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 Alexandru Dumas s-a născut la 24 iulie 1802. În 1823 
s-a mutat de la ţară la Paris unde, datorită caligrafiei sale 
frumoase, a intrat în slujba ducelui d’Orleans. A debutat cu 
piese de teatru scrise împreună cu prietenul său, vicontele 
Adolphe Ribbing de Leuven. Au fost nişte eşecuri. Abia 
în 1829 a reuşit, cu piesa „Henric al III-lea şi curtea”, piesă 

care s-a prezentat la Comedia Franceză. Dumas a fost 
un autor prolific (cu ajutorul unor „negrişori”, precum 
Auguste Maquet, care a participat la majoritatea scrierilor 
acestuia). A murit la 5 decembrie 1870. Rămăşiţele sale 
pământeşti au fost mutate în Pantheon în anul 2002. 
Fiul, Alexandru Dumas, a fost şi el scriitor, ajungând să 
fie cunoscut mai ales prin romanul „Dama cu camelii”. 
Dintre cărţile semnate de către seniorul Alexandru 
Dumas pot fi amintite „Cei trei muşchetari”, „După 
douăzeci de ani”, „Regina Margot”, „Contele de Monte 
Cristo”, „Colierul reginei”, „Laleaua neagră”, „O mie şi 
una de fantome”, „Ocnaşul de la operă”, „Cei 45”, ”Robin 
Hood”, „Gemenele”, „Călăul din Paris”, „Stăpânul 
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muntelui”, „Pajul ducelui de Savoia”. 
 Eugene Ionesco, cel care mai târziu va deveni părintele 
„teatrului absurd” s-a născut pe 26 noiembrie 1909 în 
oraşul Slatina şi a decedat în 28 martie 1994, la Paris. 
Tatăl său, Eugen Ionescu, era avocat, iar mama, Therese 
avea cetăţenie franceză, de origine iudaică. Acest fapt l-a 
împiedicat să se manifeste din plin într-o perioadă când 
colegii săi de generaţie cochetau cu ideile totalitare. La 
vârsta de patru ani şi-a însoţit familia în Franţa, unde a 
şi rămas până în 1924. Probabil şi pentru că tatăl său a 
divorţat prin 1916. Eugene Ionesco şi-a continuat educaţia 
în România, urmând cursurile Colegiului „Sf Sava” 
din Bucureşti, examenul de bacalaureat susţinându-l 
la Craiova. A urmat cursurile Facultăţii de Litere şi a 
obţinut licenţa în limba franceză. A fost numit profesor 
de limbă franceză la Cernavodă, mai târziu transferându-
se în Bucureşti. În 1936 s-a căsătorit cu Rodica Burileanu, 
cu care a plecat la Paris în 1938, ca bursier, pentru a-şi 
pregăti teza de doctorat intitulată „Tema morţii şi a 

Acoperişuri pariziene (partea 6-a)



138

Aurel David

păcatului în poezia franceză”. Eugene Ionesco a fost un 
susţinător înfocat al drepturilor omului şi duşman, vreme 
îndelungată, al tiraniei politice. Ca militant anticomunist 
a luat parte la o campanie anticeauşistă, deoarece i se 
interziseseră piesele de teatru în România. Apropo de 
scrierile sale, Eugene Ionesco a publicat poezii în „Bilete 
de papagal” a lui Tudor Arghezi (1928-1931), critică 
literară, dar şi o încercare de epică umoristică „Hugoliada: 
Viaţa grotescă şi tragică a lui Victor Hugo”. A debutat 
cu un volum de versuri „Elegii pentru fiinţe mici”. A 
continuat să scrie eseuri critice care au fost adunate în 
volumul „Nu!”, premiat de un juriu ce-l avea ca preşedinte 
pe Tudor Vianu. Era o formulă a absurdului, ce a produs 
uimire, derută, comic irezistibil. După ce a atacat figurile 
majore ale literaturii române din acea vreme – Mihail 

Dacă n-ar fi steagurile, Champs Ellysees ar putea trece drept Magheru
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Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Ion 
Barbu, Camil Petrescu, Tudor Arghezi pentru că nu ar fi 
creat opere valabile, Eugene Ionesco a revenit şi a suţinut 
că ar fi putut dovedi exact contrariul! El a devenit un 
dramaturg remarcabil al contemporaneităţii. Prima sa 
piesă de teatru, „Cântăreaţa cheală” a fost reprezentată la 
11 mai 1950 pe scena de la Theatre de la Hachette, în regia 
lui N Bataille, fiind primită cu răceală. Piesa relua o alta, 
scrisă în română, intitulată „Englezeşte fără profesor”, 
publicată abia în 1990. A urmat o perioadă deosebit de 
fertilă, în care autorul a ieşit „la rampă”, anual, cu câte 
o piesă de teatru. Teatrul cel mai de seamă al Franţei, 
„La Comedie Francaise” a prezentat pentru prima dată 
o piesă de-a lui Eugene Ionesco abia în 1966. În 1962, 
Eugene Ionesco a suferit de o foarte grea boală, fiind la un 
pas de moarte, probabil că de la acea necăjeală venindu-i 
ideea de a scrie piesa „Regele moare”. Am mai reţinut, 
dintre piesele autorului român, „Lecţia”, „ Scaunele”, 
„Victimele datoriei”, „Amadeu”, „Ucigaş fără simbrie”, 
„Rinocerii”, „Pietonul văduhului”, „Setea şi foamea”, 
„Delir în doi”, „Jocul de-a măcelul”, „Macbett”, „Ce 

Parizienii încearcă să-şi pună în comun mijloacele de transport
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formidabilă harababură”, „Omul cu valize”, „Călătorie în 
lumea morţilor”. Opera lui Eugene Ionesco a constituit 
obiectul a zeci de cărţi şi sute de studii, teze de doctorat, 
colocvii internaţionale, simpozioane, festivaluri. Temele 
predominante sunt singurătatea şi izolarea, falsitatea, 
vacuitatea. Obsesia morţii este ded fapt, marea temă 
a operei lui Eugene Ionesco, de la moartea gândirii şi 
limbajului, la moartea neînţeleasă şi neacceptabilă a 
individului. Comedia şi tragedia se împletesc necontenit, 
drumul luminos de comedie devine drumul spre întuneric, 
spre moarte. Merită amintit şi faptul că anul 1970 i-a 
adus o importantă recunoaştere: alegerea sa ca membru al 
Academiei Franceze, Eugene Ionesco fiind primul scriitor 
de origine română cu o atât de înaltă distincţie. S-a stins 
din viaţă când urma să împlinească 85 de ani, lângă soţia 
sa, Rodica. 
 Au fost, desigur, şi compozitorii francezi care au 

Pe vremuri, constructorii făceau şi artă, nu doar „meserie“
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înălţat, prin operele lor, pe cele mai înalte culmi ale 
muzicii, Parisul, Franţa. Voi aminti doar câteva nume: 
Hector Berlioz, Georges Bizet, Marc Antoine Carpentier, 
Richard Clayderman, Claude Debussy, Paul Ducas, 
Charles Gounod, Jaques Offenbach, Maurice Ravel, 
Camille Saint-Saens, românii franţuziţi George Enescu, 
Vladimir Cosma, Horia Surianu.
 La 19 august 1881, în satul Livezi din judeţul Suceava 
(lângă Dorohoi) s-a născut marele compozitor, violonist, 
pianist, dirijor, pedagog român George Enescu. A început 
să cânte la vioară la vârsta de patru ani; la cinci ani a apărut 
într-un prim concert şi a început studii de compoziţie sub 
îndrumarea lui Eduard Caudella. Între anii 1888-1894 a 
studiat la Conservatorul din Viena, avându-i ca profesori, 
printre alţii, pe Joseph Hellmesberger (vioară) şi Robert 
Fuch (compoziţie). S-a încadrat repede în viaţa muzicală 
a Vienei, concertele sale în care interpreta compoziţii de 
Johannes Brahms, Pablo Sarasate, Henri Vieuxtemps, Felix 

Studenţi americani şi francezi par că se înţeleg foarte bine
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Mendelsohn-Bartholdy entuziasmând presa şi publicul, 
deşi avea numai 12 ani. După absolvirea Conservatorului 
din Viena cu medalia de argint şi-a continuat studiile la 
Paris (1895-1899) sub îndrumarea lui Armand Marsick, 
Andre Gedalge, Gabriel Faure. În ziua de 6 februarie 
1898 şi-a făcut debutul în calitate de compozitor în cadrul 

