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”Unio-Traian Vuia”
Scris de Vasile Nechita, 27 noiembrie 2015

Zilele trecute,
elevii Colegiului Tehnic ”Unio-Traian Vuia” au avut prilejul să participe la
manifestarea intitulată „Extemporal la ora de lectură”, parte a Proiectului „Să
ne cunoaştem oamenii de cultură din judeţ“.
La întâlnire au participat oameni de cultură sătmăreni: dr. George Achim, profesor
universitar, Felician Pop, directorul Muzeului Judeţean Satu Mare, Robert Laszlo,
directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Satu Mare, dr. Natalia Boloş, inspector şcolar, Teodor Curpaş, scriitor, Loredana
Ştirbu, poetă, cadre didactice, elevi, jurnalişti.
Organizatorii evenimentului din sala amfiteatru a colegiului au fost dr. Vlaicu
Popescu, directorul colegiului gazdă, Adina Ciutan, directoare adjunctă şi Cornelia
Bălan Pop, profesoară şi poetă.
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Între
obiective figurează: cunoaşterea oamenilor de cultură din judeţ, a unor opere ale
acestora, încurajarea frecventării bibliotecii, încurajarea dezvoltării pasiunii pentru
literatură, oferirea unor modele artistice în interpretarea şi lecturarea unui text literar,
încurajarea descoperirii textului literar ca răspuns la întrebări despre oameni, despre
lume, despre perceperea ei.
Două evenimente îngemănate
Proiectul la care ne referim a fost conceput şi aplicat ca o îmbinare între o activitate
didactică şi una culturală, integrate şi centrate pe o temă comună: ”Aspecte
postmoderne din lirica lui Nichita Stănescu”. Practic, pe fondul unei proiecţii video, a
fost prezentat un rezumat al lucrării de gradul I, prezentat de profesoara Adina Ciutan,
după care elevi ai colegiului au recitat poezii de acelaşi autor – Nichita Stănescu. În
finalul secvenţei, un elev a interpretat melodia “Ce bine că eşti”.
Poeţilor li s-a dat un extemporal în care li s-a cerut să consemneze, spre amintire,
câteva date despre ei şi opera lor şi, evident, să lase (bibliotecii) un autograf. Întrucât
în „lucrarea de control” s-a descoperit că unul dintre invitaţi avea ziua de naştere, i s-a
cântat tradiţionalul „La mulţi ani!”, moment emoţionant pentru Felician Pop.
Dialog cu elevii
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În acest context, iniţiatorii
au reuşit să realizeze un dialog cu elevii, prin care să-i apropie de scriitori şi de
creaţiile lor. Acest demers şi l-a asumat profesorul universitar George Achim,
începând cu întrebări simple, adresate elevilor: ce emisiuni de televiziune urmăriţi?
Ce poeţi români cunoaşteţi? Tot Georghe Achim i-a îndemnat pe elevi să citească
mult, literatură, ziare, chiar dacă trăim într-o cultură a audiovizualului. El a tradus,
pentru cei prezenţi, deosebirea dintre limbajul poetic şi cel profan. Totodată,
profesorul a recitat superb poezia Leoaică tânără iubirea.
Consideraţiile lui Teodor Curpaş
La rândul său, profesorul Teodor Curpaş a subliniat importanţa literaturii ca mijloc de
educaţie, arătând că din literatură ai multe de învăţat. Vorbitorul a avut şi o remarcă
critică la adresa unor profesori “care nu ştiu ce cărţi se află în biblioteca şcolii, iar la
şcolile mari nu se întreprind activităţi culturale deoarece profesorii sunt obosiţi cu
activităţi particulare”. Totodată, el le-a spus elevilor că ora petrecută de ei alături de
poeţii sătmăreni va rămâne peste ani memorabilă prin faptul că s-a recitat din Nichita
Stănescu, care a afirmat cândva că se teme ”ca harta limbii române să nu devină mai
mică decât harta ţării”. Cu acel prilej, Teodor Curpaş a dăruit elevilor două din cărţile
sale, ”Oameni şi fapte”, apărută la Editura Daya din Satu Mare în 2014 şi volumul de
versuri ”Lumini umbrite”, apărut la Editura Daya, Satu Mare, în 2014.
Nichita Stănescu “a forţat limba română”
În cuvântul său, Felician Pop le-a povestit celor prezenţi despre vizita lui Nichita
Stănescu la Satu Mare în anul apariţiei lucrării sale Epica magna, caracterizându-l pe
autor “criptic şi totuşi popular”, dovadă fiind tirajul mare în care i se publicau
lucrările. Numindu-l pe Nichita Stănescu drept “un poet care a forţat limba română”, a
amintit de spusele sale memorabile: “dacă nu v-a fost frică să vă naşteţi, de ce v-ar fi
frică să muriţi?”.
Robert Laszlo s-a folosit de acel prilej pentru a anunţa pregătirea unui festival de
muzică folk, la care este invitat Andrei Păunescu, fiul marelui poet Adrian Păunescu.
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La rândul său, poeta şi preşedinta Cenaclului scriitorilor Loredana Ştirbu a citit câteva
versuri din creaţia sa proprie.
Profesoara Cornelia Bălan Pop a îndeplinit oficiul de gazdă al manifestării de la
Colegiul Tehnic ”Unio-Traian Vuia”.
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