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Cuvânt înainte
Plecarea lui Nichita Stănescu, în acel dincolo al
moşilor

�i

strămoşilor,

a

însemnat

o

zguduire

sentimentală fără prec�dent în spaţiul cultural românesc
.
al veacului XX şi, probabil, fără repetabilitate
comparabilă, o lungă perioadă de timp.
Sufletul românesc, regăsindu-se în fiinţa poetu
lui, îi integra cu voluptate creaţia în ţesătura lui ances
trală, în mit şi în nemurire.
După

13 decembrie

1983, s-a declanşat un

fenomen cultural pro-nichita stănescian, de proporţii şi
de durată, pornit de pretutindeni şi susţinut pretutindeni:
de la şcoala, biblioteca şi căminul cultural sătesc până la
institutul de învăţământ superior, Uniunea Scriitorilor şi
Academia Română. Se citea şi se recita Nichita, se
vorbea şi se scria despre Nichita şi ca Nichita, se
tipăreau

cărţi

şi

revi5te,

se

organizau

sesiuni

de

comunicări, expoziţii, spectacole, concursuri, festivaluri
etc. - destinate celui de curând aşezat în galeria marilor
dispăruţi ai lit·::raturii române.
Judeţul Prahova, cu toate localităţile lui şi, în
mod special, cu Ploieştiul - locul de baştină ş1 de
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esenţială fonnare a

poetului, a fost prins, încă de la

începuturi, în febra acestui fenomen cultural.
Cartea de amintiri a domnului inginer Emil
Popescu, prieten apropiat al lui Nichita şi coleg de clasă,
împărţind cu acesta, în ultimii ani de liceu, aceeaşi
bancă şi, de multe ori, aceleaşi visuri şi întâmplări
adolescentine, este şi ea o mărturie a acestui fenomen
cultural.

O remarcă merită tăcută, cu acest prilej: angaja
rea exemplară a prietenilor, colegilor de liceu şi de
facultate, în acţiuni de suflet, închinate neuitării lui
Nichita. Mă simt onorat să notez numele acelora lângă
care am avut şansa să mă aflu cu asemenea prilejuri,
devenind beneficiarul unora dintre cele mai luminoase
trăiri: Eugen Simion, Adam Puslojic, Valeriu Rusu,
Mihai Cimpoi, Gabriela Melinescu, George Tomozei,
Ioan Flora, Grigore Vieru, Ioan Grigorescu, Ion Donoiu,
Alexandru Condeescu, Mihai Nicolae, Mircea Gociman,
Ioan Mârzescu, Sergiu Uţă Băicoianu, Emil Popescu.
Pe domnul Emil Popescu l-am remarcat,

cu

deosebire, în timpul Festivalului „Nichita Stănescu" din
martie 2003: un tip elegant şi distins, cu alură de sportiv
şi înfăţişare de bonom, cu faţa irizată de permanenţa
unui început de zâmbet şi de licărul unor priviri aflate
parcă într-o permanentă conectare la Oda Bucuriei.
Ştiam de la fostul său coleg de clasă, profesorul
şi prozatorul Mihai Nicolae, că a cochetat, în liceu, în
mod strălucit, atât cu ştiinţele exacte, cât şi cu limba şi
literatura română, limbile străine, muzica şi spcirtul (ca
şi Nichita, ca şi majoritatea celor din clasa respectivă).
4
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A urmat chimia, devenind un specialist de marcă, în
acest domeniu, cu invenţii şi inovaţii proprii, cu stagii
de perfecţionare şi activitate ştiinţifică, în ţară şi în
străinătate.
La sfârşitul uneia din activităţile cuprinse în
cadrul festivalului menţionat, ne-am pomenit alături,
vorbind unul cu altul ca şi când ne cunoşteam de-o viaţă
întreagă. Mi-a împărtăşit impresiile sale asupra cărţii De
acasă-acasă. Pagini basarabene despre Nichita Stănescu,

pe

care

o

editasem

recent,

împreună

cu

poetul

basarabean Vasile Romanciuc şi cu sprijinul generos al
academicianului Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii
Scriitorilor din Moldova.
- Sunt pagini de emoţionante şi autentice trăiri,
pe care numai nişte români despărţiţi cu de-a sila, vreme
de decenii, puteau să le simtă la asemenea tensiune, a
mărturisit domnul Emil Popescu.
Apoi, a continuat, ca o motivare pentru tonul cu
sesizabilă nuanţă de mohorâre:
- Tatăl meu a fos.t ofiţer în armata română,
participant la Al Doilea Război Mondial, pe frontul de
est şi prizonier la ruşi ... Familia mea a suferit destul din
cauza aceasta. Eu sufăr şi acum, când văd ţara ciopârţită
în continuare, prin pactul criminal, Ribentropp-Molotov.
Constat, însă, spre încurajarea mea, că nu sunt singurul
care simte în felul acesta. Mă tot gândesc Ia cuvintele cu
car;! v-aţi încheiat prefaţa cărţii. Spuneţi că apariţia ei
este un semn relevant, alături de multe alte asemenea
semne, pentru dorinţa firească a românilor, din stânga şi
din dreapta Prutului, qe C!_D împreună. Şi vedeţi realizat
5
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acest fapt printr-o unire într-o Europă puternică. E
frumos ce spuneţi şi cu şanse mari de împlinire. Dar,
firea mea de militar şi de om ancorat, în bună măsură,
în domeniul ştiinţelor exacte, îmi arată că ar mai exista
o cale pentru ştergerea acestor urme dureroase: calea
juridică, urmată în mod hotărât de Statul Român, cu
serioasă susţinere internaţională, pentru anularea urmă
rilor ruşinosului pact amintit... .
După aceste spuse, am simţit de la un moment
dat cum tonul interlocutorului meu a devenit blând şi
aşezat, cu învăluiri de mister: amintirile sale din liceu
umpleau, încetul cu încetul, spaţiul şi timpul în care ne
aflam.
Prins de vraja acelor evocări, inginerul chimist
Emil Popescu îşi dilua parcă personalitatea cu fiecare
întâmplare relatată, în locul lui prinzând contururi tot
mai clare elevul cu acelaşi nume, peregrin prin două
licee de renume - cel militar, de la Predeal, şi cel civil,
de la Ploieşti - cu profesori de renume, cu colegi ce vor
ajunge personalităţi de renume.

O succesiune de chipuri şi întâmplări pline de
viaţă, care mai de care mai felurite şi mai colorate,
specifice acelei vârste fără egal în trăire, importanţă şi
frumuseţe, numită adolescenţă... .
Vedeam imagini ca de film, una mai captivantă
ca alta, împletindu-se, când şi când, cu alte secvenţe
oarecum asemănătoare, care, constatam cu uimire că îmi
aparţineau şi le purtasem, fără să ştiu, în suflet.
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Când şirul amintirilor s-a oprit, m-am pomenit
spunându-i, impresionat:
-

Domnule

inginer,

două

lucruri

regret

în

momentul de faţă: faptul __câ n-am avut un reportofon şi
că povestea dumneavoastră a luat sfârşit. Permiteţi-mi
să vă sugerez o idee: aşezaţi degrabă pe hârtie ceea ce
mi-aţi povestit acum şi tot ce credeţi că mai e de
povestit despre adolescenţa dumneavoastră şi ai lui
Nichita. Ar putea ieşi o lucrare grozavă...
A râs fericit şi m-a îmbrăţişat. Ne-am despărţit ca
doi vechi prieteni, promiţându-mi că ne vom revedea.
M-a căutat, în aprilie 2005.
Avea acelaşi aer distins, aceleaşi luciri jucăuşe în
priviri. Şi încă ceva: o plutire, în preajmă-i, ca respirarea
unui licăr discret pornit din toţi porii fiinţei sale, semn
neîndoios pe care îl dă bucuria împlinirii unui fapt la
care ţii.
A zâmbit şi mi-a înmânat, fericit, o scriere
frumos aranjată între coperţi de carton.
Am vorbit mult şi de toate, numai despre lucrare
nu. Ştiam că ea cuprinde acele minunate amintiri din
liceu, care mă fascinaseră cu doi ani în urmă, meritând
să intre în pagini de carte... Ştia că i-am înţeles dorinţa
şi era sigur de împlinirea ei.
Aşa am ajuns în posesia acestei lucrări, scrisă cu
dragoste şi dăruire, de un om de ştiinţă, cu temeinică
înzestrare în arta povestirii, o lucrare care ia acum
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înfăţişare de carte, pentru a ajunge

astfel la sufletul

cititorului avid de frumos şi de cunoaştere.
Suntem convinşi că se va bucura de o bună
primire şi preţuire, datorită aleselor ei virtuţi literare şi
documentare.
În finalul cărţii, am aşezat o scrisoare

primită

recent de Ia soţia autorului, doamna inginer Marcela
Popescu, document care conţine o seamă de infomrnţii
autentice, pe care noi, chiar dacă am avut cunoştinţa lor,
n-am putut

găsi tăria necesară pentru

a

Ie

putea

comunica.

C. Manolache

8

https://biblioteca-digitala.ro

Cuvânt despre două licee
Am fo5t elev al Ccilegiului Naţional Militar "Nicolae
Filipescu", din Predeal şi al Liceului "Sfinţii Petru şi Pavel",
din Ploieşti.
Istoria liceului din Predeal e un pic diferită de cea a
majorităţii liceelor din România.
A fost înfiinţat după un intens "lobby" al lui Nicolae
Filipescu, pe la 19 1 2, şi a funcţionat, până la cutremurul din
1940, la Mănăstirea Dealu, de lângă Târgovişte. Majoritatea
clădirilor folosite de liceu s-au dărâmat sau au fost puternic
afectate de cutremur, încât şcoala a trebuit să fie mutată
rapid. Fiind liceu militar, s-a găsit înţelegere chiar la
mareşalul Antonescu, conducătoml de atunci al statului;
acesta a dispus dezafectarea cazărmii vânătorilor de munte
din Predeal, mutarea locatarilor la altă unitate de vânători şi
adaptarea clădirilor respective pentru a căzclui liceul militar.
Aici a funcţionat în următorii opt ani, ca liceu de elită al
ţării.
Printre absolvenţii 3ăi, inclusiv din perioada Mănăstirea
Dealu, s-au numărat mulţi oameni de mare valoare ai naţiei.
Sunt de me·1ţionat, într-o ordine aleatorie: Elie Carafoli,
marele profesor de aerodinamică, autor de lucrări de
specialitate cunoscute în toată lumea; Nicolae Ciorănescu,
profesor de matematică, rector al Institutului Politehnic din
Bucureşti; scriitorii şi oamenii de rută Octav Dessila, Ion
Bănulescu, loID Missir, Nicolae Fotino, Grigore Niculescu
Buzeşti şi Victor Rebengiuc, fraţii Grigore, Mihai şi
Gheorghe Zapan, Leon şi Nicolae Costa-Foru, Mihai Florea,
regretatul promotor şi realizator al concursurilor televizate de
cultură generală.
9
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Acestora, adaug numele altor celebrităţ i: N. Georgescu
Roengen, ilustrul economist, C. Luculescu, unul dintre
constructorii multo ra din moderne le clădiri din capitala
Braziliei, Silviu Stănescu, real izatorul sistemului hidrografic
naţional al Columbiei, matemat icianul Constantin Cordu
neanu, profesor la Universitatea din Austin, SUA. Şi lista ar
putea continua.
Au fost şi elevi mănăst ireni care şi-au jertfit viaţa pe
câmpul de luptă, unii dintre ei împrumutându-şi numele unor
străzi sau aşezămi nte din oraşele ţări i : Maior Curvaru, Silviu
I liuţ.
Şi au mai fost şi dintre oamen ii cvntroversaţi ai
vremurilor româneşti, cum ar fi Corneliu Zelea-Codreanu,
Gh. Urdăreanu, M ihail Florescu, C. Vas i l i u-Răşcanu,
Constantin Mil itaru, ca şi ero ii rezistenţei anticomuniste din
munţi : Teodor Al imănescu sau Alexandru Arsenescu.
Antonescu, conducătorul statului (aşa era cunoscut, nu
rege, nu preşedinte, nu dictator) a continuat şi dezvo ltat
sistemul in iţial de Nicolae F i l ipescu, destul de democratic
pentru acei ani: intrarea în acest liceu de performanţă era
facilitată nu numai fi i lor de ofiţeri, cum se obişnuia în liceele
militare, ca tradiţie de fami l ie, ci şi orfanilor de război şi
fiilor de ţărani.
Î n 1 948, regimul comunist se pregătea să înlăture orice
urmă

a

mult-hulitului

regim

"burghezo-moşieresc".

Conducătorii de atunci au pus ochii pe co legiul nostru mil itar
şi, socotindu-l în mod greşit o creaţ ie a lui Antonescu, au
hotărât desfiinţarea acestuia, ca parte a no ii reforme a
învăţământului.
Nu s-a pus nimic în loc. Sau nu imediat: peste câţiva ani,
a apărut Liceul M i l itar de la Breaza, care nu a preluat mai
nimic din trad iţia L iceului de la Mănăst irea Dealu sau a
Colegiului M i l itar din Predeal.
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Liceul "S finţii PctrJ şi Pavel" din P lo ieşti a fost unul
dintre cele m<.i de prestigiu licee din ţară, al cărui nume a
suferit numcroa·;c transformări de a lungul timpu lui.
-

Sub com u n işti, atei prin dclinipc, nu mele celebrului liceu
ploieştean a fost ostracizat: doar n-o să fim mistici, tovarăşi !
A fost, pc rând, "Liceul de Băieţi", "Liceul Teoretic nr. I",
"Liceul Ion Luca Caragiale", (denur11ire primită chiar la
propunerea promoţiei mele), Liceul de Matematică şi Fizică
"Ion Luca Caragiale". Cu Caragiale nu ave;i nimeni nimic,
cum aveau unii cu Slintii Petru şi Pave l.
Localu l în care şi-a Îilceput existenţa liceul a fost iniţial o
clădire micu!ă pentru un liceu, la "Sănătatea", cum era
cunoscut locul în P lo ieşti. După nişte ani - şi bani ! , - s-a
mutat într-o clădire nouă, teribil de frumoasă pentru sfărşitul
seco lului al XIX-iea, pc Bulevard (cu "B" mare. că era
numai unul; mai către zilele noastre, când au ap2.rv.t mai
mu lte

bulevrade

în

Ploieşti,

i

s-a

spus

"Bulevardul

Castani lor"). Fostul iocal s-a transformat în Şcoala Primară
nr. I , socotită ,�ea mai bună şcoală primară a oraşului.
Clădirea de la încep•Jt ul bulevardului, pc dreapta, imediat
după B iserica. Sf Gheorghe, era o clădire cu un etaj, în formă
de "L", cu latura marc pe bulevard.
Avea intran;a pc o scară maiestuoasă, păzită de doi lei de
piatră. După ce urcai şi făceai câţiva paşi, !a intrarea propriu
zisă, erai înt?mpinat de 5finţii Petru ş\ Pavel, sub forma unor
statui mai i din piatr"'., lipite de clădire. I mpresiona mai ales
Sfântul Petru, care purta nişte chei imense, despre care
părinţii ne asigurau că sunt chiar cheile Raiului.
Liceu! era dotat şi cu laboratoare, bibl iotecă, sală de
sport, iar curtea am găsit-o asfaltată: iama

se

t urna apă cu

furtunu! şi o parte din curte devenea patinoar.
Bombardamentele anglo-americane din 1944 au distrus
parte din clase ş! dotări. O bombă a căzut chiar pe scara de
intrare, distrugând leii aproape complet, iar statuile sfinţi lor,
parţial. Lic1�ul a fost reparat în pripă şi, până în 1948, a
funcţionat ca vai de capu l l ui, în clădirea ruinată.
1 1
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Î ntr-un avânt

barbar de d istrugere a oricăror urme care

puteau aminti de vechi i oamnei de seamă - sau de figurile
religioase iubite de cred incioşi - comunişt ii au dat semnalul
unor devastări stupide, greu de reparat: statuile Sfinţilor
Petru şi Pavel, care fuseseră puse cu grijă lângă zidu l
l iceului, pentru a fi cândva restaurate, au fost sparte cu
ciocanul de act ivişt i ze loşi.

Prin acel an, 1 948, după alungarea din ţară a Casei
Regale, au fost demolate şi aruncate o mulţime de statui fără
vină, care ne-ar fi amint it de trecutul glorios al unora dintre
înaintaşi. Atunci, au fost demolate statui de rezonanţă
istorică

din

centrul

Bucureştiului :

Carol

I,

Ferd inand,

Brătianu şi câte altele ...
Autorităţile vremi i au desfiinţat Liceul Comercial de pe
Strada Oi lor, unde s-au mutat, la Reforma Î nvăţământului,
atât Liceul de băieţi "S finţii Petru şi Pavel'', cât şi cel de fete,
"Despina Doamna". Ambele sub titulaturi neutre: "Liceul
Teoretic

nr.

I de Băieţi", respectiv, "Liceul Teoretic nr. 1 de

Fete".
După ani de zile de reparalii, lucrări de amenajare şi

adăugire, prin anii '60, în fosta clădire a liceului de tradiţie,
s-a mutat unul dintre no i le licee, înfiinţate pentru
sporului rapid al populaţiei.

a

face faţă

Aşa se face că vechea tradiţie a L iceului "Sfinţii Petru şi
Pavel" e:>te revendicată de mai multe licee din Ploieşti. Deşi
încă nu a cerut vreunul d in ele revenirea la vechiul nume sub
care era cunoscut în toată ţara . . .
... Ploieştiul este u n oraş norocos şi blestemat, î n acelaşi
timp.
Norocul său cel mare a fost descoperirea că oraşul a fost
construit pe un mare lac subteran de petrol: aşa au apărut
bani, oameni de valoare, dezvo ltări urbane.
Ghinionul care a însoţit norocul este că P lo ieştiul a fost
printre cele mai bombardate oraşe d in al doilea războ i

12
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mondial. Cu distrugeri exagerate pentru d imensiunile sale, ş i
acestea puţin cunoscute d e istoricii războaielor.
Sigur, aviatia anglo-americană a vizat rafinăriile şi gările,

dar nemţii camuflând oraşu l sub ceaţă sulfuroasă, o treime
din locuin\e au fost distruse, împreună cu peste zece mii de
victime civile, adică a opta parte a populaţiei. La

un

oraş de

proporţiile Londrei, care s-a zis că a fost printre cele mai
dărâmate, ar fi trebuit să se contabilizeze un m i l ion de
victime pt:ntru a avea nivel comparabil de pierder� cu
Plo ieşt iul '.
Alt noroc al P lo i eşt i u lu i este pozi\ia sa: la o oră de mers
cu maşina până la munte şi cam tot atât până la Bucureşti.
Ca de obicei, şi acest noroc a fost în parte, anulat de
ghinion: într-un oraş atât de apropiat de Capitală, cine se
poate gând i serios să investească, în importante aşezăminte
culturale sau în învăţământ superior, în parcuri sau alte locuri
de agrement? Operă, Teatru Naţional? Să fie

la Cluj,

Timişoara, Iaşi, Târgu-1\.lureş, Craiova, Brăila. Facultate de
'
Medicină, U niversitate? Păi to t la Cluj-Timişoara-laşi
Craiova-T<irgu-Mureş, plus Braşov, Arad . . .
Ceea ce s-a făcut totuş�
exclusiv

rodul

muncii

şi

în Ploieşt� a fost aproape

entuziasmului

unor

oameni

luminaţi, mari iubitori ai oraşului: un N icolae Carol Debie,
"cel mai bun chimist dintre muzicieni şi cel mai bun
muzician d intre chimişti'', care a înfiinţat Orchestra
simfonică a oraşului şi I nstitutul de cercetări petrochimice;
un Nico lae Simache, care a făcut să funcţioneze instituţii le
muzeale. Apo i alţi şi alţi valoroşi anonimi, cărora li se
datorează mutarea, din Bucureşti, a I nstitutului de Petrol ş i
Gaze, l a Plo ieşti, plus multe altele ...
Oameni care s-au născut şi s-au fo rmat în P lo ieşti au
alimentat eşaloanele superioare ale ţării, ale oraşelor în
dezvoltare, cu excelenţi specialişt i, mai ales în domeniul
petro lului, chimiei, metalurgiei şi construcţi i lor de utilaje.
Cu toate acestea, conducătorii urbei de după război nu au
fost la înălţimea predecesorilor.

Să nu uităm că Radu
13
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Stanian, un primar antebelic al P lo ieştiului, este cunoscut şi
stimat şi azi pentru ceea ce a făcut. Cetăţenii, pe bani i lor,
i-au rid icat statuie şi i-au atribuit numele unei străzi.
Unii dintre fruntaşi i comunişti ai oraşului au dat dovadă
de

un

tembelism

aproape

criminal,

privit

prin

prizma

ploieşteni lor: de dragul unor promovări trecătoare, au ajuns
să renunţe la fondurile alocate în bugetul naţional pentru
construcţi i urbane, în favoarea altor oraşe din ţară. Care
aveau nevoie de e le fără discuţie: Braşov, Galaţi, poate şi
altele. Rezultatul acestui comportament a fost că Ploieştiul
anilor '70 arăta cel mai rău dintre toate oraşele cu număr
comparabil de locuitori din România . . .
Privind î n urmă, ne dăm seama cu surprindere că toate
realizările noastre, ale ploieştenilor, se datoresc în mare
măsură unui pumn de oameni, marginalizaţi în timpul vieţi i
sau chiar pedepsiţi pentru vini i maginare, iar azi uitaţi, după
trecerea lor în nefi inţă. Î n P lo ieşti ar trebui să existe mai
multe

străzi care să le

poarte

numele,

statui.

plăcuţe

comemorat ive, case memoriale care să amintească trecerea
lor prin oraş, truda lor în liceele urbei, unde să se poată veni

cu un gând pios şi o floare.
Este vorba de cei mai bun i dintre profesorii noştri,
oameni de mare competenţă, dăruire, spirit civic, simţ
pedagogic, de o înălţime morală greu de atins.

Vă invit să rememorăm împreună câteva din marile figuri

ale învăţământului liceal d in Predeal şi d in P lo ieşti, de pe la

jumătatea secolului 20. Ce i din P lo ieşti, printr-o fericită
întâmplare, au fost şi profesorii poetului N ichita Stănescu,
prietenul şi colegul meu de bancă . . .

1. ADM ITEREA Î N LICEE
Primăvara lui 1 944 începuse cu bombardamente, care au
determinat rapid încheierea anului şcolar, înainte de data
prevăzută. Ca şi evacuarea arhivelor şcolare în satele din
împrejurimi, unde riscul bombardărilor era mult diminuat.
14
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Familia mea se agila de zor, pentru că tocmai terminasem
cursul primar de patru clase.
Trebuia să găsim un liceu cel puţin la fel de hun cum
fusese şcoala pri mară nr.

I. Cel mai simplu era să dau

examen de :::.dmitere 1a cel mai renumit liceu din Ploieşti,
adică la Liceul "Sfinţi i Petru şi Pavel".
Apăruse însă o modă, datorată poate războiului: intrarea
la un liceu mil itar. Nu numai că era de "bon-ton", dar acestea
erau şi l icee de elită, unde se îacea carte şi era disciplină.
Atâta doar că erau cam risipite prin le miri ce oraşe, unde, la
vreme de război, era cam greu de ajuns.
Mamele co legi lor mei îşi împărtăşeau, pe şoptite, o
găselnită "extraordinară": cel mai bun liceu militar - şi
printre cele mai bune trei de ori ce fel din ţară - era Colegiul
Naţional Militar "Nico lae Filipescu", din Predeal. Adică la o
aruncătură de băţ, fără prea mare risc de a fi prins de un
bombardament. Ce liceu o mai fi şi ăsta? Adevărat, numele
actual nu �punea mare lucru neavizaţilor. După ce întrebai pe
cunoscători, era altceva: sub eticheta destul de necunoscută,
se

ascundea

numt:le

prestigiosului

Liceu

"Mănăstirea

Dealu", din Târgovişte, dărâmat la cutremurul din noiembrie

1 940.
Aşa m:..am pomenit înscris la admitere la ambele licee:
cel din Ploieşti şi cel din Predeal; între cele două examene
exista, delibera: sau nu, un interval de câteva zile.
Surpriza mare a fost când am aflat că la "Petru şi Pavel"
eram cam doi candidaţi pe un loc, în timp ce la Predeal eram
. .. zece! M•.1lţi dintre părinţii colegilor mei, dar şi alţii de la
alte şco li adoptaseră aceeaşi tactică. Î n total, eram
unsprezece ploieşteni.
Mai întâi a fost ţrogramat examenul la "Petru ... ". Pe
undeva, pe la începutul lui iulie, ne-am trezit la examen o
mulţime u„iaşă de pitici, însoţiţi de mamele respective şi alte
rude, pe post de suport moral.
Ne aflam toţi într-o poiană un pic în pantă, în faţa şco l i i
d i n satul Izvoarele, mai sus d e Vălenii d e Munte, unde se
15
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refugiase Liceul "Petru şi Pavel". Am dat examenul cam fără
emoţii, că eram bine pregătit şi, de fapt, voiam mai mult să
intru la l iceul mil itar. Nu am riscat să rămân pc dinafară <lin
ambele locuri, aşa că m-am concentrat şi . . . am ieşit al
treilea. Î naintea mea se clasaseră, ca medii, doi băieţi de care
nu mai auzisem: Radu Papina şi Izvoraş Cavadia (nu l-am
alintat eu; Izvoraş scria în actul de naştere).
După câteva zile de oarecari emoţii, cu dictări şi repetări
de probleme ca să mă menţin în formă, am plecat la Predeal.
De data asta chiar era o exped iţie: cu trenul, de la Izvoarele
la Gara Plo ieşti Nord, unde emoţ iile se datorau proxim ităPi
Rafinăriei Vega iar de aici cu un autobuz până la celălalt
capăt al Ploieştiului, la Gara de Sud, aflată fix lângă
Rafinăria Astra Română. Aici, o aşteptare de câteva ore, în
care oricând te puteai trezi cu avioane americane aruncând
bo mbe, nu numai pe rafinării, ci şi pe gări.
Mă rog, cum, necum, am ajuns la Predeal. Aici, era altă
mulţime de prichindei, părinţi, prieteni şi rude. Parcă mai
eterogenă, mai necunoscută decât cea de la Izvoarele.
Candidaţ ii care obţineau primele zece medii intrau indiferent
din ce strat social proveneau. Pe unnă erau locuri rezervate
orfanilor, fi i lor de militari, apoi de ţărani şi restul ... orice
provenienţă.
Am ieşit pe locul al treilea din 4 1 1 candidaţi, aşa că nu a
mai contat ce era tata Pentru orgoliul meu, generalul care
condusese comisia de examinare de la oral -, mulţumit de
răspunsurile mele la întrebări le lui suplimentare şi aflând că
tata era prizonier în URSS - m-a chemat la el să-mi spună
că, de fapt, ieşisem primul pe centrul de examen de la
Predeal, unde se prezentaseră 250 de candidaţi. Mai erau însă
veniţi

aici

candidaţi

pentru

alte

două centre,

datorită

d ificultăţi lor de transport pe vreme de războ i. De la centrul
din

Arad apăruse cel cu media cea mai mare, iar de la centrul

de la Galaţi, media a doua.
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Aveam o mică îngrijorare, totuşi: niciunul dintre ceilalţi
elevi ploieşteni nu reuşiseră să intre Ia Colegiul din Predeal.
O să fiu singur ...
... Prima mea z1 ca licean a fost o zi de emoţii ş1
nerăbdare.
Clădirea liceului, fosta şi actuala cazarmă a vânătorilor
de munte, se află pe o colină situată Ia locul de întâlnire a
două pârâiaşe: Rîşnoava şi Leuca. Se intră pc o alee
mărginită cu brazi măricei, într-o poartă cioplită în lemn,
care mi s-a părut uriaşă. (Era mare, dar la vârsta maturităţii
nu m-a mai impresionat ca în copilărie).
Este o clădire cu o scară centrală impunătoar�, cu două
etaje şi acoperiş de ţigle roşii, cu pantă abruptă pentru
scurgerea rapidă a zăpezii. În prezent, găzduieşte o unitate de
elită a Vânătorilor de Munte.
Am început prin a fi despărţiţi de mame sau alte rude,
acestea fiind rugate politicos să-şi ia rămas bun, ca să ne
putem desfăşura programul. Pe urmă, am fost îndrumaţi să
ne grupăm pe un spaţiu pietruit şi bine nivelat din faţa
liceului, unde, am aflat mai târziu, aveau loc adunările
vânătorilor de munte pentru raport, activităţi militare, mă
rog. Apoi am fost împărţiţi pe "plutoane": fiecare clasă
alcătuia un pluton, care avea drept comandant un ofiţer,
ajutat, la clasele I-VI, de doi elevi din clasa a VIII-a.
Comandantul
liceului,
colonelul
Cernescu,
şi
comandantul "batalionului de elevi", maiorul Moldoveanu,
ne-au ţinut câte un mic discurs de început de an şcolar.
Părinţii s-au lăsat cu greu îndepărtaţi din curtea liceului.
În ceea ce mă priveşte, habar n-aveam pe unde o fi mama sau
restul lumii: . eram fascinat de surprizele care nu mai
conteneau.
Mai întâi, am constatat că maiorul Moldoveanu are doar
o mână, cealaltă fiind înlocuită de o mănuşă care ieşea din
vestonul impecabil. În prima pauză, ne-am interesat discret,
iar elevii mai mari ne-au destăinuit: Moldoveanu era invalid
17
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din primul război mondial. Asta 1-a ridicat imediat în ochii
noştri. L-am privit întotdeauna cu sfială şi ne-am forit să fie
nemulţumit de noi.
Pc urmă, am observat că nu cunoşteam pc abso lut
niciunul dintre no ii mei colegi. Doar aşa, din vedere, îl
reţinusem pc unul, care am aflat că se numea Nastasia şi care
se prezentase la examenul de admitere în opinci şi în costum
naţional. Avea să devină, curând, cel mai bun elev din clasă:
"monitorul", sau şeful clasei. (A urmat Facultatea de
Filosofie, apoi şi pe cea de Litere; a reuşit să înveţe 7 limbi
străine şi a Jost angajat, târziu, la serviciul de Protocol al
CSP, ca translator, devenind, către pensie, chiar şeful
serviciului).
Mai reţinusem o figură veselă, care inspira simpatie de la
prima vedere, un şmecher de Bucureşti, care răspundea la
numele de Gică Gheţea. (Avea să devină ofiţer, ieşind la
pensie cu gradul de colonel).
Î n rest - pauză totală. Nu mai vorbesc de elevii mai mari,
de ofiţeri sau de profesori - cu excepţia celor de Română şi
Matematici, pe care îi ştiam doar după figură de la examenul
de admitere.
•

2. NOII MEI COLEGI DIN LICEUL M ILITAR
Pe colegii de clasă începeam, treptat să-i cunosc. Mai
întâi, a trebuit să optăm, fiecare, pentru un coleg de bancă.
Pe mine mă bătea gândul să mă aşez alături de Ion Ionescu,
care, pe lângă că avea un nume la fel de răspândit ca al meu,
mai era şi din comuna Glodeni, de lângă Târgovişte, oraşul
în care mă născusem. Numai că el, mi-a zis stânjenit că s-a
cuplat deja cu un alt coleg, dintr-o localitate apropiată.
Chiar când ne uitam unul la altul, încurcaţi, mi-a sărit pe
neaşteptate în ajutor un coleg, Marin Tudorachc, cel care
avea să se procopsească porecla de "Sfăntul". De ce? Păi
avea obiceiul, în clasă, să schimbe păreri cu vecinii, iar când
un profesor simţea ceva în neregulă şi întorcea capul, pe
18
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Tudorache nu îl prindea niciodată: avea reflexe bune şi o
viteză fantastică în a-şi schimba atât fizionomia, cât şi
poziţia. El, să fi suflat, de pildă? Imposibil, doar era cu faţa
în altă parte!
Mi-a propus, sfios, să stau cu el în bancă. M-am decis să
accept pc loc, atât ca să rezolv cumva impasul, cât şi pentru
că, gândeam eu, pc ce criterii aş putea să aleg pe altul? Că
arc ochii verzi �;au negri?
Ne-am înţeles bine şi în afara vecinătăţii în bancă: aşa
cum era obiceiul, prietenii sau vecinii se cuplau la împărţirea
pachetelor primite de acasă. Amândoi primeam pachet cam
la fiecare două săptămâni şi nu ne-a fost greu să le decalăm,
ca să nu ne vină amândouă odată.
Mă mai împrietenisem, cu Ovidiu Antonescu, fiu de
ofiţer, ca şi min.:, cu Traian Belivacă, un băiat simpatic, cu
nume haios, cu Pompi liu Leonte, care era la fel de ţigănos la
figură ca şi Tudorache, cu Ioan Neagu, care, din motive care
îmi scapă, fusese poreclit Ţugurica".
Dan Tudose avea o faţă pătrată, de unde porecla
"Mocsul". Nu "Mops", ci "Mocs".
Avram provenea de la o casă de copii orfani, unde erau
trataţi cu faimosul MF A ("mazăre, fasole, arpacaş"),
vi itoarea bătaie de joc a siglei MF A, folosită de Ministeru l
Forţelor Armate. Cum c-�pătase în timp o slăbiciune pentru
faso le, i s-a spus ""Burtă Fasolară". Avea să devină inginer
silvic şi inspector la Ministerul Lemnului şi Pădurilor.
Sandu Boiangiu avea un tată inginer la CFR. Fără ezitare,
i s-a spus '"Locomotiva", mai ales că era un tip răzbătător, un
picu\
încăpăţânat.
A
urmat
Institutul
de
Artă
Cinematografică şi a devenit un cunoscut regizor de scurt
metraje. Poate un pic cam amic cu băuturile alcoolice, după
gustul unora. Ca şi Avram, de altfel.
Mardare era fiu de general. Cam răsfăţat de felul lui, nu
prea era foarte .1tent cu igiena personală, aşa că a fost botezat
rapid ""Murdale". Se pctre că a urmat tradiţia fi i lor nereuşiţi ai
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oamenilor care s-au reali:z.at în viaţă: pur şi simplu s-a pierdut
în mulţime. Fără urmă.
Ba nu, mint: cândva, prin anul I I de facultate, l-am
întâlnit prin faţa Facultăţii de Drept. Ne-am recunoscut, ceea
ce era chiar ciudat, că nu ne mai văzusem de copii. Din
vorbă în vorbă, mi-a arătat po:z.a amicei lui. Nu puteam
rămâne dator, aşa că i-am arătatf şi eu po:z.a amicei mele, doar
că a mea era în costum de baie. A fluierat admirativ şi, ca
suprem compliment, a remarcat: "E chiar ... sexuală, măi ! "
3.

