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TATÃL MEU, VICTOR TUFESCU, PERSONALITATE COMPLEXÃ
La aniversarea centenarã a naºterii tatãlui meu, consider cã este potrivit ca personalitatea sa sã
fie portretizatã nu numai prin prisma preocupãrilor sale de om de ºtiinþã ºi de culturã, dar ºi prin
prisma celorlalte aspecte ale vieþii sale, aceea de om de familie ºi de persoanã de o caldã înþelegere
umanã ºi profundã apreciere a vieþii.
Am avut norocul sã mã numesc „fiica profesorului”, fapt care în copilãrie mi s-a pãrut deosebit,
dar învãluit într-un mister care m-a intrigat. Mai târziu, odatã ce aceastã noþiune a prins contur, am
înþeles cu adevãrat semnificaþia ei, semnificaþie ce aducea cu sine nu numai mândrie sufleteascã dar ºi
anumite rãspunderi morale.
Cele mai timpurii amintiri despre tatãl meu coincid cu vremurile întunecate de prigoana
comunistã de la începutul anilor ’50. Imaginile rãmase pe retina memoriei mele sunt un amestec de
caldã afecþiune pãrinteascã ºi de lipsuri ºi restrângeri dictate de acele vremuri. Gândindu-mã
retrospectiv, realizez acum cã pãrinþii încercau din rãsputeri sã menþinã în casã o atmosferã de
normalitate ºi nu numai atât, dar reuºeau sã recreeze un mediu de culturã, de demnitate ºi rafinament,
aºa cum existase ºi în casele pãrinþilor lor, bunicii mei. Uneori, duminicile, aveam plãcerea de a-l
asculta pe tata exersând la vioarã sau pe mama cântând cu frumoasa ei voce de mezzosopranã. Acest
ritual a rãmas pentru mulþi ani în familie sub denumirea de „dupã-amiezile muzicale”. Mai târziu am
aflat cã tata studiase vioara la Conservatorul din Iaºi.
Aceste încercãri de a pãstra obiceiurile, în ciuda restricþiilor vremii erau, poate, ºi mai
pronunþate în perioada Crãciunului ºi a sãrbãtorilor de iarnã. Mai târziu l-am întrebat despre aceste
sãrbãtori, care nouã, copiilor, ne pãreau ca oaze de viaþã idilicã în mijlocul acelor vremuri aspre, ºi el
mi-a rãspuns: „În viaþã trebuie sã creezi evenimente care genereazã frumoase amintiri, cãci doar cu
acestea rãmâi la sfârºit, nu cu bunurile materiale în sine”.
Dar nu toate amintirile din acea perioadã sunt idilice. În toamna anului 1955, perioada
întunecatã de prigonire a intelectualitãþii, am fost martorã la arestarea tatãlui meu, iar amintirea acelei
nopþi a rãmas adânc sãpatã în conºtiinþa mea. Deºi aveam numai patru ani, am înþeles perfect ce se
întâmpla ºi, deºi unele scene dintre cele petrecute atunci sunt prea dureroase spre a fi readuse din
adâncurile memoriei, privirea blândã a tatãlui meu, care încerca sã ne liniºteascã, dominã acele
amintiri de un mare dramatism. Mult mai târziu am încercat sã-l întreb despre acele momente ºi am
realizat, dupã rãspunsurile lui evazive, cã prefera sã nu discute acel subiect. Totuºi, la întrebarea mea
dacã îi urãºte pe cei care l-au arestat, mi-a dat un rãspuns care m-a surprins mult, spunându-mi: „Acei
oameni erau instruiþi pentru acest gen de acþiuni, nu era vina lor, iar faptul cã acþionau atât de aspru
era pentru cã ei înºiºi trãiserã într-un astfel de mediu ºi, astfel, nu are sens sã îi urãsc, cãci ura este
un sentiment care îþi otrãveºte conºtiinþa”.
Anii de dupã revenirea tatei acasã au rãmas ca o perioadã luminoasã a copilãriei, prezenþa sa
aducând cãldura pãrinteascã, dar ºi un permanent exemplu pozitiv în formarea mea ºi a fratelui meu.
Multe dintre amintirile legate de acei ani sunt din vacanþele de familie ºi fiecare imagine din aceastã
întinsã pânzã a trecutului poate fi privitã ca o pildã de viaþã.
Verile la Braºov erau petrecute în casa unchiului meu, fratele tatei, inginerul Constantin
Tufescu, împreunã cu verii mei. Braºovul era oraºul în care tata îºi începuse cariera ca profesor la
Liceul Meºotã, având astfel o semnificaþie deosebitã. La aceasta se adaugã ºi faptul cã acolo, la
Braºov, pãrinþii mei îºi petrecuserã primul lor an de cãsnicie, înainte de plecarea tatei la Paris, la
specializare sub îndrumarea profesorului Emmanuel de Martonne. Excursiile din jurul Braºovului
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erau nu numai momente de destindere, dar ºi de cunoaºtere a naturii, ale cãrei frumuseþi îmi erau
dezvãluite de tata cu mare dragoste ºi pasiune, în special colþuri de sãlbãticie, mai în afara cãrãrilor
turistice. Nu era uºor sã þii pasul cu el, chiar cu diferenþa de vârstã de patruzeci de ani dintre noi, care
ar fi trebuit sã fie în favoarea mea. Deseori ne opream ca sã admirãm minunatul peisaj montan ºi
atunci tata scotea albumul de schiþe panoramice în care, în scurtã vreme, mâna lui reproducea într-un
stil personal, de o mare claritate ºi acurateþe, frumuseþile naturii din faþa ochilor noºtri.
