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                                                                              PROLOG 
 
 
Odată şi odată trebuie să ne întrebăm, să ne răspundem pentru 
ceea ce ni se-ntâmplă de zi cu zi, într-o viaţă, de ce nu se-
ntâmplă la fel, zi de zi, într-o altă viaţă. Cred că rostul nostru 
este  menirea clară, construcţia şi soluţia pentru a ne face viaţa 
mai uşoară; la fel şi pentru cei din urma noastră, imediată... 
Traiul de zi cu zi este cel mai important pe pământ şi oriunde; 
de aceea copilul trăieşte clipa în clipă, într-o clipită, este numai 
fericit, el nu compară melcul sau omida cu fiinţa umană, omul 
cu cămila, el nu ştie decât plânsul şi râsul! Aşa apare 
experienţa, trăirea şi sentimentul după ce a existat întâmplarea 
de zi şi noapte, cea de a doua zi. 
 
Înainte de a trăi legenda existenţială a lumescului, care ne 
înconjoară, am gândit şi o trăiesc pe cea legată de propria 
persoană, de experienţa personală, de lumea obişnuită venită în 
contact, de spiritul singular, şi colectiv, prin care suntem 
înzestraţi, lucru pentru care trebuie să-i mulţumesc  Domnului 
că m-a capacitat să pot trăi în mine, dar şi cu cei din jur...că mi-
a dat capacitatea să pot trăi deopotrivă şi în acelaşi timp, şi în 
fapta copilăriei, visului, a poeziei; în fapta artistică şi 
tehnologică, deodată, ca să realizez necesarul pentru înfăptuire 
a doua şi a treia zi! ...necesarul zilei de mâine. 
                                                                              

* 
Un prieten, reporter TV, vecin de cartier în copilărie – Paul 
Brenoaia – după ce m-a descusut mai multă vreme pe ecranul 
televizorului într-o suită de emisiuni pe un post de televiziune, 
mi-a recomandat să susţin o rubrică la ziarul la care se 
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producea şi el (făcea editorialul), intitulată “De vorbă cu ing. 
Petre Cichirdan”; şi, ca să fie cât mai aproape de adevăr, să-mi 
pun singur întrebările şi să îl semnez pe el… Logica consta în a 
găsi o alternativă la situaţia creată de a apărea atât de des la 
televizor, riscând să plictisesc lumea…el, insistând, că am 
multe de spus şi în scris o pot face mai elegant şi mai uşor! Aşa 
am ajuns la săptămânalul “Publicitatea 1”, la început, cu un 
dialog susţinut în “compania” lui Paul Brenoaia, în fiecare 
număr timp de un an, iar după scurt timp, şi cu o tabletă 
literară, privind realitatea din jurul nostru…Eram în 2003. 
Ştiindu-mi preocupările, foarte diverse, am supranumit rubrica 
“Interferenţa artelor”, sintagmă, care îmi defineşte crezul 
artistic! 
La acelaşi ziar, scria cu noi-fiecare-comportându-se altfel, I. St. 
Lazăr (într-un colţ din redacţie îşi corecta materialul cules, apoi 
îl dădea Alinei, fata de la calculator…), Petrinel Ştefănescu 
(dicta materialul, plimbându-se prin redacţie, apoi pleca), eu îi 
dictam Alinei materialul, după ciornă, şi, la revedere; când nu 
era nimeni apărea şi George Achim să-şi facă “numărul”…  
 

* 
Am avut în cap ideea de a scrie un roman, vrând să descriu 
viaţa impardonabilă pe care natura, societatea omenescă, a 
rezervat-o părinţilor mei, fraţilor şi rudelor, în perioada 1944-
1956 după evacuarea acestora din judeţul Hotin în judeţul 
Vâlcea (19 martie 1944). 
Apoi, crescând, trecând timpul, devenind maturi, fraţii şi verii, 
plini de necaz şi ură asupra timpului copilăriei lor nu s-au mai 
uitat înapoi, aceeaşi natură şi altă societate, dăruindu-le, în 
compensaţie ce le-a fost furat când au fost mici: mediul şi 
lucrul personal, propria creaţie, traiul şi respectul de care 
trebuie să te bucuri în societate, respectul meseriei-
profesionalismul, familia şi prosperitatea. Toate le-au câştigat 
mai târziu, în copilărie, trebuind doar să se uite în ochii 
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părinţilor şi să suporte viaţa; să înveţe şi să muncească… 
Copiii nu sunt capabili decât de plâns şi de râs; da, am mai 
spus-o; ei nu sunt capabili de a distinge binele şi răul, care, 
aflate într-o permanentă luptă, în general-mai mult înspre rău 
ne determină viaţa; la ei a fost mai mult înspre bine-dusă 
această luptă între contrarii… 
 Dar de ce să nu fi scris un roman?...dacă până la această vârstă 
târzie nu am mai scris romane, ci doar, aşa-i zic eu, “poezie”, 
acestor înşiruiri de cuvinte pe care le scriam de copil… Poezie 
în câteva cuvinte căreia îi  spuneam “poem”…”Cântă/ 
cântecul/ albastrului/ gălbejit/ marfar/ asasin/ în/ câmpia/ 
muntelui/ şi-a/ mării”. 
…Şi atunci, pentru nu a pierde ce am câştigat (nu am câştigat 
bani niciodată din scrisul de articole - la ziar), fiind stăpân pe 
text şi idei, pe semnătură şi titluri, m-am gândit să scriu o carte 
folosind acest dialog între mine şi eul propriu, suferind sau 
înveselindu-mă în ascuns… ceva în genul “Nepotul lui 
Rameau” ( fără a mă gândi un moment la o comparaţie între 
mine şi fratele meu, dirijorul, sau cu nepotul şi unchiul - 
compozitorul Rameau) de Denis Dederot, pe care îl consider 
unul din marii scriitori ai lumii, în copilărie, fiind fermecat de 
romanele sale “Călugăriţa” şi “Jack Fatalistul”. 
Existând, aşadar, o parte din aceste fapte, deja scrise, despre 
mine şi artele-meseriile practicate (publicate în 2003, acum 
Capitolul I-o parte), completându-le cu altele (capitolul II-
Oglinda 2010) noi, unele despre anume aspecte sociale, 
legităţi, trebuind să mă pronunţ în legătură cu ele m-am hotărât 
să scriu această carte- dialog, autobiografică, interviu, fără prea 
multe tehnici literare, arabescuri şi metafore, un dialog din care 
să rezulte o parte din profilul personal…al timpului. Oglindire 
a realităţii pe care alţii în afara mea nu o cunosc, multe dintre 
ele, neputând nici măcar să fie înţelese… Timpul, trecând, şi 
societatea prăbuşindu-se nepermis de repede, acesta (referitor 
la economia faptelor trecute-interferenţa unor meserii) 
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neputând fi înţeles acum, căci dispar secţiuni enorme din 
diviziunea muncii (terminologie din ce în ce mai ştearsă) dispar 
însăşi noţiunile informatice, de la lună la lună, darămite cele de 
acum douăzeci-treizeci de ani… De aceea am dorit să pun în 
evidenţă mai mult consecinţele care derivă din ele,  lăsând 
curioşilor, totuşi, posibilitatea să acceseze atestarea 
documentară care acoperă fiecare afirmaţie (atestare aflată la 
purtător- editură-redacţie, şi care constituie “dosarul personal“ 
… “Oglinda” am hotărât să fie titlul acestei cărţi;… oglindirea, 
aparţinând unor fapte petrecute mai ales înainte de 1989; o 
oglindă rece pentru exteriorul autorului, caldă pentru el (deşi 
nu există oglindă caldă, răceala ei de natură fizico chimică 
fiind binecunoscută… ea, doar, aburindu-se, şi niciodată, 
încălzindu-se);  la urma urmei o oglindă în care, fictiv, ne 
reflectăm fiindcă nu putem să înlăturăm din natura noastră - 
uitarea, emoţia asupra timpului scurs, desigur, neputând 
înlătura starea poetică, visarea, cele care însoţesc permanent 
demersul artistic… 
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OGLINDA 1 
 
 

Este 
caldă, 
este 

perfidă, 
este 
rece; 

 
nici 

măcar 
nu vorbeşte… 

din 
spatele ei 

chipul 
propriu 

ne priveşte; 
 

…şi 
nu 

de puţine 
ori, 

acest 
chip, 
pare 
că nu 

ne iubeşte; 
…pare 

că aparţine 
altcuiva!
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Arta, ce este ea? 

 
 
 R.    Care este sensul artei sau semnificaţia acestui 
sens? 
 
 P.C. Din start voi defini arta (atât dintr-un punct de 
vedere personal, cât şi din punct de vedere general, public) ca 
fiind (în ordinea apariţiei în conştiinţa umană): Muzica 
elaborată – adică cea care se face după alte reguli decât ale 
perturbaţiei sonore, Cuvântul bine meşteşugit, care încântă 
receptorul, Desenul cu sau fără culoare şi care exprimă un viu 
interes, Imaginea fixă sau în mişcare creată pentru a reliefa o 
idee, şi, până la urmă, orice meşteşug prin care se produce un 
obiect care trezeşte admiraţia celor din jur. O nuanţă aparte, 
pentru mine, o reprezintă linia care separă planuri, care crează 
forme spaţiale, volume, linia armonizând după reguli ce 
exprimă ordinea. O regulă poate însemna chiar şi acea lege, 
reprezentând descompunerea, spre exemplu o clădire cu mai 
multe etaje care se prăbuşeşte printr-o ingenioasă aritmetică a 
aşezării explozibilului. 
 
 R. ...De ce linia o nuanţă aparte? 
 
 P.C. Linia este cea care apare prima într-o secţiune 
făcută prin nebuloasa dinaintea întâii zi a săptămânii Creaţiei, 
atunci, când se separă întunericul de lumină. Oricum, omul 
apare în ziua a şasea, iar cuvântul, doar după ce el, omul, s-a 
conştientizat; cuvântul înseamnă El, când omul nu mai este 
animal, ci spirit întrupat. În Vechiul Testament nu este declarat 
cuvântul ca fiind primordial, ci doar în Noul Testament, în 
“Ioan”…Este şi normal, Ioan îl vede pe Dumnezeu întrupat în 
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Om, şi, că El, nu vine din animal…El înseamnă Cuvânt şi este 
esenţa tuturor lucrurilor pe pământ. Deci ca informaţie, linia, 
de această dată pentru om apare după sunet, după scântei-
punct, iată, după cuvânt (Ioan), după număr (ziua a şasea), dar, 
în mod sigur înainte de a-şi număra turmele, omul şi-a privit 
urma palmei lăsată pe ziduri. Atunci începe creaţia. Mâna lui, 
însemnând linie curbă închisă poate să fie piatră, poate să fie 
lemn, culoare; minune, poate să fie ochi, splendoare; poate să 
fie vis, poveste, experiment; poate să fie suflet…Mâna cu ochi, 
şi cu celelalte simţuri ascunse, creând suflet din om! Creând 
legenda lui personală… 

 
 

Muzica şi cibernetica, interferenţa artelor 
 

                                           
 R. …Dacă ar fi să încercăm un clasament… 
 
 P.C. Un clasament ad-hoc fără a încerca idea de absolut 
pentru a lăsa loc de întoarcere, deci, fără a fi esthaustiv… Aş 
începe, cu muzica. Vorbesc în sinea mea şi cuvânt pentru tine. 
Muzica, care, întâi şi întâi vine dintr-o primă ordonare 
(conform celor spuse mai înainte), adică dintr-un sistem de 
numeraţie antic, pitagoreic (1), fixat pe undeva la jumătatea 
ultimului mileniu anterior naşterii lui Cristos. Să nu uităm că 
David (2), regele evreilor şi strămoş al creştinilor, cânta la 
hrafă, şi nici prima cântare - cântarea lui David nu trebuie 
uitată, iar tot în acele vremuri s-a scris Cântarea Cântărilor (3). 
 Iată de ce vorbim de muzică ca Artă în începuturile 
istoriei scrise (chiar dacă nu pe suport grafic, instrumental, 
reprezentând o scriere codificată), şi pentru că din acele 
vremuri ea avea scop de înfrumuseţare în interior, dar şi de 
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mângâiere pentru urechea lui Dumnezeu, exista numai în 
potenţa unora (să o stăpânească, un adevărat privilegiu). 
 Aş dori să abordez această temă prin prisma experienţei 
contemporane şi nu prin analiza istorică, lăsându-i pe cărturari 
să-şi facă meseria. 
 
 R. …Atunci putem aborda muzica în parcurs istoric 
prin experienţa contemporană… 
 
 P.C. Să fim mai practici. Nu cu mult timp în urmă,  
acum patru ani, la Filarmonica vâlceană a avut loc un “concert 
extraordinar” susţinut de Ansamblul Hyperion (4), avându-l ca 
dirijor şi compozitor pe Iancu Dumitrescu (5), cu un program 
alcătuit din mai mulţi autori, şi solişti din cadrul aceleiaşi 
formaţii; un rol aparte, avându-l Ana Maria Avram (6). 
 Pentru melomanul vâlcean a fost o ocazie aproape unică 
de a asculta muzică foarte veche (şi nu numai) în concept 
contemporan (iată, o chestiune care ţine de postmodernism). 
Mai mult (Iancu Dumitrescu este considerat de teoreticieni un 
“căutător” al originii sunetului, al tonalităţii) acest meloman a 
avut posibilitatea ca în faţa unei formaţii dotată super în 
domeniul hardului, dar şi cu instrumente clasice, cu ultra 
sofisticate aparate electronice, imagine aproape şocantă asupra 
modului cum informaţia sugestionează sunetul  şi cum 
tehnologia îl poate reda sistemului auditiv,  să fie transportat cu 
secole în urmă, la originile muzicii, într-o atmosferă 
purificatoare plăcută auzului.  
 Să ne amintim de “Paharul Mântuirii” de Domeţian 
Vlahul sau “Cântarea Psaltică” a lui Anton Pann. Parte din 
acest concert a atins perfecţiunea. Teoriile lui Iancu 
Dumitrescu cuprind termeni noi, precum “acusmatic” (cuvânt 
de origine presocratică: materialitatea sunetului, la presocratici, 
în natură-material, găsindu-şi orice fenomen originea). 
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 Legat de transfigurarea sunetului şi a difuzorului 
electronic nu se poate evita informatica asimilată de solista şi 
compozitoarea ultraspecializată în arta sonoră, care este Ana 
Maria Avram, ce confirmă, iarăşi (cum de altfel am încercat să 
fac şi eu, în domeniile mele) implicarea ciberneticii în tărâmul 
artelor. Se cânta şi se reda o muzică foarte veche pierdută în 
negura vremii, în interferenţe sonore, tonale şi atonale, absolut 
uluitoare. La fel, interferenţe de imagini (viziuni) onirice şi 
reale… 
 Cu această ocazie o să-mi permit o apreciere uşor 
tangenţială, la subiect, dar cu o anumită încărcătură biografică, 
făcută de unul din marii artişti plastici ai secolului XX, 
sculptorul creator de spaţialitate inoxidabilă (la propriu şi la 
figurat) …precum muzica unui vid interplanetar, Constantin 
Lucaci (7):  “nici tu (subsemnatul n.n) nici Ana Maria, care aţi 
fost singurii asistenţi în atelierul meu, nu aţi urmat meseria 
aceasta (sculptura n.n)”. Aprecierea a fost făcută în jurul anului 
1988 în urma unei vizite făcute maestrului, când eu, vorbindu-i 
de sculptura cibernetică, el şi-a amintit, povestindu-mi despre 
interesul şi admiraţia cu care Ana Maria îi frecventa atelierul şi 
îi privea lucrările; mi-a spus şi mie, tot atunci: “Ce crezi măi 
Petrică, când ai dat la Arte Plastice, dacă nu te simţeam iubitor 
şi cunoscător de muzică, te primeam în atelier?” 
 

 
            R.. … Tot muzica, cea dintâi(!) 
 
 P.C.   Oricum aş încerca eu să interesez pe altcineva 
asupra începuturilor muzicii în contextual celorlalte arte, deci 
şi meserii, până la preclasicism ar fi prea greu şi de expus, şi de 
înţeles, fiindcă este dificil să separi ambientul de metaforă şi 
metafora de fabulă. O excepţie ar putea-o constitui arta 
plastică, care prin pictură (desen) stă la baza scrierii şi 
ornamentului, iar prin sculptură, la baza arhitecturii şi 
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glorificării zeilor, potentaţilor timpurilor. Sculptura se răsfaţă 
în începutul vremurilor, constituind esenţa dominaţiei 
puternicilor asupra slabilor. Şi poezia are o glorie, timpurie, 
fiind apoi o artă a sărăciei, necostând prea mult (ca şi acum) 
scrierea de versuri. Cu muzica se întâmplă ceva mai special. 
 Gândirea antică nu are timp de consumatori pentru 
revelaţii artistice la baza cărora să stea însemne pitagoreice şi, 
mai mult, să-şi consume timpul citind ştime neinventate încă. 
 Începuturile artelor manifestate ca atare aparţin forţei 
fizice şi mai puţin intelectului, şi chiar sufletului. Ori muzica, 
tocmai asta este! 
 
 
 

Interferenţa artelor-muzică, poezie, 
pictură 

 
                                            
 R. ... Şi totuşi, preclasicismul aparţine mileniului doi. 
 
 P.C.   Iată că ajungem unde vreau. 
 Imaginea şi inspiraţia aparţin secolului XIII, iar tratarea 
artistică, secolului XX. 
 Un compozitor german, Carl Orff (1895-1982) a 
selectat două zeci şi patru de poeme dintr-un bogat volum de 
poezii  scris în latina medievală (cu combinaţii în germană şi 
franceză veche) şi întrucât textele au fost descoperite în abaţia 
San Bento din Bueren (lângă Munchen), a compus o cântată 
denumită Carmina Burana (cântecele de la Bueren). Textele 
vechi parodiau ceremonia relegioasă, în general, şi erau 
răspândite de către călugării studenţi care mărşăluiau prin 
Europa “universitară” timpului de început de mileniu II.  
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 Plăcerile dragostei, ale vinului, jocului, soarta omului 
precum roata, înălţându-se şi coborând pe circumferenţa sa, 
constituie esenţa tematicii acestei lucrări. 
 
 R. ...A compus Carl Orff până în 1982? 
 
 P.C. Carmina Burana este scrisă în 1937, în timpul celui 
de-al doilea Reich, care îl va numi pe Orff compozitor oficial, 
alături de înaintaşul său Richard Wagner (8). 
 Conducătorii Germaniei, de atunci, considerau că cei 
doi mari oamneni de artă reprezentau cel mai bine potenţialul 
poporului german în globalizarea prin forţă. 
 Pentru timpul care a urmat, Carmina Burana devine 
capodoperă universală. Ea se cântă acum, ca imn numărul 2, în 
Europa Unită. 

Începând să scrie din 1920, Orff pune la punct un 
sistem de educaţie muzicală bazată pe ritm, înfiinţând chiar şi o 
şcoală de gimnastică ritmică. 
 Tehnica lui, din aceea perioadă, oferă o „alternativă faţă 
de tradiţionalul solfegiu”, care plictisea un copil obligat mai 
întotdeauna de părinţi către studiul muzicii. Se îndreaptă către 
originea sunetului, dar după ce cunoaşte compozitori precum 
Di Lasso sau Monteverdi, revine la ritm, coordonare corporală, 
la ritual. Ca şi Wagner, inventatorul leitmotivului, Orff  
inventează „o nouă simplitate – repetiţia mecanică a 
acordurilor perfecte”, apropiindu-se de un „descântec arhaic” ( 
să nu uităm că nu este departe momentul în care Igor Stravinski 
(9) compune celebrele “Pasărea de foc”-1909 şi “Sacre du 
printemps”-1913). Împreună cu încă două lucrări, completează 
un TRIPTIC păgân (Larousse, Dicţionar de Mari Muzicieni, 
Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000) ce constituie o 
exaltare a erosului viril şi colectiv. După căderea Reichului, se 
apleacă către teme greceşti (Antigonae, Oedipus der Tyrann, 
după Sofocle), fiind la modă (după holocaustul mondial) 
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intuirea şi aducerea în prezent a incantaţiilor antice (un fel de 
postclasicism, precurgând postmodernismul actual). În lucrările 
sale apar din ce în ce mai des instrumentele de suflat şi percuţie 
(mai des decât în mod obişnuit). De fapt percuţia a dominat 
secolul XX fiindcă este uşor de asimilat, redat şi distorsionat de 
magica maşină a sfârşitului de mileniu, calculatorul, cu ale sale 
din ce în ce mai dezvoltate periferice care tind spre arhitectura 
şi funcţiile corpului uman. Muzica lui Orff are Melodie, 
Fantezie, Eficacitate şi Ritm, adică MFER (sunt la modă 
„parafele”, precum ADN-ul biologic), adică place organismului 
uman (aşa cum s-a întâmplat cu mintea şi mâna mea, când am 
compus în desen şi pictură o sinonimă Carmina Burana). 
Amintirea lui Stravinski se datoreşte similitudii referitoare la 
acest MFER, fapt pentru care Europa începutului de secol XX 
a oftat după compozitorul rus, când pe scenele sale, Baletele lui 
Diaghilev, apoi, mai târziu, cele ale lui Maurice Bejart ritmau 
spectacole pline de “senzaţional”. Orff a compus până în 1973, 
dar până în prezent doar Carmina Burana înfiorează sălile de 
concert ale lumii... 

* 
 R. …Şi totuşi, vorbim de o interferenţă între arte. 
 
 P.C. –Tocmai această interferenţă este ghidul meu în 
structurarea posibilelor arte. Pornind de la literatura veche, 
muzica arhaică, Orff le integrează în ritmuri aproape senzitive. 
 Tot aşa, inspirându-mi linia din separaţia culorilor, în 
elemente figurative sugestive, simbolice, combinate ritmat, 
dinamice ( numesc asta simbolismul plastic – figura şi culoarea 
coabitează instantaneu în reliefarea unui adevăr - unei situaţii 
reale, transfigurate) am compus o serie de douăzeci şi patru de 
tablouri într-un ciclu denumit la  fel cu lucrarea lui Orff.  
 În expoziţii am prezentat aceste tablouri, încadrând o 
roată, simbolizând succesiunea ritmică “sus-jos” a destinului 
uman şi chiar a iubirii neplatonice: “Ah soartă/ eşti ca luna/ 
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nestatornică/ mereu creşti/ mereu descreşti/ viaţa amărâtă/ când 
ne-o dai/ când ne-o iei/… Roata sorţii se învârteşte/ eu cobor 
umilit/ altul este ridicat în slăvi”. 

 
 

Arta, sublim şi vulgar! 
 
 

 
 R.    -  Sunt probleme… sau altfel spus, poate apărea 
idea de vulgar în opera ta plastică? 
 
 P.C. – Totul depinde de pregătirea intelectuală a 
privitorului. Dacă acesta este mai puţin avizat, va plăcea 
această pictură pentru densitatea liniei, coloritului şi 
simbolurilor iubirii. Dacă este mai mult avizat, va plăcea 
aceleaşi lucruri, în plus, va auzi sunetul muzicii; al ritmului sau 
va cădea în păcatul gândirii-filosofiei. Până acum nu am auzit 
pronunţându-se cuvântul vulgar. Dar a existat un caz, pentru 
mine interesant şi plăcut chiar, când, într-o expoziţie, la 
Craiova, mi s-a solicitat să nu expun şapte tablouri pe motiv că 
desenul este prea “îndrăzneţ”, ţinând cont de vârsta şi valoarea 
(?), decenţa, celor care urmau să participle la vernisaj 
(profesori doctori universitari, pe fondul expoziţiei, ţinându-se 
şi un simpozion “Marin Sorescu”). Numaidecât am înţeles că 
lucrările mele şi-au atins scopul, au “tradus” perfect muzica şi 
textul vechi de când lumea. O clipă m-am simţit Carl Orff 
(scuzată fie-mi îndrăzneala, am toată considerarea  pentru 
marele compozitor). Un alt personaj (10), din cultura vâlceană 
de această dată, deosebit de valoros după părerea mea şi cred 
că şi după părerea celorlalţi, “cenzor” de elită a fenomenului  
local, remarca, după vizionarea tablourilor, “incredibila 
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decenţă” în relaţie biunivocă cu simbolul desenului, purtător, 
totuşi, de estetică sublimă, intrinsecă  atitudinii şi gestului prin 
care masculinul coabitează cu femininul… 
 
 
                  

Pictura şi sublima muzică a bătrânului 
continent. 

 
 
 R… Depăşind secolul XIII ca inspiraţie… 
 
 P.C  Vrem nu vrem ajungem la momentul Renaşterii, 
dar tot nu est suficient pentru ca muzica să devină aşa cum o 
ştim noi, materială. Rămâne ca tot altceva să o inspire pe cea 
de mai târziu.  
Poezia, arta plastică, meseria – artă, împreună, iau amploare. 
Un rol deosebit îl au separările din sânul Bisericii Catolice, 
unde Ţările de Jos descoperă şi dezvoltă pictura laică, una din 
marile revoluţii ale istoriei artei… 
De fapt, tot nordul Europei suferă transformarea. 
  
Dacă în Italia artele plastice sunt dominate de sentimentul 
religios, în literatură, libertatea de sentiment nu are limite, şi 
iată cum o poveste de dragoste şi ură petrecută la Verona 
inspiră pe unul din cei mai mari poeţi şi filozofi ai timpului (aş 
zice din toate timpurile), W. Shakespeare, şi care va scrie 
drama “Romeo şi Julieta”. Aici, versul capătă un grad înalt de 
complexitate intelectuală, parcă, anunţând viitoarea 
materialitate a spiritului puritan, adică muzica, tot la fel de 
complex elaborată. Dacă până în sec. XVII, XVIII muzica 
exista mai mult ca acompaniament, după aceste perioade ea 
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capătă o matematică specifică: tehnica contrapunctului, ducând 
la polifonii savante. Am folosit termenul “matematică” nu sub 
forma de sorginte aritmetică, ci sub aspectul lui superior. În 
treacăt fie spus, nu puţini au fost compozitorii şi dirijorii cu 
doctorate în matematică. Iată că acum Romeo şi Julieta - drama 
lui W. Shakespeare devine sursa de inspiraţie a doi mari 
compozitori moderni; unul pentru sec. XIX, P.I. Ceaikovski, şi 
celălalt pentru sec. XX, Serghei Prokofiev. Amândoi, 
reprezentanţi ai muzicii ruse, au transpus celebra poveste de 
dragoste şi ură în muzica de balet, dar o muzică atât de bună, 
de dorită de public, încât ambele lucrări se cântă pe toate 
scenele lumii în programe cu titluri de “extraordinar”, în 
interpretări celebre alături de alte lucrări tot atât de celebre. 
 Dacă povestea dintre doi tineri, care provin din familii 
vrăşmaşe este tratată de P.I. Ceaikovski în ritmurile şi limitele 
romantismului european, cu accente de hipersensibilitate 
specific rusească (proprie compozitoului), în muzica lui 
Prokofiev se simte dramatismul existenţialist îmbrăcat  în haina 
“cuminte” a modernului, o modernitate care trebuie să facă faţă 
din ce în ce mai mult halucinantelor experimente, dar, păzindu-
se de acestea; muzicianul rus rămâne cu acest opus în seria de 
aur a contemporaneităţii secolului XX: Stravinski, Şostacovici, 
Haciaturian (nenumindu-i doar pe cei de aceeaşi naţionalitate). 
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Muzica populară, sportul şi otomastoidita 
cronică 

 
 
 R. …Exista o interferenţă a artelor aşa, cam în urmă cu 
40 de ani, pe aici pe la noi? 
 
 P.C.   Aş începe cu acele vremuri când sportul era 
singurul deliciu al urbei, al manifestărilor artistice (dacă 
socotim şi brigada de agitaţie – sport şi cultură simultan). 
Stăteau şi foarte aproape, lipite una de alta, în Zăvoi spre 
exemplu. Tribuna jocurilor populare era lipită de tribuna 
sportivă a stadionului “1 Mai”. Atunci ştiinţa şi arta odihneau 
numai în cărţi. Destul de bune, de altfel, cu partea de 
subiectivism sovietic (cele ştiinţifice, nefiind chiar rele, 
adăugăm, că nici cele beletristice). 
 Oricum, cele româneşti erau destul de prohibite (sora 
mea nu-l cunoştea pe Arghezi). Erau interdicţii globale.  
Aveam un stadion cu două tribune; una a doctorilor, acoperită, 
şi cealaltă a frizerilor, adică a restului lumii. Când în 1959 mă 
operam la urechea stângă, doctorul Rădoescu mi-a aplicat o 
palmă pentru durerea mea şi a faptului că am înjurat Chimia – 
echipa de fotbal a Râmnicului. 
 
 P.B. … Cum adică? 
 
 P.C.    Fiindcă în timp ce opera, comenta cu celălalt 
doctor, Morăreanu, alergic, un meci de-al Chimiei…Aproape 
se certau!... iar eu m-am opus. 
 Dar să revin. Sub ceva cârpă care îmi acoperea faţa, 
mâinile erau legate, stătea şi îmi ţinea între dinţi un cauciuc, 
Lili, o asistentă  draguţă, foarte tânără, care-mi plăcea şi care  
primise sarcina calmării mele, adică era pe post de “anestezie”. 
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La meciurile cu pricina, cum se obişnuia în pauza jocului, noi 
copiii atleţi alergam la 60 m plat. Probabil ca mângâiere, 
Rădoescu i-a dat o palmă lui Lili peste popou, iar eu am zis 
“vorba aceea” despre Chimia. Pe atunci plângeam din orice, ca 
fetele…Mă rog şi Brahms era şi vorbea ca o fată în tinereţea sa. 
Eu chiar plângeam din cauza dălţii pe care am simţit-o încă de 
atunci pe propriu-mi os - mastoidian (11). 
 
 
 

Fără o ureche, la Şcoala de Muzică, cu 
Leca Morariu 

 
  
             
            R… Nu te-a deranjat urechea la muzică, la şcoală? 
 
 P.C.   – Fratele meu iubea mult violoncelul, el, studiind 
contrabasul şi vedea în mine un virtual violoncelist. 
 Spunea că violoncelul are voce umană. Trăise în 
anturajul lui Leca Morariu (12), profesorul de la Şcoala de 
Muzică condusă de Ionescu Basu (apoi, clasa de violoncel a 
fost preluată de Teodor Genată (13), când Leca nu se mai putea 
deplasa normal-târşea picioarele şi avea un diabet acut). 
 
 R…. Leca a fost o mare pesonalitate! 
 
 P.C.  Leca Morariu a fost unul dintre vâlcenii (adoptaţi) 
celebri, de cea mai înaltă clasă. Pe lângă faptul că era un mare 
profesor de violoncel, un mare cărturar, preşedintele Societăţii 
Arboroasa (14) din Cernăuţi, membru corespondent al 
Academiei Române, fiul cărturarului bucovenean, Constantin 
Morariu (15), pe care Nicolae Iorga (16) îl considera unul 
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dintre cei mai importanţi oameni ai timpului prin ideea cărţilor 
şi a românismului exacerbat, nepotul  Mitropolitului Bucovinei 
(familia protectoare a lui Ciprian Porumbescu (17)), a fost şi 
soţul unei pianiste excelente numită Octavia Lupu (făceau în 
unele seri triouri muzicale cu profesorul Neh, alterori cvartet, 
împreună cu pictorul Emil Ştefănescu: violoncel, două viori şi 
pian). 
 
 R…. Facem ce facem şi ajungem iar la interferenţă 
 
 P.C.      Asta nu este interferenţă, este sublima muzică 
de cameră, laboratorul de creaţie şi cercetare al oricărui mare 
compozitor. Dar arta adevărată, cea de competiţie este o 
continuă interferenţă între domenii (fenomene) majoritatea 
adiacente, complementare, alterori chiar opuse. Este unul din 
marile miracole ale vieţii, în general, că nu numai specialităţile 
pot interfera, ci şi oamenii, înşişi, prin personalităţile lor, şi 
care în final se cheamă câştig cultural, creaţie. Leca avea părul 
alb, ca laptele, fiindcă în tinereţe un urs îi ieşise în cale, 
speriindu-l. Avea o meteahnă frumoasă. Indiferent de câte ori 
mergeai la el, te punea să-ţi ştergi tălpile cu o perie de podele, 
deci nu-ţi dădea voie să te descalţi, apoi îşi scotea violoncelul 
şi îţi cânta “Balada” lui Ciprian Porumbescu (repet, ori de câte 
ori mergeam la el)… apoi, vizita îşi urma scopul. Violoncelul 
era instrumental lui deosebit de preţios; multă vreme Vladimir 
Orlov (18)(marele nostru violoncelist de renume mondial) a 
venit la Vâlcea, dorind să-l cumpere. Leca locuia în superba 
vilă de sub Capela, deasupra garajului unde de o perioadă  
funcţionează Agenţia Dacos (suntem în 2003). 
 
 R. …Cât ai studiat violoncelul? 
 
 P.C      O etapă de câteva luni la şcoala de muzică cu 
Leca Morariu, apoi m-am dedat atletismului, părăsind muzica 
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interpretativă (nu şi pe cea de ascultat). După o pauză de un an, 
am studiat iarăşi câteva luni la el acasă, apoi, iarăşi, după o 
pauză sportivă, la şcoala de muzică cu Teodor Geantă.  
Am cântat şi în orchestră simfonică a şcolii dirijată de Eugen 
Ciorăscu (19). Cel mai tare, însă, am făcut un duet cu actualul 
şef de la Tipografia fostului “Orizont”, când am concertat pe 
scena Palatului Culturii (actual al Justiţiei), eu fiind violoncel II 
într-un frumos studiu din metoda de violoncel: do si do si do do 
sol la la si si do—re, do si do si do do sol fa fa mi re do si 
sol…. 
 Un solfegiu foarte frumos, pe care îl ştiu şi astăzi, pe 
note, atât pentru violoncel I, cât şi pentru violoncel II. Un duet. 
 După aceste perioade (1965) am trecut la cioplirea 
lemnelor şi la proba atletică de Garduri (la început 90m, apoi 
110m garduri). 
 
 

Prietenii copilăriei... 
 
 
  
            R. ... Putem vorbi de o interferenţă chiar din copilărie? 
 
 P.C. 1963-1966 au fost ani cuminţi de şcoală generală 
în care nu se poate spune ce doream mai mult. 
 Aveam un cerc extrem de intim; prietenia cu Poe 
(Constantin Poenaru-coleg de clasă), caracter închis, greu 
abordabil, căruia părinţii îi închiriaseră o cămăruţă în casa 
Coanei Anica, “mamă mare” în neamul Vasileştilor (Vasilescu-
deputat, Vasilescu-frizer - zis Chichi, tatăl lui Mişu şi al lui 
Petre - zis Pele). Pentru mine, însăşi camera lui Poe era o operă 
...de artă; mă gândesc la aranjament; plină de obiecte populare, 
icoane, şi fiind de maximă intimitate. 
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 Poe trăia acolo de când venea de la şcoală şi până când 
pleca din nou, a doua zi, aproape faustic, trăia într-un idealism 
ieşit din comun, aproape de ficţiune. Coresponda aproape cu 
toate gazetele, le imita, scriindu-le de mână, gazete în care el 
era şi director, redactor şef, şi redactor, şi corespondent. Mai 
colaboram şi eu din când în când cu câte un desen sau o 
poezioară.  
 Cămăruţa respectivă era redacţia (inventată) a ziarelor 
şi revistlor precum Universul, Rebus, Vânătoul şi pescarul, câte 
şi mai câte; era Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor 
Plastici, totul într-o absolută ficţiune; se lansau piese de tearu 
scrise de noi sau colegi, doxuri, romane foileton etc. (aproape 
toate scrise de el). Eu mă îndreptam încet, încet către poezie şi 
sculptură. În afară de diringinta clasei, doamna Carmen Farcaş 
(profesor de limba română), nu cred că mai intrase “cineva 
mare” în acel microcenaclu (o stare hipersensibilă de refulare 
într-o lume a artelor, care nu a existat de fapt decât în trecut, cu 
zeci, poate sute de ani în urmă). În acea copilărie treceam prin 
experienţă proprie, experienţa marilor genii ale omenirii. 
 
 R. ... În acea peioadă ai desenat, sculptat, scris poezii.... 
 
 P.C.     Câteva ore pe zi mergeam la şcoală, dar după-
amiaza cel mai des, frecventam cercul de artă plastică condus 
de Emil Ştefănescu, pictor vâlcean de o mare sensibilitate 
pentru cele trei arte sentimentale: pictura, poezia şi muzica. Un 
important cerc de copii, exceptându-mă pe mine, de dotare 
maximă: Tudor Popescu, Daniel Medvedov, Ileana Iliescu, 
Mihaela Drăghicescu sunt numai câteva nume care funcţionau 
în acelaşi cerc... 
 Interferenţa artelor începe cu Poe, cu Emil Ştefănescu şi 
cu fratele meu, Modest. Dacă la primul am arătat parţial cum 
stăteau lucrurile, la al doilea trebuie să spun că era absolut 
divin. Toţi îl iubeam. Emil Ştefănescu era frumos, un bărbat 
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din care se scurgea inteligenţa precum o ploaie care ţi se 
prelinge pe faţă. În timp ce ne învăţa să desenăm, ne recita din 
poemele sale, în special pe cel închinat lui Phoebus (o zeitate a 
soarelui, mă rog, a lui Apollo). Eu îl stimam foarte mult, ştiind 
că „în secret” făcuse din când în când câte un triou cu familia 
Lupu şi Leca Morariu; Emil Ştefănescu, cântând şi la vioară. 
Al treilea, fratele Modest, îmi punea câte un disc, îl dirija şi 
vorbea romanţat despre compozitor şi interpret. Au fost 
primele adevărate lecţii de cultură muzicală, dar şi plastică, 
deoarece Modest mânuia pensula în acoarelă şi desenul cum nu 
am mai văzut vreodată la cineva...Atunci! 
 

 
Pictură, sculptură şi revistele samizdat ale 

lui C.Poenaru 
 

R. ...   Văd că ai pe pereţi tablouri de Emil Ştefănescu... 
 
P.C.    Tablourile le-am primit destul de recent de la profesorul 
de limba română, Crăciunescu. Apropo, pictorul a iubit într-
atât de mult soarele încât a dat numele Febus, fiului său. Atunci 
s-a produs "ruptura" mea în ale artei. Într-o zi i-am artătat lui 
Emil Ştefănescu (pictor vâlcean-vezi Petre Petria, Vâlcea, 
Oameni de Ştiinţă, Cultură şi Artă, ed. Conphis, 1998) nişte 
sculpturi în miniatură făcute de mine în coajă de copac (copaci 
bătrâni din Zăvoi). Când le-a văzut, maestrul mi-a spus: "cred 
că tu sculptezi mai bine decât desenezi". Din acea clipă eu nu 
am mai desenat decât spre a proiecta o lucrare sau a mai face 
din când în când câte un portret (mă refer până la ultimul an de 
liceu), în rest, desenul a stat la baza tuturor artelor şi ştiinţelor  
mele (numai dacă ne gândim la acei aproape 30 ani de  
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proiectare - tehnică). Sigur că am desenat în continuare la 
cercul condus de Ştefănescu, apoi la Timişoara câteva luni cu 
sculptorul Victor Gaga, apoi un an în cadrul orelor de crochiuri 
(pe care le urmam) la Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” din Bucureşti. 
 
R...       Şi totuşi se aude că în liceu preocupările de literatură au 
fost esenţiale. 
 
P.C.      Să mă întorc puţin în timp. Deşi în clasa a IX-a m-am 
despărţit de Poe (eu trecând la clasă sportivă), am continuat să 
lucrăm împreună în cenaclul său particular de la “bojdeuca” 
Coanei Anica, "Versail" nr. 265. Începuse să editeze (de mână, 
bun înţeles) revista Balenele. Deja se schimbase situaţia. 
Revista circula prin liceu. Acolo publicam poezii şi desene. 
Apăruse şi cenaclul de la Liceul Vasile Roaită pe care îl 
conducea prof. Şinculescu. Apăruse societatea literar-artistică 
de pe lângă UTC judeţean condusă de prof. C. Rădulescu, 
şahistul, fratele şefului de staţie CFR Vâlcea. Peste tot eram 
fondatori şi şefi pe de-a rândul.  
De ce totuşi revistă particulară? Atunci era, cel puţin pentru 
mine, imposibil de realizat o colaborare pe  temă artistică cu 
ziarul local Orizontul (eu unul nici nu-1 citeam, faţă de Poe 
(20), spre exemplu, care avea apucături de scriitor şi ar fi dorit 
o colaborare). Repet, presa particulară de atunci, cea scrisă de 
mână a fost un stimulent suficient de important pentru a avea o 
continuitate, dar şi un rol negativ deoarece a dus la  crearea 
unei literaturi de sertar. 
 
R. ...Chiar nu a existat nici o manifestare oficială? 
 
P.C. A existat, verbal, în cadrul cenaclului literar de la liceu, al 
Societăţii literar - artistice judeţene, cenaclului I.L. Caragiale al 
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lui D. Moţoc (10)... Dar tipăritură, nu (pentru noi vorbind)! 
Ulterior, la revista lui Poe, Balenele, a venit Felix Sima (21),  
George Achim (22). O dată, Felix Sima "şi-a desfăşurat 
steagurile proprii" pe ultima pagină (copertă) fapt pentru care i-
au anchetat puţin, pe cei doi, prin câteva birouri singuratice din 
liceu. Dar atât: Poe a continuat să scoată revista. El învăţa 
excepţional, fără să facă un efort special pentru acest lucru. 
Mie însă îmi plăcea mai mult pădurea şi activitatea 
extraşcolară. Să nu crezi acum că mă "băteau" mulţi la cultura 
muzicală sau la literatura universală; existau chiar mici 
contradicţii între Poe şi mine referitor la uluitoarele lui 
cunoştinţe literare autohtone şi stilul meu de al contracara cu 
artele "din afară". Eram aproape nepatriot sau mă aflam în 
spirit teribil, de frondă, eu, declarându-1 geniu pe Macedonski, 
el, pe Eminescu.  
Bun înţeles, că şi Saul a devenit Pavel... Dar cel mai important 
eveniment literar la care am participat a fost prin 1968-1969 la 
o şedinţă pe ţară a profesorilor de limbă română ţinută la Rm. 
Vâlcea în sala de la Palatul Culturii (Justiţia de azi), când am 
recitat câteva poezii din ciclul "Soră de caritate" alături de 
George Ţărnea (23)(pe care l-am cunoscut atunci) şi Poe. Pe 
ceilalţi i-am uitat. 
 
R....          Pe  George Ţărnea nu l-ai uitat 
 
P.C.        George Ţărnea mi-a plăcut. A recitat o foarte frumoasă 
poezie de dragoste şi am remarcat că era un băiat drăguţ. Apoi 
am uitat totul. A trebuit să învăţ mai bine, mă refer la lecţiile 
şcolare şi la frecvenţă; m-am lăsat de sport, căci nopţile mi le 
pierdeam cu "căluşei pe hârtie" - cum spunea tatăl meu; şi, 
după o noapte petrecută cu Ştefan Apostol, cioplitorul de 
marmură al timpului (care lucra şi el pe la Ion Olteţeanu) şi 
prietenul boemei noastre, am susţinut oralul la limba română, 
la bacalaureat, când am luat o notă pe care nu o văzusem 
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niciodată în timpul şcolii. Adică 10, deşi nu prea mă “simţeam” 
bine. Mai luasem un 9,98 în scris la matematică, după care m-
au băgat cu forţa la oral... şi restul nu mai contează (în acea 
vreme se făcea media notelor de la scris şi oral). 
 