PROFESORII MĂNĂSTIRENI

Mai întâi, exista un nucleu "greu", al profesorilor care se
mutaseră la sacrificiu, în Predeal odată cu liceul. Majoritatea
preferaseră, după cutremur, să-şi găsească rapid ceva p'rin
Târgovişte, chiar cu vreo treaptă mai jos. Alţi i însă erau gata
pentru ceea ce părea a fi un apostolat, în mij locul pădurilor şi
al dealurilor, departe de civili:z.aţie.
Grupul profesorilor "mănăstireni" - adică de la
Mănăstirea Dealu - era condus de familia Brânduş, găzduită
chiar în clădirea colegiului, într-un apartament improvi:z.at,
mai curăţel decât restul încăperilor.
Liviu Brânduş era, la bază, profesor de latină. Profesor
excepţional: toată latina pc care o mai am în cap mi-a rămas
din primul - şi singurul - an în care l-am avut pe Brânduş ca
profesor. Făcuse Facultatea de Drept, pe cea de Filosofie,
Conservatorul şi Literele, având ca speciali:z.are latina şi
greaca. Publicase numeroase studii, iar în Târgovişte era
cunoscut pentru conferinţele interesante care atrăgeau lumea
bună a oraşului. Dintre acestea, cea despre "Pasteluri", cu
bogate exemple din Alecsandri, a fost publicată într-una din
revistele literare ale vremii. Un timp, se ocupase chiar de . . .
corurile liceelor din oraş.
La Predeal, a căpătat, chiar în primul meu an de liceu, o
poreclă nouă şi ciudată: "Simte-te, secţie !" Explicaţia ne-au
dat-o elevii din cursul superior, care, începând din clasa a
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VI l-a. se împărţeau. după preferinţe. în două secţi i : '"Real"',

cu accent pe ştiinţe exacte.
discipl ine umaniste. l iterare.

şi

"'Modem".

profilat

pe

Brânduş preda doar la secţia Modernă. Î ntr-una din ore,

excedat de gălăgia care nu se mai oprea în clasă. a cerut de
vreo două ori: „Lin işte!"". după care s-a enervat şi a ţ ipat la
ei: ··Si mte-te. secţie. nu mai face atâta gălăgie!" S-a aşternut,
într-adevăr. o l i n işt e mormântală. ca după un şoc. Imediat

după terminarea orei. povestea a făcut înconjurul l iceului şi
... gata porecla!
Avea. ca special itate secundară. l i mba română şi se
spunea că nici la română nu era un profesor de lepădat. Se
dăduse însă la o parte. elegant. pentru a-l lăsa pe bunul său
prieten din Târgovişte. Dumitrescu.
concurenţă. c::�t:.>dra de română.

să

ocupe,

fără

Brandu� era şi director de studii al colegiului, aşa că
ocupaţiile de director şi de pro fesor de lati nă nu prea i-ar mai

fi lăsat timp să facă şi pe profesorul de română. Nu realizez
,�:,că aş fi frlst mai câşt igat cu Brânduş în locul lui
Dumitr�scu. Acesta a fost un meseriaş onest, răbdător, care

nu avea ieşirile aproape isterice ale lui Brânduş, enervat
uneori de :-ăutătik celor 400 de tineri între 1 O şi 18 ani, care
populau clădirea colegiului.
Trei
::,·:

ani cu Dumitru Dumitrescu m i-au consolidat
le de limbă maternă. bine fixate. de alt fe l, încă din

,-, te

pî·imc1_ ''i1se de primară. Omul nu se mulţumea să ne fie
dascăl la cea mai necesară materie pentru restul vieţi i: de

multe ori. ne dădea simple l ecţii de viaţă, de man iere, de
comportament în societate. la masă. în c lasă. la. . . spălător!
Venea deseori să ne asiste. dimineaţa, în timpul
programu lui obl igatoriu: spălat până la brâu. spălat pe dinţi,
alergare şi gi mnast i că de înviorare. adunare şi raport, apoi
micu l dejun. Nu alerga alături de noi. nici gimnastica nu o
executa. dar asista tăcut şi. uneori, în pauze sau chiar în ore,

arunc,; weo câteva vorbe despre mici le greşel i inerente ale
unor : l'.ntre noi. Fără prea multă morală. fără pedepse: doar
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ne atrăgea atenţia asupra greşelilor ş1 cum ar fi trebuit
procedat mai corect sau mai elegant.
Cu toată valoarea sa, clară, privind retrospectiv,
Dumitrescu venise de la Târgovişte însoţit de o altă porec lă
crudă: "Boul". Nu ştiu cum o căpătase. Nu era, în niciun caz,
un profesor căruia să i se potrivească jignitoarea etichetă,
dar, deşi ştia de ea, nu făcea caz în niciun fel. Atâta doar că
s-a mers cu cruzimea chiar mai departe: fata lui de 16 ani,
curtată discret de mulţi elevi mai mari, era poreclită,
oarecum logic, "Viiica" - deşi nu avea, săraca, nicio vină . . .
Dumitrescu era neobosit în organizarea periodicelor sărbători
şcolare: Vicleimul de Crăciun, Serbarea de Paşte, cea de
Ziua Eroilor şi, mai ales, Serbarea de I O I de zile, la care
avea o contribuţie hotărâtoare.
Această din urmă serbare constituia o tradiţie a Liceului
"Mănăstirea Dealu" şi s-a păstrat până la desfiinţarea lui, în
1 94 8: cu 1 O 1 zile înainte de bacalaureat, cei din ultima clasă
urmau să treacă la un cazon mai lejer, pentru a pregăti, în
condiţii optime, examenul. Evenimentul se sărbătorea printr
o serbare grandioasă, mai importantă decât oricare altă
manifestare de acest gen, exact cu 1 O 1 zile înaintea
bacalaureatului.
Acest frumos obicei era de fapt adaptat după o tradiţie
adusă din Franţa, de la Saint Cyr, de către românii care
absolviseră celebra şcoală de ofiţeri: la declanşarea
războiului din 1 9 14, întreaga promoţie de absolvenţi din acel
an plecase pe front cu 1 Ol zile înainte de abso lvire, respectiv
de primirea treselor de sublocotenent. S-au întors destul de
puţini - majoritatea au căzut pentru patrie. Î n memoria lor, în
toate şcolile militare de limbă latină - dar nu numai - s-a
instituit, după război, tradiţia de a marca această tragică
întâmplare, printr-o schimbare mai curând glumeaţă: cu 1 01
zile înainte de absolvire, pentru o zi, elevii de la Saint Cyr
deveneau comandanţi, iar comandanţii trebuiau să execute
ordinele.
22
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La noi, cele

1O1 zile se sărbătoreau doar printr-o serbare
i
de pom nă. Pe vremea aceea, obţ inerea bacalaureatului îţ i

societale.
În vederea marcării eve nime nt ului , clasa p re gătea, cu lun i
de zile înainte, un program artistic original, scr i s ş i i nerpretat
doar de elevi, în care se încurajau parodi ile, glumele pe
seama colegilor şi a poreclelor acestora, dar şi pe seama
profesorilor. Regula, neincălcată vreodată la şcolile militare
rid ica în mod clar poziţia în

din toată lumea, era ca nici profesori i sau comandanţi i, nici

elevii pc scama cărora se făceau glume să nu se supere sau să
încerce în vreun fel să se răzbune .
. Soţia lui Brânduş, Irina, era profesoară de limba franceză,
dar preda numa i la "cursul superior", ad ică la clasele a V -a
până la a VIII-a. Era o profesoară d e e xcepţ ie, ce l puţin aşa
şi-o amintesc cei care au învăţat cu ea. La noi, la "cursul
inferior", ne fusese repartizat un tip tinerel, Popescu pe
numele lui, care dăduse examen pentru postul respectiv. (Ce
căuta omul să se bată pentru un post de profesor, în Predeal,
când venea din Capitala ţării? Simp lu: fusese bolnav de
tuberculotil, pc. atunci boală mortală ca sida, şi, aflat în
convalescenţă, i se r•!comandase să trăiască undeva, ••ta
munte". Pred�alul este oraşul românesc aflat la cea mai mare
altitudine - 10(;0 de metri - , încât era zona optimă).
La una din orele la care Popescu nu s-a prezentat, cine
ştie din ce motive, a venit să-l suplinească madam Irina
Brânduş. O femeie înţepată, cam strident fardată, după
părerea noastră,;� gâgâlicilor, care s-a apucat să ne asculte un
pic şi să ne p redea ceea ce urma. Era vorba, între altele, de
substantxvele defective la număr. Ne spune despre ce este
vorba, ne şi dă vreo două exemple şi ne invită să găsim şi no i
alte ••defoctive la număr". Ridică unul mâna şi spune:
"ochelari". Bravo, cum te cheamă? Nota 10. Pe urmă zice
unul: ••pantaloni". Bravo. Numai că în clipa următoare, Dan
Tudose se apleacă un pic în faţă şi spune, chipurile anonim:
··chiloţi". Iadul pe pământ nu ar fi produs un deranj mai
mare: să se ridice imediat în picioare neobrăzatul ! Cum vă
23
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permiteţi? Nu vă e ruşine? Pe urmă anonimatul s-a dus pc
apa sâmbetei: eram, cumva. învăţaţi că onoarea militară. la
care râvneam. conştient sau nu. cu toţii. presupunea s:1 ai
curajul răspunderii şi să-ţi a sumi g re ş e l i l e.
S-a ajuns în consiliul profesoral. în cancelarie s-a vorbit
.
chiar de eliminare din toate şcolile. că doar fusese ""jignită .
chiar soţia directorului de studii. Noroc că atât familia
Brânduş, cât şi maj orit atea din consiliul acela de p ro fesori au
fost oameni cu picioarele pe pământ. care simţeau că nu mai
sunt vremurile de acum 10-20 de ani şi nu se mai admite să
distrugi viitorul unui copil pentru o... copilărie. Dan Tudose
şi-a primit o pedeapsă, destul de aspră. dar nu din aceea care
te desfiinţează.

O

consecinţă a acestei întâmplări mărunte a fost că

doamna Brânduş. care până atunci se menţinuse la un nivel
cam neutru faţă de elevi şi nu era poreclită în niciun kl
(semnul lipsei, atât a urii. cât şi a dragostei ... ) şi-a căpătat.
evident, porecla de ·"chiloţi··.
Din nucleul de bază de la Mănăstirea Dealu mai taceau
parte alţi doi profesori deosebiti.
Unul era Vasile Lungu, cu doctorat în isi•;i.:..înalt, sever la prima vedere, cu părul sur

:J:: do mn

şi rnustaţ;i

groasă,

pe oală. Avea şi o voce joasă. cu inflexiuni teatrnle. incât
primul contact. ca năpârstoc ce eram. m-a cam sper iat

.

La

început. la el. toţi învăţam de frică. neştiind ce pedeapsă
teribilă ne-ar da dacă ne-ar prinde că n-am învăţat.
Pe urmă. am început să învăţăm de plăcere. Nu-i mai era
niciunuia dintre noi frică de Lungu. dar. când începea să
explice lecţia nouă. se făcea o linişte incredibilă pentru elevi
de vârsta noastră.
Scotea din toate subiectele - istorie antică. medievală etc.
-

aspectele

civilizaţie.

cele

mai

Explicaţiile

sp ectaculo ase .

esenţiale

pentru

iui erau deseori încărc ate de un

dramatism care chiar izvora din subiectele tratate - doar se
vorbea despre războaie şi războinici care au croit istorie. Tot
24
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:itât de adevărat este că nu ocolea subiecte legate mai curând
de istoria artelor. pe care le prezer.ta colorat, convingător, cu
detalii care mi-au rămas în minte până la bătrâneţe.
Nu era foarte dur sau pretenţios când te examina, dar nici
nu tolera să fii străin rău de lecţie: era bine să fii pe undeva,
.
prm apropiere.
.

Cel de-al doilea era colonelul, Victor Cemescu, directorul
colegiului şi profesor de ştiinţele naturii. Un om înalt,- cu
picioarele uşor crăcănate. de cavalerist.
-

Ca director, judec eu acum, a fost discret şi eficient.
Ca profesor. era un monument de talent pedagogic.
Cu el am făcut. în cei trei ani de colegiu, zoologie,
botanică şi anatomie. ca ştiinţe ale naturii. (Geologia a urmat
într-a IV-a de liceu). Nu am mai avut profesori de- talia lui,
cu e xcepţi a lui Traşcă. de la "'Petru". care mi-a fixat definitiv

în minte bruma de geologie cu care am rămas.
Poate zoologia aş fi învăţat-o oricum, că îmi plăcuse
dezinteresat. Anatomia şi, mai ales, botanica, pe care le mai
ştiu. ar fi fost mult mai sărace dacă nu l-aş fi avut pe acest
l.ernescu. Profesor exigent. câştiga în prestigiu atât prin
faptul că şi el fusese elev al colegiului, cât şi prin haina
militară. pe care o purta şi care l-a ferit de orice fel de
poreclă_ La d. n u mergea să vii cu lecţia neînvăţată.

t<v··

C�r despre modul de predare. reţin mai ales faptul că a
--rimul profesor care a folosit planşe, dar şi crete
;;_

Dar nu doar aşa, de moft: efectiv, desenele lui,

deosebit

de precise. se întipăreau definitiv în memorie

.:·,'·-

„

datorită culorilor.

4.

PROFESORII ADMIŞI PRIN CONCURS

Ceilalţi

profesori

fuseseră

angajaţi

la

colegiu

prin

concursuri cam la tel de dure ca şi examenul de admitere al
elevilor în clasa I. aşa că erau dintre cei mai valoroşi.
Remarcabil. şi de un mare noroc pentru noi toţi, elevii

acekii· ani. înclinaţi spre ştiinţe exacte. era profesorul de
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matematici, Nicolae Donciu. Omul avea să devină asistent şi
apoi conferenţiar la matematici, la una dintre cele mai
pretenţioase

facultăţi

din

Politehnica

bucureşteană:

Electronică. Era cunoscut acolo ca o capacitate profesională
şi un examinator deosebit de exigent.
Am cunoscut această exigenţă pe pielea mea, în modul
cel mai ruşinos cu putinţă: tocmai ne explicase. într-o zi. ce e
aia "cmmcm" şi "cmmdc".

adică "cel mai mic comun

multiplu" şi ''cel mai mare divizor comun". Am notat cu toţii
definiţiile, conştiincioşi, şi ne-am

văzut de ale noastre.

Aveam ore de matematici cam în fiecare zi. A doua zi,
imediat ce a notat absenţii, Donciu s-a ridicat şi a întrebat,
uitându-se în condica de clasă. pe primul ales: Ce e aia
"cmmcm"?
Al cincilea eu am fost. Nici eu nu am ştiut. nu avusesem
timp nici să arunc o privire prin caiet, aşa că am fost al
cincilea care s-a pricopsit cu nota 1. Era prima notă de 1, dar
şi prima notă sub

5 din viaţa mea ...

Nu numai mie mi s-a aplicat acest tratament: 11 colegi
am primit în acea zi nota I. Al 12-lea. Silişteanu. tip căruia îi
plăcea matematica, a.şa cum altuia îi plăcea poezia. apucase
să frunzărească atent lecţia, dar s-a emoţionat

�

'.'1us că era şi

un picuţ bâlbâit - încât, din ce a bolmojit el. cam p1: aproape.
a luat un 7. Ruşinos. pentru pretenţiile lui de matematician al
clasei.
Culmea că al 13-lea, Buzdugan, nu numai că nu a avut
ghinion. dar a luat un I O care l-a ridicat enorm în ochii
profesorului în următorii ani. Nu neapărat pentru că ar fi
învăţat, dar a avut mai mult timp să se uite prin caiet ...
Cândva, după 40 de ani de la trecerea noastră prin
Colegiul din Predeal, ne-am întâlnit vreo cinci foşti colegi de
clasă, mobilizaţi de colegii noştri din clasele mai mari.
E bine de reţinut că foştii "'mănăstireni" se întâlnesc, de
zeci de ani. în ultima zi de marţi a fiecărei luni. la o bere. La
început, în semi-ilegalitate. după 1989 - mult mai relaxaţi.

26
https://biblioteca-digitala.ro

Se vine pe la ora 14. se pleacă după 1-3 ore. În ultimii ani,
datorită înţelegerii şi chiar a unei anumite solidarităţi...
militare. suntem primiţi cu braţele deschise - pe bani fireşte

pe terasa ori în Restaurantul Cercului Militar din Calea
Victoriei.
Din câte ştiu, este singura întrunire de acest gen a unui
număr mare de generaţii de foşti elevi ai unui liceu desfiinţat
(în 1948), despre care. cam jumătate de secol, nu prea era
bine să vorbeşti - deşi nu era interzis - liceu care nu a fost
reînfiinţat...
Există o solidaritate inc·redibilă între foştii elevi de la
"Mănăstirea Dealu". materializată prin excursii organizate
cam din doi în doi ani: un an la Târgovişte, următorul an - la
Predeal. Cât timp au mai trăit profesorii, erau invitaţii noştri
dragi ...
Revenind la întâlnirea noastră, printre cei cinci se afla şi
Semenescu, de care toţi ne-am amintit că ne-am despărţit
TJrin clasa a doua. din cauza lui Donciu. Nu prea ştiam

Li<..:.<.il!ile. cu excepţia celui în cauză, care ne-a reamintit
întâmplarea: eram în clasă şi urma ora de matematici.
Semenescu s-a plasat, voluntar, la capătul scărir pe care
urcau de la cancelarie profesorii, să ne anunţe din timp
venirea lui Donciu. căruia nu îi plăcea gălăgia.

La un

morrwnt dat. am auzit cu toţii: "vine Donciu!" L-am văzut pe

Sl:,.
'u gonind către banca lui şi ne-am liniştit brusc.
Numai că Donciu auzise la fel de bine strigătul de
alarmare al lui Semenescu. Nici n-a intrat bine în clasă. că a
şi cerut. foarte încruntat. să se ridice în picioare elevul care a
strigat la scări. Semenescu s-a ridicat, gata să-şi primească
pedeapsa. Prompt. Donciu l-a dat afară din clasă. Numai că
treaba nu s-a încheiat aici: profesorul, ofensat nevoie mare că
elevul "şi-a permis" să îl tutuiască, strigând ••vine Donciu", a
cerut. în Consiliul Pedagogic, eliminarea lui din toate şcolile
din ţari\�
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Se vehicula ideea desfiinţării Colegiului, ultimul liceu
militar rămas încă în funcţiune în semn de omagiu pentru

familia Regală. Era cunoscut faptul că regele Mi ha i fusese
înscris din

oficiu

ca

onoare"' (adică fără să

'"elev de

frecventeze) al colegiului nostru. iar nepotul său. principele
Bran Ştefan, încă mai era, efectiv, elev la noi.
Da, dar şi Corneliu lelea

Codreanu

fusese elev la

Mănăstrirea Dealu. Ca şi Arsenescu sau Arnăuţoiu. anonimii
eroi ai celei mai îndelungate Rezistenţe anti-comuniste. (În
zilele

noastre,

s-a

aflat

că

şi

Marin

Năstase.

tatăl

politicianului Adrian Năstase. fusese elev aici).
În zarva zvonurilor şi a incertitudinilor privind viitorul,
Semenescu a fost sacrificat. ca să nu se spună că în liceul
nostru se tolerează acte de indisciplină: a

fost

într-adevăr dat

afară din toate şcolile din ţară.
Mai departe, ne-a povestit chiar el. la o întâlnire care a
avut loc după

4 0 de ani. a făcut '"în particular" câteva luni,

până ce s-a mai stins scandalul. Pe urmă, a dat declara ţii în
.

care a trebuit să vorbească de rău liceul din care fusese

dat

afară, şi a reuşit să intre într-un liceu din Craiova.
"Da-, măi, i-am amintit eu, nu ai jucat şi fo tba l ? Da? Tu
eşti faimoasa extremă stânga a Universităţii

··

·:ic'\'ll.

renumit

vreo câţiva ani pentru golurile pe care le m'.ifC;.!Î echipelor
din Bucureşti?!"
Semenescu a avut o reacţie absolut neaşteptată: s-a
apucat să ne acuze pe noi. colegii lui. că ... nu i-am luat
apărarea, atunci. . .
Până î n ultima zi, Semenescu va fi convins c ă noi. colegii
lui, puteam să îl salvăm în ziua aia nenorocită dacă. din cine
ştie ce motiv abscons. nu ne-am fi dat deoparte. ca nişte laşi
ce eram. . .

·

La geografie, Nicolae Lipcan se dovedea a fi cel mai

original profesor.
Mai întâi, ca mod de ascultare. Omul intra în clasă,
arunca pe catedră cataloguL cu o dexteritate de invidiat. ş1
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intra printre rândurile de bănci. Punea rapid o întrebare din
lecţia de zi şi-l ridica să răspundă pe cel care cădea în raza sa
vizuală. De regulă, ce l mai apropiat. Fără să conteze că ma i
aveai 3-4 .iote :;au niciuna, că ai o situaţie bună la el sau eşt i
cu med ic de corijenţă. Uneori, mai punea o întrebare-două
din ceea ce predase, dar nu neapărat din lecţia de zi. Apoi, se
uita după şeful clasei şi-i făcea semn, scurt, să noteze pe o
foaie de hârtie notele pe care le dădea. De regulă, nota era 2

sau 1 O. Rareori dădea note intermediare. Originalitatea lu i
consta în faptul că puteai să ici azi 1O şi lecţia următoare 2 .
Sau invers. Fără nicio d iscriminare.

Ca predare, Lipcan era iarăşi original: aducea în clasă
vreo hartă sau vreun glob pământesc numai când era vorba
de geografia universală. Cât timp preda geografia j udeţului
sau a României. tot ce avea nevo ie să localizeze desena cu
mâna lui pe tablă: ape, munţi, localităţi. Rareori avea o cât de
mică abatere faţă de hărţi le pe care le consultam după oră,
curioşi să- l prindem că greşeşte: nu greşea. Vorbea cu
pasiune despre locurile frumoase din ţară sau d in străinătate.
Multe din aceste zone le bătuse cu piciorul: cam tot ce era de
văzut din România, plus Alpii D inarici, din I ugoslavia, Alpi i
cei mari, cu Mont B lanc, pe care îl escaladase (nu chiar până
la vârf, dar nici nu avea pretenţii de alpinist), munţi i Atlas,
din Maroc.
Ca fizic, era un omuleţ îndesat, cu o jumătate frumoasă
de chelie şi cu un ochi de sticlă, urmare a vreunui accident
d in, poate, furtunoasa sa viaţă de până atunci. Vorbea cu
oarecare precipitare, încât, în t impul predării, ne trezeam că
se întrerupe d intr-o fraz.ă avâtată şi-şi spune singur:
"Uşurel. . . Să ne mai potolim o ţâră", după care continua mai

�

puţin gră it.
Valentin P•Jpescu, de

franceză, era t inerel şi vesel.

Tuberculoza, I'\! care, pentru moment, o învinsese, nu lăsase
urme asupra potenţialului său pedagogic, nici asupra firii lui
deschise, optimiste. Preda atractiv, pornind de la nivelul cel
29
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mai de jos - că în clasă predominau cei care habar n-aveau
de vreo limbă străină. Treptat, parcă în glumă, trecea la
noţiuni din ce în cc mai grele, şi încerca să-i ambiţioneze pc
toţi elevii clasei să reţină "că doar n-o i fi tu cel mai slab din
tribul vostru". Cum nimeni nu aspira la titlul de cel mai slab,
treaba mergea strună. Pc mine mă lăsa oarecum rece, că
învăţasem ceva din limba lui Voltaire, în fami lie: mama era
l icenţiată în franceză şi s-a căznit să asimilez un minim de
cunoştinţe. ( M-a pus chiar să citesc cărţi în franţuzeşte, "cu
dicţionarul", ceea cc mi-a plăcut mult ITlfli puţin, dar mi-a
ajutat...). Mă amuza, să urmăresc cu atenţie lecţiile, ca să nu
iau vreo notă sub I O ( ! ) şi să nu-mi scape vreo glumiţă de-a
lui.
N ici el nu intra în clasă la modul clasic: arunca pe catedră
catalogul şi, fie trecea printre rânduri şi lansa câte o poantă,
fie, în zilele reci, când geamurile se abureau, se repezea la
cea mai apropiată fereastră şi începea să schiţeze câte o
figură uşor de recunoscut: un împărat cu coroană, o Ileană
Cosânzeană, chiar şi un zemu urât, pe care, ca să nu se
confunde, scria clar: "Zmeu". Alteori schiţa mici partide de
mimă, cu subiecte amuzante, după care trecea rapid la
subiectele din programa analitică. Ce mai, avea un mod de a
lucra, care ne făcea pe toţi să asimilăm, oarecum în glumă,
chestii mai aride, de-ale gramaticii.
Fizica şi Chimia le-am început cu un profesor
extraordinar: Virgil Atanasiu. Un bărbat drăguţ, elegant,
calm şi deosebit de politicos cu elevii. După desfi inţarea
Colegiului din Predeal, a predat mulţi ani la "Cantemir" şi
alte licee reputate din Bucureşti. S-a făcut remarcat şi a fost
selectat ca Inspector general în Ministerul Învăţământului, de
unde a ieşit la pensie.
Avea o metodă excelentă de predare, la ambele
discipline. Mai întâi, se baza mult pe demonstraţii practice şi
mici exerciţii pe marginea celor explicate, ca să rămână în
memoria activă cât mai multe.
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Ne învăţa �„i cum să . învăţăm. Mici trucuri. cum ar fi
memorarea unL i s i ngur cuvânt pentru a reţine succesiunea
..

c u lo r i lor d i n curcube u : c e l ebr u l ROG V A I V ( roşu, orange,

galben, verde, albastru, indigo, violet).

C h i m ia am pc-mit-o solid, cu sistematizarea unor noţiuni

dest ul de abstracte, colorate cu fonnule şi reacţii uşor de
reţinut sau cu experimente ce se întipăreau mai adânc decât
cuvintele.
Î ntr-um din după-amiezele ploioase, cu avizul conducerii
l iceu l u i, a strâns lol i elev i i de la clasa a I I I -a în s u s ad ică pc
,

aceia

care

făceau

ore

de

chimie.După

câteva

diverse

demonstraţii a anunţat ·"vedeta" spectacolului: ne va arăta
cum poate face focu l . . . sub apă!
Sub apă? . . . Chiar aşa?
Experimentu l care a urmat era relativ simplu: într-un vas
cu apă se trecea cu

o spatulă,

fulgerător, o bucăţică de fosfor

elementar, menţinută până atunci în soluţie de sodă caustică.
Apoi se turna ac,id su lfuric şi fosforul se aprindea. Sub lichid.
Treaba a decurs şnur, dar tocmai când asistenţa se pregătea
să aplaude, profesorul a făcut o mişcare un pic neglijentă,
vasul s-a răsturnat şi fosforul. scăpat în aer liber, a început să
ardă violent.
Poate altul s-ar fi pierdut. Atanasiu a fost extrem de calm,
şi-a strâns cu d 1uă spatule produsul arzând şi l-a trans ferat
într-un vas în care a turnat sodă. iar incendiul s-a retras. Sala
a izbucnit în aplauze mai fierbinţi decât dacă nu se producea
incidentul neprevăzut.