Concertelor Colonne din Paris cu Suita simfonică Opus 
1 Poema Română. În acelaşi an a început să dirijeze la 
Bucureşti şi să dea recitaluri de vioară. Admirat de regina 
Elisabeta a României (Carmen Sylva) a fost deseori invitat 
să concerteze la Castelul Peleş din Sinaia. Prinţesa Martha 
Bibescu şi-l disputa pe marele compozitor cu regina, dar 
se pare că aceasta a reuşit să învingă, George Enescu fiind 
un invitat permanent la Palat, unde lua parte la seratele 
muzicale organizate de regină. Din primii ani ai secolului 
al XX-lea datează compoziţiile lui George Enescu cele mai 
cunoscute: Rapsodiile Române (1901-1902), Suita nr. 1 

Tropotind pe deal, la Montmartre
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pentru orchestră (1903), prima sa Simfonie de maturitate 
(1905), Şapte cântece, pe versuri de Clement Marot (1908). 
Activitatea muzicală a lui George Enescu a alternat între 
Bucureşti şi Paris; a întreprins mai multe turnee prin ţări 
europene, având prestigioşi parteneri, precum Alfredo 
Casella, Pablo Casals, Louis Fournier, Richard Straus. 
În timpul primului război mondial a rămas în Bucureşti, 
unde a dirijat Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven 
(pentru prima dată în audiţie integrală în România), 
compoziţii de Hector Berlioz, Claude Debussy, Richard 
Wagner, dar şi creaţii proprii: Simfonia nr. 2 (1913), Suita 
pentru orchestră nr. 2. În acelaşi an a avut loc prima ediţie 
a Concursului de compoziţie „George Enescu”. După 
război şi-a continuat activitatea între România şi Franţa. 
A făcut mai multe călătorii în Statele Unite ale Americii, 
unde a dirijat orchestrele din Philadelphia (1923) şi 
New-York (1938). Printre elevii săi se numără violoniştii 
Christian Ferras, Ivry Gitlis, Yehudi Menuhin. Acesta din 
urmă a păstrat un adevărat cult pentru George Enescu, pe 

Eşafodajul de susţinere a piramidelor de sticlă de la Luvru
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care l-a considerat părintele său spiritual. „Pentru mine, 
Enescu va rămâne una din veritabilele minuni ale lumii. 
Caracterul său şi figura sa sunt gravate în sufletul meu ca 
un arbore sau un munte din Sinaia. Rădăcinile puternice 
şi nobleţea sufletului său provin din propria lui ţară, o ţară 

de o inegalabilă frumuseţe”. George Enescu a fost unul 
din cei mai importanţi muzicieni de la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi din prima jumătate a secolului al XX-lea. 
El a dovedit talent muzical încă din fragedă copilărie, 
cunoscând chiar de atunci folclorul, prin intermediul 
tarafurilor poulare. 
 Pictorii au fost şi ei între întregitorii unei imagini de 
neuitat ale metropolei-capitală, a Franţei în general. Îi 
voi enumera într-o ordine deloc „căutată” pe Hans Arp, 
Georges Braque, Jean-Baptiste Corot, Gustave Courbet, 
Edgar Degas, Eugene Delacroix, Andre Derain, Paul 
Gauguin, Henri Matisse, Jean-Francois Millet, Claude 
Monet, Paul Cezanne, Pierre-Auguste Renoir, Auguste 
Rodin, Henri Rousseau, Paul Signac, Henri de Toulouse-

Seara, Champs Ellysees seamănă şi mai bine cu Magheru
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Lautrec, românii Gherasim Luca, George Teodorescu (cel 
de al doilea era călărăşean de origine; de la el am primit, 
prin anii ‘70, un reuşit desen în acuarelă). 
 Ca şi sculptorii Edgar Degas, Raymond Duchanq-
Villou, Paul Gauguin, Auguste Rodin, Niki de Saint 
Phalle, românul călărăşean Ion Vlad. 
 Cu o mulţime din operele acestora – pictori şi sculptori 
– mi-am odihnit privirea atât în imensele săli ale Luvrului, 
precum şi în alte saloane ale Parisului ori împrejurimilor 
sale. 
 Nu pot să nu amintesc în această carte despre un alt 
român stabilit la Paris, care a dus faima aripilor româneşti 
pe întreg mapamondul: Henri Marie Coandă, fost 
academician, inginer, fizician, inventator al motorului cu 
reacţie, descoperitor 
al efectului ce-i poar-
tă numele. S-a născut 
la Bucureşti în 7 
iunie 1886, fiind al 
doilea copil al unei 
familii numeroase. 
Ta tăl lui fusese gene-
ralul Constantin 
Coan dă, profesor de 
matematică la Şcoala 
Naţională de Poduri 
şi Şosele Bucureşti, 
prim-ministru al ţării 
pentru o perioadă Faţadă din sticlă stil Frank Gehry
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scurtă în anul 1918. Mama, Aida Danet, fiica medicului 
francez Gustave Danet, originară din Bretania. Henri 
Coandă a fost elev al Şcolii „Petrache Poenaru” din 
Capitală, al Liceului „Sf Sava” (1896), al Liceului Militar 
din Iaşi unde a terminat şcoala în 1903 cu gradul de 
sergent major. Şi-a continuat studiile la Şcoala de ofiţeri 
de artilerie, geniu şi marină din Bucureşti. Detaşat la un 
regiment de artilerie de câmp din Germania (1904) a fost 
trimis la Universitatea Tehnică din Berlin-Charlottenburg. 
Fiind pasionat de probleme tehnice, în 1905 a construit 
un avion-rachetă pentru armata română. Între anii 
1907-1908 a urmat cursuri universitare în Belgia, la Liege 
şi la Institutul Tehnic Montefiore. În 1908 s-a întors în 
ţară, a părăsit armata, a plecat într-o lungă călătorie cu 
automobilul pe ruta Isfahan-Teheran-Tibet, la întoarcere 
luând drumul Franţei, unde s-a înscris la Şcoala Superioară 
de Aeronautică şi Construcţii abia înfiinţată la Paris 
(1909). A absolvit cursurile în anul următor, ca şef al întâiei 

promoţii de ingineri 
aeronautici. Cu sprijinul 
inginerului Gustave 
Eiffel, a savantului Paul 
Painleve, Henri Coandă 
a efectuat experimentele 
aerodinamice prealabile 
şi a construit primul 

avion cu propulsie reactivă pe care l-a prezentat la cel de 
al doilea Salon Internaţional Aeronautic de la Paris-1910. 
Între 1911-1914 a muncit ca director tehnic la Uzinele de 

Afară din Paris
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Aviaţie din Bristol, Anglia şi a construit avioane cu elice 
de mare performanţă, de concepţie proprie. Revenit în 
Franţa, a construit prima sanie-automobil propulsată de 
un motor cu reacţie, primul tren aerodinamic din lume 
etc. În anul 1934 a obţinut primul brevet de invenţie 
francez pentru Procedeu şi dispozitiv folosit în devierea 
unui curent de fluid ce pătrunde într-un alt fluid. Invenţia 
poartă numele de „Efectul Coandă” şi l-a condus spre alte 
cercetări aplicative importante privind hipersustentaţia 
aerodinelor, realizarea unor atenuatoare de sunet şi 
altele. Henri Coandă a revenit definitiv în ţară în anul 
1969 ca director al 
Institutului de Creaţie 
Ştiinţifică şi Tehnică-
INCREST. A murit 
la Bucureşti, în vârstă 
de 86 ani, pe data de 
25 noiembrie 1972. 
Dintre invenţiile 
şi descoperirile lui 
Henri Coandă mai amintesc: Platformă Mobilă pentru 
Experimente Aerodinamice, Materialul de Construcţie 
beton-lemnul folosit pentru decoraţiuni (Palatul Culturii 
din Iaşi, ridicat în 1926, a fost decorat în totalitate cu 
acest material), Dispozitiv de Detecţie a Lichidelor din 
Sol (folosit pentru prospectarea petrolieră), Echipament 
Oceanic pentru Depozitarea Petrolului extras departe de 
malul mării... 
 Am vorbit despre Henri Coandă, care a simţit din plin 