R.. ...Vorbeşti totuşi cam picant despre şcoală 
 
P.C.    Eu am avut o teorie pe care reuşisem s-o lansez în liceu 
fiind emisă încă din şcoala generală. O recomand cu căldură şi 
acum miniştrilor de învăţământ şi nu numai din România (căci, 
se pare că de când cu Uniunea Europeană lumea vestică începe 
să aprecieze mai mult şcoala răsăriteană, alegând din ea o 
prostie cât roata carului tras de boi: media de la şcoală, 
obligatoriu a fi definitorie pentru viaţa unui om. Adio tinereţi 
de tip Schubert, Einstein etc., mari oameni. Teoria mea era 
enunţată astfel: cum poate să existe o departajare reală între doi 
elevi care au aceeaşi notă la teză, dar note diferite în timpul 
trimestrului. Media lor va fi diferită, şi ea nu exprimă 
cunoştinţele, ci media la purtare... Deci nota nu mai este notă. 
Ea reprezintă o atitudine, relaţia între profesor şi elev. Se 
vorbea chiar despre un „tren” al notelor. A fost posibil, chiar, 
ca o fată obeză să ia 10 la sport, pentru a nu i se strica media. 
Nu există prostie mai mare ca aceea de a fi admişi elevii în 
şcoli superioare prin prisma mediilor de la  şcolile inferioare. 
Dar când mă refer la Europa, unde din ce în ce mai mult funcţia 
civică devine dominantă prin inventarea supercentralizării, 
globalizării (ce funcţii, ce bani, ce salarii..) îmi dau seama că 
aşa cum popoarele proaste se aliniază şi sunt admise în funcţie 
de disciplina faţă de biciul financiar comunitar, tot aşa şi statele 
preferă disciplinarea popoarelor proprii în defavoarea puterii şi 
libertăţii lor de creaţie. "Patul lui Procust"  va deveni subiectul 
unei legi universale. Capitalismul superdezvoltat, în acest mo-
ment, a desfiinţat statele socialisto-comuniste, dar a reţinut în 
secret sistemul relaţiilor lor de producţie. Suntem în faţa creării 
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unui superputernic stat de tip socialist care nu poate să existe 
fără o Securitate puternică. Aşa că cei nostalgici după puteri 
pierdute pot spera la revenire, fiindcă statul creat de ei în urmă 
cu 50 de ani se dovedeşte a fi superior în privinţa relaţiilor de 
producţie şi nu numai, iar dacă "suflă" puţin peste Calitate, 
adică să ţină mai mult cont de ea, ajung la ceea ce se vrea acum 
în Uniunea Europeană. Eu sper să nu fie aşa. Eu sper că în 
şcolile superioare se va intra totuşi cu examen de admitere aşa 
cum le-am susţinut noi în deceniile 6,7 ale secolului XX şi nu 
cu notele luate la purtare. De asemenea, sper, ca nu docilitatea 
să primeze în faţa imaginaţiei şi libertăţii de exprimare ale 
personalităţii copilului. Pentru aceasta trebuie să liberalizăm 
cât mai mult şcoala şi să fim cât mai severi la exemene de 
capacitate şi admitere în şcoli superioare. În ce priveşte 
facultăţile de artă, ele trebuie să se transforme în academii 
libere fără condiţionarea de a avea statut identic cu celelalte 
forme de învăţământ superior. 
 
 
 

Interferenţa Artelor, după liceu 
 

 
R. ... Ajungem la timpul când şcoala se termină şi intră în 
acţiune responsabilitatea... 
 
P.C. Timpul propriu, vrei să spui. Când termini şcoala şi o 
absolvi cu un examen final (nemţii îl consideră cel mai 
important moment al vieţii - ABITUR sau examen de 
maturitate - bacalaureat), şcoală pe care trebuie să o aibă 
majoritatea, atunci se află în faţa timpului propriu. Este 
momentul când faci ce vrei cu acest timp. Eu am ales 
specializarea în arta sculpturii şi împotriva majorităţii m-am 
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îndreptat către Bucureşti, către Institutul de Arte Plastice. 
Acum cred că este momentul să descriu fapte extrem de 
reprobabile din punct de vedere educaţional şi social. O 
facultate urâtă, cu pereţi murdari şi “gânduri” strâmbe, 
bolovani în curte, cu bărbi la tineri având vârste înaintate. 
Candidaţii, cât de cât, se prezentau bine. Veneau din medii 
alese din punct de vedere social. Spre exemplu la secţia 
sculptură existau 4 locuri. Printre candidaţi, şi nepoţi sau fii de 
prim-miniştri. Era clar, că atunci, eu credeam că arta trebuie să 
o faci dacă ai har şi nu haine, cum sugera Anton Pann. Este 
drept, că harul nu-l descoperi, tu, niciodată, el fiind relevat de 
ceilalţi. Dacă este aşa, atunci, instituţia de artă este o călugărie. 
Artistul plastic renascentist nu a făcut facultate ca să devină 
artist, ca să semene cu alţi artişti. El a făcut meserie pentru a 
câştiga bani. O meserie tot atât de grea precum cea de inginer 
azi (probabil şi ieri, cândva). El nu avea în gând să-şi trăiască 
viaţa pentru a fi amintire în cărţi de citire. El vroia ca imediat 
ce termină ucenicia, contemporanii să-l "cumpere" şi să-l 
compare cu Phidias, Donatello sau cu Michelangelo. Banii 
câştigaţi, contau. Mi se spunea de cei cu care vorbeam: dacă n-
ai făcut liceul de artă plastică de ce ai venit aici?...uite, eu dau a 
şaptea oară. Eşti un prost, am gândit pe loc. Câteva fete m-au 
“rupt” în două. Frumoase foc. Priveam în extaz. Mi-am zis că 
merită să dau la arte plastice. Nu spun că lutul şi varul crapă 
mâinile şi faţa... M-am cam descurcat la toate probele şi am 
luat un şapte virgulă nu ştiu cât. Mi-am amintit că unii 
dăduseră de şapte ori, ori eu eram convins că hotărârea mea de 
a face sculptură în criteriul vremii era un lucru profund, dar ce 
să te faci că se dădeau 4 note (doar atât) pentru „lucru 
manual”... Cumnatul, care era redactor la televiziune, Petru 
Manzur (25), mi-a propus să intru la operatorie-film (se 
subînţelege, pierdusem examenul). Apoi la butaforie, la 
Animafilm, mă rog acolo unde avea el relaţii. Am ales însă 
lucrul greu. Acela de a lucra fără bani în atelierul unui artist 
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plastic. Fiindcă cumnatul meu era bănăţean m-a dus într-o zi la 
sculptorul Constantin Lucaci, bănăţean şi el, din Bocşa. Mai 
multe zile, împreună, am bătut la uşa atelierului său din 
Pangrati şi într-una din ele, aceasta s-a deschis. 
"O... Petrică ce faci?" Zâmbete de curtoazie. Se cunoşteau din 
timpul Academiei libere de arte. Din timpul când facultatea de 
arte le cuprindea pe toate la un loc. Apoi se despărţiseră, 
Lucaci, trecând la N. Grigorescu, nou înfiinţat, şi Manzur, 
plecând la Leningrad să studieze muzica. 
..."Eu nu obişnuiesc să am elevi, ucenici. Este unul acum cam... 
care îmi lustruieşte lucrarea de la voi (de la Televiziune - Jocul 
Undelor, 1970), ardelean, băiat muncitor, dar nu vine pe aici". 
..."Să se uite la mine? Ha, ha, în două zile se plictiseşte. Ai dat 
la arte plastice? Nu trebuia. Asta nu este meserie. Toţi de acolo 
sunt proşti. Vezi că dacă stai la mine s-ar putea să ajungi la 
Politehnică!”. Formidabil, scriu acum! 
 
R. ... Ai rămas în atelier la Lucaci, cum au fost primele zile? 
 
P.C.   A doua zi, după vizita cu Petru Manzur la maestru, m-am 
prezentat la ora 9 la atelier. Am salutat şi Lucaci mi-a arătat o 
bancă din aceea specifică sălilor de sport pe care m-am aşezat. 
El făcea nişte calcule pe o planşetă, desena roţi dinţate, am 
înţeles mai târziu că era mecanismul de la macheta fântânii 
cinetice de la Constanţa. Nu mi-a zis nimic până la ora 13 când 
am plecat (el mergând la masă). Adoua zi la fel. A treia m-a 
luat cu el în curtea televiziunii unde un băiat din Cluj, Relu mi 
se pare că-1 chema, îi lustruia lucrarea Jocul Undelor, acum 
prezentă între cele două corpuri de clădiri ale TVR (lucrare 
aflată şi în sigla televiziunii române). După câteva zile, cred, l-
am enervat cu tăcerea şi inactivitatea mea şi mi-a cerut să-i pun 
un disc la patefon (avea în atelier o discotecă "tare" pe care o 
„filmasem” de cum am intrat acolo). "Vezi, alege şi tu un disc 
care-ţi place, dar să ai grijă cum pui mâna pe el". De, ce să zic, 
ţinea mult la ele (e he he, îmi venea să-i spun, de când aveam 
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eu aparat de radio cu picup). M-am uitat pe rafturi şi am ales 
Pasărea de Foc a lui Stravinski. "O să pun Stravinski, Pasărea 
de Foc, lucrarea de la geam seamănă cu această suită 
simfonică". Lucaci şi-a dat ochelarii jos, s-a uitat la mine, n-a 
spus nimic, apoi a început să lucreze din nou. Peste ani mi s-a 
destăinuit la un pahar de vin regesc. „Măi Petrică, când ai ales 
tu Stravinski şi ai comparat lucrarea lui muzicală cu sculptura 
mea mi-am dat seama că nu am greşit când te-am primit în 
atelier. Dacă ai şti ce proşti sunt artiştii ăştia plastici”. Atunci a 
fost primul semn în viaţa mea practică şi individuală, după 
terminarea şcolii, când am sesizat fenomenul sau 1-am simţit, 
de interferenţă între muzică şi arta plastică. Ulterior, am văzut 
că Lucaci desena pe jos, pe hârtii mari întinse pe duşumea, de-a 
buşilea, lucrările sale scara 1:1, pentru ca mai apoi să poată 
ridica şabloane în vederea construirii armăturii din oţel pentru 
modelarea în ipsos, în timp ce asculta minunatele muzici ale lui 
Stravinski, Honeger, Stockhausen, Penderecki, Hindemith, 
Bartok, dar (şi) mai ales ... „tangouri celebre”. 
 
R....    Ai rupt legătura complet cu trecutul în această perioadă? 
 
P.C.   Se cuvine să spun că în această perioadă locuiam la sora 
mea, Tamara, nevasta lui Petru Manzur. In Bucureşti mai 
locuia cineva, drag mie. Era Poe;... şi seara ne continuam 
aventura artelor libere, exprimată pe străzi, trotuare, tramvaie, 
concerte la Filarmonică, la Radio, mâncare din "garniţă" şi vin 
făcut de mama lui. Poveşti despre iubite, unele trecute, altele 
prezente. Când m-am disociat de Manzur (stăteam, în două 
camere, cinci persoane) m-am dus la Poe. Şi el avea probleme; 
cu gazda…Apoi i-am.spus lui Lucaci că plec. Nu mai aveam 
unde să stau. Atunci s-a întâmplat ceva incredibil. Lucaci a 
lăsat lucrul şi m-a dus la o bătrână, în vila "Viorica", peste 
drum de televiziune, unde mi-a închiriat o cameră, apoi mi-a 
asigurat o masă la restaurantul Select. Vila Viorica era 
frumoasă, veche şi avea un subsol în care locuia o familie plină 
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de tuberculoză, dar mai exista o cămăruţă 2/3 în care am locuit 
eu. Când Lucaci a venit şi i-a plătit gazdei chiria pe un an, a 
doua zi, s-a întâmplat o nenorocire. Bărbatul proprietăresei a 
murit şi conform unui obicei "ca lumea" eu a trebuit timp de 
şase săptămâni să mănânc ce a mâncat el dimineaţa şi să 
simulez aducerea unei găleţi de apă zilnic (din baie, în 
bucătărie). Fostul proprietar, decedatul, mânca o cană de lapte 
cu cacao, de ½ litri, 2 cornuri cu unt şi caşcaval, şi miere. Mi-a 
zis Poe, "a dat norocul peste tine". Eu m-am gândit şi-i duceam 
şi lui, uneori, câte un corn. Nu că ar fi fost neapărată nevoie, 
dar au fost perioade când şi el a trecut prin greutăţi… Se ducea 
pe la o şcoală, apoi falsifica acte şi le trimitea părinţilor precum 
că are frecvenţă şi note bune etc. Dar mai apoi a încurcat-o, 
căci, Tică Poenaru (tatăl său - cu toată înţelegerea lui - 
nemaiântâlnită), nu era uşor de păcălit. Ce mai, a trăit şi Poe 
ăsta o aventură cât roata carului de mare, la noroc, cred, o 
aventură a vieţii mai abitir decât a mea. Dar despre asta trebuie 
să scrie el. Locuinţă aveam, mâncare aveam, Lucaci aveam, dar 
nu Lucaci cel de la început, ci unul ambiţios, nervos că eu nu 
am un rost stabil, şi atunci s-a hotărât să înceapă lucrul cu 
mine. Mi-a adus o masă rotativă pentru modelaj în lut şi mi-a 
poruncit ca după ce lucrez cu un model să-1 chem pentru 
corecţii. Era magnific. Cu cuţitul în mână, din trei mişcări 
schimba expresia portretului, iar modelul, rămânea "praf”. 
Modele mi-au fost şi Poe, şi Mihaela, şi violoncelista, şi 
Mariana, şi Ileana, şi Tamara, şi Emil etc care, cum îi 
prindeam... 
 
R...     Înţeleg că Lucaci te-a preluat ca ucenic, dar şi ca elev, 
deci te pregătea pentru Arte... 
  
P.C.   Da. Lucram acasă (26) sub îndrumarea maestrului, după 
amiaza, iar dimineaţa îl ajutam la lucrările sale: armături pentru 
modele în ipsos, modelaj, metaloplastie, sudare în arc electric 
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(inox), şlefuire, apoi lustruire. Am lustruit şi granit pentru care 
utiliza aceeaşi tehnologie ca în cazul oţelului inoxidabil. Seara 
mergeam, în anumite zile, la orele de crochiuri de la Institutul 
de Artă, N. Grigorescu, unde Lucaci îmi obţinuse o legitimaţie 
de student audient. Aici mă întâlneam cu Tudor Popescu (care 
se pregătea pentru Monumentală), cu Daniel Medvedov, 
student la operatorie-film. Mă mai întâlneam şi cu alţii. 
Lângă Lucaci erau atelierele celorlalţi artişti membri ai 
Fondului Plastic (ateliere închiriate de la Fond), Vlasiu, 
Irimescu, Cicurencu, Vasilescu... Am avut ocazia să vorbesc şi 
să privesc în ograda lor. Pentru mine a fost o experienţă unică 
şi o şcoală de mare valoare. Niciodată nu am văzut, în zonă, 
vreun student de la Arte Plastice. Niciodată nu am văzut vreun 
sculptor intrându-i în atelier; i-am cunoscut aici, însă, pe 
Nichita Stănescu, Constantin Chiriţă, Romul Munteanu, 
Romulus Balaban, pe soţiile şi ibovnicele lor. Ca şi pe cele ale 
lui Lucaci, de altfel, artist care vorbea două limbi şi era 
fermecător când discuta cu o femeie. Perioada la care fac 
referire a fost influenţată puternic de această interferenţă despre 
care vorbim, deci: literatură, muzică… Am fost influenţat de 
arta sculpturală a lui Lucaci, de tehnicismul său. Am simţit asta 
abia în anul III de la Politehnică... 
 
R...  Ascultai muzică pe discuri? 
 
P.C.  Nu numai. Eram abonat la "cinci lei” în palma 
controlorului de bilete al Filarmonicii George Enescu şi de la 
Sala Radio (la Sala Radio era puţin mai greu, deoarece 
Securitatea supraveghea intrările, dar i-am convins, probabil şi 
pe ei-din moment ce reuşeam să mă strecor, că dorinţa mea de 
muzică nu era compatibilă cu încercarea de a ajunge în vreun 
studio, ca să preiau conducerea fonică a ţării…). Aici am 
ascultat şi văzut cele mai mari concerte ale lumii. L-am urmărit 
pe Henry Shering la vioară, pe Cornelia Vasile, Silvia 
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Marcovici, cvartetele Juilliard din SUA, pe Mitislav 
Rostropovici, Vasili Alxeev, Tudor Dumitrescu, Ionel Perlea şi 
câţi şi mai câte. Nu cred ca în acel an, plus cei trei de facultate 
(doi i-am făcut la Timişoara) să fi "pierdut" ceva din 
spectacolele acestor instituţii. 

 
 

Arta de a exista... 
 

 
R…    Am mai vorbit despre perioada uceniciei la Lucaci. Ce s-
a întâmplat după aceea? 
 
P.C.     A urmat o revenire la realitatea cotidiană. Fără arte. Am 
revenit acasă, m-am “împăcat” cu tatăl meu şi am hotărât că 
voi urma Politehnica. Era toamna anului 1971. Trebuia să 
lucrez undeva până la sesiunea de vară 1972. M-am angajat 
muncitor necalificat la Grupul de Şantiere Govora, secţia 
Producţia Secundară. Acolo era şef de şantier inginerul Urse. 
Puteam să lucrez la birouri, proiectare spre exemplu, dar moda 
timpului era producţia, şi banii - de asemenea. Astfel, am 
nimerit în echipa de lăcătuşi-sudori a familiei Răboj Ilie. Se 
lucra în acea perioadă în acord global, în echipe, în general, 
alcătuite din familii. La început nu am fost bun de nimic. M-au 
poreclit “farmacistul”, adică eram prea curat şi delicat 
(probabil). Omul în munca directă, care taie şi sudează oţel 
cornier şi tablă ruginită şi câştigă bani în funcţie de cantitatea 
acestor tăieri, care cară cu umărul un tub de oxigen, este o 
fiară. Trebuia să devin şi eu o fiară. Când a sosit camionul cu 
tuburile de oxigen, Răboj Ilie a strigat: "Băi, la oxigen!". 
Fiecare lua un tub în spinare şi alerga la maşină, îl schimba şi 
se întorcea cu unul plin. Prima oară m-am îndoit, dar m-am 
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ridicat cu el în spinare fiindcă îmi amintisem că în urmă cu trei 
ani săltasem la haltere 90 kg, la antrenamentul de atletism, şi 
eu aveam 80 kg (stilul smuls). După această acţiune, îmi venise 
să mă prăbuşesc, dar am depăşit momentul, şi am fost adoptat 
în echipa lor. Fusese botezul forţei. Seara, avea să-mi fie 
botezul băuturii, apoi botezul vopsitoriţei... Oricum, i-am 
“topit” la toate capitolele. Repet, ei semănau cu nişte fiare. 
Erau rupţi de oboseală şi mâncaţi prost. Faţa, ochii, mâinile, 
urechile, surzenia, vorba brutală, înjurăturile, scuipăturile îi 
transformaseră în fiare. Mi-am amintit acum, că în 1989, prima 
zi de la revoluţia declarată, deasupra unui panou care arăta 
realizările uzinei la export, cineva scrisese cu fum: "Cu ce preţ 
toate astea, tovarăşe director?". În scurt timp am ajuns unul din 
cei mai buni sudori, am învăţat foarte multe în acea perioadă. 
Au vrut să mă pună şef de echipă, să mă trimită la Şcoala de 
maiştrii, dar, în aprilie 1972 mi-am dat demisia, căci trebuia să 
mă pregătesc pentru admiterea la Politehnică. Le-am spus că 
dau la Facultatea de fiare. Când am plecat la Timişoara, m-au 
condus toţi la gară. Atunci nu mai erau nişte fiare. Erau nişte 
oameni îndrăgostiţi de mine, şi eu de ei... 
 
R.       Nu ţi-a fost greu să schimbi mediile, să lucrezi pentru ca 
să exişti sau ca să-ţi demonstrezi că poţi să te descurci? 
 
P.C.    De mic am fost obişnuit să sper, să mă descurc; am avut 
exemple pe mama mea, pe tatăl meu, pe fraţi…Am fost crescut 
în spiritul că singura avere este talentul propriu. În copilărie 
părinţii nu aveau nici un fel de posibilităţi; se împrumutau ca să 
ne cumpere caiete, creioane, cărţi, haine de şcoală…Odată pe 
an, în anii favorabili, după 1960, când ceilalţi fraţi erau pe 
servici sau la câte o facultate, tata ne lua în centru, unde erau 
magazine, şi făcea rate, cumpărându-ne tot ce trebuie pentru a 
fi în rând cu lumea bună, cu copiii de familie…Mic, şi mărişor, 
îmi fabricam jucăriile - “arme”, uneori le vindeam sau făceam 
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troc cu vecinii (săbii-la capitolul ăsta nu mă bătea nimeni; 
arcuri, săgeţi, praştii, târlii, fluiere din ramură de nuc, patine, 
păpuşi cu cap de ou, haine de păpuşi-aveam rude croitori şi 
croitorese); dădeam în cartier reprezentaţii cu piese de teatru cu 
păpuşi (scena era o sârmă de rufe, şi un cearceaf; cu două 
mâini şi-o voce jucam pe Cipolino-texte şi melodii proprii după 
celebrele emisiuni de la difuzor-voce Silvia Chicoş 1958-60) 
intrarea 1 leu adulţi-minunatele vecine babe din Versail, 50 de 
bani copiii…La 13 - 14 ani, în vacanţe, lucram alături de 
mama, dar independent, la confecţionat de lădiţe, sortare de 
căpşuni, la Agevacoop (interprindere de colectat, sortat fructe); 
după două zile “băteam” la productivitate pe orice pensionar 
(care erau aşi la bătut cuie-confecţionare de lădiţe, majorotatea 
fiind la origine cismari…), câştigând şi 40 de lei pe zi 
(patruzeci de lădiţe-norma vârf). Apoi, asta până şi în timpul 
facultăţii, de la 15 ani, lucram la crucile de marmură (finisare) 
ale lui Ion Olteţeanu, câştigând şi o sută lei pe zi…  
 
R.       Toate, aşa, de la tine? De la Dumnezeu? 
 
P.C.     Era obiceiul timpului, copiii să meargă la Casa 
Pionierului (ne obliga de la şcoală) la Cercul de Teatru sau de 
Aeromodele, la Şcoala de Muzică, la Colectivul de Sport- la 
stadionul central. Trebuia să cânţi în corul şcolii, dacă aveai 
ureche muzicală, să joci la dansuri populare, iar eu eram mereu 
în mijlocul fetelor la aceste dansuri! Erau concursuri extrem de 
serioase, şi spectacole, la Palatul Culturii sau căminul cultural 
din cartier unde era arondată şcoala primară…Cel puţin la 
pictură, muzică, teatru…se făcea meserie. Dacă prindeai şi un 
învăţător deştept (cum a fost C. Iliescu al meu, acesta te punea, 
ca elev, să joci într-o piesă de teatru la care puteai fi şi regizor 
şi decorator şi să mergi şi la concurs cu această piesă ( cazul 
meu în clasa a III-a sau a IV-a, când la Şc. Nr.2, director 
Lemeny şi preşedinte de pionieri, doamna Lazanu, am pus în 
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scenă piesa “În împărăţia semnelor de punctuaţie”, eu, fiind 
Punct Împărat, iar Dragoş Popescu - marele voleibalist după 
Laurenţiu Dumănoiu -  coleg de şcoală primară, l-a interpretat 
pe Teodoriţă). Spuneam că ne-am însuşit punerea în scenă, căci 
am fost autorul scenei în care urma ca la un semn de-l meu să 
dispară mâncarea de pe masă…Am pus un cearceaf mare pe 
două măsuţe lipite şi doi băieţi sub masă, şi la pocnetul din 
palme, şi vocea mea, au împins mesele în sens invers, 
mâncarea, lăsându-se în jos odată cu cearceaful, apoi, mesele, 
lipindu-se la loc; operaţia, făcându-se invers şi trăgând pe sub 
masă cearceaful, mâncarea apărea din nou…Un truc al copiilor 
care a prins la spectacol, în concurs!.. Draperia de pluş roşu, de 
la fereastră, mi-a fost mantia, iar sabia şi coroana am luat-o de 
la vecinul Prundeanu, din şatra de ţigani de pe strada Daniil 
Ionescu, cu care noi copiii (eu, Dănuţ Georgescu şi Florin 
Lupu) ne jucam la “Cuptor”, în grădină la Florin, care era lângă 
şatră…Deşi mai mare decât noi, pe Prundeanu, l-a obligat 
statul să vină la noi în clasă să termine şi el şcoala primară… 
 
R…    Care era atmosfera în învăţământul românesc din anii 
'70? 
 
P.C.    Practic, România trăia un  vârf de dezvoltare economică 
şi culturală. O problemă specifică învăţământului şi tineretului 
era la modă… Dacă nu făceai o şcoală de meserii, trebuia să 
intri obligatoriu la facultate, altfel mergeai la armată sau 
ajungeai muncitor necalificat pe şantier. Faptul că ajungeai 
muncitor nu era o ruşine, dar că puteai să ajungi la armată era o 
ameninţare pentru tinerii mai elevaţi, întrucât, în acea vreme, 
exista sloganul că armata te face om, adică te învăţa să-ţi faci 
pantofii, să te scoli devreme, să bei şi să fumezi, adică să fii 
bărbat. Mai erau posibilităţi: să ai pile şi să faci ceva, pe 
conţopistul sau, cine ştie ce, pe unde. În nici un caz lucruri 
serioase. Facultatea era un ideal pe care majoritatea liceenilor îl 
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visau să se îndeplinească. O fată s-a sinucis că nu a intrat la 
facultate. Alte două, cu părinţi gestionari (cea mai rentabilă 
meserie a "bătrânilor" din acea perioadă) au reuşit la Medicină 
cumpărându-şi locurile. Greu, dar se putea. In cazul meu era 
obligatoriu, fiindcă asta dorea tatăl meu; dar, după doi ani de la 
terminarea liceului şi al insuccesului de la N. Grigorescu, chiar 
asta doream şi eu. Nu aveam chef să lucrez undeva, unde să mă 
trimită cineva după ţigări. Am plecat la Timişoara, am susţinut 
examenul de admitere la Politehnică, am intrat cu o medie 
foarte bună, după o probă finală, orală, la matematică, de-a 
dreptul infernală. După vreo opt ore de stat în examen, 
exasperându-mi fratele şi o prietenă ce aşteptau la uşă, am ieşit 
epuizat, dar fericit că obţinusem nota maximă. Spre sfârşitul 
zilei, drept răsplată, am sărbătorit la barul de noapte de la 
hotelul Continental din Timişoara. 
 
R.         Erau baruri de noapte în 1972? 
 
P.C.     România din acei ani era cel puţin capitalistă, exceptând 
posesia de automobile şi excursiile în străinătate (mă refer la 
nivelul de trai şi cultural). Timişoara era o bijuterie de oraş, cu 
limbile lui amestecate, era plină de Fiaturi şi italieni care-şi 
petreceau week-end-ul la noi. Barul de noapte însemna o 
groapă uriaşă, pe fundul căreia exista scena luminată ingenios, 
iar deasupra, la aprox. 5 m, se afla ca un balcon, platforma pe 
care stăteau mesele luminate cu lampioane. Pe jos dormeau 
întinşi, beţi, italieni cu bani mulţi în buzunare. Călcam printre 
ei, conduşi de directorul barului, maestrul de balet de la Opera 
timişoreană, aşa zisul Charlie. Acesta, în copilărie, dusese la 
ora de biologie o vacă în clasă. Era fiul prefectului. Gesturi 
ilare, râsete pe măsură, căci de urcat la etajul doi, a urcat el 
vaca, dar de coborât, mai greu. 
 
R.        Ce însemna facultatea pentru tine în acei ani? 
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P.C.     Doi ani la Timişoara am studiat şi nu pot nici acum să 
cred că şcoala m-a amărât întratât încât şi după 26 de ani să nu 
mi-o amintesc cu plăcere, să fac tot posibilul să obţin transferul 
(aproape, imposibil la Politehnica din Bucureşti), reuşit, totuşi, 
cu mare chin în anul III al studenţiei mele. Nu este lipsit de 
curiozitate a spune câteva cuvinte despre imaginea 
învăţământului românesc superior la acea dată, anii '70. In 
primul rând, şcoala superioară nu se compara cu şcoala medie 
şi liceală, unde dominau notele la purtare şi notele obţinute de 
cele mai multe ori fals, fals şi atunci, când rezultatul lor 
însemna “toceală”. La facultate învăţai în sesiune şi luai nota 
pe care o meritai la susţinerea examenului. Facultatea 
timişoreană se spunea că este recunoscută în Occident. 
Abureală. Existau câţiva profesori greu de suportat (probabil ei 
acceptaţi în Occident). Cu papion, dar cam nebuni, care ulterior 
în amintirile noastre au constituit şi constituie sarea şi piperul 
unor amintiri. Pur şi simplu unii doreau să-ţi şteargă 
personalitatea. Probabil, că era o răzbunare mocnită, pe sistem. 
Nu discut capacitatea intelectuală. Dar să înveţi cu un Silaş, 
care te obliga să dai cu capul în tablă la ora de curs, scos fiind 
inopinat la un răspuns de 10 secunde; cu un Boleanţu 
(Rezistenţa materialelor) care te punea să scrii o tablă întreagă 
de demonstraţii matematice şi dacă vorbeai prea mult te 
trimetea să faci avocatura; cu o "Sperietoare" - T.H.Gheorghiu 
(Matematici speciale) care să-ţi dea la examen redarea teoriilor 
sale sub formă "de la pagina n la pagina n+10", pentru mine - 
practicant de viaţă şi artă - era prea mult. Mai erau şi alţii… Au 
mai fost şi cazuri când asistenţi universitari (astăzi la toţi 
"plimbă geanta" prin Universitate li se spune profesori 
universitari), te loveau crunt datorită invidiei pentru o prietenie 
cu o prietenă (sic!) nedeclarată de-a lor. În sfârşit învăţătura era 
învăţătură, dar ruptă de realitatea timpului, aşa că m-am hotărât 
să plec la Bucureşti, unde auzisem că se punea mai puţin accent 
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pe obiele şi izmene, adică pe originea sănătoasă. La Timişoara, 
singurul lucru mai bun a fost că am cunoscut-o pe Cornelia 
Vasile, pe Ştefan Ruha, pe Remus Georgescu, demni 
repezentanţi ai muzicii culte din oraşul de pe Bega. Mai este de 
menţionat un lucru interesant, ţinând de interferenţa artelor: 
mulţi dintre profesorii de la Politehnică erau membri 
orchestrelor profesioniste din oraş (Operă, Filarmonică...) 
 
 
R.          Ştiu că te-ai mutat la  Bucureşti... 
 
P.C.     La începutul anului trei am reuşit transferul la IPB - 
TCM Bucureşti. A fost o schimbare radicală. Dacă la 
Timişoara, cursul de Teoria Mecanismelor era unul de doi ani 
cu un laborator săptămânal de şase ore, cu robot de verificare al 
cunoştinţelor la intrarea în laborator, la Bucureşti, acest curs, se 
desfăşura pe parcurusul unui semestru, nu avea laborator, ci un 
seminar săptămânal. Nici acum nu am înţeles, după 20 de ani 
de proiectare, necesitatea acestui curs maraton şi al 
laboratorului său.  
TCM-ul bucureştean era mai axat pe problemele specifice unei 
facultăţi de tehnologie, constatare pe care aveam să o fac pe 
propria răspundere, când am angajat la atelierele de proiectare 
tehnologică absolvenţi ai ambelor facultăţi, Timişoara şi 
Bucureşti. 
Aproape de conducerea statului, în capitală, IPB-ul începuse să 
aplice metode moderne împrumutate din gândirea americană 
(vezi cursul de organizare şi conducere al întreprinderilor - 
OCI), profesorii şi asistenţii având un comportament civilizat 
în raport cu studenţii. Dispăruse dobitocia şi îndobitocirea. La 
Bucureşti am simţit gustul pentru învăţătură, pentru cercetare 
şi, pentru prima dată, mi-am apreciat notele. Totul era 
ultramodern. Se mergea pe ideea colaborării cu marile uzine şi 
institutele de cercetare. Profesorul Gavrilaş ne-a făcut o ofertă 
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demnă de cea mai avansată economie de piaţă... "Cine se 
specializează în programarea asistată de calculator a maşinilor 
cu comandă numerică, are de la mine examenul de TCM luat". 
Ştiam de la studenţii mai mari, că acest examen (care practic te 
forma în ştiinţa tehnologiilor de prelucrare) era ceva cu totul 
special. Trebuia să răspunzi din toate cursurile. Examenul 
putea dura şi treizeci de zile, ieşeai din sală, mâncai, dădeai 
telefoane, trebuia să rezolvi o problemă practică prin prisma 
teoretică. Ulterior, am văzut că oferta lui Gavrilaş (27) nu a 
fost chiar o “gogoaşă” uşor de mâncat. Ca să poţi face un 
program pe calculator trebuie să parcurgi un sistem informatic, 
deci este necesară cunoaşterea perfectă a aceluiaşi sistem în 
variantă clasică, informaţională. Norocul nostru că toată 
specializarea s-a făcut la IMGB, CINOR, IPTCPM (28)... La 
examenul de stat am fost "doxa" şi am plecat din facultate cu 
regret, dar doritor de a începe aplicarea noului sistem 
tehnologic. De aceea am ales Fabrica de Avioane Craiova 
(unde mi se spusese că ceea ce ştiam noi – prietena Leontina  şi 
cu mine, se afla la mare căutare). 
 
R.          Diplomele de studii superioare   nu   prea   erau 
recunoscute în Occident... 
 
P.C.    Arta, sub toate formele ei, era recunoscută “în afară” 
fiindcă în goana formidabilă dupa productivitate şi specializare, 
lumea occidentală avansată industrial a neglijat idealul, cultura 
de masă, cântând puternic pe coarda materială. Vorbesc de 
perioada ulterioară înfiinţării “Cortinei de Fier” (29). Marii 
artişti occidentali erau evrei, răsăriteni evadaţi, şi nu numai. Au 
fost şi altele, artele bogate, estetica industrială, designul, 
sculptura... Câţiva ani au excelat şi artiştii lor adepţi ai 
curentelor decadente, rezultate din bunăstare (din preaplin). 
Oricum pentru artă ei nu considerau necesară existenţa 
diplomei şi uniunii patronate de stat. In rest, pentru partea 
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industrială, îţi spun, că din întâlnirile avute cu parteneri 
occidentali (repet, neţinând cont de estetica industrială şi 
designul în sensul lui Cristofer Jones şi V.E. Maşek(30), care 
erau componente ale tehnicii, simulând foarte bine aspectul de 
calitate) nu am constatat superioritatea pregătirii lor. Cred că ei 
luaseră această măsură, a nerecunoaşterii şcolii noastre, din 
motive protecţioniste. De fapt nu mai erau la curent, căci în 
învăţământul superior - serios studiat, la noi, se eliminase 
pregătirea ideologică. Oricum, nerecunoaşterea diplomelor 
noastre universitare era o consecinţă a existenţei acestei cortini 
de  fier. Deci, în consecinţă,  în întâlnirile directe, niciodată nu 
am fost luat peste picior, pus să aştept, niciodată nu am fost 
lipsit de serviciul de protocol aferent care a funcţionat 
impecabil, faţă de al nostru, lipsindu-i spectacolul folcloric cu 
doine şi căluşari. Ar mai fi o caracteristică de menţionat. Pentru 
occidentali, diploma universitară părea un paşaport pentru 
separaţia dintre clasele sociale, pentru activitatea de conducere. 
Ori în aceste cazuri, ideologia are un cuvânt greu de spus. Şi în 
cazul meu a fost la fel; astfel că având nenumărate contacte cu 
străinii, primirea mea în PCR s-a făcut foarte târziu… 
 
 
R.       Se spunea, atunci, că inginerii ies cu toptanul şi se cânta 
"Fata mamii ce-ai vrea tu/ Inginer să-ţi dea mămica/ Da, da, 
mămico, da..." 
 
P.C.    Ingineri au ieşit cu toptanul, nu mai mulţi ca acum sau 
ca în Germania sau Franţa. Era un adevăr ce rezulta din 
puternica industrializare a României, industrializare, care 
trebuia să creeze raportul "un producător la 80 de locuitori" 
(procent modern, existent în toată lumea, care trăieşte pe 
picioarele sale). Că au fost copii veniţi din şcolile rurale, în 
număr mare, şi au ajuns ingineri, nu este o vină esenţială pentru 
societate. Prin aceleaşi şcoli au devenit şi avocaţi, medici, 
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profesori şi... economişti (geloşi pe ingineri, că aceştia, aveau o 
gradaţie în plus la salariu). Ei au inventat, de fapt, prostia de 
după '89, spunând maselor răzvrătite că inginerii nu ştiu să 
conducă, nu trebuie să conducă o întreprindere... nu pot fi 
“manageri”! Am înghiţit această prostie (care am înghiţit!) şi, 
din prea mult bun simţ, ne-am făcut scriitori, ziarişti, 
prezentatori tv, chiar contabili, chiar economişti, demonstrând 
capacitatea extraordinară a celei mai înalte şcoli din lume: 
Politehnica (model românesc, ‘70). Am demonstrat oricui, că, 
exceptând Medicina şi Dreptul, putem îndeplini (în mare) orice 
funcţie fără pregătire prealabilă. E drept, la oferta consistentă 
de locuri de muncă, au fost cazuri când au apărut ingineri slab 
pregătiţi cultural, dar câţi oare din alte specialităţi nu erau 
dobitoci? Repet, inginerul cult este cea mai mare bogăţie a 
comunităţii umane. El, precum spunea Arghezi, "din bube 
mucegaiuri şi gunoi născut(a) frumuseţi şi preţuri noi" - citat 
aproximativ - este singura alternativă în domeniul creaţiei de 
lucruri utile. Aşa a fost şi în lumea Renaşterii, postrenaşterii, 
aşa a fost şi va rămâne mereu. Ingineria este "alchimia" 
superbă a ultimelor două secole, când omul şi-a amenajat supe-
rior gospodăria (altfel zis “comunitatea”). 
Când am terminat facultatea, trecând printr-o “repartiţie” 
centralizată cu teleşpicher, pe ţară, cu un rector Tache, care m-
a întrebat (eu, fiind ezitant din prea multă zvonistică 
antiliberală): "Ei, comisare (31), te-ai hotărât? Da, dom' 
profesor!"  şi, coborând treptele amfiteatrului, am strigat: "aleg 
Fabrica de Avioane Craiova"... Proşti au fost aceia care au râs 
de ingineri... O demonstrează lumea, care nu mai trăieşte din 
creaţia micrometrului şi a şublerului, astăzi! 
"Rasa albă cum se ştie/Are pielea alburie/ Şi părul destul de 
lung/ Şi lucrează la un strung/ Rasa roşie se ştie/ Are pielea..." - 
superbă poezia lui Nichia Stănescu închinată strungarilor de la 
Mecanică fină-Bucureşti 
 



 

 48

R.          Stagiatura de trei ani era o etapă a vieţii de inginer. Era 
şi este necesară această stagiatură? 
 
P.C.       În organizarea complexă a producţiei şi a muncii din 
perioada anilor 70, când se punea problema aplicării celor mai 
avansate procese tehnologice menite să crească calitatea şi 
productivitatea  muncii, după ce facultatea te înarma cu un 
număr însemnat de cunoştinţe teoretice, cred, stagiatura trebuia 
să fie obligatorie poate unul-doi ani în loc de trei. Mie  nu mi-a 
trebuit decât trei luni. Munca de proiectare trebuie să 
decripteze tot. Printr-un proiect tehnologic este necesar să se 
cunoască în amănunt întreg procesul de fabricaţie pentru a-l 
măsura (cuantifica) corect, pentru a găsi căile de pedalare spre 
productivitate şi calitate. Acest lucru nu se poate face fără a 
cunoaşte în amănunt realitatea, fapta tehnologică la nivel de 
operaţie, fază şi mânuire.  
România, băgată până peste urechi în multidezvoltare, încerca 
să cuprindă întreaga arie de producere a bunurilor de consum 
atât pe verticală (bunuri direct pentru consum) cât şi pe 
orizontală (subansamble pentru alte produse – cooperare în 
producţie, cea mai dificilă şi mai specifică industriei capitaliste 
dezvoltate: interschimbabilitate, productivitate, locuri de 
muncă). În acest caz, inginerul proaspăt sosit din facultate avea 
nevoie de specificul local al organizării muncii… În cazul 
absolvenţilor specializaţi într-un domeniu de vârf, precum cel 
al proiectării asistate de calculator în vederea programării 
maşinilor cu comandă numerică, această stagiatură era şi este 
suficientă la un termen de 5-6 luni (eu, la Avioane am stat 
deoparte – am urmărit ce fac alţii, după cum spuneam, doar trei 
luni), în cazul în care stagiarul nimerea (nimereşte) un loc de 
muncă specific specializării lui. Din această cauză 
programatorii de utilaje comandate numeric au intrat direct în 
focul producţiei (proiectarea tehnologică asistată - a maşinilor 
cu date numerice, deci sistemul informatic, atât de extins astăzi 
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şi în medicină, geografie-cartografie, proiectarea constructivă 
de toate felurile, nu se poate desfăşura în absenţa cunoaşterii în 
amănunt a muncii-mişcării fizice, a sistemului informaţional). 
Aşa se explică că ceea ce nu se fabricase niciodată (în 
aeronautică-la noi) începuse să se producă în serie: cadre de 
avion-fără tensiuni interne, feruri jambă, aripi etalon, cadrele şi 
gabaritele avionului IAR 99, calapoade, lucrările de artă pură… 
 
 
R.         Este adevărat că avionul  IAR 93 s-a fabricat după o 
licenţă  sârbească ?  
Care era atmosfera de  producţie într-o fabrică  militarizată ? 
 
