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APRINDE O FĂCLIE!

Educaţia nu este ceea ce ai memorat, nici măcar cât ştii.
Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.
Anatole France

Interviurile au rolul de a scoate în evidenţă personalitatea invitatului la conversaţie. Cel
care pune întrebări este cu atât mai bun cu cât este mai „discret”, cu cât nu încearcă să se pună
pe el însuşi în valoare, chiar dacă el chiar este o valoare. Când două personalităţi se află în
dialog, nu trebuie decât să ascultăm şi să învăţăm. În volumul de faţă, personalităţi ale
universului artistic, ştiinţific şi spiritual sunt în dialog cu Matei Georgescu. Despre vocaţie şi
educaţie.
Dar cine este Matei Georgescu, dincolo de un CV impresionant?
Aveam referinţe excelente despre omul şi profesorul Matei Georgescu. Asta nu m-a
împiedicat ca, după prima întâlnire – e drept, pe coperta cursului Introducere în psihologia
comunicării –, să decretez că nu-mi place. Nu-l cunoşteam. Pur şi simplu am hotărât că numi place pentru că, citind, nu am înţeles mai nimic! Educaţia mea precară? Îngâmfarea că
sunt capabilă să înţeleg orice text scris în limba română? Prejudecată? Sau iritarea că
vocaţia mea către aprecierea tuturor oamenilor era „ofilită”. Nu o să spun că nu mi s-a mai
întâmplat! Demn de atenţie e faptul că nu-mi ieşea din minte! După o vreme, urmăresc la
TVH interviul cu Marcel Iureş. Nu numai că înţeleg, dar îmi place, sunt impresionată de
temeinicia documentării şi de claritatea întrebărilor. Încă am mici obiecţii. Mi se pare prea
domol şi cam static. În fine. Trece vremea. Într-o zi, pe uşa redacţiei revistei Opinia
naţională intră un tânăr înaaalt, subţire, chel, cu ochi pătrunzători. Se prezintă, cu timiditate
(sau doar mi s-a părut!) „Matei Georgescu, de la Facultatea de Sociologie-Psihologie. Nu vă
reţin. Am venit să vă anunţ despre…” Nu m-a reţinut. Am vorbit vreo trei ore. Amândoi ne
grăbeam… Şi, ca să închei cu confesiunile, profesorul Matei Georgescu mi-a devenit un
prieten drag. Ceea ce nu-l scuteşte de critici. Nu l-am scutit nici de întrebarea referitoare la
limbajul – de neînţeles pentru mine – din Introducere în psihologia comunicării. Mi-a spus
că este felul lui de a se ascunde… în cuvinte. Îl contrazic, din nou. De fapt, mi-a atras
atenţia, cu delicateţe, că el foloseşte un limbaj specializat, la care au acces profesioniştii din
domeniu. Şi, cu cât este mai specializat în calificarea lui de bază, cu atât este mai accesibil
în lumea de dincolo de profesie.
Matei Georgescu nu se ascunde în cuvinte, el îmbracă în cuvinte informaţii,
sentimente, educaţie şi vocaţie. Nu ştiu dacă toţi interlocutorii îi sunt prieteni. Dar aşa pare.
Şi toate personalităţile cu care se află în dialog devin „accesibile”, devin persoane pe care
le-ai invita, cu drag, la o cafea. Multe dintre ele, veţi afla citind cartea, întreabă de unde ştie
Matei Georgescu atâtea lucruri despre ei.
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Interviurile scot la iveală modele (de care avem atâta nevoie!), aflăm despre: sociabilitate, tact, răbdare, amabilitate, simţ al umorului, abilitatea de a ceda în unele privinţe,
prezenţă de spirit, intuiţie, imaginaţie, rapiditate în gândire şi în luarea deciziilor, capacitate
de analiză şi sinteză, organizare, onestitate, corectitudine, obiectivitate, abilităţi de
comunicare scrisă şi orală, competiţie, toleranţă, cinste, perseverenţă, stăpânire de sine,
creativitate, sponta-neitate, spirit de aventură, curiozitate, talent, modestie, limbaj accesibil
publicului larg… despre vocaţie şi educaţie.
Oameni de ştiinţă, maeştri spirituali, cercetători, doctori, cântăreţi, actori, ziarişti,
sportivi, din ţară, din Europa, din Asia, din America, mărturisesc devenirea lor, visul,
educaţia, obsta-colele, permanentul efort de formare şi adaptare, vorbesc despre modele,
despre întâlniri destinale, despre vocaţie. Fiecare interviu este o lecţie, care vă va descoperi,
dincolo despre ceea ce ştiţi despre performerii care sunt, oameni care cred în educaţie, în
diversitatea ei, în spiritualitate, oameni care ştiu că învăţarea nu se termină niciodată.
Prezentul volum este o continuare firească a altor două: Walk the Talk in education/
Zis şi făcut în educaţie (2014) şi Repere şi tendinţe în educaţie (2014), toate având originea
în proiectele de cercetare ştiinţifică, derulate de Universitatea Spiru Haret, începând din
anul 2012: Spiritualitatea în serviciul educaţiei, Modele în educaţie şi Vectori actuali în
educaţie, proiecte ce demonstrează că s-a înţeles că nu este suficient să impui acumulare de
cunoştinţe, ci trebuie, cum minunat spunea Plutarh, să aprinzi o făclie, care, mai târziu, să
lumineze cu lumina proprie.
Mioara VERGU-IORDACHE
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