La castel cu colega de cameră
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ajutorul Franţei 
în activitatea sa 
in ventică, în do-
meniul aviaţiei. 
Au mai fost, însă, 
mulţi alţi români-
inventatori pe ne-
asemuitul de fru-
mos şi demnul de 
invidiat domeniu 

al aviaţiei. Colaborarea româno-franceză în domeniul 
acesta a împlinit, în 2003, un secol de notabile realizări. 
În 15 mai 1903, românul Traian Vuia depunea la Paris, pe 
atunci Centrul Mondial al Aeronauticii, brevetul francez 
nr. 332 106 pentru aeroplanul-automobil, iar zborul din 18 
martie 1906 realizat la Monteson, în apropirea Parisului, 
cu avionul „Vuia I”, reprezenta prima decolare din lume 
a unui avion cu mijloace proprii de bord prin rulare pe 
terenul propriu de aterizare cu roţi cu pneuri şi nu prin 
catapultare. Avionul „Vuia 1” era echipat cu un motor 
inventat chiar de el, ce funcţiona cu anhidridă carbonică. 
În 13 noiembrie 1907, Paul Cornu realiza în Franţa 
primul zbor din lume cu elicopterul, iar în 16 decembrie 
1910, (am mai spus-o undeva), Henri Coandă efectua, 
tot primul în lume, celebrul zbor cu un avion cu reacţie, 
pe care-l, proiectase şi-l realizase în Franţa. În 1910-1913, 
inginerul român Aurel Vlaicu realiza la Bucureşti primele 
avioane româneşti - „Vlaicu I, II, III” - echipate cu motoare 
rotative franceze tip „Ghome-Rhone”. La data de 25 iunie 

Plimbarea de după amiază
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1925 era înfiinţată în România, la Braşov, societatea 
mixtă cu capital româno-francez Industria Aeronautică 
Română – IAR, al cărei prim preşedinte al consiliului 
de administraţie a fost generalul Constantin Coandă, 
tatăl inginerului-inventator Henri Coandă. Ca să nu 
mai vorbesc despre Societatea Mixtă Româno-Franceză 
„Eurocopter” România, care face parte din reţeaua 
mondială „Eurocopter” ce acoperă întreaga lume: SUA, 
Canada, Mexic, Brazilia, Chile, Africa de Sud, Australia, 
Singapore, Malaiezia, Filipine, Japonia, Spania, Anglia. 
 Iac-aşa, după lupte seculare (pentru ai mei înaintaşi 
care nici n-au visat la viaţa lor să ajungă acolo unde am 
adăstat eu în cea de a treia decadă a lunii iulie din anul 
de graţie 2007) am reuşit să tropotesc şi pe la Versailles. 
Adevărul este că nu-mi propusesem, iniţial, un asemenea 
incurs. Dar, la sugestia şi insistenţele nurorii mele Denisa, 
m-am avântat spre un alt ţărm, de invidiat, al cunoaşterii. 
În dimineaţa zilei de 21 iulie, scularea, ghiftuirea şi... paşi 
spre Versailles, domeniu situat la vreo 23 de kilometri de 
Paris. Mai întâi, metroul, apoi trenul din care am coborât 
în localitatea Versailles. Acolo, lume-lume... După vreo 

Coada din planul apropiat e la bilete, cea din planul îndepărtat, la intrare
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cinci minute de mers pe jos am ajuns la fosta reşedinţă 
a regilor Franţei. În imensa curte, cozi kilometrice, 
întortocheate, şerpuitoare. 
 Construcţia Palatului Versailles a început pe timpul 
domniei lui Louis al XIII-lea, ca o clădire de vânătoare. 
Odată cu preluarea puterii, în anul 1661, Ludovic al XIV-
lea transformă imobilul într-un palat impunător. De unde 
ideea? Fiind invitat de către ministrul său de finanţe la o 
recepţie dată la una din reşedinţele acestuia, regele Ludovic 
al XIV-lea a fost nu numai impresionat de ce-a aflat acolo, 
ci şi indignat, umilit de luxul şi splendorile văzute. Drept 
consecinţă, a ordonat anchetarea, întemniţarea pe viaţă 
a ministrului şi confiscarea castelului. Toate bunurile şi 
splendorile artistice şi-au găsit locul în noul castel pe care 
Ludovic al XIV-lea l-a comandat. Pentru construirea lui, 
regele a ales un loc drag lui încă din copilărie: Versalilles, 
ţinut mlăştinos, dar împădurit unde tătâne-său avea 

N-am mai stat la aşa cozi de pe vremea „împuşcatului“
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cabana de vânătoare. Curtea Franţei a fost mutată acolo. 
Peste 22 000 de oameni au lucrat ca să transforme cele o 
sută hectare de mlaştini în cel mai frumos palat şi cele mai 
minunate grădini din lume. Au fost create panorame, au 
fost schimbate cursuri de râuri, astfel încât apele acestora 
să ţâşnească din 400 de fântâni. Atunci când mirosurile 
pestilenţiale ale toaletelor de la Versailles deveniseră de 
nesuportat, regele a comandat 3 000 de copaci parfumaţi, 
strategic plantaţi. Unii dintre ei au rezistat până în zilele 
noastre. Palatul, domeniul de la Versailles au rămas ca un 
apogeu al sensibilităţii baroce. Natura a fost îmblânzită. 
Fiecare ramură şi creangă de la Versailles sau care ar 
fi crescut în mod natural erau supuse trasformărilor. 
Copacii au fost dispuşi destul de departe de căile de acces 
pentru a nu umbri magnificele statui ce decorau grădinile. 
În jur de 150 000 de plante în ghivece erau schimbate de 
câteva ori pe an, astfel încât Versailles-ul să fie tot timpul 
înflorit. Planurile finale ale arhitecturii grădinii erau ale 
lui Andre la Notre, iar partea sculpturală ale lui Charles 
le Brun. Fiecare bazin a fost împodobit cu patru statui 

Până la urmă a meritat aşteptarea 
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reprezentând fluviile Franţei în patru nimfe. Scara ce 
duce la bazinul Latonei este prevăzută cu şase statui: Ziua, 
Seara, Aerul, Soarele, Apa, Primăvara. Scările către aleea 
regală – flancată de 18 statui – duc către bazinul Apollo, 
unde se găseşte statuia acestuia. În grădină au mai fost 
„plantate” bazinul Dragonului, bazinul lui Neptun - cu 
12 statui ce reprezintă cele patru anotimpuri – patru 
continente, patru temperamente. Este surprinzător faptul 
că pe aleile slpendidelor grădini nu s-a acţionat prea mult 
pentru întreţinerea lor. Roţile electrovehiculului, ca şi cele 
ale bicicletelor ori încălţările oamenilor ce se deplasează 

perpedes întâmpină pe ici-colo denivelări, unele destul 
de grosolane, hârtoape, ce mai încoa-şi-ncolo! Săracii 
bogaţi! Nu le prisosec şi lor câţiva euroni prin chimire 
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ca să asfalteze aleile. Că din punct de vedere al peisajelor, 
jos pălăria! Cadrul ambiant este fericit îmbogăţit de 
porumbeii ce vin să se înfrupte din palmă, iar în jurul 
fântânilor arteziene irump sunetele nemuritoarelor 

compoziţii ale clasicilor. O frumuseţe rară! Hopa! Ce-am 
făcut? Am cam luat-o înainte cu descrierea minunăţiilor 
din parcurile Versailles-ului în loc să mă opresc la Palat. 
La loc comanda! 
 Clădirile de la Versailles respectă o anumită ordine 
raţională, ilustrând perfect cele mai înalte standarde de 
lux. Ludovic al XIV-lea şi-a dorit un palat în care să poată 
ţine sub obseravţie intrigile de la curte, motiv pentru care 
Versailles-ul a fost înălţat pentru a putea găzdui circa trei 
mii de nobili, curteni, doamne de companie, servitorii 
acestora. Şapte sute de încăperi s-au împodobit cu 
marmură, brocart, catifea, aur goblenuri cât poţi cuprinde! 
Palatul Versailles a devenit reşedinţa, locul de întâlnire 
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al aristrocraţiei franceze. Regele Soare, cum i s-a mai zis 
lui Ludovic al XIV-lea, a dorit să fie în centrul atenţiei, 
drept pentru care a permis ca proprietatea să fie deschisă 