P.C.    Intrând în rândul salariaţilor Uzinei 444 (Fabrica de 
avioane  Craiova), accesam, de fapt, spaţiul  productiv al unei 
industrii aeronautice, speciale, secretă. Exceptând motorul şi 
instalaţia de bord, avionul era de fabricaţie complet 
românească. Pentru a putea face o cooperare cu partenerul 
englez asupra subansamblului motor şi asupra instalaţiei de 
bord, guvernarea din acea perioadă procedase la o colaborare 
cu Iugoslavia (schimbând mai mult de  formă câteva 
subansambe din structura  avionului), partener prin care se 
intra în posesia aparaturii aduse din Anglia. CAER impusese 
României să nu  folosească aparatură din Vest pentru  
fabricarea avionului IAR 93. Aşa  ajunsesem, de exemplu, să 
fabric  câteva repere, minore, la INCREST Bucureşti - pe o 
maşină de frezat cu comandă numerică, pentru Iugoslavia. 
Ştiam să programez, asistat de calculator, piese pentru maşinile 
de frezat sau strunjit, fiindcă mă specializasem în acest 
domeniu (limbaj APT-RCW - Franţa), la IMGB Bucureşti 
atelierul de proiectare condus de inginerul Dumitru Tiu. La 
avioane Craiova rularea de programe pe calculator se făcea 
printr-un terminal legat la calculatorul CDC 3600 aflat la 
INCREST Bucureşti (de această dată lucram pe un limbaj 
ADAPT - USA). Odată cu angajarea noastră (eu şi prietena 
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Leontina Rus) în fabrica de avioane sosiseră utilaje de frezat cu 
comandă numerică STARAG – Elveţia, de mare compexitate. 
De fapt, tot în această fabrică, mai găsisem o maşină de ferzat 
care lucra după desen, adusă de la NASA - USA. Dotarea era 
excepţională. Organizarea aşişderea, dar începuse epoca de 
implementare a activităţii politice în toate sectoarele 
producţiei. Securitatea era o bomboană. Politica era batjocorită 
de toţi. Nu îţi povestec ce făceam la o şedinţă de sindicat sau, 
dacă eram invitat, la o şedinţă de partid... 
 
 
R.       Existau conflicte în cadrul procesului de producţie, să 
zicem între tehnica nouă şi tehnica tradiţională? 
 
P.C.     Cel puţin cât am lucrat  în întreprinderea socialistă, 
conflictele erau la modă şi uneori ele constituiau sarea şi 
piperul şedinţelor de producţie, sindicat sau PCR. Altceva 
decât conflictul între vechi şi nou nu prea am văzut, fiindcă 
proprietatea era a statului, plusvaloarea nu exista, idealurile 
erau teoretice, dar ele totuşi existau. Cei tineri doreau să fie 
evidenţiaţi, lăudaţi şi să ia câte o primă atunci când aceasta se 
dădea. Încet, încet a apărut şi moda comunicărilor ştiinţifice, se 
solicita inginerului aflat în afirmare participarea la activităţile 
legate de inventică-OSIM. Doctoratul era, aşa, ca un obiect de 
“rezervaţie”, un domeniu la care nu aveai acces decât cu pile 
sau au ajutorul PCR-ului. Majoritatea doctoranzilor erau în 
slujba Comitetului Judeţean PCR sau, mă rog, foarte rar, 
lucrător în producţie şi numai atunci când nu aveai muncă de 
răspundere (şef). Conflicte erau destule prin prisma celor spuse 
mai sus, unele fiind generatoare de progres. Spre exemplu, în 
Fabrica de Avioane Craiova exista un conflict între inginerul 
şef şi directorul tehnic sau între directorul tehnic şi directorul 
general. Uneori interesele lor difereau. Unul urmărea cifra de 
plan altul urmărea progresul tehnic. Urmărea ambiţia per-
sonală. Eu cu proiectarea asistată de calculator, reuşisem să-i 
împac pe toţi. Asta, fiindcă m-am priceput la oameni. 
Directorului general i-am dat ceea ce-i lipsea, l-am atras în 
activitatea de cercetare, de noutate tehnică, dorind să-i întăresc 
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poziţia de lider, şi în lumea tinerilor ingienri. Directorului 
tehnic sau inginerului şef i-am dat garanţia îndeplinirii cu 
succes a tuturor proiectelor lor (care de multe ori erau ale mele, 
dar am făcut în aşa fel ca să vină din partea lor, sau că nu le pot 
realiza fără ei). 

Cu toatea acestea am avut şi eu conflicte dure cu ambele 
părţi. De asta am trăit o demisie în 1980, a doua fiind în 1991. 
Oricum, conflictele ţineau mult de orgolii. 
 

R.         Spuneai că fabrica era bine organizată. Chiar aşa? 
Majoritatea spun că tocmai asta era buba înainte... 
 
P.C.      Cine a spus aşa, a pronunţat o prostie. Fabrica era bine 
organizată în contextul unei economii de tip socialist căreia îi 
lipsea însă proprietarul real. În scris, lege, fabrica era a statului. 
În verbal, a oamenilor muncii. Acestea au fost condiţiile cadru. 
Fabrica socialistă a fost construită după principiul platformelor 
industriale, adică avea înglobate toate serviciile şi utilităţile 
anexe procesului tehnologic. Indiferent de distanţa dintre ele, 
sau de specificul lor, acestea cuprindeau toate compartimente: 
de aprovizionare, transport, desfacere, mecano-energetic, 
sculărie, proiectare, CTC, pregătirea fabricaţiei etc. În aceste 
condiţii, "organizarea" întreprinderii era un serviciu, de multe 
ori savant, reuşind să le coordoneze pe toate (dacă le 
coordona). In acest sens susţin eu că organizarea era bună. 
Socialismul, prin prisma întreprinderilor producătoare de 
bunuri a avut şi rezultate surprinzătoare, vezi industria uşoară 
românească, vezi Iugoslavia, RDG, Ungaria, şi mai nou China. 
în anul '85, Bulgaria era mult înaintea noastră, dovadă că ne-
am stricat acoperişurile, cocoţând zeci, sute de antene, lighene 
şi tot ce mai vrei (pentru a prinde TV bulgăresc – noi cei din 
Oltenia). Personalul stufos rezultat din organizarea respectivă, 
în plus, lipsind proprietarul real şi dorinţa de plusvaloare, de 
concurenţă, era majorat şi prin acţiuni subiective. Toată lumea 
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trebuia să aibă un loc de muncă. În diferenţă cu noi, fabrica 
capitalistă avea înglobată în structură numai serviciile strict 
necesare, ei, nefiindu-i specifice activităţi de aprovizionare, 
sculărie, mecano-energetic etc. Aceste activităţi erau suplinite 
prin comenzi terţe. La nivel de concept şi stare informaţională, 
orice fabrică are aceste activităţi, dar fizic nu. De aici şi 
diferenţa de personal. Cam 50% din el făcea ceea ce trebuie,  
restul, ocupându-se cu sindicatul, partidul, brigada artistică, 
plus fumatul şi plimbăreala. Întreprinderea capitalistă pentru a 
compensa lipsa fizică a acestor compartimente, apela la unităţi 
specializate. La scară, noi păstrăm încă asemena vicii. De aceea 
la noi nici nu s-a înfiinţat bine o firmă, că  îşi cumpără mijlocul 
de transport, ajungând uneori să vedem patronul, circulând cu 
camionul pe post de taxi. De aia este şi multă aglomeraţie pe 
străzi. Toată lumea vrea să fie gestionar, să vândă şi să 
cumpere. Asta este încă o ţară a „comunismului” (mai prost 
decât cel dinainte) sau cum vrei să-i spui! …Prostul munceşte 
şi moare, iar  deşteptul cumpără şi vinde, tăieşte... 
 
R.          Care era situaţia în Europa de est? 
 
P.C.      Germania de est (1985) începuse să se trezească din 
această porcărie, interzisese circulaţia maşinilor, aparţinând 
instituţiilor productive de stat, după ora 16. Eliminase tura a 
III-a. În Bulgaria (1986) erau interzise şedinţele în săli 
speciale. Şedinţa se ţinea în mijlocul secţiei de producţie, în 
picioare, şi nu trebuia să depăşească 15 min. Bulgaria nu făcea 
inovaţii după 1980. Începuse să aducă din Occident linii de 
fabricaţie complete. Astfel, industria de tehnică de calcul, de 
discuri magnetice bulgăreşti, sufocase o parte din Europa.  
Fabricau elemente de etanşare din cauciuc pentru export, vest. 
Produsele afişate şi vândute în magazine aveau garanţia 
naturaleţii lor; schwepsul bulgăresc făcea furori. Vinul, poate 
singurul din lume neprefăcut, brânza, se vindeau preambalate. 
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Nemaiavând fonduri pentru importuri (după 1980), România se 
autosufoca în inventică şi inovaţie (mă refer la partea 
peiorativă a domeniului). Deştepţi eram, dovadă sectoarele din 
economie care nu se prăbuşiseră încă. Iată, spre exemplu, 
Fabrica de Echipament Hidraulic Rm. Vâlcea, care exporta 
peste 90% din producţie. Un export bun, de produse finite. Nu 
fals (vânzarea la kg. de semifabricate şi materii prime). Ne-am 
permis, în 1986, să anulăm un contract cu produse pentru 
S.U.A. datorită preţurilor umilitoare. Am refuzat un export 
jignitor (25 $ pe cilindru hidraulic, care se vindea ulterior pe 
piaţa vestică cu 500 $). Am fost arătaţi cu degetul, dar nu am 
procedat precum alţii, care s-au grăbit să construiască mult şi 
prost, remarcându-se în faţa conducătorilor iubiţi prin cantitate 
(sau înlocuind cuprul cu fonta în domenii absurde). 
 
 
R.        Îmi spunea cineva (sau tu spuneai), că ai implementat 
proiectarea asistată de calculator în mai multe centre 
industriale... 
 
 
P.C.   Cred, eu spuneam, fiindcă puţini se pricep şi azi la 
chestiunea asta. Oricum, între vremurile de azi şi cele din 1977 
nu prea mai sunt comparaţii (deşi pe plan mondial, între 
generarea de piese spaţiale prin frezare, de atunci şi de acum  
nu sunt diferenţe). Dar să revenim la întrebare. Deci, m-am 
angajat la I.Avioane Craiova în 1977. Eram proaspăt pregătit 
de cercul de programatori de la IMGB condus de Dumitru Tiu, 
limbajul APT-RCW, variantă simplificată a APT-ului, 
aparţinând francezilor. La IAV Craiova, o echipă de 5 
programatori practicau deja programarea manuală pentru 
maşinile de frezat ce aveau să sosească din Elveţia. Efectuaseră 
şi o specializare la fabrica producătoare, STARAG. Eu şi cu 
prietena Leontina Rus, când ne-am angajat în '77, toamna, ne-
am arătat ca specialişti în proiectarea asistată pe calculator, în 
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APT-RCW (bineînţeles şi FORTRAN). Atunci, Centrul de 
Calcul de la INCREST Bucureşti (cu care Craiova-Avioanele- 
avea un terminal pentru rulare de programe), a scos la iveală 
manualul de programare al limbajului specializat ADAPT, 
specific fabricării pieselor prin frezare. Atât ne-a trebuit. Am 
plecat la Bucureşti şi împreună cu inginerii soft de la 
INCREST, am implementat ADAPT-ul şi rulat primele 
programe. Nouă ne-a fost foarte uşor, întrucât  cunoşteam 
APT-RCW-ul. Se lucra într-un secret nemaipomenit. Reacţia 
de la Craiova a fost dură. Ne-au contestat însăşi principiile... 
Că nu poate rezolva "asistatul” ce face "manualul" etc. Au sosit 
maşinile din Elveţia. Aveam pregătite două programe pentru 
repere din avionul IAR 93. Până atunci, lucrasem câteva repere 
pentru Iugoslavia pe maşina de frezat de la INCREST. 
Zamfireseu (directorul tehnic al Institutului) era înnebunit, 
ţinea la noi extraordinar. Craiova ne arunca dintr-un 
compartiment în altul. Inginerul şef se certa cu directorul 
tehnic. Directorul tehnic susţinea programarea manuală, până 
când, după montarea maşinilor de către "ciocănitoarea Woody" 
(un evreu elveţian, genial, de 1,60 m), am dat drumul la primul 
program, în procedura asistată, direct în duraluminiu. Woody 
era prieten cu cei pe care îi specializase. M-a reclamat că am 
lucrat noaptea direct în material specific, şi nu în material de 
test (spumă poliuretanică, lemn etc). Rupsesem din greşeală şi 
banda perforată a unui coleg. Acesta mă reclamase conducerii. 
În acel moment a intrat Securitatea în joc, iar eu am fost salvat. 
Colonelul Ioniţă a dat dovadă de cel mai înalt profesionalism, 
nedând satisfaţie reclamanţilor. Din acel moment conducerea 
“mare”, a înterprinderii, a fost de partea noastră, dându-ne 
întrega libertate…Ne dam singuri de lucru, şi ce este mai 
important, constructorii, proiectanţii de avion, ne-au căutat 
prietenia, noi dându-le soluţii tehnologice la geometriile lor 
sofisticate… De fapt am anticipat proiectarea asistată-
constructivă! După ce ne-am cunoscut, ca programatori şi 
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tehnologi, el matematician, Traian Bădoiu-de la INCREST- a 
conturat prin frezare, foarte repede, macheta avionului 
Concorde, iar familia de ingineri aeronautici, Dumitrescu, 
Ludmila şi Gigi, au trecut imediat la geometrizarea asistată a 
avionului IAR 99, Şoimul, aflat la acea dată în fază de proiect. 
“Gabaritele” (secţiunile care determină fuselajul) de la acest 
avion le-am conturat şi fabricat noi!  
 
R.        Ai declarat că, atunci, în anii de început, te-a salvat 
Securitatea... Partidul, nu? 
 
P.C.     Îţi dai seama ce însemna într-o întreprindere strategică 
precum I.Av. Craiova, ca în dreptul numelui tău să existe o 
reclamaţie care aducea a sabotaj. Atunci nu eram membru 
PCR. Reclamatorii, da! De aceea am fost luat în primire de 
Securitate. Chemat la discuţie individuală, am declarat că 
necunoscând bine comenzile de la maşina unealtă de frezat, am 
rupt banda perforată, care aparţinea unui coleg. Nu era o 
tragedie, banda, putând fi lipită imediat, existând  un dispozitiv 
pentru această operaţie. Apropo, după ce am venit la Rm. 
Vâlcea, am conceput şi eu un dispozitiv de reparat, depanat 
benzi perforate, parcă în amintirea acelui fapt. Am obţinut 
chiar şi un brevet de invenţie. Dar să revin... Colonelul Ioniţă 
m-a descusut şi şi-a dat seama că acţiunea mea a fost fără 
intenţie şi fapta era fără pagubă materială. Chiar nici una. Mai 
mult, reprezentantul elveţian care pusese în funcţiune maşina, 
în ciuda faptului că m-a criticat pentru risc, acela de a lucra di-
rect în material fără probă test, a comunicat forurilor 
conducătoare că în fabrică erau persoane care stăpâneau 
meseria de programator peste nivelul celor specializaţi în 
Elveţia. Din tonul Securităţii am simţit că eram apreciat. Mai 
mult, mai târziu mi-au creat o protecţie declarată introducându-
mi în anturajul intim foşti prieteni de facultate pe care trebuia 
să-i specializez şi care au avut sarcină să-mi asigure liniştea şi 



 

 56

să-mi creeze un nume în meserie. Cel real. Au simţit parcă, sau 
era scris undeva, că vom pleca la terminarea stagiaturii din 
Uzina de Avioane. 
În 1977, Partidul nu avea puterea de după 1980. Nu eram 
membru PCR deşi doream asta, pentru că cel mai bun prieten al 
meu din facultate a fost secretarul PCR, Nelu Dascălu. De-abia 
după 1983 s-a pus această problemă. Am fost primit imediat, 
căci, se pare, Securitatea mi-a dorit internaţionalizarea, dar 
Partidul a hotărât să rămân în fabrică. Ori, se ştie, Securitatea 
nu se băga peste membri PCR. În fapt, şi în 20 (exact nu mai 
ştiu) decembrie 1989, şeful magaziei de documente secrete, 
BDS, cadru al Securităţii, dar om cu ţinută morală m-a oprit să 
execut un ordin al conducerii întreprinderii (dat de director în 
biroul său ocupat de armată) acela de a umbla în acea seară pe 
la casele salariaţilor muncitori şi de a-i chema la 
Fabrică…Trebuiau să plece la Timişoara, cu bâte! Tot el, mi-a 
spus în acea seară, că niciodată, în acea fabrică – IEH nu aş fi 
ajuns director...datorită stilului autodidact! În iunie-1990 m-au 
trimis la Paris, iar în septembrie, la Francfurt pe 
Main...probabil ca să nu fiu aici!?...Se aranjau posturile...Noua 
conducere...Consiliul de adminisrtraţie, sindicatele. 
 
 
R.     Foarte multe lucruri se leagă de perioada craioveană, de 
perioada despre care spui că ai excelat în programarea asistată 
a maşinilor cu comandă numerică, de sculptura cibernetică. 
Este posibil să discutăm despre o inginerie a artei? 
 
 
P.C. Ar fi bine să  încep cu începutul. Ce înseamnă această 
proiectare asistată?  
Deci, într-o fabrică, uzină constructoare de maşini, sunt freze, 
strunguri (automate şi semiautomate), raboteze, toate clasice, 
adică la care lucrează un muncitor. El fixează semifabricatul 
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(materialul) în zona de lucru a maşinii unelte, o prinde cu bride 
şi şuruburi, apoi începe să o prelucreze conform desenului 
tehnic-tehnologic. Maşinile cu comandă numerică sunt, 
arhitectural, vorbind, la fel cu cele clasice, doar că au ataşate 
câte un panou electronic care lucrează independent de 
calculator (adică programul se introduce cu o casetă cu bandă 
magnetică, bandă perforată sau direct din tastatură - la piesele 
foarte simple), acesta fiind un sistem “off line”, sau care 
lucrează cu calculator - legătură directă - sistem “on line”. 
Operatorul (căci acum muncitorul se cheamă operator) 
instalează programul şi maşina unealtă lucrează singură, 
executând piesa . Aceasta este prelucrată fără intervenţia 
omului, conform programlui întocmit de ''cineva". 
 Proiectarea asistată a acestor tehnologii înseamnă tocmai 
întocmirea acestor programe care trebuie să înlocuiască  
măiestria omului; să ştie exact ce trebuie să facă acesta, să 
transforme desenul tehnologic în “date de prelucrare”, să 
introducă informaţiile tehnologice şi să  fie întocmit, 
programul, cu ajutorul calculatorului. Dacă este întocmit 
manual, adică cu pixul pe hârtie şi apoi transpus în suport 
informaţional – banda perforată sau magnetică - printr-o 
tastatură de periferic, înseamnă că s-a realizeazat o programare 
manuală. Să revenim la proiectarea asistată. Limbajele de 
programare sunt standard, create de firme specializate, 
exemplu APT, APT-RCW, ADAPT... De multe ori acestea 
sunt limitate, obligă la acelaşi algoritm, caz în care 
programatorul crează “programe tip” pentru generarea unei 
familii de piese. Programul care descrie geometria piesei se 
cheamă procesor, iar cel care imprimă datele rezultate în 
perifericul de lucru se cheamă postprocesor. Unii au talentul de 
a le comasa. În 1977, noi (eu şi Leontina) lucram şi cu 
programe standard (tip APT), dar şi cu programe întocmite de 
noi (mă refer la programe sursă, adică procesoare). 
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Această activitate este foarte apropiată de artă (în sens savant), 
deoarece se pot prelucra forme asupra cărora putem interveni 
în execuţie cu elemente de surpriză (care dacă nu sunt 
comunicate, face piesa - formă nerepetabilă) sau se pot prelucra 
pur şi simplu forme spaţiale care să reprezinte un obiect 
aproape perfect, un obiect care să conţină multe informaţii 
regăsite în starea pură a naturii: trupul uman, zborul păsării 
măiastre, măiestria meseriilor de dezvoltat forme noi; cu alte 
cuvinte să fie artă. Aşa s-au născut sculpturile cibernetice. Aşa 
s-au născut primii roboţi inteligenţi. Puţini oameni stăpânesc 
această meserie, iar dacă rezultatul muncii lor este precum o 
operă de artă, adevărată, dar şi frumoasă, înseamnă că putem 
discuta de o inginerie a artei. La rândul meu, te-aş întreba: oare 
cel care a pictat Capela Sixtină sau a construit Sfinxul Egiptean 
nu face dovada cunoaşterii unei inginerii a artei? Este posibilă 
acţiunea lor fără proiect şi rezultat pozitiv, adică un rezultat cu 
potenţial (să mai adăugăm şi) maxim? 
 
R...    Practic, în sensul celor spuse, legat de proiectarea 
asistată, care ar fi fost materializarea ei în industria 
aeronautică? 
 
 
P.C.     Prin anii ‘77 ai secolului trecut existau câteva centre de 
proiectare în industria constructoare de maşini cu specific legat 
de munca cu ajutorul calculatorului, direct, în domeniul 
tehnologic. La acea dată nu putem vorbi de o aplicaţie la scară 
industrială decât la câteva unităţi unde funcţionau maşini unelte 
cu comandă numerică (şi nici acolo, întotdeauna!... am văzut, 
existenţa principiului manual). Ambiţia clasei conducătoare a 
societăţii era mare. Se cerea implementarea acestor maşini la 
scară industrială. Lucrurile nu stăteau chiar aşa, la acea dată, ca 
şi acum sau până acum, de altfel, numai maşinile cu comandă 
numerică din import făcând faţă cerinţelor, şi putând oferi o 
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specifică productivitate doar în întreprinderile de aviaţie sau 
unităţile de fabricaţie pentru obiecte de sculărie (modele 
gabarite, matriţe de injecţie şi vulcanizare, matriţe de 
deformare plastică); problema însă devenea stringentă pentru 
întrega industrie, republicană. Prelucrarea cu calculatorul 
rezolva problema spaţialităţii pieselor (sau planeităţii cu cote 
diversificate în număr foarte mare) care, uneori, în aviaţie spre 
exemplu, precizia cursivităţii formei, alunecării fluide, devenea 
vitală. În plus, în acelaşi domeniu, se punea problema 
aplicabilităţii imediate, viteza de execuţie, al timpului scurs de 
la proiect la obiect. Odată cu instalarea acestui sistem în fabrica 
de avioane Craiova au început să apară piese care până atunci 
se ciopleau pur şi simplu prin frezare... Feruri de jambă, cadre 
intrados-extrados, modele pentru avionul nou IAR 99... Piese 
de sculărie din industria automobilului, de exemplu, matriţele 
“Oltcit”… Primele matriţe pentru injectarea pieselor din 
material plastic. În lume, locul tablei de oţel era din ce în ce 
mai mult luat de materialul compozit (înlocuitor). Cea mai grea 
matriţă a Oltcitului am construit-o pentru piesa denumită 
"Apărătoare stânga-dreapta" pe care am realizat-o la Râmnicu 
Vâlcea. Când Nicolae Ceauşescu şi-a dat seama că programul 
de preluare al pregătirii de fabricaţie de la Citroen, pentru 
Oltcit, era nerealizat, prin 1984, atunci, au căzut multe capete. 
Partea română avea obligaţia  indigenizării până la acea dată a 
întregii pregătiri de fabricaţie a automobilului contractat cu 
Citroen (care ne penaliza prin intermediul preţului pieselor 
importate). Am realizat aceste matriţe  aproape printr-o 
aventură tehnică, minune, chiar după părerea experţilor 
francezi, nemaiîntâlnită în acea vreme (prelucrare complet 
asistată). Matriţele au fost executate, având ca desen tehnic 
nişte curbe scara 1/1 fără definire matematică. Această definire 
am realizat-o într-un proiect comun cu INMT Bucureşti 
(Institutul Naţional de Motoare Termice), unde exista o maşină 
de măsurat în coordonate, italiană, DEA, şi cu care, din desenul 
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de piesă, am ridicat coordonatele punctelor de inflexiune din 
curbele respective, aparţinând viitoarei piese. Matriţele au fost 
lucrate în poziţie de asamblare, "în picioare", teoretic, neputând 
fi prelucrate, datorită “adâncimii” de frezare, decât cu nişte 
scule pe care le-am inventat chiar atunci şi pe care nu le-am 
mai omologat la OSIM, timpul scurt, nepermiţându-ne acest 
lucru. Matematicianul Traian Bădoiu, de la INCREST, a 
întocmit programul în coordonate de lucru prin frezare, pe care 
noi l-am tehnologizat, urmând a executa o lucrare de mare 
valoare tehnică şi artistică, “tăindu-le” suflarea şi celor mai 
pretenţioşi “esteţi” din cercurile înalt intelectuale ale patriei: 
CITROEN, Centrala industrială, Minister…. 
 
R…     Ai mai colaborat cu Traian Bădoiu? 
 
P.C.     Traian Bădoiu a intrat în comanda numerică după ce m-
a cunoscut pe mine, în 1980. Era unul dintre cei mai talentaţi 
matematicieni (dacă nu poate cel mai bun) de la INCREST 
Bucureşti, cu un doctorat în matematică luat prin 73, la Paris. 
Inventase un sistem matematic de definire uşoară a suprafeţelor 
spaţiale cu care practic putea rezolva orice fel de geometrie; în 
1979 toamna, ne-am cunoscut, când a venit la Craiova să-i 
tehnologicizez şi să-i execut o piesă formidabilă, intitulată 
“Aripa etalon” şi necesară etalonării sufleriei sonice de la 
INCREST. Programul adus de el consta într-o descriere a unei 
secţiuni de aripă pe care eu trebuia să o desfăşor pe o lungime 
de 2500 mm. Grosimea piesei avea 40 mm, iar bordul de fugă 
(spatele aripii) era de 0,4 mm. A rezultat o operă de artă. Am 
lucrat la ea zi şi noapte, aproape 30 de zile. Se poate scrie o 
carte despre tehnologia de fabricaţie a acestei aripi, aşa cum o 
carte şi mai voluminoasă se poate scrie despre tehnologia de 
fabricaţie a matriţelor Oltcit. M-am stimat mult cu Traian 
Bădoiu, un om care semăna cu Ciprian Porumbescu…După 
această piesă s-a îndrăgostit de comanda numerică şi a creat 
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programul de care vorbeam mai sus, venind la Craiova şi 
executând pe maşina de frezat STARAG, o machetă a 
avionului Concorde, în duraluminiu… 
După 1991, am vrut şi chiar aranjasem cu el să facem o echipă 
privată de proiectare. Dar cine să mai cumpere, cine să mai 
comande asemenea lucrări, într-o ţară care începuse 
capitalismul cu activitatea de contabilitate şi făcea propagandă 
supremaţiei managementului economic...ca şi cum până atunci 
aplicase un management…artistic. Confuzii imbecile între 
inginerie şi economie, între ingineri şi economişti…      
În ce priveşte colaborarea în acest  sistem, trebuie să menţionez 
că el este de mai multe feluri. Colaborarea în parteneriat, doi 
sau mai mulţi indivizi se ocupă de câte un subsistem al 
sistemului asupra căruia se operează, colaborarea pe părţi; 
colaborarea în echipă, în care activităţile se întrepătrund, şi mai 
există colaborarea ierarhică care nu conţine termenul de 
paternitate pe secvenţă, pe fiecare etaj informaţional, practic 
militărie în care gradele nu au valoare…Această colaborare 
ierarhică, specifică activităţilor de producţie, mai ales în 
vechiul regim, mă obliga, ca şef, să-i învăţ pe ceilalţi fără să mi 
se recunoască acest lucru, deci, în cadrul serviciului (!?!); 
trebuia ca eu să spun mură-n gură unui subaltern ce să facă  la 
o lucrare. Cum un învăţător dă  unui şcolar să copieze sau îi 
dictează, iar după ani, acel elev reproduce în serie actul iniţial.  
Noţiunea de colaborare are mai.multe  nuanţe şi trebuie bine 
stabilită. Oricum,  în economia de piaţă, aviz celor care îşi 
revendică nemeritat anumite paternităţi, este clar că autor este 
cel care semnează lucrarea, care o conduce. În cazul colaborării 
mele cu T. Bădoiu, a fost una de parteneriat, el definind 
geometria unor piese, gândite matemartic, de el, şi prelucrate 
tehnologic de mine cu tot ce presupune acest lucru, inclusiv 
transferul de limbaj-program. Făcusem şi eu programe sursă, 
pentru suprafeţe Tip (subprograme), în APT RCW, în ADAPT, 
în Fortran – 1977-79 ( “C’e una meravigliosa sistema”), altele 



 

 62

de conturare spaţială, în 3D, eminamente numai prin 
soluţionare geometrică-deci şi matematică („Cum vă place”, 
Sfera, „Cadrul 28 a” - 1978, „Canalul de Zală” – 1979) care ar 
fi fost greu realizate cu programele „mamă” (cele din familia 
APT) datorită timpului mare de rulare, şi la care am renunţat 
după 1981, când, doar în Basic şi Fortran am continuat să creez 
acele programe TIP (miniprocesoare-postprocesoare); doar la 
programul naţional OLTCIT am apelat la Traian Bădoiu cu al 
său program de conturare spaţială, matematizat superior, şi cu 
care rezolva f. uşor acest segment de suprafeţe, total 
“strâmbe”…M-am folosit de el la execuţia Matriţelor Oltcit… 
Pentru celelalte suprafeţe spaţiale, riglate, miniprocesoarele 
mele au dat rezultatele care se cunosc şi astăzi…În parte ca 
programe, total ca proiectare tehnologică asistată, nevasta mea, 
Leontina, a preluat după 1983 întreaga activitate, eu, devenind 
tehnologul şef al Interprinderii Hervil...  
 
R…    In perioada cât ai lucrat la Avioane Craiova ai sculptat, 
ai păstrat legătura cu arta? 
 
P.C.     Pe întreaga perioadă a facultăţii, apoi ingineria de la 
Craiova, continuând cu cea de la Echipament Hidraulic Rm. 
Vâlcea şi până în 1989, 22.12.89, deci 16 ani, arar m-am 
ocupat de creaţia sensibilă, pur literar şi artistică. Am zis “pur”. 
Creaţie în context artistic. Practic, deloc. Sculptura cibernetică, 
cele câteva lucrări realizate pe maşinile cu comandă numerică 
şi elaborate cu ajutorul calculatorului, nu au intrat în categoria 
unor preocupări artistice de scop. Atunci când le-am executat, 
între '78 şi '80 am lucrat cu ochii deschişi către un univers 
ştiinţific, de unde aşteptam supremaţia în arta unei meserii 
căreia voiam să-i dăruiesc totul. Datorită acestor lucrări am 
realizat alte opere necesare dezvoltării tehnologice a societăţii 
din acei ani. Am mai spus acest lucru. Transformasem 
ingineria într-o necesitate de existenţă. Artă în înţeles clasic 
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(pictură, grafică sau sculptură) nu am făcut. Am consumat însă 
artă. Am fost prezent la concertele simfonice, la expoziţii, 
lecturam publicaţii de artă, mergeam la Bucureşti pentru 
anumite manifestări ştiinţifice, colateral vizitând vechi prieteni 
artişti. Am avut chiar şi un mic cenaclu de poezie, format cu 
prietenul meu inginerul Luca Georgescu (32) şi cu un grup de 
muncitori frezori la maşinile cu comandă numerică…Apoi, la 
Rm. Vâlcea, m-am axat atât de tare pe ştiinţa proceselor 
tehnologice încât am uitat de poezie. De muzică, nu. De 
pictură, de... Intrasem în jocuri mari, afaceri internaţionale, 
doream ca tehnica şi ştiinţa  mea, şi a prietenilor mei (căci 
aveam şi aşa ceva, conducând colective de proiectanţi), să 
răzbată şi să domine piaţa internaţională la care aveam acces... 
Germania de est (prin ea Vestul), Polonia, Bulgaria, 
Cehoslovacia şi URSS. Participam la tot ce însemna, sesiune 
de comunicări ştiinţifice, concursuri, activităţi de inventică şi 
inovaţie. Formasem sau a fost format, un nucleu care 
expandase în lume şi ne purtam de la egal, nu ne putea opri 
nimeni. Deci artă, în sensul ăsta banal şi perimat, pur-boem, nu 
am făcut până în decembrie 1989, când... Atunci a căzut totul. 
Eu am simţit nevoia să mă exprim invers decât au dorit alţii să 
o facă. Am plonjat în activitatea privată. Am coborât în boxă şi 
am început să sculptez ceea ce vedeam la televizor, ceea ce 
simţeam că trebuie să facă umbră simţirii mele. Aşa au apărut 
sculpturile în lemn în imagine aproape tradiţională, sfâşiate şi 
zdrenţuite, precum “copiii Revoluţiei”. 
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Întreprinderea de Echipament Hidraulic 
Râmnicu Vâlcea 

 
 

R...         Să revenim la anul 1980, când ai sosit  la Râmnicu Vâlcea. 
 
 P.C.       În luna noiembrie 1980 mi-am depus demisia la Fabrica 
de Avioane Craiova, dintr-un orgoliu nestăpânit (mi se 
comandase-ordonase cu câteva luni în urmă să execut o piesă 
pentru IAR 93, în două săptămâni, o piesă care nu fusese 
niciodată executată, până în acel moment, avionul, zburând 
fără ea...percutorul tunului de la bord, ori, pentru realizarea 
modelului lucrasem aproape un an - era o contribuţie personală 
sută la sută, pentru care nici măcar nu primisem o 
"evidenţiere"),  dar, şi dintr-un interes pe care nu ştiu cum să-l 
numesc - nostalgic în acelaşi timp - fiindcă directorul de la IEH 
Vâlcea, inginerul Victor Popa (decedat în 1982), îmi propusese 
să vin să lucrez pe strada mea. Un TCM-ist nu-şi putea permite 
transferul de la I.Av. Craiova. Aşa era moda. La Râmnicu 
Vâlcea fusesem tentat să vin, căci fabrica se construia (repet) 
pe strada la capătul căreia, spre vest, mă născusem eu. Deci, în 
decembrie '80, reuşisem pur şi simplu "să fug" de la Craiova, 
Leontina, acum soţie,  rămânând acolo încă două săptămâni (ea 
dându-şi demisia după mine, sperând, ca motivaţie, la un trans-
fer...). 
Directorul Popa ne promisese transferurile, lăudându-se cu 
mari relaţii în direcţia specială a ministerului, condusă de Ion  
Boldur. Din prima zi, directorul mi-a cerut să schimb integral 
programa de maşini unelte (proiectată de Institut), pe cât 
posibil, să cumpărăm maşini din import, toate, cu comandă 
numerică. Personal, atât am aşteptat. Trebuie să amintesc că în 
fabrică (aflată încă în construcţie) activau la acea dată zece 
persoane dintre care doi erau şoferi, doi portari, un om de 
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serviciu, directorul, ingierul şef C. Dinescu, eu, inginerul 
Constantin Casapu şi inginerul şef mecano energetic, 
Constantin Gârju. Ceilalţi, care urmau să se angajzeze, lucrau 
în filiala Institutului, care, aşa zis, ne coordona tehnologiile 
(!?). 

 
R.   Să ne referim la economia românească, aşa cum funcţiona 
ea în anii 80... 
 
P.C.  Un om cam norocos, zilele trecute, spunea la televizor că 
avantajaţi sunt astăzi cei care au lucrat în epoca trecută în 
industria deratizării sau în industria coşurilor de nuiele, pentru 
că ei, faţă de cei care au lucrat în marea industrie, mai cunosc 
şi ceva finanţe, şi ceva aprovizionare, şi ceva proiectare, şi câte 
şi mai câte...ca şi cum cei care au lucrat în marea industrie, 
ingineri, nu cunoşteau activităţile conexe. Nu ştiau că la 
Politehnică, pentru cine a vrut să-nveţe, se studiau toate 
domeniile care concură la apariţia unui produs...Nu spunea, 
ceea ce cu 200 ani înainte un personaj dintr-o carte de Jules 
Verne, jubila, „că nimeni nu s-a îmbogăţit cu mintea sau cu 
mâinile sale”... Nu vroia să vorbească despre şansă, noroc 
şi...corupţie. Nu vroia să spună că nu poţi exista "singur" în 
lumea afacerilor. Aici e tot şpilul economiei de azi. Totul este 
un pachet care se ambalează în bodegă (am auzit pe la TV că şi 
la Consiliul Europei ar fi la fel), depinde de anturaj şi bani... 
          După începerea activităţii, în 1981, la Echipament 
Hidraulic, după ce a intrat în funcţiune serviciul de personal, au 
apărut semnele specifice ale economiei socialiste de stat, " nu 
de lucrat", cum bine spunea tatăl meu (referindu-se la comerţul 
de stat). Toţi doreau să ocupe posturi de şefi...Unii spuneu 
chiar că preferă să fie şefi şi fără salariu...Alţii doreau să stea 
pe funcţia de şef trei ani pentru ca să rămână cu banii...A urmat 
cavalcada angajărilor pe bază de pile (normal, au fost şi 
angajări corecte, necesare). Interese erau şi la angajator, să aibe 
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în subordine oameni de influenţă în societate, şi la angajat, în 
general să aibe vechime pentru pensie. În acest domeniu se 
ajunsese la aberaţii. O fabrică ca a noastră avea cel puţin o 
jumătate din personal, în plus. Efectiv, lucrau mai puţin de 
jumătate...Partidul striga mereu, că toţi trebuie să mănânce o 
pâine. Cealaltă jumătate au devenit clevetitori şi aşa a luat 
avânt munca de sindicat şi munca de partid. Din ei s-a recrutat 
întreag aparatul administrativ, politic şi de stat după 1989, deci 
şi de astăzi… 
Şeful avea rolul primordial. Mai trebuiau doi, trei oameni 
descurcăreţi, unul - doi oameni muncitori şi gata cu rezolvarea 
sarcinilor de serviciu. 
Şeful răspundea de toate lucrările, avea rol şi de 
“învăţător”...Uneori trebuia să facă în locul subalternului 
treaba, dacă se pricepea, dacă nu solicita altuia să rezolve 
problema...Sloganul era „nu comenta” sau „fă orice, dar 
rezolvă problema” de unde se vede că liberalismul de astăzi are 
sorginte în comunismul de ieri.... Exista un regulament, nu 
existau scuze. Sigur, existau şi cazuri, unde lângă şefii pregătiţi 
bine profesional se aflau câţiva subalterni la fel de buni 
profesional. 
Ca să-i răspund celui numit de mine "norocos",  trebuie să mai 
amintesc, că cel care primea o sarcină majoră, în „marea” 
noastră întreprindere de stat, invers regulamentului, era tras la 
răspundere pentru toate neajunsurile, inclusiv problemele de 
aprovizionare, producţie la termen, preţ şi desfacere. 
 
 
R.      Să continuăm cu organizarea întreprinderilor de stat ... 
 
P.C    Despre şedinţe trebuie să vorbim, căci ele reprezintă un 
lucru aparte, specific şi pitoresc. Uneori, unii abia aşteptau câte 
o şedinţă, în special atunci când un director mai curajos sau un 
secretar de partid, fixa şedinţa în timpul programului sau 
începea în timpul programului, şi dura cine ştia cât, chiar şi 
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până seara - atunci când era  mai importantă... Existau şedinţe 
de-a dreptul comice, în modul de comportament al vorbitorilor; 
dacă ar fi fost filmate, astăzi cu siguranţă s-ar face bani grei cu 
ele, dându-se publicului pe vreun post tv; cu siguranţă ar fi o 
ruşine pentru vorbitori, dar şi pentru privitori, căci rar erau 
ascultătorii. 
Să o luăm însă gradat...La început, prin anii '77 (început 
profesional pentru mine), la şedinţele de oricare tip ar fi fost 
ele, noi stăteam în rândurile din spate şi jucam „şeptică”. 
Prezidiul acestor şedinţe (care era întotdeauna unul format din 
"labe triste", şi în plus, din şefii de compartiment - ca o 
curiozitate pot să spun, că pe mine, foarte rar mă alegeau în 
conducerea şedinţelor, nefăcând parte niciodată din prezidiu, 
iar mult mai târziu, la cele de partid, nu am fost ales niciodată 
în asemenea structuri, fiindcă, contrar oricărui obicei, eu nu am 
făcut parte nici măcar din Biroul Organizaţiei de Bază al 
propriului atelier de proiectare, pe care îl conduceam), ne ruga 
insistent să venim mai în faţă, să ocupăm rândurile goale... 
Mai  târziu, cam prin '82, s-a trecut la ameninţări şi rândurile se 
ocupau din faţă înspre spate. După '86 secretarul de partid 
putea la o şedinţă să distrugă un om. Lichelele ridicaseră capul 
şi se băgau cât mai în faţă. Era confuzie în lumea valorilor, 
dacă mai exista aşa ceva. Abia acum, "partidul era în toate, în  
cele ce sunt, în cele ce mâine vor râde la soare " (text redat cu 
aproximaţie dintr-o poezie de George Lesnea).  Partidul, 
infiltrându-se la orice nivel, te ameninţa cu o caracterizare la 
un dosar nevăzut, dosar, care după cum se vorbea, şi în 
America îl avea orice cetăţean! ...Deci totul era atât de 
scuzabil, vezi tu, ca şi astăzi, poate mai rău... 
Dar la şedinţe mergeam, uneori, şi pentru a auzi ce mai spun 
conducătorii de partid şi de stat, conducătorii din minister, din 
centrala industrială. Deşi era “frecţie” la picior, câte unul mai 
răsărit, se ridica şi reclama stări incredibile pentru “înaltele 
feţe” şi chiar pentru urechile noastre. 
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Pe scurt, şedinţele erau: şedinţe de analiză la director, de 
analiză la inginerul şef, de analiză la secţie, şedinţe de sindicat 
la loc de muncă, şedinţe generale, şedinţe de partid la loc de 
muncă şi generale, de ODUS, mai erau de protecţia muncii, de 
calificare la locul de muncă, mai ştiu eu ? Organizatoric, totul 
era o cacealma, se permitea ascunderea după vorbe, precum 
acum se caută ascunderea de răspundere după articole de legi 
pline de restricţii (care mai târziu pot face deliciul criminalilor 
prin lege)...Erau numai angajamente, sarcini posibile şi 
imposibile; personalitatea individuală aproape inexistentă; erau 
ridicaţi în slăvi cei care se descurcă, cei peste care trece trenul, 
îi calcă, şi ei se scoală, se scutură şi merg mai departe. Şi 
atunci, pentru unii, ca şi acuma, treaba era să ai “ciocul mic”. 
...Cuvântul poate să doară  cel mai mult! 
 
R...         Producţia, serviciul în fabrică, este un subiect atractiv. 
Nu ştiu câţi îşi dau seama că mai mult de o treime din timpul 
biologic al unui om este ocupat cu producţia..serviciul. 
 
