozovici,Bozovici,Bozovici,Bozovici, prietenie,prietenie,prietenie,prietenie, omenie,omenie,omenie,omenie, dorindorindorindorinţăţăţăţă dededede afirmare,afirmare,afirmare,afirmare, pasiunepasiunepasiunepasiune pentrupentrupentrupentru studiu.studiu.studiu.studiu. AmAmAmAm vreavreavreavrea ssssăăăă dezvoltadezvoltadezvoltadezvoltaţţţţiiii aceastaceastaceastaceastăăăă idee.idee.idee.idee.



– Am urmat timp de doi ani cursurile Facultăţii de Matematică şi Fizică a Institutului Pedagogic din Timişoara,
apoi alţi doi ani de studiu şi am absolvit cursurile Facultăţii de Matematică şi Fizică a Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca. Atmosfera din facultate, ambientul cultural mi- au fost favorabile. Profesorii mei, ai generaţiei mele,
îşi făceau datoria, oferindu- ne pilde demne de urmat. Niciodată nu i- am simţit că vor să ne copleşească, să ne
blocheze cu exemplul şi competenţa lor indiscutabilă. Ne- au fost aproape şi i- am urmat consecvent, conştienţi că
urmându- le îndemnurile vom izbuti să ne realizăm în viaţă ţelurile propuse.

Cu o atare formare am ajuns la Liceul din Bozovici, unde am fost primit cu multă prietenie, cu ospitalitatea
caracteristică almăjenilor şi, imediat, am simţit nevoia să răsplătesc această omenie prin munca mea la catedră, dar
şi în afara ei. Am fost primit de colegii de liceu şi de părinţii elevilor, dar şi de alte persoane din afara şcolii, ca un
prieten şi nu m- am simţit niciodată „străin”, deşi nu eram din Bozovici, nici din Almăj, nici măcar din Banat, şi,
culmea, eram chiar de altă naţionalitate. În cei nouă ani de activitate la Liceul din Bozovici, ca şi ulterior la vizitele
mele în Almăj, nu am auzit nici măcar o dată cuvântul „neamţu’ ăla”. Pentru toţi eram „Andrei”, „D- l Hell” ori „D- l
profesor” ori (cam rar!) „Tov. profesor”, iar foştii mei elevi mi se adresează, chiar şi acum, după ce au trecut 40 de ani
de când am plecat din Bozovici, cu formula „Domn’ diriginte”.

În atmosfera aceasta, am încercat să formez şi să mă afirm ca om şi cadru didactic şi, de aceea, am conjugat
acţiunile verbelor „a şti” cu „a învăţa”, ca să devin ceea ce englezii numesc „self made man”, omul ce devine prin sine,
şi să încerc să transmit acest mesaj elevilor mei. Atunci eram, cel puţin în parte, mulţumit. Retrospectiv conştientizez
că aş fi putut să fac mai mult, atât în ceea ce mă priveşte, cât şi în activitatea cu tinerii.

–––– SucceseleSucceseleSucceseleSuccesele auauauau apapapapăăăărutrutrutrut îîîînnnn ccccâţâţâţâţivaivaivaiva anianianiani –––– cucucucu participparticipparticipparticipăăăăriririri lalalala olimpiade,olimpiade,olimpiade,olimpiade, pepepepe planplanplanplan sportiv,sportiv,sportiv,sportiv, artistic,artistic,artistic,artistic, reureureureuşşşşiteiteiteite lalalala
exameneleexameneleexameneleexamenele dededede admitereadmitereadmitereadmitere îîîînnnn îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmâââântulntulntulntul superior.superior.superior.superior. VVVVăăăă aduceaduceaduceaduceţţţţiiii aminteaminteaminteaminte doudoudoudouăăăă- trei- trei- trei- trei numenumenumenume dededede elevielevielevielevi carecarecarecare v- auv- auv- auv- au
impresionatimpresionatimpresionatimpresionat prinprinprinprin ddddăăăăruire,ruire,ruire,ruire, prinprinprinprin aplecareaaplecareaaplecareaaplecarea sprespresprespre studiu,studiu,studiu,studiu, sprespresprespre afirmareafirmareafirmareafirmare şşşşiiii performanperformanperformanperformanţăţăţăţă????

