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      DOMNUL PROFESOR GHEORGHE ALIMPESC 
 

 

1. A fi educator e mai mult decât o profesie, e o vocație Ea 

completează triada slujirii omului în ipostaza educare și instruire, 

suferință și vindecare, credință și iertare. Așa cum medicul și preotul 

au simțit chemarea dragostei de oameni, și educatorul „s-a văzut” 

printre copii. La ce vârstă și în ce împrejurare v-aţi dat seama că 

locul Dvs. este la catedră? 

 

La formarea personalității umane contribuie mai mulți factori 

care aparțin mediului material, socio-uman, cultural, mentalităților 

individuale și colective etc. 

 M-am născut într-un sat de deal ai cărui locuitori se ocupau 

cu creșterea vitelor, cultivarea pământului și tăierea pădurilor.  

 Satul Curpenii Silvașului era locuit de vreo 40 de familii, 

avea biserică din 1942, dar nu a avut școală, până în 1948, când s-a 

înființat prima școală. Dacă unui copil îi plăcea cartea, îl avea ca 

model pe preot și pe cântărețul de la biserică! 

 În 1948, am mers la școală în satul vecin, Lingina, azi 

Izvoarele. L-am avut învățător pe Novac I., un dascăl excepțional! 

Din clasa a II-a, am învățat la școala din satul meu, cu învățători de 

diferite ocupații (unul, de exemplu, era pădurar la Silvașul de Sus!) .  

 Se înțelege de ce modele pentru mine au fost slujitorii 

bisericii: preotul din sat și cântărețul de la strană, care era fratele 

bunicii mele și care avea intenția să mă învețe rânduielile bisericești 

ca să-l ajut la slujbe. 

 Cei mai deosebiți oameni din anii copilăriei mele au fost 

preoții de la Sfânta Mănăstire Prislopul Silvașului – Părintele Arsenie 

Boca și Părintele Dometic Manolache. Așa că visul meu și al 

părinților mei era să ajung preot! 

 După terminarea clasei a IV-a, nefiind școală cu clasele V – 

VII, prin apropiere, am rămas acasă, ajutat și de mentalitatea 

țărănească potrivit căreia patru clase sunt suficiente! 
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 Intervenția părintelui Dometic m-a salvat: a venit la noi acasă 

și nu a plecat până nu i-a lămurit pe bunici și pe părinți ca să urmez 

școala mai departe. 

 În 1952 s-a înființat ciclul gimnazial la Toplița pe care l-am 

urmat. La terminarea acestuia, trebuia să urmez liceul sau seminarul. 

La seminar erau taxe mari, motiv pentru care părinții de la Prislop și 

preotul nostru m-au sfătuit să urmez liceul, pentru că – spuneau ei – 

„vremurile sunt grele pentru Biserică”. 

 Între 1955 – 1959, am urmat Școala Medie din Hunedoara. În 

1959, prin Decretul 410, s-au desființat mănăstirile! La Teologie nu 

mai erau locuri cu bursă, așa că – în condițiile nou create – am optat 

pentru istorie, candidând la bursă de sfat popular. 

 De ce la istorie? Istoria era cea mai apropiată disciplină de 

teologie și de religie, în general. Apoi cu istoria m-am întâlnit încă 

din copilărie, prin mama care știa multe legende, povești și poezii 

patriotice (mai ales Balada Brâncoveanului!). 

 Am copilărit în timpul războiului. Îmi amintesc de 

bombardamentele din 4 aprilie 1944. Bătrânii povesteau, la șezători 

sau duminica, diferite întâmpări din cele două războaie la care 

participaseră. 

 Am avut și buni profesori de istorie: în școala generală pe 

Pădureanu B., pe Alexandrescu P. și Cercea S., iar în liceu pe 

Iorgovan Constantin, cel care a avut un rol hotărâtor în orientarea 

mea spre istorie. Visam să ajung să lucrez la arhive, la muzeu, ori în 

cercetare. 

 Orientarea spre dăscălie s-a format treptat prin practica 

pedagogică de la Liceul „George Coșbuc” din Cluj și apoi prin 

practica pedagogică de două săptămâni de la liceul din Prundul 

Bârgăului, pe lângă acesta funcționând și un cămin pentru copiii 

orfani. 

 La terminarea facultății, am mers la repartiția în învățământ 

pe țară, la Iași, în iulie 1964, luând postul de la Școala Medie Ghelar. 

