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CAPITOLUL 1
ÎN LOC DE INTRODUCERE: MESAJE CONEXE
From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Wednesday, August 27, 2004 2:12 AM
Subject: Re: Denisa și Iovițu! La ville de Brussels?
Dragă Domnule Profesor,
Ideea unei cărți dedicate minunatei ființe Denisa este într-adevăr excelentă,
dacă ați putea să o faceți – pentru că numai Dvs. sunteți în măsură să o faceți!
Aveți atât de multe de comunicat, idei și gânduri și sentimente și imagini, încât nu
știu, dar cred, că un site sau două ar fi insuficiente pentru toate giuvaerurile din
inima Dvs. și din amintirile Dvs.
O carte, da. Cu o mulțime de poze, cu transcrieri de pe casete. Despre viața
Dvs. alături, împreună, una cu Denisa. Și ați putea include și (unele) comunicări
din ultimul timp cu Denisa, alături de Denisa. Denisa OMUL și Denisa Savantul.
Viața și opera ei. Sigur că site-ul (incluzând cel nou) este și el foarte bun, la fel de
bun, aveți o mulțime de material, așa este. Despre viața dinainte și DUPĂ. Dar
tipărit, materialul este și mai ușor accesibil și nu depinde totuși de tehnologii. Sunt
convinsă că ar avea sens o carte, dacă găsiți editor, s-ar putea să fie dificil și
complicat, nu știu. Cred ca ar avea un impact și mai mare.
Este cu siguranță o idee la care îndrăznesc să vă sugerez să vă gândiți – la
ideea cărții. Și cred că ar fi bine să includeți și măcar o parte din experiențele ADC
și pe site. Doar, dacă selectați din mesajele schimbate, trebuie editate și scurtate
într-o formă cât mai ușor de citit. Selecțiunile pot fi și alterate dacă credeți că ar
suna, comunica mai bine (licența poetică). Puteți pune numai din mesajele Dvs.,
sau dacă preferați ideea de dialog între prieteni, este și ea foarte bună.
Dacă doriți, pot să vă ajut cu cea mai mare plăcere la selectare, sau editare
sau la „asamblare” literară. fie pentru carte fie pentru site. sau pentru toate.
Cât despre Doamna Victoria, este într-adevăr uluitor că a visat-o pe Denisa,
sau poate Denisa a dorit să comunice și astfel cu Dvs., să vă poarte de grijă, să vă
reasigure prin căi variate și mesageri multipli, tocmai ca să nu fie vreo urmă de
îndoială. V-a descris dânsa visul până la urmă?
Cu mult drag,
Andreia
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From: Georgiana Dobrescu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Sunday, November 5, 2016, 11:39 PM
Subject: Re: Beethoven
Dragă Domnule Profesor,
Am ascultat concertul și este foarte frumos, sunetul viorii este clar, cald și
liniștitor. Nu-i de mirare că Denisa adormea mai ușor.
M-am uitat și peste poze, amintirile Dvs. Într-adevăr, Denisa a fost un om cu
totul special, o femeie cu un zâmbet permanent și o căldură în priviri care bucura și
alina totodată. Foarte inteligentă și sensibilă. O bucurie și o încântare pentru oricine
să o aibă în preajmă. Ați fost o pereche minunată și sunt convinsă că ați fost fericiți
și potriviți împreună. Cu siguranță, ea continua să fie în preajma Dvs., într-un fel
sau altul.
La rândul meu, sunt onorată de prietenia cu Dvs. și mă bucură tare mult
discuțiile pe care le purtam. Și într-un fel, soția Dvs. este și ea în sufletul meu acum.
Vă îmbrățișez cu drag,
Georgiana
From: Bogdan Biţă
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Monday, May 7, 2018, 11:47 PM
Subject: Re: Beethoven
Domnule Profesor,
În urma linkurilor primite de la Dumneavoastră, am retrăit povestea
Dumneavoastră de dragoste cu Denisa POPESCU. Am trăit fiorul dragostei pe tot
parcursul „filmului” trimis de Dumneavoastră. Este un film pe care l-am revedea
cu plăcere. Așa cum a spus doamna psiholog, soția Dumneavoastră face parte și din
viața noastră. Povestea Dumneavoastră se aseamănă mult cu a noastră. Vreau să vă
mulțumesc mult pentru ziua de ieri și pentru ceea ce ne-ați trimis, Cătălina mea a
primit un imbold în munca pe care o depune în dobândirea cunoștințelor științelor
exacte. Este o onoare că v-am întâlnit în acest timp și în acest moment al vieții
noastre. Nimic nu este întâmplător! „Dumnezeu nu joacă zaruri cu noi!”
Cătălina și Bogdan
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From: Cristina Barbu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Sunday, December 1, 2019, 1:34 PM
Subject: Re: O doamnă jignind un domn și invers
Repet, ceea ce ați trăit Dvs. e unic, special, nici nu vă dați seama că unii și-ar
da viața pentru o oră din ceea ce ați avut Dvs. Și povestiți extrem de cuminte și
frumos ceea ce ați trăit. Cursiv, și îmi imaginez povestea vieții Dvs. cum curge prin
fața mea. Dragă domnule, am vrut ca după părinții și bunicii mei, să rămână ceva,
povestea lor să fie citită, să intre în casele oamenilor, cartea lor să stea pe un raft,
printre alte povești. Asta merită și povestea doamnei Denisa, pe care o simt atât de
aproape de inima mea, povestea Dvs. Nu renunțați la asta, scrieți iubirea voastră și
dați-o lumii. Dacă pot să vă ajut cu ceva, o fac cu mare plăcere. Sunt onorată, sunt
privilegiată să vă cunosc. Sunteți undeva sus, așa vă văd eu, puțini ajung la înălțimea
Dvs. și a doamnei Denisa. Prin minte ați ajuns acolo, prin intelect, prin muncă, nu
prin politică și lingușeală. Sunt onorată să vă cunosc!
From: Anca Sima
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Wednesday, December 11, 2019, 2:26 PM
Subject: Re: Completare la Capitolul 2. Iovitzu, auto-biografie mai literară
Dragă Domnule Profesor și iubitul nostru Decan,
Amintirile acelor timpuri de pionierat când am mutat Facultatea de Fizică de
la Universitate, din centru, la Măgurele sunt de neșters și de neprețuit pentru noi
toți, studenții dumneavoastră de atunci! Prezența dumneavoastră la cârma facultății
a contribuit mult la rigoarea și performanța științifică, dar și la atmosfera caldă care
exista în facultate, între studenți și între cadre didactice. Ne-ați dat la fiecare curs și
fiecare întâlnire „firul roșu” (vă mai amintiți?) care să ne călăuzească în studiu, dar
și în viață.
Niciodată nu vom putea să vă mulțumim îndeajuns pentru toate eforturile pe
care le-ați făcut pentru noi, studenții entuziaști și plini de energie de atunci.
Vă doresc multă sănătate și același entuziasm tineresc!
Cu drag și deosebită prețuire,
Anca
Anca V. Sima, PhD
Member of the Romanian Academy
Head, Lipidomics Department
Institute of Cellular Biology and Pathology „Nicolae Simionescu”
8, B.P. Hasdeu Str., 050568 Bucharest, Romania
Tel: 0040721894613
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From: Cristian Hera <cristian.hera@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Martie 19, 2020, 10:08 AM
Subject: 18 Martie
18 Martie, mai ales ca urmare a corespondenței noastre din ultimii ani, a
rămas și va rămâne zi memorabilă pentru noi.
Dumneavoastră, distins coleg și prieten, și Denisa, unul „aici” celălalt acum
„dincolo”, veți fi împreună și veți rămâne O VEȘNICIE împreună.
Denisa v-a fost „călăuză pe drumul vieții” de la începutul anilor ’60, mai
întâi colegi de facultate, apoi, din 10 august 1963, prin căsătorie. Viața amândurora,
împreună, a fost binecuvântată de Atotputernicul.
În seara zilei de 26 Noiembrie 2003, Denisa a trecut la Domnul „darul
infinit al Domnului...a fost și a rămas totdeauna în suflet...”
„Curajule, au n-ai putea
Să te strămuți din casa ta,
Din coama de măslin rotată
În inima-mi înfricoșată”
„Cu mâine zilele-ți adaugi
Cu azi viața ta o scazi” .... în drumul nostru către veșnicie.
Cu statornică admirație și prețuire,
Cristian Hera
From: Irina Cata <theofana@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Martie 18, 2020, 8:05 PM
Subject: 18 martie
Dragă Domnule Profesor,
S-a lăsat seara peste această zi de 18 Martie, învolburată de neliniștile oamenilor
dar înmiresmată de pomii în floare.
O zi frumoasă, activă, plină de speranță și curajoasă. Ziua Denisei – asemeni
Denisei. Deza (așa cum îi spunea mama, păstrând-o cu numele năvalnic din
studenție) – Daisy – Denisa! Numele unei flori...care uneori i se potrivea dar alteori
parcă cerea mai mult, un buchet întreg...poate bujori, poate orhidee, poate misterioasa
Regină a nopții... Doamna Denisa era o regină a științelor exacte...născută în zodia
magică a Peștilor. Am zâmbit citind despre uimirea colegului Dvs. matematician,
care „din afară” vă admiră demersul literar. Domnia Sa nu are amintiri cu Denisa,
altfel nu s-ar mira. Era magie și poezie în tot ce făcea... Îmi vine acum în minte o
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zi, în apartamentul Dvs. din Măgurele, în care ne povestea, mie și mamei, cum – și
de ce – a așezat fiecare lucrușor ca să alcătuiască un „acasă” inconfundabil. Râdea
și ne arăta mobila de lemn, cu ochiuri de cristal, în care pusese fotografii de
familie, „ca la țară” – cum zicea ghiduș – dar care adăugau eleganței interiorului
exact farmecul acelui irepetabil și inconfundabil „acasă” al familiei dumneavoastră.
Știința exactă și inefabil, rigoare și muzica fără sfârșit a cerului dintre lumi, așa era
și încă este, Denisa.
Am impresia că stă chiar acum, într-un fotoliu confortabil, cu un album pe
genunchi, privind pe „fereastră”, în jos către noi, cei încă aflați pe această planetă...
Zâmbește și ne spune: „Curaj, stă în puterea voastră să îndreptați totul!”
Vă îmbrățişez, pe dumneavoastră de aici și pe Denisa de dincolo, uniți de-un
gând de caldă amintire.
Cu drag,
Irina
From: Irina Cata <theofana@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Martie 19, 2020, 8:21 AM
Subject: Re: 18 martie
Dragă Domnule Profesor,
Ce dar minunat și ce bucurie mi-ați făcut trimițându-mi această fotografie
împreună cu autobiografia Dvs.! Iată cum Denisa ne face să împărtășim minunatele
sentimente care o caracterizau.
Vă îmbrățișez și vă mulţumesc pentru prietenia durabilă pe care ați păstrat-o
o viață părinților mei!
Irina
From: Liviu Florin Dinu <lfdinu1@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Martie 18, 2020, 12:34 AM
Subject: 18 martie
Stimate Domnule Profesor,
Vă rog să primiți cele mai frumoase gânduri la începutul unei zile pe care
Dvs., cu Credință și Dragoste, ați făcut-o strălucitoare pentru toți cei care v-au
urmărit căutările și speranțele. Și pentru cei care vor afla, prin paginile în curs de
editare, de aceste căutări.
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Pentru mine demersul Dvs. este clar motivat de o aspirație foarte înaltă –
înrudită, prin lipsa de prejudecăți sau ezitări, cu o acțiune mistică de o specială
calitate.
Ca unul „din afară” sunt impresionat să văd că o astfel de trăire poate exista.
Grație unei întâmplări fericite: a „seminței aruncate în solul absolut prielnic”.
Cu uimire și deosebită admirație,
Liviu
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Liviu Florin Dinu <lfdinu1@gmail.com>
Date: Martie 18, 2020, 1:24 AM
Subject: Re: 18 martie
Dragul meu vechi prieten și distins matematician,
Cele mai calde mulţumiri! Te rog să observi cum Denisa îmi face semn chiar
cu mâna Ta,
12:34 AM
Adică ora trimiterii mesajului Tău exprimată prin primele 4 numere naturale.
Cu aleasă prietenie,
Iovitzu
P.S. Îți amintesc că Denisa a intrat la facultate pe loc rezervat, ca medaliată
cu bronz la Olimpiada de Matematică.
From: Anastasia Fundaţie <fundatia.anastasia@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Martie 17, 2020, 12:57 PM
Subject: Corespondență
Distinse Domnule Academician,
Acum când Pronia a hotărât să ne fixeze o vreme la casele noastre, am găsit
prilejul de a vă mulțumi, pentru toate cele transmise până acum. Îndrăznesc totuși
să aleg un episod fără egal: istoria, aproape neverosimilă a unei ucideri de zile mari
întâmplate?! Doamnei Denisa și Domniei Voastre! Fiindcă uciderea cu bună știință
și din invidie a Denisei – iubita Voastră soție și savantă inegalabilă, reprezintă o
atrocitate la nivel înalt? relatată magistral de Domnia Voastră. În același timp și
după părerea mea, acesta este textul princeps al întregii Voastre corespondențe
publice. Însă mizerabilul fapt depășește prin unicitate și filmul, și literatura...
Primiți, vă rog, Domnule Academician, întreaga mea compasiune!
Al Vostru, Sorin Dumitrescu, pictor și iconar, membru corespondent al
Academiei Române.

15

DIN VIAȚA LUI IOVIȚU

From: Anastasia Fundaţie <fundatia.anastasia@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Martie 17, 2020, 5:37 PM
Subject: Mică analogie
Distinse Domnule Academician,
Vă informez că mă simt onorat să am aceeași zi de naștere, 18 Martie, aceeași
zi și lună a nașterii Doamnei Denisa – în eternitate distinsa Voastră soție!
Din nou al Vostru,
Sorin Dumitrescu
From: Giovanni A. Orlando <giovanni.a.orlando@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Martie 20, 2020, 1:51 PM
Subject: Re: In case of new comunications
Hi Ioan-Iovitz,
Yesterday ... Italy sadly ... got more disease than China ... I have serious
concerns for today’s bulletin.
Thanks,
Giovanni
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: „Giovanni A. Orlando” <giovanni.a.orlando@gmail.com>
Date: Mar 20, 2020, 5:51 PM
Subject: May The Lord Be With You!
May The Lord Be With You!
From: Wilhelm Danca <wilhelm.danca@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Mar 20, 2020, 9:47 PM
Subject: Re: May The Lord Be With You!
And also with you!
Do not be afraid!
Wilhelm Danca
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From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Wilhelm Danca <wilhelm.danca@gmail.com>
Cc: „Giovanni A. Orlando” <giovanni.a.orlando@gmail.com>
Date: Mar 20, 2020, 11:13 PM
Subject: Re: May The Lord Be With You!
Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner...
Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Send your Holy
Spirit into my heart.
It was Denisa’s wish to have these lyrics graven on this stone:
O, Courage! Could you not as well
Select a second place to dwell,
Not only in that golden tree
But in the frightened heart of me?
Curajule, au n-ai putea
Să te strămuţi din casa ta,
Din coama de măslin rotată
În inima-mi înfricoşată?
By Tennessee Williams
From: Giovanni A. Orlando <giovanni.a.orlando@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Mar 21, 2020, 8:45 AM
Subject: Re: May The Lord Be With You!
Nothing will happens to you... my friend.
You are a sacred person...
Cheers,
Giovanni
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: „Giovanni A. Orlando” <giovanni.a.orlando@gmail.com>, Wilhelm Danca
<wilhelm.danca@gmail.com>
Cc: DUURSMA <duursma@orange.fr>
Date: Mar 21, 2020, 9:19 AM
Subject: Re: May The Lord Be With You!
My dear brothers in Jesus Christ,
Giovanni and Wilhelm,
God bless you! From this I, finally, understand that the Holy Spirit is the
Courage that Denisa begs to come into Her heart.
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With all my heart,
Receive the warmest thanks,
My dear brothers in Jesus Christ,
Iovitzu
Dragii mei frați întru Iisus Hristos,
Giovanni și Wilhelm,
Domnul să Vă binecuvânteze. Din aceasta eu înțeleg, în fine, că Duhul Sfânt
este Curajul pe care îl imploră Denisa să vină în inima Ei.
Din tot sufletul,
Primiți cele mai calde mulțumiri,
Dragii mei frați întru Iisus Hristos,
Iovitzu
Papa1: Doamne, ne-am amăgit că putem rămâne sănătoși într-o lume bolnavă,
salvează-ne! – Vatican News – 27 Martie 2020, 21:18
„De ce sunteți fricoși? Încă nu aveți credință?” Dragi frați și surori, din
acest loc, care vorbește de credința stâncoasă a lui Petru, aș vrea în această seară să
vă încredințez pe toți Domnului, prin mijlocirea Fecioarei Maria, tămăduitoarea
poporului său, steaua mării în furtună. Din mijlocul acestor coloane care îmbrățișează
Roma și Lumea să coboare asupra voastră, ca o îmbrățișare consolatoare,
binecuvântarea lui Dumnezeu! Doamne, binecuvântează Lumea, dăruiește sănătate
trupurilor și consolare inimilor! Ne ceri să nu fim fricoși, dar credința noastră este
slabă și ne este teamă. Dar Tu, Doamne, nu ne lăsa la voia furtunii! Spune încă o
dată: „Voi nu vă temeți!” (Matei 28,5). Iar noi, împreună cu Petru, „lăsăm în
grija Ta toată neliniștea noastră, căci Tu te îngrijești de noi” (cf. 1 Petru 5,7).
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: „ionescu_anton@yahoo.com” <ionescu_anton@yahoo.com>, Sahagia Viorel
<vsahagia@yahoo.com>
Date: Aprilie 8, 2020, 2:45 AM
Subject: Re: Cel mai mare savant mehedințean în viață: de 4 ori nominalizat
la Premiul Nobel și o carieră de cercetare științifică impresionantă
Dragă Frate Preot Paroh Anton,
Calde mulțumiri pentru această dezvăluire, care mă prezintă excesiv de mare
față de adevărata mea statură2. Fizicienii ar spune că secțiunea mea aparentă este
1 Vedeți la https://www.vaticannews.va/ro/papa/news/2020-03/papa-francisc-urbi-et-orbirugaciune-coronavirus-binecuvantare.html
2 http://www.cafeneauapolitica.ro/cel-mai-mare-savant-mehedintean-in-viata-de-4-ori-nominalizatla-premiul-nobel-si-o-cariera-de-cercetare-stiintifica-impresionanta/
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mult mai mare decât secțiunea mea eficace. Cu sinceră modestie, vă mărturisesc că
mi-ar fi plăcut să fiu așa cum mă vede autorul, domnul profesor inginer Viorel
Sahagia, fost director al Liceului „Traian”, – azi Colegiul Național „Traian” din
Drobeta Turnu Severin, în anii: 1967–1973 și anii 1980–1987.
Dar nu sunt. De exemplu, eu nu sunt de anvergura fostului meu eminent
student, Acad. Nicolae-Victor Zamfir, șeful unui proiect unic de cercetare în lume,
vedeți la:
• https://www.youtube.com/watch?v=qaZS4UNVlqo
• https://www.youtube.com/watch?v=_2HuZoLJxfw&feature=emb_rel_end
De asemenea, eu nu sunt citat în literatura de specialitate decât de circa 3600 ori,
ceea ce este puțin față de numărul de citări al colegilor mei fizicieni din Academia
Română, ca Dumitru Mihalache cu 12300 de citări, Dumitru Mihalache – Google
Scholar Citations3, sau ca fostul absolvent al Facultății de Fizică de la Măgurele,
Albert-László Barabási, cu 220000 de citări, Albert-László Barabási – Google
Scholar Citations4.
În fine, vedeți și https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&
hl=en&mauthors=label:physics, cu lista de circa 3000 de fizicieni cu mai mult de
1000 de citări.
V-am prezentat aceste date pentru a avea o idee despre locul meu real în
lumea fizicienilor, undeva pe la poziţia 1700 în acestă lungă listă „of the brightest
physicists”.
Cu cele mai calde îmbrățișări frățești,
Iovitzu
From: vspin@uaic.ro
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Aprilie 20, 2020, 11:08 PM
Subject: Scurt răspuns
Stimate Domnule Academician Iovitz-Popescu,
Dacă măcar un sfert dintre compatrioți ar avea doar o zecime din cultura
generală și din conștiința civică a Domniei Voastre, altul ar fi nivelul intelectualității
noastre.
Cu deosebită considerație,
Victor Spinei
3
4

https://scholar.google.com/citations?user=c3QWsdcAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=vsj2slIAAAAJ&hl=en
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From: Gheorghe Benga <gbgbenga@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Aprilie 25, 2020, 4:17 PM
Subject: Sf. Gheorghe
Stimate Domnule Academician,
Vă mulțumesc încă o dată foarte frumos pentru splendidele imagini, sfaturile
anexate și mai presus de orice de faptul că mă onorați cu așa de frumoase urări de
ziua onomastică. La rândul meu vă doresc multă sănătate, să dăruiți din extraordinara
înțelepciune a Domniei Voastre cât mai multă vreme cât mai multor oameni, pe
care mesajele pe care le trimiteți pot să-i facă mai buni, înțelegători ai tainelor
Universului (Cosmos, dar și Universul Uman).
Cu deosebită considerație,
Gheorghe Benga
From: Mircea Barbuceanu <mircea_barbuceanu@yahoo.com>
To: „iovitzu@gmail.com” <iovitzu@gmail.com>
Date: May 20, 2020, 11:10 PM
Subject: Rugăminte de contact din partea unui fost student de 10, relativ la
probleme de ordin științific
Buna ziua, Domnule Academician!
Mă numesc Mircea Bărbuceanu. Am fost unul dintre studenții Dvs. de nota
10. În anul II am făcut cu Dvs. cursul de Optică, perioadă în care chiar am avut
discuții serioase despre domeniul holografiei care mă preocupa la acel moment (cu
câteva luni înainte de Decembrie 1989, intenționați să mă atrageți). Am terminat
Facultatea de Fizică a Universității București în 1993. Vă atașez acestui mesaj
foaia matricolă, adevărata mea carte de vizită în fața unor personalități ca Dvs. La
acest moment, sunt cadru didactic al Universității din Piteşti de mai bine de două
decenii. …
Vă scriu, întrucât mă aflu într-un relativ impas, din care cred că aș putea ieși
cu sfatul și sprijinul dumneavoastră. Vă prezint cât se poate de succint situația în
care mă aflu, urmând ca, dacă veți accepta să mă ajutați, să detaliez ulterior. ...
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From: Mircea Barbuceanu <mircea_barbuceanu@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: May 21, 2020, 9:09 PM
Subject: Re: Rugăminte de contact din partea unui fost student de 10, relativ
la probleme de ordin științific
Domnule Academician,
Vă mărturisesc că gestul și implicarea Dumneavoastră în ceea ce mă
privește m-a impresionat până la lacrimi… La propriu!
M-am simțit iarăși acel student uimit de căldura cu care era tratat de un
celebru om de știință! În laborator sau în amfiteatre (în pauze), m-ați testat mai
mult de 2 luni în moduri foarte subtile pentru a vă convinge ca nu este numai gura
de mine, ca sunt interesat cu adevărat de holografie și știu ceva din domeniu
(luasem locul III la olimpiada pe această temă…). Apoi, când v-ati convins că
știam aproape pe dinafară cartea lui Denis Gabor, m-ați luat de mână și m-ați dus
într-un laborator din IFA. M-ați prezentat celor de acolo ca fiind… NEPOTUL
DUMNEAVOASTRĂ! Le-ați cerut să aibă grijă de mine și să îmi dea de lucru.
Apoi v-ați întors spre ei și le-ați precizat cu zâmbetul pe buze ca „nu cumva să mă
pună să le fac cafele”! Din păcate, toate se întâmplau cu 2–3 săptămâni înainte de
evenimentele din Decembrie ’89. Ceea ce a urmat, nebunia, haosul și decăderea
abruptă a țării noastre (mai ales din punct de vedere științific), a anulat toate acele
începuturi promițătoare…
Nu, nu am să uit niciodată acel moment în care mi s-au înmuiat picioarele!
Nu intenționam să vă povestesc acest episod, ca să nu vă par… altfel! Dar, reacția
Dumneavoastră de acum îmi confirmă că există ceva în oameni care nu se schimbă
niciodată… Vă mulțumesc încă o dată pentru că… existați!
Cu deosebită considerație,
Mircea Bărbuceanu
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Vladimir Netchitailo <vnetchitailo@yahoo.com>
Bcc: Mircea Barbuceanu
Date: May 22, 2020, 2:09 AM
Subject: Etherons exist or do not exist, that is the question.
Dear Vladimir,
Thank you very much for checking my calculations and for finding them
reasonable as well as the very idea of the Etherons. However, you wonder how
their existence can be proven and how they can be measured.
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As you have seen, the very definition of the etheron is based on the extension
of uncertainty relations to the scale of the entire Observable Universe. Consequently,
we need a time of the order of the Age of the Universe to be able to observe this
smallest block of which the Universe is made up. My question: is this a sufficient
reason to believe that etherons do not exist?
Etherons exist or do not exist, that is the question. If so, then the cosmic
ether is just a superfluid of etherons in which only waves and vortices (particles)
can be produced.
With the most cordial greetings from Măgurele,
Iovitzu
From: Mircea Barbuceanu <mircea_barbuceanu@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: May 22, 2020, 7:57 PM
Subject: Re: Etherons exist or do not exist, that is the question.
Domnule Academician,
Mulțumesc mult pentru mesajul forword-at.
Da, într-adevăr, problema punerii în evidență a etheronilor ori fermionilor
dios ai domnului Vladimir Netchitalio este una fundamentală pentru confirmarea
teoriilor și pentru ca acestea să devină modele acceptate și utilizabile.
Părerea mea este însă puțin diferită...
Eu am arătat în studiul 2 că conceptul de câmp este exclusiv un model
matematic pur, care nu reprezintă realitatea fizică (CÂMPURILE NU AU
REALITATE FIZICĂ, așa cum greșit se consideră mai ales de la Einstein încoace!)
Ele sunt ce a fost, de exemplu, fluidul caloric pentru termodinamică: un model fizic
greșit construit pe baza unor informații insuficiente, bun doar pentru construcția
primelor concepte, dar apoi o frână conceptuală foarte puternică și perfidă. Ca
urmare, eliminând acest model fizic, am postulat în studiul central – studiul 4 – că
interacțiunea dintre orice două entități materiale presupune exclusiv schimbul
unor entități materiale componente, anteexistente sau formate ad-hoc în entitățile
care interacționează.
Apoi, am demonstrat din informațiile existente că fotonii interacționează
gravitațional. În consecință, din cele două postulate, rezultă că fotonii trebuie să
aibă o structură internă care să presupună posibilitatea schimbului unor entități.
Fiind vorba despre gravitație, aceste entități nu pot fi decât gravitonii (alias
etheronii dvs.). Acesta este, de altfel, modelul la care lucrez acum să îl dezvolt și
să obțin consecințe practice: fotonii constituie sisteme termodinamice (statistic
vorbind, nu macroscopic), alcătuite fiecare dintr-un număr enorm de gravitoni, care
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se manifestă prin schimb continuu de gravitoni cu materia neagră. La rândul ei,
aceasta este un gaz gravitonic ABSOLUT IDEAL.
De ce absolut!? Pentru că, în continuarea studiului meu, am arătat că, la
rândul lor, gravitonii nu mai pot avea structura materială. Ei sunt constituiți din
structuri fundamentale NEMATERIALE, pe care le-am numit fuyni (aproximativ
de la fundamental unit). Aceștia, nemaiavând structura, nu pot interacționa, pentru
că nu au ce să schimbe. Dar, conform acestui model, nici gravitonii nu pot
interacționa material, pentru că ei nu pot schimba decât fuyni, care sunt entități
nemateriale. Schimburile de fuyni dintre gravitoni sunt de tip interferențial (un
graviton, ca prefoton, fiind o superpoziție de fuyni). Pe cale de consecință,
gravitonii (etheronii) nu vor putea niciodată fi puși în evidență direct, prin
metode materiale, iar gazul lor (materia întunecată) va fi unul ABSOLUT IDEAL.
Nu vom putea pune în evidență prefotoni decât prin consecințe ale comportării
acestora la nivel de sisteme termodinamice. Dar aceste consecințe, pe care eu sper
să le „prind”, vor fi cu adevărat uimitoare.
Poate, când veți avea ceva timp și dispoziție, citiți studiul meu 4. Vă garantez
că îl veți parcurge ca pe o carte de aventuri! Eu consider că acesta va fi...
VIITORUL. Este vorba despre un neoatomism care sunt sigur că va schimba
lumea. Dar, ținând seama de inerția omenirii la schimbarea imaginii asupra
realității, probabil că acest lucru va fi un proces de foarte lungă durată. Ceea ce l-ar
putea grăbi, ar fi o confirmare experimentală a acestuia șocantă, ceva de tipul
antigravitației de care vă spuneam și... la care gândesc în prezent! Aceasta caut cu
asiduitate de mai bine de jumătate de an. Și cred că am găsit câteva idei frumoase,
care pot fi puse în practică. Dar, desigur, cu mijloace tehnice de care eu nu dispun
și pentru care, când voi finaliza, intenționez să caut colaboratori. Sper să reușesc, în
primul rând, să vă conving pe Dvs. și pe cei din jurul Dvs. și, împreună, să reușim!
Sper ca viitorul apropiat să ne ofere posibilitatea să stăm de vorbă, să vă
expun mai multe din CERTITUDINILE mele.
Și vă rog să mă credeți, domnule academician: nu sunt ideile unui nebun sau
fantezii științifice cum sunt majoritatea celor de care citim astăzi în mii de lucrări,
care de care mai aberante. Am ținut întotdeauna să mă mențin „cu picioarele pe
Pământ”. Din acest motiv, așa cum vă spuneam, încă din liceu am îmbrățișat
definitiv prescripția newtoniană, aceea de a pleca în orice imagine strict de la
fenomene, urmând ca, după dezvoltarea modelelor, să ne întoarcem tot la acestea
pentru verificare.
Vă doresc numai bine și sper ca viitorul să confirme ideea noastră! Oricum,
se vede că... „plutește în aer”; sper ca noi să fim cei ce „o vom prinde”!
Cu cea mai mare considerație și cu mult drag și recunoștință,
Mircea Bărbuceanu
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Iată ultimele sfaturi date de mult iubitul şi înţeleptul meu prieten, marele
lingvist german Gabriel Altmann (1931–2020), cu şase săptămâni mai înainte de a
trece la Domnul.
From: Altmann
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Jan 15, 2020, 3:39 PM
Subject: AW: my memories in a few pages
Dear Iovitzu,
Thank you for your memories written in an excellent style. I read it with
great interest and compared a famous physicist with a poor linguist. Now I have a
further proposal: Since in our age it is important for the brain to write something,
try to write a novel on the same boy, not telling your name, not telling those of
other colleagues, but writing a literary opus. That means, individual parts of your
vita will change their form in chapters, you can speak about a boy, his contacts,
interests, life, etc. There is enough material! It is not important that it appears
somewhere, it is important that your mind works, that you formulate spoken
sentences, etc. I wrote already 5 literary books and about 100 short stories – all
lying in the computer, all contain something to laugh, e.g. there is a collection
called “Everything is cheese, mister Professor!” (“Alles is Käse, Herr Professor!”,
etc., etc. You are able to write, well, write! Or you can find a colleague among the
literary scientists who would be ready to write it. Some German musicians did it,
too. It must be readable, containing no science, simply the fate of a Romanian boy
through all regimes, situations, conversations, etc. Care merely of style, not of
contents. You may lie, tell impossible things. The only important thing is “to
write!” Write it as a book to laugh, insert jokes, comical questions and responses, If
somebody tells something, a further sentence may describe how was his mouth, his
eyes, etc. Do not care for truth, describe the fate of Romanians in general,
considering a boy who mastered all problems and made Romania famous.
Do not forget this proposal! Try, try, try. And if necessary, give the results
always to some friend.
Well this is all. Thank you very much. I am glad that you are healthy (I am
not but I do not speak about problems) and will continue.
Cordially,
Gabriel
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From: Altmann
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Jan 16, 2020, 12:42 PM
Subject: AW: my memories in a few pages
Dear Iovitzu,
Wonderful. I wait.
Cordially,
Gabriel
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Es ist Zeit, dass wir gehen.
Ich, um zu sterben – und ihr, um weiter zu leben.
Sokrates
Gabriel Altmann (* 24 Mai 1931 in Poltár, Tschechoslowakische Republik;
† 2 März 2020 in Lüdenscheid) war ein Sprachwissenschaftler, der lange Jahre an der
Ruhr-Universität Bochum tätig war. Er verbrachte seinen Lebensabend in Lüdenscheid.
Gabriel Altmann – Quantitative Linguistics
Gabriel Altmann – Wikipedia
G. Altmann’s Bibliography
http://www.ram-verlag.biz/wp-content/uploads/2019/06/Bibliographie.pdf
From: RAM-Verlag
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Mar 6, 2020, 10:47 PM
Dear Prof. Popescu,
Gabi died on March 2, 2020 after 6 weeks of illness. I was together with him
until the end and he died peacefully.
Best regards,
Jutta Altmann (his wife)
[vezi Editura RAM-Verlag la http://www.ram-verlag.de]
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Altmann <RAM-Verlag@t-online.de>
Bcc: Toate adresele din lista AR
Date: Mar 7, 2020, 1:47 AM
Subject: Gabriel Altmann
Dear Mrs. Jutta Richter-Altmann,
With the deepest sadness I receive the news of the passing of Gabriel Altmann,
one of my closest friends, the head of the school of quantitative linguistics. It’s a
terrible loss.
May God grant you power and comfort in this terrible moment.
Sincerely,
Iovitzu
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CAPITOLUL 2
O AUTOBIOGRAFIE MAI LITERARĂ

Iovițu în Decembrie 2019.

M-am născut la 29 Septembrie 1932 și declarat după două zile, pe 1 Octombrie
1932, în comuna Burila Mare din județul Mehedinți din părinții Dumitru Popescu
(29 ani, conductor silvic, născut în comuna vecină Devesel) și Elvira Ioviț (17 ani).
M-ar fi chemat simplu, Popescu Ioan, dacă n-ar fi intervenit la timp bunicul Ion
Ioviț, care mi-a completat prenumele cu numele său, adică Ioan-Ioviț. Și bine a
făcut deoarece astăzi, dacă scrieți pe Google cuvântul Iovitz, cu mici excepții, toate
rezultatele se referă la mine.
Primele amintiri clare le am de la vârsta de doi ani, când bunicul Ioviț
(decedat în vara lui 1934) mă ținea pe genunchi în tinda casei din Burila Bare și îmi
spunea cum se numesc diversele păsări și animale din curte. Curând, însă, a avut un
atac cerebral şi, după două săptămâni, s-a stins. Îmi aduc aminte de momentul în
care mă uitam la el cum era întins pe spate, cu ochii închişi, cu o pungă de ghiaţă
pe cap şi eu îl rugam „Nu muli, tataiule, nu muli că-mi pale lău”, cum mi-a spus
mama mai târziu.
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Turnu Severin, 1909, bunicii Elena și Ion Ioviț, părinții mamei mele Elvira.