– Marea majoritate a acţiunilor colectivului didactic erau îndreptate asupra elevilor. Urmăream ca elevii care
ne- au fost încredinţaţi spre instruire şi formare să devină oameni utili societăţii în care vor trăi şi vor lucra. Ne- am
preocupat de modernizarea şi perfecţionarea formelor şi metodelor de transmitere şi de însuşire a cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor, dar şi a căilor de valorificare a aptitudinilor artistice şi sportive ale elevilor şi, nu în
ultimă instanţă, de cunoaşterea şi implementarea în conştiinţa tânărului a căilor şi mijloacelor de autoinstruire şi
autoeducaţie, precum şi de autoevaluare. Participând la concursuri şi olimpiade la diferite discipline, elevii au avut
posibilitatea să se compare cu alţii din aceeaşi categorie de vârstă şcolară şi, în acest fel, să acţioneze în direcţia
intensificării preocupărilor în procesul de autoperfecţionare.

Acest proces de autocunoaştere şi de autoevaluare a fost extrem de pregnant în scurta istorie a Liceului din
Bozovici. În primii ani după înfiinţare, rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade au fost modeste. Urmare a
eforturilor conjugate ale elevilor şi profesorilor, după numai câţiva ani, Liceul a devenit cunoscut în toată ţara prin
apariţia pe listele premianţilor a învăţăceilor lui, întâi la Matematică şi Fizică şi, mai pe urmă, şi la alte discipline cum
ar fi: Informatica, Limba şi literatura română, Istorie, Geografie, Biologie, Chimie, Limba franceză etc., precum şi la
concursurile artistice şi sportive: Foto, Dansuri, Muzică populară, Fotbal, Atletism etc.

Mai bine cunoscut a devenit Liceul din Bozovici, mai ales în centrele universitare din ţară, cu prilejul
examenelor de admitere pentru învăţământul superior. Rezultatele bune la aceste examene, atât calitativ, cât şi
cantitativ, începând chiar cu prima promoţie de absolvenţi (1961), şi continuând cu promoţiile ulterioare, sunt demne
de subliniat întrucât au fost obţinute în mediul rural şi constituie motiv de satisfacţie şi mândrie pentru elevii şi
dascălii acestei şcoli. Astfel, spre exemplu, în perioada 1957- 1999, au absolvit cursurile de zi, cu examen de
bacalaureat un număr de 2110 elevi. Dintre aceştia un număr de 625 au urmat cursurile unor universităţi, iar 430
cursurile unor şcoli tehnice postliceale (Date statistice preluate din Liceul din Bozovici – factor de educaţie şi cultură,
de prof. Otto Verendeanu – director, şi prof. Ion Borlovan – dir. adj., material, apărut în Almăjana nr.1/1999). Aceste
cifre ascund un fapt, mi- aş permite să- l numesc excepţional: din acest liceu ce funcţionează în mediul rural, cu dotare
destul de modestă, şi unde în afară de şcoală elevii nu au la dispoziţie alte surse de informare, unde nu se practică
sistemul de „îndopare” în vederea reuşitei la examenele ulterioare, un număr de 60% reuşesc la examenul de admitere în
învăţământul superior şi postliceal, de multe ori în condiţiile unei concurenţe enorme. Este un rezultat cu atât mai
impresionant cu cât nu a fost obţinut de o generaţie, să zicem „de excepţie”, ci în mod continuu pe o durată de 40 de ani,
rezultat cu care nu se pot mândri multe licee din judeţ ori din ţară.



Dar nu numai atât. Marea majoritate a absolvenţilor acestui liceu, indiferent că au urmat sau nu cursurile unor
instituţii de învăţământ superior ori altor forme de perfecţionare postliceală, indiferent în ce domeniu de activitate
acţionează, s- au dovedit oameni care îşi duc cu multă conştiinciozitate la îndeplinire sarcinile încredinţate, de multe
ori chiar sarcini de conducere, contribuie prin ceea ce fac, conform capacităţilor personale de care dispun, la
prosperitatea economică şi progresul social- cultural în mediul în care îşi desfăşoară activitatea.

În cei 50 de ani, Liceul din Bozovici a devenit un bastion în care s- au format adevărate personalităţi, cadre
universitare, profesori, medici, ingineri, economişti, agronomi, cercetători cu titluri ştiinţifice ori funcţii de conducere,
personalităţi ale vieţii culturale cu publicaţii în volume ori în reviste de cultură, ce constituie, pentru profesorii şi
tinerii de-aici, puncte de referinţă pentru propria lor devenire.

