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1. REPERE AUTOBIOGRAFICE

Mai presus de toate, sa-{i fii credincios lie insuti!
Shakespeare

Famila mea

M-am niscut in 1928 in satul Misleal, siuat la circa 80 de ki-
lometri la nord de Bucureqti, in mijlocul unei zone de extraclie
petrolier[. Tat[lmeu, Florin Dumitrescu, inginer de mine, lucra
acolo ca reprezentant al guvernului. Era ins[rcinat, intre altele, si
impun[ companiilor petroliere americane, britanice, olandeze qi

altele si respecte anumite reguli destinate protej[rii resurselor.

Tatll meu provenea dintr-o familie de oameni slraci. Bunicul
meu era inv[]6tor intr-un sat. Tatll meu a avut patru fra]i gi doui
surori. CAnd tat[l meu nu avea decit cinci ani, mama lui a murit
la o nagtere la care s-au pripidit gi cei doi gemeni pe care-i purta.
Dintre frafii lui, el a fost primul care a putut si meargl la Brlila,
mai ales datoritl puternicei sale dorin]e, curajului siu gi dArzeniei
sale, pentru ca s[ urmeze cursurile liceale. Mai tArziu, a fost stu-
dent la $coala Politehnice din Bucurgti. De la vArsta de 12 ani, gi-a
clgtigat existenfa singur, ddnd meditalii propriilor lui colegi, el

fiind foarte bun la matematicl, iar mai tdrziu,lucrAnd la o gcoali
de fete din capitali.

La Mislea a fost contactat de citre reprezentan{ii unei com-
panii strline care dorea sb,-l angajeze contra unui salariu de trei
ori mai mare decAt cel pe care il primea de la Statul romAn. Tatil
meu a reftrzat, considerind ci venise cu o misiune pe care nu avea

de g6nd s-o trideze. in 1930 a fost transferat in administrafia cen-
tral[ din Ministerul industriei, unde mai tdrziu a devenit Direc-

I Comuna Sco(eni, judelul Prahova
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torul minelor. Tatil meu a fost pentru mine, ca gi pentru fratele
meu, un model de integritate gi de demnitate umani.

in orientdrile sale politice, tatil meu a fost totdeauna un
democrat, total opus exceselor nafionaliste ale migcirilor de
extremi dreapti (mai ales migcarea legionari). in anii 1920, pe
cAnd era inci student la $coala Politehnicd, extremiqtii de dreapta
organizau agresiuni contra studenlilor evrei. Cu ocaziaunui astfel
de incident, el s-a interpus luAnd apdrarea colegilor sii de origine
evreiascS. Tatal meu avea un vdr2, Constantin Dinulescu, care era
unul dintre qefii miEcirii de extreml dreapta, <Liga apiririi nafio-
nal-cregtine> zisi gi <Partidul cuzist>. Acesta, intilnindu-l pe tatil
meu c6teva zile maittrziu, i-a spus: <Ce aud Floricd, te-ai jidanit
de tot ?> Vreo treizeci de ani mai tArziu, in 1948, tatil meu l-a
ascuns la noi in casl timp de mai multe zile pe Constantin Di-
nulescu, care era clutat de polilia regimului comunist, cu toate ci
aceasta reprezenta un foarte mare pericol pentru noi toli3.

in ceea ce priveEte familia mea paterni, trebuie si subliniez
o caracteristic[ transmisb in mod constant de la o generafie la
alta : o anumiti pasiune pentru studii. Str[bunicul meu, Dumitru
Pielelungi, simplu firan analfabet, a avut doi biiefi (bunicul meu
gi fratele lui) care au devenit amAndoi institutori. Ceea ce este
remarcabil gi cu ceea ce ma mindresc este talentul Ei voinla ex-
traordinari a tatilui meu, care a reugit si-gi depdgeasc[ cu mult
limitele mediului siu gi si devini un inalt funclionar in adminis-
trafia de Stat.