Verile multor ani din copilăria mea le-am petrecut cu bunica, Elena Ioviț, la
Burila Mare, unde avea 7 hectare de pământ, pe care, singură fiind, le-a dat în dijmă la
mulții ei nepoți din comună. Asta până în Iunie 1951, când i-a fost confiscată toată
averea și bunica trimisă pentru mulți ani în Bărăgan, în calitate de chiabur de lângă
granița cu Tito. Tot atunci au fost evacuați și părinții mei, cu „origine nesănătoasă”,
din casa nou construită în Turnu Severin, și trimiși cu domiciliu forțat în Regiunea
Autonomă Maghiară, mai întâi la Borsec, apoi la Lunca Bradului și, în final la Reghin.
Abia în anul 1964 li s-a permis să revină la casa lor din Turnu Severin. Eu însumi
aveam să completez, în fiecare an la Liceul „Traian”, și apoi la facultate în București,
o declarație tip în care, la rubrica origine socială, scriam invariabil mic-burghez
(așa mi s-a spus să scriu, conform dosarului).
În timpul rândurilor de mai sus a venit și a trecut și războiul (1939–1944),
după care Armata Roșie ne-a instalat regimul de democrație populară. Ani lungi de
scandări automate „Sta-lin, Sta-lin, Gheor-ghiu-Dej, Gheor-ghiu-Dej”, a băgat
spaima-n burgheji. De atunci s-a impus și în România obiceiul păcătos de a aduna
mase de aplaudaci pentru „conducătorii iubiți”, nărav care se prelungește până în
zilele noastre, plus „băi de mulțime” și, mai nou, „băi de pupături”. Ce o fi, oare,
în capul celor care își doresc astfel de bâlciuri? Cu siguranță, nimic bun pentru
țară! Îi rog să nu se supere pe mine cei cu alte simpatii politice dar, Dumnezeu să
mă ierte!, mie „mi-a intrat frica în oase” de marea noastră Prietenă de la Răsărit
încă de la vârsta de 12 ani, începând din August 1944. În această lună fatidică au
intrat Ruşii în ţară şi ne-am săturat de ei „până peste cap”. Rămaşi să stoarcă, „cu
vârf şi îndesat”, datoria de război, trupele sovietice au fost retrase din România
abia în iunie 1958, pe vremea lui Gheorghiu-Dej şi a lui Hrusciov. Dar de tezaurul
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de la 1917, dat în păstrare la Moscova1, nici vorbă de repatriere. După umila mea
părere, „lasciate ogni speranza”.
Mintea mea aluncă înainte şi înapoi pe axa timpului, amintirile mă copleşesc,
iertare!
Iată un moment rămas în mintea mea din prima copilărie. În Octombrie 1939,
într-o zi frumoasă de toamnă, eram la soare pe o bancă lungă din fața Hotelului
Severin și admiram statuia lui Hercules din Băile Herculane. Aveam 7 ani și iminent
elev în clasa întâi a Școlii Primare de Băieți nr. 3 din Turnu Severin. Deodată, am
fost umbrit de un grup de militari străini, care s-au așezat pe bancă, iar unul dintre
ei m-a luat pe genunchii lui. Nu înțelegeam nimic. După un timp, m-au pus la loc și
au plecat mai departe. La o distanță se adunase multă lume să îi vadă iar un domn,
cu un ziar în mână, mi-a spus cu mult respect: „Știi cine te-a ținut în brațe?
Colonelul Beck. De fapt, a fost premierul Poloniei, Slawoj Skladkowski, refugiat în
exil după invazie, aflat atunci la Băile Herculane2.
Eram în clasa a patra primară, mergeam pe zece ani, când am început să
„particip” la al Doilea Război Mondial, odată cu retragerea vaselor de război germane
Gneisenau, Scharnhorst și Prinz Eugen prin Canalul Mânecii, în Februarie 1942.
Recunosc că am urmărit cu sufletul la gură, și în revistele ilustrate și la radio, crâncena
bătălie navală și aeriană pierdută de Anglia. Mi se părea un joc de-a războiul, dar
cum veți vedea îndată, Americanii, de puțin, cu numai câțiva metri, nu mi-au trimis
pe cap o bombă aruncată dintr-un avion, zburând la circa 10 km altitudine peste
Turnu Severin.
Astfel, în primii ani de la Liceul „Traian” din Turnu Severin luam, în particular,
și lecții de vioară după Robert Klenck. Ca aplicație, de multe ori cântam și Serenada
de Toselli – până în ziua de Sfintele Paști, din 16 Aprilie 1944, când bombardamentul
Aliaților ne-a distrus și casa, și vioara. Aveam aproape 12 ani și am scăpat ca prin
minune într-un tranșeu din fundul curții, până la care a și ajuns marginea craterului
unei bombe de 250 kg. Am aflat apoi că bombardierele erau de tip Liberator,
construite la Dallas – Fort Worth. După mulți ani aveam să am o lungă colaborare
științifică cu Prof. Carl B. Collins de la UTD, The University of Texas at Dallas.
Necunoscute ne sunt nouă Căile Domnului.
În afară de ofiţerii Polonezi de la Băile Herculane, pomeniţi mai sus, şi de
câţiva ofiteri Germani „îmbrăcaţi la patru ace”, eu nu am văzut la Turnu Severin
„Din cauză că trupele austro-ungare înaintau, la 12 decembrie 1916, Consiliul de Miniştri
aprobă transferul tezaurului în Rusia, spre păstrare, până la terminarea conflagraţiei mondiale.
Tezaurul … a fost încărcat într-un tren cu 24 de vagoane şi dus în beciurile Kremlinului, unde se afla
şi tezaurul Rusiei. Valoarea declarată a bunurilor româneşti din acel tren era de 1.594.836.721,09 lei
(la valoarea leului de atunci – n.r.) din care aur efectiv în valoare de 574.523,57 lei, arhivă evaluată la
500.000 de lei, iar restul, adică 1.593.762.197,52 lei, erau obligaţiuni, titluri de credit, tablouri, cărţi
rare etc.”, vedeţi la BEN TODICA: Tezaurul de la 1917.
2 Vedeţi Al Doilea Război Mondial (1939–1945) – Campania din ...
https://www.rasfoiesc.com/educatie/istorie/Al-doilea-razboi-mondial--Camp57.php şi
https://en.wikipedia.org/wiki/Felicjan_S%C5%82awoj_Sk%C5%82adkowski, cu citatul „Sławoj Składkowski
was at first interned with other members of his government in the town of Slanic. In October 1939, he was
transferred to Băile Herculane.”
1
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picior de militar străin înainte de August 1944. Se ştia, totuşi, că tot malul Dunării
era apărat de numeroase baterii antiaeriene Germane.
Dragi amintiri mă copleșesc – opt ani elev al Liceului „Traian” din Turnu
Severin. Atunci, în anii 1943–1951, pașii mei tineri erau acolo, zi de zi, anotimp
după anotimp, începând în fiecare toamnă cu reîntâlnirea mult așteptată cu colegii,
împrăștiind în joacă frunzele moarte și castanele căzute pe sub bătrânii castani din
fața liceului și de pe aleile parcului său magnific. Purtam cu mândrie uniforma
bleumarin a liceului și șapca cu emblema LT la care, din clasa a cincea, am adăugat
și tresa aurie. Imagini vii mă însoțesc de pe băncile zgâriate și gravate din sălile de
clasă, de pe coridoarele generoase, din sobra curte interioară, din Amfiteatrul cu
clasici ai fizicii și chimiei înrămați pe pereți, din sala de desen și de muzică, din
sala de sport cu fronton înscris „Mens sana in corpore sano” și de pe terenurile de
sport ale liceului. De mii de ori am alergat să beau apa cristalină din izvoarele de la
poalele acestei sfinte cetăți a învățământului Severinean. Și profesorii mei de atunci
au rămas de asemenea sfinți pentru mine. Dragi amintiri mă copleșesc – opt ani
elev al Liceului „Traian” din Turnu Severin, în care nu intram decât prin poarta din
spate, a elevilor. Nu bănuiam atunci că numele meu va fi săpat cândva în placa de
marmură de la intrarea profesorilor, alături de al altor academicieni, foști elevi ai
acestui vechi liceu (136 de ani de existență).
Am dat bacalaureatul în Iunie 1951, după care familia mea a fost îndepărtată
din Turnu Severin, bunica Elena Ioviț deportată în Bărăgan, părinții și fratele Tiberiu
cu domiciliu forțat în Ardeal (departe de granița cu Tito), iar eu la Facultatea de
Fizică și Matematică, la Universitatea din București. Puțin a lipsit, însă, ca eu să nu
o însoțesc pe bunica mea în gulagul din Bărăgan, din 1951 și până în 1964, cât a
durat această exilare.
Astfel, într-o seară de iunie 1951, un vecin, croitor, care lucra pe la Partid,
ne-a divulgat că „eram pe liste” și vom fi ridicați și duși în Siberia. Chiar în acea
seară, mama și tata au plecat la Craiova, la un frate al tatălui meu, dar eu am rămas
cu bunica, Elena Ioviț, deoarece eram chiar în mijlocul examenelor de bacalaureat.
Și într-adevăr, dimineața, de vreme, am văzut că era un soldat înarmat la poarta
noastră. La plecare acesta m-a oprit și a chemat pe un tânăr sublocotenent, căruia
i-am spus că pierd bacalaureatul. Ca prin vis, parcă l-am auzit, „du-te, eu nu te-am
văzut”. Pe bunica, însă, cum v-am spus mai sus, au luat-o și au dus-o, pentru
mulți ani buni, în Bărăgan. Un miracol a fost, deci, că eu am dat „Bacul”.
De ce am ales științele exacte? În primul rând pentru că nu puteau fi afectate
de ideologie, care făcea ravagii în disciplinele umaniste. În al doilea rând, deși la
matematică mi-a fost întotdeauna clar că 1 + 1 = 2 și 1 – 1 = 0, la fizică nu
înțelegeam de ce f = ma, sau E = mc2 și nu altfel. Abia acum, la aproape 90 de ani,
într-o discuție cu unul dintre marii mei prieteni, strălucitul matematician și fizician
Cristian Calude3 (Cristian S. Calude – Wikipedia), profesor la Universitatea din
Auckland, Noua Zeelandă, m-a luminat Domnul să înțeleg că „teoriile fizice sunt
doar norme (canoane) de calcul pentru numerele care ne apar din interpretarea
3

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_S._Calude

32

IOAN-IOVITZ POPESCU

experimentală și observațională – numere utile pentru ordonare și previziune.
Cu cât aceste norme sunt mai simple și elegante, cu atât ele ne apar mai
adevărate. Dar despre unicitatea și veridicitatea absolută a acestor teorii nu
putem vorbi.” (e-mail Iovitzu, 31 Mai, 2019, 1 AM). Cristian m-a uimit cu răspunsul
„Stimate profesor, GENIAL! Îmi pare nespus de rău că nu am știut acest gând
pentru a-l cita în eseul nostru minor, dar pe aceeași undă, alăturat. Va fi citat cu
siguranță în orice context pe această temă. Cu mare admirație, Cris” (e-mail Cristian,
31 mai, 2019, 9 AM).
From: Cristian S. Calude <cscalude@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: June 2, 2019, 3:02 AM
Subject: Re: Articol
Dragă Iovitzu,
Este traducerea engleză acceptabilă?
Physical theories are just computation rules for the numbers that come
from experimental and observational interpretations – useful numbers for ordering
and predicting. The simpler and more elegant these rules are, the truer they
appear to us. However, we cannot speak about the absolute uniqueness or
veracity of these theories. Ioan-Iovitz Popescu
Cu drag,
Cris
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: „Cristian S. Calude” <cscalude@gmail.com>, Altmann <RAM-Verlag@
t-online.de>, DUURSMA <duursma@orange.fr>, Sandu Popescu <s.popescu@
bristol.ac.uk>, Liviu Florin Dinu <lfdinu1@gmail.com>, Lidia Vianu <lidia.vianu
@gmail.com>
Date: June 2, 2019, 2:59 PM
Subject: Re: Articol
Dragul meu Cris,
Redarea ta în Engleză este perfectă! Nici prin vis nu mi-a trecut vreodată
această maximă apreciere din partea unui ilustru matematician și fizician cum ești
Tu. Pentru mine este un miracol, Domnul să Te binecuvânteze!
Cu îmbrățișări frăţești,
Iovitzu
P.S. Iartă-mă că și acum, de pură bucurie și nu de păcătoasă mândrie,
împărtășesc acest mesaj al Tău cu cei mai apropiați de sufletul meu.
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Apogeul meu matematic a fost atins la examenul scris de geometrie analitică
din anul 1952, la finele anului întâi, dat în Amfiteatrul Spiru Haret, prin singura
notă maximă, de zece, din toată seria de aur a matematicienilor și fizicienilor români,
născuți în jurul anului 1932, Ciprian Foiaș, Gheorghe Gussi, Valentin Poenaru,
Marius Stoka, Alexandru Berinde, Sorin Ciulli, Cornel Eftimiu, Alexandru
Glodeanu, Leon Grigorescu, Nicolae Ionescu-Pallas, Eugeniu Ivanov, Marin
Ivaşcu, Geavit Musa, Aureliu Săndulescu, Liviu Șofonea, în total circa 100 de
colegi în anul întâi, făcut împreună. Din anul al doilea ne-am despărțit în secția de
matematică, respectiv secția de fizică.
În fine, opțiunea mea pentru fizică a fost decisă încă din anii de liceu ca
urmare a lecturii unui roman, care mi s-a părut extraordinar, „O rază de lumină”,
de Mitchell Wilson4, pe a cărui copertă o prezint, cu duioșie, în poza de mai jos.

„O rază de lumină”, de Mitchell Wilson.

Ați văzut mai sus de ce am ales să mă dedic cercetării profunzimilor lumii
materiale. Și Domnul m-a ocrotit mai departe și nu am avut de suferit la Universitatea
din București nicio repercusiune datorată „originii mele nesănătoase” și lipsei
carnetului de UTM-ist. În toți anii de studii am primit casă și masă gratuit la
4 Mitchell A. Wilson (1914–1973) a fost un romancier și fizician american. Înainte de a deveni
scriitor, Wilson a fost cercetător în domeniul fizicii atomice moderne, o perioadă fiind chiar asistent
la Enrico Fermi.
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căminele și cantinele universității iar, la absolvire, în 1955, am fost reținut de
academicienii Eugen Bădărău5 (Eugen Bădărău – Wikipedia) și Radu Grigorovici6
(Radu Grigorovici – Wikipedia) la Catedra de Optică. A fost pentru mine o onoare
supremă să fiu încadrat ca preparator, și apoi asistent, la facultate și să fac seminarii,
laboratoare și experiențele de curs la cei doi mari profesori.
Am venit prima dată la Măgurele7 ca student, în vara anului 1952, la nou
înființatul (în 1949) Institut de Fizică de Academicianul Horia Hulubei8 (Horia
Hulubei – Wikipedia). De fapt, singura clădire cu laboratoare de atunci era fosta
Școală de Fete a lui Ioan Slavici 9–12, iar eu am făcut practică la un microscop
electronic Tesla13 din această veche clădire, pregătind și citind probele, și schimbând
filamentul când se ardea. Am admirat multe imagini de diverse probe, în acest
laborator de microscopie electronică, sub conducerea lui Nathan Croitoru14, primul
meu șef în cercetarea tainelor naturii. La capătul pajiștii din vale se întindea atunci,
ca și acum, micul lac, înconjurat de pădure, un palid reflex al vechilor Codrii ai
Vlăsiei. Se spune că lacul este „Lacul codrilor albastru” din poezia lui Eminescu,
știindu-se că acesta îl vizita pe prietenul său Slavici la Măgurele. De atunci, din
vara lui 1952, aveam să mă plimb de multe ori în jurul acestui magic lac, vedeți la
A walk around Eminescu's blue lake of the woods (1,2,3)15.
Eu nu știam atunci, la începutul anilor ’60, că … „George Emil Palade a
găsit procedeul de fixare cu tetraclorură de osmiu tamponată cu veronal sodic și
care îi poartă numele: fixatorul Palade și astfel probele (n.n.biologice) au putut fi
studiate la microscopul electronic. George Emil Palade16 (George Emil Palade –
Wikipedia) a fost primul care a văzut și a descris ribozomii, încă din 1952, din
care cauză, o bună bucată de vreme au fost denumiți granulele lui Palade”, spune
inginerul George Palade, fiul său din a doua căsătorie, prezent la conferința de
presă. Activitatea din Statele Unite ale Americii a lui George Emil Palade s-a
desfășurat la Institutul pentru Cercetare Medicală Rockefeller din New York, apoi
la Universităţile Yale și San Diego. În 1974, la un an după ce plecase de la Centrul
Rockefeller la Universitatea Yale, George Emil Palade primea Premiul Nobel
pentru fiziologie și medicină, alături de prietenii și colegii săi Albert Claude și
9101112

5

https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Bădărău
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_Grigorovici
7 https://primariamagurele.ro/orasul-magurele/istorie
8 https://ro.wikipedia.org/wiki/Horia_Hulubei
9 https://www.ziarulnatiunea.ro/2019/04/23/conacul-otetelesanu-din-magurele-a-fost-restaurat/
10 http://merg.in/bucuresti/imprejurimi/monumente/conacul-otetelesanu-din-magurele-4949.html
11 https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/conacul-de-la-magurele-care-l-a-inspiratpe-mihai-eminescu
12 https://magurele-ilfov.blogspot.com/2011/02/scoala-din-magurele.html
13 Iată microscopul la care am lucrat în vara lui 1952, https://en.wikipedia.org/wiki/TESCAN
14 Nathan Croitoru Home Page, vedeţi la http://www.eng.tau.ac.il/~croitoru/croitoru.html
15 http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Our_home_at_Magurele/A_
walk_around_Eminescus_wood_blue_lake/A_walk_around_Eminescus_wood_blue_lake_01.html
16 https://en.wikipedia.org/wiki/George_Emil_Palade
6
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Christian de Duve.”, vedeți articolul Premiul Nobel acordat în 1974 lui George
Emil Palade, în ...17
Dar iată cum am cunoscut-o eu pe Denisa, colega mea de an de facultate. Ca
studentă mi-a fost absolut inaccesibilă – era foarte curtată. Intrase în facultate pe
locuri rezervate, „fără examen de admitere”, ca medaliată cu bronz la Olimpiada de
Matematică pe țară. Domnul a hotărât, totuși, să mi-o dea pe ea călăuză pe drumul
vieții mele spre El. Și atunci, ea a luat în brațe un teanc mare de reviste Physical
Reviews să-l ducă înapoi, la Biblioteca de Fizică – ușă lângă ușă cu a camerei unde
lucram eu, dintre Biblioteca și Amfiteatrul Bacaloglu de la etajul doi al clădirii din
centru a Universității din București. Eu, tocmai atunci, eram mai mult pe întuneric,
măsurând grosimea spațiului întunecos ce separă catodul de plasma unei fascinante
descărcări luminiscente. Îl măsuram cu ajutorul unei bijuterii de catetometru
franțuzesc, de dinainte de Primul Război Mondial, dar de mare precizie (sutimea de
milimetru). Cineva a bătut la ușă. Am deschis. Era chiar Soarta mea, dar nu mi-am
dat seama pe loc. La Dvs. cum a fost? Trebuie să fi fost ceva similar. Soarta mea
ținea cărțile în brațe, prinse între mâini și bărbie. Am ajutat-o să le ducă până la ușa
următoare, a Bibliotecii. Mai apoi, când am întâlnit-o pe scările Institutului de Fizică
București (din Calea Victoriei 114), „deja ne cunoșteam” și am salutat-o, întârziind
o infimă clipă în plus privirile unul pe altul. Doamne, acesta a fost începutul!
Data următoare chiar mi-a zâmbit și mi-a urat succes, tot pe scări, eu urcam,
ea cobora, din nou la Universitate, la facultate, unde urma să-mi susțin, în după-amiaza
aceea, doctoratul în „cercetări cu privire la mecanismul fenomenelor de la catodul
descărcărilor luminiscente”. Am invitat-o și a venit și ea la susținere. O, Doamne!
Parcă aveam aripi! Era 12 Aprilie 1961. Toată dimineața aceea, cu totul întâmplător,
a fost emoție mare în lume datorită evoluției circumterestre a lui Gagarin 18. Ce
coincidență! Acesta a fost începutul meu de drum, pe acest Pământ, cu Denisa.
Până la vârsta de 30 de ani, mai precis până în Noiembrie 1962, datorită
originii mele sociale de mic burghez, am scăpat să nu fiu membru de partid. Dar,
cum v-am spus mai sus, deși susținusem doctoratul în Aprilie 1961, confirmarea
mea finală de la CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
și Certificatelor Universitare) nu mai venea. Într-o bună zi, Academicianul Eugen
Bădărău, directorul Institutului de Fizică București (IFB) al Academiei Române,
mi-a întins o coală de hârtie și mi-a spus să scriu cererea de intrare în partid (PCR),
fără de care nu pot primi confirmarea doctoratului. Și astfel, începând chiar după
câteva zile, am fost primit și eu în rândul oamenilor, pardon, al partidului, după
care mi s-a și eliberat diploma de doctor în științele fizice. Îmi aduc aminte că, tot
în acea perioadă, și academicienii directori de institute, Horia Hulubei (IFA) și
Eugen Bădărău (IFB), au trebuit să intre în partid.
17 https://www.wall-street.ro/articol/Social/231101/george-emil-palade-premiu-nobel-pentrumedicina-muzeul-national-de-istorie-a-romaniei.html
18 https://ro.wikipedia.org/wiki/Iuri_Gagarin
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20 de ani (din 1955 și până în 1975) am fost colaborator foarte apropiat al
mentorului meu, Eugen Bădărău (1887–1975). Erau perioade când venea în laboratorul
meu sau mă chema la dânsul în cabinet și de două ori pe zi, dimineața și seara, să
discutăm despre ce rezultate am mai obținut. Primele mele lucrări științifice le-am
făcut și publicat împreună, începând cu prima, despre efectul catodului dublu,
publicată în Anglia în 1968. Tot împreună am scris și două cărți, considerate
fundamentale, despre Gaze Ionizate (în 1963 și 1965) din care a doua, tradusă în
franceză, a fost publicată și în editura Dunod din Paris în 196819.
Profesorul Eugen Bădărău era de Școală germană (diploma la Technische
Hochschule din Graz, 1905–1907), italiană (doctoratul la Universitatea din Pisa,
1907–1912), și rusă (tânăr asistent de fizică la Universitatea din Sankt Petersburg,
1914–1920). A venit în țară ca profesor la Universitatea din Cernăuți (1920–1934)
și apoi ca profesor, șef de catedră, la Facultatea de Științe a Universității din București
(din 1935 până la pensionare în 1964), dar continuând ca director al Institutului de
Fizică București (IFB) până aproape de moartea sa, la 88 de ani, în Martie 1975.
Profesorul Eugen Bădărău a fost pentru mine și pentru Denisa ca un părinte.
Deseori ne-a invitat să prânzim împreună la Athénée Palace sau la restaurantul din
Băneasa. De ziua nunții noastre, pe 10 August 1963, ne-a pus mașina și șoferul lui
la dispoziție și ne-a trimis un buchet de flori și un vas ceramic cu cartea lui de vizită
în el, cu textul olograf „Familiei Iovițu Popescu transmit cele mai călduroase urări
de fericire. Cu dragoste, E. Bădărău, 10/VIII/1963”. Cum veți vedea mai departe,
40 de ani a fost Denisa alături de mine, până în zilele violet din Noiembrie 2003,
când a trecut la Domnul, dar Denisa a fost și a rămas pentru totdeauna în sufletul
meu darul infinit al Domnului!
„Gândacii domnu’ Iovițu, gândacii!” Mentorul meu, Eugen Bădărău, mi-a
povestit numeroase întâmplări din viața sa și a familiei sale. Dacă aș avea talent, aș
face un volum best seller cu ele. Iată o istorie a cărei morală se potrivește în multe
situații. Astfel, tatăl profesorului meu a moștenit o podgorie în sudul Basabiei,
la Ismail. Vița-de-vie era deseori atacată de gândaci și atunci erau tocmiți oameni
din zonă să-i stârpească, dar aceștia îi aruncau în coșuri de nuiele ca pe struguri.
În cele din urmă, stăpânul i-a întrebat de ce nu-i omoară pentru că mulți gândaci se
cățărau să scape. Nu boierule, i-au spus aceștia, uite, unul dacă încearcă să se
ridice, 20 se agață de el și-l trag înapoi! De multe ori profesorul meu Bădărău
m-a atenționa cu „Gândacii domnu’ Iovițu, gândacii!”
Iulie 1963, prima mea ieșire în vest, la Paris, unde l-am însoţit pe profesorul
Bădărău la a VI-a Conferință Internațională de Fenomene în Gaze Ionizate, de circa
1000 de participanți din peste 30 de țări. Acolo am prezentat și eu două lucrări, una
în engleză și alta în franceză (când s-au luminat la față participanții majoritari
19 http://www.nipne.ro/community/library/popescu/IovitzuBook7-Gaz_Ionises_Decharges_ Electriques_
Dans_les_Gaz.pdf
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francezi). Am fost încântat de câtă lume bună îl cunoștea pe maestrul meu, care
atunci avea frumoasa vârsta de 76 de ani. Membrii comitetului internațional ne-au
propus ca următoarea conferință internațională să fie la București, adică în 1965
(aceste conferințe se țin periodic, la doi ani) dar Bădărău a reușit ca abia în 1969 să
organizeze la București a IX-a ediție a acestei conferințe, care a fost și prima mare
conferință științifică internațională de până atunci din România. Aceasta s-a ținut în
Aula și amfiteatrele Facultății de Drept a Universității din București la care, la
insistențele profesorului meu, am acceptat să fiu secretar general. Cu mult drag îmi
aduc aminte cum, la intrarea în marea aula de la Drept, era expusă, pe multe standuri,
cartea noastră de gaze ionizate în limba franceză, proaspăt apărută în Editura
Dunod din Paris.
Tot profesorul Bădărău, prin excelentele sale relații internaționale, a obținut o
bursă Humboldt pentru mine la prietenul său, Prof. Lochte-Holtgreven, directorul
Institutului de Fizică Experimentală al Universității din Kiel, Germania. Acolo mi
s-a alăturat după câteva luni și Denisa, dezvoltând mai departe cercetările noastre
din București de spectroscopie optogalvanică. A fost, cred, cea mai frumoasă perioadă
din viața noastră trăită împreună în străinătate – era anul 1968, anul de la jumătatea
vieții ei. Am și acum pe perete diploma de bursier al Fundației Humbold în perioada
1 Octombrie 1967 – 31 Martie 1969, cu semnătura originală a președintelui fundației,
Werner Heisenberg, laureat Nobel în 1932 „pentru crearea mecanicii cuantice”.
În albumul nostru de pe Internet, Denisa and Iovitzu Photo Album – Ioan-Iovitz
Popescu20 am grupat fotografiile din această minunată perioadă sub titlurile:
 Humboldtians 1968 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)21
 German Dream 1968 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)22.
Apogeul vieții noastre profesionale, al Denisei și al meu, abia acum avea să
vină, când Fundația Națională de Științe a Statelor Unite ne-a finanțat substanțial
un program de cooperare științifică de-a lungul a 10 ani (1971–1981) cu Prof.
Carl B. Collins de la Universitatea din Dallas, Texas (The U.S. – Romanian Project in
Atomic and Plasma Physics). Rezultatele obținute au fost pe măsură și au evoluat
în direcția spectroscopiei multifotonice, începută de noi încă din Germania. Cercetările
de la IFTAR București și cele efectuate în cele două stagii ale Denisei la Universitatea
din Dallas, Texas au fost finalizate prin publicații în cele mai bune reviste americane de
fizică și au fost propuse de câteva ori pentru Premiul Nobel în Fizică. Am grupat
fotografiile din această fertilă perioadă sub titlul American Dream 1973 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10)23 din foto-albumul menționat mai înainte.
20

www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album.html
www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_Humboldtians_1968/
Denisa_and_Iovitzu_Humboldtians_01.html
22 http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_German_
Dream_ 1968/Denisa_and_Iovitzu_German_Dream_01.html
23 http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_American_
Dream_1973/Denisa_and_Iovitzu_American_Dream_01.html
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Demnă de menționat în perioada următoare este colaborarea cu fostul meu
student supradotat, regretatul Dr. Silviu Olariu (1955–2013), cu lungile noastre plimbări
de la Măgurele. Una din temele preferate ale discuțiilor noastre era dualismul
undă-corpuscul, paradigma fundamentală a fizicii moderne. Rezultatul a fost cel
mai citat articol de sinteză al nostru, de 100 de pagini, publicat în cea mai importantă
revistă de fizică, Reviews of Modern Physics, despre efectele cuantice ale fluxurilor
electromagnetice: S. Olariu and I. Iovitzu Popescu, The quantum effects of
electromagnetic fluxes, Rev. Mod. Phys. 57, 339–436 (1985).
Cu multă pasiune am scris cartea Geometrical Optics24, Contemporary
Literature Press, 2017, sau în limba Română, Iovitzu's lectures on OPTICS25,
holograph, Universitatea Bucureşti (1988). Veți vedea cum toată civilizația noastră
a întârziat cu circa 1500 de ani, de la Ptolemeu până la inventarea telescopului
și microscopului, din cauză că legea refracției luminii nu a fost formulată exact,
ca raportul sin i /sin r = n. Deabia apoi a început descoperirea universului
(macro și micro) în care trăim! – Iată concluzia, pe scurt.
„Ptolemeu (circa 100 – circa 170) a fost omul care avea cele mai întinse și
aprofundate cunoștințe de optică din Antichitate și a scris unul dintre cele mai
remarcabile tratate despre optică, Optica lui Ptolemeu. Mult timp considerată
pierdută și cunoscută numai prin citările autorilor din Evul Mediu, a fost în cele din
urmă recuperată din manuscrisele latine, „Ptolemæi opticorum sermones quinque”,
traduse din arabă. Acest tratat cuprinde toate ramurile opticii cunoscute atunci,
și anume vederea, reflecția pe oglinzi plane și concave și refracția. Ptolemeu face
un studiu experimental serios al refracției luminii, o lucrare singulară în Antichitate,
în care a studiat refracția luminii din aer în apă și sticlă, și din sticlă în apă, a descris
instrumentul de măsurare (un disc gradat circular pentru măsurarea celor două
unghiuri), și a lăsat tabele cu datele experimentale privind unghiurile de refracție
corespunzătoare unghiurilor de incidență (la fiecare 10 grade de arc) În particular,
datele lui pentru unghiurile de incidență de 50° și 60° sunt surprinzător de precise.
Este evident că Ptolemeu ar fi putut descoperi legea exactă a refracției. Din
păcate, aceasta a rămas nedescoperită până la Snell (1621) și Descartes (1637) (...)
Dar timpul nu mai avea răbdare, iar capricioasa lege s-a scris atunci singură (și,
în esență, fără alte mijloace decât cele cunoscute de aproape 1500 de ani), prin
mâinile lui Snell (în jurul anului 1621), sub forma cosec r / cosec i = n, și prin
Descartes (1637), sub forma sin i / sin r = n.”
Mult suflet am pus, ca rector, în Seminarul de Filozofie și Știință (1982–1987),
descris mai jos în cartea regretatului ziarist Victor Botez (1933–2018)26.
24 https://editura.mttlc.ro/iovitz-optics.html. Cele mai calde mulțumiri doamnei profesor Lidia
Vianu și domnului Bogdan Voiculescu pentru traducerea în Engleză a cursului meu de Optică
Geometrică (1988).
25 http://library2.nipne.ro/sites/default/files/pdf_concatenat_scan_carte_iipopescu_resize.pdf
26 http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2018/03/Anunt-Victor-Botez.pdf
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Dedicație din partea autorului.