Mai mult: deşi experimentul era,

practic cam ne1 cuşit, profesorul, care până atunci nu primise
nicio poreclă, a devenit pentru tot liceul "Fachirul" O poreclă
cu conotaţie vizibil afectuoasă, semn de apreciere deosebită.
La igienă, îl a;veam ca profesor pe colonelul Ioan Boţoiu.
Un bătrânel

simpatic, cam repezit la vorbă, care ne

completa cu exemple practice, ceea ce mai învăţam pe la alte
materii de�prc sănătate.
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Era şi şeful dispe nsaru lui care trata pe oricare dintre elvi
şi chiar pe profesori, în caz de boală. Mi-am dat seama că era
priceput, cu ocazia unei edpidemii de oreion, dec lanşată în
clasa mea. Ne-a consu ltat amănunţit pe toţi şi, chestie care
nu ni se mai întâmplase, ne-a palpat partea de sus a gâtului,
sub capetele maxilarului inferior. Culmea e că, după ce ne-a
consultat pe toţi, părea mai curând bucuros. Ne-a reţinut, o
parte, fără drept de apel, la infirmerie, unde ne-a atras atenţia
că nu avem voie să alergăm, să sărim, să ridicăm vreo
greutate, pentru că altfel . . . n-o să mai facem copii!
Am rămas cu gura căscată. Habar n-aveam cum se fac
copiii şi nici nu ne pusesem problema, dar să ţi se spună aşa,
brutal, că n-o să mai ai copii era ceva care ne revolta
instinctiv: de ce noi să nu putem, iar ăilalţi să poată? Nu e
drept. Aşa că ne-am hotărât să-l ascultăm pe domnul colone l :
s ă n u mai ridicăm nicio greutate, s ă n u mai sărim, s ă nu . . .
nimic d in tot c e ne-a spus el. Au mai venit vreo patru din
clasă, tot cu oreion, şi ne-a făcut un dormitor mare, separat,
ca o carantină improvizată. Nu aveam voie să primim niciun
fel de vizită, nici în vacanţa mare nu am fost lăsaţi să plecăm
până ce nu au trecut cele . . . nu mai ştiu, parcă 2 1 de zile. Dar
am scăpat cu bine, nu s-a mai mol ipsit nimeni şi . . . am avut şi
copii !
Mi-a rămas în memorie momentul, atât pentru izo larea şi
l ipsa de agitaţie la care am consimţit la o vârstă fragedă, cât
şi pentru o consecinţă neaşteptată: neavând voie să ne
agităm, ne-am apucat să citim şi . . . să scriem. Am făcut chiar
un mic concurs de versuri, pe care l-am câştigat, cu versurile
"geniale"
Noi, aicea, stăm în pal
Şi primim regim lactat!
Tot colonelului Boţoiu se pare că îi datorez viaţa; sau cel
puţin

absenţa

unor

sechele

grave

ale

unei

pleurizi i

contractate din neglijenţă: cu mijloacele lui l imitate, a reuşit
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să mă menţină, fără agravarea unei bo Ii, care începuse cu
temperatură de 39,9 °C, până Ia sosirea mamei cu o maşină
mică. De făcut bine m-am făcut Ia Plo ieşti, dar cele două
prime zile ale bo lii, puteau avea urmări grave, dacă omul nu
era bun meseriaş . . .
Muzica era o dexteritate deosebit d e bine tratată Ia
Predeal .
Aveam do i profesori. Ambi i d e o calitate ieşită d in
comun.
Să zicem că primul era Aurel Bobescu, din faimoasa
familie de dirijori şi interpreţi - Lola Bobescu este fiica lui.
Se spunea despre Bobescu al nostru că a compus câteva
coruri, pe care le cântam pe la serbări. I nclusiv "Imnul
şo imilor de la Dealu", pe care îl cântăm şi azi cu mândrie
când ne întâlnim la agapele i mprovizate. A compus chiar o
operetă - "Păunaşul codrilor" - care a fost interpretată pentru
prima oară pe scena Liceului militar "Mănăstirea Dealu".
Avea cam 60 de ani, când l-am cunoscut. Toţi ofiţerii ş i
profesorii, fără excepţie, î i spuneau c u afecţiune: "Nea
Aurică". Pe noi, elevii lui, ne-a făcut, prin metode simple ş i
c u paşi mărunţi, să îndrăgim muzica fără ezitare. Chiar cei
mai afoni. Nu lăsa nici pe cel mai puţin dotat, ca ureche
muzicală, să rămână în afara grupului de prichindei care
răcneam la coruri sau care băteam ritmul unor bucăţi
muzicale cu beţe de tobă salt', mai delicat, cu diapazoane mai
vechi.
Ne antrena şi cu alte metode. De pildă, la o serharc de
sfârşit de an, la care urma să avem ca spectatori părinţii şi
musafiri din afara Predealului, s-a gândit el să dea fiecărei
clase câte un număr artistic. Noi eram cei mai mici. Ce putea

bietul om să ne dea de cântat? Că instrumentişti nu eram prea
mulţi, iar vocile erau cam neformate.
I-a venit o idee: a venit în clasă cu 1 O piculine şi 1O
tobiţe. Ne-a întrebat care vrem să cântîm la serbare cu
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tobiţele şi piculinele alea. Toţi voiam, dar câţiva mai curajoşi
au ridicat mâna şi au "raportat":
- Am vrea noi, domn' profesor, dar nu ştim să cântăm la
ele !
- Nu vă faceţi voi grij i, că vă învăţ eu, ne-a zis Bobescu,
după care ne-a înscris pe fiecare la ce instrument vrem să
cântăm. E adevărat că mulţi bănuiau că par mai maturi dacă
bat tobele alea, dar cam tot atâţia erau curioşi să se descurce
şi cu picu l ina, un instrument cu care niciunul nu mai
avusesem de-a face. Doar câţiva n-au vrut să se bage.
Bobescu ne-a obligat să ne înscriem toţi, după care a
început selecţia. Cum eram cam doi pe un loc, a făcut câte
două echipe la fiecare instrument. Toţ i făceam repetiţii,
urmând ca pe scenă să se urce aceia care se vor dovedi că au
învăţat cel mai bine melodia, uşurică şi simplă, pe care o
aveam de cântat. Au urmat şi clipe aproape dramatice. Uni i
au făcut câte o trăznaie ş� printre alte pedepse mai mici, au
fost excluşi d in echipa pentru serbare. Necaz mare: toată
clasa, pe scenă la serbare, iar tu stai, pedepsit, în cul ise . . .
Nici măcar în sală. . .
Abil ş i c u o viclenie pedagogică specială, Bobescu
negocia necazurile fiecăruia cu profesorii , cu ofiţerii sau cu
elevii mai mari, cărora respectivul le greşise cumva. După
care îl reprimea în echipă, dar . . . sub rezerva comportării
ireproşabile. Pe scurt, la serbare a adus încă un set de 1 O
piculine şi 1 O tobiţe, cu care toată clasa a ieşit pe scenă şi a
cântat corect melodia.
Al doilea profesor de muzică era "Zorello" - de fapt Alexandru Petrovici, un bucovinean care avea muzica în
sânge şi făcuse conservatorul în Italia. Avea

un

talent

deosebit în armonizarea vocilor şi instrumentelor, el de
multe ori acompaniindu-ne la harfă.
La el nu era democraţia lui Bobescu: cine avea ureche
muzicală şi un dram de voce era reţinut în cor, cine nu, nu.
Fără ură, fără supărare. Se oprea la coruri foarte plăcute
34
https://biblioteca-digitala.ro

urechi� pe care le-am auzit de multe ori interpretate mai slab
decât le cântam noi pe patru voci. De pildă, "Ana Lugojana",
"Morarul'', "Zamfira", "Corul vânătorilor" şi câte altele.
Ne-a învăţat cu entuziasm imnurile naţionale ale celor
patru mari puteri, cu o singură şi remarcabilă excepţie în
ceea ce priveşte entuziasmul: imnul URSS, al statului care ne
jefuia făţiş, în tovărăşia pistoalelor mitralieră, obligându-ne,
în acelaşi timp, să-i aplaudăm şi să ne revărsăm asupra lor
întreaga noastră dragoste. Rezultatul a fost că am căpătat o
repulsie nemeritată faţă de muzica rusească şi tot ce era
rusesc în general.
La repetiţii, ne sugera schimbarea unor cuvinte, ceea ce
ne distra teribil: în loc de "ia priviţi ce măreaţă oştiire" (era
vorba de Armata Roşie), Zorello ne arunca în treacăt "ia
giniţi ce nasoală oştiire", după care revenea la varianta
oficială. Noi o cântam în varianta modificată, în inconştienţa
vârste� că tot nu prea se înţelegea din sală. Remarcabil însă:
omul nu a fost niciodată turnat!
La "desen şi lucru manual", am avut un profesor care ...
nu era profesor! Domnul Nicolae Livezeanu făcuse Şcoala
de Arte şi Meserii. Un fel de şcoală profesională, dar de un
nivel extrem de ridicat. La ba?a educaţiei acestor absolvenţi
erau nişte principii spartane şi foarte profesionale. De
exemplu, profesorii îi învăţau pe ciraci că "o maşină la care
ţi se aduc toate piesele de schimb o repară şi mama-mare.
Arta meseriei este să rezolvi bine fără piese de schimb,
improvizând soluţii cu ceea ce se găseşte la îndemână.
E greu de spus cum de ajunsese el profesor tocmai la
colegiul militar, într-<> companie atât de selectă de profesori
şi elevi. Gurile rele aminteau de o rudă de-a sa, poate chiar
frate, care activa sus de tot, în ierarhia comunistă a vremii:
pe undeva, prin comitetul central.
Livezeanu al nostru nu avea veleităţi politice. Probabil că
în familia lui era socotit un fel de oaie neagră. Bine, bine,
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neagră, dar nu era să ajungă fratele unui comunist de frunte muritor de foame ! ?
Din fericire, omul era simţit ş i avea de la natură un fel de
talent pedagogic brut. Cum una dintre pasiunile sale era
aviaţia şi aeromodelismul, ne-a învăţat chestii care sigur nu
erau în programa şcolară: despre aeromodele, avioane,
portanţă. Am învăţat chiar să construim... nu, nu neapărat
avioane, dar aeromodele - da.
Nu avea poreclă, dar nici nu fusese complet uitat: pe
conoscuta melodie "Ţa, ţa, ţa, căpriţă ţa" - se improvizau
versuri care încercau să portretizeze profesorii cei mai ieşiţi
din comun, lui revenindu-i următoarele:
Livezeanu-aviator
este acuma profesor
cu capu-n aeroplan
şi picioarele-n tavan

Era un lungan modest, care se strecura timid prin
cancelarie şi căruia nu i se auzea gura, când era vreo dispută
între profesori. Cum nici profesorii nu erau dispuşi să se
contreze cu un Livezeanu, toate mergeau bine. Cel puţin la
orele lui nu am dus lipsă de materiale de tipul placajului,
papului, sforilor de Manila sau, pentru desen, a cretelor
colorate.
Avantajul nostru a fost că, în afară de pasiunea pentru
aparate de zbor, tipul avea un anumit simţ al frumosului, pe
care s-a străduit să ni-l transmită cum s-a priceput şi el. n�
exemplu, ne-a învăţat să facem nişte decoraţiuni simple,
geometrice, desenate pe caiete de aritmetică, în careuri de
câte zece pătrăţele. Fără a fo losi vreo linie curbă, trasam
modele după capul nostru - după ce profesorul ne dăduse
vreo două exemple de bază - şi le coloram tot cum ne
trăznea. Aici însă Livezeanu intervenea şi ne explica, cum se
pot şi cum nu se pot asocia culorile; de ce verde cu albastru
sau roşu cu maron nu dau bine. Ce mai, rezultau nişte seturi
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de mot ive geometrice destul de haioase, reuşite ş1 tipice
pentru fiecare d intre noi�
t

Pro leso ru l

nost ru

de

educatic

fizică

se

numea

Ion

Rădu lescu şi era poreclit "Ch i n ă" pentru c ă avea mereu în
mână o chi ll:i, din care muşca po tlicios. N u şt iu dacă era
" fom ist", cum credeam no i atunci, sau pur şi simplu făcea
multă mişcare, nu era căsătorit şi avea o rezervă în buzunar,
să c iugu lească şi el ceva din mers.
. Omul nu era un marc sport iv. N u strălucea în nici una d i n
d iscipl inele pc cmc n i l e preda la oră, c ă altfel a r fi avut voie
să intre ca titu lar în echipa de vo lei a l iceului, sau în cea de
fotbal. Era însă un excelent pedagog. Cu el am învăţat
mişcările de bază d in gi mnastică, de la schi, vo lei, fotbal şi,
dacă am fi avut pro fesori de sport la fel de buni în ani i mari,
probabi l şi noi, am fi dat sportivi de nivel naţ ional. Şi aşa,
echipa de vo lei şi cea de gimnac;;t ică a liceului au câştigat
primele concursuri şcolare de după război, iar ech ipa de
fotbal era partener preferat de antrenament al echipei de
Divizia C din Sinaia.
N ici t inerii o fiţeri care trebuiau să ne insufle calităţile
indispensabile unor mil itari de e l ită nu erau departe de
îna ltele standarde a.le profesorilor. De a ltfel, fiecare c lasă
avea

un comandant sublocotenent, care ne era şi profesor

pentru o

materie

care

nu se regăsea la

l iceele

civi le:

Aptitudini m i l itare, inclusă în orarul materi ilor de bază.
La c lasa mea am avut în cei trei ani de la Predeal, pe
sublocotenentu: Vas i le Cristea, un tinerel subţire, m i l ităros.
La început, l-am bănuit mai sever decât era în realitate. De
fapt, nu prea tolera niciun fel de abatere. Atâta doar că, spre
desosebire de co legii lui, sublocotenenţ i i de la alte c lase, al
nostru nu se ;epezea să ne dea pedepse c lasice: planton
schimbul 2 (adică de la ora I 2 noaptea până la 2,30),
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curăţenie pc

sector- adică

spălat

duşumelele din zona

adiacentă dormitorului sau săl i i de meditaţii etc.
Nu, Cristea îţ i dădea, dacă grqcai cu ceva. mai înt<îi sfi
înveţi o poezie. Numai de Eminescu. Cei care laccau o gata
mai marc primeau de regulă Luceafăru l. Trebuia să ştii toate
cele 99 de strofe, într-o săptămână. Nu Ic ştiai? Abia atunci
treceai la plantoane peste rând, la spălat duşumele, lustruit
bocanii colegilor etc.
Mi-a rămas în memorie pentru acest obicei, a cărui
frumuseţe am decelat-o mult mai târziu, când Cristea nu mai
era printre no i, ci căzuse răpus de TBC. Probabil că făcusem
o greşeală mai mică de m i-a dat o poezie mai scurtă şi mai
puţin celebră: "Melanco lie". Ş i azi, după zeci de ani, sunt
capabil să recit cel puţin jumătate din versuri le care încep cu
"Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă . . .

"

... Numai că în 1 947, am făcut o pleurizie, după care
doctorii m-au sfătuit să renunţ la regimul mai cazon de la
colegiul mil itar şi să trec, la un liceu civil.
La plecarea mea d in Predeal, aveam în memorie nu
numai pe profesorii pe care am avut norocul să- i am la clasă,
dar şi pc cei care predaseră la "Mănăstirea Dealu" şi despre
care aflasem atâtea de la co legi i mai mari:
- la matemat ici - academic ianul Octav Onicescu. cu
contribuţii

aduse

în

teoria

probabilităţii

şi

sistemelor

aleatorii ; D. V. Ionescu, rector al Universităţ i i din C luj ; Gh.
S imionescu, autor de culegeri de probleme, inclusiv în
franceză, profesor universitar;
- la română - Augustin

Z. N . Pop, critic l iterar, profesor

universitar; C icerone Teodorescu, Gheorghe Bo ldea, poeţi;
Teodor Naum, poet, traducătorul unor opere ale poetului
roman Ovidiu; Gh. Giuglea, profesor de filo logie romanică
la Universitatea din Cluj, autorul unor studii de istorie a
l imbii

române,

istorie comparată a limbilor vorbite

în

Balcani, al unui tratat de toponimie; N . Cartojan, istoric
l iterar;
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- la franceză - N ico lae Bănescu, recomandat de Nico lae
I orga, bizantinolog, vicepreşed inte al Academiei Române,
rector la U n i versitatea d i n C luj şi la cca d i n Bucureşt i ; N .

Cataragi, autor de manuale pentru liceu, profesor universitar
la A S . E . ; I . Climer, eonferentiar la I nstitutul Politehnic
Bucureşti şi la I nstitutul Pedagogic, autor de manuale pentru
l icee şi facultăţi tehnice;
la

fi loso fie

-

prof.

dr.

Ro mu lus

Vu lcănescu,

bi necunoscut om de cultură;
- la latină -- dr. Marin Lişcu, cu doctorat la Sorlxma ( lema
- "'Tacit"), profesor universitar; Cr. Furmuzachc, cel ce a
ed itat, împreună cu Ionescu Bujor, cele mai bune manuale de
lat ină

d in

România;

Ion

D iaconescu,

autorul

lucrări i

"Princ ipii de filologie romanică";
- la geografie- istoric - prof. dr. Dumitru Berc iu, elev al
l u i N. I orga, decan al facultăţ ii de I storie, vi itor d irector al
I nstitutului arheologic din . . . Albania, apo i a celui din
România; directorul I nstitutului de Tracologic, dr. Alex.
V asi lescu, autorul lucrării "Oltenia sub austrieci";
- la desen - pictorul Eduard Săulescu, autorul frescei de
la Mauso leu l de la Mărăşeşti şi a celei de la Ateneu l Român;
- la fizico-chimie şi ştiinţe naturale - fraţii Dumitru şi
Dobre Ionescu-Bujor. ambi i doctori în ştiinţe şi pro fesori
universitari;
-

la

muzică

-

Gh.

Georgescu-Breazul,

pro fesor

la

conservator şi autorul a numeroase articole pe teme de
fo lclor şi istoriografia muzic ii; Ac him Stoia, compozitor,
d irector al Filarmonicii "Mo ldova" şi al Conservatorului d i n
laşi; I . Delu, culegător de folclor, specializat în instrumente
muzicale,
viodelor,

inventator
brevetate

în

a

20

SUA,

de

instrumente

Ang l ia,

din

famil ia

Germania,

Franţa,

U RSS, Japonia;
- la religie - preotul Do linescu, românul care a avut grijă,

în primul război mondial, să preia, în refugiu la Iaşi, capu l
lui Mihai Viteazul. de la Mănăstirea Dealu; preotul C.
N iţescu, autorul, sub pseudonimul "Zlatian", al mai multor
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lucrări, cum ar fi "Codul Penal în lumina moralei creştine",
"Influenţa creştinismului asupra dreptului" etc.
5. ASI M I LA R F, LA L I C F, lJ L C I V I L
. . .C a plo ieştean, a m ales "Sfinţii Petru ş i Pave l", unde
fusesem, de altfel, admis prin examen, încă din clasa I. Pc
baza notelor de la Predeal şi a reputapci liceului de la care
veneam, am fost acceptat în clasa a IV -a A. La acea vreme,
la "A", erau cei cu med i i le cele mai mari, la "B'', următori i
etc.
A trebuit să iau totul de la capăt; cine s-a trans ferat de la
un l iceu la altul ştie cât de grea e acomodarea, până eşt i
asimilat de colegi şi până ce profesorii te testează de câteva
Ori.
Următorii cinci ani au fost o continuă tranziţ ie, prin
reforme succesive (şi stupide) ale învăţământului. De pildă,
am intrat în l iceu după patru clase primare; urma să fac patru
c lase în cursul inferior al l iceului şi alte patru în cursul
superior. Eu, unul, chiar le-am tăcut, dar între timp, am
devenit coleg, după examenul de capacitate, (de trecere
d intr-a I V-a într-a V-a), cu băieţi i dintr-a I I I-a; şi nu am
trecut într-a V-a, ci într-a . . . V I II-a, că se unificase şcoala
primară cu liceul.
La terminare, aj unsesem în clasa a X I -a, după 1 2 ani de
şcoală în aceeaşi ţară: se socoteau 7 ani şcoala "elementară"
(ca în U RSS), nu "pri mară", plus 4 ani de l iceu. Pe urmă
liceul s-a tăcut de I O clase, tot ca la ruşi.
Pentru a înţelege de ce era aşa de important ce era la ruşi,
amintesc o anecdotă, apărută după

1955, când România, a

fost primită în ON U.
Î n sala de conferinţe a ONU, intră mai întâi delegatul
SUA, se aşează pe scaun şi constată imediat că scaunul arc
un cui care-i "j igneşte" pantalonii. Ia scaunul, trânteşte cu el
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de pământ, cheamă unul din oamenii de serviciu şi răcneşte,
cât poate, să-i aducă un scaun fără cui.
Vine francezul, constată că şi scaunul lui are cui, cheamă
alt om şi-i cere, pe cel mai po liticos ton cu putinţă, să-i aducă
alt scaun.
Soseşte britanicul, găseşte tot scaun cu cui, scoate un
patent din buzunar, extrage cuiul şi se aşeaz.ă.
Vine reprezentantul URSS, vede cuiul şi, cu eroismul
tipic omului sovietic, se aşează pe scaun.
Românul, aflat pentru prima oară la ONU, urmărise atent,
aşa că s-a dus cu încredere spre scaunul lui. Aici - dezastru:
scaunul lui nu are cui! Cheamă imed iat un om de serviciu şi
îi cere să îi aducă şi lui un scaun cu cui, ca al sovieticului. . .
. . .

C lasa a IV-a A m-a primit, n u neapărat cu braţele
deschise, dar cu oarecare curiozitate, estompată de faptul că
pe mulţi din noii mei co legi îi avusesem colegi şi în şcoala
primară: Bebe Stănescu, Goe Georgescu, M ihai Drosu, Gică
Nica, Mircea I vanciu, M irel Popovici, Gigi Zamfirescu,
Fănel Negulescu, Dan Popescu, Chichi Christodulo, Mihai
Constantinescu,

Florin

Voinescu,

Dan

N iculescu.

fuseserăm elevii doamnei Adela Provian, o
excepţională,

pe care

am

tot

vizitat--0

ani

Toţi

institutoare
buni,

după

terminarea liceului.
Mai greu a

fost

să-mi

găsesc

un coleg de bancă:

majoritatea foştilor mei colegi din primară erau cuplaţi de cel
puţin un an. Cel mai uşor părea a fi să mă cuplez cu unul din
e levii mai mici, foşt i nu într-a I I I-a, ca grosul c lasei, c i într-a
I I -a. Apăruse o lege care permitea, celor ce doreau să dea
două clase într-un an, susţinând nişte +examene în plus faţă
de coleg ii lor şi trecând d intr-a I I-a într-a IV-a.
Î n noua mea clasă, am găsit vreo 4-5 în asemenea
situaţie, doar că şi ei erau gata cuplaţi, din c lasa întâi:
Dinescu cu Dragomirescu, Utza Sergiu cu Găucan.
Tocmai când mă uitam, încurcat, prin ce bancă oare o fi
vreun loc liber, mă trage de mânecă unu l din no ii mei coleg i
necunoscuţi:
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- Coane ... nu vrei să stai cu mine? Eu chiar n-am cu
cme . . .
A m acceptat imediat, jumătate disperat, jumătate
indiferent: dacă nu puteam sta cu unul din mai vechii me i
colegi, tot n-avea importanţă. Cu timpul, m-am acomodat
bine, deşi omul stătea exact în ultima bancă, poziţie pe care
nu o mai ocupasem până atunc i.
Aveam unele mici avantaje, pentru că noul meu coleg de
bancă era în relaţii amicale cu aproape toată clasa. Î l chema
Titus Vasilescu, i se spunea "Ţevi", pentru că era înalt şi slab
("'ca o ţeavă") şi m-am lămurit rapid că el miza pe situaţia
mea şcolară, care fusese făcută publ ică de la primele
contacte cu dirigintele: dacă luasem premiul 3 la un liceu ca
"ăla de la Predeal", înseamnă că "văd matr:rie". N-oi fi aşa
de încuiat şi nu o să fie un capăt de ţar;'.'!, dacă la o lucrare
scrisă - teză, extemporal - mă aşez în aşa fel cu lucrarea
încât să vadă şi el câte ceva. Sau, când e ridicat în picioare şi
ascultat ceva, n-o să mă doară gura să-i suflu şi lui. Nu mult,
că nu avea pretenţii . . .
Printre avantaje, era ş i faptul că în banca din faţa noastră
erau doi băieţi, care îmi erau complet necunoscuţi, dar care
aveau să-mi devină buni prieteni.
Unul dintre ei era Ştefănel Lucinescu, fiu de doctor şi
viitorul medic, şef al Direcţiei Sanitare Prahova. Locuia pe o
stradă foarte aproape de casa mea, era un băiat serios,
studios, şi înalt, ceea ce îl făcea să fie trf1gătorul principal al
echipei de volei a clasei.
Colegul lui de bancă, Valerică Pârvan, era fiul unui
avocat şi al unei profesoare, băiat deştept şi extrem de
spiritual - genul spontan. Î n plus, era un polisportiv, cum nu
am mai cunoscut. Î n acea clasă a I V-a, când majoritatea
aveam un pic peste 1 4 ani, el ajunsese să fi� selecţionat în
prima echipă a Clubului de fotbal "Concordia" Pl o ieşti, care
activa în Divizia naţională B. Era SOC )tit dr�pt cel mai
promiţător talent din oraş şi cea mai bună extremă stânga.
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M-am împrietenit treptat cu toţi noi i mei colegi. Cu uni i
mai mult, cu alţii mai puţin.
Mai întâi, m-am apropiat de prieteni i vech i lor mei colegi
din şcoala primară.
M ihai Constantinescu, care era cunoscut sub diminutivul
Pu iu, devenise coleg cu vărul său, pe care îl ştiam, Puiu
Constantinescu. Făceau parte din fam ilia compozitorului
Pau l Constantinescu şi, pentru a-i diferenţia, li se spunea:
Puiu-Alb, lui M ihai, care era mai blond, şi Puiu-Negru,
celui lalt. U ltimul era brunet, mai studios şi avea să devină un
cunoscut petrolist al ţării.
Mircea Ivanciu era coleg de bancă şi bun prieten cu N ini
Stănescu-Grasu, un băiat blond, cu ochii verzi, înalt, solid ş i
c u destui bani d e buzunar, la vremea aceea.
Nica se cuplase cu Dan Solomon-Nase, un evreu de
gaşcă,

brunet

şi cu

nasu l

mare,

care se ralia oricărei

ştrengării de-ale vârstei. Cei lalţi doi evrei din clasă, Mony
Kaufman şi Wo lf Morei, erau şi ei băieţi veseli, dar diferiţi :
Mony - un tip mai sensibil, încl inat spre literatură ş i farse
elevate; Wolf, Morforincus, cum era poreclit, era omul
umorului gras, imediat. Primul a devenit dentist, iar Wolf,
inginer. Ambii au emigrat în Israel şi nu au mai apărut la
agapele noastre.
Treptat, m-am apropiat de M ircea Petrescu, un băiat
deştept, cu un simţ al umorului foarte special, de fraţ i i
gemeni Teodor, pe care c u greu

am

învăţat să-i deosebesc, de

Nelu Rădulescu-Prazul, tot un băiat înalt, de Tănăsescu-Leul,
poreclit astfel după chica de păr roşcat, cam ca a leu lui,
campion al clasei la fotbal cu nasturi.
Examenul de capacitate trebuia, iniţial, să aleagă 40 de
elevi pentru o clasă de liceu teoretic, restul urmând să fie
trecuţi la şco li tehnice. Au fost peste 600 de candidaţi, din

care o treime au obţinut, la capacitate, medi i de peste 8!
Î nghesuiala se datora faptului că eram două "serii", c lasele a
I I I -a şi a I V-a urmând să fuzioneze în clasele a . . . VIII-a.
Erau şi mai multe licee "teoretice": "Sfinţi i Petru şi Pavel",
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"Nicolae Iorga", plus L iceul Comercial, plus cele din oraşele
judeţului. A fost o mare d i lemă a forurilor judeţene din
învăţământ, cu discuţii, variante. Până la urmă, s-a ales
soluţia formării a 3 clase paralele, A, B şi C, rest ul fi ind
efect iv "vărsaţi" la şco l i tehnice.
S-a mai

stabi l it să nu se procedeze ca în regimu l

burghezo- moşieresc, cu clase de elită, pe urmă de mediocri şi
pe urmă cei mai slabi: toate clasele vor li ec hilibrate, valori le
uni form distribuite etc.
A trebuit o nouă acomodare, cu elevi veniţi d i n toate
l iceele din Plo ieşti, dar şi d i n împrejurimi, cu două promoţ i i
într-una. Abia un sfert dintre no i i m e i colegi din clasa a Vl l l 
a C făceau parte din fosta a I V-a: Valerică şi Ştefăncl, Bebe
Stănescu, Mircea Petrescu, Dan So lomon, Dan Popescu,
Dinescu şi Dragomirescu, Dan N iculescu . la care se adăuga
Lucică, fratele mai mic al lui Bebe, ajuns coleg de c lasă cu
cel mare, fără însă a-I concura la prem iu.
Dintre aceştia, "Nase So lomon" s-a mutHt la Bucureşti, în
c lasa a I X-a, cu părinţi i, a urmat doi ani de facultate. după
care a făcut cancer la creier, care l-a curăţat fu lgerăto r.
Dintre cei care nu făcuseră parte din a I V-a A, i-am
remarcat, de la primele contacte, pe M i1 cea Gociman şi
Dorin Calotă, bă ieţi bine clădiţi, frumoşi şi buni la carte, pe
Igor Tănăsoiu, poate cel mai frumos bărbat din seria noastră;
pe Valeriu Stoica, un câmpinean cu care fusesem co leg la
Colegiul M i l itar; pe Puiu Mariţiu, fost coleg de primară,
cl ient permanent al pro fesorilor de M atemat ici. care

a

sfârşit

prin a deveni . . . porlcsor de Matemat ic i !
Mai erau colegi din cartier, gen V iţă Cricoveanu, Dinu
Nenovici: câţiva băieţi de la ţară, care stăteau la I nternatul
l iceului: un alt evreu, care avea să termine liceul cu noi. după
care nu a apărut la niciuna din agape, M i rel Vcrmont, fi u l
redactorului şef al ziarului local "Flamura Prahov ei" .
.. .I ntram în etapa de tranziţie a învăţământului . . .
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Î ntr-un an, învăţat -am că Arghezi este unul dintre marii
poeţi ai României, ca anul următor să aflăm că reprezintă
"poezia p11trefacţiei sau putrefacţia poeziei".
Era normal să apară probleme şi în privinţa continuităţi i
profesorilor. Unii ieşeau, paşnic, la pensie, alţii, mai puţin
paşnic, intrau la puşcărie pentru cele mai stupide motive: că
a fost ţărănist, că avea un unchi care fusese legionar sau
pnmar. .
Aşa s-a făcui. că., la aceiaşi materie, s-a întâmplat să
trecem prin mâna mai multor profesori.
.

