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AMINTIRILE UNUI FOST ELEV DESPRE UN PROFESOR ÎNDRÃGIT
Sunt braºovean prin naºtere ºi educaþie. Am învãþat sã citesc, sã scriu ºi sã fiu om aici, la ªcoala
primarã „Andrei Mureºan” ºi, între anii 1934 ºi 1943, la Liceul „Dr. I. Meºotã”. Cel din urmã era o
ºcoalã de elitã, cu un corp profesoral de înaltã þinutã. Menþionez doar trei nume: Spiru Hoidas,
profesorul de latinã, iniþiator al unei noi metode de a preda o materie nu prea agreatã de elevi, metodã
prin care trezea pasiunea celor interesaþi pentru ea, Dinu Niculescu, profesor de muzicã, care a reuºit,
ieºind din litera programei oficiale, sã ne entuziasmeze prin lecþii de istoria muzicii cu exemplificãri
pe discuri. El a înfiinþat o orchestrã cu muzicieni amatori, apoi profesioniºti, întemeind Filarmonica
de la Braºov, devenind un ilustru dirijor, cu succese remarcabile, decedat din pãcate foarte tânãr. El a
vrut sã mã convingã sã urmez conservatorul, observând pasiunea mea pentru muzica clasicã. Dar nu
el a avut câºtig de cauzã cu profesiunea mea, ci cel de al treilea profesor pe care vreau sã-l evoc,
Victor Tufescu.
Profesorul Tufescu a apãrut la noi la liceu când eram în cursul superior (clasele 5-8,
corespunzând acum claselor 9-12) pentru a ne preda geografia. Era un tânãr prezentabil, de-abia ieºit
din facultate, venind la primul sãu post în învãþãmânt plin de entuziasm sã se afirme ºi sã facã o treabã
bunã, pe care a realizat-o din plin. Era pe vremea când nu exista nici televizorul, nici video, nici
diapozitive ºi nici mãcar albume fotografice din care sã faci cunoºtinþã cu minunile lumii. Erau
desigur cinematografele, dar elevilor li se interzicea sã le frecventeze, ºi-mi aduc aminte de un
incident. M-am dus sã vãd filmul „Tarzan” dar am fost prins ºi pârât la ºcoalã. Nu era greu, cãci eram
obligaþi sã purtãm uniformã, care era kaki, ºi cu o ºapcã platã cu bentiþã portocalie, spre deosebire de
ce purtau colegii de la prestigiosul liceu „Andrei ªaguna”, care aveau uniformã bleumarin ºi o ºapcã
înaltã, cam ca aceea a soldaþilor din regimentul actual de gardã. Din cauza ei noi le spuneam
„þucaliºtii”, iar ei ne spuneau „plãcintarii” datoritã ºepcii plate. Pe mânecã mai aveam ºi un numãr, cu
care am fost uºor de identificat. Era gata sã fiu eliminat pe douã sãptãmâni ºi a trebuit sã intervinã
tatãl meu ca sã fiu iertat, cãci venisem doar sã mã documentez asupra vieþii în junglele africane,
trecând sub tãcere scenele amoroase dintre Tarzan ºi Jane (care de altfel erau cu totul nevinovate faþã
de dezmãþul din peliculele actuale). Cam la atâta s-a redus educaþia mea vizualã geograficã, deoarece
manualele nu aveau imagini ºi nu aveam de unde sã ºtim cum aratã un elefant, un leopard sau
luxurianta vegetaþie ecuatorialã. În schimb, eram avid dupã ele, cãci capul îmi era plin de descrieri
exotice din cãrþile lui Jules Verne ºi din poveºtile în foileton sãptãmânal „Aventurile submarinului
Dox” , „Cei trei cercetaºi” ºi mai ales revista „Jurnalul ºtiinþelor ºi al cãlãtoriilor”. Cel din urmã nu
avea poveºti, ci relata descoperiri ºi curiozitãþi geografice pasionante.