Extras de la pp. 228–231 din cartea „Privind înapoi fără mânie”
de Victor Botez, publicată în București, 2004, cu ISBN 973-87138-0-4
Seminarul de Filozofie și Știință (1982–1987)
Om cu largă deschidere a diapazonului cultural, iubitor de filosofie, literatură,
muzică, Ioan Ioviț Popescu și-a folosit autoritatea de rector pentru a înființa un
seminar multidisciplinar de „Filosofie și știință”, având drept secretar, consilier și
„suflet” întru dificila lui organizare pe dr. Angcla Botez, cercetător principal la
Institutul de Filozofic.
În anii când a funcționat, acesta era un autentic cerc de elită al intelectualității
bucureștene, iar conferințele – îndrăznesc să spun ca un fidel ascultător al lor –
concurau cu multe din cele rostite, pe vremuri, la Fundațiile Regale. Ideea lui Iovițu și
a Angelei era că trebuie să fie impulsionată o mai bună comunicare între slujitorii
multelor dimensiuni ale culturii, realizată din perspectiva filosofie-știință, domenii
între care se purtase un fructuos dialog milenar.
Conferințele și dezbaterile se țineau în sala dc consiliu a facultății de Drept,
neîncăpătoare pentru numeroșii participanți (în jur de 50 la o reuniune). A fost o
idee inspirată invitarea lor de a-și semna numele într-un registru, astfel că acum
putem avea o imagine clară asupra preocupărilor și valorii lor.
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Conferința inaugurală a aparținut fizicianului Ioan-Ioviț Popescu, titlul ei
fiind: „Un model cosmologic energetic – informațional – Etheronica”, iar data rostirii
3.04.1982. Îmbrăcat într-un impecabil costum bleumarin, folosind din când în când
tabla și creta pentru a ne „figura” ultima particulă imaginată de el fizico- matematic
și filosofic din atât de complicata și misterioasa structură a Cosmosului, Iovițu
făcea o expunere de mare clasă, într-un rafinat stil academic. Ne purta într-o lume
fantastică din care făceam parte fără a-i putea cuprinde, înțelege și atinge decât
într-o ridicol de mică măsură complexitatea, infinitudine. Modelele cosmologice
(fuseseră elaborate cam două sute în timpul istoric al culturii pe minuscula planetă
Terra) sunt armonioase construcții teoretice, care înnoadă cunoscutul eu puterea
de anticipație așteptându-și demonstrarea în realul palpabil sau vizibil.
Ea seamănă, pe alocuri, cu opera artistică, și ea un cosmoid, dar în cazuri
excepționale, dacă e confirmată, poate revoluționa știința, filosofia, modul de
comprehensiune a lumii în care trăim, așa cum au făcut-o Copernic, Newton,
Galilei, Einstein, împingând frontierele a ceea ce știm mult dincolo de ceea ce secolele
anterioare o „ziceau” născând noi paradigme. O succintă expunere a ceea ce
înțelegea Iovițu prin eteronică se află în interviul acordat mie în urmă cu două
decenii, republicat... mai la vale, în carte.
Conferințele ulterioare din 1982 au fost susținute de prof. univ. Paul
Constantinescu, matematician, și s-au referit la: „Modelarea cibernetică a organizării
și dezvoltării sistemelor”; Florin Fclecan, conf. univ. chimist: „Noțiunea de finalitate
în chimia contemporană”; Nicolae Ionescu-Pallas – fizician, „Conceptul de materie
în fizică și cosmologie”; Eugen Macovschi, academician – biolog, „Implicațiile
filosofice ale problematicii biostructurii”. În anul 1983 cercul a audiat conferințele
rostite de Victor Velculescu, cercetător științific dr – fizician, „Despre numere mari
și foarte mari”; Paul Popescu-Neveanu, prof. univ. – psiholog, „Conceptul de câmp
în psihologia contemporană”; Andrei Dorobanțu, cercetător științific dr. – fizician,
„Noi discipline științifice? Sinergetica și teoria catastrofelor”; Paul Postclnicu, prof.
univ. – informatician, „Priorități românești în cibernetică”; Ion Cuculescu, prof.
univ. – matematician, „Despre numere întâmplătoare”; Constantin Maximilian,
prof. univ. – biolog, „Genetica între da și nu”. În anul 1984 au conferențiat Dumitru
Ghișe, prof. univ. – filosof, „Valorile – câmp al existenței umane”; Mircea Flonta,
conf. univ. – filosof, „Determinații filosofice în gândirea fizică modernă”; Mariana
Beliș, conf. univ. – informatician „Libertate și necesitate în sistemul cibernetic”;
Doru Mărginean! cercetător științific dr. – biolog, „Biologia moleculară și conceptul
de materie vie”; Ionel Purica, prof. univ. – fizician, „Despre particule «elementare»”;
Eugen Simion, critic literar, „Critica literară: – metodă sau creație”; Titu Georgescu,
prof univ. – istoric, „Istoria cu fața spre viitor”; Gheorghe loniță, prof. univ. –
istoric, „Istorie și actualitate în problematica fundamentală a mișcării comuniste
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șl muncitorești internaționale”. În anul 1985 s-au audiat conferințele ținute de:
Solomon Marcus, prof. univ. – matematician, „Discret și continuu”; Alexandru
Balaban, academician – chimist, „Simetria în structuri și reacții chimice”; Aurel
Stroe, compozitor, „Câteva dimensiuni ale muzicii într-o viziune contemporană”;
Ion Tudosescu, prof. univ. – filosof, „Simetria și asimetria ca legi generale și dc
structură a Universului”; Mircea Malița, academician – matematician și filosof,
„Statutul modelelor în știință”. În 1986 au vorbit: Radu Voinea, – academician,
președintele Academiei Române, „Despre creativitate”; Ion Cornea, director al
Institutului de Fizica pământului și seismologie, „Dialectica proceselor geodinamice și
bogățiile pământului”; cercetătorii: Andrei Dorobanțu, – fizician, Amitha Bhose, –
indianistă, Mihai Ciurdariu, – filosof, „Locul științei în gândirea eminesciană”.
Seminarul s-a „stins” în 9 februarie 1987 cu „Țeoria grafurilor” expusă dc
Ioan Tomcscu, – matematician, Andrei Dorobanțu, fizician, acad. Alexandru
Balaban – chimist, conf. univ. Paul Cristea – electrotehnică. Începuse să deranjeze
organele de partid (în special la Centrul Universitar) această rarisimă manifestare
elitistă, în cenușiul vieții academice și culturale care se întuneca pe zi ce trecea.
Ce păcat că nu s-au păstrat acele conferințe, majoritatea de un nivel
informațional, argumentativ și expresiv dc înaltă ținută, cărora le-ar fi stat bine
între coperțile unei cărți dătătoare de seamă pentru gândirea științifică, filosofică
și artistică românească din penultimul deceniu al secolului al XX-lea! Docte și
pasionale erau și confruntările de idei de la „punctul” dezbateri, valoarea asistenței
și participărilor la discuții fiind cu totul remarcabilă. Spicuiesc câteva nume din
filele registrului de „prezență” din anii 1984–1987: Gabriel Andreescu, Alexandru
Boboc, Elena Belu, Petre Bieltz, Mihai Botez, Victor Botez, Paul Caravia, Aculin
Cazacu, Elena Cobianu, Dumitru Dumitrescu, Mircea Dumitru, Argentina Firuță,
Ștefan Georgescu, Elena Gheorghe, Simion Ghiță, Alexandru Giuculescu, Elena
Golu, Nicolae Gogoncață, Aristide Halanay, Ion lanoși, Marius losifescu, Adrian
Paul Iliescu, Crizantema Joja, Mioara Malița, Cătălin Mamali, Nicolae Mariș,
Vintilă Mihăilcscu, Emil Moroianu, Adrian Miroiu, Liubomira Miroș, Oltea Mișcol,
Valentin Mureșan, Mina Nicolaeva, Radu Pantazi, Alexandrina Pârvu, Ilie Pârvu,
Mihai Pelin, Cornel Popa, Stelian Popescu, Adrian Rogoz, Mirela Roznoveanu,
Ana-Maria Sandi, Victor Săhleanu, Grigore Smeu, Mihail Radu Solcan, Șcrban
Stati, Dragan Stoianovici, Adriana Totoescu, Marin Țurlea, Dragoș Vaida, Sorin
Vieru, Ion Zubașcu și mulți alții.
Pot spune că ultima rundă a vieții mele a început în 1990, când m-am
pensionat la cerere, la 58 de ani, la prima ocazie legală. Cum se vede din decizia și
talonul de pensie de mai jos, în anul de grație 2005, după o muncă în învățământ și
cercetare de 45 de ani, aveam o pensie de 381 de lei.

42

IOAN-IOVITZ POPESCU

Decizia de pensionare a lui Iovitzu.

Nu am înțeles exact cum a fost calculată, dar cred că este o variantă a marelui
Constantin Tănase, vedeți la „Algoritm de calcul al pensiei” | Lacrimaroua27. M-a
salvat financiar, in extremis, indemnizația de la Academie.
Ieșirea mea la pensie (în 1990) a coincis cu schimbarea regimului politic din
România, când am și dat foc la carnetul de partid primit în Noiembrie 1962.
Deci m-am pensionat la cerere la 58 de ani, vârsta minimă permisă de noua lege, în
ciuda insistențelor noului rector al Universității din București, Acad. Prof. Nicolaie
Cristescu, să mai rămân profesor activ al Facultății de Fizică. Voiam și eu să mă
27

https://lacrimaroua.wordpress.com/2018/01/27/algoritm-de-calcul-al-pensiei/
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simt, în fine, liber, scutit de răspunderi și de șefi. Funcțiile de conducere administrativă
deținute de mine în epoca comunistă, de decan al Facultății de Fizică (1972–1977),
de director al IFTAR (1977–1981), de rector al Universității din București (1981–
1989) – Dumnezeu mi-e martor că nu mi le-am dorit niciodată. Acestea mi-au fost
efectiv impuse iar eu nu am avut curajul să le refuz, ostentativ și eroic, în acele
vremuri. Personal, ca om eminamente de laborator și de bibliotecă, am avut mult
de pierdut din timpul și energia mea cu astfel de obligații laterale. În legătură cu
aceasta, vă rog să rețineți că eu nu am cerut niciodată să am şofer la scară sau
alte avantaje față de colegii mei din Institut, din Facultate sau din Universitate.
Numai benzina și reparația mașinii personale în toți acei lungi ani „de conducere”
m-au costat mai mult decât indemnizația.
O mare bucurie am avut în anul 1990, la încheierea activității mele universitare,
când studenții au organizat un referendum cu note (DA, NU, ABȚINERE) pentru
toate cele 126 de cadre didactice de atunci ale Facultății de Fizică de la Măgurele.
Rezultatele au stat luni de zile afișate pe geamul ușii principale de intrare în
facultate. La mine au participat la vot 550 studenți, din care 533 au votat DA,
16 au votat NU și unul s-a abținut. O mare delegație a acestor studenți mi-a făcut
o vizită acasă cu propunerea de a accepta să fiu primul lor decan de după Revoluție
și au insistat pe lângă Denisa și mine până târziu în noapte. Le-am explicat că eu
deja depusesem cererea de pensionare la Rector și nu mai revin la această hotărâre.
Ultima strălucire a cooperării noastre științifice româno-americane a fost
finanțată la cel mai înalt nivel de departamentul American al apărării prin Defense
Advanced Research Projects Agency – DARPA28 și European Office of Aerospace
Research and Development – EOARD29 și prin înființarea la Măgurele a Fundației
RC-IGE, Romanian Center – Induced Gamma Emission, al cărei director am fost
(1997–2008), flancat de fostul meu eminent student Călin A. Ur și de celebra
secretară a Institutului de Fizică Atomică, Elena Crăciun. Toată corespondența,
contractele și rapoartele dintre RC-IGE, EOARD-Londra, UTD-Dallas și DubnaMoscova a fost preluată de Biblioteca Națională de Fizică de la Măgurele.
Ideea originală simplă a pornit în 1978 de la cursul meu de fizica plasmei,
când obișnuiam să propun studenților să se gândească la procese elementare noi, cu
mari implicații fundamentlale și aplicative. Unul dintre ele a fost dezexcitarea
nucleelor de viață lungă (isomeri), suspendați în stări excitate de ordinal milionului
de electron-volți, deci eliberarea acestei mari energii interne nucleare, prin simpla
absorbție de fotoni de energie mult mai mică, de exemplu de fotoni din domeniul
razelor X, cu energii de ordinul a numai zece mii de electron-volți. Ideea a fost
preluată, evaluată și publicată de strălucitul meu student, regretatul Dr. Silviu
Olariu, împreună cu mine și cu Prof. Carl B. Collins, articolul nostru reprezentativ
din acei ani fiind postat la Early proposal of X-ray pumping of Gamma-Ray
Lasers (1982)30
Vedeți la DARPA - Wikipedia
Vedeți la Air Force Research Laboratory – Wikipedia
30 https://arxiv.org/pdf/nucl-ex/9907010v1.pdf
28
29
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Interesul a crescut rapid și profesorul Collins a organizat la Predeal, în 1995
și 1997, primele două întâlniri internaționale în această direcție:
 Proceedings of the 1st International Gamma-Ray Laser Workshop
(GARALAS’95), Predeal, Romania, 19 – 23 August 1995, Hyperfine Interactions,
Volume 107, 1997, Baltzer Science Publishers
 Proceedings of the First International Induced Gamma Emission Workshop,
August 16–20, 1997, Predeal, Romania, Editors I.I. Popescu and C.A. Ur, Editura
Metropol, Bucharest, 1999.
Echipa internațională (cu 13 autori din SUA, Rusia, Franța, Ucraina și
România), condusă de profesorul Collins, a forțat mai departe prioritatea și a revendicat
prima dovadă experimentală a emisiei gamma a isomerului 178Hafniu indusă de
razele X, în articolul intitulat: Accelerated emission of gamma rays from the
31-yr isomer of 178Hf induced by X-ray irradiation, C.B. Collins, F. Davanloo,
M.C. Iosif, R. Dussart, J.M. Hicks, S.A. Karamian, C.A. Ur, Ioan-Iovitz Popescu,
V.I. Kirischuk, J.J. Carroll, H.E. Roberts, P. McDaniel, and C.E. Crist, Physical
Review Letters, 82, 695–698 (1999).
From: Anatoly Zadernovsky zadernovsky@mail.ru
To: Carl Collins cbc@utdallas.edu
Cc: „N.C. Zoita” <cnzoita@gmail.com>, Lev Rivlin <rivlin140322@mccinet.ru>,
Jean-Michel Pouvesle <jean-michel.pouvesle@univ-orleans.fr>, Ioan-Iovitz
Popescu <iovitzu@gmail.com>, „Khan, Ehsan” <Ehsan.Khan@science.doe.gov>,
Calin Ur <calin.ur@pd.infn.it>, „Stickley, C. Martin” <Martin.Stickley@darpa.
mil>
Date: Saturday, 18 Mar 2006, 21:21:07 +0300
Subject: Re: DelayedOpportunities
Dear Carl,
We want to express our invariable interest to the trigger problem. We believe
that the only right way out is to continue your researches, so that we wish you do
not lose heart and keep on working on the trigger problem – the problem of
absorbing interest, but simultaneously very intractable one.
We are certain that the prompt publication of the recent results of Dr. Claudiu
Rusu, as well of TRIP and Spring-8 (2004) results would be of highest importance
not only for all the Quantum Nucleonics people, but also for whole unprejudiced
science community.
We once again invite all our colleagues to participate in Laser Physics' 06
Conference with presentations on isomer triggering which are followed by
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publications in the International Laser Physics Journal. This is the best reply to all
malevolent persons.
We strongly believe the truth will finally triumph over all “cabals”!
Sincerely yours,
Lev Rivlin31
Anatoly Zadernovsky
Dar vă amintesc vorba profesorului Bădărău: „Gândacii domnu’ Iovițu,
gândacii!” De data asta, însă, erau marii „gândaci de Colorado” și anume marile
centre nucleare americane: Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) cu
John Becker și Mort Weiss; Argonne National Laboratory (ANL) cu Donald
Gemmel și John Schiffer; Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) cu William
Herrmannsfeldt; California Institute of Technology (CALTECH) cu Steven Coonin;
Los Alamos National Laboratory (LANL) cu Jerry Wilhelmy; Arms Control and
Disarmament Agency, cu Peter Zimmerman. Teama lor a fost că rezultatele noastre
privind emisia stimulată gama ar fi putut conduce la micșorarea fondurilor lor de
cercetare. Aceștia au început o sabotare sistematică a „echipei de la Dallas” prin
blocarea publicațiilor și a accesului la cel mai stabil fascicul de raze X monocromatice
acordabile de la Hyogo, Japonia. Mai mult, au plătit o cunoscută jurnalistă americană,
Sharon Weinberger, să ne denigreze pe Carl Collins, pe mine, pe Denisa, în romanul
Imaginary Weapons (Arme Imaginare), 280 pagini, Nation Books, 2006. Chiar pe
supracoperta cărții apare scris, pe scurt, despre ce este vorba: „The isomer bomb's
strange history is a detective story that begins in communist-era Romania and
ends in the E-Ring of the Pentagon, the corridor that houses the inner circle of
the Defence Department’s leadership.” Adică: „Istoria ciudată a bombelor
isomerice este un roman detectiv care începe în România comunistă și se
încheie cu Inelul E al Pentagonului, coridorul care găzduiește cercul interior
al conducerii Departamentului Apărării”. Denisa și cu mine suntem comentați
la paginile ix, 17–21, 88, 263.
În ciuda acestei propagande, o echipă independentă a DARPA (Defence
Advanced Research Projects Agency) a confirmat din plin rezultatele noastre,
vedeți scrisoarea din 29 Februarie 200832. Aceasta este însoțită de un raport
31 On 26 March 2013, the scientific community suffered a great loss with the passing of Lev
Abramovich Rivlin, an outstanding physicist and a wonderful person. Doctor of Science in Physics
and Mathematics, professor L.A. Rivlin was the scientific head of the Laboratory of Applied Physics
of Moscow State Technical University of Radio-engineering, Electronics and Automation (MIREA)
and a member of the editorial board and editorial council of Kvantovaya Elektronika since its
foundation.
32 http://www.iipopescu.com/TRiggered_Isomer_Proof.pdf
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tehnic de 100 de pagini pe care vi-l țin la dispoziție. După această dată
cercetarea noastră, internațională până atunci, a fost secretizată de autoritățile
DARPA. Toată această competiție acerbă este descrisă în Hafnium controversy –
Wikipedia33 și în Induced gamma emission – Wikipedia34. Ultimele vorbe din
Hafnium controversy sunt:
“In 2009, S.A. Karamian et al. published the results of a four nation team's
experimental measurements at Dubna for the production of quantities of 178m2Hf by
spallation at energies as low as 80 MeV.[21] Besides significantly lowering the
projected cost of production, this experimental result proved the accessibility to
sources of 178m2Hf to be within the capabilities of the several idle cyclotron devices
scattered around the world.”
Cu articolul nostru citat la:
[21]
Spallation and fission products in the (p+179Hf) and (p+natHf) reactions
S.A.KaramianaC.A.UrbcJ.AdamadV.G.KalinnikovaN.A.LebedevaG.K.VostokinaC.B.
CollinseI.I.Popescuc
a

Joint Institute for Nuclear Research, Moscow Region, Dubna 141980, Russia
Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, P.O. Box
MG-6, Bucharest 077125, Romania
c
Induced Gamma Emission Foundation, P.O. Box 34–81, Bucharest 010044, Romania
d
Institute of Nuclear Physics, Řež, Prague CZ-25068, Czech Republic
e
Center for Quantum Electronics, University of Texas at Dallas, Richardson, TX
75083, USA
b

†
Între timp, în seara zilei de Miercuri, 26 Noiembrie, 2003, orele 21:33,
Denisa a trecut la Domnul, deși Ea a rămas, în continuare, și lângă mine! Cum
s-a întâmplat atunci acest trăznet din viața mea am descris pe Internet la
damned_impact_factors - iipopescu.com35 (vezi acolo și nota finală cu evaluarea
scientometrică a doctorului DRACU). Pe scurt, sunt descrise evenimentele
incredibile și înspăimântătoare pe care le-am trăit în Noiembrie 2003 la Clinica de
Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului din Târgu Mureș, un oraș din mijlocul
Transilvaniei. Nu există nicio explicație a tragediei noastre, în afară de faptul că am
întâlnit acolo un chirurg mizerabil și îngâmfat, R.D., numit aici DRACU, care
33

https://en.wikipedia.org/wiki/Hafnium_controversy
https://en.wikipedia.org/wiki/Induced_gamma_emission
35 http://www.iipopescu.com/damned_impact_factors.html
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probabil a fost foarte stânjenit în promovarea sa de standardele scientometrice
propuse de mine la începutul anilor 2000, vezi Journal Ranking and Average
Impact Factors – iipopescu36. Dezastruos, aversiunea lui R.D. față de noi, față de
biata mea soție, Denisa, s-a dovedit a fi una mortală. Fie ca Domnul să facă
dreptate Denisei pe pământ precum în ceruri!
Am încheiat, până la urmă, plângerea mea de pe internet cu rugăciunea
Binecuvântează-i pe duşmanii mei, Doamne! de Sfântul Nicolae Velimirovici,
episcopul Ohridei (1880–1956).
Mi-a preluat-o pe Denisa mai departe Părintele Paroh Anton Ionescu, care, de
atunci, mi-a devenit un drag frate mai mic. În fotoalbumul Denisa & Iovitzu Photo
Album – Ioan-Iovitz Popescu37 am grupat fotografiile, cu locul în care m-am dus
de mii de ori de-atunci, sub titlul Al fine del cammin di nostra vita38.
Ultima strofă a poemului final din Noaptea Iguanei, Actul 3, de dramaturgul
american Tennessee Williams, străjuiește gravată în granit mormântul nostru din
Măgurele:
It was Denisa’s wish to have
These lyrics graven on this stone:
O, Courage! Could you not as well
Select a second place to dwell,
Not only in that golden tree
But in the frightened heart of me?
Curajule, au n-ai putea
Să te strămuţi din casa ta,
Din coama de măslin rotată
În inima-mi înfricoşată?
By Tennessee Williams
Am găsit post-mortem, scris de mâna Denisei, versiunea în limba română de
mai sus. Traducerea, foarte probabil, a fost făcută tot de Ea.

36
37

http://www.iipopescu.com/Jo_rankingb.htm
http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album

.html
38

http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Days_of_September_2007/ Days_
of_September_2007.html
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†
Și acum, pe ultima parte a vieții acesteia, Domnul mi-a trimis doi mesageri
de suflet de mare cultură, pe profesorul lingvist german Gabriel Altmann și pe
profesorul oceanograf olandez Egbert Duursma, care mi-au mângâiat sufletul cu
căldură cu care m-au îmbrățișat și cu vorbele lor înțelepte, deși nu i-am întâlnit
personal niciodată. Cu fiecare din ei s-a întâmplat cu mine un miracol.
Astfel, începând din 2006, împreună cu profesorul Altmann, am analizat
lingvistic un număr foarte mare de texte literare din cele mai diverse limbi și am
publicat 67 de articole și 11 cărți. Două din acestea au apărut într-o mare editură și
anume:
 Popescu, I.-I., Altmann, G., Grzybek, P., Jayaram, B.D., Köhler, R., Krupa,
V., Mačutek J., Pustet, R., Uhlířová, L., Vidya, M.N. (2009). Word Frequency
Studies - De Gruyter.39
 Popescu, I.-I., Lupea, M., Tatar, D., Altmann, G. (2015). Quantitative
Analysis of Poetic Texts - De Gruyter.40 Cităm din prezentarea editorului: “The
book is dedicated to the work of the famous Romanian poet Mihai Eminescu
whose complete work was analysed, which made detailed illustrations of the
method possible. The methods can be used mutatis mutandis for any language
and text. It is the first comprehensive quantitative analysis of a poetic work.”
Cu profesorul Duursma s-a întâmplat altfel, el relansând un mai vechi articol
al meu despre etheroni (1982) și dându-i o largă circulație internațională prin
următoarele broșuri:
 Ether and Etherons. A Possible Reappraisal of the Concept of Ether.
41

1982

 Etherons as predicted by Ioan-Iovitz Popescu in 198242, vedeți, pe scurt,

argumentele pentru etheroni de la paginile 17–25.
 Einstein's Cosmic ether, the Atomic ether, their etherons; small Big43 ...
Am ajuns, astfel, citat cu etheronii în același context cu Einstein, Dirac, Bell,
Polyakov, ’t Hooft, Laughlin, de Broglie, Maxwell, Newton, în Aether theories –
Wikipedia44:
39

https://www.degruyter.com/view/title/34612
https://www.degruyter.com/view/title/304776
41 https://editura.mttlc.ro/iovitz-etherons.html
42 http://www.nipne.ro/community/library/popescu/Etherons.pdf
43 https://www.amazon.com/Einsteins-Cosmic-ether-Atomic-etherons/dp/1974348393
44 https://en.wikipedia.org/wiki/Aether_theories#Conjectures_and_proposals
40
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«In 1982, Ioan-Iovitz Popescu, a Romanian physicist, wrote that the
aether is “a form of existence of the matter, but it differs qualitatively from
the common (atomic and molecular) substance or radiation (photons)”. The
fluid aether is “governed by the principle of inertia and its presence produces
a modification of the space-time geometry” [9]. Built upon Le Sage’s ultramundane corpuscles, Popescu’s theory posits a finite Universe “filled with
some particles of exceedingly small mass, traveling chaotically at speed of
light” and material bodies “made up of such particles called etherons” [10]».
[traducere45]
„În anul 1982, Ioan-Iovitz Popescu, un fizician român, a scris că eterul este
„o formă de existență a materiei, dar diferită calitativ față de substanțele obișnuite
(atomice și moleculare) sau radiație (fotoni)”. Fluidul eteric este „condus de principiul
inerției și prezența sa produce o modificare a geometriei spațio-temporale” [16].
Construită pe baza corpusculilor ultra-lumești ai lui Le Sage, teoria lui Popescu
propune existența unui univers finit „umplut cu niște particule de masă” extrem de
mică, care se deplasează haotic cu viteza luminii”, iar corpurile materiale sunt
„făcute din astfel de particule numite etheroni” [17].
În legătură cu etheronii, vedeți și articolul lui Nicolae Ionescu-Pallas din
Romanian Reports in Physics, Volume 55, Number 1, P. 7–42, 2003, Reflections
Concerning the Genuine Origin of Gravitation Ionescu46 ..., unde, la paginile 14–15
scrie:
„We point out that the term «etheron», and the previous formula of
mass, were, for the first time, proposed by the Romanian physicist Ioan
Iovitzu-Popescu, long time ago, when the compliance between the ether
concept and the General Relativity Theory was by no means evident. By this
remarkable intuition, Iovitzu-Popescu turns out to be a forerunner of the
kind of gravitational theory we enter upon in this scientific work [20].”
[Reference 20. Ioan-Iovitzu Popescu, Etheronics – A possible Reappraisal of the
Ether Concept (in Romanian), Studii și Cercetări de Fizică, t. 34, no. 5, (1982),
p. 451–468. See also: Hypothesis on the Quantizing of the Universe (in Romanian)
in the book: Philosophical Outlook concerning the Rationalism of the Science
(in Romanian), Edited by Dr. Angela Botez, Academic Press, Bucharest, (1983),
p. 9–32].
Încerc să închei tot cu o „fabulă” a mentorului meu Eugen Bădărău. Astfel,
tatăl său, student la Universitatea din Heidelberg, în drum spre țară, a făcut un
popas la Viena și a vizitat faimosul ospiciu. Acolo a fost preluat de la poartă de un
distins domn, în halat alb, care l-a condus prin sanatoriu și i-a dat explicații
detaliate și competente. La despărțire, tatăl profesorului meu, încântat de vizită,
a mulțumit și s-a recomandat „Bădărău, student la Heidelberg”, la care distinsul
domn în halat alb i-a strâns călduros mâna și a zis „Iisus Hristos”.
45
46

https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorii_ale_eterului#Conjecturi_și_propuneri
http://rrp.infim.ro/2003_55_1/d00_pallas.pdf
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Dar asta este doar o glumă față de ce ni se întâmplă astăzi. Mi-e teamă că
trăim deja într-o lume nebună iar Pământul devine prea mic pentru o nebunie așa
de mare!
La sfârșitul vieții constat că aversiunea mea față de „homo politicus” nu s-a
mai atenuat. Dimpotrivă. Contemplați lista Top Ten Most Evil Dictators of All Time
(in order of kill count)47 – Po…și veți vedea că primele două locuri aparțin
comuniștilor, 1. Mao Tse Dung (49–78 milioane de morți) și 2. Stalin (23 milioane
de morți), urmați de național socialiști 3. Adolf Hitler (17 milioane de morți). La
scara României avem și noi sinistrele personaje pe care nu le mai pomenesc. Pe
ultimul îl citez, totuși, cu „Vreți să fiu Președintele vostru?”. Individul este deja la
pușcărie, dar acoliții lui se zbat în continuare, agățați de putere. Mâna Domnului a
salvat România în anul 2019, la Referendumul pentru Justiție și la Alegerile
Europarlamentare din Mai, la alegerea româncei Laura Codruţa Kovesi ca Procuror
Șef al Uniunii Europene, la Alegerile Prezidențiale din Noiembrie. Slavă Domnului!

BULEVARDUL KISELEFF NR. 10
Apropo de PSD, paradoxal, privesc cu adâncă nostalgie clădirea din Bulevardul
Kiseleff nr. 10, unde roiesc, intră și ies, dau interviuri pe scară, unii dintre cei mai
jalnici politicieni ai României.

Kiseleff nr. 10, fostul sediu al muzeului Toma Stelian (inaugurat în 1931),
sediul Uniunii Scriitorilor (1959–1977), sediul PSD (1991 – în zilele noastre).
47

http://www.popten.net/2010/05/top-ten-most-evil-dictators-of-all-time-in-order-of-kill-count/
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O carte recentă a scriitorului Marin Ioniță, Kiseleff 10. Fabrica de scriitori.
(2018) este prezentată astfel48:
„După model sovietic, la începutul anilor 1950, s-a înființat și în România o
școală de literatură și critică literară, cu sediul în palatul de pe Șoseaua Kiseleff
nr. 10. Studenții acesteia au fost selectați din cele mai diverse medii sociale cu
scopul de a făuri o nouă literatură. Printre ei s-a aflat și Marin Ioniță, căruia îi
datorăm cele mai interesante memorii despre o instituție care și-a pierdut până și
arhiva. Sub pana autorului, întâmplări mai puțin cunoscute și scriitori pe nedrept
uitați sunt aduși la lumină. Kiseleff 10. Fabrica de scriitori dezvăluie detalii din
activitatea de tinerețe a Aurorei Cornu, a lui Nicolae Labiș, Ion Gheorghe, dar și a
somităților literare ale vremii, precum Mihail Sadoveanu, Mihai Novicov, Zaharia
Stancu, George Călinescu, Mihai Beniuc. În „fabrica de scriitori” a regimului și-au
perfecționat stilul, învățând, totodată, principiile „luptei de clasă”, cei pe care Lenin
îi numise, la un moment dat, „inginerii sufletului omenesc”. O școală care a scos la
iveală talente, dar a și îndoctrinat tineri scriitori.
În parcul acestei maiestoase clădiri, în spate, se mai află o clădire, cu parter și
etaj, mai mică, în stilul vechilor vile de la Sinaia, probabil pentru personalul de
serviciu. Acolo a fost, la parter, locuința primilor noștri ani de căsnicie, ai Denisei
cu mine (1963–1974), în perioada în care palatul era sediul Uniunii Scriitorilor
(1959–977). Din fericire, în vara lui 1974, ne-am mutat la Măgurele, odată cu
Facultatea de Fizică, și am fost scutiți să vedem foindu-se mai târziu pe acolo
exemplarele noastre de Homo politicus.
În continuare vă dau imagini ale clădirii din spate, unde cele două ferestre din
mijloc, la parter, erau ale cuibului tinereţii noastre (o garsonieră de 20 metri pătrați,
cu bucătărie și baie). De regulă, plecam dimineața și veneam târziu noaptea de la
Institutul de Fizică București (IFB), atunci pe Calea Victoriei 114. Această mică
gospodărie era îngrijită de tânăra secuică Roji, care venea o dată pe săptămână și
lăsa totul în perfectă ordine, curat, spălat, și în frigider mâncare ungurească. În
această modestă locuință am primit vizita multor oameni mari, de la Academicianul
Eugen Bădărău, profesorii germani Walter Lochte-Holtgreven, Johannes Richter și
Kay Niemax, profesorii americani Carl B Collins, Masataka Mizushima și Austin
Cunningham, și până la regretatul meu coleg de bancă la liceu, regizorul Geo
Saizescu. Acesta din urmă ne vizita mai des și, odată, a venit însoțit de, tânărul pe
atunci, distinsul coleg de acum, Academicianul Dumitru Radu Popescu.

48

https://www.librarie.net/p/312272/kiseleff-10-fabrica-de-scriitori
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Clădirea mai mică, din spatele palatului din Kiseleff nr. 10,
unde am locuit cu Denisa în primii ani ai căsniciei noastre (1961–1974).

Denisa, în ziua nunții noastre, pe 10 August 1963.
Iată, mai jos, câteva din pozele ei din acea fericită perioadă.
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Denisa în parcul din Kiseleff nr. 10.
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Denisa cu nepotul nostru, Dorin.
În spate se văd cele două ferestre ale garsonierei noastre.

Denisa în parcul din Kiseleff nr. 10.
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EPILOG 1
SESIUNEA ANIVERSARĂ 85 – ACAD. IOAN-IOVITZ POPESCU49
IOAN-IOVITZ POPESCU 85 INVITAŢIE50
ACADEMICA – 2017 (324–325)
Academia Română added 8 new photos to the album: Academician IOANIOVITZ POPESCU51.
October 17, 2017
SESIUNEA ANIVERSARĂ
Academician IOAN-IOVITZ POPESCU, membru al Secţiei de Ştiinţe Fizice
a Academiei Române, profesor emerit la Facultatea de Fizică a Universității din
București, a fost sărbătorit vineri, 6 Octombrie 2017, în Aula Academiei Române,
cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani. Academician Ioan-Iovitz Popescu, specialist în
fizica plasmei și spectroscopiei Laser, s-a consacrat începând cu anul 2006 domeniului
lingvisticii cantitative.
La eveniment au participat: Academician Ionel-Valentin Vlad, președintele
Academiei Române, Academician Nicolae-Victor Zamfir, președintele Secției de
științe fizice, Prof. Dr. Voicu Lupei, membru corespondent al Academiei Române,
prof. univ. dr. Iancu Iova, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, prof.
dr. Gheorghe Dinescu, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației,
Dr. Alexandru Nicolae, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,
Departamentul de Lingvistică, Universitatea din București, prof. Gabriel Altmann,
Ruhr-University, Bochum, Germany.
Este aniversarea mea la 85 de ani din Octombrie 2017, pe care a
organizat-o distinsul și regretatul meu prieten, Acad. Ionel-Valentin Vlad,
Președintele Academiei Române, care avea să treacă la Domnul peste puțin
timp, la 24 Decembrie 2017. Iată-l cu mine în pozele de mai jos.

49

https://academiaromana.ro/bdar/galeriiFoto/foto2017-1006St70.php
https://academiaromana.ro/com2017/doc/d1006-InvitatieSesiuneAniversara85-IoanIovitzPopescu.pdf
51 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2025324191033755&type=3&__tn__=-UC-R
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Iovitzu cu Acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române.
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Iovitzu la aniversarea sa de 85 de ani.
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Iovitzu la aniversarea sa de 85 de ani. Începând din stânga: Nadia Mezincescu, eu, preotul Anton
Ionescu și membrii Academiei Române Dorin Poenaru, Ionel-Valentin Vlad și Voicu Lupei.