Câteva dintre fântânile parcului de la Versailles
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tuturor celor care veneau să caşte gura la minunăţiile 
domeniului. Camerele apartamentelor private ale regelui, 
situate în aripa nordică a palatului, au primit nume ale 
zeiţelor din mitologia greacă şi romană. În aripa stângă 
se aflau apartamentele reginei şi ale nobililor de la 
curte. Spre exterior, tot pe latura nordică, erau saloanele 
oficiale ce purtau nume de zei din Olimp. Sala tronului 
se numeşte Apollo. În salonul de lucru se luau hotărâri 
privind războaiele, înaintarea în grad sau demiterea unor 
conducători de oşti, fiind împodobită cu un uriaş tablou 
înfăţişându-l pe rege călare. Tot pe latura nordică este 
şi capela regală cu balconul de unde suveranul asista la 
slujbele religioase. În centrul arhitectural al edificiului se 
află camera unde dormea suveranul. Ziua nu începea aici 
odată cu răsăritul soarelui, ci cu trezirea Regelui Soare. 
Avea loc un ritual anume, numit Trezirea regelui. Acesta 
avea câte un servitor pentru fiecare etapă a trezirii: unul îi 
sufleca mâneca stângă, altul pe cea dreaptă, unul îi aşeza 
eşarfa, altul i-o lega... Un număr de 4 000 de servitori 
şi 500 de bucătari astâmpărau apetitul de nepotolit al 
Curţii cu prilejul unor ceremonii. Galeria Oglinzilor era 
una din numeroasele săli de recepţie. Cele 400 de oglinzi 
sunt orientate astfel încât încăperea să pară în flăcări la 
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apusul soarelui. Aceasta era folosită ca loc de desfăşurare 
a fastuoaselor recepţii, la primirea ambasadorilor străini. 
Este bine de ştiut că Grupul francez Saint-Gobain, care a 
luat fiinţă în anul 1665, pentru producerea sticlei necesare 
Sălii Oglinzilor din Palatul Versailles, are acum o fabrică 
importantă şi la Călăraşi, unde produce şi comercializează 
sticlă plată, în special pentru industriile de automobile 
şi de construcţii. Este numărul 1 în Europa şi numărul 
3 la nivel mondial, firma Saint-Gobain având companii 
în 54 ţări din lume. În sala de desen, alăturată Galeriei 
Oglinzilor, curtenii erau ridicaţi în rang sau aruncaţi în 
dizgraţie. Cea mai mică preferinţă a regelui, fie că era 
vorba de îmbrăcăminte, de bucătărie, de dans, de artă 
devenea în scurt timp o modă nu numai în Franţa, ci la 
multe curţi europene. Aceeaşi putere o avea şi Doamna de 

Tablou cu bătălia de la Aboukir, unde Napoleon i-a bătut pe turci
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la Curte care se bucura de 
atenţia regelui. Marchiza 
de Montespan a deţinut 
puterea o vreme destul 
de îndelungată. Deoarece 
Ludovic al XIV-lea dorea 
să-şi petreacă vremea cu ea 
în intimitate, departe de 
ochii celorlalţi, a comandat 
construirea pe domeniu a 
unui palat numit Marele 
Trianon. Ludovic al XV-
lea a extins palatul de la 
Versailles sub influenţa 
unei alte femei: Madame 
de Pompadour (a fost 
amanta acestuia timp de 
20 de ani). Şi ea a vrut un 
loc intim unde să petreacă 
împreună cu suveranul. 
Aşa a apărut Palatul Mi-
cul Trianon, pe care nu a 
apucat să-l vadă terminat 
deoarece, între timp, regele 
a trecut la sânul unei alte 
ţiitoare favorite, contesa 
du Barry. Sub domnia lui 
Ludovic al XVI-lea, Maria 
Antoaneta, austriacă la 

Tavan pictat deasupra
orgii din capelă
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origine, a venit să locuiască la Versailles, devenind regină. 
Cum acesteia îi plăcea traiul rustic, regele i-a comandat un 
sătuc în pădurea de la Versailles, cu căsuţe, cu moară... Spre 
ghinionul ei, a venit Revoluţia Franceză. Revoluţionarii 
s-au îndreptat către Palatul Versailles. Familia regală a dat 
bir cu fugiţii şi n-a mai revenit. 
 Palatul de la Versailles este considerat ca fiind una 
dintre cele mai reuşite reprezentări ale stilului baroc. 
El caracterizează personalitatea monarhilor francezi 
iubitori de lux, de arte în general, precum şi sensibilitatea, 

ambiţia, înclinaţiile 
pictorilor şi sculp-
torilor care au de-
monstrat faptul că 
Arta are strân să le-
gătură cu divinita-
tea, cu religia, lu-
cru demonstrat de 
caracteristicile şi de 
ceea ce a vrut creş-
tinătatea să realizeze 
prin acest stil. Un 
palat atât de elegant, 
de somptuos, de ex-
cesiv aristrocratic, 
încât poate fi nu mit 
Capitală a Ar te lor 
Europene. Ma jes-
tuos prin interesanta, 

Capela regală
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inspirata dispunere a aleilor, a clădirilor pe care le conţine, 
a statuilor şi fântânilor, grădina de la Versailles este a 
tuturor anotimpurilor, cu palate şi copaci minunaţi. Este, 
după a mea umilă părere, o minune a minunilor. Care, zic 
eu, trebuie văzută, neapărat, la faţa locului. 

 Despre ce se mai află în Palat am să mai caut prin 
memorie oarece imagini pentru a le aşterne pe hârtie. 
Despre grădină, în afară de cele strecurate pe ici-colo, aş 
vrea să vă mai spun o întâmplare petrecută chiar acolo. 
După ce am parcurs itinerariul stabilit de gazde, prin 
palat, am ieşit în grădină. Eram eu, soţia, fiul meu, nora, 
nepoata. Cinci la număr. Ca să putem vizita într-o oră 
aleile grădinilor Versailles, simţeam nevoia să urcăm 
într-un electrovehicul (puteam să mergem şi pe jos, dar 
ne-ar fi trebuit, probabil, vreo săptămână). Am închiriat 
mijlocul de deplasare în care puteau urca numai patru 
persoane. Am sfătuit-o pe nepoata Diana (în vârstă de 
vreo 12 ani, cu o greutate de circa 30 kg) să ne aştepte 

Fântâna lui Apollo, în „funcţiune“
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după o cotitură a aleii principale, de unde am recuperat-o 
imediat ce ne-am urcat în „căruţă”. Numai că, la nici cinci 

minute de mers, am fost opriţi de supraveghetori, care ne-
au obligat să coborâm unul dintre noi. Zadarnice au fost 
explicaţiile noastre cum că Diana era un copil, că dacă cei 
patru maturi am fi cântărit împreună vreo patru-cinci 
sute de kg, greutatea ar fi fost mult mai mare. N-am reuşit 
nicicum să ne facem înţeleşi. Aşa că a coborât fetiţa dar 
şi mumă-sa, au închiriat câte o bicicletă şi au văzut mai 
multe minunăţii, într-un ritm mai lent decât ceilalţi trei. 
Aşa a fost să fie... 
 Deoarece am adus vorba ceva mai-nainte despre 
Trianon, voi „adânci” acest subiect. Tratatul de la Trianon 
a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate 
învingătoare în primul război mondial şi Ungaria (în 
calitate de stat suscesor al Imperiului Austro-Ungar), stat 
învins în război. Tratatul a fost semnat în Palatul Marele 
Trianon de la Versailles de către 36 plenipotenţiari, în 
numele a 23 de state. Dintre acestea, 11 erau europene iar 12 
din afara continentului. Semnatarele din Europa au fost, 
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pe o parte Ungaria, iar de cealaltă statele beligerante din 
tabăra Antantei, printre care România, cele trei state noi 
– Polonia, Cehoslovacia, Regatul Sârbo-Croato-Sloven – 
cum s-a numit pe-atunci Iugoslavia. Dintre extraeuropene 
au semnat Tratatul Statele Unite ale Americii, Canada, 
Australia, Noua Zeelandă, Uniunea Sud-Africană, India, 
Japonia, China, Cuba, Nicaragua, Panama, Thailanda 
(numită atunci Siam). Documentul de la Trianon nu 
a fost un Tratat între Ungaria şi ţările vecine acesteia, 
aşa cum apare, simplificat, în publicistica interesată în a 
sugera că era o „reglare de conturi” impusă de câteva ţări, 
dornice să beneficieze de pe urma înfrângerii Ungariei în 
primul război mondial, ci între Ungaria şi restul lumii! 
Reglementarea prin el a contenciosului problemelor dintre 
Ungaria şi România ocupa un loc restrâns în ansamblul 