P.C.     Ne referim la termenul de producţie în sensul celor 
discutate până acum, în sensul de forţă de muncă angajată, căci 
în afara somnului, în sens productiv, eşti mai tot timpul ocupat. 
Producţia poate reliefa personalităţi ultramarcante pentru 
istoria momentană a unei societăţi. Ea îţi permite inovaţia. 
La timpul trecut, acum, la timpul când am lucrat eu în 
producţia de stat (socialistă, de alt tip nu am lucrat niciodată, ca 
salariat), aceasta avea darul de a schimba destinul unui individ 
sau al unui grup de indivizi, de a le ridica personalitatea sau de 
a le-o dărâma. În timpul socialismului, al comunismului aflat în 
stare de germeni, s-a descoperit medalia, diploma, hârtia fără 
bani, decoraţia, care te putea promova în...prezidii. Dar nici nu 
putem ascunde faptul că existau cotloane ale sufletului în care 
stăteau (şi stau) ascunse ambiţiile de reliefare ale personalităţii. 
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S-a constatat, pe parcursul istoriei, că panegiricile ţin loc de 
averi... 
Inovaţia este şi a fost cea mai importantă latură a producţiei. 
Fără ea nimeni nu a dat înainte! De acea salariaţii se împărţeau 
în două. Cei care doreau mereu să spună ceva, să facă ceva 
pentru a-şi depăşi colegii, şi cei care gândeau cu totul altceva şi 
aşteptau practic să le treacă timpul. Ăştia din urmă au fost cei 
mai “răi” la Revoluţie... şi cei mai mulţi înainte, ca şi acum! 
O fabrică, după 1980, se înfiinţa după modelul fabricilor din 
Vest. Foarte curând însă ea cădea în sfera intereselor locale, de 
partid, de putere, de stat. Ea se mai deosebea, de cele din vest, 
şi prin faptul că, întotdeauna, se dorea ca o entitate să conţină 
toate funcţiile (conducere, aprovizionare, producţie, proiectare 
etc...). Exista şi sloganul, “mai daţi un milion la producţie şi vă 
mai dăm douăzeci de posturi de...strungari.” 
Cei ambiţioşi sperau tot timpul într-o competiţie neoficială, 
rareori fiind răsplătiţi cu câte o primă. Eu, spre exemplu, am 
fost înghiontit după 1989, că nu am împărţit primele arbitrar şi 
le-am dat mereu la aceiaşi oameni, la cei care le meritau. O 
prietenă de a mea, şefă şi ea, a fost sancţionată că le-a împărţit 
arbitrar, ea, respectând rugămintea directorului, de a mulţumi 
pe toată lumea... 
Pe parcurs, voi spune, cum se desfăşura activitatea într-o 
întreprindere nouă, iubită în exterior, care cu toate avatarurile 
impuse de politica unică, trecută, a reuşit să fie nu întrutot, dar 
în mare parte, una dintre cele mai bune, cu cea mai mare 
producţie la export. Pentru mine, activitatea la Avioane şi la 
Hervil a fost, aşa, ca o artă... 
 
R.   Organizarea producţiei socialiste pare un subiect interesant 
pentru trecutul ţării noastre... 
 
P.C.     Proiectul Înterprinderii înfiinţate în anii '80, cum este şi 
cazul celei de Echipament Hidraulic, spuneam, că era 
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asemănător unei înterprinderi din Vest cu excepţia funcţiilor 
(să le zicem pe orizontală, auxiliare producţiei), care în cazul 
nostru erau mult mai numeroase, Întreprinderea din Vest, 
beneficiind de regulile sever implementate, ce decurg dintr-o 
profundă diviziune a muncii. Aceasta, din urmă, avea o 
dimensiune redusă din punct de vedere al forţei de muncă, 
datorită specializării, reuşind să se încadreze perfect într-un 
sistem economic, benefic, de desfăşurare a relaţiilor de 
producţie. S-a încercat şi la noi acest lucru, dar, datorită 
suprapunerilor de funcţii existente inerent în sistemul  
economic, s-a ajuns la blocajele financiare, la aglomerările 
specifice pe metru pătrat, la necesitatea de alocare prea mare de 
fonduri pe metru pătrat... La supraîncărcarea prea mare a unui 
preţ, care îşi diminua partea de plusvaloare prin prea multe 
componente.  
Spuneam că proiectul semăna...După ce se termina investiţia, 
de multe ori, în mod fals, cu mult înainte de termen, lucrurile 
luau o cu totul altă turnură, începându-se cu improvizaţia, şi ca 
o regulă, încercându-se a se rezolva orice problemă pe moment 
la modă fiind “pompieristica”. Aşa a început epoca marilor şefi 
(directori totali) descurcăreţi, a marilor falsuri din economia 
românească, economie care mânca mult şi dădea puţin. Sigur 
că acel puţin avea şi aspecte strălucitoare, izolate, cu ele în 
general, ieşindu-se la defilare sau în exterior, spre lumea 
incultă la nivel local, dar extrem de productivă din exterior (pe 
termen lung s-a văzut şi la ei, această caracteristică fiind o 
armă cu două tăişuri-productivitatea excesivă ducând la 
creşterea şomajului, a supraproducţiei). 
Proiectul semăna... Dar o funcţie în sistem care putea fi 
îndeplinită de trei oameni ajungea să fie executată de zece 
persoane. Una dintre explicaţii, repet, pe lângă carenţa 
organizării de tip stufos, socialist, de a atribui toate funcţiile 
întreprinderii bazate numai pe personal, pe angajaţi, era faptul 
că pentru a numi un şef, trebuia să existe un anume număr de 
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personal, ceea ce a dus la piramidarea excesivă. Ori, dorinţa de 
numire de şefi, era mai mult decât mobilizatoare. 
Proiectul semăna...Dar datorită fluxurilor informaţionale 
primitive, autoblocante, fluxuri care niciodată nu s-au putut 
transforma în fluxuri informatice spre dezastrul economiei 
româneşti, lucru care din păcate persistă şi astăzi, fiecare 
unitate economică, ca să scape de colaborare, deci pentru a nu 
dezvolta o industrie pe orizontală, îşi dezvolta mereu secţii noi, 
investiţii inutile ca valoare raportată la productivitate, 
întreprinderea fiind într-o continuă creştere numerică, 
consumatoare de energie necalculată, în loc să se ocupe de 
performanţă profitabilă şi grijă pentru mediul înconjurător. La 
noi luxul, onoarea personală, erau programate pentru un timp 
viitor. 
 
R.       IEH-ul a fost o întreprindere model... 
 
P.C.   Spuneam, că, din proiectul iniţial, de înfiinţare, nu a 
rămas aproape nimic. 
S-a dezvoltat o producţie intens manuală la nivelul sectiei de 
prelucrări mecanice, o activitate exagerată de sculărie, de 
mecano energetic, de depozite, de turnătorie, tratamente 
termice, acoperiri galvanice, de proiectare, toate de mare 
capacitate, foarte puţin automatizate. S-a dezvoltat prosteşte 
activitatea de Control Tehnic de Calitate (ca şi acum, de altfel, 
exagerându-se cu legislaţie multă, atunci când vrei ca legea să 
nu fie respectată), de Laboratoare, post de control aproape la 
fiecare loc de muncă, contrar tendinţelor mondiale, chiar şi în 
celelalte ţări socialiste, de implementare al autocontrolului, al 
controlului statistic. De aici cea mai proastă concepţie de 
organizare a producţiei, de organizare a controlului de calitate, 
de unde şi faptul că trebuia să facem eforturi uriaşe pentru 
realizarea produselor pentru export. Atenţie, vorbim despre o 
întrprindere cu un mare volum de producţie la export. Mai 



 

 72

târziu trebuie să povestesc ce a însemnat pentru noi, odată, un 
vagon de marfă refuzată, calitativ, de un partener străin... 
Cred că cititorii îşi dau seama că eu mă refer în special la 
industria constructoare de maşini, industrie vitală pentru o ţară 
puternică, industrializată. 
Erau enorm de mulţi oameni la serviciile de proiectare... 
Aceştia, de multe ori preluau sarcini de realizare a calităţii 
pentru produsele destinate exportului. Erau anomalii 
propagandistice, fâlfâiri de halate albastre prin secţii, printre 
muncitori. 
Directorul, apoi secretarul de partid, inginerul şef, aveau puteri 
nelimitate, în general fiind duri şi ranchiunoşi. Salariaţii erau 
obligaţi la un anume servilism. Rîdeau când râdea 
conducătorul, bun înţeles că râdeau şi altădată... 
Cred că societatea socialistă a suferit de prea mult 
“directorism” (ca şi astăzi de altfel) de prea puţină 
personalitate. A existat întradevăr o clasă a directorilor, şefilor 
mari!... 
 

 
Politica de partid, în politica de export... 

 
 
R.       Spune-ne ceva despre export, ai amintit mai înainte 
despre un vagon de marfă refuzat la export... 
 
P.C.    Pe lângă directori şi secretari de partid, în fabrică 
acţionau direct, prin adunările generale ale oamenilor muncii 
sau, prin şedinţele organizaţiilor de bază PCR, şi membri ai 
Centralelor, Ministerelor şi Judeţenei de Partid. Pe lângă multe 
alte gogoşi, indicaţii preţioase, propagandistice, cum ar fi 
reducerea consumului de cupru, de aluminiu, de energie, 
întărirea disciplinei de producţie, era la modă implicarea 
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acestora în "îndeplinirea sarcinilor la export". Exportul nu 
putea fi discutat decât de pe poziţie de subaltern. El nu putea fi 
comentat. El nu admitea eroarea, era supra aglomerat de 
control... 
Am fost indicaţi, obligaţi, să ştampilăm fiecare hârtie şi 
hârtiuţă care se referea la export cu litera E, chiar şi un desen 
de piuliţă, ca şi cum acesta ar fi asigurat o calitate mai bună 
pentru piuliţa cumpărată din...comerţ. Invers decât americanii, 
care accentuau calitatea produselor la intern, la noi, acelaşi 
produs, purta marca dublei calităţi, una pentru intern, alta 
pentru export, bunînţeles, a doua, fiind "supraîncărcată" de 
măsuri inutile de creştere a calităţii. 
În afara ştampilelor pe hârtii, o altă gogomănie a fost vopsirea, 
fără nici o operaţie prealabilă de control, a materialelor, 
obişnuite de altfel, deci marcarea lor, în depozit, a materialelor 
din care se confecţionau piesele pentru export; mai târziu s-a 
tras şi câte un gard între ele: materiale pentru intern, aceleaşi 
materiale, dar ştampilate, pentru producţia la exterior. Personal, 
m-am eschivat cât am putut de la asemenea batjocoriri ale 
concepţiei de document tehnic, ale concepţiei de Asigurare a 
Calităţii, ordinele, dându-se peste capul meu, iar eu, atunci 
când am făcut-o, am folosit tenta de băşcălie, şi nu numai 
eu...Tot imbecilitatea şi oroarea PCR-istă, când se vorbea de 
activitatea de proiectare, a făcut ca săptămânal proiectanţii să 
mişune prin secţii şi depozite pentru a aduna deşeurile, a le 
sorta şi aranja în depozite speciale, nou înfiinţate, în vederea 
utilizării lor la producţia obligatoriu înfiinţată de bunuri de larg 
consum (BLC-uri), fără a gândi o clipă (Puterea de atunci) că 
organizarea şi tehnologia prelucrării prin aşchiere, de serie 
mică şi unicat, este mai scumpă decât...retopirea materialului 
rebutat. 
De prea mult CTC, de prea multă lăcomie în vederea realizării 
cifrelor la export, de prea multe organe tutelare, care nu ne 
lăsau să dormim noaptea - dacă vagoanele cu marfă pentru 
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export nu se aflau la rampa CFR de la Bujoreni, până la ora 17 
şi, cu indulgenţă, până la ora 4 dimineaţa, unul din aceste 
vagoane, o dată, a fost refuzat de partenerul german, care 
efectuase control statistic şi pentru doi cilindri hidraulici găsiţi 
defecţi, au refuzat întrgul vagon. 
 
 
R.       A fost mare scandal, atunci, la refuzul de marfă pentru 
export? 
 
P.C.   A fost ceva nemaiântâlnit; cel puţin pentru mine, care nu 
mai trăisem o asemenea situaţie. Pentru vreo două săptămâni, 
dacă nu chiar mai mult, s-a demonstrat, indirect, că fabrica 
putea să funcţioneze şi fără noi, fără conducători, căci practic 
am fost scoşi din producţie şi anchetaţi de către organe de 
conducere, comisii, de la centrală, minister; am înţeles că şi de 
la Securitate...personal, neavând decât o discuţie de câteva 
minute cu aceasta. Directorul şi inginerii şefi au dat cu 
“subsemnatul” (am înţeles) puternic, şi la partid. Directorul a 
fost crunt mustrat la Comitetul Central, la cabinetul lui Ion 
Dincă... După vreo cinci zile a venit de la Bucureşti extrem de 
speriat şi ne-a povestit aproape un an ce i s-a întâmplat 
acolo...Noi, şefi de secţii, de servicii, responsabili de produs, 
CTC-işti, Depozite, Aprovizionare, am fost efectiv traumatizaţi 
de acele comisii centrale de specialişti, care doreau să afle ce se 
ştia deja, vroiau să generalizeze cât mai mult vina... De la un 
furnizor de piese turnate, din fontă grafitată nodular (noutate 
atunci pentru noi), au fost introduse piese cu vicii ascunse, care 
scăpaseră controlului bucată cu bucată, de la noi, şi nu 
trecuseră de controlul statistic efectuat de partenerul 
german...A fost o mascaradă propagandistică toată acea 
anchetă care, în final, s-a lăsat cu destituirea unor talentaţi acari 
Păuni şi cu numirea de politruci şi politruce în locurile lor. S-au 
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înmulţit posturile de control, hârtiile, aprobările, s-au înmulţit 
chefurile... 
Personal am avut satisfacţii...Nu am primit nici o sancţiune şi 
am constatat apoi densitatea de dogmatism în rândul  
anchetatorilor, pe categorii...Cel mai inteligent a fost organul 
de Securitate, care în cele câteva minute de discuţie cu mine 
(m-a consultat), a înţeles că un Standard românesc de control 
era corect şi suficient, acela de a controla piesele turnate cu 
”ciocanul”, în cazul fontei grafitate nodular, trebuind să rezulte 
un sunet metalic cristalin. În schimb, câtă ilaritate a trezit 
această indicaţie tehnologică, în faţa oganelor PCR-iste, chiar 
celor din fabrică... 
O altă satisfacţie am avut, atunci, când partenerul german a 
acceptat să păstreze vagonul de marfă, iar noi, şefi şi muncitori 
am plecat, pe de-a gratuite-lea, mă rog, cu piese în „buzunar”, 
să remediem paguba la el acasă... 
Data viitoare o să-ţi povestesc, cum ştia directorul meu să 
păcălească, în favoarea sa, vigilenţa pcr-istă. 
 
R.    Povesteşte-ne, cât de mare era teatrul în politica 
menegerială de sus în jos…cum este cu “Colete goale la 
Feteşti”? 
 
P.C.     Una dintre carenţele societăţii româneşti de până la  
marea ţigăneală de la 1989 a fost implicarea politicului în toate 
sectoarele de activitate, adeverindu-se versurile fără pereche 
ale poetului politruc...  
Datorită spaimei  (ei îi spuneau disciplină) faţă de organele 
titulare, directorii de întreprinderi făceau promisiuni fără 
acoprire sau aveau ca acoperire sacrificarea unor oameni mai 
harnici, mai valoroşi, cărora le cereau uneori imposibilul; 
aceştia, cu eforturi supraomeneşti, chiar le rezolvau, posibil în 
detrimentul unor cerinţe de calitate... 
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Eram o minune de popor, căci îl aveam ca exemplu pe Făt 
Frumos, care creştea într-un an cât alţii în şapte. 
Aşa s-a întâmplat şi cu angajamentul, ordin venit de sus (aici se 
arăta cu degetul înspre cer), ca până într-o sâmbătă din 
săptămâna viitoare, coletele noastre vopsite în protecţie  mediu 
marin, cu cilindri hidraulici pentru USA, să fie în locaţia din 
portul Constanţa, gata pentru livrare către potenţialul partener 
american. Angajatul, adică noi, cei de la celebra fabrică (de 
„protocol”) vâlceană, ştia că până la termenul de livrare 
stabilit, nici măcar vopseaua nu va fi uscată, dar cuvântul era 
cuvânt şi deci minunea trebuia înfăptuită. 
Directorul General, Matache, abil revoluţionar, am văzut după 
1989, general - fiindcă conducea Centrala de Mecanică Fină, 
pilon al tehnologiei româneşti până la anul de graţie respectiv, 
pepenieră de cadre pentru perioada postrevoluţionară, 
bonjurişti ca toţi cei de atunci, a hotărât în organul colectiv de 
conducere, că, personal va verifica respectarea termenului de 
livrare, cerându-i directorului nostru ca la ora opt dimineaţa, în 
sâmbăta respectivă, camionul cu colete pentru Constanţa să fie 
în faţa Centralei din piaţa Obor, pentru ca el să-l verifice... 
Şi l-a verificat. Directorul meu, Octavian Fota, a fost felicitat şi 
a avut şi pentru ce. În vinerea ce a precedat acea sâmbătă, un 
camion de-al nostru a fost încărcat cu colete sigilate, 
inscripţionate, vopsite pentru mediu marin, dar...goale pe 
dinăuntru. A doua zi, la ora opt, în faţa Centralei, de la 
fereastră, directorul general Matache a inspectat camionul. 
Peste trei zile, la Feteşti, înainte de Constanţa, un alt camion de 
la noi, de la Rm. Vâlcea, plecând cu marfă adevărată, a încărcat 
coletele din primul camion, cel inspectat de directorul general. 
Astfel, marfa a ajuns în portul Constanţa după remedierea unei 
“aberante pene”, a intrat în custodia Navromului şi a plecat în 
SUA...peste două luni! Coletele au ajuns în America 
aproximativ la termenul stabilit (am aflat ulterior acest lucru). 
Noi însă am înţeles, cum se luau angajamentele la diferitele 
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nivele ierarhice, pentru ca totul să iasă bine, pentru ca toţi să fie 
vinovaţi în caz de nereuşită, făcându-se rabat de la calitate, dar 
pe moment, ieşind toţii cu faţa curată şi fiecare, reducând 
termenul. Uneori, chiar se reuşea acest lucru, fiindcă am înţeles 
mai târziu, că ţările dezvoltate cunoşteau meteahna comunistă, 
aceea de a se umfla aparent în pene, de a promite mult, şi din 
cauza grabei, făcându-se greşeli, rezultatul fiind un preţ 
exagerat de mic fixat la mărfurile româneşti. Oricum, talentul 
directorului O.Fota de a face comerţ cu străinii, abilitatea lui de 
a avea parte de noroc, a rămas aproape proverbială, urmaşii săi 
la funcţia directorială, neînvăţând nimic de la trecut, adică 
moştenind numai ce a fost rău în economia de după anii 80: 
preţurile mici, controlul de calitate prost înţeles, lipsa de 
cunoştinţe tehnologice avansate. Cu alte cuvinte, inculţi. 
 
 
 

Exportul de tehnologie 
 

 
R.          Am fost noi, românii, capabili să exportăm tehnologie? 
 
P. C.   În perioada cuprinsă între 1980 şi 1989, foamea 
României pentru export era atât de mare încât, aşa cum arătam 
şi  altădată, acesta, devenise unica raţiune a întregului aparat 
politic şi de stat, aparat care controla direct întreg procesul 
productiv. Se aprobau, intrau în producţie şi cele mai proaste 
cereri de ofertă, mai dezavantajoase, se exportau produse 
româneşti aproape pe nimic. Cauza o cunoaştem... În Romania 
trebuia să intre, şi să nu iasă dolari. Occidentul nu mai dădea 
credite ţării noastre; ţara se îndrepta către una, a nebuniei... 
Dacă produse mai puteam scoate la export, în special dintre 
cele alimentare, despre tehnologie, nici că putea fi vorba. Cu 
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toate acestea, noi, cei de la IEH, reuşisem să obstrucţionăm o 
cerere de ofertă de cilindri hidrauluici venită din USA... Le-am 
trimis modelele prototip ( am văzut cum, în episodul „colete 
goale la Feteşti”), după care, cu riscuri enorme, ne-am făcut că 
uităm de serie (prototipul a însemnat, totuşi, 1000 de bucăţi...). 
Altă dată am reuşit performanţa de a face export de 
tehnologie...Exista o cerere de ofertă venită din Germania 
răsăriteană, la un preţ bun, de execuţie a unui subansamblu de 
complexitate maximă, care zăcea prin hârtiile de la centrala 
noastră, nimeni, nevrând să o asimileze în fabricaţie, nedorind 
“cuie” în talpă...Era la modă menţinerea pe linia de plutire, prin 
neimplicare. Ne-am hotărât să o preluăm noi. În fabricaţia de la 
IEH, aceasta, oferta, a devenit Tehnologia Capului de 
Comandă şi ea s-a desfăşurat aproape complet în sectorul 
Comenzilor Numerice (cel coordonat de Leontina Cichirdan). 
A fost un risc asumat. A fost prima tehnologie de serie, din ţară 
şi nu numai, executată în regim semiautomat, atenţie, 
tehnologie de aşchiere, unul, ori poate unicul produs de 
tehnologie scos la export, un produs cu sute de cote şi condiţii 
dimensionale tolerate, un produs ce a trezit admiraţia 
partenerului german, partener pe care nu l-am plimbat 
niciodată prin Rm. Vâlcea, dar care el, pe noi, ne-a onorat în 
Germania cu cea mai înaltă şi dezinteresată cinstire... 
După Revoluţie, şefa care s-a ocupat loco de desfăşurarea în 
serie a acestei tehnologii, a fost prima scoasă în şomaj, ca 
reflex al “părtinirii” ei pentru mine, cel care am avut un 
“pumn” mult prea închis şi arogant, prea colorat şi faţă de cei 
cu mult mai mari, dar şi faţă de nemţi, de ruşi şi de...americani. 
Pe mulţi i-a deranjat modul de discuţie al meu, cu toţi de la 
egal, cu „domnule”, iar atunci când acest egal a dispărut, am 
părăsit fabrica, plecând prin beciuri vâlcene să creez o altă 
tehnologie, lăsând-o singură pe cea care condusese prima 
tehnologie de serie pentru export, şi căreia i se spunea mereu 
„doamna”. Aşa s-a întâmplat. 



 

 79

 
R.       Aţi continuat să exportaţi tehnologie? Nu prea am auzit 
des asemenea cuvinte....Export de tractoare, de mere, de 
carne... 
 
P.C.    Vorbeam mai înainte de unele situaţii hazli legate de 
exportul de tehnologie, exportul "Capetelor de comandă", 
subansamblu superdificil de realizat tehnologic, pe care noi, 
colectivul de tineri oameni ai muncii (iată, tineretul şi-atunci, 
dar ce tineri!) de la Echipament Hidraulic Râmnicu Vâlcea l-
am realizat cu brio şi l-am exportat în Germania. Realitatea a 
fost, chiar dacă pare şi este un limbaj de lemn, că la această 
tehnologie nu au lucrat decât oameni foarte tineri, copii fără 
experienţă, căci la o atare dificultate, oamenii în vârstă nu ar fi 
riscat să se implice, şi nici nu ar fi avut cu ce.  
Am mai spus, şi cu altă ocazie, că secretul unor succese în 
economia socialistă de tip comunist, a stat în implicarea unor 
talentaţi oameni şi nu a rezultat dintr-o organizare 
deosebită...Dar a avut spate!... cum se spune! 
Tânăr a fost şi directorul, tineri au fost şi inginerii şefi, şi 
muncitorii, şi tehnologii, chiar şi eu, cel care am bătut palma cu 
directorul Centralei, al Centrului de Cercetare Mecanică Fină 
Bucureşti, cu... beneficiarul neamţ. 
După doi ani de export veritabil, prin 1988, directorul general 
de la ORSTA, întreprinderea germană la care exportam aceste 
subansamble, Boenke, care avea 2m şi vreo 130 de kg, la o 
întâlnire cu organele centrale din Bucureşti, dar şi cu Octavian 
Fota, directorul meu, asistat de mine pe post de consilier, şi şef 
al atelierului de proiectare tehnologică, deci, importantul nostru 
beneficiar, sculându-se de pe scaun, jovial, a întrebat cu o undă 
de admiraţie pentru Înterprinderea noastră: "was ist Fota?". 
Atunci, directorul general Matache (căruia în adunările 
generale îi făcea poezii Nichita Stănescu) s-a sculat şi el, s-a 
îndreptat spre scaunul unde şedea Herr Fota, i-a pus palma pe 
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chelie şi a zis "das ist Fota!". Boenke a venit la el şi l-a pupat. 
Nu m-am supărat că pe mine m-a neglijat, întrucât mă pupase 
de multe ori în Germania, în lanul de grâu unde stăteam într-o 
vilă de protocol, ca un “belfer”, la meciurile de volei pe 
terenuri cu piscine, la grătare, fripturi şi alte cele, toate date în 
onoarea “copiilor” români (mai erau cu mine, câţiva băieţi 
buni, ucenici-absolvenţi de liceu, de-ai mei şi de-ai nevestii-
şefă a Atelierului de Proiectare Asistată! unic în lume!)... 
Altă dată s-a întâmplat, ca noi să trimitem mai multe 
subansamble, decât putea neamţul să exporte în Italia, Franţa şi 
Bangladeş... Această supraproducţie, acceptată de partener (la 
noi, fiind, cum spuneam, o mare foame pentru export) a trebuit 
să aştepte acolo, în beci la beneficiar, mai mult decât era 
prevăzut la termenul de conservare din contract, în vederea 
montării în ansamblul german. Din această cauză, o parte din 
ele au prins o uşoară rugină pe faţa de asamblare numită 
„oglindă”, da, dar ce Oglindă, o suprafaţă având rugozitatea de 
0.4 microni şi o planeitate aproape imposibil de controlat. Mai 
spun acum, că materialul din care era fabricat subansamblul, se 
numea fontă aliată cu grafit nodular, adică avea în conţinut 
multă ferită pură, încât ea, ruginea, dacă erai neatent, în special 
la frig, ruginea şi la aburul ieşit din gură. Voi spune când îi  va 
veni rândul, la ce a putut să ducă câteva vorbe spuse de un ctc-
ist, care a controlat în frig piesa, înainte de conservare. Trebuie 
spus că la noi, în fabrică, gerul iernii a fost cel mai dur  
criminal, de multe ori producţia de mecanică fină era sau putea 
fi compromisă (în anii 80 noţiunea de aer condiţionat sau climă 
controlată nu putea fi acceptată în activitatea de producţie, ca şi 
igiena closetelor)... 
 
R.      Te-am auzit vorbind de exportul de tehnologie, ca despre 
un export de “tinereţe”  
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P.C.    După cum spuneam, într-o anumită lună din anul 1987, 
într-un anume lot din subansamblele „Capete de comandă” pe 
care le exportam în Germania de Est, s-a întâmplat, ca 
partenerul extern să ne reclame o serie de câteva piese care 
ruginiseră pe partea frontală, cea lepuită, parte de legătură ce 
venea în contact cu ansamblul finalizat de beneficiarii noştri de 
la Orsta. Din nou scandal, aproape naţional, de această dată 
neintervenind nimeni, aşteptându-se să se vadă cum rezolvăm 
reclamaţia... Aveam deja experienţă la asemenea situaţii sau 
PCR-ul şi securitatea îl părăsise pe Nicolae Ceauşescu... 
Piesele, la final de prelucrare, după spălare cu ultrasunete, se 
conservau prin scufundare în ulei, apoi se ambalau în hârtie 
cerată; aşa era instrucţiunea de conservare elaborată de neamţ, 
după care se trimeteau, în containere din lemn, în Germania. 
Termenul de conservare stipulat de contract era de 30 de zile. 
În goana noastră pentru export, corelat cu dorinţa partenerului 
de a-şi majora şi el producţia internă de ansambluri în care 
piesa executată de noi figura ca făcând parte din acestea, am 
majorat producţia de la 50 buc pe lună, la 200! În fond, 
fabricantul extern nu reuşise să fabrice atâtea ansambluri pe 
lună, deci piesele trimise de noi au aşteptat în depozit mai mult 
de 30 de zile... 
Acest lucru l-am constatat în depozit, la beneficiar, când, 
conform contractului, ne-au chemat să constatăm marfa 
refuzată.  
Acasă la nemţi am observat că piesele erau din loturi diferite, 
deci luni diferite, datorită unei inscripţionări discrete pe care 
am practicat-o în plus faţă de inscripţionarea înscrisă în 
documentaţia tehnică, în loc ascuns. 
Am trăit să o văd şi pe asta, să văd cum partea germană îşi cere 
scuze şi cum ne-a rugat să găsim soluţia tehnică de rezolvare a 
problemei. 
Întrucât nu mă speriam de sutimea de micron, stratul de rugină 
fiind foarte subţire, am hotărât ca piesele să fie demontate, 
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lepuite din nou, acolo la beneficiar, de personal român, colegi 
din fabrică, pe cheltuiala partenerului german. Vă daţi seama 
ce fericire pe cei sortiţi, mulţi dintre ei, neieşind vreodată în 
străinătate, iar din acea clipă să poată vedea gratis România din 
afara graniţelor ei... 
Acum, spre final, trebuie să-ţi spun că nu am avut somn până 
nu am găsit cauza acestor ruginiri, care nu apăreau constant ci 
doar aleatoric. Explicaţia era, că vrând să sufle şi în iaurt, 
organul CTC împreună cu cel IGS (Inspectoratul General de 
Stat al Calităţii) făceau un control final, pe care eu nu-l 
consideram necesar, după spălarea cu ultrasunete a piesei. 
Frecvent ne certam (în special la judecarea planeităţii 
suprafeţei lepuite) de obicei cu faţa, deci şi cu gura, aproape de 
aceasta, trbuind să vedem indicaţiile aparatelor de măsură. Fără 
să vrem, vorbind, scuipam fin pe acea bijuterie de material plin 
de ferită, iar iarna, în hală fiind foarte frig, aburul ieşit din gură 
condensa pe suprafaţa piesei... Mai apoi piesele se  scufundau 
în ulei în vederea conservării, operaţie care nu îndepărta însă 
urmele de condens sau salivă, astfel, că în mai puţin de-o lună, 
apăreau uşoare pete de rugină. 
Aceasta era viaţa noastră, grea, dar şi frumoasă, cei care 
reuşisem să facem un export de tehnologie, aş adăuga acum 
„Export de tinereţe”, export pentru care ne-a trebuit multă 
carte, export foarte greu, mult curaj, tehnologia fabricării 
implementată în IEH, în mare parte, fiind peste tehnologiile din 
estul Europei, şi în aceste sectoare, activând, aproape nişte 
copii.... 
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Tehnologia la nivel mondial 
 

 
R.      Am avut noi, vâlcenii, tehnologii la nivel mondial, aşa 
ceva în oraşul pe care mai toţi marii plecaţi l-au ascuns ca 
origine natală?...provincialul, neputând fi decât un ratat!? 
 
P.C.     Spunea, cândva, savantul Hulubei, unor studenţi de la 
inginerie fizică, că meseria lor nu este similară, ca greutate, 
cântatului la „scripcă”. Nu sunt partizanul lui Hulubei. Dar nici 
să comparăm spectacolul artistic, din stradă, cu cel tehnologic 
ascuns după „zăvorâta” poartă a unei fabrici speciale de 
hidraulică sau mecanică fină, sau aeronautică... Asta pentru 
Râmnicul de după 1980 (când cineva era realizat - astăzi 
gândesc mulţi la fel, dar având supapa libertăţii de circulaţie 
spre Cehia sau Belgia etc - doar dacă lucra în Bucureşti, ştiu 
eu, Cluj sau Iaşi) care l-a găsit pe Goange să ducă făclia 
luminii mai departe înspre zilele noastre; da, da, chiar după 85, 
aşa de puternic era încă înaltul demnitar de partid Gogu 
Rădulescu!  
Cel mai complicat produs fabricat la IEH Rm. Vâlcea în primul 
deceniu de existenţă, în care m-am implicat personal, împreună 
cu nevasta, în anii 1984-1985, deci la trei-patru ani de la 
punerea interprinderii în funcţiune, l-a constituit ansamblul de 
matriţe pentru Oltcit; matriţă cu două cuiburi pentru injecţia 
unui reper din Oltcit, din masă plastică, într-o fabrică (a 
noastră) fără pod rulant; matriţă ce cuprindea patru pastile 
profilate spaţial, din oţel super aliat, fiecare pastilă, cântărind 
aproape o tonă şi fără cote pe desen.  
Un program naţional se declanşase prin 1980, program în 
vedera asimilării întregii pregătiri de fabricaţie pentru 
automobilul produs la Craiova, preluat de la Citroen; după 
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1984, partea franceză, conform contractului nu a mai asigurat 
piese pentru fabricaţie şi piese de schimb. 
Această matriţă, care era şi cea mai complexă, privind desenul 
şi execuţia tehnică, fusese dată la fabrica de avioane Bacău, 
altele fiind repartizate la fabrica de avioane Craiova, la 
Electrotimiş, cred că şi pe la Hidromecanica Braşov, adică în 
cele mai tari centre industriale din ţară în ceea ce priveşte 
gradul de înzestrare tehnologică în tehnica de sculărie. 
Ministrul de atunci, la MICM, Ioan Avram primise sarcina de a 
coordona toată această acţiune. A fost un “fâs”; toţi au uitat 
documentaţiile în sertare iar când a venit sorocul, francezul a 
stopat orice livrare de piese pentru montaj, pentru piese de 
schimb; contractul de indigenizare a pregătirii de fabricaţie a 
Oltcitului nu fusese respectat. 
A fost exclus din viaţa publică Ioan Avram, a fost desfiiţat 
ministerul său, MICM–ul; toţi cei din subordinea lui, trecând la 
un nou minister înfiinţat, MICMUEE - ul. 
Noul ministru, Vaideescu, a luat matriţa de la Bacău şi a dat-o 
ca sarcină (neştiind despre ce este vorba) unui prieten din 
anturajul său, aflat în mijlocul “cuibului de elefanţi”, cel din 
Centrala de Mecanică Fină, frumosului şi tânărului director 
general de producţie, Achile Dumitrescu... 
Nimeni din centrala sa nu ştia nici măcar să citească desenul de 
piesă, care trebuia injectată, întrucât era reprezentată formal, 
doar prin nişte curbe, proiecţile lor în sistem triortogonal, curbe 
generând suprafeţe desfăşurate în spaţiu. 
Informatizarea tehnologiilor din industria automobilelor, al 
caroseriilor, datorită profilelor aerodinamice, trecuse de ceva 
timp pe tehnologia de proiectare şi execuţie din industria 
aeronautică, în felul acesta un reper de caroserie, desenarea sa, 
fiind aidoma unui reper din fuselajul avionului. 
Un astfel de desen avea în mână şi directorul general Achile 
Dumitrescu... 
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Ştiind că la Rămnicu Vâlcea există tehnologi care au lucrat în 
industria aeronautică, l-a sunat pe directorul Octavian Fota, 
cerându-i să mă trimită la Bucureşti, să văd despre ce este 
vorba. A urmat o aventură tehnică, plină de risc, de mare 
valoare, care dacă ar fi fost exploatată şi mai apoi, şi azi, ne-ar 
fi situat pe noi, în acel domeniu, oţelul frezat spaţial, la maxima 
valoare mondială. 
 
R....Tehnologia la nivel mondial...chiar ţi-au zis că te vor 
îmbrăca în aur? 
 
P.C.     Fiind chemat la Bucureşti, m-am prezentat la directorul 
Dumitrescu Ahile, care imediat mi-a pus în faţă o planşă mare, 
din material transparent, numit Cronaflex (şi alt desen de 
ansamblu), pe care erau reprezentate mai multe linii curbe, fără 
cote, fără coordonate, trecând prin câteva puncte fixe, în trei 
coordonate-xzy- puncte de prindere de caroseria maşinii…Cele 
trei coordonate erau date într-un tabel. “Înţelegeţi desenul? Ce 
reprezintă el?” m-a întrebat D.A. I-am spus că reprezintă o 
suprafaţă spaţială, scara 1:1, nedefinită matematic, un model de 
piesă reprezentat conform unei tehnologii de aviaţie. 
Reprezentat pe un suport nedeformabil (cronaflexul), acest 
desen trebuie transpus în suprafaţa închisă a unei matriţe de 
injecţie, în sistem intrados – extrados, adică suprafeţele 
interioare şi exterioare care închid piesa în grosime, în acel caz, 
de 5 mm…”Ceva mai greu în arta executării de matriţe, nu 
există”, am spus… S-a uitat la mine, mi s-a părut, blocat; apoi 
a zis: “Voi, la Vâlcea, puteţi să o executaţi?” Era necesar să 
deduc cel puţin un milion de puncte care să determine acea 
suprafaţă pentru intrados şi încă un milion pentru extrados. 
Puncte în trei coordonate: xyz. Trebuia să analizez dacă 
greutatea unei pastile din oţel frezat, spaţial, se încadrează în 
sarcina admisă pentru maşinile cu comandă numerică aflate în 
dotare, să văd dacă putem realiza cianurizarea (durificare cu 
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Carbon la temperaturi înalte) unei suprafeţe atât de mari şi la o 
asemenea valoare (duritate 88HV)…I-am spus că ar fi mai 
nimerit ca execuţia matriţelor să se facă într-o fabrică 
specializată, că este o periculoasă asumare de răspundere, noi, 
neavând nici pod rulant, iar la gabaritul ei...Mi-a explicat 
situaţia politică care s-a creat din cauza acestei matriţe, mi-a 
spus să iau spre analiză desenele la Vâlcea, să mă gândesc la 
diverse soluţii, că sunt singurul care înţelege din proiect ceva. 
Mi-a spus, mai ceva ca în Egiptul antic, că mă va îmbrăca în 
aur dacă voi rezolva problema…Trecuse deja la un limbaj de 
partid, aveam să constat mai târziu, că era un bun utilizator de 
limbaje de lemn, că era tânăr şi intrigant (director general 
producţie la 35 ani?) şi nu-şi respecta colaboratorii, că-i 
dispreţuia pe cei ce mai credeau că meseria este brăţară de aur. 
Tot mai târziu am constatat că erau nişte neisprăviţi politruci, 
cum mai în urmă spuneam, aflaţi într-un cimitir de elefanţi, cel 
de la Centrla de Mecanică Fină, care a ajutat la lovitura de stat 
de mai târziu…Când am ajuns la fabrică, a doua zi, directorul 
Octavian Fota, al meu, primise deja ordinul (!) ca matriţele să 
fie gata… în două săptămâni! M-au pus să întocmesc un 
program de finalizare, să-l semnez, pentru a fi trimis la 
Minister. Am refuzat să trec termenele, le-a pus el, nu ştiu cine 
a semnat, după câteva zile m-am trezit nominalizat, ameninţat. 
M-am apucat de lucru aşa cum ştiam eu şi după trei luni m-am 
mai relaxat moraliceşte, căci, un “reprezentant” din minister, 
într-o seară, a venit la fabrică; eram cu nevasta lângă maşini; a 
venit la mine şi mi-a spus: “Aşa ceva, până acum, nu am mai 
văzut”…Patru maşini de frezat lucrau în acelaşi timp, la patru 
pastile gigant, frezând spaţial, frezând ca la nişte statui 
moderne. S-a interesat de această tehnologie, s-a interesat de 
control, s-a interesat dacă avem şanse să terminăm în acel 
an…Cu tot cu montaj şi omologare. Dar ce a fost mai 
important, mi-a spus să nu dau nimic peste cap, indiferent de 
“presiuni”, căci este mult mai important să ajung la rezultatul 
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scontat (crezut ca imposibil). L-am întrebat dacă vrea să 
vorbească cu directorul, cu inginerul şef, căci pot să-i sun. Mi-a 
mulţumit pentru întrevedere şi a plecat. Am simţit că a fost un 
om important, că a intrat fără însoţitor în fabrică, dar nu i-am 
aflat identitatea  niciodată, fiind atât de preocupat şi ştiind că 
de aceste matriţe se interesează şi tremură cineva la cel mai 
înalt nivel…  
 
R.    IEH Râmnicu Vâlcea a fost cea mai importantă 
întreprindere din municipiu. Sub formula clasică ea a rezistat 
până în 1991, când, în 1992 se declanşează plecările masive de 
personal.... Din câte ştiu eu, ai plecat imediat la începutul lui 
92... 
 
P.C.    Hervilul a fost fabrica mea; visul şi realizarea 
profesiunii mele, şi a avut realizări cât nu a realizat tehnologic 
nici o altă fabrică de această dimensiune; am făcut ce am vrut 
în ea, am pus tehnici la punct, care la orice sesiune de cercetare 
ştiinţifică au fost apreciate la cel mai înalt nivel...a propulsat-o 
deasupra oricărui nivel existent în industria republicană, dar şi 
în cercetarea specializată la nivel de institut central, având 
patru ateliere de proiectare, o sculărie, un atelier de testări şi 
anduranţe. Am omologat aici cele mai avansate proceduri 
tehnologice. Am mers mână în mână, dar în tehnologie „peste” 
cu ceretarea din universitate (SHP şi CCSITMFS Bucureşti). În 
domeniul tehnologiei construcţiilor de maşini, în anii 80, 
Râmnicul a fost capitala industriei româneşti, facultăţile şi 
ministerele, venind să asculte la ordinele noastre apolitice, noi, 
având cea mai importantă confirmare: economia de piaţă 
europeană....Cei care au lucrat alături de mine, în mediul meu, 
au simţit şi simt aceste lucruri, continuând şi după 1990, chiar 
pe genunchi, să ne menţinem tehnic la un nivel asemănător... 
Da, şi după 90, la Râmnicu Vâlcea: nemţi, francezi şi italieni, 
la înalt nivel, au apelat la serviciile noastre, cumpărând marfa 
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noastră, vie sau manufacturată, salvându-ne astfel de la pieirea 
programată în propria ţară, de chiar ţara noastră, cu orice 
preţ...vorbesc de noi, de primii specialişti care am dezvoltat 
fabrica. 
 
R.         Cum ai trăit momentul 22 decembrie 1989? 
 
P.C.     Atelierul de proiectate tehnologică, nr. 1 în organigrama 
Hervilului (a se vedea că încă din 1985 Interprinderea de 
Echipament Hidraulic înregistrase la OSIM marca „Hervil”- în 
exprimare anglo saxonă însemnând Hydraulic Echipament 
Rimnicu Vilcea datorită exportului pe care îl aveam, şi care ne 
obliga la un anume comportament pe piaţa mondială...), avea 
încăperea cea mai mare, mai mult birouri şi scaune, şi doar 
câteva planşete, din care cauză aici se ţineau adunările de 
Sindicat şi Partid – TESA. Pereţii erau „tapiţaţi” cu panouri 
roşii îmbrăcate în sticlă, propagandistice, cu citate din 
Programul Partidului, altele cu citate din cuvântările lui 
Nicolae Ceauşescu. Lîngă uşa atelierului, pe hol, se găseau WC 
urile, unde nu curgea apa, şi personalul din conducerea şi 
neconducerea înterprinderii-TESA (tehnic şi administrativ) 
fuma pe „ascuns” (în fabrică, interzicându-se fumatul)... 
Difuzoarele de pe holuri nu mai funcţionau de mult...eram între 
cele două uşi, atelier şi WC, când, deodată am auzit vocea lui 
Caramitru, cred!...Dictatorul a fugit! Difuzoarele au izbucnit de 
o dată, fapt care mă speriase, plus cuvântul „Dictator...”, m-am 
gândit că cineva face glume, şi am intrat în WC, să câştig 
timp...Aud ţipete, urlete, lovituri, ies din toaletă – era greu de 
rezistat în ea fără fum de ţigară, şi am intrat în atelier... Praf, 
urlete, oamenii spărgeau lozincile...”Şefule, a fugit Ceauşescu” 
mi-au strigat băieţii ...”Băiii staţi aşa...nu rupeţi pânza, putem 
să ne facem pantaloni scurţi din ea...”  „Huo, Huo”,... erau de 
necontrolat; femeile congestionate la faţă, ălea care mai mult 
stăteau degeaba, celelalte, care mai făceau ceva pe aici pe colo, 
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păreau speriate...Trebuia să fac ceva. Aveam un panou, lângă 
birou, cu fotografii, exemplificând realizări din activitatea de 
cercetare, personală (da, chiar aşa, personală - nu mă pusese 
nimeni să-l fac, dar dorisem să ştie toată lumea cu ce mă 
ocup... aveam mereu musafiri, acolo se ţineau şedinţele); deşi 
nu plăcea conducerii de partid, îi plăcea directorului, şi, când 
mai venea pe la mine, reprezentantului securităţii (mai târziu, 
la Francfurt pe Main, aveam să constat că patronul concernului 
„Hunger” îşi tapiţase pereţii, din birou, asemănător)... Nu ştiu 
ce am vrut să arăt, dar, atunci, am dat jos panoul şi mi-am 
dezlipit pozele! Bine am făcut, căci astăzi am şi eu nişte poze, 
de atunci. Am luat apoi cuvântul, dorind să le transmit o 
singură idee...”Ascultaţi ce vă spun...nu mai rupeţi şi nu mai 
spargeţi, făceţi-o organizat, conservând materialele, căci sunt 
ale noastre (vream a le sugera exemplul meu-cu panoul)! Noi 
suntem salvaţi şi avem viitorul asigurat, căci suntem obişnuiţi 
cu munca!” Da chiar aşa credeam; ce putea urma mai rău decât 
am avut, ce putea urma şi să nu fie nevoie de noi, ştiind că 
eram sarea şi piperul fabricii... 
 