MONSTRU MEI SACRI ... SI Al LUI NICHITA
6.

M ATEMATICI PE PÂINE

Deşi la Predeal avusesem un profesor excelent, la
matematici en,m cel mai speriat datorită poveştilor care
circulau.
În Ploieşti, Gheorghe Canciu avea cea mai dură reputaţie.
Prin anii '.JO, s� spunea, fusese împuşcat în piept, pe treptele
l iceului, de un elev pe care îl picase la bacalaureat.
Norocul bi a fost un ceas de buzunar pe care a avut
fantezia să-l poarte la piept. Ceasul s-a stricat, Canciu a
scăpat, ceea ce nu se poate spune despre atacator care, după
ce a tras două focuri, şi-a tras un al treilea în cap.
Al doilea foc a sc2.pat pe alături şi 1-a lovit grav la picior
pe profesorul de Fizico-Chimice, Mănciulescu, care îl urma
pe Canci11, pe scări. Rana a fost urâtă şi a necesitat
amputarea piciorului. Aşa a devenit invalid un profesor care
nu avea nimic de-a face cu conflictul.
Glonţul pe care atentatorul şi I-a tras în cap, cu intenţia
clară de sinucidere, nu a avut o soartă mai bună: l-a rănit pe
atentator suficient ca să rămână orb tot restul vieţii ...
·
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Canciu s-a tacul bine şi şi-a schimbat destul de puţin
obiceiuri le la şcoală.
continuare sever.

Poate

ceva

mai

prudent,

dar în

Norocul meu, credeam eu atunci, a fost că nu l-am avut
profesor decât vreo două luni, când Grigore a fost bolnav.
Ceea ce se va dovedi greşit, pentru că a scos mulţi elevi
pasionaţi de matemat ici, care au devenit buni meseriaşi în
domenii tehnice.
Vasile Dumitrescu-Ştefeşti s-a nimerit să-mi pice ca
profesor într-a IV-a.
Avea faima că e extrem de exigent şi că nu ezită să aplice
corecţii fizice, la nevoie. Nu era un t ip înah� dar era legat şi
beneficia de o voce tunătoare.
Porecla l ui, V iţelul, se trăgea de la o întâmplare din
trecutul

liceului,

care

c ircula

ca

legendă:

aflat

într-un

moment de oarecare euforie bahică şi enervat la culme de o
c lasă turbulentă, ar fi strigat: L inişte, viţeilor! . . . că eu sunt
tatăl vostru !
O fi fost adevărat sau nu, e greu de spus. E drept că,
uneori, când nu o scotea la capăt cu vreun leneş; l-am auzit
strigând la loaz.ă: "Viţe lule !".
Atât eu, cât şi co legi i mei l-am simţit uneori, la ore, un
pic, pilit. Dacă acceptăm scuza multor scriitori, că adevărata
inspiraţie apare doar când eşti pilit (în zi lele noastre, poate
chiar drogat ... ) mă întreb şi acum dacă nu cumva cele mai
bune ore ale lui Ştefeşti nu erau chiar cele în care apuca o
duşcă de . . . ceva, înainte de oră . . . Pot spune însă, cu mâna
pe inimă, că beat cu adevărat nu l-am văzut nic iodată în
şcoală.
Avea
complicate

un

extraordinar
capitole

de

talent
algebră

pedagogic.
sau

de

Cele

mai

· geometrie,

trigonometrie erau explicate ridico l de simplu. Ne-a învăţat
bazele matematicii, metoda de a gând i matematic, creând u n
teren solid p e care profesorii d in c lasele superioare a u putut
construi ed i ficii stabile şi de calitate. De altfel, era considerat
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cel mai bun profesor de matematici din Ploieşti, pentru
c lasele mici din l iceu.
De

la

el

·

am

rămas

cu

princ ipiile

de

rezo lvare

a

problemelor, cv analiza şi rec itirea enuniurilor. Ne-a băgat în
cap o chestie e.<trem de simplă şi adevărată în geometrie: o
figură corect şi îngrijit desenată rezo lvă ju mătate din
problemă. Î n plus, scria pe tablă dumnezeieşte de frumos şi
precis. La ci "a" era "a"', nu "o" sau altă literă; l inia de fractic
era riguros plasată la mij locul semnului "egal", fără drept de
confuzie. S imbo lurile şi c i frele pe care Ic scria parcă erau
extrase d in manualul de caligrafie.

·

Prima l u i lecţie de algebră mi-a rămas bine întipărită în
m inte, mai ales că elevii mari cu care mai vorbeam ne
speriau: Băi.

e

o treabă teribil de încâlcită!

"Ce e algebra? vă veţi întreba. U ite, dacă eu scriu 2+ 3=5
şi vă între':>, nu cumva asta e algebră, o să râdeţi şi o să
spuneţi că nu e, că e aritmetică. I ar eu chiar o să recunosc că
aşa e. Dar dacă scriem "a+b=c"? vi se pare misterios?
Necunoscut? Păi n-are cum, că e tot egalitatea de adineauri,
doar că e scrisă cu litere ! . . . Care pot avea valoarea de mai
sus sau altă v�loaie, dacă avem suficiente elemente de
identificare. Ei, aflaţi că tocmai asta, simplă, e . . . algebră".
Pe urmă trecea pe nesimţite la noţiuni mai co mplicate,
din aproape în aproape, cu precizie . . . matematică. Trebuia
ori să fii tembel, ori neatent ca să nu p leci acasă cu lecţia
gata învăţată.
Faptul că m::. i scăpa câte un şut în fund unor puturoşi sau
zurbagi i - că numai pe ăştia îi atingea - nu a fost socotit de
niciunul dintre elevii lui drept cruzime sau mai ştiu eu ce
··încălcare a dre:Jturilor omului", cum se zice azi. N ic i măcar
de cei care o înc.asau.

Suprema lui plăcere, destu l de nevinovată, era să-şi

poreclească elevii care-i păreau mai ieşiţi d in comun. Unuia,
mai gras, i-a zis într-o oră: "Băi, ţ ie bo mbă atomică ar trebu i
să-ţi spună, că eşti prea gras" Ş i aşa i-a rămas numele până la
bătrâneţe
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Dar a venit şi ziua în care lui Ştefeşti i s-a sugerat să iasă
naibii la pensie, că a fost liberal şi mai e şi bătrân. Aşa că i-a
urmat Constantin Teodorescu-Ţambal, poreclă datorată nu
talentului muzical, inexistent, cât asemănări i fizice cu un
cunoscut ţigan care chiar cânta la ţambal: un tip mărunţel şi
negnc10s.
Fizicul n-ar fi contat prea mult, dar omul, deşi se zicea că
e bun matematician, nu avea aproape deloc talent pedagogic.
Î n partea din oră rezervată predării, conversa cu voce scăzută
'
cu tabla, la care se uita insistent.
Avea, în schimb, o pronunţată patimă, a băuturii: puţine
erau orele la care nu venea aproape mort de beat, aşa că de
unde să mai scoţi şi metodă sau talent pedagogic?
Noi, ca toţi elevii din lumea asta, profitam de starea
profesorului, aproape de inconştienţă, şi îi atârnam. la spate,
cu un ac prins de haină, hârtiuţe cu diverse epitete, nu prea
lăudabile. De exemplu: "Bou" sau "Beţiv". Ajungea cu ele
prin cancelarie, acolo i le scotea vreun coleg milos, ceea ce
nu contribuia la ridicarea prestigiului său.
Pe scurt, a fost un intermezzo nefericit pentru noi, care
am pierdut aproape toată clasa a VIII-a în ceea ce priveşte
matematica. Nefericitul experiment a luat sfărşit cu cererea
sa de transfer la Valea Călugărească, unde, spera
Teodorescu, oricât şi-ar bate joc de el elevii de acolo, măcar
de vin n-o să ducă lipsă . . .
Ioan Th. Grigore a urmat cam din ultimul trimestru al
clasei a VIII-a. A fost norocul generaţiei mele, pentru că, nu
numai că a completat rapid găurile cu care ne lăsase
predecesorul, dar ne-a îmbogăţit viaţa în multe privinţe. Nu
în ultimul rând, în privinţa matematicii.
Era tot simpatizant cunoscut al vechilor partide istorice,
ca şi Ştefeşti, doar că mai tânăr. Excelent profesor, Grigore
folosea drept adjuvant pedagogic o ironie continuă, de foarte
bună calitate. De aceea, m-am trezit fo losind maculatorul de
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matematic i într-o manieră neobişnuită: în dreapta scnam

exerciţiile,

teoremele,

lecţia

propriu-zisă,

iar

în

stânga

caietu l u i - poantele, jocurile de cuvinte, care izvorau pe

bandă rulantă din imaginaţia nesecată a dascălului.

A vcam să aflăm, mult mai târziu, că era u nu l dinlrc ce i
mai

buni

epigramişti români

ai

momentului.

concursuri, prietenii dar şi unele adve rs ităţ i,

Câştigase
i nerente la

spiritele mai scăpătate în ale/umorului.
L-am i u bit toţi. Chiar şi cei care mai aveau la ci câte o

corigenţă - ba chiar unii d intre aceştia au ajuns . . . profesori
de matematici . . .

La orele lui învăţam multe, dar şi râdeam pe rupte.
Să spunem, de exemplu, că pc unul d in colegi îl cheamă

Fane Cavacu. Este, de departe, cel mai slăbuţ la carte din

dasă. N-avea cum să fie ''a.s" la Matematic i . . .
- S ă iasă l a tablă. . . donmu' Cavacu. Domnu 'Cavacu. . . văz
că nu prea sta i pc roze . . . ba, ch iar deloc . . . a i un dc i. . . ai şi un

patru - ai muncit mult pentru patru ăsta, nu-i aşa? Că mai ai
un do i . . . cu treiul din teză. . . şL cu câteva sut imi de la mine, că

ştii că sunt băiat bun, chiar îţi iese media. . . trd ! Hai să
vedem dacă te-ai hotărât să te aporpii de lumea bună, să ici şi

mata media patru ... Scrie.
Ş i Grigore îi d i ctca?.ă un ex e rciţ i u .

Cavacu transpiră,

încearcă să-şi

demonstreze bune l e

intenţ i i suflând din greu, congestionat şi plin de cretă. Mai

din puţinul cc ştie el, mai cu cc i se suflă din clasă, mai cu
aj utorul pro fesorului, exerc iţ i u l începe sii se dezlege. Vorba
pro feso rul u i : "Punem mână de la mână şi ieşi şi mata cu

capul sus. Corigent, sigur că da, că în stadiul ăsta altfel nu se
poate, dar cu med ia patrn, nu cu tre i � " .
În final Cavacu seric rezultatul (greşit) : " x egal cu unu".
Grigore verifică şi d ec lară :
- Asta o fi o . . . aluzie la nota pc care crezi că o meriţi.
nu c egal

X

cu unu.

Fanc şterge repede şi scrie, tot greşit: "x egal cu zero".
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- Acuma . . . ce-oi fi vrând să spui cu zero ăla? Că ăsta e
nivelul cunoştinţelor dumitale?
Sobru, ca şi când tocmai şi-a amintit, Fanc şterge şi scrie
- greşit din nou: "x egal cu infinit".
- Asta cc mai e? E o . . . aluzie la nota care ţi-ar trebui ca
să-ţi

1asa

med ia?

Domnu'

Cavacu,

m-am

lămurit:

cunoştinţele dumitale sunt nule, neşt iinţa dumitale infin ită.
dar ca să nu zici că sunt băiat rău, chiar o să- l i dau media . . .
patru !
Trimestrul următor, Cavacu e scos la tablă, către sfărşitul
orei, tot pentru îndreptarea notei.
- Ia desenează mata un cerc . . .
P ierdut complet, Cavacu îl întreabă d in ochi pe Lucică
S tănescu, un fel de cronometror al minutelor rămase până
sună de ieşire. Colegul î i face semn că mai e un minut.
"I nculpatul", cu infinite precauţii, se apucă să deseneze
cercul de parcă ar lucra un tablou pentru posteritate. Trage
un sfert de cerc, nu- i place, îl şterge. Pune iar creta, trage
cam jumătate de cerc, iar nu- i p lace. Pune buretele pc c i şi„.
sună de ieşire !
Î n acest timp, în care pc Cavacu îl apucaseră chinurile
creaţiei, Grigore stătuse cu nasul în catalog, calculând câţi
cand i<la\i la corijcn\ă ar mai fi. Auzind soneria, pro feso rul se
întoarce spre tablă şi rămâne uluit când vede doar o jumătate
de cerc.
Urmează un joc de scenă fulgerător.
Cavacu - cand id: Cc, c int�rzi::; :să nu dc::;cnczi un cerc ca

lumea?
Profesorul, în culmea furiei, î:;; i recapătă cu greu gl�ul :;; i
urlă la amărât :

- Ce- i cu mata? Î ţ i trebuie o lună să desenezi un ce rc?

„ .

Speriat, să nu i a cumva o notă iremed iabilă, Cavacu
şterge cu o mjşcare sigură segmentul de cerc, pune

cn:la

pc

tablă şi, dintr-o singură mişcare, trasează probabil cel mai
perfect cerc desenat vreodată de un e lev. Profesorul iese, dar
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în semn de recunoaştere a talentului, nu-i pune o notă rea lui
Cavacu pentru tragere ... fotbalistică de timp.
Î n pauză, s-a căutat în toată şcoala un compas cu cretă;
·
Mircea Petrescu, premiantul cla<iei, l-a aşezat pc tablă pc
coordonatele cercului desenat de Cavacu şi a trasat un nou
cerc cu instrumentu l adecvat : se suprapuneau perfect !
Din aceeaşi categorie, a "sărac i lor", făcea parte şi Nelu
Mitroi. Î n ult ima c lasă„ la matemat ici, s-au făcut câteva orc
de astronomie. La îndreptarea notelor, este chemat Nelu.
- Ia zi mata, câteva constelaţii din Emisfera Boreală.
- Î n Emisfora Boreală sunt... multe constelaţ ii . . .
- Până aici c bine, concede Grigore, mărin i mos.
·
Pauzii prelungită.
- Domnu' M itroi . . . din alea ··multe'' . . . n-ai putea să ne
dezvălui

şi

nouă

numele

câtorva?

Dacă

nu

e

secret,

bineîn!cles . . . Hai, dom' lc, curaj . . . po!i să te lansezi

în. . .

declaraţi i de senzaţie . . . N-ai motive s ă fii d iscret, că suntem
între noi. aicea. . .
- . . . constelaţia Vega, zice cam nesigur Nelu, amintindu-şi
că vreo câteva din rafinăriile P lo ieştiului poartă nume de
stele.
- Vega, foarte bine . . . Vezi că ştii, dacă te concentrezi? . . .
O mai fi vreuna? Ori astea-s toate?!
- Orion?! face Nelu., prinzând o sugestie d in bănci.
- Orion, sigur că da! . . . Mai cu suflet, domnu' Mitroi, mai
cu

suflet. . .

p:ircă n-ai avea v lagă.

Nu

c

şi

Româno

Americana? Columbia? Standard? Astra Română? (nume le
unor cunoscute rafinării d in P lo ieşti).
Nelu a fost unul d intre puţinii mei colegi - am fost peste

1 20

-

care nu a terminat o facultate. A început-o pc cca de

Petrol, dar nu a avut perseverenţa noastră, a celo rlalţi, şi a
abandonat după vreo doi ani de studii.

A devenit tehnician
A

petrolist la Rafinăria Teleajen, de unde a şi ieşit la pensie.

continuat să fie un bun Ş'1hist, chiar dacă nu a aj uns printre
maeştrii consacraţ i.
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Uneor� se întâmpla să intre în raza ironiilor lui Grigore şi
colegi care nu aveau probleme de corigenţă. De exemplu,
Popa, cel mai scund din clasă, dar cu note bunicele.
Î ntr-una din zile, omul întârzie la ora lui Grigore. Corect,
Popa intră după profesor, se opreşte la oarecare distanţă de
catedră cu o figură de vinovat.
Miop şi preocupat permanent cu mediile elevilor săi, la
început Grigore nu-l vede. Pe urmă, simte că s-a schimbat
ceva în peisaj ş� pe sub ochelar� îl observă pe cel de lângă
catedră.
- De unde vii, voinice? tună el, de parcă l-ar fi văzut pe
Făt-Frumos. Aşa c că ai venit să ne ajuţi? Apoi se înmoaie,
văzând faţa lui Popa. Ia treci la tablă.
Lui Popa nu i se pare o pedeapsă prea aspră. El nici nu e
vreo catastrofă la Matematici. Primeşte un exerciţiu, îl duce
cu bine la capăt, după care i se cere să deseneze două drepte
paralele. Omul se execută.
- Ia spune dumneata acuma... Ce sunt alea "drl!pte
paralele"?
- Două drepte paralele sunt două drepte care nu se
întâlnesc, turuie amicuL cu hotărâre. După mina profesorului
însă, are senz.aţia că lipseşte ceva. Grigore simte ezitarea
- Nu se întâlnesc nicăieri? ... Niciodată?
- Niciodată, dom' profesor, zice colegul cu mai puţină
hotărâre.
- Astea două, pe care le-ai desenat mata pe tablă, s-ar
întâlni . . . cam pe la uşă. . . Da' admiţând că le-ai face corect,
tot nu s-ar întâlni?
- Nu s-ar întâln� dom' profesor, zice Popa, hotărât să
mizeze pe mimarea unei siguranţe, din păcate, inexistente.
- Nici pe Calea Oilor? Ori poate pe Franceză? Nici la
Gara de Nord?...
Popa a devenit inginer, nu mai ştiu cu ce specialitate, şi a
tot promovat pe linie politică până a devenit prim-secretar
PCR pe judeţul Sălaj. Din motive obscure, nu prea a venit pe
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la agape. Ce mai, nu-mi aduc aminte să fi fost decât, parcă,
la prima.
Î n altă zi, Mircea Gociman intră gâfăind pe la jumătatea
orei.
- Ei, domnu' Gociman, ţi-ai găsit caietul?
- Da, dom' profesor.
- Nu te-ai ţinut de cuvânt, domnu' Gociman: m1-a1
promis că te întorci până ce sună de intrare şi ai întârziat o
juma' de oră. Unde ţi-a fost capul?
- Dom' profesor, era chiar pe masă, dar l-am o mis când
mi-am tăcut ghiozdanul !
M ircea Gociman s-a trezit din timpul liceului c u o arterită
groaznică, pe care unii doctori de atunci o vedeau finalizată
prin tăierea cel puţin a unui picior. Amicul nostru era nu
numai un elev foarte bun, ci şi un execelent sportiv: tocmai
fusese selecţionat în echipa naţională de juniori la volei. Fără
să se descurajeze niciun moment, dar şi fără să accepte să
renunţe la vreun picior, M ircea s-a dus pe la o grămadă de
doctori şi vraci, i-a ascultat, a citit foarte multe pe tema bolii
sale şi s-a oprit la un tratament complex, jumătate clasic,
jumătate naturist. Cu acest tratament, destul de costisitor şi
care i-a cerut multe sacrifici i - eliminarea alcoolului şi cărnii
din alimentaţie, băi reci de două ori pe zi etc. - a reuşit să
ţină boala în şah mai bine de cinci decenii şi, dacă nu va avea
alt ghinion, o va mai ţine, păstrându-şi intacte picioarele şi
speranţa.
A terminat Facultatea de Electronică, a înregistrat
invenţii, s-a căsătorit, are şi un copil, care i-a moştenit multe
din calităţi.
Î n ultimul an de liceu, mai bine de jumătate dintre noi,
eram cam decişi la ce facultate vom da admiterea. Toată
lumea ştia că la facultăţi le bune admiterea era o triere severă,
cu 2- 1 0 candidaţi pe un loc, aşa că se începuse "toceala".
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Grigore instituise, cu de Ia sine putere, un fel de
"gentleman's agreement": cei care declarau "pe cuvânt" că
se pregătesc pentru o facultate ne-tehnică vor fi trataţi cu
multă blândeţe la matematici. Î n primul rând, cei ce se
pregăteau pentru medicină, unde examenul era cel mai
solicitant.
Printre viitorii doctori se afla şi Ştefănel, un băiat bun,
dar care, ca un genteleman ce se respectă, avea în acel an
nevoie de mici corecturi la media trimestrială. Grigore îl
scoate Ia tablă şi, conform convenţiei, îi dă un exerciţiu uşor,
cu logaritmi.
După clipe dureroase, cu concursul nemărginit al
profesorului, exerciţiul ajunge aproape de finalizare. Atâta
doar că mai trebuiau scoşi logaritmii.
- Ei, domnu' elev . . . Acuma ce facem, dacă tot am ajuns
cu bine până aici?
- Trebuie să ... ezită vizibi l viitorul dom' doctor. Trebuie
să scoatem logaritmii, continuă sigur, după ce prinde o
"sugestie" din bănci.
- Să-i scoatem, nu te jena. Ce ne trebuie ca să-i scoatem?
- Table de logaritmi, zice sfios Ştefănel, care citeşte
răspunsul pe buzele premiantului - plus că omul e net
superior lui Fane Cavacu.
- Daţi-i, dom' le, o tabelă de logaritmi.
Ştefănel ia volumul gros cu logaritmi, ca pe un caz rar, îl
deschide, caută în primele pagini, nu găseşte ... caută în
continuare, sub privirile amuzate ale lui Grigore, până ce . . .
ajunge la sfărşitul tabelei. Sigur, convenţia funcţionează fără
greş, în sensul că niciunul din viitori doctori nu va rămâne
corijent - dar asta nu înseamnă că sunt scutiţi de ironii, dacă
se expun...
- Daţi-i, dom'le altele - nu vedeţi că p-astea le-a
terminat? face profesorul, mărinimos.
După o lungă discuţie amicală, cu un pronunţat caracter
caritabil din partea profesorului, cei doi stabilesc, de comun
acord, valorile logaritmilor.
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- Ce ne facem, dom' le, că apare şi un co-logaritm?
- Îl . . . căutăm, face nehotărât domnu' elev.
- Unde îl căutăm? . O fi p-aici, prin curtea liceului?
- Nuu ! protestează energic Ştefănel. Îl căutăm... în
tabele !
După mutra veselă a lui Grigore, omul miroase, cam
târziu, că e ceva în neregulă.
- Daţi-i, dom' le, o tabelă de co- logaritmi, face profesorul
omenos, râzând amical,
deşi rareori râdea la proprii le
poante. Ei, domnu' medicinist... măcar cu atâta să rămâi
după aventura de azi: ţine minte că nu există tabele de co
logaritmi, că ăştia au proprietatea nenorocită să fie calculaţi
d in mantisă. Aj unge atât, nu te surmena să reţii mai mult, că
nu cred să te loveşti mortal de vreun co-logaritm tot restul
vieţi i dumitale. Asta a fost absolut adevărat: nu s-a lovit.
..

Uneori, se întâmpla ca, inconştient, să creem şi noi mici
momente hazlii.
Bunăoară, Grigore ne dăliea exerciţii de scris pe caiete,
ca teme pentru acasă.
Într-una d in aceste ocazii, nici eu, nici Nini, colegul meu
de bancă, nu aveam tema făcută: făcusem curte unor fete,
poezii, alte chestii . . .
- Nenovici, să văd caietul!
- Dom' profesor, am avut-o pe mama bolnavă şi...
- Nota 2. Popescu.
- Dom' profesor, mi-am uitat caietul acasă.
- Tot nota 2. Stănescu Hristea Nichita.
Aşa era strigat la catalog prietenul meu, viitorul mare
poet.
- Nici eu nu mi-am scris ! face amicul, total neatent.
_

Dacă Grigore ar fi fost doar glumeţ, probabi l am fi rămas
doar cu amintirea glumelor. Avea însă harul de a explica
l impede, de a reveni pentru fixare, de a antrena clasa.
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Ştia, de asemenea, să ne stimuleze. Cei mai buni elevi - ai
săi figurau cu regularitate printre cei mai harnici dezlegători
ai dificilelor probleme din "Gazeta Matematică". Nu era
recompensă intelectuală mai mare decât să-ţi vezi numele în
revistă, însoţită de numărul problemelor dezlegate, şi să fii
apoi evidenţiat în clasă.
Generaţi i după generaţii de elevi de-ai săi au devenit
ingineri,
matematicieni,
fizicieni
de
mare
valoare,
recunoscuţi în ţară şi străinătate.
Atât prof. Vasile Dumitrescu Ştefeşti, cât şi prof. Ioan
Grigore au fost arestaţi, în 1 953, în toiul nopţii, cum era
obiceiul, ca foşti membri ai partidului liberal, dispărut ca
partid cu 5 ani înainte. Dacă de Ştefeşti ştiam că fusese
liberal, că mergea în pauzele orelor de la l iceu la clubul
liberal de pe bulevard, peste drum de "Petru şi Pavel'', despre
Grigore am aflat târziu că fusese vice-primar al oraşului
Ploieşti, din partea liberalilor, în timpul scurtei coexistenţe
cu comuniştii, prin 1 946.
S-au regăsit mai întâi în înfricoşătorul arest din strada
Vasile Lupu, sediul de atunci al Securităţii. Deşi fuseseră
lăsaţi numai în izmene, nu şi-au pierdut simţul u morului şi
Grigore l-a întrebat cu voce tare, pe jumătate amuzat: "Bre
nea Vasile, ăştia or fi curişti de ne-au dezbrăcat?"
Au fost exped iaţi la tăiat stuf, în Deltă, şi apoi la Canalul
Dunăre-Marea Neagră, "uzina" de ucis opozanţii sau măcar
de înmuiat sau şters orice unnă de demnitate. Peste nişte luni
bune, au fost eliberaţi pentru aşa-zisa "l ipsă de probe", care
probe nu existaseră nici în momentul arestării. Autorităţile
nici măcar nu s-au sinchisit să le ceară scuze.
N-au fost cât de cât reabilitaţi în mod oficial nici până în
ziua de azi.
Grigore a mai predat vreo douăzeci şi ceva de ani, după
închisoare. Ba chiar a primit titlul de "profesor emerit".
După eliberare, Ştefeşti şi-a regăsit famil ia aproape
ruinată, datorită cheltuielilor cu procese, avocaţi, deplasări
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ale soţiei. Cheltuieli inutile, dar c ine ştia, pe atunci, dacă nu
cumva se va face dreptate? ...
A încercat să revină în învăţământ, înaintând o cerere în
acest sens autorităţilor locale. Răspunsul i-a fost dat de un
fost elev - "cel mai slab din serie", susţinea Ştefeşti, în faţa
prietenilor, care ajunsese într-o funcţie de decizie în
învăţământ; când 1-a văzut la faţă, i-a spus de la obraz, cu ura
tipică a celor mult mai săraci cu duhul :
- Matale o să ma i predai când mi-oi vedea e u ceafa!
După această ultimă lovitură, Ştefeşti, mai în vârstă decât
Grigore, a mai supravieţuit doar câteva luni .
... Cândva, la agapa noastră de 20 de ani de la absolvirea
l iceului, Grigore a fost rugat să spună câteva cuvinte.
- Dragii mei, a început el, ce să vă spun? U ite, acum
câteva săptămâni am fost şi eu la agapa de 40 de ani a
promoţiei mele. A luat cuvântul unul dintre profesorii noştri,
care era la fel de "junior" faţă de noi cum sunt eu faţă de
dumneavoastră. Ştiţi ce ne-a spus? A zis cam aşa: "Măi
băieţi, mă bucur tare mult că vă văd atât de bine situaţi . . . atât
de vioi . . . Daţi-i înainte, aveţi tot viitorul în faţă !"
La o altă agapă, după ce amicul N ichita Stănescu
devenise marele poet, Grigore a cerut voie să îi dedice o
epigramă, care suna cam aşa:
Când el cu cifre cocheta,
Nu l-am pulul încuraja.
Plecă atunci, pe un alt drum,
. . . câţi nu mă-njură şi acum. . .
7.