Fântâna Latona răcoreşte aerul amiezii fierbinţi
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Tratatului, nu lipsit de importanţă. Potrivit unor regului 
adoptate în actele finale ale Conferinţei de Pace de la Paris, 
Tratatul de la Trianon a reprodus, în prima parte, textul 
Pactului Societăţii Naţiunilor, inclus ca o componentă 
organică a Tratatului de la Versailles, cu Germania. 
Procedeul a fost generalizat, spre a semnifica punerea sub 
autoritatea Societăţii Naţiunilor a marilor acte de politică 
internaţională şi a-i obliga pe toţi semnatarii tratatelor de 
pace la o explicită recunoaştere a Pactului. În cea de a doua 
parte sunt specificate traseele noilor frontiere ale Ungariei 
cu Austria, cu Regatul Sârbo-Croato-Sloven, cu România, 
cu Cehoslovacia. În cele 164 de pagini ale Tratatului, 
chestiunea graniţei româno-ungare ocupă cam o coloană 
de text, pe o singură pagină. Partea a treia s-a intitulat 
„Clauze politice europene”. În cadrul acestora, în art. 45-47 

Expoziţia de pictură a palatului
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este înscrisă recunoaşterea de către România a inserării 
în legislaţia sa de dispoziţii pentru protecţia locuitorilor 
de altă rasă, limbă, religie din teritoriile care cunoscuseră 
transferul de suveranitate în favoarea statului român. În 
aceeaşi a treia prte este cuprins angajamentul României 
de a prelua, proporţional cu întinderea teritoriilor intrate 
sub a sa suveranitate, a sarcinilor financiare ale fostului stat 
ungar de până la 1918. Clauza respectivă se repetă pentru 
toate statele şi teritoriile care, în planul transferurilor de 
suveranitate, aveau tangenţă cu Ungaria. Tot în această 
parte se întâlnesc prevederi oarecum neaşteptate, cum ar 
fi sancţionarea independenţei Ungariei – proclamată de 
ea însăşi în noiembrie 1918 – şi interdicţia vreunei viitoare 
uniri a acesteiea cu un alt stat (apropo de un „Auschlus” cu 
Austria, pe care încerca atunci să-l readucă în actualitate 
Casa de Habsbourg prin ultimii ei reprezentanţi)). Partea 
a patra conţine reglementarea intereselor Ungariei în afara 
Europei: Maroc, Egipt, Siam, China (era vorba despre 

În mod surprinzător, ilustrele apartamente par nedecomandate
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lichidarea unor investiţii, a 
unor capitaluri comerciale). 
În partea a cincea, Tratatul 
cuprinde clauze militare. În cea 
finală, Tratatul de la Trianon 
stabileşte – pentru litigiile ce 
s-ar putea ivi în aplicarea lui – 
constituirea de tribunale mixte 
de arbitraj, formate din câte 
un reprezentant al părţilor în 
cauză şi un al treilea, cooptat 
de ele prin consens. Articolele 
260-300 se ocupă de navigaţia 
aeriană, fluvială, de Regimul 
Dunării, de comunicaţiile 
terestre, de cele telegrafice 
şi telefonice. Prin articolul 
302 se decidea ca, întrucât pe 
teritoriul României nu era o 
legătură feroviară directă între 
Salonta şi Arad, timp de zece 
ani, garniturile româneşti 
puteau să circule între cele 
două oraşe pe teritoriul 
maghiar, prin Bekescsaba. 

Noile frontiere dintre Ungaria şi statele vecine cu ea 
fuseseră decise şi publicate de Conferinţa de Pace de la 
Paris, încă din 13 iunie 1919. Datorită frământărilor 
interne din Ungaria, delegaţii acestei ţări nu s-au 

Hoinărind prin parcul palatului
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prezentat la tratative decât 
spre sfârşitul anului 1919, 
ceea ce explică semnarea cu 
întârziere a Tratatului de 
la Trianon, abia în 4 iunie 
1920. Acesta a intrat oficial 
în vigoare începând cu 26 
iulie 1921, după ratificarea 
de către majoritatea statelor 
semnatare. Este bine de ştiut 
că frontiera dintre România 
şi Ungaria, schiţată în 
articolul 27 al Tratatului, a 
fost trasată pe teren de către 
o comisie mixtă, ale cărei 
lucrări au fost consemnate 
în 126 foi de hartă, la 
scara 1/5 000, într-o hartă 
globală la scara 1/375 000 
şi o descriere a frontierei, 
a lucrărilor întreprinse de 
comisie. Cu alte cuvinte, 
Tratatul de la Trianon nu 
a fost „opera diabolică” a 
României împotriva vecinei 
sale. Târâtă în vâltoarea 
primului război mondial, 
Ungaria a fost înfrântă, 
după ce ajunsese într-un Câteva dintre sălile palatului
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conflict declarat oficial 
cu peste 20 de state din 
Europa şi din restul 
lumii. Fiecare dintre ele 
s-a folosit de propria-i 
poziţie de partener la 
victorie, pentru a formula 
pretenţii specifice faţă 
de cel învins. Tratatul 
de Pace de la Paris, 
semnat de Ungaria după 
cel de al doilea război 
mondial, la 10 februarie 
1947, a restabilit clau ze-
le teritoriale ale Trata-

tului de la Trianon, reconfirmându-le prin consens inter-
naţional.
 Un scurt popas în Palatul Marele Trianon oferă 
vizitatorului o mulţime de plăcute, încântătoare privelişti. 

Sala personalităţilor

Sala regilor
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Un salon al oglinzilor, cu spaţiu suficient pentru eventuale 
reuniuni, un aerisit şi primitor salon al împărătesei şi un 
altul al seniorilor, salonul circular cu rozetă în mijloc, 
salonul familial al regelui Filip, cu pereţi inspirat, 
atrăgător tapisaţi, cu picturi îndemnătoare la şedere, ca 
şi dormitorul regelui ori sala de jocuri, imensa galerie a 
tablourilor, capela, majoritatea încăperilor având vedere 
spre grădini; Micul Trianon cu splendidele sale interiare, 
ca şi sătucul, moara de apă, templul amorului din mijlocul 
grădinii cheamă la contemplaţie. 
 Ne-am încumetat, încă de la prima oră a sosirii noastre 
la Versailles să păşim în impunătoarea, de neegalat clădire 
a Palatului. Care ne-a impresionat prin aceea că, prin 
tot ce am descoperit în interiorul acesteia am asemuit, 
involuntar, cu splendorile Luvrului. În lăbărţatul 
apartament al regilor, abundenţa de picturi, de gravuri, 
mobilier divers ne-a dat gata. Pereţii sunt ocupaţi cu picturi 
diverse, iar plafoanele impresionează prin vastitatea, 
imensitatea, generozitatea peisajelor imortalizate în ulei, 
ca şi statuile dispuse în încăperile apartamentului. Odăile 
au căpătat de la stăpânii lor diferite nume: Diana, Apollo, 
Mercur, Marte... Impresionează şi Salonul Războiului, 
prin picturile, gravurile, sculpturile care-l împodobesc, ca 
şi cel al oglinzilor, de la majoritatea ferestrelor putând fi 

Marele Trianon
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admirate grădinile Versailles-ului în toată frmuseţea lor. 
De bună seamă că paşii ne-au purtat şi prin apartamentul 
reginei, în care au fost imortalizate în măiestre picturi 
semnificative scene din viaţa de familie a fostelor locatare 
ale acestuia. Un impresionant tablou-peisagiu este cel al 
încoronării lui Napoleon I şi a Iosefinei, imaginile părând 
a fi viaţă-viaţă. Biblioteca, porţelanurile, instrumentele 
muzicale, interioarele intime ale reginelor care au sălăşluit 