R.       Ai spus că erau unii care nu lucrau şi alţii, invers; cum 
adică? 
 
P.C.    Am mai vorbit, se pare; aceasta a fost una din carenţele 
trecutului. Toată lumea trebuia să aibe un loc de muncă şi era 
greu să fii corect faţă de cei care erau necesari şi de cei care 
erau introduşi în sistem, cu forţa...Nu te întreba nimeni dacă ai 
sau nu nevoie de stagiari. Dar era nevoie să-i protejezi pe cei 
cu care făceai treabă şi, zic eu, aici am avut destul talent...Nu 
uita că aveam şi persoane certate cu legea (nu la vedere), care 
înjurau Partidul, care îl criticau pe Ceauşescu; pe director, pe 
secretarul de partid; unii, dintre aceştia, erau absolut necesari, 
aşi în profesie, chiar şi foarte rar, dar care, când ţi-era lumea 
mai dragă, erau singurii ce puteau rezolva o problemă... care 
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lucrau în inventică. Eram înconjurat de utilaje pe care nimeni 
nu ştia să le repare, dar au învăţat; au învăţat să le programeze, 
..în general ăştia nu erau oameni „cuminţi”.. Ca să ai geniu în 
ceea ce faci trebuie să fii liber, să cunoşti marea diversitate a 
vieţii-realităţii... să iubeşti viaţa cu sau fără viciile ei, trebuie să 
fii ca un învăţător sau un popă, să te pricepi la orice. În orice 
domeniu există o echipă de  „comando” menită să te scoată din 
orice încurcătură şi căreia oriunde şi oricând i se permite orice, 
chiar şi lucruri interzise prin lege, căci, vezi bine orice lege nu 
este aceeaşi pentru toţi... Şi încă ceva, ceea ce făceam noi nu se 
învăţa la şcoală... şi nu toate erau cuprinse în legea generală de 
diviziune a muncii. Mai aveam şi atâtea domenii 
diverse...Preţurile la produse, reale, le făceam noi, tehnologii, 
chiar şi cu mici secreturi; biroul de preţuri, oficializându-le, 
sau, aplicând o formulă le dădea o formă finală. Materialele şi 
normele de consum, ca şi manopera, tot la noi; fluxurile 
tehnologice, SDVistica, răspundeam chiar şi de căratul pieselor 
prototip de la o operaţie la alta; procesele termice, chimice, 
metalurgice... Când vroia  cineva să ştie ceva de un produs 
chema tehnologul... Fiecare produs avea tehnologul său. O 
fabrică cu mulţi deştepţi, dar  şi cu şi mai mulţi proşti, care 
habar nu aveau de diviziunea muncii reală, o fabrică care 
credea că prin OPM (organizarea producţiei şi a muncii- birou 
simandicos) se rezolvă productivitatea muncii, mersul acesteia, 
corect. 
 
R.           Şi partidul, partidul... PCRul, unde era? 
 
P.C.        Ăştia fugiseră toţi... se făcură mici de tot...A doua sau 
a treia zi, a patra, cine mai ştie (este  curios că nu am avut 
niciodată agendă serioasă de lucru, fapt care îi înebunea pe 
inginerii şefi - erau doi - care se întreceau în a-şi arăta calităţile 
în activitatea de urmărire a producţiei) venise şi Bogdan Hossu, 
în fabrică, să dea indicaţii...În locul „organizaţiilor” PCR se 
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înfiinţau organizaţiile FSN. La „Tesa” am încercat să-l pun şef 
pe inginerul C. Calotescu, cel mai în vârstă şi cu un enorm bun 
simţ; am fost luat cu „huo”... Atunci i-am aflat pe noii 
conducători din umbră, ai fabricii, cei care făcuseră tura a II-a 
pentru ca să-şi crească copiii, la proiectare, la tesa!... 
La două luni, văzând că propunerile mele nu „merg” la sufletul 
noului regim ( nefiind între foştii şefi sau adjuncţi de şefi ai 
organizaţiilor de bază) am apelat la presă ca să-mi spun 
părerile, fiindcă mi-am dat seama că trebuie rapid să eliminăm 
răul (personalul în plus, prefăcătoria- melanjul fizic dintre 
proiectant-administrator şi muncitor), şi am publicat la noile 
ziare din Vâlcea, articolele: „Impas OPM”, „Un călător la 
Varşovia”, „Ce am păţin noi...” realităţi evidente, care ne-au 
tras înapoi de-a lungul timpului, şi în care nu am menajat pe 
nimeni, dar, utilizând foarte mult bun simţ... Aşa credeam eu că 
a venit vremea. Am propus (deşi fusesem jignit de aceşti deja 
„revoluţionari” cu „copii al cărui sânge fusese vărsat la 
revoluţie” şi care acceptaseră să facă parte din colectivele de 
inovatori – ca să fie diminuate sumele ce trebuia să le încaseze 
inventatorii de drept în urma aplicării invenţiilor şi inovaţiilor, 
până în chiar preziua revoluţiei, după care mai apoi s-au adunat 
şi au instigat muncitorii împotriva inventatorilor), ca Tesa să 
plece din fabrică şi la parterul blocului de nefamilişti, al 
întreprinderii, să creze o societate de pregătirea fabricaţiei 
pentru Hervil, dar şi pentru alţii, după modelul institutului, şi al 
oricărei întreprinderi din Vest... Aşa a apărut Întreprinderea 
(mică) „Intol”, din dorinţă proprie, în aprile 90, după Legea 54, 
după ce am dat un examen la sediul vechiului CC, nou minister 
al Muncii. Sigur, propunerea mea nu a fost luată în considerare, 
în păturile provinciale, răspândindu-se rapid sloganul „Noi nu 
ne vindem ...”, atunci neexistând decât ideea aducerii unui 
puternic producător mondial, care să-ţi preia unitatea (pentru ca 
tu-nou director să-ţi păstrezi privilegiul de nou ales...vă 
amintiţi cât de furibund era directorul Stroe, la Dacia, 
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împotriva privatizării până să vină Renault şi să-i garanteze 
poziţia de director). Mie mi s-a dat postul de Inginer Şef 
Pregătirea Fabricaţiei după o cât de cât aventură (trimiteri la 
Paris şi Francfurt pe Main, sau altele), dar mi s-a atras atenţia 
să-mi suspend mica întreprindere (binenţeles nici Tesa nu 
fusese retrasă din fabrică, nici personalul în plus, rămânând să 
se mănânce unul pe altul, căci după 1991, Hervilul, 
nemaiavând practic nici un produs, ci doar o agonie de 
producţie ataşată intereselor a ceea ce mai rămâsese dintr-o 
economie naţională deja hipnotizată de neputinţă 
tehnologică....). 
 
R.       Am văzut relaţia ta cu Partidul, cea dinainte de 89, am 
văzut-o şi pe cea cu FSN, după 1990-inexistentă, este incredibil 
cât de mult nu te-au iubit politrucii, şi cred că ţi se trage cu 
mult mai demult; totuşi, mai era securitatea, care, cel puţin în 
problema cu străinii, nu glumea...Sau vânând nemulţumiţii 
sistemului (partea de poliţie politică, a securităţii) 
 
P.C.    Te înşeli, securitatea nu a avut rostul să servească 
regimul, cum s-ar crede-adică să facă poliţie politică, deşi am 
văzut, după 1989 toţi care au plâns-o au spus că rostul ei a fost 
să facă poliţie politică, cealaltă faţă, reliefându-se ca fiind de 
natură patriotică. Absurd. Ce poliţie politică când ai un singur 
partid... Desigur, cei care au profitat de fosta securitate, de 
poziţia privilegiată-director, agent comercial extern, spion 
financiar extern...etc au avut rostul să încline balanţa activităţii 
securităţii înspre poliţia politică, în felul acesta, rostul 
(menirea) lor fiind chiar unul de apreciat...Deci nu am 
cunoştinţe despre vina securităţii de a fi făcut poliţie 
politică...şi nici nu prea mă pot descurca în astfel de termeni. 
Cred, întradevăr, că rolul ei a fost în mare măsură de a  crea o 
anume protecţie asupra realităţilor tehnice, culturale, speciale, 
care ţineau de capitolul strategic al ţării... În ce mă priveşte eu 
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am trăit nişte curiozităţi, aparte. Când aveam un necaz, pe linie 
de pierdere a speranţei, şi aş fi dat înapoi, şi treaba ţinea de 
anturajul colectiv (mă lovea o persoană politică, cu vorba), 
apărea cineva din senin, din conducerea centralei sau minister 
şi-mi spunea să-mi văd de treabă, şi mă asigura că totul va fi 
bine...Din contră, când aveam un necaz (mă lovea cineva din 
afara puterii politice, pe profesie), apărea un cadru de nădejde, 
politic, şi mă asigura de protecţie. Nimeni nu mi-a cerut nimic, 
exceptând o singură dată, când, ofiţerul de securitate al fabricii 
mi-a cerut o notă semnată că nu voi povesti la nimeni despre 
conţinutul conversaţiei cu el, de la el de-acasă, în care căutase,  
la un coniac, să mă convingă să părăsesc fabrica şi să intru în 
securitate. Motivaţia, nu aveau un specialist de talia mea în 
informatica tehnologică naţională, pasăre rară în activitatea de 
informaţii internaţională... Mi-a mai cerut odată, un al doilea 
ofiţer, care l-a înlocuit pe primul în asistenţa acordată 
întreprinderii, de data asta, neobligându-mă să semnez că voi 
păstra secretul, dar, lămurindu-mă, că pentru această chestiune, 
dacă refuz în continuare, va veni cineva mult mai mare, din 
Bucureşti, care să mă convingă... Nu a mai venit nimeni (1983)  
până astăzi (2003), atât. Desigur aceastea au fost nişte copilării, 
dar, cred că în profunzime lucrurile au stat altfel, eu, devenind 
un specialist de notorietate, care şi-a permis orice, în ţară şi 
străinătate, faptele mele, semnătura pe documentele tehnice, 
doar ele, fiind garantul însăşi întregii securităţi din acel sistem. 
În rest am avut mulţi prieteni cunoscuţi şi „necunoscuţi”, care, 
sigur au activat în securitate, unii dintre ei mi-au şi spus. 
Asupra acestei securităţi din politica strategică a ţării care, 
probabil a fost ca o umbră şi care nu a intrat cu mine în contact 
niciodată, în ţară sau străinătate, am numai cuvinte de laudă. Ea 
a ştiut (probabil, când eu înjuram partidul şi şefii săi la telefon, 
pe Ceauşescu, a cărui politică astăzi o văd altfel, pe cei mai 
mulţi dintre puţinii mei şefi) să-mi ţină „spate”; să nu mă 
lovească, să nu mă „toarne” (cui?). M-a înţeles fără exprimare 



 

 94

prin vorbe; ca într-un meci de şah. Vorbeam cu delegaţiile 
străine în protocoale, în camere de hotel, în baruri; nu am avut 
niciodată aparat de ascultare, de înregistratere, nu am raportat 
nimic nimănui, chiar şi directorului meu, al centralei sau al 
ministerului...Am învăţat ceva la IMGB şi Fabrica de Avioane, 
unde avusesem contacte tehnice cu Vestul: mă exprimam astfel 
ca să fiu bine înţeles şi astfel, ca să mă iubească 
partenerul...Toată lumea ştia că am cuvânt, nu mint şi evaluez 
foarte bine evenimentul...Că obiectivul tehnic este mai presus 
decât fiinţa mea şi că prin el vroiam să devin cineva... Că mă 
compar cu Michelangelo, cu Coandă şi cu Brâncuşi. În 
protocol, ehei, doamne, câte şedinţe din ăstea am avut; aveam 
reţetă pentru nemţi, pentru americani, pentru ruşi. Eu discutam 
cu ei, trebuia să-i întreţin. Pentru polonezi, învăţasem l. 
poloneză. Pentru ruşi ştiam totul despre realizările 
comunismului şi Ceaikovski; nemţii erau sensibili la 
Beethoven şi Schonberg... găseam prilej să le adaug numele 
lângă avioane şi cilindri hidraulici... atenţie, niciodată nu le-am 
vorbit despre ce ştiam eu mai bine şi care m-a fixat înaintea 
altora: fabricaţia de matriţe şi prototipuri, comanda numerică 
asistată, şi tehnologia SEFA DISROM... Am fost la chefuri cu 
delegaţiile poloneze, care aveau membri „solidarnosci” (ai 
Solidarităţii) venite cu utilaje şi piese de schimb americane, în 
1982, asigurându-mă - afacere personală - cu piese de schimb 
până-n 1990; mi-au oferit femei (şi atunci, şi în 1988- când 
plecasem la Varşovia), dar am exclus posibilitatea, scuzându-
mă că nu le pot întoarce oferta, deşi ei se topeau după asistenta 
mea personală, Renate, ...şi interpretă de l. germană; pan 
Haliţki mi-a procurat cititoarele de bandă de la Texas 
Instrument-USA, nemţii de la ORSTA mi-au livrat întreaga 
furnitură de subansamble germane, la preţ infim, ca să le pot 
livra aceeaşi piesă a lor, Capul de Comandă, făcându-i proba în 
stare asamblată... Am câştigat 110 mărci per bucată, în loc de 
120, numai cu consum de manoperă vâlceană, dar am penetrat 
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cea mai pretenţioasă piaţă - europeană, producţia de construcţii 
de maşini, germană! Am avut probleme politice fiindcă am 
cedat cele 10 mărci...dar în final s-a convins toată lumea de 
rentabilitatea „afacerii”. Acest contract cu Orsta l-am parcurs 
fără risc, şi l-am rezolvat doar cu absolvenţi de liceu... Da toate 
aceste lucruri s-au făcut şi cu asigurarea liniştii de către 
securitate, probabil! 
Mai sunt de amintit nişte amănunte menite să facă lumină 
despre sloganul „dacă ai colaborat cu securitatea”. Eu spun, 
corect ar fi, „dacă securitatea a colaborat cu tine”... Ea avea 
trebuinţă de tine, noi, neştiind regula ascunsă a lumii, cât de 
necesară să fi fost ea?... 
   
R.          Parcă spuneai că lângă tine, pe strada Matei Basarab 
locuia căpitanul Tonceanu?...Un fel de şef la Securitate. 
 
P.C.     Da, era prieten cu fratele meu, mai mare, ţinea la 
familia noastră...atât de „slabă” social şi politic şi despre care 
ştia că suferise foarte mult între 1944 - 1950. Un mare om, de 
fapt, ca toţi de atunci, vecini, localnici, oameni harnici şi ţinând 
la mediul lor... Eram prieteni cu cizmarul, cu brutarul, cu 
miliţianul, cu popa Silvestrovici, cu maiorul Dohotaru, cu 
Rădulescu miliţianul apoi coafezul - frate cu Gogu Rădulescu, 
cu mama lui Cornel Vulpe... Fiindu-mi frică că nu am să intru 
la Arte Plastice, la recrutare, am beneficiat de ajutorul lui 
Tonceanu, şi doctorul de la centrul de recrutare m-a declarat 
inapt militar pentru otomastoidita mea recidivă pe care o 
operasem de trei ori, începând de la 9 ani! Zic eu, iată, un prim 
contact cu securitatea...  
Am avut un prieten, Horia Popescu, inginer la Uzina G, eu 
elev, care s-a aciuat sub fereastra mea de unde asculta tonurile 
puternice ale unei simfonii de Beethoven... S-a împrietenit cu 
mine, venea în casă; împărţea apartamentul său cu un ofiţer de 
securitate,... care, probabil, îl păzea. Nu aş fi ştiut niciodată, dar 
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Horia m-a avertizat că o prietenă de-a mea, trăia cu acesta! ...şi 
mi l-a arătat pe stradă. Păi dacă îl avea în observaţie pe Horia, 
trăia cu iubita mea-pe care eu o puneam la icoană (până 
atunci), înseamnă că mă avea şi pe mine, poate în observaţie. 
Horia era carămiziu la faţă, era fratele solistei de operă 
Angelescu-nevasta ministrului sportului; îmi motiva că suferea 
de un Parkinson, provocat de substanţele toxice... 
La Fabrica de Avioane, colonelul de securitate, fără să 
vorbească cu mine, vreodată, decât poate prin nepotul său, de 
la Buzău, şi adus în fabrică taman pentru a fi prietenul meu, m-
a scos de sub acuzaţia de sabotaj în care mă vârâse un coleg din 
Maglavit, când, din greşală, i-am rupt banda perforată, lăsată în 
maşina de frezat, peste noapte...Ştia, colonelu, se pare, că voi 
pleca din fabrică şi dorea să-i transmit o parte din cunoştinţe 
nepotului său, care îmi fusese şi coleg de facultate... 
La Hervil, contractând maşinile cu comandă numerică din 
Polonia (prin TIBCO-1981), directorul m-a numit şef de 
protocol, aşa zis, căci la gradul trei - întreprinderea nu avea 
condiţii pentru un asemenea birou, de aici, provenind toate 
uzanţele, care derivau din acest post: să primesc delegaţiile 
străine (care intrau direct în camera unde se ţinea protocolul, şi 
nu pe la portar- vizita fiind secret de stat; şeful protocolului 
completa fişa de date a delegatului, nr. de paşaport, apoi le da 
în două exemplare directorului şi ofiţerului de securitate... Mai 
trecea pe foaie, scopul întâlnirii, nr. contract – comandă etc.  
Aceastea au fost contactele mele cu securitatea până în 1983, 
când am refuzat să mai întocmesc notele cu străinii, securitatea, 
cerându-mi schimbarea din „funcţie”, întrucât dorea, mai nou, 
să duc aceste note la sediul ei, cel lipit de sediul Miliţiei; eu, la 
prima intervenţie, am refuzat să aştept în sala de lângă intrare 
venirea ofiţerului pentru a-i da nota de protocol. Asta se 
întâmpla, până în 1983, când m-au primit de urgenţă în partid... 
În calitatea mea de şef al atelierului de proiectare (practic doar 
unul, în acea perioadă 1981, 1982, 1983) am preluat şi 
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activitatea de arhive, inclusiv BDS ... Aveam 31 de ani, doi 
copii, şi nevastă colegă cu mine, şi toată lumea avea încredere 
în noi...fiindcă nu ne comparam cu nimeni, fiind ca nişte 
adevăraţi lupi singuratici! 
 
R.         Nu ţie teamă de cădere în nostalgia trecutului? 
 
P.C.    Trecutul nostru sub comunism înseamnă copilăria şi 
tinereţea, forţa maturităţii creaţiei şi nu ne opreşte nimeni să-l 
lăudăm la general, şi nici să-l criticăm în particular.   
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Oglinda este EA, iar EU o să rămân 
acelaşi! 

 
 

 
 
(Dialog open, pe scenă, nefiind decât unul-EU şi oglinda de 
Veneţia-EA  moştenită de la o mătuşă Varvara-anul 2010)                           
 
EA:    Aşadar ai acceptat, ai vrut să stăm de vorbă; să te ascult; 
te-ntreb: ai fost, eşti un om util?...ai dori să o iei de la 
capăt?...crezi în Dumnezeu?...l-ai citit pe Sartre, pe Diderot? 
Am văzut că-i ştii pe Dostoevski şi Tolstoi; ai construit cu 
mâna ta; te-ai comparat cu Michelangello şi Leonardo da 
Vinci, cu Brâncuşi, cu Henry Coandă; ai vrut să fii Stalin?...  
l-ai crezut pe Lenin?...pe Maiakovski?...ştii ce talente a avut 
Hitler?  Ai crezut în sistemul lui Ceauşescu? Merita legată cu 
sărmă de mâini şi împuşcată, ea, oricare i-ar fi fost femeia - 
soţie şi mamă? Pe rand ai fost copil şi om, ce vei face după ce o 
să mă sparg şi o să mor? 
 
EU:   O…parcă vezi prin mine, mă-ntrebi, ştiindu-mi 
răspunsul, căci el a existat înainte de-a fi  întrebarea; …să le 
înşir pe toate ar fi fără rost şi greu de-nţeles pentru ceilalţi, şi, 
totuşi, îţi voi răspunde la fiecare… De mult întrebările s-au 
pus, răspunsurile sunt şi mai demult; nu glumesc, oricare 
răspuns există înainte de-a fi spus.  Într-o oglindă plană poţi să 
vezi şi să-nţelegi numai ce vrei să vezi; te mişti, te uiţi după 
colţ, dar numai ce vrei poţi să vezi; poţi să închizi şi să deschizi 
ochii; uitându-te în tine vezi şi nu vezi; vrei să pui mâna pe 
inimă şi nimereşti plămânul din dreapta, şi, aproape este 
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imposibil să înţelegi fără să pipăi; să simţi, pui mâna pe stânga 
şi nimereşti pe dreapta. Eu nu sunt cel din tine, tu nu ai autor, 
eşti precum cel din piesa lui Pirandello, “Şase personaje în 
căutarea unui …autor”; … eşti o relaţie inversă, şi asimetrică, 
cum este şi omul inegal faţă de propria axă, de orice axă, chiar 
şi faţă de osatura  verticală… 
 
EA:     Vorbeşti de faptele tale, încap ele în urechea cuiva? Ce-
aştepţi de la cel care te citeşte şi nimic nu-l doare? Scriai 
cândva: “Iubito,/ strigă/, strigă,/ că te doare/ urma/ paşilor mei/ 
pe nisipurile tale…” Nu cumva eşti narcisist? Era un Narcis, 
Mircea Eliade, când se compara cu Eminescu şi se dispera pe 
sine însăşi, că-l depăşise în inteligenţă şi pe marele Goethe?? 
Dar Cohelio cu a sa “Legendă personală”, formidabilă şi 
existenţială? Sintagmă întemeietoare! Toţi avem nevoie câte 
puţin de legendă personală, dacă vrem să trăim. Şi de puţin 
“donquijotism” – oglindire în virtual, în speranţă, şi bizarul cub 
de quarţ, cel cu…trei dimensiuni; aşa nu vor mai fi atâtea 
ridicări şi căderi, precum în teribila-ţi interpretare literar 
muzicală, şi grafică, Carmina Burana, compusă de celebrul 
poet fără nume, şi stea, al anilor o mie după Iisus Cristos, vai 
ce curaj pe tine, copil, să-i spui Toscris!  
EU:     (În sine, ia uite ce ştie marea cunoscătoare, că în 
copilărie, la Ocnele Mari am construit un Cristos al mileniului 
3, din piatră, o sferă căreia i-am pus numele Toscris) Parcă 
visez acum când vorbesc cu tine, şi parcă ai fi de gheaţă; nu mă 
supăr, ochiul din stânga parcă-i mai mare ca ochiul din dreapta, 
şi vede curcubeul invizibil din sticla-ţi înegrită, pe spate; 
inima-ţi bate, observ, în dreapta!, mă simt în vertij; pensia mea 
este (invers ca la ceilalţi) tot mai mică; sunt om cu pensie, 
adică-un nimic, chiar nimic, nefiind lucrător în armată. Între 
atâtea legături cu pensiile paralele, pensiile speciale (fără 
legătură cu trecutul), mă-ntrb ce legătură mai am eu cu trecutul 
şi viitorul, cu acest stat, cu această ţară, care niciodată nu mi-a 
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dat nimic, trebuind să trudesc pentru fiecare clipă, pentru 
fiecare bănuţ?; toţi sunt nimic; toţi sunt corupţi; munca este 
umbră la umbră fără trup… Omul nu pune de-o parte la 
tinereţe, bărbatul a dispărut, aşteaptă de la alţii la bătrâneţe. Păi 
aşa trăiau bătrânii noştri când îşi pipau luleaua şi-aşteptau să 
se-ntoarcă tinerii de la vânat şi de la arat? Asta e viaţă?  Mă uit 
la tine oglindă rece, şi parcă nici nu mă recunosc, parcă eram 
mai cald şi nu atât de vânăt sub ochi…Şi să nu uit: munceşte 
femeia  nouă luni la un copil, şi el îi poate muri după o zi!... 
Faci un desen pentru un plug sau o grapă, o construieşti, o 
omologhezi şi vine altul şi-ţi dă gratis una mai nouă, mai 
frumoasă, mai grapă, mai plug!... şi apasă şi pe un buton, şi ele 
lucrează singure, cum singur, şi fără profit lucrează un moll; … 
şi tu stai pe bancă, ca-n Rai, pe banca făcută tot de ăla, care 
făcu bijuteria de plug, bijuteria de grapă… 
 
EA:      Nu ai văzut? …ce, n-ai înţeles? Timpul de concepere 
este acum peste cel de petrecere. Gata cu ingineria, azi mai 
dulce- i economia, ingineria nefaptelor!... Nu a necuvintelor 
rostite de marele nostru poet, cândva, contemporan - prieten cu 
marele Lucaci, şi care-n oglinda-i de inox, scrijelind şi 
lustruind băga poezii; în faţa căreia se pieptăna chiar el, poetul 
Nichita Stănescu!...şi femeia lui în alb pentru care eu am băut 
lapte de capră!... Ai uitat sloganul din 1990 - destul cu fiarele 
noastre vechi sau noi(!?)...chiar şi cu noi, tehnologii! 
  
EU:      Păi, şi cum rămâne cu sloganul de mult apus, care ne 
spunea că populaţia lumii nu va ajunge pentru meseria de 
programator (!?),  dacă omenirea va fi complet informatizată şi 
robotizată; hăis şi cea! Cine i-a spus vizionarului din anii 50, că 
informatica-i viitorul omenirii, dar robotica!? Marx? …ăsta a 
murit de mult, nici nu a intrat în secolul XX. Or şi mai încolo, 
Chaplin urma să se fictiveze-filmeze printre roţi dinţate şi să 
oblige oamenii de ştiinţă să creadă că maşina robot este mai 
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bună decât omul robot! Chiar şi Fernand Leger…Cine i-a spus 
că după capitalism vine socialismul, iar după acesta urmează 
viitorul de aur al omenirii, comunismul? Iaca informatică: ne-
am ajuns; am înmulţit hârtiile (în dosare) şi am înjumătăţit 
pădurile şi stufăriile de pomană,  că hârtia adevărată o fabricăm 
tot în Siberia cu taţii şi bunicii noştri din Basarabia!...sau cu 
anticomuniştii insensibili la obligatoria schimbare, tot de 
acolo… Iaca robotică, distrugând tehnologiile primare şi 
mecanica euclidiană! 
 
EA:      Haida de, nu ai văzut în America? Sate şi oraşe pustii! 
Ăia pleacă când nu mai au profituri, şefii! Ăia sunt căraţi cu 
TIR-urile pentru animale, da, între oceane, să nu se 
dezobişnuiască de taifunuri şi tsunami… 
 
EU:       Ăia nu au părinţi şi copii, nu au bunici, nu au câini şi 
pisici ca lumea, nu au dude şi nuci la drumul mare; ăia poartă 
pantofi cu lac şi gioben, şi joacă la saloon charleston… Nu au 
nici munte, nici mare… Nici măcar furnici; au căutători şi 
soldaţi pentru petrol şi aur. Ei sunt toţi de la ocean, de la 
oceane! 
 
EA:       Oraşe, cartiere pustii; când n-au mai vrut mineri, au dat 
în minerit cu praf de puşcă şi-au nimerit vârfuri de munţi, care 
s-au transformat în preşedinţi…I-a purtat din vest în est, i-a 
făcut găzari, fierari, lingurari, petrolişti, miniştrii, i-a făcut 
congresmeni în Congresul American… 
 
EU:       Dar la noi? Ce-au făcut cu ei, după atâta amar de timp 
de război fratricid între intelectuali şi mineri eroi, pionierii 
revoluţiilor de pe Dâmboviţa, Sena noastră!...Români contra 
români, însemne ale unei lumi noi! După 73, 80 şi 86 au 
devenit securişti; au devenit miliţienii noii ordini economice; 
buni de dat lovituri de stat, duşmanii poporului nou. 
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Guvernanţii au scos tancurile şi i-au liniştit cu popii în celebra 
deja Pace de la Cozia… Minerii au schimbat prim miniştri şi 
un preşedinte de stat! Pacea de la Cozia să trăiască, striga 
poetul: “o să renască”! …I-au aruncat ca pe saci-cu bolovani-în 
Olt, la Stoeneşti, pentru ca să vină alţii să schimbe lumea 
normală, pensia normală, şi să dea alta unică, în mai multe 
foloase şi din (sanchi) fonduri speciale, să dea pensii speciale, 
salarii ascunse în titluri univesitare, universitari fără liceu, şi nu 
demult, slogan pentru domnii profesori, să dea colegiu 
naţional, colegii … De colegii murea ţara acum, toate liceele-s 
colegii, şi de naţionalism, murea!... Ştate duble, triple, salarii 
peste salarii, ascunse, să construiască vile peste vile…să nu le 
poată duce urmaşii, după 15-20 de ani, de rate, când lumea se 
schimbă mai nou din cinci în cinci ani! Valori umane, valutare, 
crize de bani, criza timpului de utilizare cu mult sub cel de 
proiectare! … Se legănau intelectualii noştri, culturnici, şi poeţi 
şi finanţişti, economişti, ţinându-se de mâini pe Calea Victoriei 
în Bucureştiul (iubit); “Doamne, Doamne, Cuza Vodă, arată-ne 
cine eşti! Ce voieşti!...Minerii ciobani vin să ne omoare (aşa 
sunt obişnuiţi în spaţiul mioritic) şi noi nu mai suntem 
ţărăniştii, regaliştii de ieri… şi să aşteptăm sub cupola 
Parlamentului; acum este vremea Casei Poporului, şi parte a 
poporului atacă parte din popor!... clasă contra clasă - fără 
partid, căci nu există partidul cetăţeanului, partidul 
intelectualului, nici partidul minerilor şi sau contra partidul 
profesorilor; ne trebuie Mare Adunare Naţională! Jos 
securitatea!... criminală, iar s-a strecurat printre ei! Vai, vai, 
vai” ce-mi mai striga, ţipa, ca din gură de şarpe, crainica 
destrăbălată, Coana Pipa fiind nimic pe lângă dumneaiei, că la 
Pietrari minerii au bătut sau, chiar, poate, au omorât pe onestul 
erou prefect de Vâlcea, au străpuns linia de apărare a organelor 
de luptă contra maselor, mascaţii adică nimenii popoarelor, 
linia de apărare a noii şi mereu tinerei democraţii a 
cetăţeanului!...noului Front al Salvării Naţionale (care urma, ei, 
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da!)... şi se-ndreaptă în pas de gâscă, ga, ga, ga, ca pe o via 
Apia între “pinii din Roma”… “vin spre noi, spre capitală!, 
posibil, în câteva ore Bucureştiul să dispară de pe faţa 
pământului,… dacă, oameni buniiii(!), cetăţenii şi armata, şi 
preoţimea “de la Vâlcea” nu se opun debandadei”… Le spun şi 
eu, de atunci, mereu: bre popor vâlcean, acesta va fi cel mai 
tare brend al tău: Ultima Răscoală a Săracilor din mileniul trei, 
încheiată cu Pacea de la Cozia!...un brend mai tare decât 
chiciul de artă al lui Statu Palmă Barbă Cot, de la muzeele de 
artă!  
 
EA:     A rămas un model, nebuna, de transmis ştiri; de minţit; 
de influenţat Justiţia, prin imaginea televizată…repetată la 
infinit, şi nesesizată de sistemul judiciar; nesancţionată; va fi 
greu acestui popor, în viitor, obişnuit să râdă şi să spună 
bancuri (să arunce avioane de hârtie în plin proces-vezi-l pe cel 
al lui Elena şi Nicolae Ceauşescu) să tempereze aceste 
apucături media incredibil de libere şi incredibil de 
părtinitoare, neproductive…O politică a celui care spune 
primul şi care strigă mai tare!... chiar şi o minciună! 
 
EU:      Aşa este Oglindă! De-atunci nu mai este instigat om 
contra om, ci lege (prost făcută)  contra om; faptul natural, în 
duşmănie cu omul, cu nepriceperea sa; starea de sănătatea 
locală-reală contra celei genetice, dovedită în laboratoarul de 
de cercetare de aiurea…Aşa au apărut ştirile prăpăstioase 
despre te miri ce lucru natural: gripele aviare, inundaţiile, 
iernile atât de necesare cu-al lor dezgheţ din primăvară! Aşa e, 
cum spui, dar să revenim, să vedem ce a rămas din războiul 
economic civil, politic (apropo, jos partidul politic! Jos 
războiul între frăţii!).  
…Am văzut, în America, în Anglia, oamenii pot fi mutaţi uşor 
dintr-un loc în altul. La noi însă mai greu, sunt prea legaţi de 
avutele averi sau de sărăcia-singura avere legată de sloganul 
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“iarba verde de acasă” sau “cel mai bine- i la mine acasă” şi nu  
de cel evreiesc, care spune “acolo este bine, unde îmi este mie 
bine”! Oricum ar fi, trebuie învăţat de la ei că “omul sfinţeşte 
locul cu faptele sale bune pentru ceilalţi”! 
 
EA:      Dar ţie, ce-ţi spune oglindirea mea când te uiţi înapoi… 
În Lipcaniul din Hotin unde cimitirul este mai mare decât 
oraşul, dar nici un mormânt nu este al străbunilor tăi sau nu- i 
arată! N-am uitat, ţi-am mai spus, dacă morminte ar fi trebuit 
să fie la Lipcani, atunci părinţii şi fraţii trebuiau să rămână 
acolo şi mai apoi să se nască morminte cu oasele aduse din 
Siberia!  
 
EU:    (Făcându-mă totuşi că nu aud şi nu înţeleg) Ăştia de-aici, 
de pe Olt şi Râmnic au apă curată, cea mai curată; aer pur, cel 
mai pur aer şi Capelă şi vatră; vatra-i fără fum, pot trăi cu 
frunză şi apă;  la ăştia prispa din lemnul câinesc este casa cea 
mai bogată. Merg la biserică şi-n somn. Nu-s somnambuli. 
Ăştia de aici dacă vine potopul sunt înstare să se lege de fundul 
mării şi de stâncă, trupuri - ancore pe funduri de nisip; …ăştia 
de-aici aşteaptă să se evapore apă şi sare, mare şi ocean, ca să 
curgă la vale şi să reia cântatul din frunză şi ciobănia la frunte 
de munte! pe fund de câmpii… Ăştia nu le trebuie paturi cu 
arcuri, sofale şi w.c. -uri lângă odaie, nu le trebuie nici săpun! 
se curăţă cu frunze de alun!... Nici copiii lor, nici prefecţii şi 
primarii, contabilii şi sanitarii nu pot şi nu vor să-i schimbe, 
căci s-a dovedit cel mai longeviv popor, şi care, s-a demonstrat, 
trăieşte numai cu aer şi apă de izvor. Poate să-i fure din curte, 
că zăvor cu cheie la uşă - şi poartă - nu are, plâng şi suferă 
doar, dacă-i fură cineva nevasta şi capra, calul şi iapa sau  
gaura din lemnul putred din gard! 
 
EA: … Doamne, vorbeşti ca un poet de spus poezioare!..basme 
de adormit copiii; tu îi lauzi şi ei v-au belit în ura socială 
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făcându-vă venetici, atunci, dar şi acum, că nu vă scot din 
categoria de dezrădăcinat-refugiat în legea 290 din 2003; 
Doamne ce legi, ce vremuri, şi toate începând din 2003…hai 
spune-mi ceva de legislaţia care face de râs o şleahtă ridicată 
din popor, de Top 300, şi care a trecut pragul mileniului 3… 
 
EU:  …Cândva, după căderea trecătoare a Germaniei, şi 
definitivă a Ungariei, partidul era în “toate cele ce sunt şi 
mâine vor râde la soare”, …reuşise, spre finalul anilor 80, să 
fie şi să creadă că el conduce fiecare sector de muncă şi de 
activitate, “cu pâine şi sare”, la conducător! director şi actor!... 
după anii 90, dintr-un partid au răsărit zeci de partide, toate, 
cunoscând puterea unicului partid, imitând formula, adică 
vrând să stăpânească tot, vai, chiar şi concepţia de organizare 
economică a societăţii noastre, în sine, chiar ea dătătoare de 
mari speranţe pentru viitorul omenirii…singura care mai putea 
să hrănească natural, bătrânul continent şi altele! Mare eroare a 
prezentului această excesivă politizare, fiindcă societatea nu 
mai este împărţită pe clase generatoare de principii, ci pe 
partide generatoare de ordinară luptă politică. Munca (raportul 
cetăţeanului cu mediul, calitatea produsului) nu mai reprezintă 
interes, clar că nu mai există; apartenenţa la politic - înseamnă  
tot!... Am copiat ce a fost prost dintr-un  trecut în care, totuşi, 
esenţa era investiţia, şi am neglijat şi batjocorit calitatea 
muncii, creaţia şi producţia, punând bază pe politic şi 
certificatul de competenţă…pe “opera de artă” pe noile muzee 
de artă contemporană. 
 
EA:       Certificat luat pe bani la “fără frecvenţă”… 
 
EU: …Corolar, trebuie spus, că nu s-a schimbat aproape nimic; 
ideologic, după 1989, pentru orice aşa zis partid politic 
doctrina este adânc înfiptă în doctrina PCR - chiar şi cel  
doctrinar - partidul istoric - care cândva a dat cadrele partidului 
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unic şi care acum  a dispărut sau a devenit  anacronic şi a 
impus un termen demult perimat: capitalismul şi a sa economie 
de piaţă, luptând să se afirme în societate o nouă clasă de 
mijloc!...adică una între clasa bogatului şi clasa săracului; cu 
ce?... 
 
EA:    Cu furturi din bănci şi inginerie financiară! Din 
prăvălii!…din Moll-uri şi Bille, din Cauflanduri! …după cum 
spui, chiar “Programul PCR” (perfect aproape teoretic, dacă 
includea religia, fiind comparat, uneori, chiar de oameni 
îndrăzneţi, cu Biblia - vezi şi Maiakovski care îl compară pe 
tânărul comsomolist cu Iisus!...Da cu Iisus! ) a fost întrucâtva 
preluat “fără ştiinţă” pentru că generaţiile de acum s-au născut 
cu el!  
 
EU:    S-a schimbat “veşmântul” economic, s-a cosmetizat 
lingvistic, forma nouă, însemnând o punere  în acord cu cea aşa 
zisă vestică; s-a desfiinţat producţia, conceptul de producţie, 
ingineria, apărând oriunde, mai puţin în activitatea tehnico 
productivă!…fiind înlocuită cu demagogica “inginerie 
financiară”! A fost înlocuită cu “producţia” contabil 
economică, contabilitatea franceză! Noţiunea de popor şi 
cetăţean au devenit atât de puternice, încât partidele istorice-
doctrinaire (dacă nu au dispărut) sunt pe cale de dispariţie, şi 
ideea de stânga - comunitară - devine una unică… 
 
EA:   …Trăiască ciorba populară! Este vremea lui Azazel-
ţapul-Satan… banii au luat calea anticreştină!? 
 
EU:     Da, recomandăm întoarcerea la “troc” şi la cuponul de 
cartelă, dacă trebuie, şi la dictatura liniştii nocturne, căci vrem 
să dormim din nou liniştiţi pe dealuri şi lunci, nu vrem să stăm 
la cozi pentru dovada financiară şi contabilă(!), acum ele, 
devenind în sine scop şi finalitate fără materialitate, scop în 
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societate!... da, din nou trebuie spus, banul este ochiul dracului! 
şi apanajul lui Azazel cu ceafă groasă, sterp şi fără coarne, dar 
cu capul lucitor! 
 
EA:     …Rămân mută, de gheaţă, dar inima ta din piept nu mă 
lasă. Chiar dacă la mine- i în altă parte; tu, cel din faţă-mi îmi 
dai atâta căldură. Tu şi sora ta Estela-Bigu v-aţi născut aici în 
Râmnicu Nou, Ţară a Lupului? De ce în familia ta şi a rudelor 
tale sunt porecle: Nadejda-Naca, Lucreţia-Chechea, Eugenia-
Ghenţea, Paulina-Inţea…Zuniu în loc de Modest! De ce numai 
pe Vasile şi Ilie, pe Tamara, i-aţi lăsat intacţi? 
 
Eu:    Estela-Bigu  s-a născut între Căzăneşti şi Versail, 
probabil în casa lui Scărlătescu lângă fostul scuar al Podului lui 
Hozoc (unde avea şi Ion Olteţeanu atelierul de monumente 
funerarii), dar eu m-am născut în casa lui Vasile Vlad, unde 
este Catedrala Sf. Apostoli, din Versail, chiar în zona naosului, 
şi sunt singurul produs pe acest metru pătrat. Era frig în casă şi 
era igrasie, m-au botezat în cazanul încălzit din bucătărie; cu 
preot venit acasă; m-a botezat Mihai Trăilescu, naş;… şi mi-au 
zis Mihăiţă, dar în actele de la maternitate eram Simion-Petre 
(vezi?...acum biserica îmi poartă numele întrunul dintre 
apostoli), şi acasă, după obiceiul neamului, mi-au zis Bizu…, 
Modest (al treilea copil) a fost Zuniu; lui Stela i-au zis 
Biguţa…Tiţa era Paraschiva, Papa era Vasile, Ilie şi Maria, 
Ştefan şi Ana i-au chemat pe bunicii pe care nu i-am cunoscut 
decât pe Ana Ciobotaru, care, în 1966, a venit (fugit) din 
Basarabia …la 80 de ani! 
 
EA:      Brr…Mulţi copii pentru nişte refugiaţi! Probabil trebuia 
să fiţi codificaţi! 
 
EU:    Refugiaţi zici? De unde, din România în România?... 
Părinţii au fost evacuaţi prin act  semnat de primarul 
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Lipcaniului, judeţul Hotin, oraş aflat în Regatul României; în 
acel moment armata germană, încă aliată, 19 martie 1944, avea 
un sediu în casa bunicilor mei dinspre tată… Cu o zi înainte, un 
tâmplar-calfă - evreu angajat al tatălui meu - i-a şoptit acestuia: 
“Pleacă  domnul Vasile, că în câteva zile eu voi fi primar”.  Au 
plecat a doua zi cu o căruţă şi un cal, nu înainte de a trece pe la 
bunica Maria să-şi ia la revedere; ofiţerul german a ieşit şi el 
(avea un anume “ceva” pentru copiii tatălui meu) şi i-a zis “Nu 
ajungeţi departe cu un cal, uite mai ia unul, de la mine, şi cu 
doi cai, şi o căruţă, o să te descurci mai bine în vremurile care 
vor veni pentru tine”…Bunica nu a vrut să plece, a avut 
credinţa că familia o să se întoarcă înapoi, după război. Au avut 
destinaţia Horezu; au trecut prin Ungaria (cele trei judeţe ale 
ungurilor), în convoi, apoi, ajungând în judeţul Vâlcea, al 
Lupului, ascuns după ‘nălţimea Coziei, trecând prin Râmnic, la 
Căzăneşti, ai mei s-au desprins din convoi (tatălui meu, 
plăcându-i liceul Lahovary-unde trebuia să meargă Tamara la 
şcoală, şi s-au ascuns la o familie din Căzăneşti (Ilie Predescu 
îl cheamă şi care apoi a ajuns mare cojocar în zonă, învăţând 
meserie de la unchiul Simon, iar pentru ajutorul dat, a primit o 
maşină Singer, universală, care coase orice material apt de a fi 
cusut).  
 