Iovitzu la aniversarea sa de 85 de ani.
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Laudatio făcut de marele lingvist german, Gabriel Altmann,
la cea de-a 85-a aniversare a zilei de naștere a lui Iovitzu (Octombrie 2017)
On Iovitzu, the great linguist

Despre Iovitzu, marele lingvist

Iovitzu and myself were in Germany
Humboldt grantees in the same year
(1966–1967) but we never met. We did
not even know about the existence of
each other. I learned about his existence
in 2007 as two crazy linguists decided
to prepare a honorary volume to my 75th
birthday and asked Iovitzu whether he
could contribute with his famous h-point.
He did it, I read it and recommended
other colleagues to read his article and to
contact him. They did it, Iovitzu contacted
me and we began to realize his 1001 ideas.
He proposed, derived, tested, made „da
Vincian” (though mathematical) figures
and he could not cease. Something is in
his head that drives him to develop new
ideas, combine, propose, be engaged in
the science. He is a scientist par excellence,
he lives for the research.
I know him only from a distance
since 10 years but in that time we wrote
9 books and 51 articles about linguistic
problems, all published in different journals
and publishing houses. For one of the
books („The lambda structure of texts”)
he obtained the most famous prize for
exact sciences in Romania. His ideas came
almost daily, sometimes I did not know
how to store them, it was overwhelming.
Besides, we cooperated with Romanians,
Italians, Brazilians, Germans, Czechs,
Slovaks, Russians, Polish colleagues,
Iranians, Indians, Japanese, Austrians,
Ukrainians, Americans, Englishmen,

Iovitzu și cu mine am fost
bursieri Humboldt în Germania în
același an (1966–1967), dar nu ne-am
întâlnit niciodată. Nici măcar nu am
știut unul de altul. Am aflat despre
existența lui în 2007, în timp ce
doi lingviști nebuni au decis să-mi
pregătească un volum onorific la cea
de-a 75-a aniversare și l-au întrebat pe
Iovitzu dacă ar putea contribui cu
faimosul său punct H. A făcut-o, am
citit și am recomandat altor colegi să-i
citească articolul și să-l contacteze. Ei
au făcut-o, Iovitzu m-a contactat și am
început să realizam cele 1001 de idei
ale lui. El a propus, dedus, verificat,
a făcut figuri „da Vinciane” (deși
matematice) și nu s-a mai oprit. Ceva
se află în capul lui, care îl determină
să dezvolte idei noi, să combine, să
propună, să se angajeze în știință. Este
un om de știință prin excelență, el
trăiește pentru cercetare.
Îl cunosc de 10 ani doar de la
distanță, dar în acest timp am scris
9 cărți și 51 de articole despre probleme
lingvistice, toate publicate în diferite
reviste și edituri. Pentru una din cărți
(„Structura lambda a textelor”) a obținut
cel mai cunoscut premiu pentru științele
exacte din România. Ideile lui au venit
aproape zilnic, câteodată nu știam cum
să le păstrez, era copleșitor. În plus,
am colaborat cu colegi români, italieni,
brazilieni, germani, cehi, slovaci, ruși,
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Chinese, practically with the whole
world. He organized also the Romanian
colleagues (mathematicians, linguists,
literary scientists, computer scientists) and
showed them the way out of isolation in
which we all still live. Though he knows
a number of languages, we correspond
always in the so called „Intelligent
Middle-European Pidgin English” which
is the lingua franca everywhere in the
world. We let proofread our works by a
specialist in English.
As far as I am still informed about
the trends in lingustics, I consider Iovitzu
one of the greatest quantitative linguist
of this century. He thinks differently, is
open for cooperation, for new ideas, for
solutions which could never be created
by a pure linguist. And we are very glad
and proud that a famous physicist found
the way to us, poor linguists. Everybody
in the „club” of mathematical linguists
knows him, he is somebody like G.K.
Zipf was for us in the 20th century.
I wish him much fitness and many
ideas and recommend to everybody in
the Romanian Academy to contact him
and speak to him about their own
problems. I am sure that he has always
a solution, an idea or a new way for
looking at the reality.
On the occasion of his 85th birthday
all my best wishes and many thanks for
inspiring cooperation,

polonezi, iranieni, indieni, japonezi,
austrieci, ucraineni, americani, englezi,
chinezi, practic cu întreaga lume.
El a organizat și colegii români
(matematicieni, lingviști, oameni de
știință literară, de știința calculatoarelor)
și le-a arătat calea de ieșire din izolare
în care încă trăim toți. Deși cunoaște
o serie de limbi, noi corespondam
întotdeauna în așa-numita Engleză –
Pidgin inteligentă din Europa Centrală,
care este lingua franca peste tot în lume.
Lucrările ni le-a corectat un specialist
în limba engleză.
După cât sunt eu de informat
despre tendințele în lingvistică, consider
că Iovitzu este unul dintre cei mai mari
lingviști cantitativi ai acestui secol. El
gândește diferit, este deschis pentru
cooperare, pentru idei noi, pentru soluții
care nu ar putea fi create niciodată de
un lingvist pur. Și suntem foarte bucuroși
și mândri că un fizician faimos a găsit
drumul la noi, bieţi lingviști. Toți cei
din „clubul” lingvisticii matematice
îl cunosc, el este cum era G.K. Zipf
pentru noi în secolul XX.
Îi doresc multă sănătate și multe
idei și recomand tuturor celor din
Academia Română să-l contacteze și
să-i vorbească despre problemele proprii.
Sunt sigur că el are întotdeauna o
soluție, o idee sau un nou mod de a
privi realitatea.
Cu ocazia celei de-a 85-a aniversări,
Gabriel Altmann îi transmit cele mai bune urări și multe
mulțumiri pentru inspirație și cooperare.
Gabriel Altmann
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Iovitzu 85, mulțumire pentru vorbitorii la sesiunea mea aniversară
Domnule Președinte al Academiei Române,
Distins Coleg și vechi prieten Valentin,
Dragi Colegi care m-ați prezentat atât de frumos,
Distinsă audiență,
Vă mulțumesc din toată inima pentru marea onoare pe care mi-o faceți astăzi.
Datorită distinsului profesor Leonida Gherasim și doamnei profesor Doina
Dimulescu, pompa din pieptul meu încă mai bate, iar prin distinsul Profesor Ioanel
Sinescu, înarmat cu LASER, parcă Domnul Însuși a hotărât: NU ÎNCĂ! Și iată
sunt în viață, RESPIR, MERG, GÂNDESC… pe scurt, SUNT FERICIT!
Și astfel am ajuns acum, aici, sub Cupola Spirituală cea mai înaltă a Țării, în
fața Domniilor Voastre, să Vă mulțumesc pentru acest moment înălțător din viața mea.
Folosesc această OCAZIE UNICĂ să mulțumesc din nou colaboratorilor mei
fizicieni, și în mod special regretatei mele soții Denisa și profesorului american,
Carl B. Collins iar, pe ultima turnantă a vieții mele, profesorului German Gabriel
Altmann pentru Lingvistică și profesorului Olandez Egbert Duursma pentru Cosmologie.
În fine, dar nu în cele din urmă, aduc un pios omagiu mentorilor tinereții
mele, Academicienilor Eugen Bădărău și Radu Grigorovici.
La Revedere, poate peste încă 5 ani, cu Voia Domnului!
Vă mulțumesc pentru atenție!
Iovitzu
6 Octombrie 2017

EPILOG 2

Corespondența de e-mail dintre Iovitzu și profesorul Carl B. Collins.

Iată, mai jos, ultima corespondență cu vechiul meu prieten și colaborator,
profesorul american Carl B. Collins (1940–2019), nu cu mult timp înainte de
trecerea lui la Domnul.
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From: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: cbc75080@att.net
Bcc: lenus002@yahoo.com, calin.ur@eli-np.ro
Date: May 17, 2017, 10:54 AM
Subject: Sarkis Karamian
Sad news!
Dumnezeu să-l ierte!
Images for Sarkis Karamian52
Russian nuclear physicist drowns in Antalya - Daily Sabah53
From: Carl Collins <cbc75080@att.net>
To: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: May 17, 2017, 6:31 PM
Subject: Re: Sarkis Karamian
What terrible news about a distinguished basic research physicist! It appears
to have happened while on vacation in October 2015 in Turkey.
Thanks for sharing the Sabah article.
Doina joins me in sending our very best regards.
Sincerely,
Carl
From: Calin A. Ur <calin.ur@eli-np.ro>
To: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: May 17, 2017, 7:31 PM
Subject: Re: Sarkis Karamian
Bună ziua Domnule Profesor,
Ce veste tristă mi-ați dat. L-am întâlnit pe Karamian la Dubna acum doi ani.
M-a dus prin institut și prin oraș. Am vorbit și despre posibilitatea unei colaborări.
Este foarte trist.
Dumneavoastră ce mai faceți? Eu m-am lăsat copleșit de toată munca de la
ELI și nu am mai reușit să vă caut. Îmi pare rău și sper din tot sufletul că sunteți
bine.
Multe salutări și sănătate,
Călin
52 https://www.google.ro/search?q=Sarkis+Karamian&biw=1129&bih=533&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiB4KKZtfbTAhVEfiwKHShRCkoQsAQILQ
53 https://www.dailysabah.com/turkey/2015/10/13/russian-nuclear-physicist-drowns-in-antalya
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From: Carl Collins <cbc75080@att.net>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Aug 27, 2017, 8:25 PM
Subject: Re: May Lord defend us!
Dear Iovitzu,
While it was certainly a big challenge in the Texas coastal towns the significant
and early warnings delivered directions that first explained to residents to evacuate
the costal area and how. In an area of millions of residents it was successful beyond
all reasonable expectations. Only 2 people perished and 12 were hospitalized and
recovering well. News this morning showed a movie of a couple of young men,
waste deep in water on their Houston City street walking somewhere while texting
on a cell phone. It makes the whole matter no less tragic, but in contrast on almost
every weekend about 10 people die in Chicago on the streets from useless violence.
Doina, her Mother, and I remained in Dallas in the house while Jack [now
20 yrs old] in the University closer to Houston stayed in the dormitory and remained
safe ...and dry.
It is hopeful to conclude that these things were sent “to try us” and Texas
responded with alert care and wise decisions both personally and officially.
All best wishes for you and friends there.
Sincerely,
Carl
From: Victoria Malczanek <victoria.malczanek@manhattan.edu>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Nov 15, 2017, 5:38 PM
Subject: Complimente de la Doina și Carl
Iovitzu dragă,
Am vorbit cu Doina ... și ca fetele am petrecut timp bun la telefon.
Au fost extrem de impresionați de faptul că academicienii români te-au sărbătorit
de ziua ta. Probabil o să îți scrie Carl (când poate), dar până atunci primește multe
complimente și urări de bine din partea lor.
Te îmbrățisez cu multă iubire,
Vichy
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From: Victoria Plaveti <vplaveti@gmail.com>
To: iovitzu@gmail.com
Date: Apr 10, 2018, 7:06 PM
Subject: Complimente de la Doina și Carl
Iovitzu dragă,
Am vorbit acum cu Doina și îți transmite multă sănătate și complimente din
partea ei și a lui Carl.
Cu cele mai frumoase gânduri,
Te îmbrățisez,
Vichy
From: Victoria Plaveti <vplaveti@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Oct 23, 2018, 7:31 PM
Subject: Hello from Carl Collins
Iovitzu dragă,
Vorbesc acum cu Doina și îți transmite multă sănătate și „hello from Carl
Collins!”
Sunt stabili și se bucură de toamna texană.
Cu drag te îmbrățisez,
Victoria
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Victoria Plaveti <vplaveti@gmail.com>
Date: Jul 6, 2019, 2:51 PM
Subject: Re: Prof. Carl Collins
Dragi amintiri! Așa era Carl când, Doina și cu mine, l-am întâlnit prima dată,
la a IX-a Conferință Internațională de Fenomene în Gaze Ionizate, București,
Septembrie 1969. Circa 1000 de participanți din 32 de țări. Acad. Eugen Bădărău
era Președinte, eu eram Secretar General, iar Doina, studentă la Limbi Străine,
împărțea documentele și mapele la participanți. Mama Doinei, doamna Borovina,
era secretară la Academia Română. Peste câțiva ani, în 1973, Denisa și cu mine am
fost nașii de cununie ai Doinei cu Carl. La primărie Carl a scris Texas la județul în
care s-a născut. Cununia a avut loc la Biserica Boteanu (Biserica Boteanu –
Wikipedia) iar masa la Intercontinental54.
Dragi amintiri!
Te sărut,
Iovitzu
54 Vezi poze la http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_
Iovitzu_1970s/Denisa_and_Iovitzu_1970s_08.html
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From: Victoria Plaveti <vplaveti@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Aug 15, 2019, 7:56 PM
Subject: O veste tristă... a decedat Prof. Carl Collins
Iovitzu dragă,
Azi am primit mesaj de la Doina, miercuri a decedat prof. Carl Collins.
Dumnezeu să îl odihnească!
Condoleanțe,
Victoria
From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Carl Collins <cbc75080@att.net>, Victoria Plaveti <VPlaveti@gmail.com>,
„Calin A. Ur” <calin.ur@eli-np.ro>, Craciun Elena <lenus002@yahoo.com>
Cc: Dorel Bucurescu <bucurescu@tandem.nipne.ro>, „Acad. Emil Burzo”
<burzo@phys.ubbcluj.ro>, *Radu Bucur Gologan <caprini@theory.nipne.ro>,
MC Dan Demco <demco@dwi.rwth-aachen.de>, „Acad. Cornel Hategan”
<hategan@nipne.ro>, Adrian Dan Ivanov <adriandanivanov@gmail.com>,
„Acad. Voicu Lupei” <lupei_voicu@yahoo.com>, MC Dumitru Mihalache
<Dumitru.Mihalache@nipne.ro>, MC Gheorghe Nenciu <Gheorghe.Nenciu@
imar.ro>, Stefan Andreescu <st.andreescu@gmail.com>, Dorin Poenaru
<poenaru@nipne.ro>, Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>, „Acad.
Nicolae-Victor Zamfir” <nicolae.zamfir@acad.ro>, „Dr. Nadia MEZINCESCU”
<nadiamezin@gmail.com>
Date: Aug 16, 2019, 1:38 PM
Subject: Profesorul Carl B Collins, membru de onoare al Academiei Române,
a trecut la Domnul
Draga mea Doina,
Cu profundă compasiune sunt alături de tine! Carl a plecat la Domnul dar
sufletul lui nu te va părăsi niciodată. Va fi îngerul tău păzitor!
Cu siguranță vei avea semne tari de la El, pe care numai tu le vei înțelege.
Iată mai jos cum au rămas în mintea și în sufletul meu soția mea Denisa
(1932–2003) și soțul tău Carl (1940–2019) la apogeul colaborării noastre științifice.
Dragi amintiri ne leagă pentru totdeauna pe noi patru! Câteva sunt imortalizate
în Denisa & Iovitzu – Photo Album55
Te îmbrățișez cu cel mai mare drag,
Iovitzu
55

http://iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album.html
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Denisa at the time of discovering multiphoton spectra with Professor Carl B. Collins,
Center for Quantum Electronics, UT Dallas56 (the Spring of 1973).

From: Victoria Plaveti <vplaveti@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Dec 9, 2019, 11:41 PM
Subject: Gânduri frumoase și urări de bine, Doina
Iovitzu dragă,
Acum am terminat (o oră și 15 min) o convorbire telefonică cu Doina Collins.
Am povestit și am făcut planuri de vacanță, la vară venim în București.
Doina îți transmite multă sănătate, bucurii și sărbători fericite.
Te îmbrățișez,
Cu drag,
Vichy

56

http://iipopescu.com/Denisa_Popescu_laboratory.html
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EPILOG 3
Iată ultimele sfaturi date de mult iubitul și înțeleptul meu prieten, marele
lingvist german Gabriel Altmann (1931–2020), cu șase săptămâni mai înainte
de a trece și el la Domnul.
From: Altmann
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Jan 15, 2020, 3:39 PM
Subject: AW: my memories in a few pages
Dear Iovitzu,
Thank you for your memories written in an excellent style. I read it with
great interest and compared a famous physicist with a poor linguist. Now I have a
further proposal: Since in our age it is important for the brain to write something,
try to write a novel on the same boy, not telling your name, not telling those of
other colleagues, but writing a literary opus. That means, individual parts of your
vita will change their form in chapters, you can speak about a boy, his contacts,
interests, life, etc. There is enough material! It is not important that it appears
somewhere, it is important that your mind works, that you formulate spoken
sentences, etc. I wrote already 5 literary books and about 100 short stories – all
lying in the computer, all contain something to laugh, e.g. there is a collection
called “Everything is cheese, mister Professor!” (“Alles is Käse, Herr Professor!”,
etc. etc. You are able to write, well, write! Or you can find a colleague among the
literary scientists who would be ready to write it. Some German musicians did it,
too. It must be readable, containing no science, simply the fate of a Romanian boy
through all regimes, situations, conversations, etc. Care merely of style, not of
contents. You may lie, tell impossible things. The only important thing is “to
write!”. Write it as a book to laugh, insert jokes, comical questions and responses,
If somebody tells something, a further sentence may describe how was his mouth,
his eyes, etc. Do not care for truth, describe the fate of Romanians in general,
considering a boy who mastered all problems and made Romania famous.
Do not forget this proposal! Try, try, try. And if necessary, give the results
always to some friend.
Well this is all. Thank you very much. I am glad that you are healthy (I am
not but I do not speak about problems) and will continue.
Cordially,
Gabriel
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From: Altmann
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Jan 16, 2020, 12:42 PM
Subject: AW: my memories in a few pages
Dear Iovitzu,
Wonderful. I wait.
Cordially,
Gabriel
From: RAM-Verlag
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Mar 6, 2020, 10:47 PM
Dear Prof. Popescu,
Gabi died on 2.3.2020 after 6 weeks of illness. I was together with him until
the end and he died peacefully.
Best regards,
Jutta Altmann (his wife)
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Altmann
Date: Mar 7, 2020, 1:47 AM
Subject: Gabriel Altmann
Dear Mrs. Jutta Richter-Altmann,
With the deepest sadness I receive the news of the passing of Gabriel
Altmann, one of my closest friends, the head of the school of quantitative linguistics.
It's a terrible loss.
May God grant you power and comfort in this terrible moment.
Sincerely,
Iovitzu
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From: RAM-Verlag
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Mar 7, 2020, 9:33 AM
Subject: Re: Gabriel Altmann
Dear Prof. Popescu,
Thank you for your kind words.
Best regards,
Jutta Altmann

Es ist Zeit, dass wir gehen.
Ich, um zu sterben – und ihr, um weiter zu leben.
Sokrates57
57 Jedoch, es ist nun Zeit, daß wir gehen, ich, um zu sterben, und ihr, um zu leben. Wer aber
von uns beiden zu dem besseren Geschäft hingehe, das ist allen verborgen außer nur Gott. Sokrates
(470 – 399 v. Chr.), griechischer Philosoph
Quelle: Platon, Apologie des Sokrates, entstanden um 395 v. Chr. 42a
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Gabriel Altmann (* 24 Mai 1931 in Poltár, Tschechoslowakische Republik;
† 2 März 2020 in Lüdenscheid) war ein Sprachwissenschaftler, der lange Jahre an
der Ruhr-Universität Bochum tätig war. Er verbrachte seinen Lebensabend in
Lüdenscheid.
Gabriel Altmann – Quantitative Linguistics
Gabriel Altmann – Wikipedia
Gabriel Altmann’s Bibliography
http://www.ram-verlag.biz/wp-content/uploads/2019/06/Bibliographie.pdf
From: Lidia Vianu
To: Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Date: Mar 7, 2020, 10:34 AM
Subject: Re: Gabriel Altmann
My heart-felt condolences.
Let him rest in peace.
With deep sadness,
Lidia Vianu
From: Victoria Plaveti
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Mar 7, 2020, 5:59 PM
Subject: Re: Gabriel Altmann
Dear Iovitzu,
Those we love don't go away, they walk beside us everyday.
Love,
Victoria
From: DUURSMA
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Mar 7, 2020, 6:40 PM
Subject: Re: Gabriel Altmann (24 Mai 1931 – 2 Martie 2020)
Dear Iovitzu,
I share your deep feelings of loosing a friend. May the Lord receive him in
our last “world” and perhaps we will meet once again. We all live stronger in mind
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during the last years we have. My wife Carla is slowly gliding away in mind,
which is a song we have to live with.
Iovitzu, thank you for your mail.
Deep regards,
Egbert
From: Cristian Hera
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Mar 8, 2020, 9:01 AM
Subject: Re: Gabriel Altmann (24 Mai 1931 – 2 Martie 2020)
Bună dimineața! Marele înțelept Gabriel Altmann a trecut în lumea veșniciei.
Mare pierdere pentru lumea celor buni!
Ultimul mesaj: “Try to write ... Try, try, try. ... and made Romania famous”.
Fantastic. Sfat extrem de util nu numai pentru cei de vârsta noastră ...
Cu prețuire,
Cristian Hera
From: lupea@cs.ubbcluj.ro
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Mar 8, 2020, 1:37 PM
Subject: Re: Fwd: Gabriel Altmann
Domnule Profesor Popescu,
Cu adâncă tristețe am primit vestea trecerii la Domnul a profesorului Gabriel
Altmann. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Pentru mine a fost o deosebită onoare să colaborez cu dânsul și cu
Dumneavoastră. Am avut astfel două modele în munca de cercetare care m-au
ajutat să cresc în domeniul profesional. Această colaborare mi-a dezvăluit totodată
bunătatea sufletească, înțelegerea și frumusețea spirituală a doi oameni deosebiți,
care au jucat un rol important în viața mea.
Cu domnul profesor Altmann am dialogat în 8 și 9 ianuarie și am planificat
scrierea unei lucrări. Era atât de implicat în profesie...
Mă bucur că sunteți atât de activ și mulțumesc că împărtășiți și cu mine
gândurile, ideile și trăirile dumneavoastră.
Vă doresc multă sănătate și putere de muncă!
Cu stimă,
Mihaiela Lupea
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From: dinescug@infim.ro
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Mar 9, 2020, 10:18 AM
Subject: Re: Gabriel Altmann (24 Mai 1931 – 2 Martie 2020)
Domnule Profesor,
Îmi pare atât de rău pentru pierderea lui Gabriel Altmann. Prin intermediul
Dvs. devenise și al meu, o persoană familiară. Vă împărtășesc tristeţea.
Cu drag,
Georgica

ANEXĂ
CORESPONDENȚA CU ANDREEA MUNTEANU,
ELEVĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN”
DIN DROBETA TURNU SEVERIN

From: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Mar 4, 2015, 9:20 PM
Subject: O rugăminte
Bună seara Domnule Profesor,
Numele meu este Andreea şi aşa cum poate ştiaţi, sunt fiica Claudiei Munteanu
şi totodată cea care a făcut legătura între Dumneavoastră şi mama mea, pe cale
electronică.
Nu am avut şansa până acum să vorbesc cu Dumneavoastră dar acum chiar
am nevoie de ajutorul „elevului Ioan-Iovitz Popescu”.
Am devenit extrem de interesată de istoria omenirii şi nu mă refer la războaie,
cronologie sau domnitori, ci mă refer la istoria din spatele cărţilor aprobate de
Ministerul Învăţământului. Ca să fiu mai clară, de secrete şi poveştile trăite de strămoşii
noştri.
Am o mare bănuială, poate şi pentru că mă delectez cu romane politiste, că
ceea ce este prezentat despre oraşul nostru nu este toată povestea....nu mă interesează
ocupaţiile de pe vremea lui Burebista, ci oamenii de faimă ai Severinului de altă
dată.
Sunt pasionată de secrete şi poveşti şi sunt sigură că dumneavoastră, având
„sânge de Burila” mă înţelegeţi. Prefer istoria adevărată nu manuale stufoase pline
de ani şi formalităţi.
Aşa că, aş vrea din tot sufletul să vă rog să mă ajutaţi. Mă interesează în mod
deosebit „adâncurile” oraşului nostru: poveşti de viaţă, valori, moşteniri, cultura şi
construcţiile. Mai ales construcţiile. Pentru că dacă bănuiesc eu bine, orice fiinţă
care s-a născut pe pământul ăsta, a fost „filmat” şi „înregistrat” de ziduri. Casele
ascund secrete şi povesti de viaţă. Durere şi plăcere, tristeţe şi bucurii.... tot ce ţine
de viaţa oamenilor care le-au trecut pragul.
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Liceul Traian, Teatrul, Biblioteca, Muzeul de Artă şi Muzeul Porţile de Fier.....
toate astea au multe poveşti de spus celor care au urechi să le audă. Şi eu chiar am!
Prin urmare, dacă binevoiţi Dumneavoastră, fiind locuitor al oraşului, fiind
elev al Liceului Traian, să-mi împărtăşiţi şi mie din „poveştile din spatele zidurilor”,
v-aş fi profund recunoscătoare.
Ştiu că şi Dumneavoastră sunteţi interesat de istoria familiei Dumneavostră,
legată de Burila Mare şi rudele Dumneavostră şi mami nu v-a putut ajuta foarte
mult legat de Cimitirul satului, dar aveţi cuvântul meu că la vară (pentru că sunt în
majoritatea timpului în sat) am să-mi fac curaj să intru şi să caut cu atenţie. Adevărul
e ca şi pe mine mă interesează să dau de un anumit domn Nae Pănescu, sau mai
degrabă de mormântul dumnealui pentru că îmi este rudă.
Sunt multe întrebări fără răspuns şi unele destul de arzătoare doar că puţini
sunt cei care au „harta comorii”.
Vă mulţumesc că aţi avut timp şi răbdare cu povestioara mea şi v-aş ruga
mult de tot să mă ajutaţi.
Cu respect,
Andreea
From: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
Date: Mar 4, 2015, 11:18 PM
Subject: Re: O rugăminte
Dragă Andreea,
Cu mult drag te încurajez în aventura ta isorică prin locurile amintirilor mele
de suflet. Deocamdată te pun în contact cu foto-albumul meu postat la1
http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_
Photo_Album.html
În particular, îl vezi pe stră-bunicul meu Costică Pănescu, tatăl bunicii mele
Elena Iovitz de pe mama (Elvira Iovitz), postat la poziţiile 001 şi 002 din2
http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Iovitzu_and_his_
parental_family/Iovitzu_and_his_parental_family_01.html
Pot să-ţi povestesc multe despre fiecare poză din acest foto-album.
Cu această fericită ocazie îţi mai ataşez o biografie recentă pentru Dicţionarul
membrilor Academiei Române (ediţia 2016).
Poartă-mă şi pe mine în gând pe la Burila Mare şi Turnu Severin, locuri de
care mă leagă dragi amintiri ale copilăriei şi adolescenţei mele din perioada
1 http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_Photo_
Album.html
2 http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Iovitzu_and_his_parental_family/
Iovitzu_and_his_parental_family_01.html
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primilor mei 19 ani (1932–1951), după care eu am plecat la facultate, părinţii mei
şi fratele de un an cu domiciliu forţat în Regiunea Autonomă Maghiară, iar bunica,
Elena Iovitu, pentru mulţi ani (1951–1964) cu domiciliu forţat în Bărăgan.
Te sărut,
Iovitzu
From: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
Date: Mar 5, 2015, 2:08 AM
Subject: Re: O rugăminte
Dragă Andreea,
L-am cunoscut foarte bine pe nenea Nae Pănescu. El a fost unul dintre fii lui
Costică Pănescu (fost notar la Burila Mare) şi frate vitreg al bunicii mele Elena
Iovitzu (născută Pănescu). Familia lui Nae Pănescu (căsătorit cu tanti Mărioara)
locuia pe Strada Mare din Turnu Severin, aproape de ieşirea spre Șimian, şi era în
relaţii foarte strânse cu familia mea (Popescu Dumitru, Popescu Elvira, Elena Iovitzu şi
cu mine). Îmi aduc aminte că, înainte de război, nenea Nae avea radio (pe atunci o
raritate) şi noi mergeam foarte des pe la el în vizită, la o cafea, dulceaţă, şi un
radio-jurnal. Eram fascinat de ce făcea şi avea nenea Nae. El era un cunoscut şi
apreciat împăietor, de la tot felul de insectare şi animale şi păsări mai mici, până la
animale şi păsări mari, pe care le vindea în toată lumea, şi dintre care erau expuse
şi la Muzeul liceului şi al oraşului. El era şi tehnician profesor de împăietorie la
Liceul Traian. Avea curtea plină de broaşte ţestoase şi uneori de jderi, dintre care
unul m-a alergat în jurul lui până nenea Nae m-a ridicat sus în braţe. Îmi aduc
aminte cum măsuram cu pasul un şarpe cobra foarte lung, pe care tocmai îl primise
pentru împăiat din Asia de Sud-Est. Atelierul lui de acasă era plasat în mijlocul
unui acvariu cu diverse feluri de peşti. Magazia cu exponate era la stradă şi era
foarte bogată, arajată pe mai multe nivele. Într-un coridor spre această magazie
avea schelete umane didactice, cu capul fixat de un arc, astfel că pendulau în stânga
şi dreapta de câte ori erau lovite peste bărbie. Tare m-am speriat când le-am văzut
pentru prima dată, când nenea Nae le pusese în prealabil în mişcare... În timpul
războiului nenea Nae a locuit la Burila Mare, unde a crescut în mod ştiinţific, după
manuale germane şi americane, iepuri de Angora şi porci de rasă, dar şi plante
agricole. Parcă îl văd, mergea şchiop de un picior, pe care nu-l putea îndoi din
cauza unei răni din spatele genunchiului. A fost o figură aparte în familia Pănescu.
Alt frate al lui (şi al bunicii mele) a fost Nenea Iancu Pănescu. Acesta a terminat
politehnica şi era pe atunci inginer electromecanic la Malaxa în Bucureşti. Rolul lui
nenea Iancu în viaţa mea este că a impetit-o pe mama (17 ani) cu tata (29 de ani),
vezi pozele 015 la 020 de la logodna şi nunta de la adresa din mesajul precedent.
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(http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Iovitzu_and_hi
s_parental_family/Iovitzu_and_his_parental_family_01.html).
Multe cărţi ar trebui să scriu să îţi prezint pozele din acest foto-album.
Te sărut,
Noapte bună,
Iovitzu
From: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
To: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Mar 5, 2015, 3:22 PM
Subject: Re: O rugăminte
Vă mulţumesc tare mult că mi-aţi răspuns la e-mail şi că mi-aţi dat aceste
informaţii despre familia Dumneavoastră, pot spune că pozele mi s-au părut
EXTRAORDINARE doar pentru simplitatea şi naturaleţea lor. Din câte am auzit,
se zvoneşte că nea Nae a lăsat şi o „moştenire” în unul dintre animalele
dumnealui....poate aţi auzit ceva despre povestea asta.
În altă ordine de idei, v-aş ruga, dacă puteţi bineînţeles, să îmi trimiteţi
instantanee cu oraşul nostru şi cu Burila şi poate cu Liceul Traian. Ar fi pentru
nişte clarificări ale ideilor mele......de la ce a pornit ideea clădirii Liceului Traian?
Ştiţi cumva istoria?
Mulţumesc,
Andreea
From: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
Date: Mar 5, 2015, 11:16 PM
Subject: Re: O rugăminte
Dragă Andreea,
1. Eu nu am auzit de vreo moştenire secretă lăsată de Nenea Nae dar ipoteza
este plauzibilă. Era un om foarte citit şi plin de surprize. Imaginează-ţi că experimenta
încă din copilărie tot felul de otrăvuri şi chimicale pentru împăietorie. A găsi comoara
lui, însă, este ca şi cum ai căuta un ac într-un car cu fân – a împăiat poate mii de
animale şi le-a împrăştiat în toată lumea. Unele se mai găsesc poate expuse în
Turnu Severin.
2. Alte poze mai relevante, în afară de albumul de pe Internet, nu mai am.
3. Cea mai recentă carte de istorie a Liceului Traian, intitulată „Istoria Colegiului
Naţional Traian”, de Prof. Nicolae Pruna, a apărut anul trecut la Editura PACO,
Bucureşti (2014).
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De asemenea, mai există cartea profesorilor Viorel şi Elena Sahagia intitulată
„Pagini de Istoria Colegiului Naţional Traian”, apărută în 2012 (recent adăugită şi
re-editată, vedeţi la3).
Te sărut,
Iovitzu
P.S. Poţi să-mi spui şi mie cum eşti înrudită cu Nae Pănescu?
From: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
To: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Mar 6, 2015, 2:09 PM
Subject: Re: O rugăminte
Din poveştile bunicului, se pare că nea Nae i-a fost unchi...nu ştiu dacă de
gradul I dar ştiu că a fost rudă cu bunicul meu. Şi printr-o deducţie simplă, sunt şi
eu rudă cu domnul Pănescu. Azi plec la ţară şi sunt chitită să-l întreb pe bunicul tot
ce poate să-mi spună despre Nae Pănescu. El mi-a spus de animale şi de moştenire
şi sunt sigură că ştie să mă lămurească.
Vă transmit tot ce o să aflu duminică, pentru ca să punem lucurile cap la
cap....genealogia e tare complicată.
Vă trimit o poză cu bunicul meu şi cu mami şi vă transmit salutări din partea
tuturor.
Andreea
From: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
Date: Mar 6, 2015, 5:40 PM
Subject: Re: O rugăminte
Dragă Andreea,
Arborele meu genealogic cunoscut de pe partea mamei (Elvira) începe cu
bunicul ei Costică Pănescu.
Costică Pănescu a avut trei soţii, deci trei generaţii de copii:
 cu prima soţie a avut ca fiică pe Margareta şi pe Elena, mama mamei mele
Elvira
3 TREI CĂRȚI CARE VORBESC DESPRE ISTORIA COLEGIULUI NAȚIONAL „TRAIAN”,
DIN DROBETA TURNU SEVERIN
prof. ing. Viorel Sahagia şi prof. ing. Elena Sahagia
Drobeta Turnu Severin 2020
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 cu a doua soţie a avut 4 copii, Nae (împăietorul), Iancu (inginerul), Nicolița şi
Caterina (foarte haioasă, spunea multe glume deochiate), ultimele două căsătorite
în Burila Mare.
 cu a treia soţie, Ana, a avut mai mulţi copii
Iată o veche poză, de pe la 1930, a casei din Burila Mare a lui Costică Pănescu,
şi apoi a fiului său, Nae Pănescu, în care se vede şi bunicul meu Ion-Ioviț (în centru).

Bunicul meu, Ion-Ioviț, în centru (în dreptul porții), Burila Mare, 1930.