ROMÂNA, LIMBA NOASTRĂ DE VIS

Constantin Râpeanu era una din pietrele de încercare ale
oricărui nou-venit, m-au informat cu amabilitate noi i colegi.
Cumpărase Liceul Comercial din Ploieşti, cu doar câţiva ani
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înainte de 1 947, anul naţionalizării totale. Liceele au fost
naţionalizate chiar înaintea băncilor şi uzinelor, numai bine
ca să-i picteze dosarul ca fost "exploatator".
De curând publicase o broşurică pe care ne-o recomanda
la ore, dar care nu era obligatorie şi, dacă nu dovedeai că ai
cumpărat-o, nu-ţi atrăgea nicio penalizare. Eu, de pildă, am
citit-o cu împrumut de la N ini. Se intitula "Stilistica" şi în ea
erau explicate toate figurile de stil fo losite de scriitori; mai
întâi teoretic, după care urmau exemple atent selecţionate din
literatura română şi universală. Mai toţi am citit cărţulia. Aşa
ne-am făcut o idee despre specificul metaforei, hiperbolei şi
al celorlalte unelte scriitoriceşti.
Din orele lui, în afara noţiunilor din programa şcolară,
am rămas cu o mică şmecherie de mare importanţă la
examenele care au urmat - capacitate, bacalaureat, admitere
la facultate. Este vorba de metoda empirică de deosebire a
conjuncţiilor de prepoziţii: încerci mintal să vezi dacă
particula respectivă se leagă cu pronumele "eu", atunci este
conjuncţie: şi eu, dar eu, iar eu, nici eu etc. ; dacă merge
numai cu "mine", e prepoziţie: la mine, cu mine, în mine.
Prima oară când m-a "ascultat", am primit nota 8, deşi
din punctul meu de vedere nu vedeam ce greşisem. Colegii
m-au consolat imediat spunându-mi că, în clasa noastră, note
peste 8 primesc doar cei doi premianţi perpetui, care e drept
că şi învăţau: unul era fiul profesoarei de română de la liceul
de fete, iar celălalt avea pe taică-său mare sculă în
Administraţia Financiară a oraşului.
Odată, la oră, ne-a explicat ce este o "descriere şti inţi fică'" ş i
ne-a dat, ca temă pentru acasă, un subiect l a alegere: fi e de

descris o biserică - Râpeanu era profund credincios - fie a
uneia din cele trei clăd iri monumentale, de referinţă, ale

oraşului: Gara, s ingura din ţară la acea vreme cu acces subteran

la peroane (aşa-zise "tunele"), Hala, a doua ca mărime -din
Europa acelor ani, copiată după Halele din Bruxelles, şi
Tribunalul, o clădire pur şi s impl u frumoasă foc.
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Dacă profesorii trebuiau să fie atenţi, nici elevii nu îşi
puteau permite neglijenţe. În cazul meu, cu tata, fost
prizonier în URSS, iar mama, fiică de moşier, nu puteam
alege frumoasa Biserică "Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena", din vecinătatea casei mele: atâta mai l ipsea, ca în
dosarul fami liei să apară şi misticismul... Aşa că am bătut
frumuşel cu pasul toate culoarele şi cotloanele Tribunalului actualul Palat al Culturii - clădire impozantă, care şi azi
merită cunoscută. Ce mai, treaba mi-a p lăcut, aşa că am scris
o lucrare bună.
Pentru Râpeanu, temele de acasă nu făceau obiectul une i
frunzăriri superficiale în clasă, cum procedau majoritatea
dascălilor. Omul le lua cu el, periodic, şi îşi făcea o idee
solidă despre modul cum lucra sau chiar cum gândea fiecare
elev. Aşa că şi nota o rumega îndelung, iar când o atribuia,
avea, cumva, valoarea unei note la teză. Probabil pentru că
nu mă cunoştea şi nu îmi luase niciodată caietul acasă, 1-a
cerut şi pe al meu. Nu am avut emoţii, era un caiet bunicel.
Peste câteva zile, "nea Costică", aşa îl alintam între noi,
cu o reală afecţiune, ne-a atlus caietele şi le-a împărţit pe
catedră, tacticos, în mici grămezi. A început să le restituie
începând cu cele notate sub cinci, cel din urmă rămânând al
meu.
Colegul de bancă Titus (viitor avocat), a început să-mi
ardă nişte coate amicale, când l-am informat că ăla trebuie să
fie al meu. "Eşti tare, coane! " m-a lăudat, încă înainte de a- I
primi cu nota care mi se părea că mă obsedează: 8. De data
asta, însoţ ită însă de laude. Cumpătate, dar clare: fusese cea
mai bună compoziţie, cel mai bun caiet. Având deja două
note, d intre care una proaspătă, nu m-am mai sinchisit să
învăţ ceva pentru a doua zi: do.ar n-o fi Râpeanu nebun să mă
asculte tocmai pe mine� cana mai sunt colegi care n-au nicio
notă!
Primul scos la tablă la ora următoare am fost exact eu.
Subestimasem psihologia fină a profesorului, care intuise
lenea mea de circumstanţă. Am încercat să improvizez,
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bâlbâindu-mă penibil, până ce Rc?peanu, socotind că s-a
d istrat destul asistând la eforturile mde di �perate şi inutile,
m-a întrebat aşa, ca între bărbaţ i :
- Spune drept, a i învăţat pentru azi sau nu?
Eram încă îmbibat de tradiţii, noţiuni ca "onoare
militară" de la Predeal, aşa că mi-am luat inima în dinţi, l-am
privit în ochi şi am recunoscut că nu.
- Am crezut că azi nu mă ascultaţi, că aveam două note . . .
- Apreciez sinceritatea, dar tot nota 2 îţi dau, ca să nu-ţi
mai treacă prin cap o idee aşa greşită ca aceea pe care mi-ai
mărturisit-o.
Am tras din greu, dar nu m-a mai ascultat decât încă o
dată, spre sfărşitul trimestrului. Din fericire, am reuşit să iau
9 în teză, cea mai mare notă din clasă, şi abia din acel
moment, după ce m-a pus să c itesc teza în clasă, am fost
definitiv acceptat ca "băiat bun".
Ca şi Ştefeşti, Râpeanu obişnuia să mai scape câte o
palmă celor obraznici sau leneşi. Se ştia că are mâna grea,
cei astfel pedepsiţi povestind că Ie-au cam ţiuit urechile.
Eu, unul, nu l-am văzut ap licând corecţii fizice. Eram şi o
c lasă mai de elită, a IV-a A; în plus, din anul următor, bătaia
a fost complet interzisă în şco li. Se vedea adesea că pe amb i i
- dar şi pe alţii - îi mai mâncau palmele uneori, dar trebuiau
să se abţină sau să treacă la alte metode.
Tragic, dar tipic pentru \Temurile cenu ?ii prin care am
trecut, a fost sfărşitul lui Râpeanu, profesorul care ne-a
învăţat să scriem româneşte. mai ir.spirat sau mai puţin
inspirat, să iubim l iteratura bună, a no:.1.stră şi a altora. Adică
să ne înfrumuseţăm existenţa cu m ij loace la îndemâna oricui:
în 1 95 1 , ca reacţie la modul de predare a limbii române de
către profesorul Gh. Milica. care susţinea că "la lecţ ii mai
trebuie să facem şi niţică po litică, nu numai română",
Rîpeanu a spus apăsat la una d in ore:
- Noi, domnilor e levi, o să facem numai română la orele
mele . . . că ore de politică se fac în cadrul altor discipl ine . . .
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Necazul cel mare a fost că în clasa noastră învăţa şi fiul
unui plutonier major de jandarmi, plutonier care trecuse între
timp la securitate ca... locotenent. Stoica fusese instruit de
tatăl său şi, cum era deja ales secretar de UTM, a redactat
imediat o "informare" către organele în drept. Râpeanu a fost
"convins" să se mute la un alt liceu, mai puţin cunoscut, şi să
iasă mai devreme la pensie.
Prin anii 60, Râpeanu s-a spânzurat, se spune, în urma
turnătoriei unei rude. Nu ştiu amănunte - cât de gravă era
turnătoria, cât de tare îl putea afecta. Profesorul, bătrân şi
obosit, probabil nu a mai avut forţa morală să reziste.
Dumnezeu să-l ierte!
Constantin Enciu ne-a fost profesor de română doar în
ultimul an de liceu, după ce Râpeanu fusese silit să se mute
la alt liceu. Era un tinerel cu păr frumos, ondulat, aflat în
primul său an de profesorat. Işi umezea continuu buzele;
tocmai hărnicia deosebită a organului respectiv i-a şi atras
prompt porecla: "Limbă".
Avea de predat o materie extrem de ingrată: literatura
contemporană. Î ncă nu se publicaseră cărţi pe această temă,
critica varia de la o lună la alta, în funcţie de cerinţele
politice ale momentului. Puţini autori contemporani mai erau
socotiţi "clasici în viaţă", uneori apăreau peste noapte
dărâmări brutale de pe soclul celebrităţii, la cererea
autorităţilor comuniste.
În condiţiile date, s-a descurcat onorabil. În memoria
alect ivă, însă, a rămas din alte motive. Unul dintre ele era
toleranţa pe care o arăta, când de multe ori nici profesorul nu
ştia dacă versurile citate sunt scrise de "marii" poeţi
comunişti A. Toma sau Radu Boureanu sau cine mai ştie
care. Nu se punea problema să lase corijenţi, pentru că ar fi
căzut el rău: nu a fost în stare să predea despre "formidabilii"
exponenţi români ai realismului socialist şi bieţii elevi nu au
putut învăţa. În plus, în ultima clasă de l iceu, tehnica
suflatului se îmbunătăţise simţitor. De pildă, Fane Cavacu,
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care nici la română nu avea mare tragere de inimă, este
întrebat despre viaţa criticului socialist Dobrogeanu Gherea.
- Dobrogeanu Gherea, marele nostru critic literar, suflă
cel mai apropiat coleg.
- Dobrogeanu Gherea, marele nostru critic literar, repetă
docil Fane . . .
- ... s-a mutat de l a Oradea la Iaşi . . .
- ... s-a mutat de la Oradea la Iaşi .. .
- ... unde s-a căsătorit, termină fraz.a colegul "sufleor"
- ... unde s-a căsătorit şi ... a activat foarte mult în acest
sens, zice Fane, căruia i se pare cam prea seacă informaţia,
aşa că o îmbogăţeşte de la el . . .
Sigur, Enciu îşi d ă seama d e scurt-circuit, râde cu poftă
cu noi, dar nu sancţionează.
Era un împătimit al muzicii clasice. Generos şi sincer, a
înjghebat un "Cerc de muzică clasică", la care şi-a cărat
propriul magnetofon. A adus apoi, în etape, numeroase
înregistrări ale celor mai bune orchestre simfonice, cu solişti
sau dirijori de talie mondială, gen Enescu, Yehudi Menuhin,
Rostropovici, organizând audiţii după-amiezele, într-o fostă
magazie, la subsol. Autorităţile, fără a încuraja direct,
acceptau aceste inofensive activităţi extraşcolare, bucuroase
că elevii nu au timp să discute politică sau să critice
regimul...
Enciu conducea acest cerc cu pasiune şi competenţă.
Înaintea oricărei piese, prezenta, în esenţă, autorul şi piesa pe
care urma să o ascultăm. Pe urmă, în timp ce acordurile
ieşeau fermecate din cutia cântătoare, se ambala, explicându
ne, în şoaptă, ce i se părea lui că ascultăm:
- Auziţi tobele? Tobele ... Doar e vorba de cel mai mare
succes militar al ruşilor.. . din 1 8 1 2. .. Puţini l-au învins pe
Napoleon. . .
Din dorinţa de a-şi duce elevii să asiste l a spectacole de
bună calitate, Enciu a organizat o primă excursie la
Bucureşti. Programul era extrem de dens: drum cu trenul,
spectacol de operă la 1 O dimineaţa, program de voie şi masă.
62

https://biblioteca-digitala.ro

(Cei mai emancipaţi d intre noi au simţit nevoia să facă pe
zmeii şi să se adape cu niscai licori bahice, nu doar cu
c u lt ură; p ios, pro lCso r u l a întors cap u l în a ltă parte). Pc

urmă, vizitarea Muzeului de Artă şi vizionarea "Regelui
Lear", iar la 1 9, întoarcerea în Ploieşti.
Totul a fost reuşit, nimeni nu s-a plâns, aşa că se
prefigura repetarea unei excursii, cum puţine se făcuseră.
Atâta doar că lui Enc:u i-au ajuns la urechi nişte bârfe, pe
care a încercat să le limpezească şi, eventual să le combată.
Aşa că ne-a spus, la începutul unei orc de română: Am auzit
că . . . mă rog, unii dintre dumneavoastră cred că banii de
excursie . . . pe care, după cum ştiţi, i-a încasat Bebe Stănescu
şi mi i-a înmânat, ar fi fost... nu ştiu cum .. un fel de bani de
buzunar pentru mine şi Stănescu.
- De mine n-au zis ! a sărit Stănescu, ca ars, din banca
întâi.
Aşa s-a pus capăt capitolului excursiilor culturale, abia
început.
Cât despre Bebe Stănescu, am fost coleg cu el din clasa I
primară până la sfărşitul liceului, deci, fără cei trei ani de la
Predeal, nouă clase. În primele patru, mă băteam cu el pentru
premiul I şi îl luam împreună. Pe urmă, el şi-a urmat traseul
studios, menţinându-se constant pe podiumul premianţilor, în
timp ce eu mi-am d iversificat aria de activitate.
A devenit un doctor respectat, director al Spitalului CFR
din Ploieşti şi omul care s-a zbătut şi a reuşit să construiască
şi să conducă Spitalul din Pucheni, unul dintre cele mai bune
spitale săteşti din ţară.
A sfărşit prematur, doborât de o pancreatită ajutată de
patima băuturii care îl bântuise în ultimii săi zece ani de
viaţă. A fost o patimă ciudată, nebănuită, pe care aveau să
ne-o lămurească anii din urmă, când multe secrete, îngropate
în t imp, au fost dezvăluite, uneori accidental.
Am aflat că 3ebe trăise un coşmar nemeritat în anii
facultăţii. Se pare că tatăl lui, ofiţer de carieră, ca şi al meu, a
ajuns, în timpul războiului, şeful poliţiei dintr-o localitate
.

63

https://biblioteca-digitala.ro

din Transnistria. Noua funcţie, cuplată cu băutura care . i-a
însoţit mereu pe cei aflaţi în mijlocul evenimentelor
sângeroase ale războaielor, l-au făcut să se poarte destul de
dur cu partizanii pe care îi ancheta.
După război, numele lui ajunsese pe o listă cu criminali i
d e război, pe care URSS îi căuta c u înverşunare. Oricât de
greu mi-ar fi să mi-l imaginez pe blândul şi corectul ofiţer
Stănescu, se pare că omul chiar împuşcase cu mâna lui nişte
opozanţi. E drept, era război, dar şi în război se respectă nişte
reguli umanitare.
Ofiţerul nu a fost găsit de sovietici. Necazul a fost că, la
puţin timp după intrarea în facultate, Securitatea a făcut nişte
legătur� pornind de la datele furnizate de NKVD, şi 1-a
depistat pe Stănescu - criminalul de război. Cuiva din
Securitate i-a trecut prin minte o idee diabolică: l-au chemat
pe Bebe, fiul ofiţerului, şi l-au supus şantajului clasic.
Un timp se pare că Bebe, dărâmat de dovezile care i se
arătaseră, nu prea a acţionat. Cei de la Securitate l-au chemat
la ordine şi i-au dat un termen destul de scurt în timp: dacă în
anul următor nu informează organele despre studenţi i
"reacţionari", tatăl lui va fi predat organelor sovietice drept
criminal de război.
Disperat, după îndelungi momente de evaluare a
sfăşietoarelor opţiuni, a ales să-şi salveze tatăl. Aşa a intrat
un grup de studenţi medicinişti din Bucureşti la închisoare,
ca "simpatizanţi ai Revoluţiei din Ungaria, din 1 956". Şi tot
de atunci, a început să bea. Mai reţinut la început, din ce în
ce ma i m u l t pe măsură ce îna inta în vârstă.
Sacrificiul său fusese relativ inutil: tatăl lui murise la
puţin timp, după "turnătoria" salvatoare a fiului...
,

8.

ISTORIE ŞI ISTORII

Nicolae Simache a fost, timp de peste patru decenii, un
monument viu al oraşului. Se născuse în Cosminele, un
frumos sat de munte din zona Văii Slănicului, într-o familie
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simplă. Asta l-a ambiţionat, de copil, să strângă din dinţi şi
să muncească fără pauze, ca să ajungă cel mai bun.
Fusese unul dintre elevii străluciţi al Liceului "Sfinţii
Petru şi Pavel". Î nzestrat cu o memorie ieşită din comun,
dublată de o excelentă capacitate de sinteză, de interpretare a
datelor şi informaţiilor, a terminat liceul printre cei mai buni.
Nu doar la istorie, pasiunea lui încă de atunci, ci şi la materi i
mai exacte.
A urmat, simultan, două facultăţi, de Istorie şi de Drept,
ultima, o concesie făcută părinţilor, care nu îl vedeau capabi l
să-şi ajute familia dintr-o leafă amărâtă de profesor. Nu a
făcut caz de faptul că, pe toată durata facultăţii, a fost
studentul preferat al lui Iorga A fost printre puţinii care
aveau acces la bogata bibliotecă a ilustrului istoric. A
resimţit însă faptul că marele lui profesor, luat cu ale
politicii, nu i-a propus să rămână la catedra pe care o
conducea. I s-a propus de către un alt profesor universitar de
istorie, cu nume mai puţin sonor, să rămână pe lângă el, la
catedră. Simache, mândru şi cunoscându-şi valoarea, a
refuzat, preferând să ocupe un post de suplinitor în Ploieşti,
la liceul pe care îl terminase. Curând, a promovat ca profesor
definitiv.
Î ncă . din facultate, începuse să se bucure de o faimă
deosebită, care a continuat să crească la catedră. Prin I 930,
de exemplu, a organizat o serie de spectacole, o excursie în
Italia, pe urmele strămoşilor romani.
În ciuda scepticismului celor care-i urmăriseră eforturile,
a reuşit să deplaseze 60 de tineri merituoşi şi interesaţi de
I talia. Pe toată durata excursiei, i-a uimit pe ghizii italieni. În
majoritatea cazurilor, românul cu "enciclopedii în cap", ştia
mai multe decât ei, aşa că, spre sfărşitul drumului, i s-a
propus, în modul cel mai serios, să rămână acolo, într-o
slujbă bine plătită.
Peste ani, istoria s-a repetat cu ocazia unei excursii la
Moscova şi Leningrad. De data aceasta, Simache avea o
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reputaţie solidă, era cunoscut chiar şi de unii din savanţii
sovietici, care-i citeau lucrările, aşa cum şi el le citea pe ale lor.
Viaţa şi-a dedicat-o unei misiuni aproape de apostolat, în
slujba răspândirii adevăratei istorii, neîntinată de interese
politice; dar şi în slujba elevilor simpli, de la ţară, ca şi el,
care întâmpinau multe greutăţi când schimbau un mediu cu
altul. A respins din start orice preocupări uşuratice: nu a
băut, nu a fumat, nu a jucat cărţi. Ba, până a împl init 40 de
ani, când l-am cunoscut, nu i se cunoştea nicio combinaţie
feminină. Nici chiar la nivel de bârfă, fi ind cunoscut ca un
celibatar convins. Nu s-a mulţumit cu activitatea pedagogică,
datorită unui exces de energie creatoare, pe care l-au simţit
toţi cei cu care a lucrat: a condus săpături arheologice, cu
mijloace puţine şi rezultate spectaculoţ15e, la Târgşor,
Gherghiţa, Teişani, Drajna, a întemeiat o puzderie de muzee
care funcţionează şi azi, în judeţele Prahova, Dâmboviţa şi
Buzău, cu majoritatea exponatelor procurate de el. Din
Prahova sunt: Muzeul j udeţean de Istorie şi Arheo logie şi
Muzeul Ceasului, unicat în ţară, Casa Domnească de la
Brebu, Casele memoriale "Nicolae Iorga" - Vălenii de
Munte, "B.P.Hasdeu", "Nicolae Grigorescu" - Câmpina,
"Cezar Petrescu" - Buşteni, muzeele etnografice din Slănic,
Breaza, Urlaţi etc.
Prin anii 60, la nu mai ştiu ce aniversare legată de
Transi lvania, S imache a prezentat, la Palatul Culturii, o
conferinţă. Asistenţa l-a ascultat ţinându-şi răsuflarea, dar la
un moment dat au izbucnit în aplauze: profesorul tocmai
demonstrase, cu date istorice cert�, că Ardealul fusese
stăpânit de unguri exact... două sute de ani în ultimul
mileniu!
Tot profesorului Simache i se datorează, în mare măsură,
alegerea numelui de scriitor de către Nichita Stănescu. După
cum povestea însuşi poetul, profesorul i-ar fi spus, la una din
agapele noastre:
- Măi, tu faci publicistică, da? Stănescu Hristea este un
nume de so ldat mort la Mărăşeşti. Cu numele ăsta . . . n-o să
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te citească nimeni. Eu ştiu că la catalog te strigam Stănescu
Hristea Nichita... ia pune-ţi tu ălălalt . nume, că se izbeşte
aiurea cu Stănescu şi te ţine minte lumea !

A vca un nas mare, inspi rând elevilor adaptarea versurilor
dedicate marelui comic Constantin Tănase, şi el deţinătorul
unui nas de dimensiuni respectabile:
La un colţ de stradă, apare un nas,
Iată şi Simache dup-un sfert de ceas!

Mai bine de patru decenii a patronat catedra de Istorie a
celor mai bune licee de băieţi din Ploieşti, cu o competenţă
greu de egalat. A publ icat artico le în reviste de istorie, a
prezentat eomu.'.licări la simpozioane şi congrese, a contribuit

la monografia oraşului.
Mulţi ani a fost directorul internatului de băieţi al
L iceu lui "I . L . .Caragiale", destinat e levi lor de la ţară. Părea

un d irector sever: se răstea la cei care veneau târziu seara,

ora "stingerii". Mai ales la cei care, pentru a nu fi
surprinşi, nu reveneau pe intrarea principală, ci se căţărau pe
burlane:
după

- Nu numai că vă riscaţi viaţa degeaba, că no i tot vă

depistăm, dar riscaţi să stricaţi chiar ... burlanele !
Muştruluială zdravănă primeau şi cei surprinşi fumând.
Nu atât pentru că nu face bine sănătăţi i - deşi nu uita nici
argumentul ăsta, dar mai pe plan secundar.
- Nefericiţi lor! ... răcnea la ei profesorul, furios. În loc să
vă fo losiţi ban i i ăia, puţini pe care îi aveţi, pe nişte lucruri
folositoare, vă băgaţi boala-n p lămâni ! ?

Cine avea obrăznicia ş i curiozitatea să afle pe ce lucruri
folositoare ar trebui cheltuiţi banii, dom' director le
răspundea, invariabi l : "Cărţi, băieţi. Cumpăraţ i vă cărţi".
Î ntr un an. l-a surprins pe unul din e levi i d in internatul
"lui" cum urina, pe fereastra subsolului, pe putina cu varză
murată a cantinei.
A ieşit un tărăbo i imens, inclusiv cu c hemarea
nefericitului părinte al celui împricinat. Atât el, cât şi fiul
păcătos au suportat cu stoicism vreo oră de morală, pe toate
-

-
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notele protativului, ajungând chiar la acuzaţia de ... tentativă
de asasinat ! Bineînţeles, tatăl nefericitului a trebuit să
cumpere o putină nouă, cu varza corespunzătoare ...
Mulţi dintre aceşti sărăcuţi elevi din internat, dar nu
numai, au fost ajutaţi de Simache, cum s-a priceput el mai
bine: unii, cu ceva bani, cei mai mulţi, cu cărţi din biblioteca
lui, realizată, aşa cum îi învăţa şi pe ei, din "mici economii".
Odată, I-a întâlnit pe Franceză, "Corso-ul" de atunci al
oraşului, pe colegul nostru Constantin Teodorescu-Piţulă,
care se plimba fluierând. A doua zi, Simache 1-a ridicat,
prompt, în picioare, la ora de dirigenţie şi a început să-l
imite: cum mergea, cum fluiera. . .
- C u ce credeţi că se fălea colegul dvs.? N u ştiţi? Cu
mânuşi de piele în mâini (şi ne arătă cum îşi trăgea Pitulă
mânuşile în mâini, mândru nevo ie mare). Mânuşi de lână,
lucrate în casă, nu poţi să porţi? Î n loc să-ţi cumperi ceva
folositor ... de exemplu o carte!
Odată, întâmpinat de un vacarm teribil la intrarea într-una
din clasele mai mari, Simache se enervează şi porneşte o
lungă tiradă, cu următorul final:
- Eu, profesorul vostru, să ajung să-mi fie silă să vin la
voi la ore. .. să-mi doresc să se scufunde mai degrabă
pământul sub mine . . .
Zicând, nici nu se aşeză bine l a catedră c ă se şi produse
un pocnet strident, rezultat dii! strivirea celor patru pocnitori
aflate sub picioarele scaunului.
Profesorul sare, ca ars. După secundele necesare ca să-şi
revină - el, din emoţie, elevii din râs - începe o discuţie cu
şeful clasei, Oprina. Un băiat deştept, dolofan, cu o vorbire
lentă de ardelean (pe care i-aţi auzit-o de multe ori, pentru că
Oprina a devenit un reputat actor de teatru, inclusiv
radiofonic).
Profesorul era neclintit în părerea că un singur elev din
clasă putea aranja un asemenea "atentat": Nelu Teşu, viitorul
ministru al Agriculturii. E adevărat că băiatul era cam
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zurbagiu, făcuse multe năzbâtii asemănătoare, dar nu cu
pocnitori. Pe de altă parte, Teşu era un tip mai curând serios,
cu nule bune în calalog. Făcea parle şi din echipa de volei a
liceului, can-.pioană naţională şco lară. Doar că aceste
argumente nu aveau nicio relevanţă la Simache.
- Aşa că domnu' Ol?rina . . . mai bine mărturiseşte că
Teşu . . .
- Doooomnulc profernr ...
- Stai jos, domnu' Oprina!
- Da - de -- c<.:
să
ziceţi - că - numai
cu . . .
mitraliază Teşu zgândărit...
-

·

-

-

Stai jos, domnu' Teşu !
- Doooomnule profesor, coleeegul meu Teeeşu ...
-

- Stai j os d..)mnu' Oprina! Mă ui t la v oi şi m ă cuprinde
tristeţea p�ntru părinţii voştri şi pentru toată ţara asta când o
încăpea pe mâinile voastre. După atâţia ani de tocit coatele şi
fundul pantalonilor pe băncile unuia din cele mai
prestigioase licee, aţi rămas la nivelul mucoşilor de pe
maidane?
Şi tot aşa a ţinut-o, de ne venea să intrăm în pământ de
ruşine. De atunci, comportamentul întregi i noastre clase s-a
schimbat radical. Nu numai la orele profesorului S imache, c i
l a toate celelalte. Întâmplarea aceasta a căzut c a u n trăznet,
care ne-a trezit la realitate.
Preda istoria aproape teatral, cu inflexiuni de voce
potrivite momentului descris: tunătoare pentru fapte de
glorie, abia murmurate când descria tragedii. Îşi punea singur
întrebări până ne capta atenţia, după care fie aştepta un
răspuns al elevilor, fie îşi răspundea singur.
În l iceele în care preda N icolae S imache, nu mai rămânea
loc de profesor de istorie de linia a· doua.
Leonida Sârbu era; teoretic, profesor de Istorie. Cum era
evident că nu rezista unei comparaţi i cu S imache şi cum, pe
de altă parte, niciun d irector de l iceu nu-şi permitea să- l
piardă pe acest<' din urmă dintre profesorii t itulari, Sârbu a
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găsit o soluţie inedită: şi-a rezervat ore de educaţie... politică
Ia clasele terminale, sub titulatura nevinovată de orc de
Constituţie. Avea, într-adevăr, un statut polit ic de invidiat :
era fratele ilegalistei co muniste Elena Sârbu, care murise la
cutremurul din 1 940, când s-a dărâmat închisoarea de temei
din Ploieşti.
Se pare că Leonida nu făcuse cine ştie ce politică, acţiuni
ilegale sau alte mofturi comuniste, atât de generos răsplătite
după 23 August. A avut, însă, o doză bună de oportunism ca
să tragă spuza pc turta lui, în cal itate de „ITatc cu sora sa",
ajungând secretar PCR pe tot învăţământul d in oraş.
Nu era profesor formidabil, dar nici slab: ceva pe la
mijloc.
L-am reţinut pentru că aveam o pasiune comună: şahul,
pe care I-a servit atât ca practician, cât şi ca dascăl al unei
generaţii de şahişti.
Ca jucător, a participat Ia vreo trei campionate naţionale.
A ajuns tot de atâtea ori în finală, clasat mai spre sfărşitul
ierarhiei - dar era printre primii 20 din ţară!
Ca promotor, a fost sufletul şi organizatorul
campionatelor pe clasă, la care participau absolut toţi elevii.
C ine avea curaj să lipsească Ia un campionat organizat de
Sârbu?...
Pe urmă, a convocat campionii într-un cerc de şah, după
orele de curs, la care aveau voie să participe şi cei clasaţi pe
locul doi, dacă diferenţa de valoare dintre primii era
mărunţică.
La prima întâlnire, ne-a explicat „Deschiderea Spaniolă'',
de care mulţi dintre noi nu auziseră. După ce a prezentat
variantele principale, s-a oprit la una pe gustul lui şi ne-a
spus să jucăm câte doi, cu primele cinci mutări obligatorii,
teoretice. Era foarte instructiv şi . . . competitiv.
La următoarele şedinţe ale cercului de şah, fiecare d intre
noi se pregătea şi expunea, pe tabla de demonstraţie, câte o
deschidere teoretică aleasă de Sârbu: S iciliana, Rusa,
Indiana, Gambitul Damei, Gambitul Regelui etc. După
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expunere, se formau perechi, tot de către Sârbu, şi treceam la
practică, plecând de la primele 3-5 mutări o b ligatorii.
A�a am aj uns, unii dintre no i, să jucăm în camp ionatul
Plo ieşt iului, îr care, în deceni ile acelea, activau nume sonore
în şahul române�c: Corvin Radovic i, Florin Gheorghiu,
Carol Partoş, Gilnsberger, Polihroniade.
9.