Nu ne mai venea să plecăm

Uite, aici, în dreapta!  Hei, ce faci, unde te uiţi?
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prin ele de-a lungul vremurilor, galeriile istorice cu 
statuetele unor oameni de seamă de la curţile domneşti 
au pus capăt, după câteva ore, obositoare, incursului 
nostru prin Palatul de la Versailles, nu înainte de a mai 
vedea, chiar şi în fugă, Muzeul Caleştilor, unde se găsesc 
originalele cu care au călătorit Ludovic al XVIII-lea sau 
Carol al X-lea. 
 Revenind la Paris, nu am putut ocoli, într-una din 
dimineţi, restaurantul românesc Doina, proprietatea lui 

Constantin Popescu, venit în Capitala Franţei în urmă cu 
22 de ani. Doina se află pe strada Saint-Dominique, 149. 
Este un local intim, în care se pot servi felurite preparate 
româneşti tradiţionale, pregătite chiar de către patroană, 
fostă bucătăreasă la restaurantul Cina din Bucureşti. 
Interiorul localului este ornat cu diferite instrumente 
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muzicale – vioară, chitară, cobză, acordeon -, cu fotografii 
ale unor români care i-au simţit ospitalitatea: George 
Zamfir, Sergiu Nicolaescu, Florin Piesic, Gică Hagi, 
Radu Beligan, Emilia Popescu... Pe pereţii interiorului 
mai stau, la loc vizibil, portrete ale lui Mihai Eminescu, 
Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, Avram Iancu, Tudor 
Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza, precum şi diverse 
obiecte de artă populară, o mulţime de imagini fotografice 
din ţară. 
 Iar pentru că am pătruns pe tărâmul artei culinare, 
îmi voi plimba cititorii prin „lumea brânzeturilor” 
franţuzeşti. Se zice că brânzeturile reprezintă una din 
gloriile care „încoronează” Franţa. Ele există sub toate 
formele şi toate mărimile posibile: pătrate, piramide, 
inimioare... Varietatea regională este formidabilă. De la 
cremosul „Camembert”, la brânzeturile spălate în bere 
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sau campioanele marmorate în albastru „Raquefort” şi 
„Bleu d, Anvergne”. Franţa are 365 feluri de brânzeturi. 
„Fromage fermier” este o marcă de calitate, o brânză 
preparată la ferma de lapte nepasteurizat. Faţă de 
brânzeturile industriale, gustul acestora este mai 
profund, mai subtil. Fiecare tip de brânză îşi are propriul 
proces de maturizare. Spre exemplu, „Brie de meaux din 
Champagne” are nevoie de 20 litri lapte pentru un calup 
de brânză cu diametrul de 35 cm. În Anvergne, pentru a 
produce „Cantal”, laptele bătut este trecut manual prin 
strecurătare şi presat, apoi lăsat să se matureze mai mlt 
de un an. Spre deosebire de „Camembert”, „Camembert 
fermier” se modelează cu polonicul. Laptele nepasteurizat 
se încălzeşte şi se coagulează în cheaguri înainte ca 
brânza să prindă mucegai, se sărează şi se presară peste el 
o bacterie care accelerează procesul de „coacere”. După 
o lună de zile, ele desfăşoară propria floare de mucegai. 
„Chevre fermier” (brânza de capră) se poate condimenta 
în multe feluri. Aditivii populari includ ierburi, boabe de 
piper, cenuşă ori se înfăşoară în frunze de castan sau nuc. 
Le-am gustat? Vă veţi întreba. Bineînţeles că în Franţa 
aflându-ne, n-am avut încotro. Am mâncat şi noi felurite 
feluri de brânzeturi, mai „potolite” din punct de vedere al 
provenienţei lor.
 Plimbându-ne pe strazile Parisului, am remarcat o 
faţadă pe care am putea-o descrie cel puţin ca neobişnuită.  
De la distanţă, parea că se topeşte, ca şi cum ar fi fost 
confecţionată dintr-un material fondant. La apropiere, 
ne-am dat seama că, de fapt, era vorba de o faţadă falsă, 



172

Aurel David

Faţada clădirii din fundal pare că se topeşte



173

Tropotind prin Paris

temporară, instalată de constructori pentru a păstra o 
aparenţă agreabilă pe durata lucrărilor de renovare a 
faţadei.
 Iar pentru că a venit vorba de glume, am să vă spun 
două scurte auzite prin Paris: Ludovic şi Margareta au 
ajuns seara în pat. Margareta către prietenul ei: „Dragă 
Ludovic, îţi miros picioarele”. Acesta, galanton, către 
Margareta: „Bine, dragă, dacă vrei tu...”
 Louis, copil de câteva luni, a fost lăsat în cărucior la 
intrarea într-un supermarket. Pruncul a scos o ţigară şi, 
zărind pe-aproape un poliţist, l-a rugat să-i dea şi lui un 
chibrit sau o brichetă ca s-o aprindă. Contrariat, poliţitul 
îl întreabă: „Mă, ţâncule, la vârsta asta fumezi?” Piciul îi 
răspunde nonşalant: „Oho, am şi f... t” Poliţistul, mirat, 
continuă seria întrebărilor: „Cum mă, unde, pe cine?” La 
care acesta răspunde dezarmant: „Nu ştiu. Eram beat”.  
Scuze pentru divagaţie!
 Una din cele mai frumoase străzi din Paris, dar 
se zice că şi din lume ar fi Champs-Elysee, datorită 
cinematografelor, cafenelelor, magazinelor de lux ce se 
găsesc de-a lungul ei. Bulevardul de astăzi porneşte din 
Piaţa Concordiei spre Piaţa Charles de Gaulle. Până în 
1616, aici erau nişte câmpuri întinse. Maria de Medici a 
decis ca în zonă să se construiască o stradă. La sfârşitul 
anilor 1700 a devenit un bulevard la modă unde regina 
Maria Antoaneta se plimba cu ai săi curteni şi lua lecţii de 
muzică la Hotel Crillon. 
 Şi-acum, o plăcută surpriză pentru plimbăreţi: 
Belleville, un atractiv orăşel situat în marea mertropolă 
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care este Parisul. Străduţele asemenea unor şerpi îţi 
sâsâie în urechi atunci când te afli acolo. Adică în cel 
mai cosmopolit loc al Capitalei franceze, cunoscut drept 
cartierul imigranţilor. Instinctul de supravieţuire al 
celor din urmă a fost motivul pentru care în acest loc se 
desfăşoară o mulţime de afaceri, comerţul fiind principala 
preocupare. Aşadar, toate preferinţele, vizuale, olfactive 
şi gustative pot fi satisfăcute descoperind bunătăţile 
sau ciudăţeniile servite la restaurantele thailandeze, 
savoarea şi liniştea cafenelelor turceşti, imposibilele 
culori ale mirodeniilor arabe, diversitatea chinezăriilor 
din epoca rococo. Fenomen actual al tuturor marilor 
oraşe europene, cultura şi subcultura chineză este un 
fel de tsunami care a invadat colţurile comerciale, moda 
stradală şi locaţiile dedicate pacheţelelor de primăvară, 
vară şi alte anotimpuri culinare. Cum era şi firesc, 
furnicile asiatice au creat ceea ce în lumea întreagă este 
cunoscut drept „oraşul chinezesc”, un stup urban unde se 
fac afaceri, unde se găsesc toate minunile, dar şi kitsch-uri 
comerciale, un loc suprapopulat de ei, galbeni şi veseli, şi 
de noi, albi şi curioşi. La sosirea noastră pe Aeroportul 
Internaţional „Charles de Gaulle” din Paris, vă spuneam 
mai pe la începutul cărţii că am cam stat zeci de minute, 
în aşteptare la o coadă ce se formase din pasagerii sosiţi la 
acea oră cu avioanele, pentru a prinde o maşină care să ne 
trasporte către hotel. Spre bucuria noastră, şoferul acelui 
automobil care ne-a dus la locul de dormire era chiar un 
chinez. Spunându-i ziua când ne vom reîntoarce, omul şi-a 
notat ceva pe o fiţuică, iar cu o jumătate de oră înainte de 
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a pleca de la Hotelul Etoile Trocadero, chinezul parolist a 
fost prezent la uşa stabilimentului pentru a ne transporta 
către aeroport.
 Acel cartier este, poate, singurul colţ arhitectural care 
nu a ţinut pasul cu modernizarea Parisului. Este locul unde 
iarba încă mai creşte nestingherită între zidurile caselor, 
ferită fiind de instrumentele perfecţiunii grădinilor 

franţuzeşti şi de preţiozitatea stilurilor haussman-iene. 
Istoria ne prezintă Belleville-ul drept o comună franceză 
din departamentul de la Seine care a devenit o piesă 
din uriaşul puzzle parizian în anul 1860, atunci când 
baronul Haussman a integrat cartierul capitalei deoarece 
numărul locuitorilor era într-o creştere continuă. Fosta 
reşedinţă rurală a domeniului regal, Belleville a devenit, 