Peste drum era casa bunicilor mei (Ion-Ioviţ şi Elena, fata lui Costică), casa
în care s-a născut mama mea Elvira (în 1914) şi apoi eu (1932). Această casă era
ultima la ieşirea drumului spre comuna Crivina, pe Dunăre. Mergând pe drum în
sens invers, ajungeam în centrul comunei, unde era Biserica şi Primăria. Mai departe
drumul cotea la stânga, către comuna Devesel (de unde era tata, Dumitru Popescu).
La acel cot de drum era o mică prăvălioară sau băcănie a domnului Gaman (care
era, înţeleg, stră-bunicul tău, Andreea). De multe ori mergeam să cumpăr câte ceva
de acolo. Desigur, m-am împrietenit şi cu fiul proprietarului, deci cu bunicul tău.
Sărută-l, te rog, cu mult drag din partea mea. ... Mai târziu, i-am făcut o vizită,
împreună cu soţia mea Denisa, la casa voastră din Severin, unde ne-am depanat
dragi amintiri...
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Multe veri ale copilăriei mele le-am petrecut la Burila Mare. Îmi aduc aminte
de mersul cu picioarele goale prin praful ultra fin şi fierbinte4 al drumului de vară
către Balta Mustăţii. Cum ajungeam acolo săream de grabă în apă dar şi ieşeam
repede afară să dau jos de pe mine lipitorile...
Vă sărut, pe tine şi pe ai tăi,
Iovitzu
From: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
To: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Mar 7, 2015, 9:30 PM
Subject: Re: O rugăminte
Bună seara,
Aşa cum am promis, am făcut cercetări....prin urmare: mama stră-bunicului
meu (adică a tatălui bunicului meu) a fost soră cu mama doctorului Tache Pănescu,
deci stră-bunicul şi cu doctorul Tache au fost verişori. E cam depărtat gradul de
rudenie dintre mine şi domnul Nae dar totuşi, suntem rude.
Când aţi fost ultima dată în Burila sau în Severin? Am încercat să-i explic
bunicului meu seara trecută cum s-a schimbat Liceul Traian şi i-am depistat şi clasa
în care şi-a petrecut un an. În acel an fusese bombardat liceul lui şi au fost mutaţi
un an în Traian şi un an l-au făcut la Muzeu. Mă mândresc cu faptul că rudele mele
şi-au lăsat amprenta în liceul ăsta şi că acum am şi eu ocazia să calc aceleaşi
coridoare. E un lucru excepţional pentru mine şi când mă gândesc câte generaţii şi
câte poveşti poartă clădirea asta mi se umple inima! Sunt o persoană care ţine mult
la trăirile oamenilor şi la ceea ce lasă ei în urmă, fie că e vorba de un mistreţ
împăiat, fie că e vorba de un teatru. Vreau să devin arhitect şi să rămân în memoria
oamenilor prin lucrurile pe care le construiesc. Şi poate că de aceea şi nişte iniţiale
scrijelite pe latura unui dulap le consider importante pentru că au însemnat ceva
pentru cineva la un moment dat.
Dumneavostră ce amintiri aveţi legate de liceu? Primele trăiri, primele
lacrimi sau prima iubire? Ce aţi simţit cât timp aţi stat acolo? Eu, una nu mă satur
să privesc în fiecare colţisor şi să găsesc un indiciu din trecut... la vară o să mă duc
în podurile şcolii şi la observator (care, apropos, acum nu mai e ce a fost odată...
4 Abia acum îmi dau seama că acel colb de sub picioarele mele conţinea, cu siguranţă, şi
pulbere din oasele strămoşilor noştri de pe acele meleaguri. Chiar casa de la Burila, în care m-am
născut, avea fundaţia pe un străvechi cimitir, continuat cu un teren viran de alături. Acesta era terenul
pe care am jucat primele, dar şi ultimele, partide de oină. Legenda locului spunea că noaptea apăreau
lumini pe acest loc, indicând prezenţa unor comori. Probabil ecoul acestei legende a ajuns şi la tine.
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toate telescoapele au fost scoase şi, din câte am înţeles, acum nu mai e altceva
decât o cameră goală... păcat!). Nici „Sala Musica” nu mai e ce a fost odată....acum
a mai rămas doar plăcuţa şi în interior e un mic muzeu care nu este accesibil
elevilor....se foloseşte doar dacă câştigă cineva o olimpiadă naţională şi vine
televiziunea să îi ia interviu.....după părerea mea este o mare prostie! Multe lucruri
de valoare sunt prost îngrijite şi altele s-au pierdut de tot....de exemplu, în corpul
construit în 2006, s-a mutat laboratorul de biologie. Odată cu el, toţi prietenii lui
Nea Nae, care acum „dorm” în nişte dulapuri. Unele din aceste corpuri de mobilier
sunt contruite din lemn de trandafir, sculptate cu fineţe şi răbdare. Femeile de
serviciu, împreună cu profesoara de biologie, toarnă apă la florile care sunt pe
aceste corpuri şi apa se scurge pe lemn. E jignitor şi de prost gust să deteriorezi un
lucru care a fost şi este o valoare! Iar ăsta este doar un exemplu... toată lumea e
nepăsătoare cu ce e în jur.
Aştept cu nerăbdare poveştile copilăriei Dumneavoastră!
Andreea
From: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
Date: Mar 7, 2015, 10:19 PM
Subject: Re: O rugăminte
Dragă Andreea,
Te felicit pentru sensibilitatea ta. Ca şi tine, cu Voia Domnului, cu disperare,
şi eu vreau să las o urmă cât mai durabilă pe acest Pământ. Îţi ataşez o listă de
publicaţii recente din care vei lua cunoştinţă de fraţii mei virtuali din toată lumea.
În acest an aştept, cu nerăbdare, apariţia cărţii vieţii mele, într-o mare editură, vezi
prezentarea la5. Cartea este dedicată operei poetice a lui Eminescu.
O altă bucurie recentă mi-a făcut profesorul olandez Egbert Duursma,
prezentându-mă într-un mod incredibil la paginile 8 şi 9 din broşura ataşată despre
ether.6
Cam astea sunt, pe scurt, trăirile mele actuale. Timpul, timpul... Totuşi, din
când în când, îmi voi aduna unele dragi amintiri şi ţi le voi trimite.
Cele mai bune urări de sănătate şi inspiraţie!
Vă sărut,
Iovitzu
5
6

http://www.degruyter.com/view/product/429368
http://www.nipne.ro/community/library/popescu/Einsteins_Cosmic_Ether.pdf
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From: Andreea Munteanu <andreemunteanu@gmail.com>
To: Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Mar 8, 2015, 8:16 PM
Subject: Re: O rugăminte
Vă felicit Domnule Profesor că aveţi aceste lucuri minunate de arătat şi că
sunteţi cu inima şi sufletul în toate.
Sănătate şi numai bucurii pentru primăvara asta!

CAPITOLUL 3
IOVITZU VĂZUT DE NICOLAE IONESCU-PALLAS1,2
Tradus și adaptat din IOVITZU SEEN
BY NICHOLAS IONESCU-PALLAS3
POPESCU Ioan-Iovitz (Ioviț), numit pe scurt Iovitzu (Iovițu), s-a născut la
1 octombrie 1932 în localitatea Burila Mare, un sat la aproximativ 40 de kilometri
(via Hinova, Devesel) de orașul Drobeta-Turnu
Severin, în județul Mehedinți. Este fiul lui
Dumitru Popescu (conductor silvic, născut la
Devesel) și al Elvirei Popescu (născută Iovițu,
la Burila Mare). În copilărie, a petrecut verile
la Burila Mare, în casa bunicii Elena Iovițu,
aproape de Dunăre. De bunicul Ion Ioviț nu a
avut parte decât până în vara lui 1934, când
avea 2 ani, dar destul ca să-și aducă aminte
cum bunicul îl ținea pe genunchi, în tinda
casei, și îi spunea cum se numesc păsările și
animalele din curte. Cu nostalgie își mai aduce
aminte apoi și de praful fin și fierbinte prin
care alerga desculț la scăldat la Balta Mustății.
Ulterior, a urmat școala primară (1939–1943)
și Liceul Traian (1943–1951) din Drobeta Turnu
Severin, unde părinții săi își construiseră o casă
pe Strada Regina Maria 100 (ulterior Strada
Tabla Buții 90), în noul cartier din nord, în
Turnu Severin 1905, bunica Elena
spre Pădurea Crihala și dealurile cu vii.
(în picioare, dreapta), cu sora ei mai
mare și cu bunica lor, Ioana Pănescu.

1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ionescu-Pallas
https://acad.ro/commem/doc2017/d0107-NicolaeIonescuPallas.pdf
3 http://rrp.infim.ro/2008_60_3/01-407-411.pdf
2
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Burila Mare 1931, bunicul Iovițu (în mijloc).

Părinţii lui Iovitzu la căsătorie (4 octombrie 1931).

Iovitzu la 7 luni (Dodonel) şi la 2 ani şi 7 luni.
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El a fost un școlar conștiincios și inteligent, care a terminat liceul cu rezultate
excelente la toate materiile. Cu toate acestea, a decis să se orienteze spre studiul
științelor exacte (fizică-matematică), ferite de atacul ideologic al vremurilor.

Turnu-Severin 1951, Iovitzu la terminarea Liceului „Traian”.

Acest mod de a gândi la o vârstă atât de tânără a fost rezultatul persecutării
familiei sale: bunica sa, Elena Iovițu, a fost deportată în câmpia Bărăganului
(deportarea în Bărăgan a fost o acțiune pe scară largă, întreprinsă în anii 1950 de
regimul comunist, de mutare forțată a categoriilor sociale nesănătoase politic de
lângă granița iugoslavă cu Tito). În același timp, părinții și fratele nou-născut,
Tiberiu, au fost obligați să-și schimbe reședința spre mijlocul țării, în județul Mureș,
pentru mulți ani (iunie 1951–1964). Abia în 1964 familiei lui Iovitzu i-a fost
permisă întoarcerea acasă la Turnu Severin.
Să revenim la anul cardinal 1951, când Iovitzu a părăsit locurile severinene
natale. Simultan cu îngrijorările și emoțiile privind soarta familiei sale, dar dornic
de a-și realiza visul, în toamna acelui an Iovitzu devine student la Universitatea din
București, la Facultatea de Matematică și Fizică. În 1952, opțiunea sa a fost pentru
Secția de Științe Fizice. Treptat, grijile sale materiale au scăzut (a obținut o bursă
constând în cantină și cămin la Universitate), și studentul Iovitzu și-a concentrat
toate eforturile spre studiile sale, în special la Catedra de Optică și Descărcări
Electrice în Gaze din cadrul Facultății de Fizică. Aici a avut șansa de a întâlni doi
fizicieni remarcabili din conducerea Catedrei – Profesorul Eugen Bădărău și Profesorul
Radu Gregorovici. Legăturile lui Iovitzu cu acești doi mari oameni s-au dovedit a fi
de lungă durată, determinând orientarea și poziția profesională a omului de știință
Ioan-Iovitz Popescu. În 1955, Iovitzu și-a susţinut teza de licenţă „Lampa de vapori
de sodiu”, sub supravegherea profesorului Radu Grigorovici. Printre amintirile pe
care Iovitzu le relatează cu afecțiune, se află o anumită clipă a vieții sale studențești,
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când Profesorul Radu Grigorovici i-a trimis incognito, prin intermediul unui membru
al Catedrei de Optică, asistenta Ioana Savopol, suma de 200 de lei (20$).

Iovitzu ca asistent la Facultatea de Matematică și Fizică, Universitatea din Bucureşti.

Dar, surpriza extraordinară pe care Iovitzu o va avea la sfârșitul studiilor sale
universitare a fost înștiințarea profesorului Eugen Bădărău: „Vei fi un nou membru
al Catedrei, cu un salariu de 500 de lei (50$) pe lună. Spune-mi, te rog, mâine,
dacă ești de acord!” La 12 aprilie 1961, Iovitzu și-a susținut teza de doctorat în
Fizică, intitulată „Mecanismul părților catodice ale descărcărilor luminiscente”, sub
conducerea profesorului Eugen Bădărău.
A reuși într-o carieră științifică în România în a doua jumătate a secolului al
XX-lea nu a fost o întreprindere simplă. În 1951, Iovitzu, de numai 19 ani, a
considerat Fizica un domeniu ideal de cercetare în care un tânăr, dotat de natură cu
un real talent, putea să-și pună la dispoziție capacitățile sale de creație în beneficiul
lui și al societății în mijlocul căreia a încercat să-și descopere personalitatea. Dar a
trecut anul de la susținerea tezei și doctoratul lui încă nu era confirmat de Minister
(de comisia numită astăzi CNATDCU). Și de data aceasta a fost același Eugen
Bădărău care a venit în ajutorul lui. În noiembrie 1962, el l-a chemat pe Iovitzu în
cabinetul lui de director al Institutului de Fizică București (IFB), i-a întins o coală
de hârtie și l-a sfătuit să facă, pe loc, o cerere de intrare în partid, ca singura cale de
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a debloca aprobarea întârziată a lui ca doctor (de „candidat în științe”, cum se
numea pe atunci după modelul sovietic). În aceeași lună, pe 22 noiembrie, a fost
primit în organizația de bază a IFB. Doi ani mai târziu părinții, fratele și bunica lui
Iovitzu au fost autorizați să se întoarcă la Turnu Severin.
În ceea ce îl privește pe profesorul Eugen Bădărău (care și-a schimbat
localitatea de naștere de la Ismail, Basarabia – Ucraina la Foltești-Covurlui, în
România, pentru a preveni o repatriere forțată în URSS), datele corecte ale biografiei
sale au fost publicate nu mai devreme de 1982, șapte ani după moartea sa (vedeți
Personalități româneşti ale științelor naturii și tehnicii, 1982; o biografie a lui
Ioan-Iovitz Popescu, care la acea dată, în 1981, a fost numit rector al Universității din
București, poate fi găsită în același dicţionar).
Acum, să ne imaginăm un salt în timp, permițându-ne să punem împreună
două biografii într-o abordare paralelă. Îndrăznim să spunem că nu numai Iovitzu
este o creaţie a lui Bădărău, dar la fel de bine că Bădărău este mult îndatorat lui
Iovitzu și că Bădărău l-a ales pe Iovitzu ca pe un continuator al eforturilor sale de
a crea o şcoală românească de Fizica
Plasmei. De altfel, Bădărău a înțeles nevoia
de a schimba moda veche de abordare a
Fizicii „în principal experimentală” și l-a
încurajat pe Iovitzu să scrie un tratat
aproape complet de Fizica Gazelor Ionizate
(Editura Tehnică, București, 1963, 1965),
tradus și în limba franceză și publicat de
Dunod, Paris (1968). Mai mult decât atât,
Bădărău, recurgând la relațiile sale științifice
internaționale, a organizat la București
cea de-a IX-a Conferință Internațională
de Fenomene în Gaze Ionizate (1969) și
l-a numit pe Iovitzu ca Secretar General.
Între timp, în 1963, Iovitzu s-a
căsătorit cu Denisa-Georgeta Chiru (viitorul
său colaborator) și, profitând de o fereastră
politică deschisă către lumea occidentală,
a mers împreună cu soția sa în Germania
Iovitzu la Conferinţa Internațională de
la o bursă postdoctorală Humboldt de
Gaze Ionizate, Paris, iulie 1963.
la Universitatea din Kiel (1967–1969).
Acolo, Iovitzu și Denisa au avut ocazia să lucreze împreună cu profesorul Johannes
Richter cu privire la o problemă de înaltă precizie de Spectroscopie Atomică
(Spectroscopia de Absorbție a Atomilor de Cesiu Excitați, Zeitschrift für Physik,
226, 160–174 (1969). Iovitzu consideră că această lucrare este prima dintr-o serie
care constituie „nașterea Spectroscopiei Optogalvanice”.
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Bucureşti, Piaţa Amzei, 10 August 1963.
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București, Piața Amzei, 10 August 1963
Ziua căsătoriei dintre Denisa (Dezi) şi Iovitzu.

Aceasta a fost urmată de o colaborare extrem de productivă a lui Iovitzu și
Denisa cu Profesorul Carl B. Collins (directorul Centrului de Electronică Cuantică
al Universității din Dallas, Texas), dezvoltând cercetările lor de detecție termoionică
din Germania la spectroscopia cu laseri acordabili și descoperind experimental,
pentru prima dată, spectrele atomice și moleculare multifotonice. Aceste rezultate
remarcabile au fost publicate într-o suită de articole în PR A, 8, 1666–1672 (1973);
PR A, 8, 2197–2201 (1973); PR A, 9, 1182–1187 (1974); PR A, 10, 813–821 (1974);
PR A, 12, 1425–1431 (1975); PR A, 14, 1662–1671 (1976); APL, 37, 888–890 (1980);
PRL, 44, 139–142 (1980); JCP, 74, 1053–1066 (1981); JCP, 74, 1067–1073 (1981);
JCP, 75, 4852–4862 (1981). Tot acest ansamblu de cercetări științifice românoamericane a fost susținut cu generozitate de către Fundația Națională de Științe a
Statelor Unite (NSF).
Activitatea științifică a lui Ioan-Iovitz Popescu este complexă și variată;
punctul său de pornire este echipamentul experimental și obiectivul său vizează
cunoașterea fundamentală a structurii materiei, prin creșterea acurateței și prin
inventarea de metode noi și puternice. El a reușit în acest fel să dea un nou și
interesant curs al domeniului vechi și clasic al descărcărilor electrice în gaze (care
a și deschis era fizicii moderne prin descoperirea seriilor de linii spectrale și a
razelor X) sugerând noi analogii în domeniul nuclear. Deosebit de fructuoasă a fost
ideea lui Iovitzu despre o posibilă eliberare a energiei izomerilor nucleari metastabili
(de viață lungă) prin iradiere cu raze X, o presupunere făcută în prelegerile sale de
fizica plasmei (1978), prin analogie cu dezexcitarea atomilor metastabili la iradiere
cu microunde. Această idee a fost elaborată și lansată împreună cu studentul său
Silviu Olariu și profesorul Carl B. Collins în articolele Ampliﬁcation of Gamma
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Radiation from X-Ray Excited Nuclear States4, RRP, 27, 559 (1982) și în JAP, 53
4645 (1982), PRL, 42, 1397 (1979); PR. C 20, 1942 (1979); PR C, 23, 50 (1981).
Dramatic, această ipoteză, făcută acum 40 de ani, a produs o mare controversă
internațională, vezi Hafnium controversy – Wikipedia5. Aceasta a început la
scurt timp după primul Workshop Internațional NATO de Raze Gamma, care a
avut loc la Predeal, România, 1995 (Hyperfine Interactions, 107, pp. 3–492 (1997).),
când Carl B Collins și echipa lui internațională (din care făcea parte Iovitzu, Călin
Ur și doctoranzii Claudiu Rusu și Cătălin Zoița) și-au concentrat cercetarea asupra
izomerului Hafniu-178 de viață lungă (31 ani) și spin înalt. Ei au reușit să
demonstreze experimental, pentru prima dată, că emisia controlată a razelor gamma
a acestui izomer este posibilă prin absorbție de fotoni de raze X moi și au publicat
realizările lor în PRL, 82, 695 (1999); PR. C, 61, 054305 (7) (2000); HI, 135, 51
(2001); EPL, 57, 677 (2002); LP, 14, 154 (2004); RPC, 71, 619 (2004); LPL, 2,
162 (2005). Înainte de aceste lucrări se considera imposibilă declanșarea eliberării
unei densități de energie electromagnetică atât de mari stocată în izomerii nucleari.
O confirmare de succes independentă a acestei realizări științifice valoroase a
fost făcută ulterior la National Synchrotron Light Source (NSLS) de la Laboratorul
Național Brookhaven și prezentată de Patrick McDaniel și echipa sa într-un Raport
Sandia (SAND2007–2690, January 2008) intitulat TRiggered Isomer Proof (TRIP)
Test. Menționăm că acest efort a fost finanțat de către US Defense Advanced
Research Projects Agency (DARPA).
Un proiect convergent a fost finanțat de US European Office of Aerospace
Research and Development (EOARD) prin Fundația Induced Gamma Emission din
București (director Iovitzu) pentru producerea izomerului Hafniu-178. Rezultatele
finale sunt prezentate în articolul de sinteză Spallation with intermediate energy
protons as source of long-lived isomers al lui Calin Ur și Sarkis Karamian și
publicat în Romanian Reports in Physics, Vol. 60, No. 3, 539–554 (2008).
Într-un contrast fascinant, recenta izbucnire lingvistică (2006–2016) a lui
Iovitzu este analizată în prezentul volum de către profesorul german Gabriel Altmann.
În cele din urmă, relevanța socială a lui Ioan-Iovitz Popescu este una dintre
cele mai impresionante care se vor întâlni în a doua jumătate a secolului XX în
România. O simplă enumerare relevă o promovare continuă, pas cu pas, de la
simpla etapă a asistentului la Facultatea de Fizică din 1955 până la cea a
profesorului din 1972, decan al Facultății în 1972, director al Institutului de Fizică
și Tehnologia Aparatelor de Radiație (IFTAR) din 1977, Rector al Universității din
București în 1981, membru corespondent al Academiei în anul 1974, membru
titular al Academiei în 1990 și director al Fundației Române de Emisie Indusă
Gamma în 1995. O listă de onoruri similare se regăsește și la regretatul profesor
Ioan Ursu. Ascensiunile profesionale ale celor doi oameni de știință – Ursu și
Iovitzu – sunt motivate de lucrările și rezultatele lor, precum și de statutul respectabil și
moral al vieții lor.
4
5

https://arxiv.org/pdf/nucl-ex/9907010.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Hafnium_controversy

CAPITOLUL 4
OPERA ȘI ȘCOALA LUI EUGEN BĂDĂRĂU1
Traducere și adaptare din
IN MAGISTRI BADAREU MEMORIAM – iipopescu

Mentorul Denisei și al meu, așa cum l-am cunoscut.