G EOGRAFIE SENTIMENTALĂ

N ico lae Lipcan

a fost singurul dascăl de la Predeal pc

care l-am regă� it la ,,Petru". Omul avea fami l ie măricică:
nevasta - tot profesoară de geografie, deci fără leafă mare p lus doi copii, mai mici decât no i. Î n P lo ieşti, găsise un post
mai mănos la

f·

societate petroliferă, ca geolog (a doua lui

specialitate). Căutase să nu-şi trădeze reala vocaţie
pedagogică, „agăţând" o jumătate de normă la cel mai bun
l iceu d in oraş. A fost cotat, şi în P loieşti, ca un profesor
excepţional. Ca şi la Predeal, impresiona şi prin talentul de a
schiţa, rapid şi cu precizie, pe tab lă, contururi de ţări sau
conti nente, culmi muntoase, cursuri de ape, poziţio nări de
loca l ităţ i.
Cu el, c-.m făcut excursi i de neuitat pe Valea Teleajenului
şi a Buzăului, dormind prin casele şi şurele unor ţărani
cumsecade.
Î ntr-una din ele, nu s-a opus unui teribilism alpin istic al
lui G ică Ni.-;a şi Dan „Nase" Solomon. Tipi i au ochit o stâncă
abruptă, înaltă de vreo 20 de metri, şi s-au făcut forte să se
caţere pe ea fără scule adecvate. Practic, au cucerit stânca „la
curea'', cu G ică în faţă, că era mai puternic. Profesorul nu i-a
ajutat decât când i-a văzut încurcaţi la coborâre: le-a arătat
pe unde e mai uşor.
Maniera sa extrem de originală de „ascultare" i-a c lătinat
un timp pe câţiva dintre noii mei colegi. Examinarea avea loc
exclusiv pe bază de întrebări-fulger.
De p ildă: „Câte pietre sunt în România?" Dacă nu erai
foarte spontan sau atent, luai sigur notă proastă.
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Dacă reuşeai să scoţi măcar câteva „pietre": Piatra
Neamţ, Piatra Craiului, Piatra Olt... erai scăpat şi cu notă
bunicică.
Nu prea aveai timp de cugetare, de prins ceva din su flat
nici atât, că profesorul era lângă sufletul tău, aşa că trebuia să
ştii geografia temeinic, ca să poţi răspunde pe loc prin ce gări
trece trenul între Iaşi şi Ploieşti sau altele asemenea. Cine
ştia, lua de la 8 în sus, în funcţie atât de valoarea întrebării,
cât şi a răspunsului; cine nu, categoric 2. Între aceste două
note, nu prea aflai altele în catalog.
Partea bună, pentru el, dar şi pentru noi, era că acorda
destul timp pentru predarea lecţiei noi.
Partea rea, pentru unii, era că nu întrezăreau măcar o
posibilitate de a-l aiuri cumva, prin copiat sau suflat, în ciuda
faptului că avea un ochi de sticlă.
Andrei Vijoli ne-a fost director în ultimii patru ani de
liceu - după reforma învăţământului, şi profesor doar în
ultima clasă.
Spre sfărşitul clasei a IX-a, împreună cu Nini Stănescu şi
Valerică Pârvan, scosesem „Băcăonia", revistă scrisă de
mână în . . . două exemplare, la indigo; un exemplar circula
printre colegii de la liceul de băieţi, unul la cel de fete, la
prietenele noastre. Probabil, e ţnult spus „revistă". De fapt,
erau două foi duble, pe care le suceam până ac�peream tot
spaţiul cu mici poveşti amuzante, care ni se întâmplaseră sau
pe care ni le imaginam, câteva epigrame şi caricaturi, vreo
două, trei rubrici tip „Ştiaţi că. . ?" sau „Se zice că. . . " Total
nevinovat. Nic i măcar glume despre profesori nu se scriau.
Treaba a devenit dramatică, pentru că s-a potrivit ca, în
timpul în care am împrăştiat cele vreo patru numere ale
,,revistei", pe pereţii liceului să apară nişte ştampile
,,reacţionare'', de genul ,,Jos comunismul! Trăiască Regele!"
Harnicii lucrători ai Securităţii au pornit cercetări şi, cum
la început nu aveau nici o pistă, au tras concluzia că sonaţii
.
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ăia care scriu „Băcăcnia" ar putea fi şi autorii ştampilelor. Că
tot le place lor să „scrie".
Vreo două săptămâr.i, am fost fi laţi ca la carte, fără ca no i
să ne prindem. Pe urmă, i-au prins şi i-au „felicitat" . . . pe
colegii bănuiţi < ă se jucaseră cu ştampilele, la care au aflat şi
... un pistol ! Pe· noi ne-au abandonat, după ce l-au atenţionat
pe Vijoli că, în liceul unde e el directcir, sunt nişte tipi care
scot o revistă
ilegală! Păi cred şi eu că era ilegală, că nu
avea niciuna din aprobările care se cereau atw1ci.
Povestea a,jevărată a modului ir. care :.un ieşit din vizorul
temutei poliţii poiitice am aflat-o după 1 990, când oe.menii
nu s-au mai sfiit să vorbească:
Î nainte de 23 August 1 944, tatăl lui N ini era proprietarul
unei croitorii de lux. (:Jar şi al vechii abagerii a familiei, în
care se preluciaU cusături mai grosolane).
Î ntr-o bună zi, el a · iost abordat discret, dar concret, de
vărul lui, degpre care se ştia că e ca.-r. comunist; ceva de
genu!: n-ar vrea· să- i dea, gratis, ceva cămăşi şi alte albituri
pe care tot le arunca, din diverse motive?" Călae, tatăl lui
Nichita, a acceptat din milă: bănuia, pe bună dreptate, că vor
fi date familiil·Jr comuniste sărace, c!e pi!dă ale celor aflaţi în
închisoare.
Realitatea a fost că erau destinate chiar conducătorilor
comunişti aflaţi în detenţie la Doftana şi Târgu Jiu, printre
care chiar Gheorghiu Dej, Ci!<-1Jşescu, cărora li se uz.aseră
mai toate articolele de îmbră:ă11inte. De aceea, după 23
August 4t1., Călae 1iu a fost tratat ca orice proprietar
exploatator de muncitori, ci ca un fel de simpatizant
comun.ist: doar îi ajutaS\! pc „tovarăşi" în puşcărie.
Când a avut loc episodul cu ,,Băcăonia", vărul lui Călae,
un Stănescu, a.:·unsese adjunctul Secmităţii din Ploieşti. A
muşamalizat cazul imediat ce a aflat de el, dar l-a chemat pe
Călae şi i-a spus în ce situaţie ne aflam: eram în programul
iminent de arestări şi bătăi. I-a sugerat să ia măsuri şi să-şi
convingă „loaza" (adică pe Nini) să renunţe la reviste d. „

·
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astea, ,,subversive'', şi chiar la prieteni de teapa mea şi a lui
Valerică.
La această dată, noi !;itiam <loar că părin t i i no�tri au fost
chemaţi de Vijoli (treabă absolut reală). Care Vijoli, după ce
confiscase exemplarele aflate încă în circulaţie, a fost
înţelegător, dar categoric: băieţii trebuie să nu mai scoată
revista. Spre lauda lui, directorul nu a cerut ca prietenia
dintre noi,_ autorii „Băcăoniei", să înceteze,_ deşi e greu de
crezut că am fi ascultat: mai curând am fi făcut exact pe dos.
Ca profesor, a lăsat amintir! fmmoase. Preda cu mare
uşurinţă şi spectaculozitate, iar examinarea o făcea la modul
clasic, pe fondul unei bunătăţi, pe care nu reuşea s-o acopere
decâ.t în parte.
.
De p i ldă, la o lecţie de recapitulare generală est� ascultat
N icu, pt!ntru îndreptarea mediei. I . se cere să vorbească
despre Turcia. Nicu e complet pe:-afară. Fiind chiar în spatele
lui, ca să nu. rămână omul corijent la geografie în ultima
clasă, îi „suflu" o grămadă de date. După 6-7 fraze, realizez
că omul e dus cu pluta rău: repetă ca un papagal, fără să
schimbe măcar un cuvânt, deci fără o minimă colaborare.
Asta mă face să crec! că nici nu înţelege ce repetă după mine.
Aşa. mă hotărăsc pe loc şi îi suflu, pe acelaşi ton sobru de
până atunci:
- . . . dar cea mai marc bogăţie a Turciei . . .
- ... dar cea mai mare bogăţie a Turcici
- ... o constituie minele de piper ! ! !
Evident, Nicu repetă exact şi tembel, spre hazul general,
profesorul prinzându-se de situaţie, dar fără să recurgă la
măsuri neplăcute.
.. .

Am mai avut de-a face cu Vijoli, ca director, într-un
episod petrecut în ultima zi de şcoală.
Hotărâţi să marcăm această zi, într-un mod original, de
care să ne aducem aminte peste ani, am propus colegilor, de
la cele trei clase a XI-a, să venim la liceu, · în ultima zi de
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şcoală, cu mij loacc de locomoţie deosebite. Cei de la A au
ales taxiunle.
N o i, cei <le la C am zis să ve n i m călare pc cai, dar era

greu să găseşti 40 de cai, în Ploieşti. Ca să nu mai vorbim de
nepriceperea noastră în ale călăriei: puteam avea, Doamne
fereşte, accid�nte, care ar fi transformat în mod nedorit
sărbătoarea pe ca:-e ne căzneam să o construim. Mai ales că
aveam şi câţiva graşi - printre care şi Nini. Aşa că ne-am
mulţumit cu ceea ce ne mai rămăsese: noi venim în sistem
mixt, cu trăsuri sau taxiuri, fiecare fiind liber să aleagă ce-i
doreşte inima.
Î n acea ultimă zi a fost, într-adevăr, o hărmălaie de
pomină în curtea cea mare a liceului.
Liceul are două porţi care ni se păreau uriaşe: pe una
intram, în mod ordonat: vehicolul oprea la scara de intrare a
elevilor, debari:a pe domnii elevi călători, după care venea
altul. Fiind peste 1 20 de colegi, a durat destul de mult. Nu
prea mai avea loc nicio oră ca lumea, nici la cei mai mici ca
noi, de la parter, nici la Liceul de Fete, care avea clasele la
etajul întâi. Toate ferestrele, de la parter şi de la etaj, erau
pline cu elevi sau eleve, pe care niciun profesor nu reuşea să
i convingă să 3C întoarcă in bănci. A fost un adevărat
spectacol, unii dintre noi aveau chef să ţină mici discursuri
după coborârea din trăsură sau automobil.
Vijo li, ca director, nu putea patrona asemenea act cras de
indisciplină. Nu că nu s-ar fi amuzat şi el, dar avea, totuşi, o
poziţie oficială.
Se par c, o poziţie cam şubredă: orice alt profesor dornic
să ajungă "director îl putea turna. Oricine putea spune că a
tolerat debandada în ultima zi de şcoală. Sau, mai grav, nu
poate ţine elevii departe de ,,manifestări cosmopolite". Ce
mai, moarte curată pentru cariera oricărui cadru de
conducere din România de atunci. Mai era şi poziţia familiei
lui: unul din verii profesorului era cunoscut în toată
România, că semnase pe toate bancnotele. Este vorba de
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Aurel V ijoli, guvernatorul Băncii Naţionale, înainte de
venirea la putere a comuniştilor.
Poate sub influenţa unor asemenea gânduri, po.ate enervat
pe moment de manifestarea pe care nu o putea controla, a
luat cataloagele de la cele trei clase terminale şi s-a apucat să
corecteze nişte medii. Cum? Păi simplu: mediile şcolare
trebuiau să fie întotdeauna numere întregi, ca medie între
nota din teza şi media notelor de la oral. Cum foarte rar
această medie calculată era un număr întreg, profesorii aveau
latitudinea să acorde „până la 50 de sutimi". Nu era
obligatoriu, dar, conform cutumei, cam toţi profesorii dădeau
de la ei cele 50 de sutimi şi nu îi lăsau corijenţi pe cei aflaţi
în asemenea situaţii.
Vijoli a constatat că la matematici, la fizică şi la chimie
erau cele mai multe asemenea situaţii. Nu foarte multe, dar
erau. Aşa că, dintr-un condei, i-a !ăsat corijenţi pe toţi cei cu
medii de 4,50, cărora profesorii le încheiaseră deja medii de
5, tăind ce scriseseră profesorii respectivi, adică Grigore şi
Korner, şi scriind câte un patru apăsat.
Î n ziua următoare, aveau loc nişte finale atletice şcolare.
Cum la concursurile mari nu erau admişi corijenţii, ştafeta
liceului nostru, la proba de 4x 1 00 de metri plat, s-a trezit
incompletă. Mişu Arghir, viitor ministru adjunct la
Agricultură, fusese una din victimele furiei lui Vijoli. S-a
apelat la M ircea Petrescu, premiantul clasei, care promitea că
o să alerge bine, dar ştiam toţi că Mişu e mai rapid. Ştafeta a
avut loc şi, la început, treburile mergeau spre câştigarea
titlului şcolar. Mili Angelescu a alergat foarte bine pe prima
sută, pe urmă Valentin Szentenay a continuat la fel, încât
Mircea Petrescu a pornit cu un avans de vreun metru faţă de
următoarea echipă şcolară.
Primii douăzeci de metri au fost cum au fost, dar în
continuare, a început să piardă vizibi l teren, încât, când i-a
predat băţul de ştafetă lui Gică Andronache, eram cu peste
zece metri în urma tuturor! B ietul Gică era, de departe, cel
mai valoros dintre toţi alergătorii de ştafetă: reuşise un timp
·
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excelent, de 1 1 , l secunde pe sută, şi fusese convocat la lotul
naţional de juniori (nu s-a dus, că nu s-a îndurat să renunţe la
facultatea de Căi Ferate . . . ). Cu un handicap atât de mare,
însă, tot ce a reuşit a fost să ne scoată de pe ultimul loc.
Reacţia lui Mircea, când i se reamintea isprava, reacţie tipică
de premiant:
- Hai, băi . . . n-am făcut nici măcar un antrenament, cum
vroiaţi să alerg?. . .
Situaţia celor lăsaţi wrijenţi de Vijoli, c a director, s-a
rezolvat aproape imediat. Grigore a fost diplomat. A discutat
cu Vijoli �i, p�ste o zi, două, când supărarea i-a trecut
directorului, acesta a fost de acord să revină la mediile pe
care le încheiase Grigore.
Komer, însă s-a înfuriat grozav, de se congestionase la
faţă şi se bâlbâi.1 de surescitare:
- Ţine : a îndrăznit se umble la mine în catalog? Aaa,
tovarăşu' director... Da' ştiţi che eu respund... deţi se poate
umbla în catalog şi după încheierea mediilor... Biiine ...
Şi Papa Korner s-a apucat, gospodăreşte, să modifice
mediile celor lăsaţi corijenţi de Vijo li. Nu aşa, golăneşte, ci
metodic. Ca un adevărat neamţ.
- Tova·ăşu' Komer, îi zicea Vijoli, supărat că trece peste
el, ce faci mata acolo?
- Nimic rău, tovarăşu' director. . . Trec nişte note din
carnetul meu personal pe care, din graba încheierii mediilor,
am uitat să le transcriu.
Şi Korner a continuat, tacticos, să treacă la toţi cei cu
medii matematice de 4 şi ceva câte un 7, un 8. Până ce media
devenea, tot matematic, 5 fix! Dar numai la corijenţii cu
medii „ajustate" de Vijoli . . .
·

10. FIZICĂ ŞI CHIMIE LA GRĂMADĂ
Am aşteptat cu oarecare nerăbdare întâlnirea cu noul meu
profesor de fizico-chimice; că aşa era denumită disciplina, la
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grămadă, oricât de mari erau diferenţele dintre fizică ş1
chimie.
Venea după excelentul Atanasiu şi aşteptam ceva de
acelaşi nivel. Din păcate, primii mei doi ani la „Petru" au
constituit două decepţii consecutive.
În clasa a IV-a, decepţia s-a numit Dumitru Mănciulescu:
invalid în urma atentatului împotriva lui Canciu şi aflat în
anul premergător pensiei, fost director al liceului. Cândva,
poate a avut pasiune pentru aceste ştiinţe exacte. În fond, nu
îl obligase nimeni să aleagă meseria asta.
În 1 947, când l-am întâlnit ca profesor, într-un an decisiv,
înaintea examenului de capacitate, avântul tineresc dispăruse
de mult. Ca şi scânteia de talent pe care, poate, o avusese.
Era probabil şi acrit de viaţă, de infirmitatea de care nu era
vinovat şi care nu fusese răsplătită de nimeni şi nimic, la
nivelul pierderii. Fapt este că se mulţumea cu o penibilă, dar
blândă supravieţuire, la orele pe care era, cumva, obligat să
le ţină cu noi.
Atât de sărace erau cunoştinţele cu care am terminat clasa
a I V-a încât, pentru prima oară în viaţă, a trebuit să fac
meditaţii, adică să mă pregătesc de capacitate cu verişoara
mea, studentă la chimie şi pasionată de această disciplină, de
la care m-am ales şi cu o meserie neaşteptată.
În clasa următoare, ne-a apărut la ore o proaspătă
absolventă, cu nume predestinat: domnişoara Maria
Mămăligă. Săraca, nu ştiu dacă s-a căznit să obţină postul
acela cu ceva pile sau a fost o întâmplare, dar, spre sfărşitul
anului, a realizat ce greşeală îngrozitoare făcuse şi s-a mutat
la un liceu de fete. Era o blondă ştearsă, îmbrăcată destul de
dichisit, despre care s-ar fi putut spune că ştia materie. Preda
atractiv, doar că noi, nişte ado lescenţi destul de bine făcuţi, o
cam intimidam fără să ştim. Nu reuşea să facă nici măcar
umbra unei glume, să ne antreneze, iar când scria formule
sau ecuaţii pe tablă, mormăia noile cunoştinţe cu spatele la
noi, de nu se înţelegea nimic.
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Cum nici manuale nu mai existau (cele de pe piaţă
fuseseră retras<·; sau chiar interzise), la sfiirş itul anului
aproape nu învăţaserăm nimic la cele două materii cheie
fizica şi chimia.
Ceea ce a deci:-:-o pe Mămăligă să renunţe la clasa noastră
şi, în final, chiar la liceul de băieţi, a fost o întâmplare de
prin ultimul trimestru:
Venise îmbrăcată cu o fustă albă, imaculată. Dan
Dragomirescu, în prima bancă, rămăsese din recreaţie cu un
pumn de cireşe amare, pc care le mânca pe furiş, cât timp
profesoara scria pe tablă. I -a venit o idee perversă şi a
început să o ochească pc Mămăligă, presând sâmburii între
două degete.
Fata a observat, când s-a întors pe neaşteptate spre clasă,
că elevul privea fix la fusta ei.
- Ce s-a întâmplat cu dumneata, domnu' Dragomirescu?
- Cu mine nu s-a întâmplat nimic, da' aveţi nişte pete
roşii pe fustă!
Săraca, a ieşit imediat ce s-a uitat pe fusta pătată, deşi ora
nu se terminase, şi s-a dus glonţ să bocească în cancelarie.
Acolo, a găsit-o dirigintele nostru de atunci, Ghidu, profesor
de franceză, un tip de dor.m pe care toţi îl respectam. A aflat
ce se întâmplase şi a venit la noi imediat. Ne-a explicat ce
copilărie făcuse cel care făcuse - ştia că nu o să iasă nimic
dacă face ancheta - şi ne-a rugat, „ca de la bărbat la bărbat",
să încetăm cu prostii le. De atunci şi până la sfiir şitul
trimestrului, dowiişoara Mămăligă nu a mai avut nicio
problemă cu noi
Korner Mayer a fost adevăratul profesor pe care îl
aşteptam şi de care am avut parte în unnătorii trei ani. Era un
omuleţ scund, cu chelie, care vorbea stricat şi cu un accent
personal; se credea că este neamţ la origine şi că rămăsese în
România prin cine ştie ce vicisitudini ale sorţii. Abia la una
din agapele de mai târziu, am aflat cu toţii că era, de fapt,
evreu din Cernăuţi şi că predase un timp la Liceul Militar
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„Regele Ferdinand'', din capitala Bucovinei. Explica
excelent „nemţeşte", făcea experienţe de laborator
spectaculoase, pe care le pregătea chiar cu sprijinul colegilor
noştri din internat. La teze sau examinări, nu era absurd sau
vânător de greşeli, aşa că l-am adoptat sub forma protectoare
de ,,Papa Korner".
Cu generaţia mea a avut, totuşi, de suferit, la . ore.
Inconştienţa vârstei, probabil. De exemplu, la intrarea
profesorului în laborator, unii colegi executau, în spatele lui,
salutul nazist. Alţii, cu degetul arătător deasupra buzei,
sugerau chiar mustaţa lui Hitler. Nici vorbă de vreun trecut
hitlerist al personajului. Aşa consideram noi, teribilişti, că
râdem de el: ce să-i facem, dacă e neamţ?... Bietul evreu ...
Asemenea glume erau atenuate de blândeţea relativă a
personajului, timorat de originile sale nebăştinaşe şi, credem
noi, vulnerabil oricând unui şantaj. Fie grosolan, fie subtil,
noua putere comunistă se lepăda public de orice relaţie sau
chiar simpatie pentru ceea ce ţinea de nazism ş1, prm
extensie de orice avea provenienţă germană.
Intrarea profesorului în clasa noastră era, la început,
întâmpinată corect, prin ridicarea în picioare. După care să
vezi minunea dracului: niciodată nu reuşeam să ne aşezăm la
loc în acelaşi timp, încât băncile se trânteau, a aşezare, preţ
de un minut.
Aşa odată, de două ori ... până ce Papa Korner s-a prins că
e ceva în neregulă. I-a şi văzut pe câţiva cum rămân în
picioare şi tot trântesc banca de mai multe ori. Deodată, îl
vedeam cum i se umflă venele pe tâmple şi zbiară la no i: „Ţe
e asta?"
De răbdat nu mai putea să rabde, dar cum nici prea mare
scandal nu voia să facă, s-a pornit să ne facă morală de pe
poziţii . . . politice!
.
- La clasa a IX - a C chintă (trad: „cântă") reacţiunea...
chintă... Da' n-au reuşit americanii în Coreea, n-o să
reuşească niţi reacţiunea din clasa asta! ! !
·
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Sideraţi de comieul absurd al situaţiei (ne aflam în 1 950,
timpul răzooiului din Coreea, pe care presa noastră îl
prezenta ca fi ind unul bacteriologic) nimeni nu a râs. S-a
făcut o ordine , nefirească în clasă şi, de atunci, a încetat
definitiv trântitul băncilor. Mai mult: dacă se întâmpla ca
vreunuia să-i scape a doua oară banca din mână şi să
pocnească repetat, dar n.eintenţionat, imediat se auzeau voci,
în şoaptă:
- Termină, băi, cu prostiile !
Tocmai· de aceea, o ieşire a lui Mirel, singurul evreu din
clasă, a fost îndelung dezaprobată. Colegul nostru stătea în
banca întâi şi cam la toate orele se conversa de zor cu
colegul de bancă, fără să-i pese prea mult, mai ales la
profesorii mai timizi. Nu îl durea capul, tatăl lui era redactor
şef la singurul ziar local şi nimeni nu avea curaj să se ia de
odrasla sa cea impertinentă. Odată, enervat, Komer l-a
depistat şi a ţipat la el, cu glasul lui piţigăit:
- Ţe faţe domnu Vennont? Chintă? Chind mă uit Ia
dumneata, eu văd cum chintă reacţiunea!
- Şi eu la fel ! strigf. Vermont uitâr.du-se cu obrăznicie în
ochii profesorullli.
S-a auzit un val de „ooocoo"-uri de dezaprobare şi
povestea a rămas în coadă de
peşte, dar M irel Vermont, în mod cert, nu atlase că Papa
Komer era el însuşi evreu . . .
L a una din clasele paralele, a IX-a A , colegii i-au
pregătit, într-o zi, o surpriză: i-au uns catedra cu usturoi şi,
după intrarea profosorului şi după ce s-au aşezat în bănci,
elevii au început să frece cu picioarele, creioanele aşezate
din vreme, pe podea, provocând un uruit continuu.
Profesorul s-a înfuriat teribil, mai ales că-i parvenise şi
parfumul de usturoi. A urlat la clasă: „Ţe? Faţeţi propaganda
fascistă?" F.ra cea mai gravă ac� în acei ani. Profesorul a
plecat rapid din clasă. În puţine secunde era înapoi, însoţit de
directorul Vijoli. Acesta a constatat cu ... propriul nas mirosul
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înfiorător al catedrei şi s-a apucat să ameninţe cum i s-a părut
lui mai teribil:
- Am să vă elimin din trei în trei! Pe câte trei zile �
- Dom director, sare Popic, unul din zăpăciţii clasei, se
poate să ne eliminaţi de mâine? Că nu am notă la Istorie şi
trebuie să mă asculte ...
- Aşa? face directorul, derutat. Atunci am să-i rog pe
colegii mei, profesorii dvs., să vă asculte fără oprire la toate
materiile ! ! !
Orele lui Komer erau o încântare. Poate şi prin opintelile
lui în limba română, ca să ne explice minunăţiile materiilor
pe care le preda cu atâta har şi care erau atât de grele pentru
majoritatea muritorilor.
Avea şi el un dram de teatralitate, de neînlocuit pentru un
profesor cu adevărat bun.
O întâmplare neobişnuită ne-a arătat una din faţetele
ascunse ale personajului: a cerut voie să asiste şi el la un cerc
de matematică, pe care îl organiza Grigore, pentru a ridica şi
mai mult nivelul de cunoştinţe al celor doritori. Galant,
Grigore l-a invitat lângă el, la catedră, dar Korner a refuzat şi
s-a aşezat într-o băncuţă din spate. Una din problemele
disecate se dovedea deosebit de dificilă.
După mai multe încercări, cu mai mulţi elevi ieşiţi
voluntar la tablă, problema a fost rezolvată.
Komer a cerut să iasă şi el la tablă şi Grigore, nedumerit,
dar zâmbitor, l-a invitat. Papa Komer a luat creta şi a trântit
dintr-o răsuflare trei soluţii noi, dife�ite şi deosebit de
elegante, de toţi au rămas cu gura căscată. Profesorul nostru
de chimie nu dorea să se întoarcă în bancă, dar Grigore l-a
invitat în felul lui, mucalit:
- Dom' coleg, treci, dom' le, te rog, la loc, că-mi iei
pâinea!
Constantin Moaţă Zaharescu a fost un alt monstru sacru
cu care, personal, nu am avut de-a face, dar care a rămas în
memona multor colegi de la clasele paralele. Fiul lui era
82

https://biblioteca-digitala.ro

coleg de seric cu no i. Moală prefera să îi dea note mai mici
decât cele · pe care le merita. Aşa că, oricât ar fi învăţat de
bine, şi învăţa bine, la fizică şi la ch i m i e rareori reuşea să
,

depăşească media clasei . . .
M ircea Gociman, printre cei mai buni d e l a ei, povesteşte
cum, dacă ci şi Marin Zaharescu, fiul profesorului, erau
asculta!i în aceeaşi oră şi ştiau la fel de bine, el primea nota
1 O, iar Marin 9. Dacă M ircea făcea intenţionat o greşeală, pe
care Marin nu o repeta, luau amândoi 1 O, nota lui Mircea
fiind o concesie acordată trecutului imediat.
Profesorul Zaharescu a dat teoretic multe note de I O
elevilor lui. Zic „teoretic", pentru că după fiecare
examinare,începea un monolog care le devenise familiar
elevilor săi: Păi frate dragă... eu ţi-aş da I O, dar ce zice
clasa?U neori, era I O, alteori ceva mai puţin.
Se putea întâmpla şi altfel:
- Uite, frate dragă, vezi? Colegul dumitale a mai mişcat
ceva, se vede că a avut bunăvoinţă (cel vizat deja începea să
se umfle în pene) . . . aşa că. uite, ţie îţi dau 3 şi lui 4 !
U n alt coleg, Sergiu Utză, îşi amintea, la o agapă, cum a
decurs una din· orele de laborator. De regulă, unul din elevi
pândea la capătul scării venirea profesorului, iar ceilalţi
discutau, făceau glume, râdeau. Odată, profesorul i-a
surprins: lucrase ceva într-o cămăruţă vecină cu laboratorul
şi a intrat printr-o uşiţă, aproape neobservat, în plină
hărmălaie.
Utză se afla la uşa m momentul intrării profesorului,
discutând pe tc.·n aprins cu nişte vecini. El era un fel de
„cestor" al clas·;!i, calitate în care a dat absenţii şi s-a dus la
locul lui. Totul într-o atmosferă total opusă gălăgiei de până
atunci.
Zaharescu a început, ca de obicei, să aleagă, cu voce
tare:
- Aşa, aşa... cine să iasă la lecţie? Aşa, să iasă Utză... să
mai iasă . . .
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Şi mai alege doi. Se discuta despre descompunerea
forţelor, la ridicarea zmeului.
Cinstit, Utză şi Valeriu Niculescu, dintre cei trei, au ştiut
destul de bine. Mai ales că Valerică avea o pasiune deosebită
pentru zbor, în general, ceea ce, cuplat cu înălţimea proprie
peste medie, îi atrăsese porecla de „Samaliotu" (,,Avion", în
ruseşte). Se ajunge la atribuirea notelor. Utză mai face o
greşeală: se întoarce pe jumătate spre clasă şi face din
sprâncene nişte semne, de genul „degeaba m-am căznit, că
tol mă arde la notă, pentru indisciplină". Zaharcscu îl vede şi
începe aşa zisa tocmeală:
- Da, da... uite, Utză, uite, astăzi ai ştiut destul de bine.
Puteai să iei chiar nota cea mai mare ... puteai să iei aşa, aşa,
chiar I O .. dar nu, nu Utză, nu pot I O, I O eu nu pot să dau, eu
nu pot să dau I O la cineva care . . . . care ... tu eşti şi un fel de
cestor, responsabil. . . În loc să împingi, în loc să împingi
colegii în clasă, stai în uşă şi gesticulezi, aşa. frate dragă,
gesticulezi. Poate 9, dar nu pot Utză. .. Cum să-ţi dau 9? Că
9 se dă unui .elev care se poartă aşa cum trebuie şi care, când
primeşte o sarcină, o îndeplineşte, nu stă în uşă şi
gesticulează şi p-ormă... p-ormă mai dai şi din sprâncene, la
colegi. De ce dai din sprâncene, la colegi, Utză?. .. Poate 8 . . .
aşa, poate 8 . . Nu, nu . . . şi 8 este o notă pentru un elev foarte
bun, Untză. . . Nu pot să-ţi dau nici 7 . . . nu . . . nici 7, nici 7.
Poate 6? Nu, nici 6 ... Am ajuns la 5, dar şi c inci e notă bună,
Ută, notă de trecere, câţi n-ar dori s-o ia! Aşa că m-am
hotărât: îţi dau cea mai mare notă... dintre cele mici. Îţi dau
4!
Sigur, Moaţă nu era prenumele lui din buletin, ci
Constantin. Cine mai ştie, l-o fi alintat, poate chiar din
copilărie, dar aşa era cunoscut. De elevi, ca şi de adulţi.
În altă zi de laborator, se ajunsese la compuşii clorului.
Profesorul Zaharescu le-a vorbit elevilor despre modul în
care se stabilesc denumirile diverşilor derivaţi. A înşirat pe
tablă, sistematic, în funcţie de valenţe, posibilităţile de a
.

.

.
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forma acizi (a înşirat ac idul hipocloros, acidul cloros, acidul
cloric, percloric).
A ump)ut toată_ tabla, a făcut toate schemele, elevii
tran�pirau din greu încercând să reţină . . . A sunat de intrare
pentru ora următoare · şi profesorul s-a întors spre clasă,
ostenit, dar satisracut şi mânj it de cretă, arătând cu mâna în
spate, spre tabla plină:
- Ia uitaţi-vă ce viaţă uşoară ne-au făcut nouă, chimiştii!
1L

ŞTHNŢELE NATURl l

Nico lae Taşcă a fost singurul profesor de naturale din
Ploieşti care mi-a rămas în amintire. Au mai fost şi alţi
profesori (de fapt, mai mult altele), dar nu au reprezentat
mm1c.
Omuleţul care purta numele Taşcă avea un ten mai închis
decât al celor declaraţi oficial bruneţi, purta ochelari cu rame
groase, cu mai multe dioptrii, şi reuşea să facă din geologie,
anatomie, zoologie materii la fel de atractive ca romanele
poliţiste. De pe urma lui, ne-am ales, dintre noi, cu un
profesor 'lniversitar de geologie, ca şi cu un număr
neobişnuit de rhare de medici. E mare lucru să reuşeşti să
atragi atât de muiţi zurbagii (că am fost cam zurbagii), către
meserii atât de nobile şi deloc uşoare ...
Nu se înt�mplau glume deosebite sau întâmplări de
senzaţie la orele lui, dar două imagini îmi vin în minte de
câte ori mă gândesc la Taşcă.
Prima este pcziţia pe care o avea în timpul tezelor, la
naturale: mergea în fundul clasei, găsea o bancă liberă şi se
urca pur şi simplu pe ea, ca să capete o imagine cât mai
completă a câmpului de bătaie şi să fie sigur că nu copiază
sau nu suflă nimeni. Asta nu pentru că ar fi fost din cale
afară de sever, dar nu suporta furtul, sub nici o formă.
- Ştii atât cât ştii, ne spunea adesea, nu-ţi taie nimeni
capul, nu se întâmplă nu ştiu ce drame, dar nu încerca să pari
mai savant decât eşti.
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Cealaltă imagine: un grup de elevi printre care şi eu,
încărcaţi cu d iverse exponate ale Muzeului de Naturale al
l iceu lui. Ni le dăduse Taşcă să le cărăm de pe bulevard
nou l sediu al

liceu lui, pe strada O i lor:

insectare, bufniţe şi alte animale
voios,

purtate

de

noi,

fix

pietre,

la

ierbare,

împăiate. Toate circulau

prin

centrul

oraşului,

spre

amuzamentul trecătorilor.
Doamna E lena Cărbunescu ne-a preluat cu începere din
c lasa a V I I I -a. Ne-a fost o pro fesoară blaj ină, corectă, care

a

avut pentru noi o mare calitate: era mătuşă bună a l u i N ichita
Stănescu. Asta nu a avut o importanţă la notele d in catalog.
Î n schimb, cum eu şi N ichita ne simţeam d in ce în ce mai
bine împreună, dar eram la c lase paralele - el, la B iar eu la
C - am rugat-o să ne aj ute să ne mutăm împreună în aceeaşi
'
clasă. F ie la B, fie la C. Nini a fost cel care a ales C-ul, unde
se aflau mai mulţi foşti colegi de la a I V-a A şi unde
atmosfera era mai relaxată, băieţii aveau preocupări mai
d iverse. Aşa că, începând din u lt imul trimestru al · c lasei a
V I I I -a, N ini mi-a devenit coleg de bancă la C, cu concursu l
neprecupeţit al doamnei Cărbunescu şi cu acceptul familiei
Stănescu.