Mai trebuie subliniat următorul fapt. Mulţi, ca să nu spun foarte mulţi, foşti elevi ai liceului, după efectuarea
studiilor universitare ori a unei pregătiri profesionale postliceale, au revenit în Valea Almăjului, în locurile în care
s- au născut şi au copilărit renunţând, uneori, chiar la „slujbe” mai atrăgătoare. Vă rog să-mi permiteţi un singur
exemplu: posturile de profesor de la şcolile generale din satele din Valea Almăjului, precum şi cele de la Liceul
Teoretic din Bozovici, sunt astăzi aproape în exclusivitate ocupate de foşti elevi ai liceului, pentru a contribui, prin
munca lor, la pregătirea pentru viaţă a învăţăceilor de azi ai Văii Almăjului.

M- aţi solicitat să dau „două- trei” nume de elevi care s- au remarcat în mod deosebit. Cred că ar fi nedrept.
Numărul celor care s- au afirmat în şcoală şi ne- au impresionat, cum spuneţi Dumneavoastră „prin dăruire, prin
aplecarea spre studiu, spre afirmare şi performanţă”, şi ale căror calităţi au fost ulterior confirmate prin activitatea
profesională desfăşurată (despre care m- am informat chiar şi după plecarea mea din Bozovici, prin contacte directe ori
prin contacte permanente cu profesorii ori cu directorii de mai târziu ai liceului), este foarte mare şi ar fi, cum
spuneam, nedrept să încerc eu o ierarhizare ori clasificare fără a supăra pe unii sau pe alţii.

Pentru a răspunde, totuşi, întrebării Dumnea-voastră, mi- aş permite să dau câteva nume din prima generaţie de
absolvenţi, clasă la care eram şi diriginte, enumerându- i în ordine alfabetică: Florin Boldea, Mircea Chivu, Nicolae
Ioana, Mihai Lepşi, Carol Panaset, Dănilă Rădulea, Doina Ursu ori din promoţia 1964, la care am fost din nou
diriginte: Nicolae Bololoi, Gheorghe Ciocloda, Călin Dumitru, Iosif Găină, Silviu Ieva, Adriana Negrei, Brânduşa
Ruva.

–––– DeDeDeDe lalalala BozoviciBozoviciBozoviciBozovici aaaaţţţţiiii plecatplecatplecatplecat profesor,profesor,profesor,profesor, aaaaţţţţiiii devenitdevenitdevenitdevenit director,director,director,director, apoiapoiapoiapoi inspectorinspectorinspectorinspector lalalala TimiTimiTimiTimişşşşoara.oara.oara.oara. AniiAniiAniiAnii dindindindin urmurmurmurmăăăă v- auv- auv- auv- au
ccccăăăăllllăăăăuzituzituzituzit papapapaşşşşiiiiiiii îîîînnnn strstrstrstrăăăăininininăăăătatetatetatetate (Elve(Elve(Elve(Elveţţţţia,ia,ia,ia, Germania),Germania),Germania),Germania), undeundeundeunde nunununu aaaaţţţţiiii abandonatabandonatabandonatabandonat muncamuncamuncamunca didacticdidacticdidacticdidacticăăăă.... CeCeCeCe îîîîiiii apropieapropieapropieapropie pepepepe copiiicopiiicopiiicopiii
AlmAlmAlmAlmăăăăjuluijuluijuluijului dededede şşşşcoalacoalacoalacoala unuiunuiunuiunui oraoraoraoraşşşş sausausausau aaaa uneiuneiuneiunei ţăţăţăţăriririri europeneeuropeneeuropeneeuropene şşşşiiii cececece îîîîiiii despartedespartedespartedesparte (poate)(poate)(poate)(poate) cacacaca mentalitate,mentalitate,mentalitate,mentalitate, cacacaca felfelfelfel dededede aaaa fi?fi?fi?fi?

– Am optat pentru meseria de dascăl şi mi- am făcut din dăscălie un crez pe care nu l- am abandonat niciodată,
oriunde m- au purtat paşii în viaţă, fiindcă nu m- am ruşinat să învăţ mereu ca să- i pot învăţa pe alţii, elevii mei.

Pretutindeni elevii au fost şi rămân elevi, fie că au învăţat la Bozovici ori la Timişoara, fie că învaţă în
Germania sau Elveţia.

Există, după părerea mea, două grupuri de elevi ce se deosebesc prin mentalitatea şi atitudinea lor faţă de
procesul de instruire şi educaţie. Într- una din aceste două grupări s- ar include acei elevi harnici şi silitori, cu multă
putere de muncă, cu o voinţă puternică îndreptată spre studiu şi performanţă, cu un ţel de viaţă formulat cu destulă
precizie şi dispuşi să depună eforturi susţinute pentru realizarea acestui ţel. În cea de- a doua grupare ar trebui incluşi
elevii în a căror mentalitate apar în mare măsură speculaţia, amânarea, impasibilitatea ş.a.m.d.