1

http://iipopescu.com/badareu.htm
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DATE BIOGRAFICE
Născut: 19 septembrie (2 octombrie) 1887, Ismail. Decedat: 11 martie 1975,
Bucureşti. Naţionalitate: română. Religie: creştină ortodoxă. Cetăţenie: rusă, română
(după venirea la Cernăuţi în 1921). Studii: Studii liceale la Ismail şi Chişinău,
bacalaureat la Ismail (1905). Studii superioare la Technische Hochschule din Graz
(1905–1907) şi apoi la Şcoala Normală Superioară a Universităţii din Pisa (1907–
1911); asistent al prof. Antonio Pacinotti până la moartea acestuia în 1912. Obţine
titlul de doctor în ştiinţe în acelaşi an 1912 la prof. Angello Battelli, directorul
Institutului de Fizică al Universităţii din Pisa, cu teza „Constanta dielectrică a
gazelor şi a amestecurilor de gaze”, în care verifică experimental teoria polarizării
moleculare a constantei dielectrice, respectiv formula Clausius-Mosotti, pentru aer
şi azot până la presiuni de 350 atmosfere. Carieră: Îşi începe activitatea ştiinţifică
şi didactică în ianuarie 1911. Publică primul său memoriu ştiinţific în 1912.
Asistent (1912–1914) la Institutul de Fizică al Universităţii din Pisa. Izbucnirea
Primului Război Mondial (1914) impune tânărului Eugen Bădărău întoarcerea sa în
Rusia. El alege Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Sankt Petersburg, unde este
foarte bine primit de prof. O.D. Chwolson, directorul Institutului de Fizică, unde
devine asistent al prof. A.F. Ioffe (1914–1918) şi al prof. D.S. Rojdestvenskii
(1918–1920) şi obţine titlul de docent (1918). Fondator, împreună cu prof.
D.S. Rojdestvenskii, al Institutul Optic de Stat din Sankt Petersburg, profesor de
optică şi fototehnică şi şef de secţie (1917–1920). În plin război civil, reuşeşte cu
greu să traverseze Ucraina şi să ajungă în România (1921). Este primit la Universitatea
din Cernăuţi, unde este numit profesor de fizică experimentală la Facultatea de
Ştiinţe (1921–1934) şi director al Institutului de Fizică Experimentală (1921–1934), pe
care îl reorganizează şi îl ridică la un nivel ştiinţific european. La Cernăuţi, a mai
fost profesor suplinitor la Catedra de Fizică Teoretică (1922–1928) şi decan al
Facultăţii de Ştiinţe (1926–1928). Considerat cel mai ilustru reprezentant al „şcolii
de la Cernăuţi”, este invitat la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti ca
succesor al lui Constantin Miculescu (1863–1937) şi numit profesor (1935–1962,
profesor consultant după 1964) şi şef al Catedrei şi al Laboratorului de Fizică
Moleculară, Acustică şi Optică (1935–1962). Membru fondator al Academiei de
Ştiinţe din România (1935), membru titular al Academiei Române (12 august 1948),
fondator şi preşedinte al Comisiei de Acustică a Academiei Române (1955). Şef al
Secţiei de Optică şi Spectroscopie (1949–1956) şi preşedinte al Consiliului Ştiinţific
al Institutului de Fizică de la Măgurele al Academiei Române (1949–1956), apoi
director al Institutului de Fizică Bucureşti al Academiei Române (1956–1970).
Organizează prima mare manifestare internaţională de fizică din România: a IX-a
Conferinţă Internaţională de Fenomene în Gaze Ionizate, Bucureşti, 1969 (cu 800
de participanţi din 32 de ţări). Distincţii: Coroana României în gradul de Comandor şi
Meritul Cultural pentru Ştiinţe (înainte de război); Ordinul Muncii Cl. I (1957,
1960); Om de Ştiinţă Emerit (1962); Ordinul Meritul Ştiinţific Cl. I (1966).
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OPERA, ELEVII ŞI COLABORATORII
Eugen Bădărău este considerat fondatorul primei şcoli româneşti de descărcări
electrice în gaze şi de fizica plasmei. Activitatea sa de excepţie din domeniul fizicii
se întinde pe un interval de timp de peste 60 de ani (1911–1975). Pentru convenienţă,
distingem în această activitate mai multe perioade.
PERIOADA ITALIANĂ LA PISA (1907–1914)
Student la Şcoala Normală Superioară a Universităţii din Pisa (1907–1911),
asistent la Institutul de Fizică al Universităţii din Pisa (1912–1914), doctor în
ştiinţe, sub conducerea prof. A. Battelli, cu teza Constanta dielectrică a gazelor şi
a amestecurilor de gaze (1912). Mentori stiinţifici: prof. A. Pacinotti (inventator,
împreună cu Z.-T. Gramme, al dinamului electric), prof. A. Battelli (directorul
Institutului de Fizică). Colaborator: A. Occhialini (tatăl lui G.P.S. Occhialini, creditat,
împreună cu C.D. Anderson (1932) şi P.M.S. Blackett (1933), cu descoperirea
pozitronului). Tânărul E Bodareu (cum s-a semnat Eugen Bădărău pe lucrările din
această perioadă) şi-a adus primele contribuţii ştiinţifice (1911–1913) prin verificarea
experimentală a teoriei Clausius-Mosotti a polarizării moleculare a constantei
dielectrice pentru aer şi azot până la presiuni de 350 de atmosfere: La costante
dielettrica dell'aria fino a 200 atmosfere (cu A. Occhialini), NC, IV, 3–28 (1912);
La costante dielettrica dell’aria fino a 350 atmosfere (cu A. Occhialini), RAL,
XXII, 597–603 (1913); La costante dielettrica dell'azoto ad alta pressione, RAL,
XXII, 480–482 (1913); La compressibilità del clorure di metile, RAL, XXII, 491–493
(1913); Die Dielektrizitätskonstante der Luft bis zu 350 Atmosphären aufwärts (cu
A. Occhialini), AP, 42, 67–93 (1913).
Citări: Tabelele de constante dielectrice din Landolt-Börnstein.
PERIOADA RUSĂ LA SANKT PETERSBURG (1915–1920)
Asistent al prof. A.F. Ioffe (1914–1918) şi al prof. D.S. Rojdestvenskii
(1918–1920) şi docent (1918) la Universitatea din Sankt Petersburg, Facultatea de
Ştiinţe, Institutul de Fizică (director prof. O.D. Chwolson). Fondator, împreună cu
prof. D.S. Rojdestvenskii, al Institutul Optic de Stat din Sankt Petersburg, unde a
fost profesor de optică şi fototehnică şi şef de secţie (1917–1920). Mentori stiinţifici:
prof. O.D. Chwolson (autorul cunoscutului Tratat de Fizică), prof. A.F. Ioffe (unul
din părinţii fizicii semiconductorilor), prof. D.S. Rojdestvenskii (autorul metodei
interferenţiale a „cârligelor”).
În această perioadă, Eugen Bădărău s-a dedicat cercetărilor de optică, şi
anume interferometriei şi birefringenţei induse prin efectul Kerr: Interferometrul
Bădărău-Rojdestvenskii, comunicat la Primul Congres de Ştiinţe din Petersburg
(1918); Ob absoliutnom znacenii elektriceskovo iavleniia Kerra, Protokoly Zasedanii
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S'iezda Fizikov v Petrograde, 4–7 fevralia 1919, Jurnal Russkovo Fiziko-Himiceskovo
Obscestva, 51, 349–350 (1919); Despre valoarea absolută a dublei refracţii electrice
(lucrare semnată cu numele de E. Bădăreu), Academia Română, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice, 1, 1–6 (1923).
PERIOADA BUCOVINEANĂ LA CERNĂUȚI (1921–1934)
La 1 ianuarie 1921 este numit profesor de fizică experimentală la Facultatea
de Ştiinţe de la Universitatea din Cernăuţi şi director la Institutul de Fizică
Experimentală, pe care îl reorganizează şi ridică la un nivel ştiinţific european. Este
cel mai de seamă reprezentant al „şcolii de la Cernăuţi”. Primii săi doctori în fizică:
Herbert Mayer (1900–1992), doctor în ştiinţe fizice din 1926 la prof.
E. Bădărău cu o teză privind mobilitatea ionilor în amestecuri de gaze; urmează
stagii de specializare la Tübingen cu prof. W. Gerlach (1928) şi la Bristol cu prof.
A.M. Tyndall (1932), dedicându-se fizicii suprafeţelor şi a straturilor subţiri; în 1940
a plecat din Cernăuţi pentru a-şi continua activitatea în Germania, stabilindu-se
definitiv în 1950 ca director al Institutului de Fizică şi profesor la Technische
Hochschule für Bergbau und Hüttenwesen din Clausthal-Zellerfeld (rector 1956–
1958); autor al primelor tratate din lume cu subiectul Physik Dünner Schichten,
Stuttgart, Vol. 1 (1950) şi Vol. 2 (1955), primul volum fiind dedicat magistrului
său Eugen Bădărău, este considerat părintele fizicii straturilor subţiri; membru al
Academiei de Ştiinţe din Göttingen (1960).
Theodor Câmpan (1899–1960), doctor în ştiinţe fizice din 1929 la prof.
E. Bădărău cu o teză dedicată ionizării gazelor. În 1940 s-a refugiat la Iaşi,
stabilindu-se până la urmă ca profesor la Institutul Politehnic din Iaşi, Facultatea de
Electrotehnică (decan 1948–1952), unde a predat cursurile de electricitate şi apoi
de termotehnică.
Radu Grigorovici (1911–2008), licenţiat în ştiinţe chimice (1931) şi fizice
(1933), preparator (1933–1934); în toamna anului 1934 şi urmează magistrul la
Universitatea din Bucureşti, unde obţine titlul de doctor în ştiinţe fizice cu teza
intitulată Potenţialul disruptiv în vapori de mercur, susţinută la 8 decembrie 1938;
strălucită carieră didactică universitară (1934–1960) şi de cercetare, şef al secţiei de
semiconductori (1960–1964) şi director adjunct ştiinţific (1964–1974) al Institutului
de Fizică Bucureşti (IFB) al Academiei Române, apoi al Institutului de Fizică şi
Tehnologia Materialelor (IFTM) de la Măgurele, considerat unul din pionierii cercetării
semiconductorilor amorfi. Membru corespondent (1963), membru titular (1990) şi
vicepreşedinte (1990–1994) al Academiei Române. Alţi colaboratori:
Aurel Munteanu (1908–1965), licenţiat în fizică în 1930, preparator (1930–
1932), obţine titlul de doctor în ştiinţe fizice din 1936 la prof. Aimé Cotton în Paris
cu o teză de spectroscopie a substanţelor organice; carieră didactică la Institutul
Politehnic din Bucureşti, unde ajunge conferenţiar (1949), şi de cercetare la Institutul
de Fizică Atomică.
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Dionisie Hacman (1912–1984), licenţiat (1932), preparator din timpul studenţiei
(1931), asistent (1935), a lucrat iniţial sub îndrumarea prof. E. Bădărău apoi, după
plecarea acestuia la Bucureşti, obţine titlul de doctor sub conducerea prof. H. Mayer
cu o teză privind proprietăţile optice ale straturilor subţiri de metale alcaline (1939);
în 1940 se refugiază pentru scurt timp la Bucureşti, unde este primit asistent la
catedra prof. E. Bădărău; din 1941 este trimis la Technische Hochschule din BerlinCharlottenburg, la Catedra de Fizică a prof. O. Haxel, iar din 1947 este angajat la
cunoscuta firmă Balzers A. G. din Lichtenstein.
Gheorghe Maciuc (1905–1982), licenţiat în 1929, asistent (1930–1940),
colaborator al prof. E. Bădărău şi apoi al prof. H. Mayer; după 1940 a emigrat în
SUA.
George Macrin (1911–1991), a fost mulţi ani (1948–1980) şeful Serviciului
Tehnic al Întreprinderilor de Lămpi electrice Steaua Electrică din Fieni, Electrofar
din Bucureşti şi Romlux din Târgovişte; a lăsat importante manuscrise despre
Bucovina, printre care şi Şcoala de fizică de la Cernăuţi, 78 pagini (1985/1986).
Prin opera ştiinţifică din această perioadă, Eugen Bădărău poate fi pe drept
cuvânt considerat ca fondator al primei şcoli de descărcări electrice în gaze,
domeniu în care s-a dovedit un deschizător de drumuri: surse de ioni pozitivi;
emisia electronică secundară din corpuri solide; potenţialul de străpungere al
descărcărilor luminiscente; efectul de încărcare a pereţilor (efectul de pseudovid;
stratificarea coloanei pozitive); influenţa incălzirii electrozilor; demonstraţia energiei
cinetice a razelor canal (1931, dispozitiv cu micro-elice de 17 mg, multiplicat şi
distribuit de Firma Leybold din Köln pentru demonstraţii didactice); descărcare
luminiscentă cu electrod de comandă – catod compus din reţea şi o placă masivă:
mici tensiuni electrice aplicate între acestea controlează curentul descărcării principale
(1933–1934).
Începând din anul 1924, toate lucrările prof. Eugen Bădărău publicate în limbi
străine vor purta semnătura cu numele Eugen Badareu: Über die durch Kationenstöe
aus Platin ausgelösten Elektronenströme im Hochvakuum, PZ, 25, 137–140 (1924);
Über die Wirkung der Stöe langsamer Kationen auf Lithiumchlorid im Hochvakuum,
PZ, 27, 634–637 (1926); Einige Bemerkungen über Ionenquellen, die positive
Ionen aussenden, BFSC, 1, 1–10 (1927); Sur l'énergie cinétique des thermoions
positifs émis par AlPO4, BFSC, 1, 2–4 (1927); Despre căderea catodică, BSRS,
XXIX, 3–8 (1926–1927); Über die Sekundäremission aus festem Körpern, welche
durch Stöe von Partikeln verschiedener Natur erregt wird, BFSC, 2, 97 (1928);
Einige Versuche über die Zündspannung der Glimmentladung bei erhitzter Anode,
BFSC, 2, 193–197 (1928); Über die Zündspannung der Glimmentladung bei
erhitzter Anode in Wasserstoff, BFSC, 2, 326 (1928); Beitrag zum Studium der
Gasentladungen. I. Charakteristiken der Entladungen in Wasserstoff und Stickstoff
bei reduzierten Drucken und Verwendung einer Glühkathode, BFSC, 3, 221–236
(1929); Beitrag zum Studium der Gasentladungen. II. Einige Beobachtungen über
den Einflu der thermischen Behandlung der Elektroden auf die Glimmentladung,
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BFSC, 2, 304–306 (1928); Über den Einflu der Gasbeladung der Kathode auf die
Zündspannung der Glimmentladung in Wasserstoff, BFSC, 3, 1–8 (1929); Über die
Charakteristik der Gasentladung bei sehr tiefen Drucken, BFSC, 3, 88–90 (1929);
Beitrag zum Studium der Gasentladungen. III. Über einige Änderungen der
Zündspannung in Stickstoff und über die Ursachen derselben, BFSC, 4, 32–49
(1930); Über den Einflu von Wandladungen auf die Zündspannung der Gase,
BFSC, 5, 64–70 (1931); Versuche über das Pseudohochvakuum, ZTP, 12, nr. 6,
298–303 (1931); Vorlesungsversuch zur demonstration der Energie der Kanalstrahlen,
ZPCU, 44, 217–218 (1931); Über den Einflu der Wandladungen und der Glaswände
auf die charakteristischen Gröen der Glimmentladung, BFSC, 6, 1–17 (1932);
Über die Steuerung und Auslöschung einer Glimmentladung in einem Rohr mit
Netzkathode und dritter Elektrode, ZTP, 14, Nr.12, 540–543 (1933); Sur un tube
décharge à électrode de commande, BSRP, 36, 1–5 (1934); L’influence des parois
en verre sur l'établissement des stratifications de la colonne positive (cu G. Maciuc),
JPR, 6, 365–368 (1935).
Mai remarcăm din această perioadă contribuţiile lui Herbert Mayer la
mobilitatea ionilor în amestecuri de gaze şi ale lui Theodor Câmpan la emisia
electronică secundară şi curentul ionic la catodul descărcărilor luminiscente:
Contribuţie la studiul mobilităţii ionilor în amestecuri gazoase cu componente cu
caracter negativ (H. Mayer), BSRS, XXIX, teza de doctorat de 61 pagini (1926–
1927); Zur Beweglichkeit in Gasmischungen (H. Mayer), PZ, 28, 637 (1927); Beitrag
zum Studium der Gasionisation durch positive Ionen und der Sekundäremission aus
Platin (T.I. Câmpan), PZ, 30, 858–865 (1929); Der Einflu elektrischer Entladungen
auf die Sekundäremission der Kathode (T. I. Câmpan), PZ, 32, 593–597 (1931);
Über die Stromverteilung an der Kathode einer Glimmentladung (T.I. Câmpan),
ZP, 91, 111–123 (1934).
Citări: Rudolf Seeliger, Handbuch der Experimentalphysik, 13, p. 603;
Rudolf Seeliger, Einführung in die Physik der Gasentladungen (1934); Poggendorffs
Biogr. Handwörterbuch VI, p.102 (1936).
PRIMA PERIOADĂ BUCUREŞTEANĂ (1935–1944)
Invitat la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti ca succesor al lui
Constantin Miculescu (1863–1937), este transferat pe data de 1 ianuarie 1935 ca
profesor şi şef al catedrei şi al laboratorului de Fizică Moleculară, Acustică şi
Optică. În această perioadă, sub conducerea ştiinţifică a prof. Eugen Bădărău şi-au
susţinut doctoratul în ştiinţe fizice Radu Grigorovici, doctor (1938), membru
corespondent (1963), membru titular (1990) şi vicepreşedinte (1990–1994) al
Academiei Române; Liviu Constantinescu, doctor (1941), membru corespondent
(1963) şi membru titular (1990) al Academiei Române; Margareta Valeriu
(Giurgea), doctor (1943), membru corespondent (1991) şi membru titular (1992)
al Academiei Române; şi Gheorghe Brătescu, doctor (1944), succesorul prof.
E. Bădărău la.şefia catedrei (1962). Conform Anuarului Universităţii din Bucureşti,
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membrii catedrei din anii universitari 1940–1942 erau, alături de şeful catedrei,
şefii de lucrări Ştefan Vencov (numit la 1 noiembrie 1923) şi Gheorghe Cristescu
(numit la 1 septembrie 1926) şi asistenţii Radu Țiţeica (numit la 1 octombrie 1934),
Radu Grigorovici (numit la 17 octombrie 1934), Gheorghe Manu (numit la 1 aprilie
1935), Margareta Valeriu (Giurgea) (numită la 1 aprilie 1937), Gheorghe Giurgea
(numit la 1 aprilie 1937) şi Liviu Constantinescu (numit la 15 noiembrie 1941);
colaborări durabile cu catedra au mai avut Dumitru Ştefănescu şi Emanoil Lucatu.
În această perioadă, Eugen Bădărău şi elevii săi aduc importante contribuţii
cu privire la străpungerea electrică a gazelor: Remarques sur le potentiel explosif
dans la vapeur de benzène, CRP, 207, 279 (1938); Le potentiel explosif dans la
vapeur de benzène (cu L. Constantinesco), CRP, 207, 217 (1938); Étude du potentiel
explosif dans la vapeur des hydrocarbures (cu L. Constantinescu), BSRP, 39, 3–29
(1938); Etude du potentiel explosif dans la vapeur des hydrocarbures. II. Toluène
(cu L. Constantinescu), Disquisitiones Mathematicae et Physicae, Bucureşti, 1,
157–161 (1940); Die Townsend'schen Ionisierungszahlen im Benzoldampf (cu Margareta
Valeriu), BSRP, 42, 3–21 (1941); Die Townsend’schen Ionisationskoeffizienten in
einigen Kohlenwasserstoffdämpfen (cu Margareta Valeriu), BSRP, 43, 3–8 (1942);
Despre emisiunea electronică din catodul descărcărilor electrice în gaze, Revista
Ştiinţifică „V. Adamachi”, 28, nr. 1, 3–15 (1942); Die Townsend'schen
Ionisationskoeffizienten in Hg Dampf (cu G.G. Brătescu), BSRP, 44, 1 (1943);
Déterminations des coefficients Townsend dans la vapeur de mercure (cu
G.G. Brătescu), BSRF, 45, 9–25 (1944). Contribuţii remarcabile au mai adus Radu
Grigorovici la studiul străpungerii electrice în vapori de mercur şi Radu Grigorovici
şi Gheorghe Cristescu la studiul torţei de înaltă frecvenţă: Über die Zündspannung
in Quecksilberdampf (R. Grigorovici), BSRP, 38, 7–15 (1937); Die Zündspannung
von reinem Quecksilberdampf (R. Grigorovici), ZP, 111, 596–616 (1939);
Temperaturbestimmungen an einer hochfrequenten Fackelentladung aus der
Intensitätsverteilung in N2 und OH Banden, sowie durch Linienumkehr (R. Grigorovici şi
G. Cristescu), BSRP, 42, 37–51 (1941); Optische Temperaturbestimmungen an der
hochfrequenten Fackelentladung (R. Grigorovici şi G. Cristescu), Naturwissenschaften,
29, 571–572 (1941); Untersuchungen über die Hochfrequenz-Fackelentladung
(R. Grigorovici şi G. Cristescu), RRP, 1, 103–126 (1956); K teorii visokociastotnovo
fakel'novo razriada (R. Grigorovici şi G. Cristescu), Optika i Spektroskopia, 6,
129–136 (1959).
Citări: Th. Rummel, Hochspannungs - Entladungschemie und ihre industrielle
Anwendungen, München, p. 63 (1951); J. Meek şi J. Craggs, Electrical Breakdown of
Gases, Oxford, pp. 54, 78 (1953); A. von Engel, Ionization in Gases by Electrons in
Electric Fields, Encyclopedia of Physics, XXI, 1956, fig. 25 (p. 531), fig. 37 (p. 537),
tabelele 2 şi 3 (p. 539); P.F. Little, Secondary Effects, Encyclopedia of Physics,
XXI, 1956, fig. 7 (p. 595), fig. 11 (p. 599); A. von Engel, Ionized Gases, Oxford,
1955, tabelul 22 şi fig. 92; S.C. Brown, Basic Data of Plasma Physics,
Massachusetts, 1959, fig. 4.39 (p. 129), fig. 4.47 (p. 133), fig. 11.27 (p. 237),
fig. 11.31 (p. 239); N.A. Kapţov, Fenomene electrice în gaze şi vid (Editura
Tehnică, Bucureşti, 1955).
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A DOUA PERIOADĂ BUCUREŞTEANĂ (1945–1975)
Profesor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe, apoi de Matematică
şi Fizică, Catedra de Acustică, Optică şi Electronică în Gaze (1935–1962, profesor
consultant din 1964) şi director al Institutului de Fizică Bucureşti al Academiei
Române (1956–1970). Eugen Bădărău şi-a reluat şi amplificat cercetările sale,
întrerupte de război, din domeniul descărcărilor electrice în gaze. La elevii din
perioada anterioară se vor adăuga noi elevi şi colaboratori, mulţi dintre ei
obţinându-şi titlul de doctor în fizică sub conducerea sa. Dintre lucrările de început
ale acestei perioade menţionăm: Despre pierderile energiei electronilor în vaporii
de mercur, BSAR, 1, nr. 8, 1–7 (1949); Unele consideraţii cu privire la emisia
electronică din catodul descărcării electrice în gaze, BSAR, 3, nr. 4, 527–532
(1951); Über den Mechanismus der Elektronenemission aus der Kathode in
Glimmentladungen, RRP, 1, 1–13 (1956); Über die Zündspannung und den
Townsendschen Koeffizienten in Methan (cu F. Wächter), RRP, 1, 161–165 (1956);
Hochfrequente Fackelentladung als Spektralquelle (cu Margareta Giurgea, G. Giurgea
şi Ath. Truţia), Colloquium Spectroscopicum Internationale VI, Amsterdam 1956,
Pergamon Press, London, 441–447 (1956).
În mod deosebit Eugen Bădărău a adus contribuţii majore în domeniile:
(i) Cinetica ionilor pozitivi în gaze (1950–1959) cu Mircea Hagiescu-Mirişte:
Pierderile energiei ionilor Hg+ în vapori de Hg (cu M. Hagiescu-Mirişte), BSAR,
2, nr. 7, 603–609 (1950); Despre cinetica ionilor pozitivi în hidrogen (cu
M. Hagiescu-Mirişte), Lucrările Sesiunii Generale Ştiinţifice ale Academiei Române,
2 – 12 iunie 1950; Pierderile de energie ale ionilor pozitivi în hidrogen (cu
M. Hagiescu-Mirişte), SCF, 2, 71–79 (1951); Pierderile de energie ale ionilor K+
în hidrogen şi în vapori de Hg (cu M. Hagiescu-Mirişte), CARF, 1, 763–767 (1951);
Despre pierderile de energie ale ionilor pozitivi de heliu şi potasiu în heliu (cu
M. Hagiescu-Mirişte), CARF, 3, 25–29 (1953); Sur la redistribution des vitesses
des ions positifs Hg+ dans la vapeur de Hg à l’intérieur d'un espace équipotentiel
(cu M. Hagiescu-Mirişte), RRP, 1, 189–198 (1956); Über die Kinetik der positiven
Ionen an der Kathode einer Glimmentladung in Quecksilberdämpfen (cu
M. Hagiescu-Mirişte), RRP, 4, 445–448 (1959).
(ii) Descărcarea luminiscentă şi efectul catodului cavitar (1958–1968) cu
Ioan-Ioviţ Popescu şi Iancu Iova, Friedrich Wächter, Dumitru Ciobotaru,
Constantin Popovici şi Maria Someşan: Researches on the double cathode effect
(cu I.-Ioviţ Popescu), JEC, 4, 503–514 (1958); The hollow cathode discharge in
mercury vapour (cu F. Wächter), JEC, 4, 539–543 (1958); Some problems regarding
the phenomena occurring at the cathode of the glow discharge (cu I.-Ioviţ Popescu),
RRP, 5, 41–82 (1960), cu versiunea română în SCF, 10, 689–732 (1959);
Untersuchungen über den Mechanismus an der Kathode einer Glimmentladung (cu
Ioan-Ioviţ Popescu), Proc. of the IVth ICIPG, Uppsala 17–21 August 1959, North
Holland Publ. Co., Amsterdam, IIA, 301–305 (1960); Beiträge zur Klärung des
Mechanismus des Doppelkathodeneffektes (cu I.-Ioviţ Popescu şi I. Iova), AP, 5,
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308–326 (1960); Vorgänge in den Kathodenteilen von anomalen Glimmentladungen in
Helium (cu Ioan-Ioviţ Popescu şi I. Iova), RRP, 5, 287–293 (1960), cu versiunea
română în SCF, 11, nr. 3, 597–603 (1960); Über den Beitrag der Photonen
zur Elektronenauslösung aus der Kathode in Glimmentladungen in Hg-Dämpfen
(cu F. Wächter), AP, 7, 418 (1961); Über die Elektronenauslösung durch
Entladungsphotonen (cu F. Wächter), Proc. of the V-th ICIPG, München, 1188
(1961); Über die Rolle der Resonanzumladung beim Mechanismus der anomalen
Glimmentladung (cu D. Ciobotaru), Proc. of the Symp. on Electron and Vacuum
Physics, Hungary 1962, 489–496 (1962); Sur le transfer résonant de charge électrique
dans les gaz monoatomiques (cu D. Ciobotaru), Proc. of the VIth ICIPG, Paris
1963, 97 (1963); Die Bestimmung der Umladungswirkungsquerschnittes bei der
Glimmentladung in Neon und Xenon (cu D. Ciobotaru), RRP, 8, 197–203 (1963);
Hohlkathodeneffekt in Caesium Dampf (cu C. Popovici, I. Iova şi Maria Someşan),
AP, 15, 313 (1965); Beiträge zum Studium des Mechanismus des Hohlkathodeneffektes
(cu C. Popovici şi Maria Someşan), ZPC, 230, 90–105 (1965); Asupra instabilităţii
de fascicol în plasma luminii negative (cu C. Popovici, Maria Someşan şi Viorica
Nistor), Comunicările Sesiunii Generale Ştiinţifice „Centenarul Academiei Române”,
1966; Glow-discharge to high-voltage-arc transition in argon-water vapour atmosphere
(cu Ath. Truţia şi O. Zamfir), RRP, 11, 847 (1966); Contributions to the study of
hollow cathode effect (cu C. Popovici şi Maria Someşan), RRP, 12, 3–11 (1967);
On the amplification of the intensity of discharge current and radiation in hollow
cathode discharges in magnetic field (cu C. Popovici şi Maria Someşan), Proc. of
the VIIIth ICIPG, Vienna, 1967; Amplification of current and radiation intensities
in the negative glow plasma of a hollow cathode discharge in magnetic field (cu
C. Popovici şi Maria Someşan), RAL, Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali,
XIV, 245–248 (feb. 1968).
(iii) Diode şi plasme termoionice (1964–1965) cu Ioan-Ioviţ Popescu, Geavit
Musa, Denisa Popescu, Constantin Ghiţă şi Alexandra Baltog: Some data on cesium
thermionic converters with mercury and xenon mixtures (cu Ioan-Ioviţ Popescu şi
O. Zamfir), JEC 16, 653–658 (1964); Investigations on the cesium-mercury diode
(cu Ioan-Ioviţ Popescu, C. Ghiţă şi O. Zamfir), BJAP, 15, 1171–1178 (1964); The
influence of cathode geometry on the work of thermionic converters (cu C. Popovici),
JEC, 16, 537 (1964); Investigations on the cesium-cadmium diode (cu Ioan-Ioviţ
Popescu, C. Ghiţă, G. Musa şi O. Zamfir), BJAP, 16, 63–67 (1965); Atomic
absorption by electron spectroscopy (cu Ioan-Ioviţ Popescu, C. Ghiţă şi G. Musa),
RRP, 10, 785–798 (1965); Atomic absorption of alkali vapors by the space charge
amplification method (cu Ioan-Ioviţ Popescu, C. Ghiţă şi G. Musa), Proc. of the
VIIth ICIPG, Belgrade 1967, 372–376 (1965); Investigations on the caesium thermionic
converter with an auxiliary discharge (cu G. Musa şi Denisa Popescu), BJAP, 16,
845 (1965); A caesium-noble gas filled thermionic diode with auxiliary discharge,
(cu G. Musa, Denisa Popescu şi Alexandra Baltog), Proc. of the VIIth ICIPG,
Belgrade 1967; Evidence of Rb-Cd second kind collision by space charge amplification
(cu G. Musa şi Zinca Mariş), Electronics Letters, 1, 26 (March 1965);
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(iv) Cercetări de plasmo-chimie (1959–1962) cu Constantin Popovici şi
Dumitru Stefănescu: Acţiunea descărcării de înaltă frecvenţă asupra butanului
(cu D. Ştefănescu şi C. Popovici), CARF, 9, nr. 11, 1141–1146 (1959); Asupra
descărcării luminiscente în amestec de butan-brom (cu C. Popovici), CARF, 9,
nr. 12, 1249–1256 (1959); Einwirkung der Hochfrequenzentladung auf Butan (cu
D. Ştefănescu şi C. Popovici), RRP, 5, 277–285 (1960); Contribution à l'étude des
décharges à haute frequence dans le methane (cu D. Ştefănescu şi C. Popovici),
RRP, 4, nr. 1 (1960); Date spectrale privind transformarea metanului sub acţiunea
descărcării de înaltă frecvenţă (cu C. Popovici), SCF, 11, nr. 3, (1960); On
luminiscent discharges in a butane-bromine mixture (cu C. Popovici), RRP, 6, nr. 1
(1961); Über die Hochfrequenzentladung in Methan (cu C. Popovici), Proc. of the
Symp. on Electron and Vacuum Physics, Hungary 1962, 451–455 (1962); Beiträge
zum Studium der Oxydation des Methans in der Funkenentladung (cu C. Albu şi
C. Popovici), ZPC, 221 (1962).
(v) Mai remarcăm din această perioadă contribuţiile aduse în continuare de
elevii lui Eugen Bădărău, în primul rând de Ioan-Ioviţ Popescu şi Denisa Popescu,
la introducerea metodelor de spectroscopie optogalvanică şi de spectroscopie
multifotonică cu laseri (1966–1981): Investigation on the thermionic detection of
photoionization spectra of caesium vapors, AP, 18, 103 (1966); Absorptionsspektroskopie
angeregter Caesium-Atome, ZP, 226, 160 (1969); Use of space charge techniques
in the absorption spectroscopy of cesium atoms and molecules, PR, 8A, 1666–1672
(1973); Multiphoton ionization of molecular cesium with a tunable dye laser, PR,
8A, 2197–2201 (1973); Multiphoton excitation and ionization of atomic cesium
with a tunable dye laser, PR, 9A, 1182–1187 (1974); Multiphoton ionization of
cesium through resonant dissociative molecular states, PR, 10A, 813–821 (1974);
Doublet line-strength ratios for the principal series of cesium, PR, 12A, 1425–1431
(1975); Fine-structure measurements of two-photon transitions in atomic cesium
with a tunable dye laser, OC, 16, 251–255 (1976); Multiphoton ionization of
rubidium, PR, 14A, 1662–1671 (1976); Optical impedance spectroscopy, APL, 37,
888–890 (1980); Two-photon technique for the dissociative spectroscopy of simple
molecules, PRL, 44, 139–142 (1980); Photolytic spectroscopy of simple molecules,
Parts I, II, and III, JCP, 74, 1053–1066 (1981); 74, 1067–1073 (1981); 75, 4852
(1981).
Citări: Câteva sute de citări străine, dintre care amintim pe cele ale cunoscuţilor
specialişti din domeniul descărcărilor electrice în gaze şi fizicii plasmei: A. von Engel,
K.G. Emeléus, J.L. Delcroix, G. Ecker, L.A. Sena, Y.M. Kagan, J. Richter,
K. Niemax, P. Camus, G. Schaefer, E. Hansche, K.G. Müller, B.I. Moskalev,
A. Ricard, s. a.
Deşi ponderea majoră a operei sale ştiinţifice se află în domeniul fizicii
descărcărilor electrice în gaze, a gazelor ionizate şi a plasmei, Eugen Bădărău a
avut contribuţii importante şi în alte domenii ale fizicii, cum sunt cercetările
fundementale din domeniul fizicii corpului solid cu Paul Petrescu, Vladimir Țopa
şi Truţia Athanasie: Fenomene de emisiune exoelectronică (cu P. Petrescu), SCF,
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10, nr. 1, 187–192 (1959); Contribuţie la studiul efectului fotoelectric indus (cu
P. Petrescu), CARF, 10, 85–91 (1960); Spectrophotometric study of the colour centers
obtained by different methods in alkalihalides (cu Athanasie Truţia şi Vladimir Țopa),
RRP, 9, 631 (1964).
De asemenea, pe lângă interesul său constant pentru cercetările ştiinţifice cu
caracter fundamental, Eugen Bădărău a avut mereu preocuparea pentru aplicaţii.
Astfel, amintim aici cercetările sale privind aplicaţiile descărcărilor luminiscente,
cu C. Popovici şi G. Musa, privind Regenerarea tuburilor fluorescente cu catod
rece pentru iluminat (cu C. Popovici şi E. Lucatu, 1955–1960), Tehnologia
lămpilor – diode şi triode – cu catod rece (cu G. Musa, 1964), precum şi seria de
lucrări dedicate cercetărilor de acustică şi ultraacustică (1950–1967), cu Mircea
Grumăzescu şi Gheorghe Giurgea: Cercetări cu privire la influenţa ultrasunetului
asupra germinaţiei şi dezvoltării plantelor (cu G. Giurgea), BSAR, 2, nr. 8, 1–5
(1950); Quelques recherches, sur les maquettes, au sujet de la non-uniformité du
champ sonore dans les éspaces clos (cu Gh. Giurgea şi M. Grumăzescu), RRP, 2,
nr. 1, 15–32 (1957); Influenţa înclinării pereţilor unei încăperi asupra uniformităţii
câmpului sonor (cu Gh. Giurgea şi M. Grumăzescu), CARF, 8, nr. 3, 263–268 (1958);
Asupra unui indice de neuniformitate spaţială a câmpului sonor (cu Gh. Giurgea şi
M. Grumăzescu), CARF, 8, nr. 5, 461–466 (1958); Influenţa absorbţiei suprafeţelor
delimitatoare ale unei încăperi asupra uniformităţii câmpului sonor (cu Gh. Giurgea şi
M. Grumăzescu), SCF, 10, nr. 3, 435–441 (1959); Asupra unor condiţii de măsurare
în câmp difuz a coeficienţilor de absorbţie ai materialelor şi structurilor absorbante
de sunet (cu M. Grumăzescu), SCF, 10, nr. 4, 617–625 (1959).
CURSURI ȘI CĂRȚI
Cursuri poligrafiate la Universitatea din Cernăuţi: Curs de Mecanica
Corpurilor Solide (1922), Curs de Fizică Moleculară (1922), Curs de Teoria
Electricităţii (1922), Curs de Electricitate (1924), Elemente de Calcul Vectorial
(1925), Electronică şi Radioactivitate (1925) şi la Universitatea din Bucureşti:
Curs de Acustică şi Optică, 543 pagini (1935), Curs de Acustică, 213 pagini (1945),
Curs de Acustică, 328 pagini (1947), Curs de Optică Ondulatorie, 216 pagini (1948).
Cărţi tipărite: Cinematografia, Bucureşti, Editura Naţională Gh. Mecu,
160 pagini (1942), Introducere în Acustică, Bucureşti, Editura Academiei, 284 pagini
(1953), Ultraacustică şi Aplicaţii, Editura Academiei (1957), Fizica Descărcărilor
în Gaze, Editura Academiei, 301 pagini (1957), Bazele Acusticii Moderne (cu
M. Grumăzescu), Editura Academiei, 508 pagini (1961), Gaze Ionizate – Procese
Fundamentale (cu Ioan-Ioviţ Popescu), Editura Tehnică, 351 pagini (1963), Gaze
Ionizate – Descărcări Electrice în Gaze (cu Ioan-Ioviţ Popescu), Editura Tehnică,
323 pagini (1965), Ultraacustica Fizică şi Tehnică (cu M. Grumăzescu), Editura
Tehnică, 316 pagini (1967) şi Gaz Ionisés, Décharges Électriques dans les Gaz (cu
Ioan-Ioviţ Popescu), Editurile Dunod, Paris, şi Meridiane, Bucureşti, 333 pagini
(1968), devenită monografie de referinţă în ţările francofone pentru studenţii de la
cursul de fizica plasmei.
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RELAȚII INTERNAȚIONALE
Eugen Bădărău a avut relații de colaborare cu savanți de mare renume din
străinătate, cum este ilustrat în fotografia alăturată, care îl arată pe Eugen Bădărău
între Lise Meitner (celebra colaboaratoare a lui Otto Hahn, descoperitoarea reacțiilor
nucleare în lanț) și Gustav Hertz (laureat al Premiului Nobel pentru fizică în anul
1925) la o conferință a Societății Germane de Fizică din anii ’60. În continuare vom
menționa numai câteva nume ale unor personalități din domeniul fizicii plasmei și
al descărcărilor electrice în gaze, care au fost în relații de prietenie cu Eugen
Bădărău, ca Rudolf Seeliger (Universitatea din Greifswald), Alfred von Engel
(Universitatea din Oxford), George Emeléus (Universitatea din Belfast), Jean-Loup
Delcroix (Universitatea din Paris-Sud), Walter Lochte-Holtgreven (Universitatea
din Kiel), Manfred A. Biondi (Universitatea din Pittsburgh), Carl B. Collins
(Universitatea din Dallas), Jaap Kistemaker (Institutul de Fizică Atomică și
Moleculară din Amsterdam), Matvey Samsonovich Rabinovich (Institutul de Fizică
„Lebedev” al Academiei de Științe din Moscova), Hans A. Bertele (Politehnica
din Viena), Brana Perovici (Institutul de Științe Nucleare din Belgrad), Ludek
Pekárek (Institutul de Fizică al Academiei de Științe din Praga) și mulți alții.
În vara anului 1969, sub președinția lui Eugen Bădărău, a fost organizată la
București a IX-a Conferință Internațională de Fenomene în Gaze Ionizate,
București, 1–6 Septembrie 1969, cea mai mare și prestigioasă manifestare științifică
de până atunci din România, cu aproximativ 800 de participanți din 32 de țări.
Atunci, ca un suprem omagiu adus lui Eugen Bădărău în pragul celor 82 de ani ai
săi, a fost prezentă la București aproape toată elita activă din lume din acest important
domeniu, căruia el i-a dedicat întreaga viață.

Berlin 1955, Eugen Bădărău între Lise Meitner (celebra colaboratoare a lui Otto Hahn,
descoperitoarea reacţiilor nucleare în lanț) și Gustav Hertz (laureat al Premiului Nobel
pentru fizică în anul 1925), la o conferinţă a Societăţii Germane de Fizică din anii ’60.

102

IOAN-IOVITZ POPESCU

Universitatea din București, Laboratorul de Optică, 30 iunie 1958,
Bădărău cu laureatul Nobel Sir Raman2 și cu soția acestuia.

Universitatea din București, Laboratorul de Optică, 30 iunie 1958,
Margareta Giurgea cu soția lui Raman.
2 The Nobel Prize in Physics 1930 was awarded to Sir Chandrasekhara Venkata Raman „for
his work on the scattering of light and for the discovery of the effect named after him.”
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Raman la Universitatea din București,
Laboratorul de Spectroscopie, 30 iunie 1958.

București 1960, Bădărău cu Iovitzu și Popovici
în Laboratorul de descărcări electrice în gaze.
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Eugen Bădărău la începutul anilor ’60 între Geavit Musa şi Iovitzu.

București 1961, Iovitzu cu tehnicienii Saghin și Cohanciuc.
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București 1961, Iovitzu cu Zamfir și Brânduș.

București 1961, Iovitzu cu Popovici și Zamfir.

105

CAPITOLUL 5
IOVITZU VĂZUT DE GHEORGHE DINESCU
Tradus și adaptat din
Ioan-Iovitz Popescu as seen by Gheorghe Dinescu1
Iovitzu 80 – movie by Andrei Țugulea – YouTube2

Ioan-Iovitz Popescu (Iovitzu)3 la 80 de ani.

1

http://iipopescu.com/Iovitzu_at_80_as_seen_by_Dr._George_Dinescu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hW1rrx4GHp0
3 http://www.iip opescu.com/
2
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Născut la 1 Octombrie 1932, comuna Burila Mare,
județul Mehedinți, lângă Dunăre
Fiul lui Dumitru Popescu și al Elvirei (născută Iovitz)

1931, Elvira Iovitz
și Dumitru Popescu

Copilăria, între 1932–1944, în comuna Buria Mare (vara cu bunica
Elena Iovitz) și în Drobeta-Turnu Severin (cu părinții)

108

IOAN-IOVITZ POPESCU

Adolescența: De la Burila la Drobeta

1939–1943: Școala Primară nr. 3 din Drobeta Turnu Severin
1943–1951: Liceul „Traian” din Drobeta Turnu Severin

Iovitzu
la liceu în 1951

Alte personalităţi foşti elevi ai Liceului „Traian”: Teodor Costescu; Gheorghe
Ionescu-Şişesti; Petre Sergescu; Şerban Cioculescu; Ștefan Milcu; Ștefan Odobleja;
Dumitru Berciu; Traian Lorin Sălăgean; Dan Bălteanu; Geo Saizescu…
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1951 – de la Drobeta Turnu Severin la București 1951–1955:
Student – Universitatea din București, Facultatea de Matematică și
Fizică, 1952 – opțiunea pentru Științele Fizice

1955: Lucrarea de Diplomă cu Acad. Radu Grigorovici, cu subiectul „Lampa
cu Vapori de Sodiu”
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Cariera – la Universitatea din București

• 1955 – Acad. Eugen Bădărău îi propune să rămână la Universitate, la Catedra
de Optică și Descărcări în Gaze
•

Iovitzu acceptă…

Iovitzu asistent (1956)
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• 1961 – Doctorat în Fizică cu Acad. Eugen Bădărău, „Mecanismul Părților
Catodice ale Descărcării Luminiscente”
• 1962 – Facultatea de Fizică devine de sine stătătoare
• 1972 – I.I. Popescu primește gradul de Profesor la disciplina de Fizica
Plasmei, la Facultatea de Fizică, Universitatea din București

1960 – Iovitzu în Laboratorul său din Facultate,
cu Acad. Eugen Bădărău și cu Constantin Popovici.
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…Cariera – la Institutele de Cercetare
1960–1972: Șef al Laboratorului de Fizica Plasmei, Institutul de Fizică București
(IFB, adresa din Calea Victoriei 114)

1964 – IFB – Calea Victoriei 114, Iovitzu, Bădărău, Musa.

1961 – Grup de tineri cercetători de la IFB, Calea Victoriei 114.
În spate: Iovitzu, Iova, Țopa, Musa, Zamfir. În față: Sanda Popescu, Denisa, Luci Ghiţă
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Familia Denisa și Iovitzu Popescu
1963 – Căsătoria cu Denisa-Georgeta Popescu
Ei au lucrat împreună mai mult de 40 de ani …
2003, Denisa moare, neașteptat ...,
Iovitzu continuă cu Ea în suflet ...

1963 – căsătoria

1970

1980

1981
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Cariera: Perioada Humboldtiană
• 1967–1969 – Bursier Humboldt, Universitatea din Kiel, Germania
• Spectroscopie Atomică
• Lucru cu Walter Lochte-Holtgreven și Johannes Richter.

Prof. Walter Lochte-Holtgreven

Prof. Johannes Richter

În Alpi, 1968
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Cariera: Fizica la Măgurele
1972–1977 – Decan al Facultății de Fizică;
1974 – Inaugurarea Platformei de Fizică de la
Măgurele;
1977 – Fizica din România este reorganizată –
Iovitzu este primul Director al Institului de Fizică
și Tehnologia Aparatelor cu Radiații (IFTAR,
1977–1981);

1980

1982 – Iovitzu la tablă

Blocul Turn și Platforma de Fizică de la Măgurele
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Cariera: Perioada americană, Dallas, Texas
• Din 1970 – până în prezent…
• Colaborarea cu Profesorul Carl B. Collins (Directorul Centrului de Electronică
Cuantică al Universității din Dallas Texas) și prieten de o viață cu el
• Spectroscopie multifotonică
• Emisia Indusă Gamma

Centrul orașului Dallas

Denisa şi Carl, 1973
Iovitzu, Dallas, Texas, 1972

Cu colaboratorii și
studenții lui Carl, 1972
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Cariera: Rectorul și Academicianul Ioan-Iovitz Popescu

• Mai 1981 – Octombrie 1989 – Rector al Universității din București;
• 1974 – Membru corespondent al Academiei Române;
• 1990 – Membru titular al Academiei;
• 1992 – Președinte al Secției de Fizică;
• Continuă ca membru activ al Academiei Române.
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La Conferința Națională „Progrese în Fizică”, Craiova, 1983
La Catedră: Marin Ivaşcu, Victor Mercea, eu, Ion M. Popescu și Voicu Grecu (1983).
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…Alte fotografii

…cu Valeriu Novacu, Liviu Sofonea și Ionescu-Pallas (1985).