EA:       E hei nici nu şti ce s-a întâmplat în acele vremuri, doar 
bănuieşti, dar noi, oglinzile, reflectăm şi după colţuri, ia 
preiveşte în mine, într-o parte, nu vezi câinele cum se scarpină 
pe burtă? Unde este el, şi unde sunt eu? …Familia s-a mutat 
mai apoi la Valea Răii, unde cantonul a devenit halta 
“Tamara”, pentru ca să poată merge sora ta mai mare la 
Râmnic, la şcoală, apoi, în 45-46, s-a mutat chiar în Râmnic, în 
casa lui Scărlătescu… Au urmat ani de groază, Vasile-tatăl, 
fiind mai tot timpul căutat, dar camuflat bine de localnici-chiar 
autorităţi ale statului, care din această cauză nu i-au întocmit 
acte de identitate decât pe la 1948-49 (!?)…Nu i-au dat nici un 
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serviciu, putând să moară, într-un beci, ascuns, bolnav de icter 
şi hrănindu-se numai cu mere primite de la vecinii din Ocnele 
Mari…Ce mere ionatane cresc şi acum deasupra pământului cu 
sare în livezile pline de soare ale Ocnelor Mari! Apropo, crezi 
că este bine, Basarabia să fie un stat?...alt stat? 
 
EU:     Basarabia nu mai este Basarabia! Este bine că mai 
există un stat românesc, altul, decât o biată regiune, o regiune 
lamentabilă a statului român. Iubire cu de-a sila, şi de o parte, 
şi de alta, nu există.  
Şi-apoi, ce timp trăim noi? Auzi, pentru epoca trecută, înainte 
de 89, să lauzi faptele şi să critici sistemul, în timp ce, după, să 
critici faptele şi să lauzi sistemul!...E ca la nimeni!  
 
EA:     Tu te-ai născut mai sus, la cărăuşul (mai târziu-măcelar) 
Roman Vlad…în capătul străzii Matei Basarab!? 
 
Eu:      (Ei da, făcându-mă că nu aud) Mi-aduc aminte vorbele 
mamii… despre mine, eu nenăscutul, încă, dar creat: ”Lasă-l 
Vasi dragă (adică pe mine-nenăscutul, încă!), că poate va fi 
norocul tău” …i-a spus ea tatei, atunci când m-au lăsat în viaţă, 
înainte de 21 februarie 1951…Aşa mi-a povestit, când am 
întrebat-o odată, de ce a făcut atâţia copii, ca să-i dăruiască 
unui stat care nu-i merita? 
 
EA:    Da, aşa a ajuns Vasile C.  salariat la cinematograful 
Unirea (primul său serviciu după 7 ani!!!, când nu avea nici 
grădină, nici găină, nici closet personal…toate rămănindu-i la 
Lipcani şi construite de el), acel cinematograf din clădirea 
Liceului Lahovary; apoi, şase luni mai târziu, după ce a 
adormit şi filmul a luat foc, s-a “trezit” la “Răsăritul Nou”-
Fabrica de lumânări de la Episcopie…, având 5 copii şi o 
nevastă mai frumoasă ca nevasta lui Leca Morariu!  
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Primul său salariu, 250 lei, la 8 ani după 19 martie 1944! Un 
salariu, cu care, totuşi, va cumpăra la toţi haine, şi pâine… 
Pare incredibil, şi totuşi, toţi aţi ajuns oameni mari!... 
 
EU:   Aiurea, mai vedem peste câţiva ani!... 
Cine eşti tu? O oglindă oarecare, o oglindă de Veneţia, una 
ordinară-argint pe sticlă, ne-bună de mâncare…Eu sunt şi pot 
orice! Tot ce vrei am făcut pe lume…Pot să fiu şi poet, să fiu 
mare sau ocean, să mor pot, sunt câine şi cămilă…Eu sunt 
pământ, sunt vânt, întregul univers sunt, mă scutur de poezia 
mea în doar o secundă, doar un minut…eu sunt cel ce sunt! 
…Nebună oglindă, am construit un perpetuum mobile, real, 
“jur pe roşu”, zău, ca atunci când eram pionier; doi magneţi 
faţă în faţă, de aceeaşi polaritate, se resping…Ce se întâmplă, 
însă, dacă pe unul îl înclini, şi-l legi sub un unghi de o axă?...Se 
va roti! Se va roti atâta timp cât magnetul provocator şi el pus 
pe aceeaşi axă îl va presa mobilizator…constant, fix! Precum la 
vechile maşinuţe populare - jucării, care se deplasau dacă în 
spatele lor apropiai un magnet de aceeaşi polaritate… 
 
O:    Eşti nebun? De secole şi milenii nu a reuşit nimeni această 
transformare, neconservată! 
 
EU:   Nimeni de secole şi milenii n-a fost mai consecvent ca 
mine pentru realitate, care stă în puterea minţii şi a mâinii. Sunt 
pentru experienţă şi vis, în acelaşi timp! Pentru artă şi 
tehnologie: deodată; nu poate nimeni să mă oprească, căci aşa 
m-am născut şi crescut! Pentru Artă şi Tehnologie cu omul - 
om şi familie! Viaţa pe pământ fără practică şi avânt, fără 
justificare, nu există…Eu pot să spun că sunt şi sfânt; eu pot 
orice să fiu mare şi ocean, pot fi câine şi cămilă…om şi cal! 
Lup singuratic!... 
 
O:      O… 
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EU:      Facem parte dintr-un popor care una face şi vorbeşte în 
societate, la serviciu şi în public, dar face şi vorbeşte altceva 
acasă, în familie. Cum spune dictonul “Fă ce spune popa, şi nu 
ce face el!”…Desigur, există 2 feluri de a trăi: odată în etica 
social – civică - publică şi, a doua oară, în cea personală, 
familiară. Ideal, ca în marile democraţii, cele două feluri de a 
trăi, converg!, aproape până la suprapunere, şi invers (aproape 
se resping) în ţările cu minimă practică democratică…  
 
O:        O… 
 
EU:      Bogăţia: o prostie!... o grijă în plus şi posibilitatea de a 
exploata munca altuia. Bogăţie fără sărăcie nu există, dar nu 
este ca plusul şi ca minusul, care se exclud, dar intim se adoră, 
dând energie…Bogăţia şi sărăcia, amândouă, pot trăi în pace 
atunci când dispare proprietatea asupra lor, singură, rămânăd ca 
proprietate, doar forţa fizică şi cea intelectuală… Până atunci 
ideal este ca diferenţa între ele să nu fie prea mare… 
 
O:          O… 
 
EU:   Lumea exterioară se află într-o mişcare-schimbare mai 
rapidă decât timpul nostru de îmbătrânire fizică; acest lucru va 
fi cel mai mare obstacol, al omului, în secolul aceasta şi cel 
viitor…Leon Dură spune că în mileniul trei doar credinţa în 
Biserică va salva omenirea!.. Omul mileniului trei!  
 
O:          O… 
 
EU:  Am studiat experimental artistic cu Constantin 
Lucaci…Am desenat şi modelat…Am şlefuit, am fost student 
audient (ca Eminescu la Viena) la Nicolae Grigorescu, la arte 
plastice…un an! Spre sfârşitul acelui an, conferenţiarul 
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Svoboda, ceh, mi-a cerut să merg la atelierul său să-l ajut să 
execute o lucrare din oţel inoxidabil…”Dumneata te pricepi, 
lucrezi la Lucaci…”; i-am răspns: “trebuie să mă consult cu 
maestrul, nu vă supăraţi…”…Lucaci s-a făcut foc!...”Cum băi 
puştulică, cum să mergi la altul şi să-i desconspiri tehnologia 
mea!...”  Da, sunt chiar termenii de atuncea!  
Altădată, Ion Irimescu m-a văzut în curte, în Pangratti şi m-a 
chemat la gard, înainte de examen…”Tu eşti ucenicul lui 
Lucaci?...”Eu sunt, să trăiţi!”…”Mda…” zice el…”Acum susţi 
examen la sculptură”… şi a plecat, târâindu-şi picioarele…(ce 
bine că nu am reuşit!); un om foarte rău, ca şi Ciucurencu, după 
cum mi-a povestit ulterior C. Lucaci… Nu mai vorbesc de 
Vlasiu…”Bă-i tinere, ce te chinuieşte Lucaci ăsta la lustruit de 
granit… Eşti atât de frumos, hotărăşte-te într-o zi, să vii la 
mine să-mi pozezi!”  
Ha, ha , ha, ia uite unde stă hermafroditul, scriitorul şi 
sculptorul, poetul, netalentatul artist al formelor fără folos… 
 
EA:    Spuneai că poţi fi orice…Care este rostul tău şi-al 
oamenilor pe care-i vezi? 
 
EU:  Vorbe mari!...rostul nostru, “interesul poartă 
fesul”…Rostul nostru este să devenim bătrâni, să devenim 
demodaţi, să ne cârpim, să ne plângem că murim, să ne 
merităm soarta, să râdă copiii de noi c-am îmbătrânit, să râdă 
ca s-ajungă ca noi… şi să le transmitem copiilor că nimeni nu 
are drept să moară înainte de a fi trăit! 
 
EA:      Ce tragedie şi cu râsul acesta, oamenii se adună şi râd 
(sau plâng, dar râd) de propriile legi-făcute chiar de ei. 
 
EU:     Tragic e, că râd şi de privatizaţi, de legile făcute pentru 
ei, legi ca ei să se facă de râs!...în 1990, în Franţa, se ruga statul 
de francezi să se privatizeze, chiar la munca pe genunchi…în 
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1990, în Franţa! Şi noi am minţit, dar cei mai mullţi s-au 
privatizat, şi acum plâng…ce bine era la stat! Vai, vai, vai, ce 
cinici sunt cei din popor care lucrează la stat, şi râd de cei care 
au sperat în ei şi s-au privatizat! 
 
 
O:    Am aflat că eşti publicist, ai preocupări deosebite în presă; 
ai reviste şi ziare de cultură, le faci; cum te împaci cu legile 
care curg gârlă, dar nu rezolvă nimic, mai mult, încurcă 
lucrurile… Ai constatat vreo lege bună? Când faci o comisie 
sau dai o lege de circumstanţă ascunzi ceva… Se spune că 
legile noastre ascund însăşi fenomenul de corupţie! …legi 
monopoliste, legi fără legătură cu realitate, articole de legi care 
frânează însăşi libertatea de expresie, libertatea de exprimare, 
care elimină concurenţa! Cred că se poate vorbi enorm de mult 
de oamenii care fac legile, dar şi de cei care judecă după 
ele…Am auzit că este ceva de neântâlnit în întrega istorie a 
României, Europei, lumii întregi! O salarizare şi o lege a 
pensionării în Justiţie cum nu s-a mai văzut!...sigur şi celelalte 
legi speciale, de circumstanţă...Şi de aici toate relele care 
decurg din însăşi draga noastră lege, pardon, a lor, nu a 
poporului român! 
 
EU:       Da, să le luăm la rând, nu discutăm de pensii speciale, 
de salariile, iarăşi, nu ştiu cum să spun, care nu aparţin acestei 
ţări de mult închinată unei zeităţi a muncii şi nu ale uneia 
specifică lenei…  
Legea Monumentelor de for public:  
 
EA:        Spun eu, spun eu ...„toarăş-ţător”-agitând două degete 
în sus-aşa cum făceai tu în primele clase primare, 
„sugrumându-ţi” învăţătorul!... 
 
Eu:       Spune! 
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EA:     Spun aşa cum e real şi necuprins în Lege, dar se află în 
Constituţia Ţării: oricine trebuie să poată concura pentru 
realizarea unui monument, unei lucrări publice de artă, dacă 
respectă cadrul legal al producţiei de lucrări de artă; legea nu 
poate îngrădi libertatea de exprimare, impunând o anume 
diplomă a ofertantului; comisia naţională de avizare să se 
creeze la nivel regional, să nu mai fie naţională; ... un 
monument din comuna Pietrari este o problemă regională! 
Trebuie implicat în avizare, în comisie, finanţatorul, istoricul,  
edililul localităţii, cetăţeanul neinstutiţionalizat, pentru care se 
face monumentul! Nu are ce să caute în comisie concurentul 
sau partizan al acestuia (artistul, arhitectul, criticul...). Dacă 
există comisie, la nivel regional, atunci tot ea să valideze 
concursul de proiecte, machete...licitaţia; nu o comisie la 
lititaţie, şi alta la aprobarea monumentului gata făcut! 
 
EU:     Certificatul - autorizaţia de construcţie să rămână 
singurul act de valabilitate al obiectului nou creat în spaţiul 
public, iar în obţinerea lui, nu au ce căuta aprobările doctrinare 
(probleme care s-au discutat în fazele de comandă, de ofertare 
şi organizare ale concursului)...  
                                                   
EA:       Era mai bine până în 2005, când a apărut legea; cele 
mai proaste-urâte-chiciuri monumente au apărut după această 
dată, când criticii şi artiştii din uniuni au pus piciorul în prag şi 
cu ajutor politic, prin lege, au creat un monopol propriu, bazat 
pe certificatul de competenţă...artistic, acesta, îngrădind 
libertatea de exprimare şi instutiţionalizând manierismul; UAP-
ul, girând dreptul de creaţie doar celor cu studi agreate de el, 
arte vizuale, sau, membru UAP!... şi, când (până în 2005), o 
atare apariţie în spaţiul public nu necesita aviz de la breasla 
profesionistă!  
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EU:     Corect... A dispărut, practic, concurenţa în arta 
sculpturală, au apărut monştri pe care-i vedem peste tot... De 
asemenea, ce fel de specializare academică îţi mai trebuie, 
dacă, în concurs, îl „baţi” pe cel cu statut de artist profesionist, 
fiind inginer, fizician, aviator sau doctor, şi dacă între 
„obiectele” firmei prin care lucrezi, figurează  acest soi de 
producţie - artistică? Păi de ce să ne mai privatizăm, să 
câştigăm bani impozabili, din această meserie, dacă nu avem 
voie să lucrăm, fiindcă nu suntem profesori de desen sau critici 
de artă, când meseria de sculptor, fabricaţia unui monument, 
este o acţiune absolut inginerească, făcută pe bază de desen şi 
model, ca în toate modelăriile şi sculăriile din lumea întreagă... 
 
O:   Vai, nu-mi vine să cred, chiar aşa, este interzisă 
participarea lemnarului şi pietrarului? ...păi ce ne facem cu arta 
populară, monumentul de la oraş şi de la sat numit troiţă-
sculptorii- călugării... Da, am uitat, acum fac studii la 
facultăţile instalate în fostele şcoli primare, la facultăţile de 
restaurare, de istorie a artelor, unde toţi călugării şi măicuţele, 
şi jurnaliştii bătrâni şi care nu au studii superioare...învaţă! 
Învaţă să aibe carte! Cine are carte, are parte!...Ce frumos, să te 
situezi deasupra tuturor, învăţând carte! Să ai autorizaţie de a 
vorbi despre lucrul frumos sau urât făcut de alţii!...Ha, ha 
retrăim sclavagismul antic, în care profesorul era sclav, retrăim 
începutul de secol XX pe care, deşi îl înjurăm, comunismul, îl 
confirmăm: învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi, acum şi hoţii din bănci 
îşi cumpără titluri de doctori...Ha, ha, ha!   
  
EU:        ...Legea contabilităţii:  
 
EA:     Stai, stai, să spun eu!..Ce nu vrea să recunoască legea!... 
dar trebuie să conţină: societăţile comerciale să nu mai 
rapoteze lunar, trimestial sau anual, decât datele de 
contabilitate primară; restul, să fie apanajul instituţiilor de 
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profil: financiar contabile, asigurări sociale etc şi aşa  se va 
justifica personalul din aceste instituţii, va fi posibilă creerea 
unui sistem informatic unitar. ...Şi hai să comentăm: în 
România, munca producătoare de valoare a fost sugrumată de 
actul financiar contabil, fiscal, de supraveghere, de orice, 
riscând să dispară chiar şi ea, munca productivă; şi-atunci, 
toate celelalte, vor risca să rămână fără obiectul muncii. 
Groaznică previziune, groaznică diviziune a muncii, pentru 
viitor! Dintotdeauna, breasla productivă nu raporta organelor 
titulare decât salariile atribuite-câştigurile, cumpărările şi 
vânzările, alte plăţi şi câştiguri, prelevarea banilor pentru 
bătrâneţe ... Şi totul a fost bine, omul, raportându-se la 
societate în raport cu munca sa... şi nu cu talentul contabil al 
unuia sau altuia, de a-şi justifica şi cuantifica munca!  
 
EU:        Să se scutească de orice impozit munca directă, a celui 
angajat şi a angajatorului şi să dispară taxa pentru că ai firmă, 
impozitul forfetar; să crească TVA-ul, din care să se releveze 
sănătatea, educaţia şi pensia... Pensia nu mai are sensul de 
acum 100 de ani, ea are un sens profund, social. Prezentul nu 
poate reţine bani care să asigure uriaşa pensie de peste 40 de 
ani... În cele mai civilizate state munceşti 10 ani, ai pensie 
socială asigurată... 
 
EA:          Chiar nu pot să cred...de 20 de ani umbli să raportezi 
formularele cu datele primare, dar şi cu formulare privind 
contabilitatea preluată din statele comunitare fără nici un fel de 
independenţă, profesionalism...Firmele în loc să-şi vadă de 
producţia lor sunt obligate să stea la cozi şi să raporteze date 
fixe, vai, punitive în caz de nerespectare, tot felul de raportări 
care îngreunează evidenţa clară a societăţilor, a acestei  
ţări...sute, zeci de formulare, care în mod normal nu se pot 
păstra. Funcţionarii de la fiscurile şi finanţele publice, prin 
aceste formulare-raportări îşi încarcă inutil propriul sistem; 
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această cohortă administrartiv funcţionărească nu a fost creată 
decât pentru a înfricoşa producătorul, meseriaşul liberal, 
aplicând amenzi, în loc să-şi justifice locul de muncă prin chiar 
întocmirea acestor formulare de către ei...Da, trebuie modificat 
întreg sistemul, funţionarii să treacă în servicii, firmele să dea 
doar datele primare, fiecare să-şi justifice salariul şi nu studiile 
de specialitate cum sugera Varujan Vosganian, în două 
rânduri... „Cum să fie salariul egal la o societate de confecţii 
unde studii superioare are numai inginerul, cu cel din  
administraţie şi finanţe, unde toţi salariaţii au studii 
superioare”...Doamne ce cap!...ce gândire, ce justificare pentru 
stimulentele salariale neoficiale la 20 de ani de la Revoluţie şi 
la 4 ani de la aderarea la UE! Nu mai este de adăugat numic. 
 
EU:       Legea invenţiilor-inovaţiilor, cea vitală pentru viaţa 
comunităţii...Spunem noi: toată populaţia să fie stimulată 
pentru creaţia de invenţii şi inovaţii, activităţi specifice omului 
liber şi nu specialistului, care, prin definiţie, ştie doar să facă 
ceva prescris.  
Să plătescă taxe numai titularul de brevet sau OSIM-ul, dacă 
titular nu există; apoi  OSIM-ul să scoată la vânzare brevetul, 
care devine astfel, în sine, productiv şi obiect de contract… Să 
existe un registru naţional (şi regional) al invenţiilor şi 
inovaţiilor (tehnologii şi produse care se fac pentru prima dată 
legal în ţară şi nu au corespondent în economia naţională).  
Precum cărţile şi expoziţiile la scriitori şi artişti, titlurile, 
gradele, la ofiţeri, funcţiile la procurori şi judecători, medaliile 
la sportivi, aduc surplusuri la salarii şi pensii, şi bine că  aduc, 
tot aşa creatorii de bunuri materiale, inginerii, tehnicienii şi 
muncitorii şi ţăranii cu brevete de inovaţii şi invenţii să fie 
stimulaţi la salarii şi pensii... Ar creşte pacea socială la români 
(astăzi blamaţi pentru ceea ce au făcut „ieri”, dar cu alţii în 
prezent, vânzînd profitabil fiarele lor vechi!) 
 



 

 121

EA:       Chiar nu pot să cred cum de nimeni până acum nu a 
propus această modificare de lege...În toată lumea autorul 
plăteşte simbolic, titularul evalund, şi plătind taxele de 
brevetare şi păstrare a brevetului...Autorul trebuie să 
înregistreze imediat fără nici o taxă! Bravo, corect, va fi o 
revoluţie în România care va duce la o explozie inovativă... 
Trăiască inovaţia! Trăiască invenţia! Trăiască România 
liberă!...Ce ţară, ce ţară, în care hazul de necaz, Păcală, şi 
bancul de prost gust, Tândală-politicianist, pot fi branduri de 
ţară pentru o economie bazată pe turism! 
 
EU:     Legea Semnalizării Rutiere... 
 
EA:   Nu mă bag aici; poliţia rutieră a fost singura instituţie cu 
capul pe umeri, sinceră, după 89, care a trecut la democraţie; 
cred că erorile din această lege, dacă sunt, aparţin altei 
categorii instituţionale... Poliţia Rutieră e cu noi! Ea nu dă 
amenzi, nu produce fapte, întocmite în neconcordanţă cu 
situaţia reală a economiei statului, cum invers procedează 
criminal administratorii legilor cu caracter local...”nepartinic”, 
ha, ha, ha! Poliţia Rutieră este singura care respectă Constiuţia 
Ţării, şi asta, atenţie, începând imediat după 1990... Dar legile 
străzii le fac consiliile locale, „prăfuita şi reacţionara” instituţie 
a AND-ului (Administraţia Naţională a Drumurilor)... 
 
EU:    ...Cele două linii continue trasate central pe strada cu 
două benzi de circulaţie trebuiesc eliminate (logic, sunt fără 
rost, cresc  costurile la populaţie şi veniturile la hoţi)...Costul a 
două linii este dublu faţă de o linie).  Destul cu pictatul excesiv 
al străzilor şi cu linia continuă lungă, f. lungă, şi cu rost atunci 
când vrei să amendezi din „plăcere”! Atunci când pentru 
fluenţa circulaţiei trebuie să ocoleşti, asigurându-te, nu trebuie 
să te temi că depăşeşti linia continuă...Dar de ce două linii pe 
mijlocul străzii cu o bandă pe sens! 
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La fel şi cu semnele de circulaţie (când sunt prea multe,  pot fi 
înlocuite prin lege); de ce semne identice la deal şi la vale, pe 
aceeaşi porţiune a străzii? La fel şi hopurile şi şanţurile 
artificiale pentru limitarea vitezei (toate purtătoare de 
cheltuială publică). Strada nu este făcută pentru creşterea de 
salarii bugetare, şi nici pentru amenzile pe restriţiile de 
circulaţie...Amenzile şi urmărirea penală declanşată de AND şi 
primării sunt cele mai imorale (uriaşe), metodele de 
comunicare la fel, şi trebuie aplicate doar celor care se fac 
vinovaţi de criminalitate în stradă, de criminalitate împotriva 
cetăţeanului (beţia, viteza excesivă, atacul motorului puternic 
împotriva celui slab..., atacul armat, lovirea partenerilor de 
trafic)...Şi aşa, vedeţi, că în timp, totul este apă de ploaie, 
râmân doar hopurile şi frezările deteriorate!...pentru care aceşti 
imorali nu primesc amenzi! 
De ce aceleaşi regimuri de viteză, zi lucrătoare, zi nelucrătoare, 
ziuă sau noapte?...30km, 40km, 50km, 60km pe oră; mai bine 
în frază - text de lege: „nu depăşiţi 70 km la oră şi evitaţi orice 
impact la trecerea de pietoni şi intersecţie-multă atenţie, 
prudenţă (de este uscat sau gheaţă!)”. Referitor la virajul la 
dreapta, el trebuie scris în lege: „se virează la dreapta, oricând 
cu maximă grijă pentru a evita orice accident, exceptând timpul 
curent de semafor sau acordat de poliţist, şi, acordând 
prioritate” ... în rest, nici un semn!  
 
EA:    Lasă-mă pe mine; nu trebuie să existe reglementări 
semaforizate fără timpul de scurgere auto, din intersecţie sau 
zona de  bandă unică, pe culoarea roşie a semaforului: „roşu de 
scurgere, trebuie programat”. Foarte util astăzi, introducerea în 
politica de semaforizare a intersecţiei, timpul general de acces 
pentru pietoni pe toate sensurile-stop auto, astfel, pietonii, 
ocupând un timp separat şi unic din ciclul semaforizat... 
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Cu „roşu de scurgere” se poate trece imediat la semaforizare cu 
două culori, şi de ce nu, cea mai sigură în viitor, semaforul auto 
şi pietonal cu o culoare: fără dubii, roşu! 
         
EU:      În 1994, SC INTOL SRL , firma mea, a depus la OSIM 
Bucureşti, schema de programare cu roşu de scurgere; 
semaforul cu două culori (roşu şi verde) pentru auto, luând şi 
autorizaţie de la Poliţia Capitalei... Fără „roşu” de scurgere al 
maşinilor şi pietonilor din intersecţie, permanent va exista 
pericolul accidentului pe trecerea de pietoni a 
semaforului...Până acum numai în Râmnic au fost trei morţi pe 
trecerea de pietoni la semafor! ...Gata cu „galbenul”, care poate 
să fie aprins sub culoarea adiacentă, dar fără calcul pe timpul 
de scurgere... 
 
EA:        Nimic de comentat, am auzit că ai şi nişte brevete în 
acest sens, încă din 1986, meserie nene, dar şi din 1993!...De 
ce nu i-ai dat în judecată pe cei care ţi-au furat ideile şi le-au 
aplicat ei, după ce te-au exclus pe tine din licitaţii; cine sunt 
aceia? De ce banii pentru semaforizare, de fiecare dată, destui! 
...au plecat în altă parte, deşi legea IMMurilor, şi licenţa, îţi 
dădeau prioritate...  
 
EU:        Nu şti nimic oglindă nespartă, nu cunoşti folclorul 
românesc...”Lung e drumul şi bătut/ Din Siret şi până-n Prut,/ 
Nu-i bătut de car de boi/ Ci-i bătut tot de nevoi/ (...) Eu 
umblam la judecată,/ Copiii-mi plângeau pe vatră/ (...) Ard-o 
focul răzeşie/ eu credeam că-i boierie/ şi-i numai o sărăcie...” 
(redevenind sobru) Legea pensiilor, unică (dar şi aspecte din 
legea muncii şi bunului simţ)...Ca orice lege, trebuie să 
cuprindă capitole speciale, dar trebuie să fie unică... Să 
interzică existenţa mai multor sisteme de pensii, racordate la 
bugetul de stat. Pensia nu se acordă pentru „cascadoriile” vieţii; 
pentru acestea sunt salariile şi primele mai mari... Pensiile nu 
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trebuie acordate pe principiul contribuţiei continue a fiecăruia 
la sistem (valoarea de astăzi nu este aceeaşi cu valoarea de 
„mâine”, iar când lucrezi la buget, şi banii de pensii, şi banii de 
impozite pe „muncă”, tot de la buget se plătesc; deci, ei nu 
crează valoare, şi-atunci ce-am făcut?), ci după nivelul de 
salarizare pe 5ani, chiar 10 ani (cinci ani înseamnă jumătate din 
10-perioada de maxim de „dat” într-un domeniu-meserie- şi 
pare, statistic, cel mai reuşit şi echitabil scenariu de acordare 
până acum, al pensiei) consecutivi, dar şi ţinând cont de 
necesarul pentru o viaţă decentă la timpul respectiv (al pensiei). 
          
EA:          Componenta de bază a pensiei este majoritar socială 
şi în nici un caz nu se poate admite pensie de la stat sub 
necesarul vieţii şi nici mai mare ca, să zicem, 2 salarii medii pe 
economie ... Cine vrea pensie mai mare trebuie să se 
obişnuiască cu gândul „să pună bani la ciorap”. Sistemul de 
acum este cel mai slab şi nenorocit din întreg spaţiul european 
fiindcă favorizează munca la stat (şi nu la „lucrat”), nu 
favorizează talentul şi productivitatea personală; favorizează 
„ţinutul” de scaun cu toate „viciile” specifice corupţiei ce 
rezultă din aceasta... 
Actual există în UE tendinţa „jecmănitului” bugetului de stat 
pe criteriul competenţelor (de cele mai multe ori artificiale), 
lucru care trebuie să dispară. Statul imperialist nu mai există iar 
cel numai capitalist nu a existat niciodată...  
Nu poate să nu conteze la pensii, rezultatele muncii individului 
pentru progresul locului unde trăieşte şi unde 
munceşte...Beneficiile publice (produsele personale care 
înnobilează şi care crează legenda personală recunoscută 
public) trebuiesc să se regăsească în beneficii la pensii.  
Copilăria şi bătrâneţea, existenţa lor, sunt posibile datorită 
puterii de muncă şi a maturităţii celei mai mari părţi a 
comunităţii (partea aptă - calculabilă, de muncă, situându-se 
între 18 şi 60 de ani), care, obligatoriu, trece prin ambele stări 
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ale vieţii...De acea există statul, să vegheze la acest ciclu de 
parcurgere al vieţii.  
 
EU:        Nu titlurile trebuiesc plătite în societatea clădită pe 
muncă (lumea creştină a lui Adam), ci munca individului (se va 
termina astfel şi cu corupţia din domeniul universitar)... 
Titlurile nu au acoperire în productivitate, nici în producţie, şi 
de cele mai multe ori au ingerinţe politice, sunt luate pe bani… 
Producţia materială este cea mai importantă la capitolul 
realizări ale unui stat, şi ea reprezintă baza de calcul pentru 
celelalte domenii de activitate, singura capabilă să 
subvenţioneze. Restul, este vid poetic, boemă a spiritului 
personal! Pensiile speciale, salariile şi stimulentele ascunse, 
sunt cele aflate astăzi în zona neagră a societăţii româneşti, fără 
echivalenţă în lume şi în întrega istorie, nu au nici un rost!  
 
EA:       Tot ce este legat de pensie, în ţara asta, este o ruşine!... 
 
EU:       Legea învăţământului... 
 
EA:     Ăsta-i domeniul tău...de mic te-a preocupat învăţătorul, 
profesorul. Ţinea-i ora în locul învăţătorului , când la o clasă 
mai mică, acesta lipsea!   
 
EU:      Copilul, elevul, trebuie să primească note numai la 
teze, sau, dacă nu se dau teze numai la examenele de sfârşit de 
an. Media din ani nu trebuie să intre la calculul mediei la 
bacalaureat. Bacalaureatul trebuie susţinut cu examen scris şi 
oral... şi din acest moment, al bacalaureatului luat, tânărul este 
apt pentru orice funcţie în ştatul de funcţiuni al statului, în 
sistemul administrativ şi productiv, dacă corespunde testelor de 
angajare în meserie, profesie, funcţie!  
Să nu existe plată la facultăţi sau să existe, identic, la toate, nu 
locuri „cu” şi „fără” taxă. La facultăţi să se intre cu examen de 
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admitere... şi nu cu mediile din şcoală. Să nu se confunde 
specializarea, cu facultatea! Să nu existe facultăţi de dragul de 
a face studii sau „pentru a găsi un loc de muncă” (să nu fie 
condiţie de angajare), iar pentru cei care vor facultate din amor 
propriu, să se înfiinţeze academii libere... cum au mai fost 
cândva...                                                               
 
EA:       Să dispară certificatele de competenţe! O facultate nu 
poate să existe fără acoperire în producţie a suportului ei 
ştiinţific... Peste tot în lume, pentru anumite specializări, au 
fost create colegiile sau treapte superioare de specializare, 
echivalente cu şcolile tehnice de specialitate. Acum am 
transformat liceele în colegii, numai cu denumirea, neexistând 
vreo diferenţă între liceu şi colegiu. 
 
EU:       Se ştie că şcoala doar te pregăteşte, practica îţi dă 
experienţa şi certificatul de competenţă; fără cultură generală 
nu exişti, bun, nicăieri...Un principiu trebuie reinstalat în şcoala 
românească şi care a fost mai demult valabil, în alte părţi, 
mereu; la şcoală mergi ca să înveţi şi nu să ai de unde veni 
acasă, şi, iar să înveţi, acelaşi lucru-temele, în continuare...  
 
EA:      Lasă-mă pe mine să spun, dacă rămâne aşa, profesorii 
nu-şi merită salariul! Asta este viaţa, aşa trebuie să rămână ea, 
învaţă cine poate şi cine vrea, şi nu învaţă pentru ca să aibe 
salariu! Nu trebuie să existe stimulare pentru învăţătură şi nici 
pentru „sportul învăţatului”, olimpiada şcolară. Nici o naţie din 
lume, în nici un timp, doar poate în timpul comunismului, nu 
şi-a măsurat materia cenuşie prin prisma învăţatului, şi această 
problemă nu este tot una cu învăţătura.. 
 
EU:        Învăţământul nu este tot una cu educaţia, şi aceasta 
din urmă trebuie să dispară din sistem ea fiind apanajul familiei 
şi societăţii... Demonstrăm fără a spune nimic că ne îndreptăm 
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către cel mai tâmpit sistem social, unul care va dura foarte 
puţin-al banului câştigat oricum, dar suficient de lung pentru a 
ne da seama că am trăit inutil... 
 
EA:       Cea mai mare greşeală, este că după 1992, au apărut 
facultăţile particulare, când, ţinând cont de baza materială 
creată de-a lungul timpului pentru învăţământ (unul tradiţional 
şi cu o vechime de peste 100 de ani), această noutate, atât de 
pregnant practicată, şi mai mult prin deposedare, a fost o mare 
greşeală... Să înfiinţezi facultăţi particulare în blocuri 
comuniste, pe degeaba, când nimeni nu a cerut aşa ceva, în 
timp ce facultăţile de stat extrem de dotate erau supuse voit 
degradării. O mare prostie care a favorizat corupţia cea mai 
gravă, a titlurilor academice, atunci când realitatea, starea 
economică a ţării nu reclama acest lucru... Ţăranii şi-au vândut 
pământurile ca să le plătească odraslelor lor curvuliţe 
diplomele academice...Vai, vai ce s-a întâmplat în cadrul 
atribuirii de doctorate... Doctoratul s-a banalizat, s-a 
bagatelizat...Nimeni nu mai dă doi bani pe diplomă, doar poate 
fostul ministru de finanţe şi vicepreşedintele Uniunii 
Scriitorilor!... 
  
EU:       Legea 290 din 2003... Ca mai toate legile apărute după 
1990, arată că ea a fost praf în ochi; a înşelat o biată parte din 
populaţia cu adevărarat românească, punând-o pe drumuri şi 
cheltuieli, a pus-o să-şi creeze conturi în bănci, şi, guvernele, 
au aruncat în ele gogoşi... Nici măcar nu poţi să apelezi la 
instanţă!... pentru ce?... când legea nu prevede nimic ca 
pedeapsă? 
 
EA:      Păi ce lege este asta, când unii („întâmplător” lucrători 
la stat-jefuitori de populaţie) au primit reconpensele, şi alţii, 
doar „gogoaşele” goale?...Aşa cum sunt eu uneori, fără viaţă, 
goală, atunci când nimeni nu se uită în mine, în tine, în el...                          
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Cei care au aprobat legea şi nu i-au dat respect şi rânduială, şi-
au bătut joc de oameni, au distrus speranţa din ei, le-au pus 
copiii pe drumuri, au făcut cheltuieli, demonstrând 
guvernanţilor de orice nivel, că nu sunt capabili de a fi în rând 
cu natura, cu Dumnezeu...Nişte mincinoşi, sunt oameni 
maimuţe, care-i mimează pe oameni, ar vrea ei, dar nici măcar 
nu sunt inverşi-ca într-o oglindă nechioară. Aceşti guvernanţi-
oameni, fără rost sau cu rost doar pentru a încurca lumea (după 
20 de ani - „noii” oameni-cetăţeni-de First Class-noua clasă 
politică, unică, a bogaţilor) sunt cei din trecutul păgubos, care 
au spurcat şi spurcă această naţiune, confirmând vorbele 
Mareşalului Ion Antonescu, care înaintea morţii spunea: „Ţie, 
popor ingrat, nu-ţi va rămâne nici măcar cenuşa mea”  
 
EU:   ...În 1944, martie, Mareşalul Antonescu a ordonat 
evacuarea din Basarabia şi Bucovina de Nord, act pentru care, 
în 2003, s-a dat legea 290 pe mâna unor derbedei (care, 
Mareşalului, i-au interzis până şi pronunţarea numelui...) 
 
EA:     Bine, bine, în totalitate ai dreptate, şi hai să încheiem 
cum am început, cu un poem făcut în stilu-ţi propriu, din care 
de fapt ai desprins şi poezia de început...Nu înainte să treci în 
revistă prima întrebare. 
 
EU:      Suntem o adunătură de maimuţe şi de papagali … Ne 
place să imităm, ne maimuţărim în oglindă, zicând că vrem să 
ne cunoaştem, să ne vedem, în loc să ne scufundăm în suflet, în 
interior, ca să ne descoperim rostul… 
Negăm propria istorie recentă pe care o cunoaştem şi pe care o 
putem analiza, trăgând concluziile necesare pentru prezent şi 
viitor; o adulăm pe cea despre care nu avem date, nu o 
cunoaştem, dar pe care putem să o recreem aşa cum ne place, 
cum ne impune o anume politică… 
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Şi mai e ceva, foarte rău pentru cea mai mare parte dintre noi: 
nu putem scăpa de sindromul trecutului, de ceea ce am învăţat 
în şcoala obligatorie, timp de 12 plus (după situaţie) 5 
ani!...când, după 1950, am fost dirijaţi numai cum au vrut ei, 
oamenii politici (şi încă la noi a fost bine, având posibilitatea să 
ai preferiţe pentru un Arghezi sau Macedonski)… În tot estul şi 
sud estul Europei oamenii politici trebuie să dispară, fiindcă 50 
de ani înainte de 2000 au făcut tot numai politică, una 
prefăcută, nu bazată pe lupta dintre clasele sociale, ci pe 
interesele personale!...ca şi acum! 
 
EA:    Te-ntreb: ai fost, eşti un om util?...ai dori să o iei de la 
capăt? 
 
EU:     Nu ştiu cât de util am fost pentru mama mea, singura, 
care a păstrat legătura cu şcoala, când eram elev. 
 
EA:     …ca mai toate mamele, casnice, la vremea lor! Taţii, 
mai practici, ştiind cum se câştigă banul, fiind salariaţi sau 
negustori liber profesionişti, alţii artişti, neomorându-se cu 
şcoala odraslelor lor, cu profesorii, învăţătorii, comitetul de 
părinţi… 
 
EU:      Tata nu avea judecăţi de valoare…El nu ştia decât un 
singur lucru (pe care i-l spunea tot timpul şi Vasile Borosan, 
profesor de geografie, din Bucovina de Nord, printre puţinii, 
care-i intrau în casă!): noi trebuia să facem facultate; eu trebuia 
să ajung inginer!...restul, notele, nu contează!...Aşa că mama 
trebuia să înfrunte de una singură afrontul profesorilor care nu 
apreciau “liberalismul” meu! …Acum, vezi bine, bănuind 
“griul” pe care ni-l rezervă în viitor viaţa (prin prisma faptelor 
petrecute în ultimii 30 de ani) am devenit mai conservator… 
Vezi, şi Europa civilizată îşi ocupă timpul liber tot mai mult - 
în muzică spre exemplu - cu interpretarea producţiilor 
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preclasice; este o acţiune de toată frumuseţea, bravo lor-acestor 
intelectuali rasaţi, care mă reţin tot mai insistent în sfera acestui 
gigant spectacol al bătrânei Europe…Este unica soluţie de 
rezistenţă în timp, a însăşi speciei noastre!...Uitatul înapoi!  
 
EA:      Apropo, cât de sublimă este arta muzicii, o altă 
matematică, care nu este marcată de timp! 
 
EU:        Din nefericire pentru mine, mama, mi-a murit în braţe, 
în 1987, când ar mai fi putut să trăiască, dar la spital, în acea 
noapte, tubul de oxigen era gol!... 
În rest nu putem să ne judecăm propria utilitate, decât poate 
asupra aceleia care decurge din raportul profesiei (lor) 
personale cu mediul înconjurător, în care deviza mea a fost, 
cum să prosper eu şi să prospere şi cei din jurul meu; sau, nu 
am iubit sintagma “să moară şi capra vecinului”…la orice scară 
şi relaţie socială, inclusiv în familie. Îmi spunea bătrâna mea 
mătuşe, soră cu tata, invalidă, eu, găsind un real debuşeu în 
libertate în prezenţa ei, că sunt un om bun şi că o să câştig mult 
în viaţă!...Ştiu eu, rămâne de văzut, căci viaţa mea aproape că-i 
pe terminate, dar cum o să exist eu oare prin prisma urmaşilor 
mei? 
 
EA:        Cred, faptul că îţi scri de fiecare dată curriculum vitae, 
începând de la grădiniţă, este o dovadă că eşti narcisist şi nu ţi-
e ruşine de nimic, şi cred că ai fost util în viaţă…mai puţin 
când ai făcut rău (fără ştiinţa răului)!  
 
EU:      În legătură cu reluatul de la capăt? Nu, viaţa nu poate fi 
trăită de două ori…O experienţă este valabilă dacă de fiecare 
dată când este reluată aduce ceva nou. Altfel este lucru de 
serie, iar omul este făcut pentru creaţie, şi nu pentru 
recreaţie!... În viaţa închinată producţiei şi a muncii de 
proiectare în producţie, destinul meu a fost prototipul; 
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proiectarea, omologarea şi lansarea obiectului necesar vieţii 
(economiei de piaţă), în producţia de serie şi de masă…A fost 
cea mai frumoasă parte a vieţii mele fiindcă atunci am creat 
numai şi numai pentru om şi viaţa reală; acesta este rolul lui 
Adam în lume şi fiecare din noi este un Adam…Ce minunată 
este religia creştină, cea care-l aduce pe Dumnezeu în Adam… 
Da, ştiu că te supără acea vorbă devenită astăzi 
slogan…”economia de piaţă”…De la Grădiniţă şi până astăzi 
eu şi familia mea, cei mai mulţi dintre noi, aici, în această parte 
a lumii, nu am trăit şi muncit decât în modul de trai “de piaţă” 
(pieţe ca la noi, în sec XX , nicicând şi nici unde nu erau mai 
multe şi mai naturale, şi frumoase), un termen fictiv, care nu 
există, real; noi cei din lumea civilizată nu am făcut nimic, 
faptic, productiv,  în viaţa noastră, fără să respectăm cererea şi 
oferta din societate, din mediul mai mult sau mai puţin extins 
în lumea întregă… 
 
EA:     Crezi în Dumnezeu? 
 