 Colectivele didactice de aici și de la Școala Generală Nr. 4 m-

au format ca dascăl și m-au determinat să rămân în învățământ! 
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2. Este știut că, în alegerea acestui drum de vocație profesională, 

un rol important îl joacă modelul/modelele didactic(e). Prezentați-ne 

modelul/modelele care și-a(u) pus amprenta asupra personalității 

Dvs.! 

 

Ca modele didactice i-am avut pe toți învățătorii și profesorii 

mei, în ceea ce privește învățătura și ținuta. De la fiecare am căutat să 

iau ce avea mai bun, dar – sigur – profesorul și dirigintele meu, 

Iorgovan Constantin, a avut rolul principal în orientarea mea spre 

istorie!  

 Prin 1958, a fost repartizat la liceul nostru profesorul Ovidiu 

Popescu care, locuind la internat, zilnic venea la noi în dormitor și ne 

povestea diferite legende, întâmplări și fapte istorice. Și el mi-a fost 

un model de râvnă în cunoașterea istoriei, în lectură și studiu. 

 Modele mi-au fost și profesorii din facultate. Profesorul 

Nicolae Lascu m-a învățat cum să motivez nota elevului, iar 

respectul față de toți oamenii l-am dobândit de la academicianul 

Constantin Daicoviciu. De la toți dascălii mei am învățat ordinea și 

seriozitatea în muncă și în viață! 

 

 

3. Gimnaziul și liceul înseamnă anii modelării sufletești și ai 

formării culturii generale. Ce amintiri, legate de oameni (colegi și 

profesori) și întâmplări/fapte ale Dvs. sau ale altora, mai păstrați? 

 

Deși prin anii ’50 – ’59 era multă sărăcie, iar Hunedoara era 

caracterizată ca „oraș al derbedeilor”, din cauza afluxului forței de 

muncă dinspre Oltenia și Moldova, în principal, exista totuși o 

bogată activitate științifică, culturală, literară etc.  

 La cluburile muncitorești și la Casa de Cultură se făceau 

expuneri științifice, mai ales de către profesorii R. Fotescu și I. 

Zăvoianu. O orchestră semisimfonică era condusă și dirijată de 

profesorul nostru de muzică, B. Cobasnian, cu soliști din București și 

Cluj. Mai funcționau un teatru muncitoresc, o fanfară, coruri ale 
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diferitelor întreprinderi, Cenaclul literar „Flacăra”, condus de N. 

Chirica, Iv  Martinovici și N. Constantinescu. 

 În liceu, aveam un cerc de teatru condus de profesorul I. 

Pencioiu, care a prezentat spectacole cu piesa Omul cu mârțoaga de 

Gh. Ciprian.  

 Cenaclul literar al liceului era condus de profesorul de 

română și bibliotecarul școlii, Gh. Precupescu. În cadrul acestuia s-

au remarcat poeții V. Niță și S. Sălagea. Articole din revistele literare 

Gazeta literară, Tânărul scriitor, Contemporanul ș.a. erau citite și 

comentate nu numai la cerc, ci și la clasă. Activitatea cenaclului a 

încetat odată cu arestarea profesorului Precupescu, pe motiv că făcea 

parte din Oastea Domnului. 

 Amintiri deosebite sunt legate de profesorul de istorie și 

dirigintele meu, Iorgovan Constantin. Datorită dânsului am avut 

bursă tot timpul liceului! Taxa școlară era de 200 de lei, pe pătrar! 

Având bursă, am fost scutit de această taxă.  

 Am fost unul din cei patru favoriți, băieți din clasa sa, pe care 

anual, pe 21 mai – de ziua onomastică – ne invita la dânsul la masă, 

deși avea un salariu mic, soția era educatoare și avea trei copii mici! 

La ziua onomastică a profesorului meu diriginte am fost prezent până 

la sfârșitul vieții sale. Devenise o tradiție respectată cu sfințenie și de 

dânsul și de familia mea. 

 

4. Ați urmat cursurile Facultății de... din... Studenția are 

farmecul ei, asigurat de colegi și profesori, de bibliotecă și examene, 

de distracții și optimismul vârstei. Cu siguranță, într-un colț de suflet 

mai există amintirea unui cadru didactic universitar, care (vi) s-a 

impus profesional și uman, a unei scene de viață studențească, sau a 

unei situații deosebite despre care v-am ruga să vorbiți. 

 

Cursurile Facultății de Istorie le-am urmat la Cluj, între 1959 

– 1964. Aveam bursă de sfat pe care o primeam, indiferent de notele 

primite la examene. 

 În primele săptămâni ale anului I, mergeam mai mult la filme 

decât la bibliotecă, până când doi colegi, Thomas Nägler și Liviu 
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