Cu Eugen Simion, Constantin Noica și Zoe Dumitrescu Bușulenga (1988).
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…Cu colegii de Facultate: Victor Gheorghe, Stelian Turbatu (1977)

…Cu grupul său de cercetare de la IFTAR (1978)
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DESCĂRCĂRI ÎN GAZE ȘI FIZICA PLASMEI
(peste 10 cărți și peste 70 articole în perioada 1958–2008)

 Introducerea efectului optogalvanic ca un nou principiu pentru spectroscopia
laser prin detecție termionică (cu Eugen Bădărău, Denisa Popescu, Johannes Richter,
Carl B. Collins, C. Stănciulescu).
 Prima evidență experimentală a nano-clusterilor (cu Rüdiger von der Heide,
1969)
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SPECTROSCOPIA LASER
(18 articole în perioada 1964–1991)
• Prima evidență experimentală a spectrelor multifotonice atomice și moleculare
cu laseri acordabili (cu Dr. Denisa Popescu și Prof. C.B. Collins, 1973–1974);
•

Spectroscopia de ionizare multifotonică;

•

Fotoliza laser selectivă a moleculelor și spectroscopia fotolitică.
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NOMINATION TO NOBEL PRIZE OF DENISA POPESCU

Ioan-Iovitz Popescu: Induced Gamma Emission by X-ray pumping
Proposal of X-ray pumping of a gamma ray laser

2008: US-DARPA confirmation of the long-lived isomer Hafnium triggering
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SELECTION OF BOOKS ON PHYSICS
CO-AUTHORED BY IOAN-IOVITZ POPESCU

1968

1965

1963

1981

1973–1975

1998

1998
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Iovitzu, Lecții de Optică, 1988, olograf (text, formule, figuri)

IOAN-IOVITZ POPESCU ÎN SERVICIUL COMUNITĂȚII ȘTIINȚIFICE
• Zeci de generații de studenți de-a lungul celor 45 de ani de învățământ
universitar și cercetare;
• Conducător a peste 45 de teze de doctorat4 Eu sunt unul dintre doctoranzii
săi, vedeți la poziția 16. Gheorghe DINESCU, 1987, Bucharest Univ., Contributions
to the Study of Plasma Flowing Processes by Electrical Measurements and Spectral
Investigation at Visible and Ultraviolet Wavelength Ranges;
• Scientometrie: el a creat și a impus criterii de valoare pentru activitatea
științifică a fizicienilor5, folosite de mulți ani în clasificarea și promovarea din
Universitățile și Institutele de Cercetare din România;
• Peste 4000 de nume în ROUMANIAN PHYSICISTS DATABASE.

4
5

http://www.iipopescu.com/iipopescu.html#ph_d_students
http://www.iipopescu.com/Jo_rankingb.htm
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AR FI DESTUL SĂ ÎNCHEI EXTREM DE LAUDATIV, DAR…
PROFESORUL IOAN-IOVITZ POPESCU MAI ARE O PASIUNE:
LINGVISTICA

de Gruyter 2009

de Gruyter 2015

Vedeți la
http://www.degruyter.com/view/product/41158
For aims and scope, see below

Vedeți la
http://www.degruyter.com/view/product/429368
For aims and scope, see below

 First comprehensive quantitative analysis

of a poetic work
 Analysis of the work by the Romanian
poet Mihai Eminescu
 Mathematical text analysis
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Aims and Scope

Aims and Scope

The present book finds and collects
absolutely new aspects of word frequency.
First, eminent characteristics (such as the
h-point, first used in scientometrics, the
k-, m-, and n-points) are introduced – it
can be shown that the geometry of word
frequency is fundamentally based on
them. Furthermore, various indicators of
text properties are proposed for the first
time, such as thematic concentration,
autosemantic
text
compactness,
autosemantic density, etc. In detail,
the autosemantic structure of a given
text is evaluated by means of a graph
representation and its properties (according
to a problem from network research).
Special emphasis is given to the partof-speech differentiation, which plays a
significant role in stylistics.
On the basis of a general theory,
which has been developed especially
for linguistic research, problems of the
frequency structure of texts with respect
to word occurrence are investigated and
discussed in detail. Methodologically,
specific reference is made to synergetic
linguistics, including some exemplary
analyses, showing that there are points
of contact with this field. A separate
chapter is dedicated to within-sentence
word position; this issue considers
grammar as well as language genesis;
another chapter is dedicated to the typetoken ratio, discussing all established
methods and their relevance for word
frequency analysis.
All methods presented in the book
are statistically tested; to this end, some
new tests have been developed. All
procedures and calculations are conducted

The book presents methods for the
objective analysis of poetic language.
Common objects of literary studies
such as rhythm, semantic explications,
interpretation and personal impressions
are avoided. Only those properties of
poetic texts are taken into account that
could be quantified. The major chapters
contain the analysis of phonic phenomena
(frequency,
euphony,
assonance,
alliteration, aggregation, rhyme), word
properties (aspects of frequency, length,
richness, word classes, sequences of
word properties, characterisations). The
synergetic control cycle is the result of
the study of mutual links between
properties. For all methods both statistical
tests (evaluation, comparison), theoretical
derivations (models), and examples are
presented.
The book is dedicated to the work
of the famous Romanian poet Mihai
Eminescu whose complete work was
analysed, which made detailed illustrations
of the method possible. The methods
can be used mutatis mutandis for any
language and text. It is the first
comprehensive quantitative analysis of
a poetic work.
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for 20 languages, ranging from Polynesia,
Indonesia, India, and Europe to a North
American Indian language. The broad
distribution of the data and texts from
all genres allows generalizations with
respect to language typology.

ALTE CĂRȚI PUBLICATE ÎN LINGVISTICĂ
Aspects of Word Frequencies
by
Ioan-Iovitz Popescu
Ján Mačutek
Gabriel Altmann
2009
RAM-Verlag
Contents
Preface
1. On text theory 1
2. On sampling and homogeneity 8
3. A new view of Zipf’s law 13
4. The h-point 24
5. Arc length 49
5.1. Arc length and associated typological indicators 49
5.2. Arc development 64
5.3. Arc length as a function of text indicators 68
5.4. Analysis of language levels 70
5.5. Conclusions on language levels 90
6. Hapax legomena 99
7. Further typological considerations 111
8. Diversity of word frequency and typology 157
9. Nominal style 171
9.1. Static approach 171
9.2. Dynamic approach 174
9.3. Prospects 177
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Appendix 179
References 186
Author index 192
Subject index 194
Quantitative Analysis of Italian Texts
by
Arjuna Tuzzi
Ioan-Iovitz Popescu
Gabriel Altmann
2010
RAM-Verlag
Contents
Preface
1. Introduction 1
2. Associative analysis 5
2.1. Introduction 5
2.2. Associative concentration 7
2.3. The indicator Crel 11
2.4. The indicator κrel 13
2.5. The levels 16
2.6. Cliques 19
2.7. The associated vocabulary 36
2.7.1. Thematic concentration 36
2.7.2. Thematic association 41
2.8. Degree distribution 44
2.9. The comparison of vocabularies 51
2.9.1. Method I 51
2.9.2. Method II 82
2.9.3. Conclusion 93
3. The golden section 95
4. Zipf´s law 107
4.1. Validity 107
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4.2. Stratificational approach 112
5. Parts-of-speech diversification 116
5.1. Zipf´s law 116
5.2. The indicators p and q 123
6. Vocabulary richness 127
7. Vector comparisons 135
References 155
Author index 158
Subject index 160
Vectors and codes of text
by
Ioan-Iovitz Popescu
in cooperation with
Ján Mačutek
Emmerich Kelih
Radek Čech
Karl-Heinz Best
Gabriel Altmann
2010
RAM-Verlag
Contents
Preface
1. Introduction 1
2. Associative analysis 5
2.1. Introduction 5
2.2. Associative concentration 7
2.3. The indicator Crel 11
2.4. The indicator κrel 13
2.5. The levels 16
2.6. Cliques 19
2.7. The associated vocabulary 36
2.7.1. Thematic concentration 36
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2.7.2. Thematic association 41
2.8. Degree distribution 44
2.9. The comparison of vocabularies 51
2.9.1. Method I 51
2.9.2. Method II 82
2.9.3. Conclusion 93
3. The golden section 95
4. Zipf´s law 107
4.1. Validity 107
4.2. Stratificational approach 112
5. Parts-of-speech diversification 116
5.1. Zipf´s law 116
5.2. The indicators p and q 123
6. Vocabulary richness 127
7. Vector comparisons 135
References 155
Author index 158
Subject index 160
The Lambda-structure of Texts
by
Ioan-Iovitz Popescu
Radek Čech
Gabriel Altmann
2011
RAM-Verlag
Contents
Preface
1. Introduction 1
2. Data 10
3. Comparison of texts 16
3.1. Individual comparisons 16
3.2. Group comparisons 20
3.3. Characterizing groups 26
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4. Comparison of authors 32
5. Comparison of genres 42
6. Comparison of languages 49
7. Text development 58
7.1. Change of lambda 58
7.1.1. Difference in the height 60
7.1.2. Difference in the profile 62
7.2. Mean sequential difference 63
7.3. Runs 68
7.4. Length of phases 72
7.5. Length of runs 73
7.6. Uniformity 74
8. Historical development 78
8.1. Development in a language 78
8.2. Development of a writer 85
9. Child language development 93
10. Pathological texts 98
11. Conclusions 102
References 106
Appendix 110
Author index 179
Subject index 180
Metody kvantitativní analyzy
(nejen) básnickych textu
Radek Čech
Ioan-Iovitz Popescu
Gabriel Altmann
2014
Palacký University, Olomouc
Resumé
Quantitative text analysis metod (not only) for the poem
The book presents methods of quantitative text analysis; specifically, methods
that can be used for measurement of a text’s a) thematic concentration, b) vocabulary
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richness, c) activeness, d) word length and its relationship to the length of verse
(see the Menzerath law), and e) euphony. For each individual method, a procedure
is presented for statistical testing of differences between individual texts as per the
qualities measured. These procedures are described in detail and accompanied each
with illustrative examples of analyses of actual texts. The book opens with a chapter
summarizing the basic theoretical and methodological foundations of contemporary
quantitative linguistics and thus offers not only a presentation of the individual
methods used therein, but also of their respective theoretical backgrounds.
Unified Modeling of Length in Language
by
Ioan-Iovitz Popescu
Karl-Heinz Best
Gabriel Altmann
2014
RAM-Verlag
Contents

1. Introduction 1
2. Syllable length 7
3. Morph length 11
4. Word length 14
5. Length of compounds 87
6. Length of rhythmic units 89
7. Verse length in words 91
8. Sentence length 94
9. Speech act chains 108
10. The levels 110
11. Conclusion 111
Appendix 112
References 114
Author index 120
Subject index 122
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Descriptiveness, Activity and Nominality
in Formalized Text Sequences
Peter Zörnig
in cooperation with
Kamil Stachowski
Ioan-Iovitz Popescu
Tayebeh Mosavi Miyangah
Panchanan Mohanty
Emmerich Kelih
Ruina Chen
Gabriel Altmann
2015
RAM-Verlag
Contents
1. Introduction 1
2. Descriptiveness vs. activity 4
2.1. Definitions and tests
2.2. Sequential measurement
2.3. Runs of two elements
3. Nominality 40
3.1. Nominality vs. predicativity
3.2. Variability
3.3. Triads
3.4. Runs of three elements
4. Distances 53
5. Some further aspects 72
5.1. Predicativity motifs
5.2. Length and frequency
5.3. Rank-frequency of predication motifs
6. Conclusions 97
References 99
Appendix 102
Author index 118
Subject index 119
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Positional Occurrences in Texts:
Weighted Consensus Strings
by
Peter Zörnig
Kamil Stachowski
Ioan-Iovitz Popescu
Tayebeh Mosavi Miangah
Ruina Chen
Gabriel Altmann
2016
RAM-Verlag
Contents
1. Introduction 1
2. Units and Frames 6
2.1. Word length 7
2.2. Polysemy 54
2.3. Frequency strings 58
2.4. Parts of speech 60
2.5. Canonical syllable types 118
3. Comparison of Consensus Strings 122
3.1. Static approach 122
3.2. Dynamic approach 126
3.3. Further possible indicators 130
4. Conclusions 134
References 135
Appendix 136
Author Index 179
Subject Index 179
Some Properties of Rhyme
by
Mihaiela Lupea
Maria Rukk
Ioan-Iovitz Popescu
Gabriel Altmann
2017
RAM-Verlag

135
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Contents
1. Introduction
2. Length of the Rhyme Word
3. Motifs of Length
4. An Aspect of Inertia
5. Open and Closed Rhyme Word
6. POS of the Rhyme Word
7. Pairs of Rhyme Words
8. Runs in Rhyme
9. Motifs of POS
10. Inertia of POS
11. Semantic Word Classes
12. Conclusions
Appendix
References

1
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83
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IOAN-IOVITZ POPESCU: FIZICA ȘI LINGVISTICA
Circa 200 de articole și cărți publicate
Iovitzu's Scholar Google (SG) citations, vedeți la6 i
Total citations: about 3600,
H-index = 31
Prof. Ioan-Iovitz POPESCU
este citat de 5 laureați Nobel:
A.L. Schawlow
N. Bloembergen
M. Prokhorov
W.E. Lamb jr.
C.N. Yang

ii 6

https://scholar.google.com/citations?user=iqhVvzEAAAAJ
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PRIZES AND AWARDS
• 1961: Physics Prize, awarded by the Ministry of Education;
• 1966: Prize for Physics „Constantin Miculescu” awarded by the Romanian
Academy;
• 1997: Honorary Citizen of Mehedintzi County;
• 1998: Doctor Honoris Causa of the Craiova University;
• 2000: National Order „Serviciul Credincios”, in Grad de Comandor, awarded
by the President of Romania;
• 2002: Diploma „Meritul Academic” of the Romanian Academy and „Diploma
of Excellence” of the Ministry of Education and Research;
• 2009: Prize „Opera Omnia” of CNCSIS, for life achievements in his scientific
activity;
• 2009: „Diploma of Excellence” of Drobeta Turnu – Severin City
• 2010: „Medal of Honor” of the Institute of Atomic Physics;
• 2012 June 21: Award from the National Grand Lodge of Romania: The
Grigore Moisil award for Exact Sciences was awarded to Ioan-Iovitz
POPESCU, Member of the Romanian Academy, for the book „Lambda –
Structure of Texts” published in the series „Studies in Quantitative Linguistics
Nr. 10”, 2011, RAM-Verlag” Lüdenscheid, Germany;
• 2012: „Diploma of Excellence” of the Ministry of Education and Research.

PERSONALITATI ALE ROMÂNIEI,
PREMIATE LA A II-A EDIȚIE A GALEI PREMIILOR MARII LOJI 7
1

Marea Loja Națională din România a organizat, la data de 21 iunie 2012, a doua
ediție a Galei Premiilor Marii Loji. Evenimentul, care a avut loc la Ateneul Român,
s-a desfășurat în parteneriat cu Academia Română și cu sprijinul a 12 universități.
Gala și-a propus să promoveze și să recompenseze spiritul creator, inovator și
inventiv al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv,
pentru a repune în drepturi adevăratele personalități ale României.
Premiul Grigore Moisil pentru Științe Exacte a fost acordat Academicianului
Ioan-Iovitz POPESCU, pentru lucrarea „Lambda – Structura textelor” publicată în
seria „Studies in Quantitative Linguistics” 10-2011 RAM-Verlag” Ludenscheid,
Germania.
7https://www.caleaeuropeana.ro/personalitati-ale-romaniei-premiate-la-a-ii-a-editie-a-galeipremiilor-marii-loji/
1
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DISCURSUL ACAD. IOAN-IOVITZ POPESCU
LA GALA PREMIILOR MARII LOJI NAȚIONALE A ROMANIEI
(21 IUNIE 2012)
Excelențele Voastre,
Președinte al Academiei Române, Ionel Haiduc și
Mare Maestru al Marii Loji Naționale a României, Radu Bălănescu,
Distinşi colegi și invitați,
Rătăcind destul de mult prin această lume, undeva, cândva, prin harul lui
Dumnezeu, orice se poate întâmpla!
De exemplu acum, la cei 80 de ani (nu-mi vine să cred!), sub această cupolă
maiestuoasă a Ateneului Român, vreau să Vă mulțumesc din suflet tuturor, în numele
prietenilor mei profesorii Gabriel Altmann și Radek Čech, pentru cea mai înaltă
apreciere pe care am primit-o până acum, „Nobelul Românesc”.
Încă o dată, cele mai calde mulțumiri,
(Acad. Ioan-Iovitz Popescu, 21 iunie 2012)
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IOAN-IOVITZ POPESCU AT HIS 80th ANNIVERSARY 8
BY GABRIEL ALTMANN
2

Foreword to Romanian Reports in Physics,
Volume 64, Supplement, 2012
There are three kinds of scientists. The first kind, after finishing the
university career, usually checks up the science and keeps it in his mind only as a
nice reminiscence of his youth. The second kind are those that cannot get rid of
research and in spite of their high age want to solve old or even new problems,
because they are not satisfied or because they are driven by an internal impulse.
And the third kind consists of those very rare odd persons who are able in high age
even to change the scientific discipline because they cannot quench their craving
for plunging in other unknown worlds. To this third, very rare group belongs IoanIovitz Popescu who for five years has been turning upside-down a second scientific
discipline, namely linguistics. Sometimes it is chance, sometimes a wish to make
something that differs from our education, sometimes it is the indefatigable longing
for research and discovery that drives us. With I.-I. Popescu, most probably all
three are united in one person. Within five years, his list of publications – which is
not yet finished because a number of projects is still open – attained a volume
worth of being called a life-work of a professional linguist! His work is not restricted to
data but lies in the domain of measurement and modelling. He does not try to
call in direct analogies concerning physical entities, he merely uses his beloved
mathematical models, renders linguistic phenomena measurable – a good custom
that should be recommended to all linguists – and sets up models of their
behaviour. This aspect is very suspicious to the majority of linguists because
according to them “language means to speak and not to measure!”, forgetting the
fact that linguistics is a science, not teaching of grammatical rules. I.-I. Popescu
revolutionized text science; each of his ideas is worth of being followed in a
separate project and of being tested on all languages. It is not only the most secure
but the only possible way to a theory, i.e. to a system of interrelated hypotheses
some of which are laws, all of which can be derived from an axiomatic system and
were positively corroborated in many languages. All over the world new individual
works appear referring to I-I. Popescu. One of his (English) books is presently
being translated into Czech.
If one can say this all about an eighty years old scientist, then one should
rather keep silent, since no words are sufficient to describe this eighth world
2

8 http://www.rrp.infim.ro/2012_supliment/art01Altman.pdf

140

IOAN-IOVITZ POPESCU

prodigy. There are many persons engaged in two disciplines but surely only one
who in the age of seventy five jumps into a quite new one, enriches it within five
years in indescribable way, and with eighty he does not even think about
retirement. And to this person, Ioan-Iovitz Popescu, physicist and linguist, we all
wish a long healthy life, iron perseverance and indefatigable production of new ideas.
Happy Birthday,
Dear Professor Iovitzu!
From your former student Gheorghe Dinescu

CAPITOLUL 6
VESTIND SPECTROSCOPIA LASER
DR. DENISA-GEORGETA POPESCU1

Dr. Denisa-Georgeta Popescu
Vedeți mai multe poze în Denisa & Iovitzu – Photo Album2

1
2

html

http://iipopescu.com/DENISA_POPESCU.html
http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_Photo_ Album.
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DR. DENISA-GEORGETA POPESCU
CURRICULUM VITAE
List of articles and their citations3
Citations by Nobel Laureates4
Damned impact factors5
Nume: POPESCU
Prenume: DENISA-GEORGETA
Născută: 18 Martie, 1932, Brăila, România, fiica lui Elisa (n. Ionescu) și Ion Chiru
Căsătorită: 10 August, 1963, cu Ioan-Iovitz Popescu
Educație:
• Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Fizică (1951).
• Institut für Experimentalphysik der Christian Albrecht Universität Kiel,
Germany, studii postuniversitare în Atomic and Plasma Spectroscopy cu Prof.
Walter Lochte-Holtgreven și Prof. Johannes Richter (February 1968 – March 1969).
• Institutul de Fizică București (IFB) al Academiei Române, Ph.D. (Decembrie
1970), cu teza Contribuții la Investigarea Plasmei de Cesiu în Convertizorii
Termoionici sub conducerea Acad. Prof. Eugen Badareu.
• University of Texas at Dallas, Physics Faculty, bursă de cercetare în Atomic
and Molecular Multiphoton Spectroscopy, cu Prof. Carl B. Collins, în cadrul
programului US – Romanian Project in Atomic and Plasma Physics (November
1972 – March 1973, and May 1975 – September 1975).
Carieră:
Institutul de Fizică București al Academiei Române și Institutul de Fizică și
Tehnologia Aparatelor cu Radiații, cercetător (1959–1971), cercetător principal și
șeful Laboratorului de Spectroscopie Laser (1971–1984). Pensie medicală (1984).
Realizări principale:
• 46 de publicații științifice pe teme privind descărcările de gaze, plasma și
spectroscopia laser, dintre care 16 lucrări în reviste internaționale străine și citate în
aproximativ 560 de alte publicații
• Contribuții originale în fizica plasmelor termionice (1967) și spectroscopie
de absorbție a atomilor excitați (1969).
• A introdus efectul optogalvanic ca un nou principiu pentru spectroscopia
laser prin detecție termionică (1973) și detecție de frecvență radio (1980).
3
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• Primele dovezi experimentale ale spectrelor multiphotonice ale atomilor și
moleculelor libere cu laseri acordabili (1973, 1974).
• Descoperirea rezonanțelor hibride și a fotolizei selective de stare cu laser a
moleculelor (1974). Acest proces de doi fotoni, care implică rezonanțe moleculareatomice hibride, pare a fi cel mai eficient pentru producerea de atomi Rydberg
extrem de excitați.
• Introducerea spectroscopiei fotolitice (1980) capabilă să investigheze în
detaliu predisocierea moleculelor neutre, forma curbelor potențiale de repulsie și
stările de disociere atomică.
• Primele demonstrații ale posibilităților reale ale spectroscopiei multiphotonice
(1973–1981) care au inițiat creșterea domeniului spectroscopiei cu Laser cu
Spectroscopia stărilor excitate, Spectroscopia Rydberg, Spectroscopia DopplerFree cu doi fotoni, Spectroscopia du ionizare multifotonică și Spectroscopia
fotolitică.
Premii și Onoruri:
• Al treilea premiu olimpic român pentru matematică (1951)
• Premiul pentru fizică „C. Miculescu” al Academiei Române (1976) pentru
cercetările sale în spectroscopia multiphotonica atomică și moleculară
• De patru ori nominalizată la Premiul Nobel pentru fizică (în 1981, 1995,
1996 și 1997) pentru descoperirea ei experimentală de spectre multiphotonice
atomice. Articolul seminal în care a fost raportat primul spectru atomic de absorbție de
doi fotoni (largit Doppler) este (vezi poziția 06 din lista de articole de mai jos):
Multiphoton Excitation and Ionization of Atomic Cesium with a Tunable Dye
Laser6, by Denisa Popescu, C.B. Collins, B.W. Johnson, and I.-Iovitz Popescu,
Physical Review A, vol. 9, 1182–1187 (primită pe 16 Aprilie 1973, publicată în
Martie 1974). Așa cum se întâmplă adesea, această descoperire originală a fost
eclipsată în câteva luni de raportul privind spectrele de absorbție de doi fotoni fără
efect Doppler, cu o îmbunătățire dramatică a rezoluției, folosind două fascicule
laser opuse, raportate în jurnalele de tip letter. Cu toate acestea, dacă sunt
comparate datele de primire a publicațiilor, se poate observa că prima descoperire a
precedat îmbunătățirea observată cu aproape un an, aşa cum rezultă din următoarea
cronologie a articolelor concurente:
(i) D. Pritchard, J. Apt, and T. W. Ducas, Fine structure of Na 4d 2D using
high-resolution two-photon spectroscopy7, Phys. Rev. Lett., vol. 32, 641–642
(primită 23 January 1974, publicată 25 March 1974);
(ii) F. Biraben, B. Cagnac, and G. Grynberg, Experimental evidence of twophoton transition without Doppler broadening8, Phys. Rev. Lett., vol. 32, 643–645
(primită 28 January 1974, publicată 25 March 1974);
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(iii) M.D. Levenson and N. Bloembergen (1981 Nobel Laureate for Laser
spectroscopy), Observation of two-photon absorption without Doppler broadening
on the 3S-5S transition of sodium vapor9, Phys. Rev. Lett., vol. 32, 645–648
(primită 4 February 1974, publicată 25 March 1974);
(iv) T.W. Hänsch, K.C. Harvey, G. Meisel, and A.L. Schawlow (1981 Nobel
Laureate for Laser spectroscopy), Two-photon spectroscopy of Na 3S-4D without
Doppler broadening using a cw dye laser10, Opt. Commun., vol. 11, 50–53
(primită 26 February 1974, publicată May 1974);
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spectroscopy), Cooling of gases by laser radiation11, Opt. Commun., vol. 13,
68–69 (primită 20 October 1974, publicată January 1975).
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attractive because it allows us to study forbidden lines and to reach high lying
states at twice the laser photon energy. It vastly extends the number of atoms and
molecules which can be studied with high resolution, using CW dye lasers of
limited tuning range.”
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Division of Electron and Atomic Physics, Chicago, Illinois, 1974, Bull. Am. Phys.
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„Observations have been made of the fine and hyperfine structure of two
photon transitions in atomic cesium excited by a nitrogen laser pumped narrowband dye laser [cit. T. W. Hänsch, Appl.Optics, vol.11, 895 (1972)] and detected
by a space charge limited cesium vapor photodiode [cit. our paper [04], Denisa
Popescu et al., Phys.Rev. A, vol.8, 1666 (1973)]. Transitions have been observed
from the 6S ground state to selected higher lying nS Rydberg levels up to n=14 and
nD levels to n=19. Line strength ratios of the fine and hyperfine structure
components have been measured and compared with theoretical predictions.”
N. Bloembergen (1981 Nobel Prize in Physics for laser spectroscopy),
M.D. Levenson, Doppler-Free Two-Photon Absorption Spectroscopy, Chap. 8,
page 315 in High-Resolution Laser Spectroscopy, ed. K. Shimoda, Topics in
Applied Physics, vol. 13, Springer, Berlin (1976). Pagina 347:
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„Detection Techniques. ...While the technology of quantum detection is quite
advanced, situations do occur when it cannot be used. One can imagine cases
where the dominant decay route for an excited state does not involve the radiation
of any detectable quantum. In these situations, detection techniques developed for
other purposes can be applied to Doppler-free multi-quantum spectroscopy. One
well-developed technique of this sort relies upon photoionization of an excited
species. Photoionization is quite likely to occur in multi-quantum absorption
experiments in any case. The ion produced can be detected with high efficiency in
space charge ionization diode, or by a secondary emission electron multiplier [cit
our paper [04], Denisa Popescu et al., Phys. Rev. A, vol. 8, 1666 (1973); also
Marr and Wherrett (1972), Cagnac et al. (1973), Hotop et al. (1973)]. The required
electrodes must be designed into the optical absorption cell, but the outputs of these
detection devices have many of the same characteristics as quantum detectors.”
M. Prokhorov (1964 Nobel Prize in Physics for Quantum Electronics), Preface,
Proc. Int. Conf. on Multiphoton Processes, Rochester, USA, June 1977, editors
G. Mainfray, J. Eberly, and P. Lambropoulos, Wiley Interscience, New York (1978).
Page 5 of the Preface:
„In the case of resonance, of greatest importance are perturbations of the
resonance state associated with induced bound-bound and bound-free transitions.
As for ionization, resonance is interesting because of a sudden increase in the
cross-section. The upsurge of interest devoted to this phenomenon is attributed
however, to its applicability in diagnostics of the atomic spectrum. One of the
possibilities here is to use rather weak fields where the perturbation of the
resonance state is less than its natural width. Under such conditions, by varying the
light frequency and by observing the resonant increase of ion emission, one can
perform detailed spectroscopic studies of highly-excited atomic states. The possibilities
opened up by this method – the so called resonance ionization spectroscopy –
are evident from a series of works by Collins, Popescu and their collaborators
[cit. our paper [06], Denisa Popescu et al., Phys. Rev. A, vol. 9, 1182 (1974)].”
D.R. Lyons, A.L. Schawlow (1981 Nobel Prize in Physics for laser spectroscopy),
G.Y. Yan, Doppler-free radiofrequency optogalvanic spectroscopy, Opt. Commun.,
vol. 38, 35 (1981). Pagina 35:
„Regenerative detectors have long been employed to detect small impedance
changes, particularly for measuring phenomena such as nuclear magnetic and
nuclear quadrupole resonances (Schawlow 1954). Any oscillator automatically
adjusts its level of oscillation so that losses are just balanced by the regenerative
amplification. If the losses are increased slightly, the oscillator amplitude is
correspondingly decreased, and this produces an observable change in the oscillator
anode current. ...Regenerative detection has been reported for Doppler-broadened
lines by Stanciulescu et al. [cit.our paper [11], C. Stanciulescu et al., Appl.
Phys. Lett., vol. 37, 888 (1980)]. Radio-frequency oscillators have the advantage
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that they can maintain discharges at low pressures, minimizing pressure broadening.
Electrodeless radiofrequency discharges are particularly suitable for spectroscopy
of scarce or corrosive gases. In our experiment, we have used a Colpitts regenerative
oscillator with a triode 6A4F (Fig.1).”
NOTĂ: Urmează descrierea diagramei circuitului oscilatorului utilizat
pentru excitație și detectare optogalvanică, care este în esență același circuit
oscilator Colpitts utilizat pentru prima dată în spectroscopia optogalvanică cu
laser în lucrările noastre anterioare (1980) [11 si 09R-11R].
G.P. Morgan, A.L. Schawlow (1981 Nobel Prize in Physics for laser spectroscopy,
1981), Two-photon resonances in a sodium-potassium mixed alkali vapor, J. Opt.
Soc. Am. B, vol. 3, 1033 (1986). Paginile 1034–1036:
„Two-photon hybrid resonances in K vapor. During the piecewise search for
Doppler-free cw two-photon transitions in Na-K, five strong Doppler-broadened
UV signals were observed at laser wavelengths corresponding to excited-state
4P-7S and 4P-5D transitions in atomic K. The strongest transition observed,
corresponding to the 4P-7S transition in K, is presented in Figure 3. The Doppler
width of 1.5 GHz at 430 K (Dn =1.2 GHz; K vapor pressure is 5 mTorr) is comparable
with that observed for one-photon transitions in atomic K, but it could be pressure
broadened to 2.7 GHz by increasing the temperature to 570 K (Dn =1.4 GHz,
p=300 mTorr). A Lamb dip was observed, indicating that the transition is saturated.
The observed transitions along with the corresponding excited-state absorption
frequencies in K are listed in Table 3. It is believed that these signals are due to
hybrid resonances similar to those first reported by Collins et al. [cit. our paper
[07], C.B. Collins et al., Phys. Rev. A, vol. 10, 813 (1974)], who detected multiphoton
ionization of Cs through photolysis of Cs2 . …We believe that we are the first to
observe these hybrid transitions in K vapor by using a narrow-band cw dye laser
and optical detection techniques. Figure 4 (Excitation and fluorescence channels
for hybrid resonances in K vapor) presents the steps involved in the two-step
absorption process. One photon is absorbed by the dimer K2, exciting it to a
dissociating state 100–200 cm above the A- and B-state dissociation limits. This
produces an excited 4P atom that subsequently absorbs a second photon to the 5D
or 7S atomic state. The excited atom can relax to the 5P or 6P level, which then can
decay to the ground 4S state, emitting UV light at 4044 and 3447 Å, respectively.
...IR laser emission in K vapor pumped with a pulsed dye laser at 6911 and 6939 Å
has been reported by Wang et al. (1984) in which the excitation process is also by
two-photon hybrid resonances. The first photon excites K2 dimers to highly excited
vibrational levels in the A and B states that are below the dissociation limit. This is
followed by collisional transfer of the excitation to the 4P levels of a K atom,
which is subsequently excited to the 6S level by the second photon. Similar IR
laser emission is to be expected for the hybrid resonances reported here.”
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G.Y. Yan, K.I. Fujii, A.L. Schawlow (1981 Nobel Prize in Physics for laser
spectroscopy, 1981), Relaxation-oscillator detection of optogalvanic spectra, Opt.
Lett., vol. 15, 142 (1990). Pagina 142:
„In optogalvanic spectroscopy, the electrical impedance of a gas discharge is
altered when it is illuminated by light from laser tuned to one of the wavelengths
emitted or absorbed by the gas [cit. our paper [11], C. Stanciulescu et al., Appl.
Phys. Lett., vol. 38, 888 (1980); also the papers with A.L. Schawlow’s co-authorship,
Phys. Rev. Lett., vol. 42, 1046 (1979), Opt. Lett., vol. 4, 230 (1979), and Opt.
Commun., vol. 38, 35, (1981)]. This occurs because the optical excitation alters the
population of excited atomic states, which are more easily ionized to provide
current-carrying free electrons, the closer they are to the ionization limit [cit. again
our paper [11], C. Stanciulescu et al., Appl. Phys. Lett., vol. 38, 888 (1980)].”

ANEXĂ
COLABORAREA NOASTRĂ CU ARTHUR SCHAWLOW1

Lucrările noastre din anii ’70 – ’80, de la București, Kiel și Dallas, s-au
bucurat de mare interes în comunitatea internațională de spectroscopie optică și de
Laseri. Cunoscutul profesor Arthur Leonard Schawlow, atunci profesor la Universitatea
din Stanford, California, a trimis chiar un eminent tânăr, Dr. Stephen M. Curry, din
echipa lui de la Stanford, să lucreze împreună cu Denisa la București (1974) și la
Dallas (1975). Mai mult, Denisa a trimis profesorului Schawlow un tub experimental
cu Cesiu identic cu cel cu care făcea experiențele la Dallas. În 1974 am prezentat și
o comunicare împreună cu viitorii Laureați Nobel A.L. Schawlow (1981, „for
contribution to the development of laser spectroscopy”) și T.W. Hänsch (2005,
„for contribution to the development of laser-based precision spectroscopy”),
intitulată:
Fine and hyperfine structure measurements of two-photon transitions in
atomic cesium with a tunable dye Laser, S.M. Curry, C.B. Collins, T.W. Hänsch
(Premiul Nobel în 2005), S.A. Lee, Denisa Popescu, Ioan-Iovitz Popescu, and
A.L. Schawlow (Premiul Nobel în 1981), Proceedings of the VIth Annual Meeting
of the Division of Electron and Atomic Physics, Chicago, Illinois 1974,
Bull.Am.Phys.Soc., 19, 1198 (1974).