Deosebirile dintre diferitele şcoli sunt evidente, îndeosebi în ceea ce priveşte raportul dintre cele două grupări,
precum şi în măsura în care colectivele didactice, studiindu- şi elevii, reuşesc să modifice acest raport în favoarea celei
dintâi grupări. Am menţionat chiar în răspunsul la una din întrebările anterioare că la Liceul din Bozovici am găsit
asemenea stare favorabilă procesului instructiv- educativ şi rezultatele bune obţinute de elevi la concursuri şi examene
au adus faimă acestui liceu mult peste hotarele Văii Almăjului.

Ca inspector şi ca director de şcoală am avut ocazia să cunosc destul de bine toate şcolile din judeţul Timiş.
Având în vedere numai un singur criteriu de clasificare – rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri de admitere în
învăţământul superior – fără a avea pretenţia stabilirii unei ierarhii, pot afirma cu certitudine că renumele câştigat, pe
plan judeţean şi naţional, de copiii Almăjului ca absolvenţi ai acestui liceu este pe deplin meritat.

–––– V-amV-amV-amV-am îîîîntntntntââââlnit,lnit,lnit,lnit, dededede ccccââââtevatevatevateva ori,ori,ori,ori, lalalala LiceulLiceulLiceulLiceul dindindindin Bozovici,Bozovici,Bozovici,Bozovici, lalalala revederilerevederilerevederilerevederile dededede pestepestepestepeste anianianiani alealealeale absolvenabsolvenabsolvenabsolvenţţţţilor.ilor.ilor.ilor. CuCuCuCu cececece
sentimentesentimentesentimentesentimente v- av- av- av- aţţţţiiii rererereîîîîntorsntorsntorsntors sprespresprespre primaprimaprimaprima instituinstituinstituinstituţţţţieieieie şşşşcolarcolarcolarcolarăăăă lalalala carecarecarecare aaaaţţţţiiii lucrat?lucrat?lucrat?lucrat? CumCumCumCum aaaaţţţţiiii ggggăăăăsitsitsitsit şşşşcoala,coala,coala,coala, dascdascdascdascăăăălii,lii,lii,lii, eleviieleviieleviielevii ––––
pepepepe almalmalmalmăăăăjeni,jeni,jeni,jeni, îîîînnnn general?general?general?general?



– La Bozovici m- am întors sau reîntors ori de câte ori am fost invitat la întâlniri ale absolvenţilor sau ori de câte
ori s- a ivit ocazia. Am simţit, într- un fel, că revin acasă. Am simţit că elevii de odinioară m- au preţuit şi m- au stimat
şi eu le- am răspuns cu aceeaşi „monedă”. Convorbirile cu elevii şi colegii de odinioară au fost, pentru mine, deosebit
de plăcute şi fructuoase. De aceea, repet acum, ceea ce am mai afirmat în convorbirile cu colegii ori cu foştii elevi: Cei
mai frumoşi ani din viaţa mea de dascăl, ani cu cele mai plăcute amintiri, sunt primii, cei nouă ani petrecuţi la
Bozovici, precum şi ultimii zece petrecuţi în Elveţia. La şcoala din Elveţia, la care am funcţionat, am găsit o atmosferă
asemănătoare cu cea de la Bozovici, iar vizitele reciproce cu colegii din Elveţia au fost continuate după pensionarea
mea şi au loc şi astăzi.

La fiecare nouă vizită constat că şcoala s- a mai dezvoltat, au apărut şi se utilizează noi şi moderne mijloace
didactice în predarea- învăţarea diferitelor discipline de învăţământ, iar din relatările Dumneavoastră, ai actualilor
dascăli ai liceului, ca şi din cele publicate în revista Almăjana, am aflat, cu mare satisfacţie, că rezultatele obţinute de
actualii elevi la diferite concursuri şi examene sunt bune, asemenea celor din primele generaţii ori chiar mai bune.
Deci Dumneavoastră aveţi cu ce să vă lăudaţi, nu aveţi de ce să vă ascundeţi, spre satisfacţia Dumneavoastră, a
elevilor şi părinţilor lor, dar şi a noastră, a celor care azi nu mai putem decât să privim şi să ne bucurăm. Din păcate,
constatăm că noi, colegii de la începuturile liceului, suntem din ce în ce mai puţini, rândurile noastre s- au rărit, dar ne
aducem cu pioşenie aminte de dascălii care, prin munca lor neprecupeţită şi făcută cu deosebită profesionalitate, au
pus bazele acestei instituţii şcolare care este, iată, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici.