Cu cel din urmã revin la subiectul intervenþiei mele de aici. Într-un numãr am citit un articol
despre dispãrutul continent Mu, un fel de Atlantidã a Oceanului Pacific, o teorie a colonelului
Churwood, care voia sã explice distribuþia vieþuitoarelor în insulele din Pacific, teorie foarte la modã
prin anii ’30. Peste câteva zile am dat tezã la geografie ºi subiectul a fost „Oceanul Pacific ºi
Australia”. Nu am avut altã treabã decât sã torn povestea continentului Mu, desigur, pe lângã ce
trebuia sã spun cu adevãrat. Profesorul Tufescu mi-a dat 6 pentru divagaþiile mele, dar m-a chemat în
cancelarie ºi m-a întrebat de unde am luat trãznaia. I-am explicat ºi m-a rugat sã-i aduc revista sã se
documenteze. Am avut apoi multe discuþii cu dânsul ºi m-a învãþat cum sã separ adevãrul ºtiinþific de
fanteziile acelora care vor sã se afirme inventând poveºti aiuristice. (Pe vremea aceea nu existau
atâþia jurnaliºti care ne ameþesc acum cu fantasmagorii terifiante ºtiinþifice, economice ºi politice.)
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Profesorul Tufescu ºtia foarte bine cã predã o materie eminamente vizualã, ºi cum nu existau
proiecþii de diapozitive sau de fotografii, compensa cu o expunere verbalã foarte vie, coloratã, cu
descrieri de peisaje, de naturã sau civilizaþii ale lumii. Exotismul devenea ceva accesibil oricãrei
minþi, aproape palpabil, ºi deschidea o fereastrã spre ceea ce copiii ºi tinerii de astãzi ºtiu, începând de
la desenele animate, din filmele documentare ºi pânã la cele artistice gen „Piraþii din Caraibe”,
„Lost”, ºi atâtea ºi atâtea pelicule, nu numai exotice, ci ºi despre popoare ºi civilizaþii. De la
profesorul Tufescu am aflat de Turnul Eiffel, zgârie-norii din New York, de piramidele maiaºilor,
explorarea Africii ºi a munþilor Asiei ºi multe altele. În faþa mea s-a deschis lumea, o lume minunatã,
cu multe necunoscute încã, ce-ºi aºteptau exploratorii. ªi ce putea fi mai tentant pentru un tânãr ce era
pasionat de munþi, de înãlþimi, de nevãzutele ºi misterele adãpostite de Pãmânt. Toate acestea au fost
hotãrâtoare în alegerea drumului meu în viaþã atunci când m-am îndreptat spre geoºtiinþe: geologia ºi
geografia.
Au trecut anii ºi, în cei de studenþie la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, l-am
revãzut pe profesorul Tufescu, care nu mi-a fost dascãl direct, el fiind profesor la Academia
Comercialã, dar lua parte la ºedinþele de comunicãri ale Institutului de Geografie ºi lua parte ºi la
unele din excursiile cu studenþii de la Universitate, invitat de profesorii Vintilã Mihãilescu sau
Nicolae Rãdulescu. În cursul lor aducea completãri la unele explicaþii ale magiºtrilor, dar cele mai
interesante erau discuþiile între ei asupra fenomenelor geografice pe care le vedeam sau vizitam. I-am
mãrturisit odatã cã este în bunã mãsurã autorul prezenþei mele în Facultatea de Geologie-Geografie
ºi, de câte ori ne întâlneam, mã privea cu simpatie ºi stãteam la taclale îndelungate. Îi voi purta
totdeauna recunoºtinþã pentru cã mi-a îndrumat paºii spre frumuseþea geoºtiinþelor, recunoºtinþã pe
care o mãrturisesc astãzi, la împlinirea unui centenar de la naºterea sa, aducându-i acest smerit
omagiu.
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