Din partea mamei mele, Elvira (nascuti Zamfirescu), trebuie
si semnalez destinul ieqit din comun al celor doi bunici ai ei. in
primul r6nd, bunicul matern, Nedelcu Chercea, care era de origine
modesti, dintr-o populalie suburbanl din Br6ila. Dupi ce a urmat
cursurile primare timp de patru ani gi dupl ce a fost ucenic, grafie
inteligenfei sale Ei susfinut de marea sa credin]i in Dumnezeu, a
devenit un industriagi bogat. Foarte credincios, el a cheltuit sume
insemnate de bani pentru a construi sau a restaura biserici in Ro-
mania gi ficind diferite donalii in alte firi (Ierusalim, Muntele
Athos). Un fapt surprinzitor a fost acela cI a oferit o casi comu-
2 De fapt, este vorba despre un nepot al mamei sale vitrege.
3 Daci s-ar fi descoperit, am fi fost arestali gi condamnali pentru <complici-
tate>.
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nitelii evreie$ti din Briila spre a fi utilizati ca sinagog[, cer1nd in
schimb ca el gi solia lui s[ fie menfiona]i in rugiciuni. Spre sfirEi-
tul vielii, s-a retras la mln[stirea Vladimireqti, construit[ prin gri-
ia lui. Este inmormXntat lingi solia lui in biserica din cartierul
br[ilean care ii poarta numele gi unde este venerat in continuare
pentru donliile pe care le-a ftcut, dar gi pentru gcoala 9i dispensa-
rul pe care le-a construit pentru familiile de muncitori care lucrau
in uzina lui.

Celilalt bunic al mamei mele, IanniZafit, dintr-o familie de

cregtini albaneji din satul Pati5ka, de lAng[ Skopje, fugise din ]inu-
tul si.u natal din catzapersecufilor autorit[]ilor otomane gi, dupi
o lungl pribegie, s-a refugiat la Constan]a, oraq care eta foarte
cos-opolit laiceavreme. CAliva ani mai tdrziu' au venit 9i sofia lui
(care eia sirboaic[) cu cei doi biie]i, Mircea qiZaharia.Ianni Ei-a
adaptat numele Ia noua lui fari gi din Zafrt, a devenit Zamfiresca.
Primit in sAnul comunitifii albaneze din Constanfa, a inv[fat me-
seria de brutar. Imediat ce a putut, si-a creat propria sa afacere' Fl-
cea covrigi pe care-i vindea pe strad[ cu un carucior. Muncind cu

seriozitate !i indar;te, incetul cu incetui, s-a imbogifit. Bunicul
meu, Mircea, precum Ei fratele siu, erau foarte mindri de origi-
nea lor albanezi, dar vorbeau toate limbile balcanicea (albanezi,

bulgari, sArbi, greac6, turci, etc.), rusi gi francezi. Fratele meu 9i
.r, *i.r. eram admirativi fa[[ de capacitatea bunicului nostru de

atrece de la greaci la turci gi de Ia sirbi la albanezd.

O iubeam mult pe bunica mea Stana Zamfitesat (n[scut[
Chercea) cu care jucam tot felul de jocuri (clr!i, table, etc.) 9i cu

care mergeam si vedem filme cu Stan qi Bran. Bunica mea era

tbarte credincioasl Ei respecta toate regulile impuse de religie.
Fratele meu gi cu mine o iubeam mult gi aceasti dragoste era total
reciproci.

Mama mea a avut trei frafi gi o sori cate a murit la o vArsti
fragedi. Fratele ei cel mare (cu un an mai mic ca ea) Zamfit (Bob-

by), .et mai apropiat ei, era pasionat de medicini. Era un om foarte
sentimental, dar mogtenise din ramura Chercea un temperament
relinut. Dupi ce a fhcut studii strilucite la Bucureqti, a fbcut o

, in acea vreme la Constanla erau importante comunitdti ale tuturor popoarelor

balcanice.

15



specializare la Paris gi a devenit un excelent chirurg. Al doilea
frate, pasionat de literaturl gi de filozofie, s-a dus si facl studii de
drept la Paris. La terminarea studiilor, pulin inaintea intoarcerii la
Bucuregti, a avut un accident stupid in urma clruia a murit de o
boali infec[ioasl rarl gi, ln acea vreme, incurabili.

in fine, cel mai mic, Ion, ciruia ii ziceam Oane, nu avea
decit nou5. ani mai mult decit fratele meu. $i el a devenit medic,
eminent specialist in boli infecfioase. <<Dosarul> lui, cum se spu-
nea in epoca comunist[, nu era bun (proasti origine social6) gi
de aceea cariera lui a fost blocatl. Dar reputafia lui, atAt la facul-
tatea de medicini, cit gi la spitalul Colentina, a fbcut ca el s[ fie o
adevirati personalitate in specialitatea lui. Oane qi cu mine eram
foarte apropiafi. Cind eram mic, el era idolul meu. Am continuat
si-l admir pini la sfirgitul vielii lui, nu numai pentru faptul ci
era un medic fhrl pereche, dar qi pentru valorile sale umane gi
principiile sale morale. il iubeam tbt atat cAt gi pe pirinlii gi pe
fratele meu. Cele doud fiice ale sale, Anca gi Stanca, pufin mai
mari ca propria mea fiici, au fost totdeauna foarte apropiate de
noi. Circumstanfele au {Icut ca Anca, fiica lui cea mare, si ia parte
la problemele noastre din toati. perioada descris[ ln aceasti carte
qi si ne ajute cu riscul de a-gi pierde libertatea.