Elevii de-acum, cum e şi firesc, sunt mai pretenţioşi atât cu ei cât şi cu noi. Nu ne putem permite să- i catalogăm
decât în raport cu ceea ce vor fi ei mâine sau mai târziu. În orice caz, ei nu mai sunt cum au fost elevii de odinioară şi,
firesc, Dumneavoastră, profesorii de azi, nu mai sunteţi ca noi, profesorii de altădată. Am în vedere sursele şi resursele
instrucţiei şi educaţiei care se modifică, se îmbogăţesc şi se modernizează într- un ritm trepidant în societatea
globalizată de azi.

–––– DincoloDincoloDincoloDincolo dededede lumealumealumealumea şşşşcolii,colii,colii,colii, şşşştiutiutiutiu ccccăăăă aaaaţţţţiiii fostfostfostfost atrasatrasatrasatras dededede muzicmuzicmuzicmuzicăăăă şşşşiiii excursii.excursii.excursii.excursii. VVVVăăăă menmenmenmenţţţţineineineineţţţţiiii acesteacesteacesteaceste pasiunipasiunipasiunipasiuni dededede oooo
viaviaviaviaţăţăţăţă???? S- auS- auS- auS- au adadadadăăăăugatugatugatugat şşşşiiii altele?altele?altele?altele?

– Mi- a plăcut cu adevărat muzica pe care am perceput- o ca un limbaj universal. Ascult cu plăcere muzica
populară, romanţele, muzica uşoară şi de dans, muzica simfonică şi de operă din ţara unde trăiesc, dar n- am uitat nici
o clipă muzica din ţara unde m- am născut şi am devenit.

M- am străduit să transmit şi elevilor mei această pasiune. Mai mult, recunoscând talentul muzical al unor elevi
ori pur şi simplu plăcerea de a cânta ale acestora, am sprijinit, în mai multe rânduri, grupuri de elevi să formeze o
orchestră şi să cânte la reuniunile dansante ale colegilor, precum şi în cadrul unor acţiuni culturale în satele din Valea
Almăjului.

Mi- a plăcut de asemenea turismul care mă angajează şi astăzi, nu tocmai ca atunci, întrucât vârsta impune
anumite limite. M- au încântat şi mă încântă natura Elveţiei şi Germaniei, m- au fascinat altitudinile munţilor,
varietatea formelor de relief, flora şi fauna din cele două ţări şi din Europa, dar îmi stăruie în memorie obiectivele
turistice din România şi în special cele din Munţii Banatului pe care le- am văzut ori revăzut în ultimii ani.

Simfonia naturii nu poate fi percepută, pricepută şi receptată plenar, decât în templul mare al naturii sfinte.
Pornind de la acest adevăr, m- am preocupat de organizarea unor excursii cu elevii la obiective turistice din Munţii
Banatului: Rezervaţia Cheile Nerei, Ochiul Beiului şi Cascadele Beuşniţei, Cheile Rudăriei cu morile de apă, Cheile
Minişului, Cheile Caraşului, Peştera Comarnic ş.a., dar şi excursii la alte obiective din ţară cum ar fi: mănăstirile din
nordul Olteniei şi din nordul Moldovei, oraşele Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Suceava, Braşov, Sibiu ş.a.