Amândoi

i-am

fost

recunoscători,

deşi

personalitatea puternică a amicului meu şi timpu l pe care îl
rezervalT'. d iscuţi i lor literare, ori filozofice, partidelor de şah
şi comentării relaţi i lor amoroase m-au îndepărtat în bună
măsură de învăţarea lecţi i lor, zi de zi, ca şi de şansele de a
mai lua vreun premiu. N-a fost mare pagubă, zic eu azi.

12. LIMBA LUI MOLIERE, DAR ŞI A LUI DUMAS
George Iancu Ghidu a fost primul meu profesor de
franceză, la l iceul civil.
Era un om relativ tânăr, elegant şi frumos ca bărbat,
cunoscut

în toată ţara datorită cărţii pe care o publicase:

Gramatica verbelor neregulate în franceză.
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Distins şi politicos, era singurul profesor care nu-şi
tutuia niciodată elevii: ni se adresa cam întotdeauna cu
„dumneavoastră" şi „domnul Cutare" . . . . Avea o metodă
pedagogică stabi lită după îndelungi căutări, cu exerciţii alese
din cărţi provenite din patria limbii, Franţa, iar altele
inventate chiar de el. Am lucrat doar câţiva ani împreună, dar
nu cred să fie vreun co leg care să nu se fi descurcat, cât de
puţin, în limba lui Moliere, numai pe baza orelor cu
profesorul Ghidu. Alt nume predestinat , dar în sens pozitiv.
La vremea aceea nu eram conştienţi că, sub îndrumarea lui,
absorbeam ca bureţii, inconştient, cunoştinţe după
cunoştinţe, atingând o uşurinţă deosebită în asimilarea de no i
cuvinte, noi expresii.
Unul dintre nepoţii lui Ghidu, pe nume Gicu, rămăsese de
vreo două ori repetent, dar, datorită rudeniei, reuşise să
repete clasa între cei buni, adică într-a IV -a. La atât se
rezuma intervenţia profesorului, care nu umblase pe la alţi
dascăli să-i treacă ruda de milă.
Colegul nostru era un băiat liniştit, care, de-acum, învăţa
destul ca să fie, iniţial, cu un pas înaintea noastră. Pas pe care
avea să îl cam piardă până la sfârşit. Oricum, nu cobora sub
postura de mediJcru.
În schimb, ca fizic, se dezvo ltase evident mai bine. Plus
că venea de la ţară şi avea o vână pe care noi, orăşenii, o
pierduserăm de la prima generaţie în pantofi . . . .
Î n anul acell, Nini căpătase patima boxului. Poate văzuse
vreun meci care-l impresionase, poate discutase cu vecini de
mahala, care mai erau, câteodată, bătăuşi. fapt e că, aşa cum
făcea când avea o pasiune, l-a bătut la cap pe nea Călae, tatăl
său, să-i facă rost de mănuşi de box. Vrei să te antrenezi la
sală? Da ! a răspuns cu convingere N ini, deşi mi-a mărturisit
că nici prin cap nu-i trecuse să se facă boxer - doar să facă
un pic pe Tiebunul.
Î ntr-o zi, a apărut în clasă cu mănuşile. Ne-am strâns toţi,
am admirat mănuşile, ce mai, erau din cele adevărate, de
alea pe care le folosesc profesioniştii.
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Nini nu s-a mulţumit cu atât: ne-a provocat, deschis, pe
oricare e amator, să facă un meci cu el.
- Păi tu cu mânuşi şi no i fără?
- Nu, măi, unul ia o mânuşă şi altul o ia pe ai laltă. Uite,
ca să nu ziceţi că am un avantaj, o iau eu pe cea stângă, deşi
nu sunt stângaci.
Afirmaţia din urmă nu era chiar adevărată: mai târziu,
N ini a recunoscut că are mai multă forţă în stânga, deşi, în
general, se poate fo losi de ambele la fel de bine.
Oricum, nimeni nu s-a înghesuit să răspundă la
provocare. Mai întâi, pentru că Nini era printre cei mai înalţi
din clasă, iar ca masă muşchiulară, din moment ce era
poreclit „Grasu" ...
Pe urmă, cei care erau puternici sau care mai fuseseră
angrenaţi în bătăi cu cei de vârsta noastră nu aveau inima aia,
să-l pună jos pe Nini, care era un băiat aşa de bun şi
generos . . .
Î n lipsă de adversar, Nini a căpătat curaj, s-a supraestimat
şi l-a provocat, direct, pe G icu. Care a refuzat categoric:
omul era conştient că e mai puternic decât amicul meu şi n
avea chef să ajungă la urechile unchiului său, Ghidu, altă
păţanie.
Nin i a insistat şi, după îndelungi discuţii, Gicu s-a lăsat
convins, deşi a spus până în ultimul moment:
- Măi Nini, da' dacă te Pocnesc, n-o să te superi?
- Fugi, măi, de aici ... In fond, nu ne batem. Facem doar
o demonstraţie, că boxul e scrimă pugilistică!
Zis şi făcut. Mâini binevoitoare le-au legat şireturile la
mânuşi, s-a făcut loc şi au început să se bată. Adică mai
curând să se mângâie, că nici unul nu voia să dea de
adevăratelea.
Până ce Nini, din neatenţie, i-a scăpat una mai tare lui
Gicu. I nstinctiv, omul l-a pocnit fulgerător cât a putut el de
tare, de 1-a dat efectiv jos. Concluzia lui Nini, după ce s-a
ridicat:
- Băi, boxul e scrimă pugilistiscă, nu cafteală de golani . . .
88

https://biblioteca-digitala.ro

Într-una d in zile, Ghidu nu a putut veni la ore şi l-a
în locu it o fată, studentă sau tânără abso lventă. Drăguţă şi
conştientă că e 5reu să-l „taie" pe profesor, ne-a convins să
învăţăm un dntecel simplu, care ne mai obişnuia cu

cuvintele, dar la modul plăcut:
II etail un petit navire

Qui n-avait ja„ . ja. . . ja. . . jamais navigue !
Pe urmă, cântam fiecare, ca să ne corecteze pronunţia.
Aşa l-a descoperit pe un coleg, alt Stănescu, care nu
putea cu nici un chip să pronunţe „e"-ul franţuzesc: în locul
sunetului mixt „eo", omul se hotărâse să pronunţe un „o"

plin şi clar! Aşa că „petit" devenea la el „poti".
Puţini îl ştiu azi după alt nume decât Poti, care i-a devenit
poreclă şi r·!nume.

Ghidu nu era ceea ce se cheamă un amator de sport. Nici
nu ni-l imaginam în asemenea postură. Venind la una din
ore, omul, ne era pe atunci diriginte, a sesizat o anumită
tensiune în cla'Să� Ne-a întrebat despre ce e vorba. N imeni nu

a avut curajul să-i spună, până ce un coleg şi-a luat inima în
in dinţi şi a mărturisit:
- Dom' profesor, avem după masă un meci de volei de
care ne este frică . . .

- Frică? D e ce?
- Păi e · meci cu ăi a dintr-a VII-a (azi s-ar zice a XI-a) şi
sunt cam prea buni. . .
- Merg eu cu voi . . . Să nu vă fie frică, auziţi?
Într-adevăr, .. după masă, Ghidu s-a înfiinţat la terenul
unde se jucau l11e ciurile pentru campionatul l iceului şi s-a
aşezat, cuminte, lângă mica noastră galerie.
·

Meciul a început catastrofal pentru noi: abia am reuşit să

culegem câteva puncte într-un set întreg. Numai că, la
schimbarea terenurilor, Ghidu a ţâşnit printre noi şi, probabil
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fără să fi avut habar de jocul ăsta până atunci, ne-a tras o
săpuneală de frate mai mare, nu de profesor.
- Ce-aveţi, măi, faceţi pe vo i de frică? Nu vedeţi că ei nu
sunt mai buni decât voi? Puteţi să- i învingeţi - nu trebuie
decât să fiţi mai atenţi şi să luptaţi pentru fiecare minge ...
Culmea este că, în final, echipa noastră a câştigat meciul,
spre uluirea adversarilor, ba chiar şi a noastră.
Eusebie Preda a apărut la noi în clasa a X-a, după
mutarea lui Ghidu la Bucureşti.
Nu avea strălucirea lui, dar era un meseriaş cinstit, cu
care am parcurs multe din capcanele unei limbi străine.
Avea în plus talentul de a fi foarte apropiat de elevi, ca
un fel de frate mai mare sau chiar coleg. La el, mergea să
mai faci o glumă, în limite acceptabile.
La una dintre primele agape, am aflat de la ceilalţi
profesori că Preda al nostru era cunoscut drept hâtrul
cancelariei: în cele mai delicate momente, pe la consilii
pedagogice sau alte ocazii mai gr�le, o glumă de-a lui
destindea urgent atmosfera.
Încheiase cu noi un fel de pact de complicitate bonomă:
dacă vreunul din clasă nu era atent, citea altceva în oră, ori
făcea manevre dubioase pe sub bancă, .Preda arunca o privire
la colegii din jurul inculpatului, îl alegea pe unul şi comanda
prompt:
- Ionescu . . . ia dă-i tu un pumn în cap lui Nenovici !
Colegul se executa cu voioşie, iar cel astfelmarcat nu
avea voie să se supere.
Poate era o reminiscenţă a vremurilor nu de mult trecute,
când profesorilor nu Ii se interzicea să-şi bată elevii. Cei
care îl recunoscuseră cu câţiva ani înainte susţineau că ăsta
chiar era obiceiul lui : să dea un pumn în cap celor
indisciplinaţi. Şi nu avea pumnul uşor. ..
Acum, gestul nu sugera nici o urmă de răutate, chiar când
se dădea pumnul; toată lumea râdea cu poftă, inclusiv cel
care primea, recunoscând în acest fel că greşise.
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Uneori se râdea chiar tare de tot. De exemplu, la una din
ore, Valeriu Pârvan, unul din cei mai solizi şi buni sportivi
din clasă, a fost pus să-i dea un pumn în cap lui Sandu
Costin, care era cam jumătate cât Valcrică. Marele nostru
sportiv a refuzat sec:
.
- N u-1 •:Iau, domn ' pro fcesor. .. ca- ma- bate I. I. I.
1 3.

LATINA, LIMBA SRTĂBUNILOR

Ion Bă'an era de fapt profesor de română, dar cum nu
avea loc de ceilalţi, se refugiase şi el la limba . secundară,
latina.
Alegerea nu a fost prea inspirată. Anul următor, prin
reforma învăţământului, au fost scoase din programa şcolară
germana şi italiana - limbi „fasciste" - precum şi limbile
moarte, latina şi greaca, socotite inutile: Câte divizii are
Papa? Sau cine mai vorbeşte limbile acelea?
Ca să nu rămână elevii inculţi de tot, s-a băgat în
compensaţie - obligatoriu, nu la alegere - limba rusă, a
marelui „prieten" de la răsărit. Şi nu numai la liceu, ci şi,
noutate absolută, în primii trei ani de facultate. Cu nişte
rezultate care aveau să se dovedească jalnice: după 7 - 1 O ani
d� rusă, puţini dintre noi, cei obligaţi să învăţăm limba simbo l al dezastrului naţional, reuşiseră să-şi învingă starea
de lehamite. În schimb, ne dăruiam cu dragoste şi voluntar
limbii franceze, italiene şi chiar germane.
Cu Băl�n nu am mai avut probleme. Mai ales că la
Predeal avuseserr. unul dintre cei mai buni profesori cu
această specialitate. De la el, am rămas, totuşi, cu câteva
noţiuni noi. Unele dintre ele valabile nu numai la latină, ci
aşa, în general. Un exemplu este fo losirea virgulei.
Bălan .;-a căznit să afle dacă învăţasem ceva despre
importanţa virgulei, într-un text scris. La română, la
franceză, la vreo altă materie.
Se întâmplase că, până ce ne-a întrebat el, nici unul dintre
profesori ni.I se aplecase a<;upra acestei probleme.
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- Despre faimosul răspuns dat de Oracolul din Delfi? Aţi
auzit de el?
- Nuuu! am exclamat extaziap, convinşi că urmează o
poveste.
- Păi, uite cum a fost. Un războinic grec pleca la războ i.
După obiceiul vremii, cei cu stare mergeau la Delfi şi
întrebau oracolul ce soartă îi aşteaptă. Războ inicul şi-a putut
permite şi a întrebat. Oracolul i-a răspuns: „Ibis, redibis,
nunquam in bello peribis". Fericit, omul le-a spus alor lui că
pleacă rară grijă, că oracolul i-a răspuns „Te vei duce, le vei
întoarce, nu vei pieri în război".
S-a dus la luptă şi a murit.
Rudele, supărate, au mers la Delfi ş1 1-au reproşat
preotesei că a dat un răspuns fals. La care preoteasa. după ce
i s-a amintit ce spusese, Ie-a răspuns calmă: „Eu i-am spus
drept, dar ruda voastră nu a fost atentă. Răspunsul meu a fost
,,Ibis, redibis nunquam, in bello peribis", adică „te vei duce,
te vei întoarce nu, vei pieri în război"!
Aşa că vedeţi şi Dvs. ce important este să fii atent unde
pui virgula, că interpretarea greşită poate avea urmări
fatale ...
Noii mei colegi m-au mai învăţat, prompt, câteva mic i
şmecherii, ca să te descurci fără efo1turi uriaşe.
De exemplu, dacă în pauza dinaintea orei de latină aveai
tăria să renunţi la o partidă de fotbal cu nasturi, care era la
modă, şi să te uiţi atent pe lecţia care urma să fie predată,
când începea predarea ridicai mâna şi te ofereai să ·citeşti, să
traduci, mă rog ce era nevoie de la un elev care se oferă;
aproape sigur recunoştinţa profesorului se marca printr-o
notă bună în catalog.
.
Mai erau şi alte şmecherii, mai tari. Aproape banditeşti.
Cea mai nevinovată era să îl provocăm pe Bălan să ne
mai citească vreo câteva din cugetările şi aforismele lui Ion
Plugaru; acesta era pseudonimul sub care Bălan publica
aceste cugetări în reviste bucureştene.
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În ora respectivă, aproape sigur toată clasa scăpa de
„ante, apud, ad, adversus", primul vers de memorare a
particulelor î�1 latină (1.1 care elevii dinaintea noastră găsiseră
continuarea automată: „cinci lei costă Universu" - cel mai
răspândit ziar al vremii).
Mai păgână era stratagema din postul Paştelui.
La noi, la ortodocşi, ·acest post ţine şapte săptămâni. În
acei ani, fiind o ţară creştină prin excelenţă, în România,
toate orele înc�peau cu rugăciunea Tatăl nostru, iar în Postul
Paştelui, cu Crezul, recitat fie de şeful c lasei, fie de cei care
se ofereau să recite. Dura cam cinci minute, inclusiv
ridicarea în picioare şi aşezarea.
Florin Popescu, fiu de preot, 1-a rugat pe tatăl lui să îl
înveţe Crezul în latină. Fără să bănuiască nimic, preotul l-a
învăţat, fericit că are un băiat credincios şi studios.
La următoar�a oră de latină, Florin ne-a comunicat ideea
lui şi ne-a întrebat dacă suntem de acord să îl susţinem.
Drept răspuns, l-am aplaudat.
Intră Bălan, se recită Crezul şi, când să ne aşezăm, Florin
ridică mâna insistent:
- Dom; profesor, pot să recit Crezu! în latină?
Flatat de interesul neaşteptat al unui elev, chiar dacă era
numai unul, Bălan a acceptat.
Din acel moment, în tot Postul Paştelui, orele de latină
erau alcătuite din recitarea
Crezului, în româneşte (cinci minute), recitarea Crezului,
în latină (peste şapte minute), iar restul era dedicat ascultării
şi predării. Ceva peste �umătate de oră. ..
1 4.

RUSA, LIMBA "MARELUI PRIETEN"

I raida Stratan era soţia unui scriitor ploieştean. De care a
divorţat, în perioada în care era profesoara noastră, reluându
şi numele de fată, Iraida Boldunov. Era basarabeancă, de
origine rusă, aşa că ştia rusa din familie. Poate făcuse nişte
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cursuri rapide, în criza aceea de profesori de rusă, fapt e că
ne-am trezit cu ea profesoară.
La scurtă vreme după divorţ, s-a încurcat cu un şofer, cu
care a făcut chiar un copil. Probabil, de aici au apărut niscai
bârfe, care i-au dat o acreală şi o răutate pe care cu greu o
poţi întâlni la o femeie de vârsta ei.
Era o femeiuşcă aproape atractivă'.. Poate un pic cam
durdulie pentru gusturile noastre, de atunci, dar ca profesoară
- jos pălăria! Am făcut cu ea patru ani de rusă, urmaţi de alţi
trei în facultate, cu alţi pro fesori, dar tot ce mi-a rămas azi alfabetul, numeralele, un minim de cuvinte, de la madam
Stratan le-am învăţat. Era destul de dură la note, aşa că
trebuia să învăţăm constant, ca să mi intrăm în vizorul ei.
Mai ales cei ca mine, care nu aveam un dosar prea curat:
„Cum, dom' le, Popescu nu învaţă bine la rusă? Nu-i place
limba prietenilor sovietici? O fi cam duşman al poporului, de
felul lui. Ia să-l urmărim noi mai atent". Ca să nu mai vorbim
că madam Stratan era ranchiunoasă şi, dacă te lua în nume de
rău, ieşeai greu.
În mod special, o reţin pe „Stratanca" şi pentru că mă
cam turna prin cancelarie, cu adresă către dirigintele meu,
S imache: ba că m-a văzut fumând, ba că m-a surprins
undeva, în întuneric, sărutând o fată de la liceul de fete. Nu
ştiu clar de ce, dar turnătoriile ne aveau drept ţintă doar pe
mine şi pe Nini. O explicaţie ar fi că amândoi „vorbeam" pe
atunci cu fete care stăteau cam pe lângă casa unde locuia
profesoara. Nu era deloc neobişnuit să conducem fetele
acasă, seara, şi să ne întâlnim cu Stratanca, fie singuri, fie
însoţiţi.
Uneori, recunosc că şi eu, şi Nin i fumam. Din respect,
când o observam, aruncam ţigara pe furiş, dar era o pagubă
inutilă: tot ne turna la Simache. Noroc că Nini, a cărui mamă
era mai rusoaică decât madam Stratan, nu a avut probleme
reale la rusă, iar eu învăţam ca un disperat. Mai mult decât
învăţam la matematici sau la fizică. Asta nu a împiedicat-o
să-mi dea, fără excepţie, medii sub valoarea cunoştinţelor
94

https://biblioteca-digitala.ro

mele reale. Aşa am rămas, în diploma de absolvire a l iceului,
cu media 7 la rusă, una dintre puţinele medii sub 8.
Respectul real pentru femeie, ca pro fesoară, avea şi alt
argument : la clasele paralele erau nişte tipi - de toată mila,
care funcţionau ca profesori cu dispensă prelungită, din lipsă
de cadre (Noi, răutăcioşi, ziceam că funcţionau „ilegal", ca
profesori . . . ). Unuia, de exemplu, elevii lui îi desenau pinteni
cu creta pe tocurile panto filor sau îi agăţau de haină, cu ace
de siguranţă, epitetul „Bou'', scris pe o bucăţică de hârtie.
Pufneau în râs nu numai elevii cu care se întâlnea pc
coridoare, : cu catalogul sub braţ, ci şi profesorii din
cancelarie, care trebuiau să suporte asemenea „co legi de
prestigiu".
1 5.

G ERM.\NA, LIMBA M ARILOR ÎNVINŞI

Ana Maria Mărculescu ne-a fost profesoară într-a IV-a,
ultimul an în cart s-a mai învăţat germana, după douăzeci de
ani în care fusese, alături de franceză, limbă obligatorie.
Era o femeie deosebit de frumoasă şi . . . bine făcută. Din
păcate, frumuseţea asta genera două serii distincte de
evenimente. Nici remarcabile, dar nici lipsite de consecinţe.
Prima serie, o constituia. . . căderea creioanelor. Ca un
făcut, în ora ei cădeau pe jos cele mai multe creioane pe
metru pătrat. De la sine, uneori, dar mai ales „ajutate" de
poseson.
Excelent prilej pentru băieţi să se aplece ca să Ie ridice,
dar şi ca să. . . examineze minunata p�reche de picioare pe
care le etala profesoara. Cu un pic de noroc sau alegere
oportună a aplecării, se putea chiar fotografia momentul în
care numitele picioare se încrucişau cu viziuni adânci. S-a
mers cu îndrăzneala până la demontarea unui panou al
catedrei.
Madam Mărculescu nu era o persoană dusă cu pluta:
observa (dar se făcea că nu . . . ) toate micile manevre ale
adolescenţilor cu coşuri pe faţă. Probabil, chiar o distra, că
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prea îşi încrucişa des picioarele alea. Poate se şi întrista când
nici unul dintre noi nu prindeam momentul.
A doua consecinţă a frumuseţii doamnei Mărculcscu era
că atât ea, cât şi soţul ei, principali şi entuziaşti organizatori
ai serbărilor şcolare, nu duceau niciodată lipsă de voluntari
pentru diverse rolişoare, cât de mici, în scenetele, corurile,
recitările din care se alcătuia programul respectiv. De
Crăciun, de Paşti, la Ziua Eroilor, la sfârşit de an, mai apo i la
23 August, 7 Noiembrie ...
Pentru Nini şi colegul său de bancă din cursul inferior,
Mircea lvaciu, frumuseţea doamnei Mărculescu şi adoraţia
pe care o inspira au primit o grea lovitură la una din tezele
trimestriale: ca să capete o notă cât mai bună, au apelat la
meditatoarea lui Nini, doamna Pascal, şi ea o femeie
frumoasă, dar nu ca profesoara de germană. Femeia s-a
străduit să le facă mici rezumate ale principalelor reguli, ceea
ce azi am numi „conspecte". Băieţii au interpretat treaba în
felul lor şi şi-au confecţionat nişte „copiuţe" splendide.
Necazul dintâi a fost că i-a prins doamna Mărculescu. Al
doilea necaz a fost că nu s-a mulţumit să le dea nota 1 , ci l-a
anunţat pe subdirectorul de atunci, care s-a nimerit să fie
Vasile Dumitrescu Ştefeşti, aşa că s-au trezit şi cu "o pilă în
plus" la Matematică.
Numai că nici Ştefeşti nu s-a mulţumit doar cu o
eventuală mustrare în public: i-a chemat în cancelarie într-un
moment când nu mai era nimeni acolo şi, profitând de faptul
că din vară bătaia era interzisă în şcoli, le-a ars, aşa, ca
pentru ultima oară, o mamă de bătaie lui N ini şi Mircea - de
au ţinut-o minte. Nici unul dintre ei nu a reclamat: nu aveau
nici un fel de martori ...
Dragostea lor nemărturisită pentru Mărculeasca a suferit
o oarecare lovitură: „să ne toarne ea la Ştefeşti?. . . " - dar, în
final, şi-au revenit. La agape, se pronunţau cam aşa:
- Dom' le, ce femeie frumoasă!. .. Da' a dracului, ceva de
speriat!
•
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1 6.

EDUCAŢIA FIZICĂ, SPORTUL NOSTRU

SĂPTĂMÂNAL

Dumitru Mărculescu a fost primul profesor de sport pe
care l-am întâlnit la „Petru".
Nu mi-am făcut probleme la el, dar nici nu am chiulit: era
evident că sunt cel mai bun la schi d in toată promoţia, iar
alergarea şi gimnastica, din fiecare dimineaţă, de la Predeal,
ca şi regimul mai cazon de acolo, mă făceau din start un fel
de ajutor al profesorului, la început. Pe urmă, a intervenit
comoditatea, oarecare vedetism, plus alte preocupări, încât i
am lăsat pe mulţi să mi-o ia înainte.
Spre deosebire de soţia sa, care era o bună profesoară de
germană, Mărculescu era un profesor de educaţie fizică mai
curând de nivel mediu. Făcea orele mai mult din obligaţie
decât din pasiune. În schimb, era un foarte bun organizator
de serbări şi manifestări sportive, cu public. La acest tip de
festivaluri, era ajutat de alt profesor de Sport din Ploieşti,
Rădulescu, porecli•. chiar ,,Nea Costică Festival". ·
În 1 948, cu ocazia înfiinţării UAER („Unirea Asociaţiilor
de Elevi din România'', prima asemenea uniune de culoare
comunistă), s-a pregătit o serbare grandioasă pe stadionul din
Ploieşti. Principali i organizatori: profesorii de sport de la
cele mai mari licee de băieţi şi fete.
Am fos. câte va sute de adolescenţi care am făcut repetiţii
zilnice pe stadion, cam o lună de zile. Mărculescu a fost în
linia întâi. S-au pus „la sfoară" nişte ciupercuţe înfipte în
gazon, ca reper� unde să se fixeze tot rumânul, când se oprea
din lejera alerge.re, în jurul ciupercuţei derulându-se apoi un
scurt program de gimnastică, pe muzică instrumentală. A
ieşit bine de tot.
Gheorghe Mătuşa ne-a preluat orele de sport, pentru
următorii patru ani. A avut un renume uriaş şi a fost iubit de
numeroase generaţii consecutive de elevi, mult după
terminarea liceului. Eu, de exemplu, l-am întâlnit la vreo
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zece ani după bacalaureat, în sala de aşteptare a unui dentist.
M-am plâns că nu ştiu ce să mă fac, că a început să-mi
crească burta; fac cam o sută de flotări pe zi şi nu se vede
nimic. Burta tot creşte, uşor, dar sigur. A râs de s-a prăpădit.
- Emile, poţi să faci tu şi o mie de flotări, că nu astea te
ajută în oprirea creşteri i burţii ! "
Mi-a arătat p e loc, în sala de aşteptare, c e exerciţii sunt
indicate în cazul meu. Le fac de atunci în fiecare zi şi, deşi
burta nu mi-a scăzut nici un centimetru, cel puţin nu a mai
progresat.
Soţia lui era tot profesoară de educaţie fizică, la licee de
fete, dar nu am auzit să se fi bucurat de popularitatea soţului
ei. El avea mai multă imaginaţie, un talent pedagogic
înnăscut şi un comportament care îl făcea să se l ipească de
sufletur elevilor. De talie medie, bine clădit, avea pielea
închisă la culoare şi o fizionomie care te ducea cu gândul la
rădăcini asiatice.
Se făcea respectat fără mari eforturi, mai curând de pe
poziţia de frate mai mare decât de pe aceea de profesor.
Încerca să-i convingă pe elevii lui, mai refractari la sport, că
puţină mişcare în aer liber n-a omorât pe nimeni. Fără
constrângeri: faci şi tu exerciţiile pe care crezi că poţi să le
faci. Ţi-e frică să sari peste „calul" din sala de gimnastică?
Dacă nu pot să te conving că te prind eu la nevoie, nu sări.
Numai să vii la orele de sport. Să nu-ţi tot iei scutiri
medicale, de parcă tu, băiatul ăsta sănătos, ai avea vreo hibă,
ceva.. .
S-a nimerit că, sub conducerea lui, echipa de volei a
liceului a câştigat campionatul naţional şcolar. Nu a condus
echipa, că nu era neapărat un bun antrenor la sporturi de
echipă, nici cine ştie ce mare jucător. A fost un fel de
manager, dar a avut norocul să beneficieze de o generaţie de
excepţie: campionii din 1 948 au jucat, după liceu, în echipe
prestigioase, inclusiv în echipa naţională (Nae Tănăsescu).
Împreună cu Artur Hofinan, sculptorul ploieştean, mare
iubitor de sport, a înfiinţat o echipă de baschet de . . . pitici,
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sub 1 2 ani fiegire. Artur era un po lisportiv, cunoscut în
Ploieşti, practicâ'ld mai ales handbal, dar şi baschet sau
vo lei, şi s-a dovedit un excelent antrenor.
Puştii erau selecţionaţi de Mătuşa din l iceul nostru şi
jucau în deschiderea marilor meciuri din Plo ieşti şi
Bucureşti. Nu ştiu dacă jucătorul cel mai scund din echipă
depăşea cu mult un metru înălţime, dar erau p itoreşti şi jucau
un basche, mo('ern, cu multe şmecheri i, pe care nici cei mari
nu prea le stăpâneau. Ş i aceştia au continuat baschetul de
performaniă, după liceu, la echipele bune ale momentului.
Contribuţia- de vârf a lui Mătuşa a fost formarea unei
echipe �oll)pet itive de gimnastică a liceului, cu care a
câştigat titlul naţional şcolar. De data aceasta, el i-a format şi
pregătit p e membrii echipei, învăţându-i să execute l a aparate
elemente cu grad mare de spectaculozitate, dar şi de
pc:dc;ulo�itate. Era tot t impul lângă aparat, gata să-i prindă
dacă ratau exerc iţiul şi riscau să cadă periculos de la bară sau
pc la inele. Mulţi ani mai târziu Octavian Belu, marele antrenor al
gimnasticii feminine româneşti, pomenea, cam cu jumătate
de gură, că dragostea pentru gimnastică a căpătat-o în
P lo ieşti. Nu i-ar fi diminuat nimeni meritele dacă ar fi
menţionat · că acea dragoste se datorează în mare măsură
profesorului de educaţie fizică de atunci al L iceului „Mihai
V iteazul" din P lo ieşti, pe nume... aţi ghicit, Mătuşa. (Tot e
bine că, invitat de onoare la un liceu din Ploieşti, Belu a
adresat, după Olimp iada de la Atena, câteva cuvinte bine
simţite memoriei profesorului său de sport).
Cândva, pe când eram prin clasa a X-a, Mătuşa era foarte
supărat: se dăduse dispoziţie ca elevii să nu mai vină la orele
de sport în ţinută de stradă, cu echipament adecvat . Mulţi
elevi găseau o scuză, că nu au echipament, şi, cumva oficial,
nu mai veneau la orele lui.
Omuh..: 1 i-a· veP.it o idee surprinzătoare, pe care ne-a
propus-o la prima sa oră:
.
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- Măi băieţi, eu vă înţeleg, pe undeva ... Ştiu că unii din
părinţii voştri nu au bani să vă cumpere chiloţi de sport ... că
văd că tenişi aveţi cam toţi . . . Veniţi, măi, cu izmenele pe
care le purtaţi toată ziua. .. Ce dacă sunt crăpate? Nu ne vede
nimeni... Lucrăm în sală, suntem între noi... Până la urmă,
toţi avem cam aceiaşi chestie în pantaloni, nu?
- Da, da' unii o au mai mare, medită cu voce tare
Valerică.