EU:      Cum să nu cred, dacă El este chiar Eu, aşa cum tu  
eşti EA şi eu, rămân Eu, chiar dacă ţie cineva îţi rade argintul 
din spate… Spatele nostru, datorită Domnului este plin de 
Aură-iată, aur(!), precum în jurul capului au sfinţii… (numai în 
limba noastră, omului simplu, din societate, numelui i se 
ataşează cuvântul “domn”, măcar atât să aibe şi el ceva 
onorabil, căci ea, limba, în alte raporturi, se află de sute de ani 
într-o veşnică căutare, dacă nu perfecţionare). Din punctul ăsta 
de vedere, cred că semănăm cu evreii!  
 
EA:         “Cine se adună, se aseamănă”, ori noi, cei de aici, am 
fost şi suntem iubiţi de evrei…Ei au căutat locurile noastre şi 
de ce nu, le-au dat strălucirea binemeritată!  
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EU:         Ţara noastră, poporul nostru are în el marea sfinţenie, 
curată, pe care alţii nu o au… Întreaga noastră istorie, a 
civilizaţiei româneşti, se regăseşte în Vechiul şi Noul 
Testament… Ţi-aminteşti ce a zis Papa Paul Ioan al II-lea, în 
vizita sa la Bucureşti, când a spus în faţa mulţimilor adunate, 
că ţara noastră este “Grădina Maicii Domnului”…Cine a mai 
primit un asemenea dar din partea primului credincios al 
planetei? 
…Casa în care am locuit eu cu părinţii mei avea tot timpul 
aprinsă candela sub o icoană preafrumoasă, strălucind-o pe 
Maica Domnului cu Pruncul…În casa noastră, şi în casele 
unchilor şi mătuşilor mele, de sărbători, se fabricau continuu 
“Stele” pentru colindul de Crăciun, Sorcove - nu, fiindcă 
sorcoveam cu boabe de grâu; se auzeu tot timpul corale pe mai 
multe voci, ale noastre, în acompaniamentul a două ghitări pe 
şapte coarde, la care se întreceau tatăl şi unchiul meu…Vasile 
şi Simion. 
 
EA:       L-ai citit pe Sartre?...pe Diderot? Am văzut că- i ştii pe 
Dostoevski şi Tolstoi… 
 
EU:       Desigur, nu-mi pui cultura la încercare, şi cred, că doar 
este o simplă înşiruire;… cred, mai mult, că aceste nume de 
mare rezonanţă îţi sună bine, şi invers la propria-mi ureche, de 
altfel, muzicală! Sigur că i-am citit, atât cât a cuprins biblioteca 
mea, în copilărie, când fraţii au trebuit să înveţe mai mult 
despre ruşi…dar, cine a putut să treacă de 18 ani şi să nu-l 
cunoască pe Dostoievski (cu “Crimă şi pedeapsă”, cu 
“Adolescentul”…fie vorba între noi, mie mi-a plăcut foarte 
mult-enorm de mult,  “Fraţii Karamazov”!...); cine a putut să 
treacă de 25 de ani şi să nu-l cunoască pe Tolstoi!...Păi “Ana 
Karenina”, “Război şi pace”, dar mai ales “Petru cel Mare”, 
dacă nu le- ai citit, degeaba te-ai născut, degeaba trăieşti în 
Europa, a cărei istorie nu o înveţi mai bine de nici unde decât 
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de la savanţii scriitori şi artişti ruşi! Păi în Franţa, la şcoală, se 
predau ruşii împreună cu scriitorii lor naţionali…Cum să nu-i 
citeşti, când acest popor a salvat arta lumii în secolul 
XX…când alţii (tot de-ai lor, în Occident, vroiau să o dărâme)! 
Cum să nu-i cunoşti când ei, viaţa lor, sovieticii, au demonstrat 
că există încă o orânduire în lume, deasupra capitalismului 
imperialist…cu aceleaşi mijloace au demonstrat, erorile fiind şi 
de o parte şi de alta! Cum să nu-i citeşti când naţia lor a fost şi 
încă mai este cea mai întinsă şi bogată de pe glob, demonstrând 
că se poate trăi normal şi la Polul Nord! Cum să nu-i citeşti 
când între ei şi noi a existat al III-lea Cannan! Cum să nu-i 
citeşti, când în Rusia au pierit şi Napoleon şi Hitler, …când 
aici a existat Andrei Rubliov!...Când aici, la ei, ortodoxia a fost 
putere de stat! 
 
EA:    Da, dar lumina noastră, în epoca modernă, vine tot din 
Republica Franceză! 
 
EU:     Mai pardon, opera lui Diderot este dinaintea 
Republicii…Nici n-ar fi fost posibilă Republica fără un Diderot 
sau un Rameau…Cu Jean Paul Sartre e altceva, şi a fost şi 
rusofil; l-am reţinut în memorie, fiindcă el, scandalos de 
aproape de sovietici, în 1968, preconiza că viitoarea revoluţie a 
lumii se va face prin sex şi crimă, şi cocheta cu “preapocalipsa” 
artistică,… valabil grupul de intelectuali români de la Geneva, 
în frunte cu pictorul Trifu, care luptă împotriva acestei  
preapocalipse generalizate, şi pe care mulţi nepricepuţi, în 
pictură, o numesc “gestualistică” sau cam aşa ceva-nu trebuie 
să ne răcim gura de pomană…Să-l lăsăm pe Jackson Pollock 
prezent doar în campanile electorale ale sponzorilor săi… 
Personal, din clasicismul francez, în adolescenţă (aveam cărţile 
în bibliotecă…iar pe mine aceste cărţi m-au marcat, şcoala 
fiind o anexă) am reţinut “Jack fatalistul şi stăpânul său”, o 
carte a cărei idei şi expresii fonetice, aproximativ exacte, pur şi 
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simplu, le foloseam în relaţiile cu colegii şi prietenii, dar mai 
ales în familie, distrându-mi fraţii.  
 
EA:       Ai construit cu mâna ta, te-ai comparat cu 
Michelangello şi Leonardo, cu Brâncuşi, cu Henry Coandă?... 
 
EU:        Mâna a fost viaţa mea, mâna şi ochiul, inima, sufletul, 
emoţia…Cât de mult am plans când eram copil!... la toate 
emoţiile de bine şi de rău, precum bătrânul Karamazov când o 
vedea pe Gruşenka! Pe timpuri, lumea era mai simţită, nu avea 
televizor, şi la cinema, la filmele tragice, spectatorii se lăudau 
cu câte batiste au udat ochii lor…E sănătos să plângi, mai rău, 
când nu poţi să o faci! Dumnezeu mi-a dat talentul să pot face 
cu mâna tot ce vrea mintea şi ochiul meu; …Michelangello 
Buonarroti şi Leonardo da Vincii au fost sfinţii mei. Până la 16 
ani ştiam totul despre ei, ţara, şi limba lor …Totul!... atât cât se 
poate şti din literatura scrisă în anii 65 şi, doar atâta, şi tot 
însemna ceva, dar, să nu râzi, îmi planificasem viaţa după viaţa  
lor… Până şi poezie am îndrăznit să scriu, după ce citisem 
poeziile lui Michelangello. Ei mi-au arătat, mi-au fost dascăli, 
de la ei şi fraţii mei ştiam aproape tot ce ştiam la 18 ani…mai 
puţin o tehnică a desenului (!) cu care să reuşesc la Arte 
Plastice…E drept, stau şi meditez (la mintea de copil, de 
atunci), nu am încercat niciodată să desenez sau să fac ceva 
după ei sau ca ei…Probabil, îmi planificasem acest lucru 
pentru timpul universitar şi postuniversitar, care, trebuia să se 
desfăşoare în …Italia! 
 
EA:       Mulţi îţi spuneau în acele timpuri Brâncuşi! şi nu 
altfel… 
 
EU:     Fiindcă lucram şi comentam faţă de alţii, că rostul 
sculpturii prezentului şi viitorului este precum îl vede el! Pe 
Coandă l-am cunoscut, atunci, prin intermediul literaturii 
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despre Brâncuşi (fuseseră amândoi la Rodin), dar mai apoi l-
am idolatrizat, după ce m-am angajat la Fabrica de Avioane 
Craiova, care era în legătură “on line” cu Institutul de Creaţie 
Tehnică Ştiinţifică la care director recent a fost proaspătul 
întors în ţară Henry Coandă, perioadă când începeam să 
gândesc arta prin tehnologie şi tehnologia prin artă… 
 
EA:    Ce ştiai sau ce gândeai referitor la cei doi mari oameni ai 
lumii, Stalin şi Lenin, ultimul, fiind considerat atunci (chiar 
Pablo Neruda a declarat) personalitatea nr. 1 a sec. XX…Sau 
despre poetul Maiakovski, despre care unii făceau mare 
caz…Cunoşti talentul lui Hitler, care-l fixează în istorie ca un 
pe un ratat al picturii? 
 
EU:     Cu siguranţă, istoria, le va păstra poziţia avansată, 
superioară, la scară planetară, a celor trei şefi de state, şi de 
acelaşi calibru; şi o poziţie avansată în lumea literară (istoria 
ei), poetului Vladimir Maiakovski… câţi poeţi au putut să vadă 
într-un comsomolist chipul lui Iisus Hristos!...Sau câţi au putut 
să vadă această magnifică creştere a lui “Ivan”, trecând în 
picioare oceanul Pacific, şi răspândindu-se într-o sută de 
milioane de sovietici în Statele Unite ale Americii…Ce 
premoniţie, a comunismului!… Numai dacă te gândeşti la 
Troţki, în America de Sud, şi tot a intuit bine poetul, dar să mai 
vezi cum “America, America”, transformă omenirea în 
societate democratică- socializată, prin forţă, exact aşa cum s-a 
procedat cu comunismul în Eurpa şi în lume, dovedindu-se (tot 
după teorii americane) că experimental Potemkin, din 1917, a 
fost unul real şi care a dat roade! Să ne mai îndoim că Lenin a 
avut dreptate şi a demonstrat că singura avere a săracului este 
învăţătura, şi că pentru ea nu există oprelişte? Ce armă colosală 
a democraţiei liberal-comuniste să oblige la carte un întreg 
popor, popoare… Vezi  ce se întâmplă la noi în acest domeniu, 
în care nu mai există control, şi  valoarea a luat-o “la vale”, 
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nerămânând decât lozinca “patalamalei de la dosar”!... astăzi, 
ea fiind plătită… muncitorii sunt desfiinţaţi!...se uită că mâine 
pot fi muncitori la munca de tezaurizat bani, inclusiv la cea  de 
numărat bani! …nu numai la noi, ci în întreaga lume!  
 
EA:       Totul însă va renaşte când vor fi desfinţaţi banii şi 
partidele politice, iar viaţa sau fapta va deveni oferta principală 
pentru a trăi...pentru a te bucura de mediul natural!  
 
EU:      Cu siguranţă Lenin va rămâne numărul 1 în lume, 
probabil în mileniul 2, dar, încă istoria nu ne dă date reale 
despre ce au făcut ei, dar mai ales despre Hitler şi Stalin (nu 
cele propagandistice din filmele anglo americane, şi literatura 
lor)… Aceştia rămân încă să fie judecaţi nu de o istorie 
comună, o omenire aceeaşi în toate direcţiile ei, ci de o ştiinţă a 
istoriei încă divizată, o lume la fel, în care toţi au dreptate, 
judecând prin prisma interesului propriu (partinic) e… Încă se 
arată scheletele “conservate” de Hitler (din ce interes să le fi 
conservat?), dar nu se arată scheletele lui Stalin, ascunse! Sau 
greşesc eu, nu sunt ascunse, poate nici nu au existat…Şi pe 
vremea bunului ţar puşcăriile erau tot în Siberia! Dar de ce se 
arată cu obstinaţie lucruri care nu pot fi reale, jucate uneori 
chiar de actori, lucruri pe care realitatea nu le-a probat 
niciodată, dar ele se arată mereu!   
Iată ce uită istoricul partizan! Uită să facă comparaţii din bunul 
simţ!...Ce ţară a condus Hitler, ce tehnologie, ce popor, şi ce 
ţară a condus Stalin, ce tehnologie, ce popor, care nu s-a sfiit, 
apărându-se, să trecă propriile graniţe şi să-şi culeagă singur şi 
nesilit de nimeni roadele altor popoare, inclusiv, pentru multă 
vreme, rodul poporului învins; timp de 50 de ani! …Şi nu a 
plătit la nimeni impozit sau despăgubire pentru acest jaf şi 
crimă făcută cu premeditare! 
 
EA:         Aoleu!.. 
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EU:       Un lucru ştiu foarte bine…Şi Hitler, şi Carol al II-lea, 
dar câţi şi câţi alţi imperatori, au “păcătuit” legal în iubire, şi ca 
bărbaţi îi admir…Să fie ei atât de mult iubiţi de unice femei, 
înseamnă că aveau ceva în ei! Aşa că nu mă miră că Adolf 
Hitler a avut un atât de mare talent în pictură, în arhitectură! şi 
nu cum spui ironică, pictor ratat!...De asemenea, de ce fel de 
oameni s-a înconjurat el, de ce fel de artişti şi oameni de ştiinţă 
mari, cum s-a dezis el de modernişti, şi când?... numai când 
spui numele lui Furtwengler, Herbert von Karajan sau al lui 
Karl Orff şi ţi se face părul măciucă; da, aşa sunt eu, mi se face 
părul măciucă atunci când mă înfior…Dar cum să înţelegem 
aceste lucruri, când, şi în cazul lui Stalin, al lui Hrusciov… 
oameni ca Serghei Prokofiev sau Mitislav Rostropovici, sau 
David Oistrah, nu au păţin nimic indiferent de poziţia lor… 
Doamne, oare ce este istoria şi când spune ea adevărul despre 
lume şi viaţă? 
 
EA:        Bine, destul, istoria nu este filozofie! acum i-acum, 
părerea mea ai văzut-o despre Ceauşescu, din chiar prima 
întrebare, desigur, retorică… 
 
EU:     O să mă ierţi, dar ca om ce sunt, ca specialist în multe 
arte între 1960 şi astăzi (timpul trebuie raportat veşnic în orice 
scriere-analiză) trebuie să spun că într-un viitor nu prea 
îndepărt istoria lumii nu se va putea scrie la modul adevărat 
fără reconsiderarea personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, care 
este iniţiatorul Institutului de la Roma pentru Noua Ordine 
Mondială, luptând ca lider pentru Lumea a Treia, în care vedea 
salvarea lumii viitoare; atunci când oamenii nu vor mai fi 
inflamaţi de bancuri şi minciuni, de exagerările care îndeobşte 
se fac pe seama adversarilor politici, mai ales fiecare în partida 
lui, într-o lume cum a fost cea a secolului XX, dar nu numai; 
vezi şi astăzi, ce mijloace se folosesc când vrei să dărâmi 
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politicieni, personalităţi, cu ajutorul gurii şi a imaginei foto sau 
la televizor, în mişcare repetată cu viteză sau cu încetinitorul, 
… schimbând unghiul de direcţie… Atâta dezinformare încât 
astăzi nu mai avem tangenţă cu adevărul!...Istoria ne arată că 
oamenii politici şi cu bani pot face orice, şi nu-i pedepseşte 
nimeni… 
Despre familia Ceauşescu şi România postbelică, dar şi cea 
interbelică, nu ne ajunge, de bine, să vorbim până mâine 
dimineaţă, şi nu ne ajunge timp, la fel, să vorbim de rău!...Un 
lucru rămâne cert (neînsemnând că ceea ce afirm despre acele 
timpuri este legată de prezenţa sa la cârma României, dar nici 
că el şi familia sa au fost duşmanii ei şi deci ai noştri): între 
1958 (clasa I-a, a mea) şi 1980, atenţie, dar şi după 1980, cu 
anumite nuanţe, până în decembrie, 16 decembrie 1989, 
România a fost un stat european, cu drepturi egale între toate 
ţările lumii, noi fiind respectaţi în orice contact internaţional, 
relele Europei divizate, de atunci, neavând nicio treabă cu 
realitatea românescă, din contra, atâta timp, noi, jucând un 
anume rol în soarta lumii…Vezi, de aceea am scris prima parte 
a acestei cărţi!...Să judecăm timpul după fapte şi realităţi, şi nu 
după cum ne dictează unul sau altul. 
 
EA:       Ai văzut? La ONU se discută de China, de Brazilia, de 
India!... suntem în mileniul trei şi nu s-a produs sfârşitul lumii 
când împăratul roşu trebuia să stăpânescă lumea! El este galben 
acum! 
 
EU:      Dar asta a fost şi orientarea bătrânului şi veşnicului N. 
Ceauşescu (greşala lui-cum spunea de mult lumea - că la 
ultimul Congres nu l-a numit pe “ăl tânăr”!); el vroia-ştia că 
într-un final lumea a treia se va impune datorită potenţialului 
intact, şi a “pedalat” pe această lume, în care, atunci, România 
era peste ea! 
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Şi totuşi, după înfiinţarea părţilor sociale (1986), specifice unui 
SRL(!), se prevedea o geană de lumină, anul de graţie 1990, o 
Românie liberă fără datorii externe, caz unic în lume, în secolul 
XX! Exterminarea familiei sale rămâne cea mai odioasă crimă 
premeditată din istoria de pretutindeni şi dintotdeauna…Fără 
iertare! 
 
EA:    Spune-mi totuşi ceva - mai multe despre familia 
Ceauşescu, dă-mi un capăt de aţă!... Nu plecaţi toţi şi lăsaţi 
lucrurile neîncheiate… 
 
EU:         Repet, spaţiul nu ne permite acest lucru, vom mai 
vorbi despre aşa ceva, te asigur! Acum trebuie să mă oglindeşti 
pe mine! Şi de aceea o să mă refer, cu gândul la Ceauşeştii pe 
nedrept batjocoriţi de duşmanii poporului român-da, exact aşa, 
“poporul român”, şi nu sunt Coana Pipa din opera lui Eugen 
Ionescu, dar chiar până-n 89 am detestat “ciorba” populară, l-
am înjurat pe Ceauşescu, am dorit să moară, căci lipsisem ani 
de-a rândul de la lecţiile de economie politică şi cele de 
economie mondială… Oricum, şi-n Piaţa Revoluţiei, 
Ceauşescu a fost huiduit prin difuzoare şi nu prin mulţimea 
îngrozită…O să mă refer la Ceauşeşti prin prisma cunoaşterii 
mele din anii dinainte ca ei să devină ceea ce au fost…”tiranii 
României!”  
 
EA:         Cum aşa? 
 
EU:       Sora mai mare s-a căsătorit cu Petru Manzur, regizor 
muzical la RTV, încă de la înfiinţare, noul sediu TVR fiind 
lipit de cartierul rezidenţial, “Primăverii”, Radioul, rămânănd 
în continuare pe “Nuferilor”…De prin clasa a treia (1962-
1963) mergeam prin Bucureşti, stăteam câte o lună în vacanţele 
mari; cumnatul Manzur mă lua deseori cu el la servici, iar când 
a fost numit director la Palatul Pionierilor din Bucureşti, m-a 
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purtat şi prin taberele Palatului, ajungând să cânt şi în corul de 
copii, celebru la acel timp…Am primit şi o diplomă la tabăra 
de la Şanţuri-Braşov, unii, prevăzându-mi o carieră de tenor 
gen Ion Piso…Mădălin Voicu mi-a fost vecin de cameră-pat în 
tabăra asta, iar un văr de-al său (mult mai mare-instructor) ne 
acompania la pian. Apoi au venit anii 70, când din nou am fost 
în contact cu această lume, având o cămăruţă- atelier la Vila 
Viorica de pe Calea Dorobanţi, foarte aproape de 
“Primăverii”…Acum ştiam de Nicolae Ceauşescu, şi atunci 
când copiii gazdei mi-au spus că au copilărit cu copiii 
preşedintelui, am început să-i descos despre ei şi părinţii lor, 
mai ales despre Elena Ceauşescu, despre care auzeam câte şi 
mai câte; de-atunci mi-am pus întrebare, de ce se aud atâtea 
lucruri urâte numai despre ei doi, şi copiii lor…Am aflat 
lucruri inverse celor de care auzisem despre înalta 
nomenclatură… Adică, familia Ceauşescu se scălda  într-o 
lumină foarte bună….Mai îmi povestiseră despre el, şi Lucaci, 
şi Vida Geza, ultimul, când venea pe la Bucureşti să stea de 
vorbă cu Secretarul General PCR  (Vida era singurul PCRist 
care participase la războiul din Spania din partea comuniştilor 
şi era prieten cu Lucaci)… Auzisem lucruri bune şi despre Zoe 
Ceauşescu, când am lucrat - colaborat cu INCREST-ul, la fel 
despre Nicu, când era prim secretar la Sibiu, apoi despre 
Valentin, care se zvonea că se iubeşte cu fata regelui Mihai, la 
Londra, dar şi când am intrat în colaborare cu Platforma de 
Fizică, de la Măgurele…Un lucru n-am să-l uit niciodată, care 
mi-a revenit în minte atunci când Elena Ceauşescu, legată la 
mâini cu sârmă neizolată, a fost târâtă în faţa plutonului de 
execuţie şi prezentată la TV! … În 70, copiii gazdei mele, din 
vila Viorica, îmi spuneau că ea le dădea şi lor pâine unsă  cu 
unt şi magiun, atunci când le dădea-la joacă- copiilor ei!... dar 
nici pe tipograful de lângă Biserica Amzei, la care, iarăşi, am 
stat în gazdă în studenţie, şi care când îl vedea pe Ceauşescu la 
televizor, plângea… Nu poţi să-i faci hoţi şi trădători, să-i 
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batjocoreşti şi să-i omori, pe oamenii buni la suflet, din popor, 
chiar preşedinţi, foşti muncitori, care s-au zbătut să facă fabrici 
de diamante pentru scule aşchietoare, avioane de luptă; care l-
au iubit pe Brâncuşi şi pe Henry Coandă, şi care au scuipat pe 
banii murdari ai lumii, …construind, şi  avioane de lux, de 
pasageri!,... şi fabrici de macanică fină şi hidraulică, care au 
jucat totul pe cartea onoarei şi demnităţii unui popor, şi care şi-
a vîndut o parte din reactoarele nucleare, primite cadou, 
adevărate surse de rău viitor, surse ale răului şi binelui 
irecuperabil… Vedeţi ce înseamnă o centrală nucleară, 
astăzi!... Originea răului, oglindă dragă, este în altă parte, şi ea 
ţine de judecata istoriei unei lumi întregi. 
 
EA:   Noapte bună, este târziu, să ne izolăm de viaţă, 
scufundându-ne noapte!    
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OGLINDA 2 
 
 
 

Oglinda este caldă 
şi perfidă, 
este rece, 

tace 
şi nu vorbeşte 

 peste tine se revarsă 
întreagă sau în cioburi 

privirea 
 îţi sclipeşte... 

 
Este 

din sticlă 
de Murano, 

sticlă de Praga, 
de Veneţia, 

sticlă din nisipul  
de icoană 

şi 
cu două 

sau 
mai multe feţe, 
clară şi neclară, 
nu poate să fie 

decât eul 
care-ţi dă speranţă 

sau  
care te înşeală 

 
...şi lacul 
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e oglindă, 
şi oglindeşte 

cerul, 
precum apa 

când 
este 

mai întinsă 
decât 

tot uscatul 
în raport 

cu salcia din maluri; 
...întinsă 
girafă, 
oglindă 

necuprinsă, 
în care odihneşte Luna 
 neclară muză tristă... 

 
Apa este cerul, 

oglindă 
este ochiul 
ca grâul, 

curcubeul, 
malul dintre râuri, 

malul 
dintre 

ceruri... 
 

Oglindă 
este 

ochiul, 
vorbeşte 
despre 
suflet, 
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în inimă privire, 
culoare 

este cerul, 
ce oglindeşte 

dorul 
şi 

intuieşte zborul! 
 

al treilea ochi 
este oglinda 

oare? 
de vede în spinare 

şi raza unui  
răsărit de soare 
o trimite-n mare 
spre a topi abisul 

râsul adamic, 
 plânsul? 

 
...Pentru 

întunericul din mine 
şi pentru 

întunericul de-afară, 
şi pentru 

cel 
din tine, 

oglinda este raza  
care îţi luminează  

calea 
în chip de-argint şi rece 

 
ea-nseamnă   

îndoiala. 
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Nu, nu, 
nici 

o 
oglindă-n lume 
nu oglindeşte 

gândul, 
substanţa 
noastră 
nudă, 

substanţa 
ideală.... 
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NOTE, REFERINŢE 
 
 
1.    Pitagoreic, -ă, pitagoreici, -ce, adj., s.m. 1. Adj. Care 
aparţine curentului filozofic idealist şi şcolii de matematică din 
Grecia antică întemeiate de Pitagora, privitor la Pitagora, la 
şcoala sau la doctrina lui filozofică; pitagoric. 2. S.m. Adept al 
filozofiei şi al şcolii de matematică a lui Pitagora. (Pr.: -re-ic) - 
din germ. Pythagoreisch (DEX). 
    Pitagora (c. 580 î.Hr. - c.500 î.Hr.) a fost un filozof şi 
matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul 
pitagorismului, care punea la baza întregii realităţi teoria 
numerelor şi a armoniei. Aristotel ne spune că în concepţia 
pitagoreică „numărul constituie substanţa   tuturor lucrurilor” 
(Metafizica, 987a) şi că „lucrurile constau  din imitaţia 
numerelor” (ibid., 987b), adică numărul este un fel de 
paradigmă a cărei imitaţie sînt lucrurile. Graţie lui Pitagora şi 
pitagoricienilor filosofia greacă îşi consolidează ideea de 
Kosmos şi armonie. Determinarea numerică armonioasă este 
esenţială pentru înţelegerea unor fenomene universale diverse. 
Sunetele muzicale sunt explicate de pitagoricieni tot prin teoria  
armoniei numerice. Astfel, diferenţele dintre sunete le apar ca  
raporturi numerice, sunetele muzicale fiind astfel 
determinabile matematic. Pitagora stabileşte raporturi numerice 
pentru principalele acorduri: octava 1:2, cvinta 2:3, cvarta 3:4 
(Enciclopedia Liberă, 17 10 09). 
 
2.    David, suveran al Regatului Israel (1004 - 965 î.Hr.). 
David, din tribul Iuda, îşi      începe   cariera ca militar în slujba 
predecesorului său Saul, regele fondator al    Israelului, cu a 
cărui fiică, Micol, se căsătoreşte, potrivit tradiţiei, după victoria 
asupra filisteanului Goliat. Popularitatea lui David trezeşte 
suspiciunea lui Saul şi-l obligă pe acesta să se refugieze în 
regiunea de graniţă a Iudeei, apoi în slujba dinastului filistean 
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al cetăţii Gath. După moartea lui Saul în lupta de la Gilboa 
împotriva filistenilor, David este proclamat iniţial rege în sud, 
în Iudeea, având ca reşedinţă oraşul Hebron, apoi după 
dispariţia lui Işboşet, fiul şi succesorul lui Saul, este recunoscut 
ca suveran şi în Israel, realizând astfel unirea celor 12 triburi 
israelite sub autoritatea sa. Sprijinindu-se pe o puternică armată 
permanentă şi profitând de o conjunctură internaţională 
favorabilă – slăbirea Egiptului şi declinul puterilor hegemone 
ale Mesopotamiei, Asiria şi Babilonia – David reuşeşte să 
extindă sensibil hotarele, creând, singura dată în istorie, un 
adevărat imperiu israelit. În trei campanii David sfarmă puterea 
filistenilor şi instituie controlul asupra cetăţii Gath; moabiţii de 
pe malul răsăritean al râului Iordan sunt supuşi, arameii care 
vizau controlul Transiordaniei sunt înfrânţi, iar Hanun, regele 
din Ammon, devine vasal Israelului. Campanii dificile sunt 
purtate împotriva Regatului Edom de la hotarele meridionale 
ale Israelului până la nimicirea acestuia. Relaţii prieteneşti sunt 
stabilite cu Fenicia şi îndeosebi cu Hiram, regele Tirului, cu 
Talmai din Geşur şi cu Regatul Hamat. Remarcabil om de stat, 
talentat comandant de oşti şi strălucit diplomat, David 
schiţează structurile organizatorice ale noului stat centralizat ce 
se întindea de la Marea Mediterană la Eufrat şi la Marea Roşie. 
Ocupând apoi şi fortificând Ierusalimul, David face din vechiul 
oraş al iebuştilor capitala politică şi religioasă a regatului, în 
care cultul monoteist al lui Iahve este impus ca religie de stat. 
David începe pregătirile de construcţie a Templului care va fi 
înălţat de fiul şi succesorul său, Solomon (965 – 928 î.Hr.). 
Aparatul administrativ acum instituit număra în rândurile sale 
numeroşi ofiţeri dar şi cadre talentate din rândul populaţiilor 
neisraelite. Răscoalele conduse de fiul său Absalom, de Şeba 
ş.a., reprimate fără mare dificultate, reflectă opoziţia cercurilor 
tribale din nord, nemulţumirile de îngrădirea autorităţii lor.  
Muzician şi poet de talent, David (autorul prezumtiv al 
Psalmilor) devine la  scurt  timp după moarte personaj de 
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legendă…David este recunoscut şi pentru iubirea care se 
înfiripă între el şi frumoasa Batşeba, nevasta vânătorului Urie 
şi care este ucis din ordinal regelui pentru a evita adulterul..  

3.    Cântarea Cântărilor, 8 capitole, Vechiul Testament, atribuit 
Regelui Solomon, fiul lui David ( Biblia, traducere Dumitru 
Cornilescu, ed. A V-a, 1998)… “Mănunchiul de cântece 
celebrează doar un lucru: splendidul, radiantul şi gloriosul eros 
dintre bărbat şi femeie. (...) Eros-ul însuşi vibrează fără vreun 
alt scop decât cel natural. (...) Eros-ul îşi este suficient lui 
însuşi. Eros-ul Cântării Cântărilor nu este agape (iubire) a lui 
Dumnezeu”. 

… “o colecţie de cântece care celebrează iubirea loială şi 
reciprocă, conduce la căsătorie; proclamă legalitatea şi exaltă 
valoarea iubirii umane; iar subiectul nu este doar profan, din 
moment ce Dumnezeu a binecuvântat  căsătoria…Numeroşii 
comentatori bisericeşti ai Cântării au din nou dreptate atunci 
când o interpretează cu referire la Cristos şi Mireasa Sa, fără 
vreo pată sau rid’ (Efeseni 5,25)”.  

…“Cântarea Cântărilor  celebrează iubirea, iubirea umană, şi 
doar iubirea  umană… Tonele de comentarii asupra acestei 
cărţi a Bibliei nu reuşesc să ascundă adevărul care este atât de 
evident pentru ochii cititorului neavizat: în semnificaţia ei 
literală, primă şi directă, Cântarea tratează iubirea umană care 
îi uneşte pe bărbat şi femeie în căsătorie”. 

Adăugăm şi noi, că, în literature profană, ecouri ale Cântării 
Cântărilor le regăsim şi în celebrele cântări care alcătuiesc  
volumul de poezii medievale aflate în componenţa Carminei 
Carminei Burana (Biblioteca din Beureun). datate sec XII în 
Europa centrală, medievală…  

NOTE la referirea nr. 3 (E.L. 17 10 09) 
Hans Urs von Balthasar, La gloire et la croix, Vol . 3 (Paris: 
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Aubier, 1974), 115 – 116, 124; citând punctul de vedere al lui 
Gerleman. 

Émile Osty, “Introduction au Cantique des Cantiques”, La 
Bible (Paris: Seuil, 1973), 1356. (vezi de asemenea Noua 
Biblie de la Ierusalim – TOB, 1028.) (E.L. 17 10 2009) 

4.   "Ansamblul Hyperion" este o formaţie de muzică  
contemporană, camerală, creată în 1967, la Bucureşti, de către 
compozitorul Iancu Dumitrescu. Ca program estetic, Hyperion 
îşi propunea iniţial să sublinieze întrepătrunderile, 
suprapunerile, interpenetrările posibile între "sursele" cele mai 
arhaice ale muzicii româneşti - fie ele muzică bizantină, fie din 
folklorul românesc în culegerile unor Bela Bartòk sau 
Constantin Brăiloiu - pe de o parte, iar pe de alta, muzica 
actuală, cu aventura şi problematica ei de avangardă, cu 
cerinţele ei acute, aşa cum era reprezentată prin grupul de 
compozitori cei mai novatori ai timpului de la noi… 
Actualmente, Hyperion apare încă o dată reînnoit în ultimii 
cinci-şase ani, sunetul digital, compoziţia realizată cu ajutorul 
computer-ului a dat o nouă dimensiune sunetului şi muzicii noi. 
Căci Muzica astistată de Computer are printre autorii cei mai 
revoluţionari, universal recunoscuţi, cel puţin două nume 
româneşti: Iancu Dumitrescu şi Ana-Maria Avram (E. L. 17 10 
09) 

5.   Iancu Dumitrescu (n. 15 iulie 1944, Sibiu), compozitor, 
dirijor, muzicolog  român. Căsătorit cu Ana-Maria Avram. A 
absolvit Universitatea de Muzică din Bucureşti în 1968. A 
efectuat studii de fenomenologie şi dirijat cu Sergiu 
Celibidache, Universitatea din Trier, Germania, 1978. Director, 
fondator şi dirijor al Ansamblului Hyperion, cu care a realizat 
turnee în Franţa (Radio France ), Anglia( Royal Festival Hall ), 
Olanda, Austria (Wien Modern), Germania, Portugalia 
(Gulbenkian Foundation), Italia, Statele Unite  
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(“Spark Festival”, Minneapolis) etc. Critic muzical la revistele 
“Romania literară”,“Luceafarul”, ”România liberă”, 
“Roumanie d’aujourd’hui”, ”Săptamâna”, la Radio şi 
Televiziune. Este membru al UCMR (Bucureşti) şi SACEM 
(Paris. )  …Premiul Uniunii Compozitorilor în anul 1989.  Este 
fondatorul primului Studio de Muzicà Electronică din 
Bucureşti, la Universitatea de Muzică, 1967.  Fondator şi 
Director Artistic (alături de Ana-Maria Avram) a Festivalurilor 
Internaţionale “Acousmania” ( în colaborare cu Societatea 
Română de Radiodifuziune), “Musica Nova”- la Ploieşti , 
“Spectrum XXI” ( Londra- Paris-Bruxelles- Geneva)  Fondator 
( alături de Ana-Maria Avram) al Comunităţii din România a 
Muzicii Electronice şi Asistate de Computer- CREMAC, 
asociaţie membră a CIME ( Comunitatea Internaţionalà de 
Muzică Electronică) şi afiliată la UNESCO (E.L. 17 10 09). 

6.  Ana-Maria Avram (n. 12 septembrie 1961 în Bucureşti), 
compozitoare, pianist şi dirijor român; este căsătorită cu Iancu 
Dumitrescu; a absolvit Universitatea de Muzică din Bucureşti, 
secţia compoziţie, în 1985. Doctorat în Estetică muzicală la 
Sorbona (Paris, 1992), doctorat în 1996. Debutează în 1975 în 
calitate de pianistă, ca solistă a Orchestrei de Studio a 
Radioteleviziunii . In 1986 debutează în compoziţie: “Threnia 
I” pentru vioară şi orchestră în interpretarea Orchestra 
Naţională Radio. Creaţia sa cuprinde peste 120 de opusuri 
simfonice, camerale şi muzică asistată de ordinator (E. L. 17 10 
09). 

7.  Constantin Lucaci (n. 1923, Bocşa Română, Caraş Severin) 
este un sculptor monumentalist român, profesor de sculptură, 
laureat al Premiului Herder în 1984, cunoscut mai ales pentru 
fântânile sale cinetice, sculpturile monumentale în granit şi 
tablă de oţel inoxidabil volume metaloplastiate, respectiv 
pentru diferite ansambluri monumentale combinate, inclusiv 
acelora de tipul “fântânilor cinetice monumentale”, dintre care 
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cele din oraşele Turnu Severin, Reşiţa , Brăila şi Constanţa sunt 
mai cunoscute şi apreciate. Începând cu 1993, Constantin 
Lucaci este profesor al Departamentului de sculptură  al 
Academiei de Arte Frumoase din Cluj-Napoca. Operele sale 
monumentale se găsesc în diferite oraşe ale României, cele mai 
notabile în Bucureşti, Constanţa, Brăila şi Reşiţa, iar alte 
sculpturi ale sale se găsesc în numeroase muzee din ţară. În 
anul 2007 s-a inaugurat Muzeul “Constantin Lucaci”, muzeu 
sub egida Vaticanului ce se află în Sanctuarul San Francesco di 
Paola, Clabria, Italia. În afara României, sculptura cinetică 
“Stea” este o parte a expoziţiei permanente "Fucina degli 
Angeli" din Veneţia (alături de opere ale lui Mark Tobey, 
Picasso, Max Ernst şi Chagall). Alte lucrări ale artistului se 
găsesc în colecţii particulare sau publice din oraşele Antwerp, 
Copenhaga, Ferrara, Milano, Roma, Veneţia (prelucrat din E.L. 
17 10 09). 
 
8. Richard (Wilhelm) Wagner (n. 22 mai 1813, Lipsca; d. 13 
februarie 1883, Veneţia) compozitor, dramaturg şi teoretician 
al artei musicale germane, unul din cei mai de seamă 
reprezentanţi ai romantismului muzical (E.L. 17 10 09). 
Wagner este creatorul în opusul simfonic al aşa zisului 
“leitmotiv” (motiv muzical principal repetat cu persuasiune), 
uverturile la operele sale fiind adevărate opusuri simfonice. 
Cred, că libretele operelor, create de Wagner, atârnă greu într-o 
balanţă valorică între muzică şi poezie… Cert este că poetica 
scrisă, libretul (mult mai mult decât un “libret”), cucereşte mai 
intens pe un cititor, decât pe un acelaşi, de astă dată meloman, 
exceptând partea de uvertură. Muzica sa a constituit refugiul 
spiritual al cancelarului german Adolf Hitler, ca un făcut, aliaţii 
(victorioşi în cel de-al II-lea Război Mondial), organizând 
celebrul proces al nazismului, la Nurnberg…locul în care 
Wagner gândise “scena” de desfăşurare a uneia din 
capodoperele sale: “Die Meistersingen von Nurnberg”… 
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* 
Drama muzicală wagneriană se opune divertismentului operei 
tradiţionale. Wagner introduce ca inovaţii „melodia infinită" şi 
„motivul conducător" (das Leitmotiv), procedeu simbolic de 
sugerare şi evocare a unor teme psihologice, a unor momente-
cheie în desfăşurarea dramatică. 
Această concepţie şi-a găsit întruchiparea în monumentala sa 
tetralogie “Der Ring des Nibelungen” ("Inelul Nibelungilor"), 
compusǎ din operele “Das Rheingold” („Aurul Rinului", 1854), 
“Die Walküre” („Walkiria", 1856), “Siegfried” (1970) şi 
“Götterdämmerung” („Amurgul zeilor", 1874), care 
configurează, într-o lume de eroi şi mituri, conflictul între 
violenţa primitivă a omului şi natura sa spirituală. Calitatea 
excepţională a artei lui Wagner se reflectă şi în capodoperele 
sale “Tristan und Isolde” (1859), triumf al dragostei asupra 
morţii, “Die Meistersinger von Nürnberg” („Maeştrii cântăreţi 
din Nürnberg", 1867), “Parsifal” (1882), în care reia legenda 
„Sfântului Graal", dramatică încleştare a evlaviei cu 
sentimentul păcatului (muzica din Uvertura la “Parsifal” este 
un adevărat imn închinat creştinătăţii n.n). 
Creaţia wagneriană a avut o influenţă covârşitoare asupra 
evoluţiei ulterioare a muzicii. Compozitori ca Anton Bruckner, 
Gustav Mahler, Claude Debussy (la începutul activităţii sale), 
Arnold Schönberg, Richard Strauss s-au dezvoltat sub influenţa 
muzicii lui Richard Wagner (E.L. 17 10 09) 
 
9. Igor Fiodorovici Stravinski (n. 17 iunie 1882, Lomonosov, d. 
6 aprilie 1971, New York), compozitor modern de muzică 
clasică tonală, originar din Rusia, unul din cei mai importanţi 
muzicieni din prima jumătate a secolului al XX-lea. S-a făcut 
cunoscut şi ca pianist virtuoz şi dirijor, a readus în actualitate şi 
a revoluţionat muzica de balet (E.L.) 
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10. Doru Moţoc, dramaturg român contemporan, din Râmnicu 
Vâlcea, care într-o emisiune la Televiziunea Vâlcea Unu, în 
cadrul emisiunii “Ceea ce rămâne”, remarca această incredibilă 
decenţă... Din punctul meu de vedere ultimele sale două piese 
de teatru, “Bust de femeie în lumină astrală” şi “Cam târziu 
domnule Godot!” sunt două mari relizări ale genului, având 
deosebite mesaje, care ţin de ecologia spiritului-artei, către 
lumea din jur, societatea actuală, cea a mileniului III (vezi 
cronicile semnate P.Cichirdan, CULTURAvâlceanăa, nr. 16-
17, iunie 2009). “Înainte de revărsatul zorilor”, 1977, “Undeva 
o lumină”, 1980, “Capcana”, 1985, “Textul înainte de toate”, 
2004, “Provocarea” 2005, “Foca albastră”, 2008”, precum şi 
vol. de poezie”Cea mai rămas”, 1988, “Zece poeme de 
dragoste”, 1999, sunt alte lucrări care individualizează calitativ 
personalitatea acestui scriitor în cadrul literaturii române… 
 
11. Operaţiile de otomastoidită, tăirea osului mastoidian, boală 
extrem de frecventă în secolul care a trecut, după boala cardio 
vasculară şi cancer, cu cea mai mare rată de mortalitate; se 
practica cu anestezie locală, şi cu tăierea osului cu dalta şi 
ciocanul. Osul mastoidian se află imediat după ureche…Pentru 
a nu se atinge nervul auditiv, în zona respectivă, cel puţin în 
acele timpuri, doctorii lăsau o zonă neatinsă, dar atinsă de 
această îngrozitoare boală a copilăriei (otite netratate cum 
trebuie sau ghinion) şi care poate recidiva oricând…Eu am 
făcut trei operaţii (1959, 1961, 1965 şi o cauterizare în 1974)! 
12. Leca Morariu (n. 13/25 iulie 1888, Pătrăuţi, judeţul 
Suceava - d. 15 decembrie 1963, Râmnicu Vâlcea) scriitor, 
publicist, folclorist, profesor universitar şi istoric literar. Studii 
la Facultatea de Litere şi Filozofie din Cernăuţi (1908-1912). 
1921, doctorat în filologie la Cluj, cu teza “Morfologia 
verbului predicativ român”, îndrumător Sextil Puşcariu. 
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Profesor de latină şi română la Liceul „Principele Carol” din 
Gura Humorului (1913-1914). Mobilizat în perioada 1 august 
1914 - 31 octombrie 1918. 
Între 1922-1940 profesor la Catedra de literatură modernă şi 
folclor a Universităţii din Cernăuţi, fiind şi decan al Facultăţii 
de Litere şi Filozofie (1936-1938). Preşedinte al Societăţii 
“Armonia” şi director al Teatrului Naţional din Cernăuţi (1933-
1935). 
A fost fondator şi director al revistelor "Făt-Frumos" (1926-
1944), "Buletinul Mihai Eminescu" (1930-1944), "Fond şi 
Formă" (1938, 1944), secretar de redacţie la "Junimea literară" 
(1923-1927) şi colaborator permanent la gazeta "Glasul 
Bucovinei". A cules şi publicat poveşti, poezii şi cimilituri 
populare, a militat pentru constituirea folcloristicii ca disciplină 
autonomă şi a ţinut zeci de conferinţe despre folcloristică, 
Mihai Eminescu, Ion Creangă şi familia Porumbescu, istro-
românism etc. A urmat cursuri de violoncel la nou-înfiinţatul 
Conservator de muzică din Cernăuţi.  
Profesorul Alexandru Leca Morariu, însoţit de soţia sa Octavia 
Lupu Morariu (1905-1992), a părăsit Cernăuţiul fiind evacuat 
la 21 martie 1944 în oraşul Râmnicu Vâlcea. În anii '50-'60 ai 
secolului al XX-lea, el s-a întreţinut predând ca profesor de 
violoncel la Şcoala de muzică şi arte plastice din oraşul 
vâlcean, în timp ce soţia sa dădea lecţii de pian. Ei au organizat 
şi condus prima orchestră semisimfonică din oraş. 
Leca Morariu a murit la Râmnicu Vâlcea în 1963, iar apoi soţia 
sa s-a mutat în oraşul Suceava în anul 1967. Rămăşiţele 
pământeşti ale lui Leca Morariu au fost ulterior reînhumate în 
Cimitirul Pacea din Suceava. În prezent, fiinţează Fundaţia 
Culturală „Leca Morariu” şi o stradă centrală din municipiul 
Suceava îi poartă numele (E.L. cu modificări n.n). 
 