Pygemalion-ul lui Julio Sylva se află la Halele Parisului



176

Aurel David

la începutul secolului al XX-lea, un punct de o irezistibilă 
atracţie pentru armeni, greci, evrei, germani, spanioli, 
algerieni, tunisieni, asiatici. Acesta a fost numai începutul 
unui cartier atât de popular şi multietnic, care în prezent 
acoperă zonele verzi şi spaţioase ale arondismentelor 
al XIX-lea şi al XX-lea. Se simte acolo un extraordinar 

amestec de naţionalităţi şi de bună convieţuire între atâtea 
spirite distincte. Atmosfera din Belleville pare a fi un vis 
împlinit privind firescul cu care se înţeleg atâţia vorbitori 
de limbi străine... unele de altele. Franceza râmânând, însă, 
cea de bază, unificatoarea şi nici pe departe dezbinătoarea. 
Pentru turistul neiniţiat în curiozităţile metropolei, este 
vizibil că aici locuieşte sufletul popular al Parisului şi că 
amestecul rasial este un semn de identitate al relaţiilor 
sociale. Dovezi zgomotoase şi plăcute sunt numeroasele 
sărbători specifice cartierului: „Marea hoinăreală prin 
cartier”, „Carnavalul din parcul Des Buttes-Chaumont”, 

Denisa negociază „la sânge“ preţul unei poşete
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„Marea tombolă”, „Sărbătoarea muzicii” şi multe altele. 
În ciuda sonorităţii ludice a termenului „les bobos” sunt 
noi rezidenţi din Belleville. Cine sunt aceşti „bobos”? 
O nouă populaţie, o nouă categorie socio-profesională 
urbană care constituie un fenomen la modă. „Les bobos” 
sau burghezii boemi sunt de fapt noii proprietari ai 
atelierelor-apartament unde creează, trăiesc, respiră şi 
visează pictori, graficieni, jurnalişti, fotografi, arhitecţi, 
designeri precum şi alţi „născători” de frumos.
 Belleville este un arondisment bogat în istorie prin 
excelenţă, populat cu suflete de toate originile şi culorile, 
care posedă un caracter propriu. Prezenţa vie şi creativă a 
artiştilor au transformat clădirile micilor întreprinderi de 
altădată în ateliere de lucru ce-şi deschid ferestrele şi mai 
ales uşile la începutul fiecărei luni de mai. Turistul curios 
descoperă că în Belleville predomină stilul anilor 1930, 
străduţele sinuoase fiind specifice arhitecturii nevăzute 

Graffiti: pentru unii e o formă de artă;
în oraşe precum New York-ul, se pedepseşte aspru
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a Parisului. Unul din cele 
mai moderne parcuri din 
Capitala Franţei, Belleville, 
respiră prin coroanele a 
peste o mie de arbori şi 
prin frumuseţea plantelor 
decupate direct din grădina 
paradisului, iar cultura 
rară de viţă-de-vie plantată 
în memoria sărbătorilor 
de altădată completează 
simetria unei imense nuanţe 
de verde ireproşabil de vie. În 
interiorul parcului căldura 
verii se topeşte graţios într-o 
fântână în cascadă de peste o 
sută de metri, care deschide 
drumul către Casa Aerului, 
spaţiu educativ destinat 
sensibilizării vizitatorilor în 

privinţa importanţei aerului şi a fenomenului poluării.
 Cine ajunge în Belleville nu are voie să nu viziteze 
Muzeul Edith Piaf (în argoul parizian „piaf” însemnând 
„vrabie”), deoarece „vrabia” şi-a petrecut anii unei tinereţi 
triste chiar pe strada Belleville. Pe lângă „cufărul” muzeal 
al amintirilor despre „la Mome”, admiratorii cântăreţei 
pot servi o cafea în bistroul unde obişnuia să încânte 
Edith, al cărei trup fragil şi expresiv a fost imortalizat 
în bronz aşa cum vocea ei continuă să fie „de aur”. Un 

La metrou
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alt reper şi un muzeu al naturii în... natură este Parcul 
Des Buttes Chaumont, care se întinde pe suprafaţa unui 
număr incredibil de hectare, chiar în mijlocul popularului 
Belleville. Parcul cu şase porţi masive se închide noaptea, 
dar, asemenea unui plămân uriaş, continuă să respire 
pentru întregul şi coloratul cartier-mozaic. 
 Înainte de a ajunge în Capitala Franţei n-am ştiut că 
Parisul deţine un loc fruntaş în lume în ceea ce priveşte 
reţeaua de străzi şi pasaje subterane, care alcătuiesc o 
adevărată „citadelă paralelă”. În afară de păienjenişul de 
canale şi străzi subpământene, la Disney Land se află 
încă o reţea de străzi şi pasaje subterane. Este vorba de 
„Regatul Magic”, supranumit şi „Castelul frumoasei 
din Pădurea Adormită” ale cărui străzi leagă birouri şi 
bucătării, cofetării, cafenele, fiind folosite de angajaţi 
pentru deplasări cât mai rapide, dar şi convenabile.
 Recent, primarul Parisului, domnul Bertrand Delanoe, 
a inaugurat o noă uzină de apă, situată la Saint Cloud. 
Aceasta furnizează câte 100 000 metri cubi de apă purificată 
într-o zi, ceea ce înseamnă aproximativ 15 la sută din 
consumul metropolei. Uzina este cea mai mare unitate de 
tratare a apei potabile subterane din Europa, chiar printre 
primele din lume. Primarul Parisului, care a afirmat că 
bea cam patru litri de apă pe zi, a mai zis că cea de aici este 
la „cel mai bun de preţ” La robinetele parizienilor ajung, 
anual, câte 200 tone de apă potabilă. Noua uzină ocupă 
suprafaţa de 4 000 metri patraţi, fiind perfect integrată în 
peisaj. Este situată în imediata apropiere a Hipodromului 
Saint-Cloud. Ziduri şi acoperişuri „vegetalizate”, arbuşti, 
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utilizarea unor materiale ce nu afectează mediul, totul 
a fost conceput ca instalaţiile să funcţioneze 24 de ore 
din 24. Pentru eliminarea pesticidelor, a solvenţilor 
cloraţi, apa este colectată mai întâi într-un bazin în care 
se injectează carbon activ, după care are loc o altă filtrare. 
Încă o unitate asemănătoare, de filtrare a apei, va fi dată 
în folosinţă în anul 2009 în sudul Parisului.
 Arhitectul de origine română Alexandru Negoescu 
a reuşit, în trecuta vară până-n mijloc de toamnă să 
organizeze o inedită expoziţie cu titlul emblematic „Istoria 
artei”. A fost o plăcută, instructivă, exotică şi dramatică 
expoziţie prin lumea artelor şi anticarilor. În cele 250 
de galerii şi 30 de domenii diferite a fost „pus în scenă” 
un adevărat muzeu al curiozităţilor pe o suprafaţă de o 
sută de metri pătraţi. Obiectele prezentate s-au ales din 
galerii şi colecţii diverse: de la cămaşa purtată de Ludovic 
al IV-lea în faţa eşafodului, la icoane ruseşti din secolul 
al XVII-lea, de la creaţiile în stil Bidermeier la bustul 
din bronz înfăţişând-o pe Baltazsar Labo Camero, de la 
maimuţele lui Meissen la tablourile lui Masiessier. S-au 
aflat acolo diverse expoziţii tematice, precum „Ceşti şi 
figurine”, „Obiecte ale modei”, poveşti ale aristrocraţilor 
colecţionari demult dispăruţi şi intraţi în istorie, flacoane 
din agata, din coral, din porţelan...
 Ca o curiozitate de toamnă este aceea că la început 
de noiembrie, câţiva intruşi au pătruns forţat în Muzeul 
d’Orsay într-o dimineaţă de sâmbătă, distrugând parţial 
o lucrare a lui Claude Monet, „Le Pont d’Argenteuil”. 
Borfaşii au fost surprinşi de alarmă, moment în care au lovit 
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cu brutalitate tabloul, făcâd o gaură în acesta. Oficialităţile 
franceze au anunţat că tabloul se va restaura, respectivul 
incident aducând în atenţie problema securităţii muzeelor, 
a galeriilor de artă. Ca o reacţie promptă, ministrul francez 
al culturii a comunicat că în cel mai scut timp posibil se 
va propune înăsprirea pedepselor pentru cei care distrug 
opere de artă ori pătrund ilegal în instituţiile-gazdă.
 Le Train Bleu este un restaurant situat în incinta staţiei 
de cale ferată „Gare de Lyon”. Inaugurată de preşedintele 
Republicii Franceze, Emile Loubet, în anul 1900, cu 