Atunci când timpul era prea scurt pentru o ieºire în munþi, tata mã lua la o plimbare sub cetatea
Braºovului. La Braºov, întrunirile de familie erau marcate de deosebitul simþ al umorului împãrtãºit
atât de tata, cât ºi de unchiul meu. În jurul mesei se spuneau glume ºi se aminteau întâmplãri hazlii din
familie, astfel încât rude pe care nu le cunoscusem, trecute în lumea de dincolo, ne apãreau ca
persoane vii, iar istoria familiei prindea un contur real, cotidian. De obicei, aceste lungi prânzuri de
duminicã se încheiau cu o „dupã-amiazã muzicalã”, având pe tata ºi pe unchiul meu la vioarã, iar
mãtuºa mea, sora tatei, pianistã la Opera din Braºov, acompaniindu-i pe claviaturã. Cântau piese
dificile din literatura muzicii de camerã, ca ºi trio-sonate de Beethoven, dar ºi unele piese din clasicii
mai uºori, printre care piesa favoritã a tatei era Serenada de Toselli.
În anii mei de formare am avut în faþã exemplul vieþii de o înaltã disciplinã ºi ordine a tatei. Îl
vedeam mereu lucrând la birou, un mobilier impunãtor, sculptat de mânã, moºtenit de la unchiul sãu,
un cunoscut istoric al Iaºilor. Îmi amintesc cã, fiind elevã în ultimele clase de liceu, oricât de devreme
mã sculam dimineaþa, îl gãseam pe tata la birou. El susþinea cã dimineaþa devreme creierul este
limpede ºi cã ziua trebuie începutã cu o riguroasã disciplinã de lucru ºi de viaþã ordonatã.
Deºi un om extrem de ocupat, tata îºi gãsea întotdeauna timp pentru a sta de vorbã cu mine sau cu
fratele meu, atunci când aveam nevoie de sfatul sãu. În faþa impunãtorului sãu birou erau douã fotolii,
pe care mã invita sã iau loc împreunã cu el, dându-mi senzaþia cã eram un personaj important, dupã
care mã asculta cu cea mai mare atenþie. De cele mai multe ori îmi arãta câteva soluþii la întrebãrile
mele, lãsându-mi însã mie dreptul de a alege una ºi mã îndemna sã meditez asupra consecinþelor
deciziei mele, sã încerc sã învãþ ceva dintr-o eventualã alegere eronatã. Mã încuraja sã privesc o
greºealã ca pe o ºansã de redirecþionare a viitorului, nu ca pe o înfrângere. Spunea el: „Edison,
cunoscutul inventator, a fost odatã întrebat despre câte încercãri greºite a fãcut pânã a ajuns la o
concluzie corectã. Edison a rãspuns cã multele lui experimente erau încercãri reuºite de a învãþa
cum sã nu procedeze într-o anumitã situaþie, nu greºeli”. Cu un astfel de exemplu de extraordinarã
echitate în muncã, orele mele de studiu au devenit mai susþinute ºi mai eficiente în ultimele clase de
liceu ºi anii de Conservator.
În casa pãrinþilor mei ospitalitatea era un modus vivendi, aceasta fiind oferitã cu multã
generozitate ºi fãrã discriminare. Casa era întotdeauna plinã, iar majoritatea vizitatorilor, fie ei doar
în trecere, erau cel puþin trataþi cu o cafea ºi o delicioasã prãjiturã de-a mamei, sau chiar invitaþi la
masã. Tatei îi plãcea sã þinã o casã îmbelºugatã, atât cu bucate cât ºi cu flori, muzicã, artã ºi o plãcutã
ambianþã. La fiecare prânz de duminicã aveam invitaþi, fie din familie sau dintre cunoºtinþe. Astfel,
s-au perindat multe persoane prin casa pãrinteascã, studenþi sau foºti studenþi de-ai tatei, doctoranzi,
oameni de ºtiinþã ºi culturã din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi membri apropiaþi sau îndepãrtaþi de
familie. Am avut ocazia sã cunosc personalitãþi de seamã, în special din lumea geograficã
româneascã, francezã, americanã, germanã, scandinavã, dar ºi oameni însemnaþi ai culturii din þarã,
muzicieni, literaþi, pictori ºi artiºti.
În perioada de câteva luni petrecute la mine, în 1989-1990, la Perth (Australia), la îndemnul ºi
rugãminþile mele, tata a scris un text despre istoria familiei Tufescu. Pentru a-i da plãcerea de lucru,
am aranjat o camerã de birou numai pentru el, camera cu o frumoasã vedere spre grãdinã. Acolo, cu
disciplina sa caracteristicã, îºi petrecea dimineþile adânc concentrat în amintiri, reuºind sã completeze
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istoria familiei de la începuturile ei, din secolul al XIV-lea ºi pânã în zilele noastre. Mi-a lãsat acest
text în frumosul sãu scris de mânã. Volumul rezultat este o lucrare impresionantã, atât prin mãrime,
cât ºi prin bogatul conþinut.
Destinul a fãcut ca, în ultimii sãi zece ani de viaþã, sã ne putem vedea în fiecare an. Atunci când
lumina sufletului sãu s-a mutat pe un alt plan de existenþã, în anul 2000, am avut privilegiul sã mã
gãsesc lângã el. A-þi lua rãmas bun este o grea încercare sufleteascã. Cu toate acestea, amintirile
luminoase ale personalitãþii tatãlui meu continuã sã trãiascã în sufletul meu ºi sunt recunoscãtoare
destinului care mi-a dat ºansa sã mã numesc „fiica profesorului”. Privesc aceste amintiri ca pe o
comoarã secretã ºi îmi revin în minte cuvintele tatei: „În viaþã trebuie sã creezi evenimente care
genereazã frumoase amintiri, cãci doar cu acestea rãmâi la sfârºit!”.
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