13. Teodor Geantă-publicist, autor de manuale şcolare, 
animator cultural; n. 23 august 1890, com. Bujoreni, Vâlcea, 
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m.1968, Râmnicu Vâlce. Consevatorul Bucureşti; inspector 
general în Ministerul Culturii Naţionale (1943), prof. la Şcoala 
de Muzică şi la Şcoala nr.1, interpret în orchestra 
semisimfonică a Palatului Culturii (Petre Petria, Vâlcea, 
oameni de ştiinţă, cultură şi artă, vol I, Conphis, 1998). 
 
14. Bucovina, ca entitate, n-a existat decât 143 de ani, între 
1775-1918…Acest ţinut a constituit embrionul viitorului 
principat al Moldovei. Aici au fost stabilite primele capitale ale 
Ţării Moldovei, primele scaune episcopale şi mitropolitane. 
Aici sunt primele gropniţe domneşti ale Moldovei. De aici au 
condus şi mărit Ţara Moldovei, printre alţii: Dragoş Vodă, 
Bogdan I, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare şi Sfânt.  
După obţinerea aprobărilor imperiale, societatea “Arboroasa” 
şi-a început existenţa de fapt la 22 decembrie 1875, la Cernăuţi, 
când s-a desfăşurat şedinţa de constituire a primului său 
comitet de conducere având următoarea structură: 
1. Gherasim Buliga – student la Facultatea de Filosofie – 
preşedinte, 
2. Ion Topalla – student la Facultatea de Teologie – 
vicepreşedinte, 
3. Gheorghe Popescu – student la Facultatea de Drept – 
secretar, 
4. Zaharie Voronca – student la Facultatea de Teologie - 
controlor, 
5. Ilarie Onciul – student la Facultatea de Drept – casier. 
Membri extraordinari: 
Teodor Stefanelli, Vasile Morariu. 
Comisia de revizie: Vasile Morariu, Ion Grigoraş – student la 
Facultatea de Filosofie şi Orest Popescu – student la Facultatea 
de Telogie. 
Exceptând acest Comitet de constituire, Societatea a mai avut 
două comitete de conducere formate, fiecare, din şapte membri: 
unul sub preşedenţia lui Iancu Cocinschi, student la Facultatea 
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de Drept în perioada 17 noiembrie 1876 – 17 februarie 1877, şi 
al doilea, având ca preşedinte pe Ciprian Porumbescu, student 
la Facultatea de Teologie, în perioada 17 februarie 1877 – 
noiembrie acelaşi an. Am dat aceste informaţii (selectate din 
E.L) pentru că suntem încunoştiinţaţi că şi M. Eminescu ar fi 
făcut parte din această Societate şi că acest lucru a contat în 
expunerea lui fatidică în ochii serviciilor secrete austriece…În 
publicaţiile vâlcene, Publicitatea 1, Info puls, Povestea vorbei, 
au apărut articole semnate de P. Cichirdan, C. Marinoiu, C. 
Poenaru, despre viaţa şi activitatea acestui ilustru om de cultură 
din Bucovina de Nord, dar şi din Râmnicu Vâlcea, ca fondator 
al şcolii de muzică vâlcene, culte. 
 
15. Morariu Constantin (tata lui Leca Morariu), preot, poet şi 
traducator. 
Născut la 5 mai 1854, în Mitocu Dragomirnei, langă Suceava, 
decedat la 16 mart. 1927, în Cernăuţi, nepot de frate al 
mitropolitului Silvestru Morariu.  
Liceul Suceva, apoi Facultatea de Teologie la Cernăuţi  
(1874 - 1879). 
Membru în Societatea studentească "Arboroasa", închis pentru 
manifestările sale româneşti. 
Preot în Toporăuţi (1978 - 1986), apoi la biserica "Sf. 
Paraschiva" din Cernăuţi  (1986-1996). Între anii 1896-1917 
din cauza atitudinii sale politice româneşi, a fost trimis preot în 
Pătrăuţi, Suceava. Consilier consistorial în Cernăuţi (1918-
1926). 
Membru in "Societatea pentru cultura si literatura romana în 
Bucovina". 
S-a ridicat mereu împotriva încercarilor de slavizare a 
poporului şi a Bisericii romaneşti, fiind şi unul din fruntaşii 
luptei de eliberare naţională a românilor din Bucovina. 
A publicat versuri originale, articole cu caracter istoric, 
didactic, literar şi economic, traduceri din literatura germană 
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(Goethe, Schiller, Heine), publicate în periodicele: "Familia" - 
Oradea, "Aurora Romana" - Pesta, "Amicul Familiei" - Gherla, 
"Convorbiri Literare" - Iaşi, "Viaţa Ronmanească" - Iaşi, 
"Revista Politică" Cernauţi, "Glasul Bucovinei" - Cernauţi, 
"Neamul Romanesc" - Bucureşti, s.a.  
O parte din versuri au fost strânse mai tarziu în volum (E.L.).  
În 1893- 1896 a editat singur ziarul "Deşteptarea" la Cernauţi, 
în vederea educării ţăranilor, în care aproape toate articolele 
erau scrise de el însuşi; după 1900 a devenit - independent de 
voia sa, ziarul politic al Partidului Poporal Naţional din 
Bucovina. Nicolae Iorga considera că ,, toată Bucovina trăia, 
cu ce avea ea mai bun, în fiinţa acestui respectabil preot care 
unea o conştiinţă deplină a marii sale superiorităţi cu o 
modestie care l-a împiedicat de a-şi căpăta ceea ce se cuvenea 
vredniciei sale.” (Oltea Prelucă, rev. Agero, 14 dec 2009). 
 
16. Nicolae Iorga (n. 17 ianuarie 1871, Botoşani - d. 27 
noiembrie 1940, Strejnic, judeţul Prahova) istoric, critic literar, 
documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, 
ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi 
academician român de origine aromână (macedoromână) (vezi 
Hristu Cândroveanu "UN veac de poezie aromână"). După cum 
a afirmat George Călinescu, Iorga a jucat în cultura 
românească, în primele decenii ale secolului XX, „rolul lui 
Voltaire” (E.L. 14 dec 2009). 
 
17. Ciprian Porumbescu (n. 14 octombrie 1853, Şipotele 
Sucevei - d. 6 iulie 1883, Stupca, azi Ciprian Porumbescu, 
judeţul Suceava) a fost un compozitor român. 
Ciprian Porumbescu a fost fiul preotului ortodox Iraclie 
Porumbescu. Născut Iraclie Gołęmbiowski, acesta din urmă îşi 
schimbă numele de familie în Porumbescu în 1881, cu doi ani 
înainte de moartea lui Ciprian, atunci când ajunge stareţ al 
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Mănăstirii Putna ("gołąb" - pronunţat "gouomb" - înseamnă în 
poloneză "porumbel"). 
A început studiul muzicii la Suceava şi Cernăuţi, unde conduce 
corul Societăţii Culturale "Arboroasa". În anul 1871, la 
aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la 
festivităţi, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A.D. 
Xenopol, Nicolae Teclu şi alţii, participă şi tânărul Ciprian 
Porumbescu, uimind asistenţa cu minunatul său cântec de 
vioară. 
Apoi, cu ocazia unei burse, îşi continuă studiile la 
"Konservatorium fur Musik" din Viena, unde dirijează corul 
Societăţii Studenţeşti "România Jună". Aici va scoate, în anul 
1880, colecţia de douăzeci de piese corale şi cântece la unison, 
reunite în "Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii 
români" ( "Cântecul gintei latine", "Cântecul tricolorului", 
"Imnul unirii - Pe-al nostru steag"), prima lucrare de acest gen 
din literatura noastră. 
După această perioadă, urmează cea mai frumoasă etapă a 
vieţii sale artistice. La 11 martie 1882 are loc premiera operei 
sale "Crai nou", piesă în două acte scrisă pe textul poeziei 
poetului Vasile Alecsandri. Succesul imens impune reluarea 
spectacolului în 12 şi 23 martie, pe aceeaşi scenă. În acelaşi an, 
opereta este montată şi la Oraviţa. 
Ciprian Porumbescu a fost arestat pentru activitatea sa politică, 
timp în care a scris piesele sale cele mai bune. Printre lucrările 
sale se numără "Rapsodia română pentru orchestră", 
"Serenadă", "la malurile Prutului", "Altarul Mănăstirii Putna", 
"Inimă de român", "Gaudeamus Igitur", "Odă ostaşilor români" 
şi altele. 
Mult prea devreme, la doar 29 de ani, fiind bolnav de 
tuberculoză, Ciprian Porumbescu, se stinge din viaţă, în casa de 
la Stupca, sat numit azi Ciprian Porumbescu în onoarea marelui 
compozitor, sub ochii tatălui său şi ai surorii sale, Marioara, la 
6 iulie 1883 (E.L. decembrie 2009). 
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18. Vladimir Orlov (n. 1928, Odessa), violoncelist român, 
solist al Filoarmonicii din Bucureşti profesor universitar în 
Bucureşti, Viena şi Toronto. Contemporan cu un alt mare 
violoncelist român, Radu Aldulescu. 
 
Radu Aldulescu s-a născut la 17 septembrie 1922 în comuna 
Piteasca, judeţul Ilfov, într-o familie de muzicieni. S-a 
remarcat ca un important violoncelist român şi un apreciat 
pedagog. A încetat din viaţă în 2006 la Nisa. 
Pasiunea pentru muzică a moştenit-o de la străbunicul său, 
cunoscutul violoncelist Dumitru Dinicu, precum şi de la 
bunicul dinspre mamă, compozitorul şi flautistul Petre 
Elenescu. 
 Debutează ca solist în 1943 şi se dedică în mod special muzicii 
de cameră, alcătuind un trio împreună cu pianistul Valentin 
Gheorghiu şi violonistul Ştefan Gheorghiu.  
Aldulescu desfăşoară o intensă activitate de concerte cu marele 
pianist şi dirijor de orchestră Carlo Zecchi şi creează renumitul 
trio din Roma ('Trio d'Archi di Roma') împreună cu violoniştii 
Salvatore Acardo şi Luigi Alberto Bianchi (E.L. dec 2009).  
 
19. Compozitor, dirijor, bibliograf; n. Fitzner Eugen, 13 oct 
1915, Tr. Severin-m.1989, Râmnicu Vâlcea. 1937, absolvent al 
Facultăţii de Matematică a Universităţii Bucureşti şi al  
Conservatorului Ciprian Porumbescu. Autor al mai multor 
melodii la modă în perioada interbelică. A dirijat spectacolul de 
operetă “Crai Nou” de la Palatul Culturii, 1950, montare 
vâlceană, când devine directorul Bibliotecii Judeţene (Petre 
Petria, Vâlcea Oameni de Ştiinţă Cultură şi Artă, Conphis, 
1998). 
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20. Poenaru Constantin, n. 4 mai 1951, comuna Mociu, judeţul 
Cluj. Absolvent al Liceului Vasile Roaită, Râmnicu Vâlcea, 
1970.  
      1973-1976, Facultatea de Ziaristică, Bucureşti  
      1977-1992: Facultatea de limbi străine (franceză-română), 
Universitatea Bucureşti. 
      1993-1994: Curs postuniversitar de Drept internaţional 
umanitar la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. 
      1994, Stagiu de documentare la Institutul Internaţional de 
Drept Umanitar de la San Remo (Italia). 
      1994-2004, profesor asociat, cu prelegeri universitare în 
domeniul Dreptului internaţional umanitar şi Drepturilor 
omului (inclusiv curs şi seminar privind “Protecţia jurnaliştilor 
în timp de conflict armat”), la: Cursul postuniversitar de Drept 
internaţional umanitar al Facultăţii de Drept a Universităţii 
Bucureşti.  
      1992-1995: Director executiv al Asociaţiei Române de 
Drept Umanitar. 
      1993-1994: Redactor-şef adjunct la “Revista Română de 
Drept Umanitar”, redactor şef (1995-1996) şi apoi consilier 
editorial în colegiul redacţional (1996-2004) 
       1995-prezent: Consilier şi şef de serviciu la Curtea 
Constituţională.  
        2005-prezent: Publicist şi membru în colegiul editor al 
ziarului “Info-Puls” Rm. Vâlcea. 
        2008-prezent: Redactor la revistele “Povestea vorbei” şi 
“Cultura vâlceană”.  
        În perioada liceului autor al multor “publicaţii” samizdat, 
din care cea mai importantă revista “Balenele”, în care au 
“refulat” cultural mulţi elevi, mai târziu, personalităţi ale 
culturii româneşti. 
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21. Felix Sima, poet vâlcean, membru al Uniunii Scriitorilor, 
născut în 1949 la Mihăeşti-Măgura, jud. Vâlcea, având studii 
de biblioteconomie - Bucureşti, 1971. 
 
A debutat cu poezie în "Luceafărul", în 27 septembrie 1969. 
 
Colaborări: "Amfiteatru", "Argeş", "Astra", "Ateneu", 
"Flacăra", "Glasul naţiunii" (Chişinău), "Plai românesc" 
(Cernăuţi), "Ramuri", "România literară", "Săptămâna", 
"Tribuna", "Vatra", "Viaţa Românească", emisiuni radio şi TV 
 
Cărţi publicate: 
 
• „Cineva mai tânăr”, Bucureşti, Editura Albatros – 1978 
(premiul de debut al Editurii "Albatros") 
• „Înfriguratul fierbinte”, Craiova, Editura Scrisul Românesc – 
1980 
• „Cartea de pământ”, Slatina, Editura Scrisul de Mână – 1992 
• „ Tu să-mi spui de unde vii şi ce poezii mai ştii”, Râmnicu-
Vâlcea, Ed. Conphys – 1993 
• „Ridică-te, negură”, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys – 1994  
• „Cu un fir de ghiocel aş putea să scriu la fel”, Râmnicu-
Vâlcea, Ed. Conphys – 1995  
• „Din Ţara lui Anton Pann”, coautor Dragoş Serafim, 
Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys – 1996  
• „Case de piatră”, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys – 1997  
• „Poarta Raiului”, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star – 2000  
• „Amintiri din Casa Arsă”, Craiova, Ed. Ramuri – 2005 
 
Prezent cu versuri în diverse antologii. 
 
22. George Achim, născut în 1950, Păuşeşti Otăsău, jud. 
Vâlcea, poet-membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
absolvent al Liceului Vasile Roaită-1969, conducătorul 
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Revistelor “Semn” şi “Ţânţarul”, redactor şef la Revista 
“Povestea vorbii”-1992, animator cultural eficace, fondator şi 
preşedinte la cenaclul Liceului V. Roaită –1969, punându-şi 
semnătura pe nenumărate cărţi (peste 24) de poezie şi proză din 
care amintim doar “Iubiri ratate”, “Vămile sufletului”, 
“Biografiile iubirii”-proză, şi “Drumuri”, “Halouri”, “Singur în 
oraş”, “Aproape de cer”-poezie, dar şi ultima, “Cronici de pe 
dealurile mele” poeme-proză; redactor cu o pagină săptămânală 
la “Ziarul de Vâlcea”, publicistică în săptămânalul 
“Publicitatea 1”.  
 
23. George Ţărnea (n. 10 noiembrie 1945, Şirineasa, judeţul 
Vâlcea; d. 2 mai 2003, Bucureşti), poet român. 
Opera tiparită: poezii 
“Păsările miresei”, Ed. Literatorul Biblioteca Argeş 
(G.Tomozei) 1972  
“Testamentele înţeleptului”, Ed.Cartea Românească, Bucureşti 
1974  
“Starea de iubire”, Ed. Facla, Timişoara 1975  
“Balade”, Ed. Cartea Românească, Bucureşti 1976  
“Drumul domnului de rouă”, Ed. Cartea Românească, 
Bucureşti 1977  
“Înalta fidelitate”, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 1977  
“Scrisori de fiecare zi” (cu o prefaţă de Nicolae Manolescu), 
Ed. Scrisul Românesc, Craiova 197  
“Baladă pentru vinul tînăr”, Ed. Albatros, Bucureşti 1980  
“Cîntec pentru ţara-om”, Ed. Ion Creangă, Bucureşti 1981 
“Cartea Clara”, Ed. Cartea Românească, Bucureşti 1986  
“Anuar”, Ed. Eminescu Bucureşti 1989  
“De ţinut minte - Cartea necuprinsului”, Ed. Tanera, Bucureşti 
1994  
“Cartea cu iubiri secrete” - 183 sonete, Ed. Tanera Bucureşti 
1994  
“Poeme supărate rău”, Ed. Helicon, Timişoara 1996  
“Un abecedar bizar de purtat în buzunar”, Ed. Enciclopedică, 
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Bucureşti 1997  
“Legiada” - Ghid artistic şi turistic pentru spaţiul euristic, Ed. 
Enciclopedică Bucureşti 1998  
“Declanşatorul de plăceri” - carte eretică de erotică poetică, Ed. 
Conphys Rm. Vâlcea 1999  
“Cartea Claudiană” - Din pricina ta, Ed. Conphys Rm. Vâlcea 
1999  
“Cartea Iluminării - Rugăciuni şi viziuni”, Ed. Emia, Bucureşti 
2000  
“Călimara goală şi gândacul de bucătărie sau Cartea Suavă a 
Iubirii Definitive”, Ed. Enciclopedică Bucureşti 2001,  
“Cartea cu ele cele din elegii - 101 Poeme antologice, cu o 
prefaţă de Eugen Negrici”, Ed. Conphys, Rm. Vâlcea 2001  
“Cartea inimii albastre - Gânduri şi Elegii”, Ed. Conphys, Rm. 
Vâlcea 2001  
“Ritualuri de împerechere”, Ed. Conphys, Rm Vâlcea 2002  
“Poeme supărate rău - Fals tratat scatologic de bună purtare”, 
Ed. Conphys, Rm Vâlcea 2003  
“Era muzicii lejere - Cântece de petrecanie, cu o prefaţă de 
Laurenţiu Ulici”, Ed. Conphys, Rm. Vâlcea 2003  
“Exerciţii de iubire”, Ed. Contrast, Bucureşti 2003 (postumă) 

 
24. Ion Olteţeanu era printre ultimii meseriaşi particulari ai 
oraşului cu autorizaţie la vedere, care executa monumente 
funerare din marmură…Foarte talentat (recita, cânta, executa 
flori în marmură) şi înţelegător cu clienţii, vecinii şi prietenii 
săi…Împreună cu Jianu Vasile, celebrul tăietor de lemne, în 
anii 70, cu încă câteva motoare (cu ardere internă, pe patru roţi 
şi circular de tăiat lemne) au transmis, până târziu, în anii 
socialismului, ideea de muncă privată, au onorat munca liberă 
şi foarte eficientă fiind adevăraţi exponenţi ai sintagmei 
“meseria-i brăţară de aur”… 
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25. Petru Manzur, 1928-1997, născut la Sudriaş-Caraş Severin, 
cumnat, absolvent al Conservatorului din Bucureşti şi din 
Leningrad, compoziţie şi dirijat, regizor muzical la RTV de la 
început şi până în 1975, apoi directorul Operei Române din 
Timişoara. În departament cu muzicologul Vasile Donose, la 
RTV, a lansat şi dezvoltat emisiunea concurs, “Patrium 
Carmen”. A fost soţul Tamarei Cichirdan şi a ajutat foarte mult 
la afirmarea talentelor populare vâlcene afirmate în emisiunile 
concurs RTV din acea perioadă 1967-1975. 
 
26. Vila Viorica, subsolul meu, se afla între atelierul lui Lucaci, 
din Pangrati şi locuinţa sa din Piaţa Dorobanţi, iar atunci când 
aveam model şi el trecea spre casă, la prânz sau după amiază, 
se abătea pe la “Atelierul” meu… 
 
27. Ion Gavrilaş, profesor la Facultatea de Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini (TCM) la catedra de TCM- unul 
dintre cei mai severi, şi partizan al specialităţii de proiectare 
asistată de calculator al MUCN (Maşinile Unelte cu Comandă 
Numerică). A semnat în cadrul Editurii Tehnice, printre altele, 
“Tehnologia pieselor tip arbore, bucşă şi disc pe maşinile 
unelte clasice şi cu comandă program”, 1975, împreună cu 
Nicolae Voicu, şi “Programarea maşinilor unelte cu comandă 
numerică”, aceasta din urmă, într-o prezentare de excepţie, 
nereuşind totuşi să-şi atingă scopul datorită tratării informatice 
fără o legătură puternică cu informaţia tehnologică…După 
1980, când am intrat în industria republicană (până atunci 
activând în industria strategică) l-am vizitat la Facultate şi i-am 
dăruit un exemplar din Enciclopedia APT un adevărat manual 
de programare automată a sculelor (Automatically 
Programmed Tools), termen mai apropiat de realitate decât 
“Programarea maşinilor unelte”- specifică domeniului 
francofon – carte primită de mine la Fabrica de Avioane 
Craiova, în 1980, de la un coleg care vizitase industria 
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strategică de aviaţie britanică. Enciclopedia APT este elaborată 
de Massachusetts Institute of Technology, 1962, şi are ca 
derivat procesoarele APT-RCW, dezvoltat de Franţa pentru 
sistemele FORTRAN, şi  ADAPT, dezvoltat de sistemele IMB. 
APT RCW a fost bine implementat la IMG Bucureşti, unde l-
am învăţat şi noi, studenţii lui Gavrilaş, prin intermediul 
inginerului Dumitru Tiu, iar mai apoi l-am transferat şi la 
Craiova, şi la INCREST Bucureşti, şi la Râmnicu Vâlcea, 
reuşind astfel să descifrăm limbajul ADAPT pe care l-am găsit 
în INCREST…Vă daţi seama cât de fericit a fost profesorul 
Gavrilaş când i-am dăruit Enciclopedia aceasta, cuprinzând 
toate celelalte derivate având acelaşi soft. 
 
28. Unităţi productive şi de cercetare care aveau calculatoare 
de putere în dotare şi unde noi studenţii, cu contract la IMGB, 
puteam “rula” programele în Fortran şi APT-RCW…Abia în 
1977, Institutul Politehnic Bucureşti şi-a creat un sistem mai 
dezvoltat, putând implementa acest limbaj pe calculatoarele de 
la Facultatea de Automatică. 
 
29. Cortina de fier, sintagmă des folosită pentru desemnarea 
liniei de demarcaţie în Europa, între Europa Occidentală şi 
Europa Răsăriteană din perioada Războiului Rece. 
Termenul de "cortină de fier" fusese folosit încă din 1819 cu 
sensul de "barieră impenetrabilă", iar din 1920 a început să fie 
asociat cu limita vestică a sferei de influenţă a Uniunii 
Sovietice. În timpul celui de-A Doilea Război Mondial, 
sintagma a fost utilizată, ocazional, de către ministrul român de 
externe, Grigore Gafencu, de ministrul german al propagandei 
Joseph Goebbels şi contele Lutz Schwerin von Krosigk. Însă 
"cortina de fier" nu a intrat în uz curent decât în urma 
celebrului discurs al lui Winston Churchill din 5 martie 1946, 
în care a remarcat: 
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"De la Stettin, la Marea Baltică, până la Trieste, la Marea 
Adriatică, o cortină de fier a coborât de-a curmezişul 
continentului" (E.L. 10 sept 2009). 

 
30. Cristofer Jones, Design-Metode şi Aplicaţii, Ed. Tehnică, 
1975, şi V.E. Maşek, Designul şi calitatea vieţii, Ed. Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, 1988. 
 
31. Mutându-mă de la Timişoara la Bucureşti, i-am frapat pe 
noii colegi de an, cred, prin faptul că încă din prima zi am 
intrat în sala de curs purtând o pălărie neagră şi un raglan de 
aceeaşi culoare…Eu mă îmbrăcasem după moda pariziană a lui 
A. Modigliani… Colegii mi-au zis comisarul… 
 
32.  Inginer la Avioane Craiova coleg în cadrul grupei de 
proiectare tehnologii comandă numerică, care a colaborat cu 
mine, ajungând şi el la rezultate deosebite…După ce am 
realizat “Sfera”, Luca, informându-se ce tehnologie am folosit, 
la frezorul cu care lucrasem în timpul nopţii (aşa executam 
testările-studiu), a realizat şi el un elipsoid. 
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DATE BIOGRAFICE, SIMION-PETRE CICHIRDAN 
 
 
 
 
 
• Data nasterii: 21.02.1951, Rm. Valcea. 
• La 11 ani joacă (şi regizează) în piesa de teatru   "În Împărăţia 
Semnelor de Punctuaţie" reprezentată la Palatul Culturii din 
Rm. Valcea şi căminele culturale de cartier, dupa ce, mai 
devreme dadea reprezentaţii cu teatru de păpuşi, în curtea 
proprie. Frecventează Casa Pionierului la cercurile de 
Aeromodele şi Teatru. Recită şi cântă pe scenă, în corul de 
copii. 
• La 12 ani începe studiul violoncelului, la Şcoala de Muzică, 
cu Leca Morariu, apoi în particular, acasă, cu acelasi profesor, 
iar dupa dispariţia acestuia, cu Theodor Geantă; cânta în 
orchestra simfonică a Şcolii de Muzică, dirijată de Eugen 
Ciorăscu.  
• În perioada şcolii generale şi liceului studiază în particular 
desenul cu Emil Ştefănescu, şi culoarea cu Asvadurova şi 
Tatiana Brilianova. 
• 1965 - 1971, “Publică” desene şi poezie în revistele 
manuscris, particulare, conduse şi realizate de Constantin 
Poenaru. La domiciliul acestuia organizează prima expoziţie de 
pictură şi desen (1965), în Rm. Valcea. C. Poenaru este coleg 
de şcoală, apoi ziarist la “Orizontul” Râmnicu Vâlcea, redactor 
şef adj. la “Dreptul Umanitar”- Bucureşti, astăzi jurist la Curtea 
Constituţională. 
• 1965 - 1968, perioada de vară, lucrează ca cioplitor de 
marmură în atelierul de monumente funerarii al lui Ion 
Olteţeanu din Rm. Vâlcea, dar şi la AGEVACOOP, la 
confecţionat lădiţe pentru fructe... 



 

 170

• 1968 este membru fondator al Cenaclului liceului "Vasile 
Roaită", apoi fondator şi preşedinte al nou-înfiinţatei Societaţi 
literar-artistice a elevilor din jud. Valcea. În 1969 recită poezie 
proprie la Palatul Culturii, la o întrunire judeţeană a 
profesorilor de limba romană. “Publică”, în ediţie samizdat, la 
editura fictivă “Sus Arta”, volumul "Transfigurari" (aflat în 
colecţia lui C.Poenaru. 
 • În vara anului 1969 desenează sub îndrumarea sculptorului 
Victor Gaga din Timişoara. 
• Absolvă liceul Vasile Roaită din Rm. Valcea, în 1970, cu 
examenul de Bacalaureat. 
• În perioada 1970-1971, în atelierul din Pangratti al 
sculptorului Constantin Lucaci este ucenic  dimineaţa, şi, după-
amiaza lucrează desen şi modelaj în lut sub îndrumarea 
acestuia, şi participă la realizarea unor lucrări ale sale executate 
prin procedura modelării în ipsos, metalo-plastiei şi lustruirii 
inoxului. Student audient la Institutul de Arte Plastice "N. 
Grigorescu", Bucureşti. În Atelierul lui Lucaci intră în contact 
cu lumea literară a Bucureştiului, acesta fiind frecventat de 
Nichita Stănescu, Constantin Chiriţă, Romul Munteanu, Sanda 
şi Romulus Balaban…”Publică” în continuare poezie în revista 
(samizdat) “Balenele”, a lui C. Poenaru, de această dată în 
Bucureşti, alături de Felix Sima şi George Achim şi C. 
Poenaru.  
• 1972-1977 - urmează cursurile de ingineri ale Facultaţii de 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini din  cadrul Institutului 
Politehnic Bucureşti.  
• 1977-1980 - lucrează ca inginer proiectant în cadrul 
Întreprinderii de Avioane Craiova.  
• În 1978 apar primele lucrări de sculptură cibernetică, în care 
cumulează cele trei funcţii: concepţie,  programare, execuţie pe 
maşini de frezat cu comandă numerică, lucrări pe care le 
concepe sub forma  unor teste tehnologice de fabricaţie a 
pieselor de avion. 
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Crează procesoare şi post-procesoare în limbaj FORTRAN şi 
APT, denumite, personal, "miniprocesoare-postprocesoare", 
prezentate ulterior la sesiunile naţionale de comunicari 
ştinţifice în domeniul informaticii aplicate; Sibiu 1982, Brasov 
1983 şi Cluj-Napoca 1986. 
• 1981-1991 - Inginer-proiectant, şef grupă MUCN, şef Oficiu 
de Calcul, şef Atelier Proiectare asistată, tehnolog şef, inginer 
şef de concepţie la  Intreprinderea de Echipament Hidraulic 
Rm. Valcea. 
• 1982 – Debut la sesiunile naţionale de comunicari ştiintifice 
şi se dedică activităţii de inventică. 
• 1986 - Două premii naţionale la Cluj-Napoca şi Bucureşti, 
pentru lucrările: “Sculptura cibernetică” şi “Metode de 
proiectare asistată şi prelucrare pe maşini cu comandă 
numerică” (Sesiunea Naţională de Comunicări Tehnico-
Ştiinţifice în domeniul Informaticii, Cluj Napoca, 27-28 
noiembrie 1986), respectiv, pentru “Cercetare ştiintifica 
tehnologică” (CC-UTC Bucureşti, 1986). 
• 1986 - Expoziţie de sculptură cibernetică la Casa Ştiinţei 
alături de participarea la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 
“Informatica aplicată” 
După această dată, revistele Flacăra şi cele editate de Agerpres, 
internaţionale – Today, Heute etc, Radioul central, publică 
materiale, interviuri, despre activitatea sa în domeniul 
producţiei industriale şi al pasiunilor artistice. 
• 1990 - Membru fondator al Societaţii Inventatorilor din 
România şi debutează ca publicist la ziarele "7 Zile", 
"Experiment", "Alternativa", aparând în continuare în diverse 
alte publicaţii (Curierul, Monitorul etc). 
• 1990 - Înfiinţează, după legea 54, societatea Intol, de 
proiectare asistată şi producţie soft, care cuprinde şi Editura 
Intol-Press, şi care în 1993 se transformă în SC Intol SRL, 
după Legea 31. 
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            - Expune sculptură în vila de protocol de la Bujoreni, 
Vâlcea, unde se înfiinţase un Centru de Studii Internaţionale 
(un an) avându- i ca mentori pe dirijorul Modest Cichirdan şi 
pianistul italian Luciano Lanfranchi.  
   1992 – Director tehnic la Sc Filmar SRL Râmnicu Vâlcea, 
unde crează o unitate de producţie de mecanică fină şi 
contribuie la înfiinţarea postului TV Vâlcea Unu (dându-i 
numele) cu care colaborează şi astăzi. 
• 1993 şi până în prezent acţionează în mediul privat, ca inginer 
proiectant, manager, expert tehnic, producţie artistică, editor.  
• 1992 - Membru al Societaţii Ziariştilor, Asociaţia Ziariştilor 
din Romania şi International Organization of Journalists. 
•  1998 - Expoziţie personală de sculptură la Muzeul Judeţean 
de Istorie Vâlcea. 
•   2002- Expoziţie personală de pictură “Vechiul şi Noul 
Testament” la Muzeul Naţional de Artă din Cluj Napoca. 
•   2003 - Expoziţie personală de pictură “Carmina Burana” la 
Târgu Jiu, Muzeul de Istorie, urmată de pictură sculptură la 
Sala Fondului Plastic din Tg. Jiu… “Carmina Burana” la sala 
Radio din Craiova, pictură, apoi la Cluj Napoca - Polul 
Culturii, “Carmina Burana”, pictură şi sculptură. Expoziţie 
amplă, pictură pe sticlă şi lemn, “Carmina Burana” şi “Vechiul 
şi Noul Testament” în Râmnicu Vâlcea-Muzeul Judeţean de 
Istorie…  
Din 2003 publicist la cotidianul "Info Puls" şi “Publicitatea 1” 
Rm. Valcea.  
• 2005 - Membru al Forumului Cultural al Ramnicului. 
               - Deschide (împreună cu Dragoş Comănescu) 
revistele electronice GlobalArtFusion, Interferenta Artelor, cu 
adresa www.globalartfusion.com. 
            - Publică, la Editura Almarom, cartea "Zorlescu" (în 
colaborare cu Mihai Sporiş) 
• 2006 - Redactor-şef la Revista de Cultură "Povestea Vorbei". 
Director adjunct la revista culturală "Forum V".  
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            - Împreună cu istoricul Gheorghe Dumitraşcu editează 
şi tipăreşte Revista “Forum 5 (6,7,8,9…) şi revista “Seniorii”, 
din 2009. 
            - Înfiinţează Asociaţia Culturală a Oamenilor de Ştiinţă 
şi Artă "Ecostar 21", care are ca obiectiv produsul, creatia 
artistică şi tehnologică în spirit ecologic în Secolul 21, 
sprijinirea artişilor independenţi. 
 
• 2008 - Director publicaţia lunară, proprie,  "CULTURA 
vâlceană". 
Tipareşte volumele de poezie "Transfigurări", "Caietul Gri", 
"Carmine".  
            - Este vicepreşedinte la Forumul Cultural al Râmnicului 
şi vicepreşedinte la Societatea Culturală Anton Pann, împreună 
cu profesorul Costea Marinoiu, conducând Cenaclul Artelor 
din cadrul acestei Societăţi 

- Este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România,  
- În 2010, ianuarie, îşi depune candidatura pentru a 
intra în Uniunea Scriitorilor din România Filiala 
Craiova. 

• De-a lungul carierei a acumulat peste 50 brevete de inventii si 
inovatii şi a realizat peste 70 de lucrări, unicate, pentru prima 
dată produse în România.            
  
• Casatorit cu Tina Cichirdan, avand doi copii, Simona şi 
Bogdan. 
 
În afara expoziţiilor personale din mai multe oraşe, de pictură 
şi sculptură, Râmnicu Vâlcea, Cluj Napoca, Craiova, Tg. Jiu, şi 
cele cu produse proprii de utilitate publică: Călimăneşti, 
Voineasa, Bistriţa Năsăud, în 1999 - câştigă concursul (AFDPR 
filiala Vâlcea) iniţiat în vederea conceperii şi execuării 
monumentului închinat  “Foştilor Detinuţi Politici” pe care îl 
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termină în 2004 (a avut trei Certificate de Urbanism, trei 
locaţii), iar în 2009 acesta este montat la Ocniţa, oraşul Oc. 
Mari, din iniţiativa Primăriei din localitate (loc unde a 
funcţionat celebra închisoare şi care s-a scufundat în anii 65). 
În 2005 - realizează restaurarea monumentului închinat eroilor 
din primul război mondial din comuna Pietrari, judeţul  Vâlcea 
(refăcând şi montând, din aluminiu, vulturul dispărut). 
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NOTE CRITICE – REFERINŢE 
                  (selecţiuni) 
 

 „Linia apare în prima zi a creaţiei, atunci când se separă  
întunericul de lumină.”                                                         

                                    un motto de Petre Cichirdan 
 
“Tânărul Cichirdan citeşte o poezie de idei cristalizate 

intitulată Nesomn. Este urmată apoi de La paradă în care ideile 
se perindă prin faţa noastră chiar ca la paradă…Contabilă la 
poarta lucrurilor închise, Poem, Domnule Mag…Poezie 
modernă, vers modern, artă cu o mare măestrie mânuită de 
poet. 

         George Achim, Proces Verbal - Cenaclul 
Liceului, 1968 

 
„Pare atât de simplu că simt aici o intuiţie de mare artist 

şi de mare specialist: programarea pe calculator permite 
deschideri imaginative artistice care n-ar fi putut fi transpuse 
niciodată în realitate, fără ajutorul acestuia.” 

                
“Poetul Petre Cichirdan îşi visează întâi poemele sale în 

desen, le transpune pe calculator, iar inginerul, ajută poetul să-
şi exprime visul în realitatea unei noi forme de artă.”  

                                      Ioan Iacob, FLACĂRA, 1986 
 

„Am lucrat într-o fabrică de avioane unde se 
prelucrează piese cu geometrie neregulată. Am inventat 
programe cu ajutorul cărora tratam piesele pe care le executam, 
ca pe nişte lucrări de artă.” 

                         Petre Cichirdan, FLACĂRA, 1986 
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 „Petre Cichirdan is a man of strong will. He’s done all 
sorts of things in his life and, contrary to what is said that 
versatility is superficiality, he had the knack of everything.” 

          Anda Olteanu – ROMANIAN TODAY, 1987 
 
„Petre Cichirdan armonizează şi filarmonizează totul – 

dacă se poate spune aşa – el fiind întotdeauna cu un pas 
înaintea tuturor”              

          Felix Sima – INFO PULS, 2002 
 
 
„ Pentru autorul expoziţiei, pictura este arta de a 

medita, de a trăi intens, iar sculptura este arta de a filozofa.”  
„Carmina Burana este, în viziunea personală a artistului 

vâlcean Petre Cichirdan, o lucrare dedicată stării bucolice.”    
   Adina Andriţoiu – TIMPUL, 2003, Tg. Jiu 

  
„În linii curgătoare, precum unda unui râu, ne-a 

transportat şi pe noi, privitorii săi, acolo, aproape de cer,  unde, 
se pare, muzica devine un limbaj uşor de descifrat.” 

    George Achim – MONITORUL DE VÂLCEA, 2001         
                                           
 „Marele compozitor Claude Debussy a preconizat, cu 

îndreptăţire, că muzica începe acolo unde cuvântul devine 
neputincios. Românul Petre Cichirdan a dat picturii sale 
aceeaşi percepţie şi putinţă insolită de a da cuvântului 
înveşmântarea coloristică menită să-l recreeze, forma picturală, 
acţiunea plastică.” 

Alexandru Firescu – Revista RAŢIUNEA, 2003 
 
„Aparent simple, lucrările sale trădează o complexitate 

imaginară fără limite.” 
                                    Iuri Duţă, VIAŢA VÂLCII, 1998 
 



 

 177

„Lucrările lui Petre Cichirdan îmbină simbolurile 
universale cu austeritatea icoanelor autentice, reuşind să fie de 
o surprinzătoare actualitate artistică.” 

     Nicolae Turcan, ZIARUL CLUJEANULUI, 2003 
 
„Şocul privitorilor la primul contact cu picturile lui 

Petre Cichirdan constă în prospeţimea demersului plastic, 
dublat de lipsa oricărui convenţionalism specific picturii 
bisericeşti.” 

                           Constantin. Poenaru, OCHEAN, 2002 
 
„...Petre Cichirdan, a cărui viziune tinde spre civilizaţia 

de astăzi a audiovizualului, sintetică şi sinestezică, revelându-
ne, într-un efort cu adevărat şocant, noutăţi ale unei estetici a 
postmodernismului.” 

Constantin Zărnescu, ADEVĂRUL DE CLUJ, 2003 
 
 
„...Este, pentru mine, odihnitor şi îmbucurător să-mi 

dau seama că un savant iubeşte în termeni artistici. Ne iubeşte 
pe noi, iubeşte viaţa şi ne îndeamnă să nu uităm că în spatele 
eternelor numere şi ecuaţii există ceva mai presus de noi – 
VIAŢA !” 

Alexandra Rus, critic de artă , 2003 Expoziţia personală 
de la POLUL CULTURII CLUJENE) 

 
 
“Convins (…) “că în viaţă totul este artă”, cum spunea 
Leonardo da Vinci, a ales calea ingineriei de maşini, care l-a 
învăţat rigoarea desenului tehnic, dar i-a dat şi libertatea de a fi 
el însuşi în faţa şevaletului sau a lemnului de sculptat. 
Poet, ziarist, pictor, sculptor, cronicar muzical şi inventator, 
inginerul Petre Cichirdan ilustrează cât se poate de convingător 
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figura omului renascentist căruia „nimic din ce-i omenesc nu-i 
este străin”. 

                 Constantin Poenaru, INFO PULS, 2006 
 

 
“Tânărul Petre Cichirdan a scris şi publicat, disparat, 

trăind sub vremuri (între 1967-1970), poeme stranii 
(suprarealiste), într-un volum, recuperat astăzi, 
TRANSFIGURĂRI, care-l restituie şi reinclud pe creator între 
generaţia ’65 a lui Nichita Stănescu şi Marin Sorescu şi 
generaţia ’70, de la N.Prelipceanu, Gabriel Chifu, Florea Miu, 
Felix Sima, valoroşi reprezentaţi, a căror creaţie, în datele ei 
esenţiale, s-a reîntors spre perenele idealuri şi tentaţii ale artei 
şi culturii noastre, dintre cele două războaie mondiale, 
obstaculate, decenii întregi, de o dogmă şi ideologie alienantă, 
străină spiritului românesc. 

Formaţia i-a fost într-atât de înrâuritoare, încât 
creatorul proteic-complex, de mai târziu, Petre Cichirdan, 
fervent admirator al modernităţii, va resuscita cu obstinaţie 
viaţa ritmului (ideea clasică, augustiniană, în opera De Musica 
– pierdută printre curentele veacului  tocmai scurs, al XX-lea), 
tonul artistic (sonanţa), intervalurile (pauzele, golurile şi 
tăcerile); precum şi sensurile Ideii, mereu deschise, diferite, 
tainice; iar în ceea ce priveşte limbajul artistic – libertatea şi 
visul de a înnoi expresia.” 

               Constantin Zărnescu, Prefaţă - CARMINE, 2008 
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