ocazia Expoziţiei Internaţionale din Paris, aceasta 
reprezenta unul din elementele ansamblului menit să 
ilustreze măreţia, puterea statului francez. Decoraţia 
interioară a localului, în care se intră printr-o dublă scară 
elicoidală este compusă din statui sugestive, candelabre 
impunătoare, tablouri pictate pe imense panouri, 

Gara Lyon
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reprezentând destinaţiile către care se drijau trenurile ce 
părăseau gara. Autorii tablourilor, printre care Billote, 
Flameng, Debufe, Saint-Pierre, care au prezentat oraşele 
Paris, Lyon, Marsilia aveau un stil atât de asemănător, 
încât operele lor par a fi picate de acelaşi artist, ceea ce dă 
o unitate de decor remarcabilă. În afara plafonului Sălii 
de Aur, pictat de Henri Gerves, care ilustrează „Bătălia 
cu flori de la Nisa”, cel mai interesant pare a fi cel realizat 
de Albert Maignan, acesta reprezentând Teatrul Antic 
din Orange. În acest cadru istoric, mai sunt reprezentaţi 
directorul liniei de cale ferată Paris-Lyon-Mediterranee, 
precum şi mari glorii ale teatrului francez din jurul 
anilor 1900: actriţele Sarah Bernhardt, Rejane, Madame 
Bartet, scriitorul Edmond Rostand, autorul celebrei cărţi 
„Cyrano de Bergerac”.
 De aproape un an de zile, restaurantul „Le Train 
Bleu” prezintă în fiecare lună câte o „seară literară”. Este 
vorba de lecturi, care iau forma unor animaţii teatrale, 
organizate de către compania artistică „La femme presee”, 
creată şi dirijată de Anca Visdei. Acestea se desfăşoară în 
Salonul Tunisian, într-un superb decor dominat de fresca 
ce reprezintă un peisaj nord-african. Vreme de câţiva ani, 
Anca Visdei asigura cronica teatrală a spectacolelor din 
Lausanne, Elveţia. Trenurile care pleacă din Gare de Lyon 
nu sunt dirijate numai către destinaţii exotice, cum ar fi 
Tunis ori Casablanca, ci şi spre ţările vecine, Elveţia sau 
Italia. Anca pleca de aici în fiecare vineri către Lausanne, 
unde asista la spectacolele prezentate şi se întorcea la 
sfârşitul week-end-ului pentru a-şi scrie cronica la Paris, 
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unde locuia şi unde se găsea şi gazeta la care colabora. 
Într-una din vineri, după ce a ratat plecarea trenului, 
Anca a intrat în restaurantul „Le Train Bleu” ca să aştepte 
următoarea cursă. Şi-a dat seama că respectiva incintă 
ar putea fi un loc ideal pentru reprezentaţii teatrale. A 
propus direcţiei restaurantului să accepte organizarea 
de lecturi literare, în zilele de luni, când teatrele erau în 
„relache” iar actorii erau disponibili. A început cu piesa 
„La Patiente”, în decembrie 2003. Pentru Anca Visdei, 
programele prezentate la „Train Bleu” au însemnat un 
interes multiplu. În afara prestigiului adăugat acestui 
mitic local, a avut prilejul să testeze şi reacţiile publicului 
faţă de noile puneri în scenă, unde actorii nu erau obligaţi 
să joace „fardaţi”. Reacţia spectatorilor (nu intrau mai 
mult de 50 în respectivul spaţiu) ce şedeau în fotolii cu 
câte un pahar în mână, la şpriţ, a fost de fiecare dată 
aprobatoare. În octombrie, anul acesta, subiectul ales de 
Anca Visdei a fost viaţa celebrei creatoare de modă Coco 
Chanel. A celei care a dominat, timp de jumătate de veac, 
lumea modei şi a unei noi imagini a femeii moderne. 
Coco Chanel a fost prima femeie care şi-a tăiat părul 
scurt, a inventat costumul sport, bijuteriile false, poşeta 
petrecută în diagonală de pe umăr pe şoldul opus. Se pare 
că ea a tăiat clasicul corset, creând sutienul. Parfumul ei, 
„Chanel nr. 5” se foloseşte cu succes şi astăzi, cu toate că a 
fost lansat în 1921! A fost, probabil, unul dintre motivele 
care au determinat-o pe Anca Visdei să pună în scenă şi 
chiar să interpreteze personajul Coco Chanel din piesa 
prezentată la „Train Bleu”. Pentru lunile viitoare, Anca 
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Visdei pregăteşte alte lecturi-spectacole, printre care şi 
„Scrisori către Moş Crăciun”. Programele organizate de 

Anca devin încet-încet o permanenţă în peisajul artistic 
parizian şi atrag tot mai mulţi spectatori.
 Iată-ne „plini de Paris”, după aproximativ o săptămână în 
Capitala Franţei, gata de înapoiere în ţară. Cu încăpătorul 
automobil al chinezului parolist ajungem la Aeroportul 
Internaţional Charles de Gaulle, cel mai mare din Franţa 
şi printre primele din lume, situat în localitatea Roissy-
en-France, la 25 km depărtare de centrul metropolei. 
Aeroportul a fost dat în folosinţă în anul 1974. Prin 
2003 era al doilea aeroport din Europa, după numărul 
pasagerilor, primul fiind Aeroportul „Heathrow” din 
Londra. În ceea ce priveşte mişcarea avioanelor, „Charles 

În aşteptarea taxiului spre aeroport, mai „ciugulim“ câte ceva
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de Gaulle” a fost primul aeroport din Europa, cu 11 la sută 
mai multe avioane decât „Heathrow”. El este conectat la 
reţeaua suburbană pariziană de căi ferate, care, la rându-i, 
îl conectează cu toate zonele Parisului, precum şi cu 
reţeaua TGV, fiind, în acelaşi timp, nod principal pentru 
Air France.

Călăraşi, 29 octombrie – 11 decembrie 2007
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De acelaşi autor

Pe aripi de planoare
Copil de pripas
Secerişul sec
Un cancer de vânzare
Întâmplări în tren
Oameni care fac (5 volume)
Paşi pe Terra
Evadam
Am fost şi eu la Kathmandu
Belele
Confruntarea (tradus în limba engleză – The Confrontation)
Întoarcere în timp (2 ediţii)
Reporter
Florida la ea acasă
Colinele Madridului      
Autografe
Voievozi ai României
Ioana

 Navigând pe Internet, autorul a descoperit o mulţime 
de informaţii care i-au fost de mare ajutor la realizarea 
prezentului volum. Sincere mulţumiri tuturor celor care 
au urcat pe valuri nevăzute pentru a-şi exprima felurite 
gânduri, păreri, băgări de seamă.
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 Autorul aduce cordiale mulţumiri sponsorilor care au 
contribuit, pecuniar, la tipărirea acestei cărţi: ing. Costel 
Marinache, ing. Petre-Marian Miluţ......., precum şi 
răzbătătorului primar al municipiului Călăraşi, ec. Nicolae 
Dragu, pentru facilitarea obţinerii unor sponsorizări.
 Trăir-aţi sănătoşi, la pungă, mai groşi!