– DeDeDeDe aproapeaproapeaproapeaproape 9999 ani,ani,ani,ani, editediteditedităăăămmmm revistarevistarevistarevista AlmAlmAlmAlmăăăăjanajanajanajana,,,, publicapublicapublicapublicaţţţţieieieie culturalculturalculturalculturalăăăă aaaa CerculuiCerculuiCerculuiCercului literar- artisticliterar- artisticliterar- artisticliterar- artistic alalalal LiceuluiLiceuluiLiceuluiLiceului
TeoreticTeoreticTeoreticTeoretic „„„„EftimieEftimieEftimieEftimie MurguMurguMurguMurgu”””” şşşşiiii aaaa CentruluiCentruluiCentruluiCentrului ZonalZonalZonalZonal dededede ÎÎÎÎnvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmâââântntntnt Bozovici.Bozovici.Bozovici.Bozovici. DorinDorinDorinDorinţţţţe,e,e,e, poticneli,poticneli,poticneli,poticneli, izbizbizbizbâââânzi.nzi.nzi.nzi. ÎÎÎÎnnnn timp,timp,timp,timp, eaeaeaea
s- as- as- as- a afirmatafirmatafirmatafirmat nunununu numainumainumainumai îîîînnnn lumealumealumealumea şşşşcolii,colii,colii,colii, cicicici aaaa ffffăăăăcutcutcutcut impresieimpresieimpresieimpresie bunbunbunbunăăăă îîîînnnn judejudejudejudeţţţţ,,,, îîîînnnn ţţţţararararăăăă şşşşiiii chiarchiarchiarchiar strstrstrstrăăăăininininăăăătate.tate.tate.tate. CumCumCumCum vedevedevedevede
AlmAlmAlmAlmăăăăjanajanajanajana (cu(cu(cu(cu intenintenintenintenţţţţiileiileiileiile şşşşiiii realizrealizrealizrealizăăăărilerilerilerile ei)ei)ei)ei) unununun intelectualintelectualintelectualintelectual carecarecarecare aaaa trtrtrtrăăăăitititit îîîînnnn acestacestacestacest spaspaspaspaţţţţiuiuiuiu miraculosmiraculosmiraculosmiraculos –––– ValeaValeaValeaValea AlmAlmAlmAlmăăăăjuluijuluijuluijului ––––,,,,
dardardardar aaaa umblatumblatumblatumblat prinprinprinprin ţţţţararararăăăă şşşşiiii prinprinprinprin Europa?Europa?Europa?Europa?

– Am avut satisfacţia, prin bunăvoinţa Dumneavoastră, să citesc revista Almăjana şi să mă bucur de fiecare dată.
Prezentarea, ţinuta grafică, dar mai ales varietatea conţinutului articolelor reprezentative contribuie la afirmarea ei, a
revistei, aşa cum aţi spus, nu numai în şcoală, ci şi în ţară, precum şi în străinătate.

Succesul revistei se datorează în primul rând perseverenţei şi pasiunii, travaliului enorm depus de profesorul şi
poetul Iosif Băcilă, fostul nostru elev, iniţiatorul, coordonatorul şi redactorul acestei minunate reviste. Îi suntem



recunoscători, deoarece prin însufleţirea şi tenacitatea Domniei sale, ni se oferă plăcute momente prin lecturarea
articolelor publicate, a bogăţiei informaţiilor pe care ni le oferă, legate de şcoală, de viaţa în acest miraculos colţ de
ţară – Valea Almăjului. Citesc cu nesaţ articolele legate de istoria locală, de trecutul, de multe ori înnegurat al
almăjenilor, mă încântă poezia ori proza unor tinere talente almăjene, îmi însufleţesc imaginaţia legendele almăjene şi
îmi sporesc mândria articolele legate de succesele obţinute de cadrele didactice în munca cu elevii, precum şi cele ale
elevilor la olimpiade, concursuri şi examene.

Revista Dumneavoastră a fost până acum, este şi trebuie să rămână oglinda vieţii Dumneavoastră şi a elevilor,
dar şi a vieţii culturale a Văii Almăjului.

– CeCeCeCe aaaaţţţţiiii doridoridoridori ssssăăăă transmitetransmitetransmitetransmiteţţţţiiii colectivuluicolectivuluicolectivuluicolectivului didacticdidacticdidacticdidactic dededede azi,azi,azi,azi, elevilor,elevilor,elevilor,elevilor, almalmalmalmăăăăjenilorjenilorjenilorjenilor lalalala SSSSăăăărbrbrbrbăăăătoareatoareatoareatoarea celorcelorcelorcelor 50505050 dededede
anianianiani dededede îîîînvnvnvnvăţăăţăăţăăţămmmmâââântntntnt licealliceallicealliceal lalalala Bozovici?Bozovici?Bozovici?Bozovici?

– Cea mai mare plăcere pentru mine şi nu numai pentru mine, ar fi să pot citi pe ecranul calculatorului de la
domiciliul meu din Germania informaţii şi noutăţi, la zi, din activitatea corpului profesoral al liceului în care mi- am
început şi eu cariera didactică, din activitatea ştiinţifică, culturală şi sportivă a elevilor acestui liceu, din producţiile lor
literare ori ştiinţifice, din viaţa şi activitatea bogată a unor foşti elevi, astăzi personalităţi cunoscute şi apreciate ale
vieţii economice, ştiinţifice, culturale ori sportive ale judeţului ori ale României.