Mi-am iubit din totdeauna cu pasiune fratele, Dan, mai
mare decdt mine cu trei ani. A fhcut o carieri striluciti de ingi-
ner constructor, devenind cel mai bun specialist romAn in dome-
niul betonului armat. A fost Directorul Institutului de Cercetari
in Construc{ii (INCERC), profesor gi decan de facultate. in anul
2004,la moartea lui Dan, cu ocazia ceremoniei funebre, colegul
si:u, Profesorul Iorgu Necula, a spus : <<Numele profesorului Dan
Dumitrescu, fost Sef al catedrei de beton armat al Institutului de
construcfii din BucureSti este legat de atktea realizari de valoare ca
dezvoltarea invdlamdntului superior in domeniul betonului armat
sau formarea unor numeroase generalii de ingineri constructori,
formarea Si incadrarea a zeci de doctoran{i tn domeniul betonului
armat, sau conducerea INCERC-ului tn calitate de Director general,
reprezent are a { drii in reuniuni Stiinlifi ce intern afi onale, elab orare a

Si publicarea a numeroase studii Stiin{ifice, de manuale universitare,
Precum Si de norme tehnice. Fiindca a servit cu devotament tnvdfd-
mhntul tehnic superior, imaginea profesorului Dan Dumitrescu va
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rdmAne de neSters pentru cei ce l-au cunoscut Si apreciat. Din pa-
cate, viala nu recompenseaza totdeauna pe oamenii excep{ionali
dupd meritele Si calitasile pe care le au.tt

Fratele meu era cunoscut pe plan internafional, c[ci a fost
pregedinte sau secretar general la unele organizalii neguverna-
mentale in domeniul betonului precomprimat gi al incerc[rii de

materiale. incepAnd cal976, cAnd a inceput <<cazttl Dumitrescu>
a fost obligat si-gi intrerupi activitifile internafionale, fiindci
autoritilile romAne nu-i mai dideau viza de iegire din Rom6.nia.

In timpul incerc[rilor pe care le-am suferit, a fost in permanenf[
ling[ mine Ei in timpul concentririi mele militare, cind eram ab-
s.ni din Bucuregti, i fost principalul sprijin al sofiei gi fiicei mele.
A avut doi biiefi, Ion (ciruia i sa zice Onuf in familie) gi Sorin,
amindoi ingineri constructori. Onu{ a fost totdeauna apropiat de

noi gi mai ales de fiica mea, care are doar un an mai mult ca el.

Onu! este cisitorit cu o fost[ colegl de facultate cu care are doi
blie]i (Florin gi Costin), amAndoi ingineri informaticieni. Nepo-
tul meu Florin are gi el un fiu, Andrei. Din nefericire, fratele meu
ne-a plrlsit mult prea devreme, r[pus de un cancer nemilos.

Solia gi fiica mea

in decembrie 1949 m-am insurat cLL Zltas lager, o colegi
de promofie de la Politehnic[, dar de la o alti facultate, cea de

chimie industriali. Tatil ei, unchiul matern gi bunicul matern
au fost tofi avocafi. Cind ne-am cdsltorit, eram inci studenp 9i
am inceput si lucram noaptea ca si ne cdgtigim viafa, cu toate ci
pirinlii nogtrii erau gata si continue s[ ne intrefini. Dup[ sfArgitui
studiiloc solia mea a lucrat ca cercet[tor Ia Institutul de cercetiri
chimico-farmaceutice (ICCF) gi, mai tdrziu,la Institutul de cer-
cetiri chimice (ICECHIM). Fusese gi cadru didactic la catedra de

chimie de la Institutul de gtiinfe economice gi planificare (ISEP)6.

s Acest prenume este de origine italiand gi a fost prenumele ultimei impirdtese
a lmperiului austro-ungar (Zila de Bourbon-Parma).
6 Azi, Academia de gtiinle economice (ASE).
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