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MIHAELA  BAL 

 

BUCUREȘTI 

 

 .... din ce în ce mai des văd impostori în învățământ care mimează 

actul culturii și actul științific... 

 

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? 

Mai târziu decât ar fi fost cazul. Eram deja profesoară de 

șase-șapte ani, când o fostă colegă de facultate mi-a sugerat să 

particip la un concurs pentru ocuparea unui post de redactor la Radio 

Horion. Am luat concursul, dar n-am spus nimic la școală, 

nădăjduiam să ajung la vacanță și, abia atunci, să le spun celor din 

conducere că plec. Cum era firesc, directorul postului de radio a 

solicitat o întâlnire cu cei admiși, care se dorea o primă ședință de 
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redacție. La sfârșit, am stat puțin de vorbă cu el, între patru ochi  și l-

am întrebat cam cât timp pentru lectură voi mai avea, eu fiind cititor 

de filosofie! Omul m-a privit surprins: Păi, bine, bre, asta e treaba 

noastră? Aici nu citește nimeni! Toți ne documentăm la repezeală! 

Atunci mi-am dat seama ce meserie binecuvântată am ca 

profesor! Nu numai că pot citi în fiecare seară, dar pot împărtăși 

lecturile mele cu cei cărora le folosesc, cu elevii mei. N-am mai dat 

pe la redacție, mai ales că aveam o emisiune despre unde se 

înfrumusețează doamnele, care n-avea nimic în comun cu Immanuel 

Kant și a sa critică a rațiunii! Anul trecut, împreună cu trupa de teatru 

pe care o conduc, am participat la Casa Radio, la un proiect de 

relansare a teatrului radiofonic pentru elevi, intrând în fonoteca de 

aur cu piesa „Rusaliile” de Vasile Alescandri. Pe parcursul 

înregistrărilor, în studioul de la Radio România Cultural, m-am 

gândit că… dar ce rost mai are să vă spun? Deja sunt profesor și asta 

nu se mai schimbă! 

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.! 

În școală nu am avut modele. Poate antimodele! Dar și asta e 

motivant, nu-i așa? În afara școlii, modelul meu a fost (și a rămas) 

Florian Pittiș. A fost un mare dascăl! În fiecare duminică, înainte de 

‘89, la Bulandra, la sala „Grădina Icoanei”, tineretul rebel din 
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București se aduna pentru conferințele „Poezia muzicii tinere”, unde 

ni se preda muzică bună. Pittiș ne deschidea ferestre spre Europa, 

prin muzica rock și ne prezenta peisajul muzicii românești. De la el 

am învățat despre Phoenix (pe atunci trupă interzisă!), despre Păunița 

Ionescu ș.a. De atunci sunt rocker (iremediabil)! 

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?  

Îmi amintesc că în gimnaziu citeam foarte mult și eram 

talentată la desen. Un an am mers la Liceul de Artă, de unde m-a 

retras mama, că „nu se face carte”. Liceul de Matematică-Fizică, 

clasa specială de fizică, a fost mai pe gustul ei și ani de zile m-a visat 

farmacistă, în timp ce eu mă visam regizor sau actriță. Ideea este că 

la întâlnirea de douăzeci de ani de la absolvirea liceului i-am uimit pe 

toți cu meseria mea și profesorul de economie politică mi-a zis să am 

elevi după chipul și asemănarea mea! Încă nu-mi dau seama dacă e o 

urare sau un blestem! 

Ați urmat  cursurile Facultății de Litere din Craiova. 

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. 
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În facultate erau mulți profesori cu renume (Eugen Negrici, 

de exemplu!), dar un singur Dascăl: Domnul Aurelian Popescu. 

Trecut prin închisorile comuniste, în urma întâlnirii intelectualilor de 

la Putna, considerată „subversivă”, Domnul Profesor a fost reabilitat 

și i s-a permis să vină la catedra de folclor, ca asistent universitar. Își 

formase un cerc de câțiva studenți, printre care eram și eu, cu care 

organiza, vara, tabere de cercetare în diverse zone: Nordul Olteniei, 

Banat, Moldova. Odată, eram la Novaci, cu studenți din cele cinci 

centre universitare (atâtea erau pe atunci!), și, noaptea, colegii din 

celelalte universități împreună cu profesorii lor s-au angrenat într-un 

chef, de-a venit poliția/miliția din Tg.-Jiu și ne-a luat la bani mărunți! 

Domnul Profesor a fost singurul cadru universitar care nu a 

participat, dar la ora șase dimineața, alertat de telefonul unui profesor 

din Iași, a venit într-un suflet să vadă ce ispravă am făcut. Toți 

profesorii universitari s-au dezis de studenții lor, de parcă nu făcuseră 

tărăboi împreună, numai Domnul Profesor ne-a luat pe noi alăturat, 

zicându-ne: măi, copiii mei, prieteniile adevărate nu se prețuiesc la 

băutură! Și cu bonomie, față de șeful de post: iartă-ne și matale 

astăzi, că mâine e 23 August, se bucură și ei!  

Ați absolvit și ați fost repartizat(ă) sau ați ales (localitate, 

școală....) din ce motive? Dacă a fost cazul, cum ați depăşit 

nemulțumirea și cum v-ați împlinit dorința unui alt post didactic? 

Am fost repartizată la Școala Generală Nr. 1, Petroșani, 

județul Hunedoara. Puteam alege Praid, Dorohoi, Gheorghieni, 
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Miercurea Ciuc sau niște sate (nu le-am reținut!). Eu n-am fost 

nemulțumită niciodată de locul unde mi-am desfășurat activitatea. 

Am fost un om liber și înainte de ‘89 și după. Libertatea interioară îți 

permite să fii împăcat oriunde. Așa se face că în anii ’90, când toți se 

întorceau în marile orașe, eu am rămas în Petroșani vreo paisprezece 

ani. Și mă reîntorc aici aproape săptămânal… Îmi place muntele! 

Cum ați fost primit(ă), ce colegi ați avut, în ce relații ați fost 

cu ei și care era atmosfera din cancelarie? 

Nu mi-am dat seama cum am fost primită. Asta e treaba cui 

m-a primit, nu a mea. Nu am avut și nu-mi fac prieteni în cancelarie. 

Dacă vreți picanterii, atunci vă pot face o comparație între două mari 

tipuri de cancelarii. Cancelaria comunistă și cea democrată. 

Cancelaria comunistă avea ca părți bune: fumatul la liber, oriunde te 

tăia capul, tăceri meditative, libertatea stagiarului de a refuza 

inspecțiile nedorite, iar ca părți proaste… păi, cred că ar trebui să 

scriu o carte separată! Cancelaria democrată are ca părți proaste: 

condiția intelectualului ca specie pe cale de dispariție, haosul, 

certurile penibile ca expresie a orgoliului didactic, iar ca părți bune: 

utilizarea căștilor de ascultat muzică, pe când ceilalți își pun poalele-

n cap, ținuta lejeră a profesorului (blugi și rucsac!), neimplicarea 

politică (dacă n-ai chemare!). 

Ce au în comun cele două tipuri de cancelarii?... politizarea 

învățământului și două categorii de oameni care le populează: dascăli 

și „domni”, adică salariați și carieriști, adică oameni care vin la 
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