Sunt convins că mai există în acest liceu suficiente resurse umane, profesori şi elevi, care posedă cunoştinţele şi
priceperea, dar şi dispuşi să depună eforturile enorme, necesare pentru realizarea acestui obiectiv. Ar putea constitui
un argument în plus pentru sporirea renumelui acestei prestigioase instituţii…

Ce aş putea să urez altceva colectivului didactic, la acest moment aniversar, decât puterea de a continua tradiţia
creată, de a o consolida şi dezvolta, spre binele elevilor, al viitorului Văii Almăjului, judeţului şi al României în cadrul
Uniunii Europene.

A consemnat: IOSIFIOSIFIOSIFIOSIF BBBBĂĂĂĂCILCILCILCILĂĂĂĂ
toamna, 2003

NOTENOTENOTENOTE:
„Andrei Hell este un om fericit, departe de consătenii de la Sântana, undeva în apropierea oraşului Karlsruhe.

Acesta îşi datorează existenţa, în mare parte, Palatului ctitorit de Margave Karl Wilhelm din Baden Durlach în 1715.
În prezent aici este Muzeul Statului Baden (Badischen Ludesmuseum) cu o bogată colecţie din faianţă pe care

colegul meu de odinioară ni l- a prezentat cu o competenţă de muzeograf. Cu acelaşi entuziasm m- a condus pe aleile
Grădinii Botanice, mândru, dar cu ochii umezi, ori de câte ori încerca o comparaţie cu România, cu Aradul,
Timişoara şi Clujul – oraşele preadolescenţei, adolescenţei şi tinereţii Domniei Sale.

Andreas Hell este mândru că s- a născut în România şi se bucură că a trăit în preajma unor intelectuali –
profesorii de la Liceul Moise Nicoară, Universităţile de Vest din Timişoara şi Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – pe
care i- a admirat, i- a pândit şi le- a encodat gesturile cu uimirea neofitului, care a încercat să le perceapă şi să le
înţeleagă felul de a gândi şi de a simţi, de a se implica în rezolvarea problemelor. Urmărindu- i cu respect şi
consideraţie, el şi- a modelat întruna propria- i personalitate […].

Modelelor din ţară – aşa cum au fost – le- a adăugat altele din Germania şi Elveţia, unde, la rândul său, a devenit
un model: românul ştie ce ştie. Este uşor de înţeles că nimeni nu îşi propune un model fără nici o învăţătură sau,
oricum, fără una acceptabilă. Toţi îl urmăreau pentru ceea ce face cu atâta uşurinţă: mânuirea aparatelor, corelarea lor,
eventual sesizarea defecţiunilor şi remedierea acestora. Actele, operaţiile şi acţiunile sale deveneau dezirabile,
exemplare, ele nu doar obligau, ci îngăduiau mai ales elevilor, dezacordul, analiza şi plăsmuirea modelului râvnit.

Dascălul pe care l- a întruchipat Hell Andrei printre străini, noii săi colegi, deşi atât de aproape ca fire, ca fel de
a fi, de a gândi şi de a vorbi, ştia că toţi sunt cu ochii pe el şi, oricâtă încredere i- ar acorda, au de fiecare dată o
anumită reţinere pe care treptat a înlăturat- o, fără să intre în dezacord cu mentalitatea germano- elveţiană. Prin tot ceea
ce făcea, întreaga sa activitate reprezenta nu doar o pledoarie pentru integrarea şi renovarea tehnologiei didactice, ci o
dovadă a înţelegerii comprehensive a fizicianului, a altruismului său nedisimulat.

Deşi nu- i place să vorbească despre ceea ce a fost slujba pentru el, timp de aproape două decenii, acum în
pragul pensiei îşi asumă cu mândrie statutul de profesor, acelaşi, zice el, aici şi acolo, departe, în România – la Liceul
din Bozovici şi din Timişoara – Energetic şi C.D.Loga.



Dacă- ţi faci cum trebuie datoria, în folosul elevilor şi al studenţilor, viaţa este foarte frumoasă, aproape fără
cusur. Bucuria, rezultat al activităţii de predare- învăţare, este mai mare decât oricare altele pe care le- ai trăit, deoarece
sunt atâtea întâmplări în viaţa ta nedorite, urâte, de care refuzi să- ţi aduci aminte, să le elforezi, anodine, anapoda şi
doldora de fapte şi întâmplări repudiabile, încât ori de câte ori apari în faţa clasei şi ai reuşit să laşi dincolo de prag
ceea ce îţi aparţine, eşti salvat, mântuit, ca atunci când te- ai spovedit şi împărtăşit. Lecţiile cu precădere de fizică,
organizate şi desfăşurate în congruenţă cu toate cerinţele ştiinţei, pedagogiei, psihologiei şi metodicii, au reprezentat
pentru domnul profesor viaţa, poate chiar viaţa pe care ţi- ai dori- o mereu mai bună, mai fericită, a omului de la
catedră.