17.

DEXTERITĂŢI DIVERSE

Desenul a fost una dintre acele dexterităţi, la care nu am
avut parte de profesori remarcabili. Măcar la nivelul cu care
fusesem obişnuit, la liceul militar.
Primul profesor „civil" a fost un oarecare Eftene,
rebotezat de noi Manivelă, din motive lesne de înţeles. Era
bucureştean şi făcea naveta, în 1 947, cu o rablă de
automobil, pe care îl pornea dând din răsputeri la manivelă.
Dacă ar fi fost un profesor bun, nimeni nu era tâmpit să
îl respingă doar din patriotism local. Însă, oricât m-aş sforţa,
nu-mi amintesc de nimic bun de pe urma lui. Toţi eram
nemulţumiţi, şi niciunul dintre noi nu părea să fi obţinut
vreun progres, vreo îmbunătăţire a îndemânării de a desena
tehnic, artistic - nu mai conta.
Am reacţionat şi noi, ca orice elevi din lumea aceasta.
Mai întâi, i s-a turnat zahăr în rezervorul de benzină.
Bietul om - că era, totuşi, un biet om - a trebuit să meargă
într-o curte, cu „săru' mâna'', să-şi golească şi să-şi cureţe
rezervorul şi, Dumnezeu ştie cum, să-şi pună benzină curată
din nou. Dar n-a priceput mesajul...
În altă zi, când să pornească spre casă, motorul a dat din
nou semne de oboseală. După un număr însemnat de căutări
(şi înjurături), Eftene a descoperit că ţeava de eşapament era
înfundată cu un... carto(
Reacţia lui a fost absolut logică, mai ales că necazul era
mai curând simbolic. O fi făcut el ceva cercetări, i-o fi suflat
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careva ceva, mai mult sau mai puţin întemeiat. fapt e că

lecţia următoare a intrat în clasă ca o vijelie, a aruncat
catalogul ca pe un gunoi, fără să pună absenţii, cum făcea de
obicei, şi s-a repezit până la antepenultima bancă: acolo
stătea Valerică, marele sportiv al clasei şi un fel de şef de

gaşcă, mai finuţ.
. Fără nici o explicaţie, l-a dat de vreo trei ori cu capul de
bancă. Siderat de gestul neaşteptat, elevul, intimidat, nu a
avut nicio reacţie
.

Noi, în schimb, eram în culmea revoltei. Cum vine asta?

Valerică tocmai a fost promovat în echipa întâi, a
Concordiei, în D iviza B de fotbal, şi vine nenorocitu' ăsta să
i dea cu capul de bancă?
Al ţ i i se gândeau la ce era mai rău: Eftene era destul de
solid, nici Valerică nu era o aschimodie, şi mai era şi sportiv.
La o adică, ori încasa co legul nostru o „bătută" soră cu
moartea, ori era invers. Şi atunci, îl şi vedeam dat afară din
toate şcolile, cu stigmat de bătăuş, pe frunte. Ce mai, ambele
alternative erau negre.
Noroc că prietenul meu a fost destul de înţelept, să nu-şi
rişte situaţia şcolară, pentru un tembel.
Mai târziu, peste ani, Valcrică mi-a explicat misterul: el
nu făcuse, de fapt, nimic, dar asistase la înfigerea cartofului,
(nu mi-a spus nici atunci cine o făcuse), şi se mai şi lăudase
cu chestia asta. Cine ştie cum, profesorul a aflat ceva şi a
bănuit mai mult. . .

Următorii ani l-am avut profesor p e Ioan Pop. Altă stofă
de om, mult mai fin. Poate unii chiar l-au considerat un bun
profesor - deşi d in seria noastră, de peste o sută de elevi, nu
a apărut nici măcar un artist plastic.
Avea o metodă de om leneş: venea la oră cu o glastră, un

ghiveci cu flori, o statuetă, ceva, o aşeza pe catedră şi ne
punea să o transpunem într-un desen. Fără nicio îndrumare,
fără explicaţii - parcă ar fi fost la un examen sau la o căutare

de tinere talente.
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Toată ora stătea la catedră, citea sau scria. La sfârşit, ne
lua mâzgălelile acasă şi, data viitoare, venea cu nişte note pe
care numai el ştia cum le alegea - că diferenţe prea mari nu
erau: doar câţiva aveau ceva mână, şi aceia, aveau notele
cele mai mari. Cum făcea însă diferenţa între un 5 şi un 8,
habar nu aveam niciunul...
Pe mine, m-a cam dezavantajat maniera lui de lucru,
obişnuit de la liceul militar cu desenul tehnic, bazat pe
geometrie. Nu prea reuşeam să obţin note mai bune de 7,
ceea ce, sincer, nu mă deranja: nu am avut niciodată
pretenţia că aş avea un cât de mic talent, în domeniul picturii,
deşi desenul tehnic mă va urmări de-a lungul carierei.

18. PSIHOLOGIA CA DEXTERITATE
Am făcut psihologie doar în ultimul an de liceu, în locul
mai . . . burghezei filozofii. Nu ca o materie de bază, ci ca o
dexteritate, câte o oră pe săptămână.
Pe profesor, printr-o ciudată coincidenţă, îl chema tot
Pop, chiar Eugen Pop, dar nu era bărbatul bine, cam poet, cu
o distincţie înnăscută, care era Pop de la desen.
Pop de Psihologie era un tip mărunţel, cu chelie şi
ochelari cu o ramă metalică, subţire, profesor a cărui
principală calitate, pentru clasa noastră, cel puţin, era faptul
că. . . avea o nevastă nemaipomenit de frumoasă!
Porecla de care se bucura era ,.,Pisălogul", (devenită la
seriile de mai târziu, "Zeamă"). Atât datorită pocirii
intenţionate a numelui disciplinei-pe- care o preda, cât, mai
ales, lipsei aproape totale de- talent pedagogic cu care se
prezenta în faţa noastră. Niciun moment nu ne simţeam. nu
atraşi, dar măcar interesaţi de noţiunile despre care vorbea,
cu glas uniform, voce joasă, abia audibilă. Ce mai, era o
plictiseală sinistră.
Nichita, colegul meu de bancă, începuse să se simtă atras
de filozofie, în general. În asemenea măsură încât aproape se
putea face pariu că se va înscrie la facultatea de Filozofie: îşi
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procurase, Dumnezeu ştie de unde, lucrări ale fi lozofilor
chinezi, indieni, pe Kant, şi Schopenhauer îi înghiţise de
mult, se căznea să facă rost de Nietzsche şi nu prea reuşea�
că era considerat inspirator al nazismului.
Aşa că era oarecum firesc să-l rugăm, nu numai eu, să
încerce să-l provoace la diverse divagaţi i filozofice pe
nepricopsit, încât acesta să cam intre în criză de t imp şi să nu
se mai repeadă în noi cu predarea aceea anodină,
plictisitoare, neinteligibilă.
De la prima încercare, treaba a reuşit. Nichita îl întreba
pe Pop de vreun citat din nu ştiu ce filozof, care, chipurile, i
se părea neclar, şi toată ora se pierdea în divagaţii pe tema
respectivă, complet în afara programei analitice. Sau sărea
N ini, ca şi când atunci îşi aduse aminte, cu vreun silogism
interpretabil, vreo cursă între broasca ţestoasă şi alergătorul
grec Zenon care, conform demonstraţiei, nu îl putea ajunge ...
În acel an, 1 95 1 , eram subiectul altui experiment: anul
şcolar nu mai era împărţit în trimestre, ca până atunci, ci în
„pătrare". În loc de trei trimestre normale, aveam patru
pătrare mai mici. Aşa că era o adevărată performanţă să
ajungi să examinezi şi să-i pui notă fiecărui elev, mai ales
când, mai bine de jumătate din timp, îl pierdeai cu Nini şi
diverse false probleme.
Pop se hotărâse pentru o metodă rapidă şi comodă: dădea
un extemporal şi nota aia era şi oral, şi teză, şi medie
trimestrială.
Probabil, la prima asemenea lucrare am copiat cu destulă
neruşinare după Nin� cu precauţii deosebite să nu semene
lucrările, să nu fie aceeaşi ordine de idei, să mai fac şi câteva
greşeli minore, că doar nu aveam obrăznicia să iau aceeaşi
notă cu amicul meu!
Peste o săptămână când ne-a adus extemporalele, să cad
jos: aveam un 4 cât mine de mare. Mă uit peste lucrarea lui
Nini, se uită şi el la lucrarea mea, îi cerem părerea lui
Valerică nicio diferenţă: nu era la fel de bună ca lucrarea
-·
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lui Nini., care primise nota 9, dar nici de 4. Poate un 7 sau 8
era mai aproape de realitate.
Am vrut s-o las baltă, dar Nini a fost extrem de
vehement:
- Du-te, mă, la el... Ce, vrei să te ia de client şi să te
trezeşti corijent la Psihologie?
Acuma, în pragul bacalaureatului?
- Măi, N ini, nu prea m-aŞ- -<luce . . . Te pun şi pe tine
nasol. ..
- Nu mă pui deloc nasol, că doar n-o să-i spui că ai
copiat după mine ... Zici şi tu că am învăţat împreună, că tu . . .
mă rog, o vrăjeală cum trebuie ...
M-am mai consultat şi cu Valerică, am luat ambele
lucrări şi m-am dus la catedră.
- Dom' profesor, poate m-aţi confundat cu vreun coleg
pe care îl reţineţi din alte ore... sau poate aţi întrerupt
corectarea şi la reluare v-a impresionat neplăcut ceva la
lucrarea mea, dar să ştiţi că eu am învăţat cu Stănescu, că mi
e prieten şi am văzut că e mai bun ca mine la orele dvs., cu
Pârvan. .. Vedeţi, am comparat 11ucrările, a mea cu ale lor, cu
a colegului din faţă, din spate: .. Nici unul nu a primit 4, dar
nici nu sunt diferenţe catastrofale între lucrarea mea şi a lor.
Vă rog frumos, o puteţi revedea?
Pop s-a uitat îndelung, a cerut alte două lucrări ale
vecinilor, le-a comparat...
Evident că nu semănau. A oftat lung, parcă regretând
amarnic că m-a ascultat şi mi-a modificat nota 6. Pentru o
lucrare identică în idei cu cea a lui Nini, notată cu 9 . . .
N-am mai avut curaj să zic nimic - şi bine am făcut. În
următoarele trei pătrare, oricât am învăţat - şi învăţam
zdravăn, de teama unei corijenţe - nu am luat altă notă: 6 pe
linie, inclusiv nota finală din foaia matricolă, cu care am
defilat pe la toate şcolile pe care le-am absolvit.
- Dar ce-i cu dumneata, tovarăşe? Nu-ţi place psihologia
de loc, aşa e? Şi dumneata vrei să conduci oameni, să faci cu
ei producţie . . .
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1 9.

ŞI IGENA ERA O DEXTERITATE

R ică Stănescu ne-a fost profesor de ig ienă. în u l t i m u l a n

în care materia respectivă s-a mai făcut, într-a IV-a de liceu.
Pe urmă, prostituţia s-.1 interzis, viaţa sexuală a intrat într-un
mare con de umbră, numit ipocrit „morală socialistă", iar
igiena s-a .-::o nsiderat că e ceva de la sine înţeles, ca respiraţia
ele. Ceea cc nu era deloc cazul.
Pe Rică îl iubeam şi pentru că era menţionat în „Cişmigiu
& Company", gingaşa carte de amintiri din Liceul "Laz.ăr", a
colegului său, Grigore Popescu-Băjenaru, dar mai ales
pentru atitudinea pe care o avea la ore faţă de noi : parcă ne
era şi e l un frate mai mare.
Într-o vreme, când tabu-urile sexuale erau la mare cinste,
iar no i la o vârstă periculoasă, a avut curajul să vorbească
deschis despre probleme de licate, lămurind unele nec larităţ i
- încă erau colegi care credeau că subţioara e locul pe unde
copiii vin pe lume . . .
Noi eram nişte ţâşti-bâşt i de băieţi, abia ieşiţi dintr-o
copilărie, în general arr.ărâtă de războ i, şi nu prea lămuriţi cu
ce se mănâncă adolescenţa, în t imp ce el era doctor cu păr
alb şi se apropi i vertiginos de pensie. Ne-a avertizat, sfătos,
dar hotărât, despre efectele onaniei, în mare vogă la c lasele
medii, insistând liniştitor asupra unui d icton al unui mare
doctor german. „O onanie cumpătată, la un om absolut
sănătos, nu produce efecte nedorite nici pe termen scurt, nici
pe termen lung".
Ne-a vorbit îndelung despre bo l i venerice, riscuri,
protecţie. Inclusiv împotriva sarcini lor nedorite, deşi încă nu
se inventaseră anticoncepţionalele sigure şi se lucra. . . pe
riscul „combatanţi lor".
La noi, încă nu apăruseră ant ibioticele pe piaţă, în
farmaci i, a}(! că nici blenoragia nu era chiar o bagatelă. De
vindecat se vindeca, dar dura şi, mai ales, durea! Se lucra pe
bază de permanganat de potasiu, ustura de-ţi săreau ochii.
Ca să nu mai vorbim de şancru, sifi l is şi alte p lăceri . . .
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adiacente sexului şi incluse în risc - că nici cu prezervativele
nu era uşor: fie nu se găseau în unele perioade, fie erau
extrem de grosolane, tip „moartea pasiunii'', fie erau
nesigure.
Cu toate aceste lipsuri, nu-mi amintesc de niciunul dintre
colegii mei să se fi pricopsit cu asemenea ghinioane. Poate a
fost norocul lor, dar în multe cazuri, sunt sigur, că un rol au
jucat şi sfaturile lui nea Rică . . .
Muzica o tăcusem, l a Predeal, c u profesori deosebit de
buni.
La ,,Petru", l-am nimerit pe Mihai Scraba, mai întâi. Un
omuleţ cu ochi şaşii, care se acompania la ore cu vioara,
fiind un împătimit al instrumentului. Cum eu aveam cinci ani
de cântat la pian, nu am avut probleme.
Colegii mai afoni sau neinteresaţi mai pătimeau la el,
inclusiv încasând câte un arcuş în cap. Noroc că nu l-am avut
decât un an.
Î n clasele următoare a apărut la orele de muzică un bărbat
tânăr şi frumos, Gh. Costel Ionescu, care era un pic prea
conştient de calităţile menţionate. Era un tip civilizat, cu o
pasiune deosebită pentru coruri. Mai ales după ce a avut
inspiraţia să organizeze coruri. mixte, colaborând armonios
cu profesoarele de la liceul de fete, vecin. Cel puţin în ceea
ce priveşte prezenţa, câştigul a fost evident.
Într-adevăr, după mixtare, s-a trezit cu o prezenţă
nesperată la repetiţii, provenită, poate, şi din plăcerea de a
cânta în public, dar mai cu seamă din dorinţa întâlnirii cu
fetele. Întâlniri care erau încurajate, dar erau imposibil de
limitat: c ine să împiedice un băiat şi o fată să meargă spre
casă, împreună, seara, la terminarea repetiţiilor? (chiar dacă,
uneori, casa băiatului era exact în direcţia opusă . . . )
Sub bagheta lui Gh. C. Ionescu, am cântat la numeroase
serbări; au fost piese oarecum clasice, dar a -:euşit să
armonizeze impecabil şi coruri politice, cu cuvinte mai mult
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sau mai puţin stupide: "Strungul, plugul şi condeiul au pornit
să chiuie" şi altele .
. .. Cam atât mi-am amintit despre cei care au fost Monştrii
Sacri ai generaţiei mele, ca şi despre cei din, să-i spunem,
linia a doua, care ne-au predat materii diverse, onest, dar fără
strălucirea ce se fi:<ează în memoria afectivă.
Dintre întâmplările amintite, la majoritatea am fost eu
însumi martor. Altele mi-au fost povestite, în discuţii directe
sau la agapele la care am participat, de către colegii mei,
dintre care contribuţiile cele mai importante le-a avut Mircea
Gociman, cu excepţionala lui colecţie de intervmn,
fotografii, oiogi a:fli şi autobiografii, strânse într-o viaţă de
om.
A mai contribuit şi Mircea Petrescu, de a cărui memorie
m-am servit un !ori, dar şi Sergiu Utză, Valentin Szentenay,
Mihai Nicolae, Fredy Mertl şi alţii pe care, îară voia mea, i
am omis datorită deteriorării în t imp a ţ inerii de minte.
Tuturor, şi celor menţionaţi, şi celor pe care i-am uitat, le
mulţumesc din inimă că s-au străduit, alături de mine, să
reînvie din cotloanele mai ascunse ale memoriei, fapte
petrecutt în anii de liceu ai vremii noastre.
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- Anexă
Catalogul abso l venţi lor din cele trei clase paralele ale promoţiei
"N ich ita Stănescu" - Liceu l "I. L. Caragiale", 1 952

Clasa a XI-a

A

3 7 . Teodorescu Valentin Anghel

I . A lexandrescu A drian

3 8 . Toboş l on

2. A manci Mitică

39. Uşer Carol

3. Angelescu Emil ian

40. Vişinescu Virgi l

4. Bărbulescu Dumitru-Pa m fi l

Clasa a XI-a B

5 . Berechet Vasile

6. Bogdan Petre

I . A l descu Ion

7. Bulat Dumitru

2. Anastasescu G heorghe

8. Constanti nescu G heorghe

3 . Armăşescu Dinu

9. Costache N icolae

4. Băican Ştefan

I O. Cozea I larion

5. Bârligă Ioan

I I . Dănescu I oan

6. B ivolan Constantin

1 2. Dinescu M ircea

7. Bordeanu Stelian

1 3 . Georgescu Gheorghe

8. Brozici Florin

1 4. Grigorescu Eremia

9. Bucur Mi rcea

1 5. G udumac M ircea

I O. Bunea Ştefan

1 6. Ionescu I on

1 1 . Cramer Gheorghe

1 7. Ionescu Nicolae Marian

1 2. Diaconescu Gheorghe

1 8. Ionescu Vi orel

1 3 . Dobra Eugen

1 9. Kaufman M i ron

1 4. Drosu M i hai Nicolae

20. Matei Gheorghe

1 5 . Dumitrache A urelian

2 1 . Mănescu M i rcea Petre

1 6. Dumitrescu Se�gi u

22. Mertl Alfred

1 7. Florescu Gabriel

23. M ihalcea Ştefan Const.

1 8. Georgescu Ion

24. Năstăsoi u G heorghe

1 9. Ghement Octav

25. Odobescu Victor

20. Ionescu Octavian

26. Panican A urel

2 1 . Kiselevski A l exandru

27. Pârvulescu I on

22. Mărgărian Varujan

28. Popescu M ihai

23. Marinescu Titus

29. Popescu Valenti n

24. Mateescu Emil

3 0 . Popic M i hai

25. M i l i utin Sergiu

3 1 . Roşu Traian

26. Negulescu Ştefan Toma

32. Salaoru Victor

27. Nestor M i rcea

33. S i livestru G he. Victor

28. Papina Radu

34. Simion Florea M i hail

29. Petrescu Lucian

35. Spiridon Constantin

30. Popa Ioan

36. Tăriceanu I on

3 1 . Popescu Jean
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32. Roşu Emil ian

1 7.Dumitrescu M i rcea Valeriu

33. Savu lon

1 8. Dumitru Vicentiu

34. Şerbu M ircea

1 9. Gociman M i rcea A urel

3 5 . S i mion Ion Eugen

20. I l iescu Dumitru

36. Stănci ulescu Oviciiu

2 1 . Ionescu Dan

37. Tomescu Georgică

22. Luci nescu Ştefan

3 8 . Totolici A lexandru

23. Măldărescu I oan Cristea

39. Utza Băicoianu Sergi u

24. Maritiu Vasil e M i hai

40. Wolf Morei

25. Mârzescu I oan

4 1 . Zentenai Valentin

26. M ihai Nicolae

Clasa a XI-a C

28. Nenovici Constanti n Petre

I . Andronache G heorghe

29. N icolescu N icolae Dan

27. M itroi I oan

2. Arghir M i hai

30. Panaitescu I oan Alexandru

3 . Bălănici George

3 1 . Petrescu M i rcea Stelian

4. Bălăşoiu Gheorjle

32. Pleşoianu Titus

5. Bolgi u Pericle

33. Popa Ioan

6. Botescu Haralambie Petru

34. Popescu Emil

7. Calotă Dorin

35. Porojan Tache

8. Cazacu Ştefan

36. Rădulescu I on

9. Ciobanu I on

37. Sandu Costin

I O. Coi fan Titus

38. Stănescu Constantin Dimitrie

I I . Costea Viorel

39. Stănescu Lucian Gabriel

1 2. Cricoveanu Petre

40. Stănescu H ristea N ichita

1 3 . Cristian A lex. Dumitru

4 1 . Stănilă Ştefan

1 4. Dinescu Constantin

42. Tănăsoi u I gor

1 5. Dragomirescu Dan

43. Teodorescu Constanti n

1 6. Dumitrescu f l orin

44. Vermont M i rel

Aceştia sunt absolvenţi i promoţiei d in 1 952, "Nichita
Stănescu", ai Liceului "I. L. Caragiale" din Ploieşti, aşa cum
rezultă din cataloagele oficiale.
Dintre aceştia, câţiva au ajuns personalităţi de nivel
naţional.
În afara lui Nichita, care este sărbătorit anual în Ploieşti,
atât de ziua naşterii, cât şi a celei în care a plecat dintre noi,
în lumea Literelor se distinge Eugen Simion, preşedintele
Academiei Române, profesor universitar şi critic literar
cunoscut �i recunoscut, cât şi Mihai N icolae, talentat
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prozator şi profesor de limba romana, cu înclinaţii de
apreciat în ale picturii şi regiei de teatru.
Un număr important de colegi au devenit ingineri, printre
care „recunosc" că mă număr şi eu. Mulţi dintre no i am
ocupat funcţii de răspundere în uzine sau în ministere, am
proiectat, construit şi pornit instalaţii, am înregistrat invenţi i
şi inovaţii, am publicat cărţi de specialitate, am predat în
licee, şco li tehnice şi facultăţi.
Din acest contingent important, ca număr, M ircea
Petrescu a devenit profesor universitar şi vice-rector al
Institutului Politehnic din Bucureşti, iar M ihai Arghir a
lucrat ani buni ca ministru adjunct la M inisterul Agriculturii.
Gheorghe Bălăşoiu a reprezentat România, peste un deceniu,
în Comisia Internaţională a Dunării.
Un alt segment important dintre colegi s-a îndreptat spre
medicină, cei mai mulţi fiind recunoscuţi drept excelenţi
specialişti în zonele în care s-au stabilit: Dorin Calotă, Alfred
Mertl, Valentin Zentenai, Varujan Mărgărian, Ştefan
Lucinescu, Gheorghe Georgescu.
Dintre noi, s-au mai ridicat profesorii universitari:
Emilian Angelescu (Chimie), Ioan Măldărescu (Geologie),
Vincenţiu Dumitru (Matematici), toţi în cadrul Universităţi i
din Bucureşti, Mircea Nestor (Politehnica Bucureşti) ş i alţii.
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Câteva date biografice
despre Emil Popescu
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S-a născut la data de I O april ie 1 934, la Târgovişte, într-o
fam i l ie în care mama sa, Maria, era profesoară de franceză iar
tatăl său, Spiric'on, ofiţer superior de carieră. Primii ani ai
copi lărie i au fost frumoşi şi fericiţi, petrecându- i în cea mai
marc parte în salul S icrita, jud. Prahova, unde bunicul lui avea
o bună situaţie materială. Necazurile au început după 1 949,
când bunicii, fiind cons ideraţi moş ieri, au fost expropriaţi ş i
duşi într-o căruţă î n Câmpia Bărăganu lui, doar c u haine le de pe
ei, toate bunurile fiindu-le confiscate.
Tatăl, Spiridon Popescu, a luptat pe frontul de est şi a fost
luat prizonier de ruşi. Nu s-a mai prim it nicio veste de la el,
până la începutu l ani lor ' 50, când s-a întors bolnav şi n-a mai
trăit decât câţ i va ani.
Între timp, mama care n-a mai putut profesa, ş i-a crescut cu
greu ce i doi cop i i, Em il şi Gabriela-Georgeta, cu patru ani mai
m ică.
Pentru continuarea trad iţiei, la sugestia tatălui, Emil a fost
înscris la Colegiu l Naţional M i litar din Predeal, în anul 1 940, la
6 ani şi câteva luni. A suportat mai greu regimul de internat dar,
ambiţios fi i nd, a fost tot timpu l între pri m i i trei din c lasă.
Având o fire mai plăpândă, în clasa a IV-a a contractat o
răceală puternică ce i-a afectat ş i plămâni i, fapt pentru care
mama sa l-a transferat la Ploieşti, la L iceu l ''Sfinţ i i Petru şi
Pave l". A ic i l-a cunoscut pe N ichita Stănescu (zis "N i n i", între
colegi), marele poet cu care a legat o prietenie de suflet, până la
plecarea la Domnul a lui N ini. Şi după aceea, Emi l a participat
activ, cu u sin�eră convingere, la toate comemorările ş i
omagieri le ce i s-au ad>Js lui N ich ita, u lt ima fiind în martie
2005, cu două luni înainte de a se stinge d in viaţă . . .
Em i l a dat examen de admitere î n anul 1 952, la I nstitutu l
Pol itehnic - Facu ltatea de Chimie I ndustrială, la îndemnul
rudelkor de a-şi face o meserie "d in care să poată să trăiască",
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deşi încă d in l iceu a avut înclinaţii vădite către l iteratură şi
scris. Au rămas din această perioadă o serie de manuscrise, în
care umoru l şi buna dispoziţie se' găsesc la tot pasu l.
Î n timp ce-şi însuşea chim ia, se întâlnea cu N ini pentru
îndelungi d iscuţi i l iterare, dar ş i pentru a participa împreună cu
acesta la cursurile şi cercurile literare de la Facultatea de
F i lolog ie.
A term inat facu ltatea în anu l 1 957 şi a fost repartizat la
Uzina "DERO"- Ploieşti, care era în primul an de punere în
funcţiune. Stagiar fiind, s-a remarcat repede şi, chiar în acel an,
a fost promovat ca şef de instalaţii la Sinteza detergenţi l9r, post
pe care l-a ocupat până în 1 963, aducându-şi contribuţia la
îmbunătăţirea. tehnologiilor atât la fabricarea detergenţilor cât ş i
a naftenaţilor metalici.
Între 1 964- 1 972, a ocupat funcţia de Şef Secţie la Pol ieti lenă
din cadrul Combinatu lui Petrochimic Brazi-P loieşti, apoi la
Dimeti ltenftalat, primele instalaţii cu acest profil, în România,
ulterior devenind Şef Serviciu la Proiectare.
În 1 972 a fost solicitat de către M inisterul Industriei
Chim ice şi Petrochim ice Bucureşti, unde a ocupat, pe rând
funcţiile de inginer principal şef serviciu şi apoi Director
adjunct, la D irecţia Tehnică, apoi la D irecţia Plan-Producţie ş i
Plan-Prognoză, până î n anul 1 99 1 .
Concomitent, între 1 982 şi 1 99 1 , s-a ocupat de coordonarea
rea l izării producţiei de pesticide româneşti, pentru intern ş i
export. În 1 990, este num it, pentru trei luni, primul
reprezentatnt civil al industriei petrochimice la Conferinţa de
Dezarmare de la Geneva, pe tema interzicerii armelor chimice.
Între 1 99 1 - 1 995, a fost Director adjunct pentru Cooperare
lntrenaţională la RAFI ROM S.A., societate de tip holding,
pentru rafinării şi petrochimie . şi reprezentant al industriei
petroch imice româneşti la Conferinţele bianuale ale Comisiei
ONU pentru industrie, de la Geneva.
În perioada 1 995- 1 997 a fost D irector general la G.T.1.-0IL,
societate privată impl icată în procesarea ţiţeiului şi în
distribuirea produselor petrol iere, înfiinţată ca o contrapondere
a Companiei Române de Petrol, care reprezintă interesele
statului.
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În întreaga sa act1v1tate profesională, a făcut o serie de
specializări în ţară şi în străinătate: Anglia ( 1 966), Italia,
Fin landa, Suedia şi Danemarca ( 1 968, cu bursă ON U , de şase
luni). Între anii 1 975- 1 979 a lucrat ca expert în pertochimie, în
cadru l unui contract guvernamental, la National Oii Corpo
ration, în L ibia.
Succesul său profos ional a fost susţinut şi de talentu l pentru
limbi străine. Vorbea şi scria curent în limba franceză, engleză
şi italiană.
A publicat la Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti şi la
Ed itura Tehni·:::ă, cărţi de spec ialitate privind tehnologia
prelucrării hidro,:arburi lor, maselor plastice, cauciucului sinte
tic ş i fibrelor sintetice.
A susţinut lucrări ştiinţifice, fa d iverse s impozioane interne
şi internaţionale. şi a înregistrat la OSIM diverse invenţii ş i
inovaţii, recunoscute ş i aplicate î n industrie.
Pe lângă activitatea profesională, în timpul l iber se relaxa
scriind impresii din anii de studiu, din călătoriile m u ltiple ce
le-a făcut, dar şi documentare de interes general, cum ar fi
"Ceasurile elveţiene'·.
A fost un om de o sensibilitate deosebită, asigurând liniştea
şi buna înţelegere în fam i lie, un devotament excepţional faţă de
cei apropiaţi, cu o mare dragoste de v iaţă, cu multe planuri de
viitor, dar :; i gata să dea oricând o mână de ajutor celor ce
aveau nevoie.
S-a stins din v iată la data de 2 1 mai 200 5 , aşa cum a trăit: în
l inişte, fără să supere pe nimeni, cu zâmbetul pe buze, fără să
treacă prin suferinţe grele.
Se pare că Bunul Dumnezeu L-a iubit şi L-a luat la El,
lăsându-ne în suflet, soţiei ş i fiului rui, un gol enorm.
Marcela Popescu
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