O atare înţelegere a profesiei practicate în ţară sau în altă parte, cazul Domniei Sale, constituie o pledoarie
pentru dăruire, concomitent o dovadă incontestabilă a frumuseţii şi perfecţiunii sale.”

PETROMANPETROMANPETROMANPETROMAN PAVEL,PAVEL,PAVEL,PAVEL, PETROMANPETROMANPETROMANPETROMAN IOANIOANIOANIOAN –––– coordonatoricoordonatoricoordonatoricoordonatori
(Personalităţi de marcă din Timişoara la Timişoara şi noi la ele acasă, vol. II – Scriitori, mari cărturari şi profesori – Editura

Eurostampa, Timişoara, 2008, p. 443- 445)

„Întotdeauna când intru pe poarta Liceului din Bozovici, mă copleşesc amintirile copilăriei, deoarece sunt unul
din cei ce au făcut parte din prima promoţie de absolvenţi ai acestuia. De fapt, mă copleşeşte frumuseţea tinereţii şi
acum după mai mult de jumătate de veac de la auzul primului clopoţel.

În anul 1957, împreună cu alţi copii de seama mea, din satele Almăjului şi Crainei, am început urcuşul pe drumul
cunoaşterii. Aici, sub tâmpla Vârfului Crâst, din anul 1957 până în anul 2009, au străbătut drumul învăţării peste 2900 de
absolvenţi din care peste 700 şi- au desăvârşit studiile pe băncile învăţământului superior.

Pe lângă cei care au pus prima piatră la fundamentul Liceului din Bozovici, cu plăcere îmi amintesc de
profesorii Andrei Hell, Cornel Ponea şi Paulian Căplescu, deoarece au înţeles, ca nimeni alţii, să- şi dăruie întreaga
fiinţă şlefuirii inteligenţelor native de care Valea Almăjului nu a dus lipsă niciodată.

Râul Miniş, îmbăind în strălimpezimea- i albastrul cerului aşternut deasupra târgului Bozovici, îmi aduce cu
plăcere aminte de orele educative în care profesorul- diriginte Andrei Hell ne- a picurat în suflet îndrăzneala de a privi
înainte.

Cuvintele sunt insuficiente pentru a creiona puterea de muncă a tânărului profesor, venit la Bozovici, pentru a
imprima liceului abia înfiinţat pecetea personalităţii sale de om, ce a aprins în sufletul nostru credinţa că ne vom
număra printre cei care vor da tonul când se fac regulile din timpul jocului vieţii ce va urma.

Absorbind, cu porii sufletului, tihna pământului almăjan, profesorul Andrei Hell reuşeşte cu ajutorul
matematicii şi fizicii să elibereze cuvântul din încorsetările celui de-al VII- lea deceniu al secolului al XX- lea.
Încrezător în puterea cuvântului, tânărul profesor din Sântana-Arad, unul din marii şlefuitori de suflete de la liceul
almăjan, pe lângă faptul că trece cu uşurinţă de la argumente de ordin ştiinţific la cele naturale, pătrunde cu emoţie în
esenţa şi multiplele aspecte ale vieţii oamenilor, în rândul cărora a trăit aproape 10 ani.

La întâlnirea de 50 de ani de la înfiinţarea Liceului din Bozovici (mai- 2008), împreună cu profesorul- diriginte,
venit din Germania pentru acest eveniment, şi colegii de clasă Dănilă Rădulea, Mircea Chivu, Elisei Giurginca,
Nicolae Ioana, Iosif Negru, Vioara Sârbu (Şerpe), Doina Ursu (Ionescu), Elena Voin (Albu), Sorin Lepşi şi Martin
Ciocu am ajuns la concluzia că din Almăj ni se trage aristocraţia intelectuală de oameni ce respiră bună dispoziţie.

Depănând firul amintirilor, profesorul- diriginte, Andrei Hell, prin claritatea vorbei încă nemarcată de trecerea
timpului, ne aminteşte de omul de la catedră ce ne- a sfătuit: «Atunci când vă simţiţi împliniţi materialiceşte, nu vă
alăturaţi acelora mereu în contradicţie cu toată lumea»”.

DDDDĂĂĂĂNILNILNILNILĂĂĂĂ SITARIUSITARIUSITARIUSITARIU
(Valea Almăjului – metaforă a existenţei,

Editura Neutrino, Reşiţa, 2011, p. 356- 359)