Denisa at the time of discovering multiphoton spectra (the spring of 1973)
1

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Leonard_Schawlow
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Denisa în laborator la Dallas 1975

Denisa cu Carl Collins 1975

Denisa cu Steve Curry 1975

Denisa și echipa de la Dallas 1975

Cu Steve Curry mai avem un articol în 1976, intitulat Fine-structure
measurements of two-photon transitions in atomic cesium with a tunable dye Laser,
S.M. Curry, C.B. Collins, M.Y. Mirza, D. Popescu, I. Popescu, Optics
Communications, Volume 16, Issue 2, February 1976, Pages 251–255.
Fapt istoric rămâne că primul articol în care sunt prezentate spectre
multifotonice atomice a fost trimis la publicare la Phys. Rev. A pe 16 Aprilie,
1973. Acesta este:
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Multiphoton excitation and ionization of atomic cesium with a tunable
dye laser2, D. Popescu, C.B. Collins, B.W. Johnson, and Iovitzu Popescu, Phys.
Rev. A 9, 1182 (1974) – Published 1 March 1974 – Received 16 April 1973
ABSTRACT
The two-photon excitation and three-photon ionization of atomic cesium is
investigated over the 6550–6950 Å wavelength region with a tunable-dye-laser
source having a 0.06–0.08 Å linewidth and a space-charge ionization detector
sensitive to a few ions per second. An online data-acquisition computer provides
significant signal-to-noise recovery. The resulting dispersion curve for photoionization
is interpreted in terms of the two-photon transitions from the ground 62S1/2 level to
resonant n2D and n2S intermediate states, and represents, to the authors' knowledge,
the first such two-photon absorption spectrum of Cs. Transitions from n=9 to 13
have been recorded for the 62S1/2−n2D5/2,3/2 series and from n=11 to 14 for the
62S1/2−n2S1/2 series.
De la această dată, domeniul spectroscopiei cu Laseri „a explodat” și în 1977
a avut loc prima Conferință Internațională de Procese Multifotonice. Cu mare
emoție am văzut că însuși Laureatul Nobel A.M. Prokhorov, ne-a citat cu lucrarea
noastră de mai sus, astfel:
A.M. Prokhorov (1964 Nobel Prize in Physics for Quantum Electronics),
Preface, Proc. Int. Conf. on Multiphoton Processes, Rochester, USA, June
1977, editors G. Mainfray, J. Eberly, and P. Lambropoulos, Wiley Interscience,
New York (1978). See page 5 of the Preface:
„In the case of resonance, of greatest importance are perturbations of the
resonance state associated with induced bound-bound and bound-free transitions.
As for ionization, resonance is interesting because of a sudden increase in the
cross-section. The upsurge of interest devoted to this phenomenon is attributed
however, to its applicability in diagnostics of the atomic spectrum. One of the
possibilities here is to use rather weak fields where the perturbation of the resonance
state is less than its natural width. Under such conditions, by varying the light
frequency and by observing the resonant increase of ion emission, one can perform
detailed spectroscopic studies of highly-excited atomic states. The possibilities
opened up from a series of works by Collins, Popescu and their collaborators [cit.
our paper, Denisa Popescu et al., Phys. Rev. A, vol. 9, 1182 (1974)].”
Nominalizarea Denisei pentru Premiul Nobel pe anul 1995 este atașată 3 și
este semnată de Prof. Carl B. Collins, în calitate de Președinte al Comisiei de
Electronică Cuantică a IUPAP (The International Union of Pure and Applied
Physics). Cităm din această propunere:
2
3

http://iipopescu.com/Denisas_seminal_paper_on_multiphoton_spectra.pdf
http://iipopescu.com/Denisa_Popescu_Nominated_for_the_Nobel_Prize_in_Physics.gif
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„Așa cum se întâmplă adesea, această descoperire originală a fost eclipsată
în câteva luni de raportul privind spectrele de absorbție de doi fotoni fără effect
Doppler, cu o îmbunătățire dramatică a rezoluției, folosind două fascicule laser
opuse, raportate în jurnalele de tip letter. Cu toate acestea, dacă sunt comparate
datele de primire a publicațiilor, se poate observa că prima descoperire a precedat
îmbunătățirea observată cu aproape un an”, așa cum rezultă din articolele viitorilor
Laureați Nobel.
T.W. Hänsch (Laureat Nobel pe anul 2005), K.C. Harvey, G. Meisel, and
A.L. Schawlow (Laureat Nobel pe anul 1981), Two-photon spectroscopy of Na
3S-4D without Doppler broadening using a cw dye laser4, Opt. Commun., vol. 11,
50–53 (primită 26 February 1974, publicată May 1974)
T.W. Hänsch (Laureat Nobel pe anul 2005), A.L. Schawlow (Laureat
Nobel pe anul 1981), Cooling of gases by laser radiation5, Opt. Commun., vol. 13,
68–69 (primită 20 October 1974, publicată January 1975).
Din acest moment cariera Prof. A.L. Schawlow a început să strălucească și
mai tare, în 1975 devenind Membru de Onoare și Președinte al OSA (Optical Society
of America)6.
Ceva straniu a apărut, totuși, în relațiile de colaborare dintre profesorii Carl
B. Collins și Arthur L. Shawlow. Astfel, din 1975, Dr. Stephen M. Curry a fost
„racolat” din echipa Denisei de la Dallas și mutat la profesorul Schawlow, la Stanford.
Altă ciudățenie a fost durata neobișnuit de mare, de aproape un an, dintre
datele de trimitere (16 Aprilie 1973) și de publicare (1 Martie 1974) a articolului
nostru seminal cu descoperirea spectrelor multifotonice atomice. Pentru a reduce
această întârziere, editorul revistei The Physical Review A, unde era articolul
nostru, a trimis o scrisoare referentului X (anonim) dar INFAMIE, cu sau fără
intenție, a pus pe scrisoare adresa lui Carl B. Collins. Și astfel a fost deconspirat
referentul care ținea articolul nostru „la sertar”, într-un moment de maximă
efervescență științifică. Era chiar Profesorul A.L. Shawlow.

4

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0030401874903319
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0030401875901595
6 https://www.osa.org/en-us/history/biographies/bios/arthur-l--schawlow/
5

CAPITOLUL 7
TRAGEDIA DE LA TÂRGU MUREȘ
Noiembrie 2003, cu referință la
damned_impact_factors iipopescu.com1
(factori de impact blestemați)
PROLOG: ANDREIA MAER2
Andreia Maer, fosta mea studentă la cursul de Optică, seamănă foarte mult la
fire cu Denisa și am schimbat cu ea peste 400 de mesaje de când pe Denisa mi-a
luat-o Domnul. Mi-a trimis-o, în schimb, pe Andreia, să mă sprijine, cum veți
vedea mai departe, în cea mai mare încercare a vieții mele. Am să o las aici pe
Andreia să se prezinte singură.

Andreia Maer, Senior Bioinformatics Scientist
at GenMark Diagnostics, San Diego, California.
Cornell University Weill Grad. School of Medical Sciences.

1
2

http://www.iipopescu.com/damned_impact_factors.html
https://www.linkedin.com/in/andreia-maer
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„Am peste 10 ani de experiență în analiza datelor Next Generation Sequencing
(NGS), folosită în diagnosticul prenatal, detectarea agenților infecțioși, metagenomica
și diagnosticul cancerului și terapeutică. Am lucrat în IVD (in vitro diagnostic),
într-un mediu compatibil CLIA / CAP. Sunt pasionată de a ajuta la îmbunătățirea
diagnosticului medical și a îngrijirii pacienților prin dezvoltarea de soluții și
furnizarea de analize de date de cea mai înaltă calitate. Datorită combinației mele
unice de experiență și abilități, comunic foarte bine și pot interfața atât cu oamenii
de știință de laborator, cât și cu inginerii de software. Cercetătorii de cercetare și
dezvoltare și cei din laboratoarele clinice adoră întotdeauna să aibă ajutorul meu
pentru a le analiza datele și rezolva problemele și a-și îmbunătăți analizele. Sunt un
puternic problem solver și fac treburile în mod efectiv și eficient. Mă simt bine
într-un mediu de echipă. Sunt un cursant rapid și dornic să-mi asum noi provocări
și responsabilități. Sunt întotdeauna deschisă către oportunități interesante și
provocatoare.”

*
*

*

From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Andreia Maer”
Date: Monday, April 10, 2004
Subject: Moartea îngerului meu Denisa la Târgu Mureș
Draga mea Andreia,
How She went to death – My dearly beloved Denisa (Daisy)
Are these damned impact factors a killing reason?
A letter to Professor LEON, Her cardiologist
Aceasta este tema textului ce urmează, al unui film înfricoșător și incredibil,
dar pe care eu l-am trăit clipă de clipă și care îmi revine în minte mereu. Nu există
altă explicație pentru nenorocirea noastră de la Târgu Mureș decât aceea ca medicul
chirurg R.D. s-a lovit în ascensiunea lui de standarde scientometrice. După cum
vezi, ura acestor neoameni este o ură de moarte față de cei care, ca mine, au contribuit
la introducerea unor astfel de standarde.
Cu cele mai alese sentimente,
Cu cea mai adâncă durere,
Iovitzu
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ȘI AM PORNIT PE ACEST DRUM FĂRĂ ÎNTOARCERE
ÎNTR-O DUMINICĂ DIMINEAȚA, PE 9 NOIEMBRIE 2003
From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Andreia Maer”
Date: Monday, April 12, 2004, 11:21 PM
Subject: Moartea îngerului meu Denisa la Târgu Mureș
Dragă Andreia,
…
Cum poate îți amintești din prima scrisoare către profesorul LEON, Denisa
era în formă foarte bună atunci când ne-am hotărât să mergem la operația de valvă
aortică. Desigur, nu fără nicio teamă, dar situația ei era stabilă de mult timp, practic
de o viață, căci toată viața am stat mereu sub sabia lui Damocles, defectul de
închidere a valvei fiind congenital. În ciuda acestui handicap permanent, Denisa
era foarte energică, dotată fizic ca pentru două inimi normale, mult prea mult
pentru o inimă cu valva aortică defectă. Momentul pentru operație, „cândva la
toamnă”, ales de profesorul LEON, conform cu diagnostica angiografică din mai
anul trecut de la el, părea optim.
Ne-am bucurat de vara care a trecut, de ultima noastră vară, ca și de prima.
Cred că mult timp va trece până voi termina legumele tăiate mărunt și diversele
conserve făcute de ea, pe fiecare pachet sau borcan fiind însemnat, cu scrisul ei
mărunt și ordonat, ce este înăuntru, data și de la cine anume a procurat legumele,
cât mai ecologice. Mănânc din ele și plâng și mi-o amintesc aplecată peste ele,
prelucrându-le cu maximă acuratețe, ca în laborator.
Din când în când o scoteam din Măgurele cu mașina, pe „centură”, un sfert
de oră până la Carrefour și Bricostore, o mare bucurie. Ne aducea aminte, la
amândoi, de drumurile făcute împreună cu mașina noastră timp de 34 de ani, prin
atâtea locuri minunate, de unde ne-am fixat amintirile prin mii de diapozitive. Ne
grăbeam la întoarcere să ajungem acasă nu mai târziu de orele 16:00, căci ne
intrase în reflex, de ani de zile, tava cu mâncare pe genunchi și ochii la serialul TV
The Young and the Restless. Un serial infinit dar jucat profesionist și plăcut.
Uneori îmi spuneam, în gând, să trăim fiecare zi împreună ca şi când ar fi
ultima. Alteori îmi zbura gândul spre N-a dansat decât o vară, un film suedez trist
din tinerețea noastră.
Și a venit și toamna. Mai ales toamna, Denisa trecea la executarea marilor ei
proiecte din casă, dintre cele mai recente, după 2000, fiind centrala termică de
apartament, noul mobilier modern de bucătărie, gresie în toată casa pe jos („să-I fie
mai ușor lui Iovitzu” spunea ea atunci veselă), aragaz, frigider, mașină de spălat,
instalație de aer condiționat, toate reînnoite. Luna octombrie Anno Domini 2003
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(Denisa avea să se stingă peste numai o lună) s-a dus repede cu refacerea tuturor
ferestrelor (cinci) cu termopan, operație condusă și, în parte, efectuată de Denisa în
stilul ei cartezian eficient și elegant. În timp ce lucra la ele îmi spunea cu optimism
„să nu ne mai fie frig la iarnă!”. Îmi aduc aminte aceste cuvinte ori de câte ori
privesc pe geam afară, știind unde se află ea acum, la câteva sute de pași de la casa
sfințită de mâinile, mintea și sufletul ei. Planta agățătoare de la geamul camerei ei de
croitorie, un trâmbițar roșu, adus cu mulți ani în urmă de la casa ei părintească din
Brăila, îngrijită cu dragoste de mâinile ei, evident recunoscătoare prin împodobirea
exclusivă cu flori a ferestrei Denisei, a înmugurit din nou şi parcă își caută,
disperată, stăpâna ei dragă.
În fine, într-adevăr, parcă timpul nu mai avea răbdare, trebuia mers și la
moarte. Denisa a pregătit cu cea mai mare grijă lucrurile și valizele, ca pentru mers
în vacanță. Și am pornit pe acest drum fără întoarcere într-o duminică dimineață, pe
9 Noiembrie 2003, cu o Dacie condusă de tânărul vecin Dan Ștefan, cel împreună
cu care pusese geamurile cele noi. Ori de câte ori vin acum acasă, urcând cele
16 trepte până la etajul nostru, deschid brațele parcă aș vrea să opresc pe cineva
să coboare și zic, dureros, în gând, „Nu pleca la moarte!”. Eram deja „contra
cronometru”, căci pe 29 Noiembrie urma să fie înmormântată, foarte aproape de
unde am plecat, la câteva minute de blocul nostru! Drumul pe Valea Prahovei până
la Brașov ne era atât de familiar din vacanțele noastre de o viață! Ca și atunci, noi
ne simțeam la fel și acum. Am mâncat pe drum din sandwich-urile delicioase
pregătite de Denisa, cu friptură și gogoșari proaspăt acriți.
Drumul transilvan după Brașov, mai șerpuit, mai colinar, mai plicticos, parcă
nu ne mai era prietenos. În inima mea, și simțeam bine că și într-a ei, încolțea
îndoiala. Sau ni se părea? Oricum, nu ne mai simțeam în apele noastre și o tăcere
rea s-a așezat peste noi până la Sighișoara și, mai departe, din ce în ce mai grea,
până la Târgu Mureș. Acolo, obosiți și stresați de gânduri negre, deabia am găsit
adresa casei reformate de oaspeți, curată și aparent liniștită, unde reținusem camera,
undeva pe un deal, zis Cornișa, la circa 2 km de spitalul județean. Acolo o aștepta,
bine ascunsă pe Valea Mureșului, „Clinica morții”.
Două zile şi trei nopți, până miercuri 12 noiembrie, când am internat-o, mai
aveam să locuiesc împreună cu draga mea Denisa din cei peste 42 de ani petrecuți
împreună. Parcă o stare specială și o aură ciudată, de liniște violetă, se instalase
deja în jurul nostru. Aparent, însă, valizele noastre și camera nouă și curată ne
dădeau senzația că suntem într-un popas de drum de vacanță. Ne învățasem de ceva
vreme să ne bucurăm de clipele prezente așa că ne-am culcat mai degrabă cu
gândul la o raită prin orașul Târgu Mureș, nou pentru noi, decât sub stressul
iminentei încercări, poate cea mai mare, poate chiar „al nouălea val”.
Traseul din următoarele două zile, Luni – Marți 10–11 noiembrie, făcut
împreună cu draga mea Denisa, îl voi reface și joi 27 Noiembrie, fără ea, sub șocul
cumplitei tragedii.
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Luni 10 Noiembrie, dimineața, ne-am sculat ca la hotel, cu gândul la
Frühstück-ul cuprins în prețul camerei, așa că nu l-am ratat, reflex profund deprins
de generația noastră de a nu pierde nimic din ceeace oricum este plătit. Am pornit
apoi pe jos, la vale, parcă instinctiv spre centrul orașului, în direcția opusă celei
care ducea la spitalul cu clinica morții. Oraș bilingv, român-maghiar, provincial,
liniștit, așezat, curățel, parcă nimic rău nu putea să ni se întâmple în el. Denisa, ca
deobicei, se orienta excelent și vedea de la mare distanță, ca vulturul de Anzi,
orice. Am fost, astfel, chiar surprins să o aud „Iovitzu, uite acolo o cantină pentru
tine… cât timp voi fi internată”, în timp ce eu nu vedeam deloc firmulița acestei
cantine, exista totuşi, dar complet pierdută printre firmele din jur. Am ajuns în
centrul oraşului, în Piața Trandafirilor, cu scuarul ei lung și cu statuia lui Avram
Iancu acolo pe unde ne-am hotărât să o traversăm spre magazinul supermarket
central Luxor. Nu am reușit să cumpărăm de acolo decât un fierbător electric, un
ibric de ceai și un mic aparat de radio portabil, toate alese de Denisa pentru
sporirea confortului meu. Cel mai interesant pentru doamne, îmbrăcămintea, era la
ultimul etaj, al treilea, dar nu exista lift și am renunțat. La ieșirea din Luxor am
rămas cu Denisa pe o bancă. Nicio clipă nu mi-a trecut prin cap că va fi pentru
ultima dată. Mi-a cerut voie, și i-am dat, să fumeze o țigară, Winchester Lights.
Nu mai țin minte dacă numai în gând sau chiar i-am spus, exclusiv în glumă, că și
condamnaților la moarte li se împlinește o astfel de dorință. Am venit acasă, aflată
pe deal, cu un taxi.
Am revenit marți 11 Noiembrie în Piața Trandafirilor, dar n-am mai traversat
scuarul. Am rămas pe aceeași parte în ideea de a ajunge la frumosul palat cu țigle și
faianță colorate care găzduiește Primăria orașului Târgu Mureș. Soarta ne-a întins o
șansă și ne-a scos în cale biroul companiei aeriene, am intrat și am aflat că sunt
curse regulate de două ori pe săptămână, înapoi la București, parcă invitându-ne să
plecăm cât mai repede acasă. Chiar ne-am zis: „Ce-ar fi să plecăm înapoi, la căsuța
noastră, cu prima cursă?”, dar am rămas. Am intrat alături, într-un magazin
exclusiv de bluze, așezate atrăgător în rânduri lungi, pe culori și mărimi. Foarte
repede s-a hotărât aici Denisa, ca niciodată de repede atunci când era vorba să ia și
pentru ea ceva. Probată și aleasă pe loc, venindu-i superb, a fost o bluză violet, care
se încheia până sus, „să acopere tăietura de la operație” am comunicat între noi
direct prin gând. În zăpăceala mea împietrită de a-i alege și duce îmbrăcămintea ei
de veci la morgă, să mi-o îmbrace pe Denisa, nu mi-a apărut în față aceasta, cea
mai potrivită, bluza. O am și acum, ultima adusă, în garderoba ei de rochii.
Frumoasă și trista bluză violet, care îi venea ca niciuna alta până acum – și de
culoarea, ce presimțire, exact ca aceea în care a fost vopsit, prin grija Preotului
Paroh Anton Ionescu, în mare grabă dar frumos, interiorul criptei noastre din
cimitirul bisericii din Măgurele. Ziua înmormântării a fost Sâmbătă, 29 Noiembrie,
2003, la numai câteva minute de mers pe jos de căsuța noastră, în care am locuit
amândoi ultimii aproape 30 de ani, din 10 August 1974, de când ne-am mutat la
Măgurele.
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Tot în acea zi de marți 11 Noiembrie 2003, ultima noastră zi de plimbare prin
oraș, am mai completat în drum trusoul de halate, pijamale și cămăși de noapte
pentru spital, în ideea că ne vor trebui în timpul convalescenței. Încet, încet se
insera și nu am mai ajuns până la primărie (acolo voi lăsa definitiv buletinul ei pe
data de joi, 27 Noiembrie, mai puțin fotografia din buletin, pe care o port și astăzi
la piept); ne-am oprit la un McDonalds din apropiere, am stat la o masă de două
persoane de la geamul mare dinspre stradă și i-am adus două înghețate, mâncarea ei
preferată, și mie o pungă de cartofi prăjiți. Aparent era aceeași atmosferă de
intimitate calmă și caldă, care ne învăluia întotdeauna, chiar și la masă, în public,
ca acum. Mâncam și ne depănam fiecare gândurile în parte, dar și în permanentă
intercomunicare. Ca întotdeauna, fiecare știam la ce se gândește celălalt. Refuzam,
însă, să ne gândim serios la ceva rău în acest oraș așa de pașnic, unde aveam și
recomandarea profesorului LEON. Dovada acestei siguranțe, care se va dovedi
curând a fi fost deșartă, este că am venit singuri, la peste 70 de ani, neînsoțiți de
nimeni, tocmai în inima frumoasei și mândrei Transilvanii.
Revenind unde mâncam pe gânduri la ultimul nostru McDonalds, în seara de
marți 11 Noiembrie 2003, va dezvălui că tot aici voi reveni curând, ca atras de un
magnet, și joi seara, pe 27 Noiembrie 2003, singur, împietrit, șocat, aproape
paralizat, în prima zi de veșnicie a neprețuitei și blândei mele Denisa. Acum am
plecat, însă, împreună cu Denisa, de la McDonalds direct spre casă, cu un taxi din
stația aflată chiar în fața acestui popular restaurant. Nu credeam că, începând din
ziua următoare, ne vom despărți, așa că ne-am purtat parțial normal, parțial ca niște
roboți. Am trecut pe la micul magazin alimentar din apropierea casei de oaspeți
pentru mici cumpărături, am urcat în camera noastră de la etajul 2, am revenit în
holul de la etajul 1 și am încercat câteva canale de televizor (nu mi-am dat deloc
seama că vor fi ultimele imagini de televizor văzute împreună cu Denisa), i-am mai
adus câteva Cappuccino de la automatul din holul de la parter, am plimbat-o prin
curtea Casei de oaspeți și am admirat livada cu meri de acolo. Reveniți în camera
noastră din Casa de oaspeți, nu aveam stare în continuare și Denisa a definitivat,
până târziu, valiza cu tot ce trebuie pentru spital. Ne-a trezit foarte devreme ceasul
deșteptător pus de Denisa. Era deja miercuri 12 Noiembrie 2003, ziua internării
Denisei în „Clinica morții” ei de peste două săptămâni, miercuri 26 Noiembrie
2003, teribila miercuri despre care Urania tocmai ce ne prevestise că poate schimba
drastic, radical, viața celor născuți în zodia Peștilor, ca Denisa. Nu cred că există pe
întregul Pământ vreun Pește, din cei câteva sute de milioane (a douasprezecea parte
din populația Globului) care să fi pățit ceva mai grav decât sărmana mea Denisa.
Nici vorbă să simțim cumva că profesorul DRACU (chirurgul care urma să o
opereze pe Denisa și la care eram recomandați de însuși reputatul cardiolog,
profesorul LEON) a lăsat vreun consemn la secretara lui (P.A.) să fim preluați cu
grijă. Dimpotrivă, ne-am convins curând că acest consemn era mai degrabă invers,
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și anume să fim tratați cu indiferență maximă iar eu sub nicio formă să nu am
niciun acces la DRACU. Dacă, la București, profesorul LEON a încercat de câteva
ori, fără niciun succes, să realizeze o întâlnire a noastră cu DRACU la Clinica sa de
la Spitalul Universitar București, am înțeles că DRACU era prea ocupat cu alergăturile
lui aproape săptămânale pe la Minister. Speranța noastră era că, măcar acum, la
internarea noastră în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Târgu Mureș, condusă
chiar de el, să lase vorba de când și unde este dispus să ne primească. Nici vorbă de
așa ceva. Iată, în continuare, filmul tragediei vieții noastre, petrecută în mijlocul
frumosului și mândrului Ardeal.
How She went to death – My dearly beloved Denisa
A letter to Professor LEON, Her cardiologist
Vedeți versiunea Engleză la
Damned impact factors - iipopescu3
Miercuri 18 februarie 2004, Măgurele
Au trecut 13 săptămâni de la internarea Denisei, plină de speranțe, în clinica
autorului morții ei de la Târgu Mureș. Numai două săptămâni i-au trebuit acestuia
ca să-i răpească „legal” mai mulți ani de viață.
Dragă Profesor LEON,
Am primit, în fine, prin poștă, documentul de ieșire din clinica morții ei de la
Târgu Mureș. Cum mi-ați cerut, vă trimit alăturat documentele de intrare și de
ieșire. Compararea lor este absolut relevantă. Așa cum știți, documentul de intrare
constă din diagnostica angiografică (coronarografia), CD-ul și biletul de externare
de la dumneavoastră și suna plin de speranțe pentru noi. Diagnostica dumneavoastră de
trimitere a fost stenoză aortică strânsă iar rezultatul de la coronarografia dumneavoastră
(Spitalul Universitar de Urgență București, 3 iunie 2003) a fost:
TCS: Normal
IVA: Normală
CX: Normal
CD: Stenoză ușoară de circa 30% în segmentul 2. Normală în rest.
Dominanta: CD
Concluzie: Coronare epicardice cu leziuni minime, nesemnificative
Recomandări: Protezare aortică
Ați reiterat și la ultima consultație de la dumneavoastră (13 Octombrie 2003)
această recomandare pentru protezarea aortică la DRACU (memoria mea îi respinge
3
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numele real) în Târgu Mureș. Îmi voi aminti mereu cuvintele cu care ne-ați întâmpinat
(„A venit iarna …”) dar previziunile dumneavoastră erau atunci optimiste. În
contrast maxim cu cel de la intrare, documentul de ieșire de la clinica morții din
Târgu Mureș reprezintă protocolul de necropsie (încheiat la aproape trei săptămâni
după deces!) care „se acoperă” cu o listă de cauze de moarte produse iresponsabil
chiar de echipa lui DRACU. Reproduc aici diagnosticul și concluziile lor:
Ateroscleroză cerebrală, aortică și coronară grad III C
Stenoză mitrală
Protezare aortică și valvă metalică
Miocardioscleroză
Infarct miocardic recent de ventricul stâng transmural circumferențial
Pericardită fibrinoasă
Edem pulmonar acut
Bronhopneumonie bilaterală confluentă. Emfizem compensator. Plămân de stază
Splină infecțioasă
Arterioscleroză renală
Cicatrici post infarct renale
Ficat de stază
Nici-un cuvânt nu apare aici despre angiografia în care chiar ei i-au declanșat
edemul pulmonar și care a precedat cu 48 de ore operația pe cord deschis, cu
rezultatul „acoperitor” al listei complexe de cauze de moarte înșirate mai sus. Nici
vorbă de respectarea jurământului lui Hippocrates „Primum non nocere”! Nu vi se
pare că, prin această lungă listă ei mai de grabă se acuză decât se scuză de ceea ce
au putut face dintr-un om în numai șase zile, de la „investigarea” angiografică și
până la moarte? Ce credeți că au scris ei în fișa lor de investigație angiografică?
Probabil tot ceva „acoperitor”, probabil nicio vorbă despre manipularea lor criminală!
Numai dumneavoastră puteți afla, mai ales că DRACU trebuia să vă consulte cu
privire la repetarea la numai cinci luni a angiografiei!
Vă amintesc că Denisa nu a fost dusă la clinica lui DRACU „pe targă” sau în
vreun regim de urgență, ci numai la recomandarea dumneavoastră că este momentul
optim în luna noiembrie („fără viruși”) pentru înlocuirea valvei aortice, „pentru ca
(eu) să nu regret mai târziu” că nu am făcut-o la timp.
În continuare, câteva considerații despre „deontologia” profesională a lui
DRACU, despre relația lui de medic și șef al clinicii-gazdă cu noi, ca pacienți, cu
Denisa și cu mine ca însoțitor, trimiși și recomandați de dumneavoastră chiar la el.
Credeți că este om fair acesta dacă, după toate insistențele noastre, nu a vrut să
vorbească cu noi nici la București (cum știți), nici în primele 10 zile de la internarea
Denisei în clinica lui? Am fost zilnic în legătură cu secretara lui (A.P.) de la clinică
să-mi dea acces la el, i-am transmis dorința expresă de a ne primi, dar nu am primit
nici măcar un telefon de la el sau din partea lui. În toată această perioadă de 10 zile
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eu vă dădeam dumneavoastră, la București, câteva telefoane pe zi să aflu ce se mai
întâmplă cu noi la Târgu Mureș! Cum se poate explica această comportare anormală,
ilogică? Părerea mea este că el s-a eschivat în mod deliberat să îl vedem pentru a ne
„surprinde” cu procedura fatală de la angiografie. Fiindcă acolo, la angiografie, am
fost loviți mortal – restul a fost agonie și moarte „legală”. Când după angiografia
lui criminală, după o lungă anticameră, a lăsat secretara să mă introducă la el și
l-am văzut, în sfârșit, pentru prima dată în viața mea, primele lui cuvinte de
întâmpinare au fost, auziți, „Și ce doriți de la mine?”, adăugând că mușchiul inimii
este foarte slăbit și dându-mi de înțeles că Denisa nu mai are șanse. Atunci de ce a
mai trecut a doua zi la operația pe cord deschis? Ca să adauge la edemul pulmonar,
cauzat de el la angiografie, lunga listă de cauze de moarte de mai sus? La scurt
timp după această primă (și ultimă) primire a mea la el, DRACU a trecut și pe la
Denisa și i-a adresat și ei primele (și ultimele) cuvinte „ca un sloi de gheață” (cum
mi-a spus chiar Denisa pe mobil), aruncându-i scurt un „Mâine te operez!” Domnule
profesor, de peste 20 de ani ne-ați avut pacienți pe Denisa și pe mine, ne-ați salvat
de mai multe ori și ne cunoaşteți foarte bine. Merităm noi un asemenea tratament
de la medicul și omul DRACU la care ne-ați recomandat, a avut el față de noi o
comportare corectă?
A doua zi, la venirea din Sala de operație, îl așteptam de câteva ore lângă
biroul lui de la etajul 1 (pe tot peretele exterior al acestui birou, înspre holul
central, este pictat chipul Mântuitorului!). A apărut și mi-a aruncat peste umăr, că
starea Denisei este critică și vom vedea. Dar privirea lui din acea clipă și chipul lui
satisfăcut „că ne-a terminat” nu am să le uit niciodată! Dacă erați atunci (nevăzut)
lângă mine, ați fi de acord acum cu mine că această privire și comportare nu au fost
deloc normale.
Cinci zile a mai durat agonia Denisei până când, în fine, a fost legal răpusă,
miercuri seara, 26 Noiembrie. După cum știți, în tot acest timp, tot la dumneavoastră
am dat telefoane să aflu de soarta noastră, fiindcă la DRACU însuși nu puteam
îndrăzni după „căldura” cu care ne trata în clinica lui. Apropo, privitor la această
„căldură” a domnului DRACU, dumneavoastră știți că în toate cele două săptămâni
(12 – 27 Noiembrie) de internare a Denisei în această clinică a morții mie nu mi s-a
dat voie decât o singură dată să o văd pe Denisa, și anume numai la „externare”, la
morgă? Iar după angiografia criminală de joi, 20 Noiembrie, de când Denisa nu
mai putea ieși să ne întâlnim în holul central, deci în ultimele ei șapte zile de viață,
eu nu am mai putut să o văd deloc, și nici ea pe mine! Denisa mi-a comunicat, însă,
pe mobil, cum se răstea DRACU preventiv la asistenta de lângă ea că nu vrea să
vadă niciun „străin” pe acolo – și era sigură că numai de mine putea fi vorba,
pentru că altă pacientă nu mai era în apropiere. Era această atitudine corectă față de
Denisa și față de mine?
Revenind la penultima zi de viață a Denisei, intervenția mea telefonică
disperată de marți 25 Noiembrie pe lângă doamna Acad. Maya Simionescu a fost
tardivă, dar relevantă. După ce a fost contactat la acest nivel, doar la câteva minute
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cameleonul m-a sunat atunci pe mine, pentru prima dată, și era literalmente de
nerecunoscut – probabil în această formă îl cunosc colegii și superiorii – voce,
explicații, situația sub control, și chiar speranțe... doar că a doua zi era plecat la
București. Și în acea zi de miercuri, 26 Noiembrie 2003, s-a stins și Denisa.
„Credeți, domnule profesor, că această perfidie, cu «schimbare la față», a lui
DRACU la intervenția doamnei Maya Simionescu este un semn de onestitate?” Pe
al doilea (și ultimul) telefon l-am primit de la DRACU, tot pe mobil, în dimineața
de joi, 27 Noiembrie, pe la orele 10 (după ce el a revenit de la București). M-a
anunțat abrupt că (1) nu mai sunt speranțe pentru Denisa și au scos-o de sub
aparate, (2) secretara lui mă așteaptă pentru formalități. Am avut impresia că el se
aștepta să fac și eu un infarct, dar Dumnezeu nu a vrut. Am avut chiar tăria să-l
întreb că „Eu ce să iau acum, un Rudotel sau un Distonocalm?”. „Un Distonocalm!”
mi-a răspuns el și cu aceasta ultima noastră convorbire s-a încheiat. Credeți,
domnule profesor, că acest gen de anunț „fulger” al unei pierderi umane infinite era
cea mai potrivită opțiune a medicului DRACU?
Întrebările mele de mai sus cu privire la normalitatea comportării lui DRACU
sunt, evident, retorice, fiindcă răspunsul nu poate fi decât NU. Într-o țară civilizată
un astfel de caz nu ar scăpa necercetat și nesancționat de opinia publică și de lege.
Eu îl voi lăsa pe bunul Dumnezeu să-i plătească pentru fapta sa. O să mă întrebați
de ce și de unde această selectivitate mortală față de noi? De mii de ori m-am
întrebat de atunci și eu dar, din păcate, nu am decât (mari) bănuieli. Dumneavoastră,
însă, ați putea să completați, eventual, „piesele lipsă”. De exemplu, nu ați simțit/intuit
nicio ranchiună colegială că dumneavoastră ați fost ales membru al Academiei
Române, iar el (încă) nu? Doar el era și ministru secretar de stat iar Puterii, deseori,
îi stă bine poleită cu strălucirea academică (chiar dacă obținută necinstit). Sau, alt
exemplu, nu are cumva depus dosar de promovare academică (la Academie, sau
pentru indemnizație de merit) în care să nu aibă prea multe lucrări științifice
publicate în reviste cotate ISI? Dacă da, atunci asta îi mai trebuia ca să-i declanșeze
furia împotriva noastră, fiindcă eu (coleg al dumneavoastră de la Academie) sunt
cunoscut și pentru „psihoza” fizicienilor (și nu numai a lor) cu privire la factorii de
impact. Este acest blestemat factor de impact cauza ucigaşe? Vă asigur că eu
mi-am făcut mulți dușmani „academici” din această cauză, știuți și, mai ales, neștiuți,
deci cu atât mai periculoși. Este posibil ca tocmai DRACU să fie unul dintre
aceștia și noi, sărmana mea Denisa și cu mine, la 71 de ani, să alergăm tocmai până
la Târgu Mureș să călcăm pe o astfel de dinamită. Poate dumneavoastră aveți alte
informații și considerații.
Mi-ați spus la cea mai recentă convorbire telefonică a noastră că Denisa era
hiper-modestă. Și într-adevăr așa era, cum o cunoașteți personal de peste douăzeci
de ani. Exasperat, totuși, că DRACU nu ne primea, i-am transmis prin secretara de
la clinică (A.P.) CV-urile noastre, dar nu am reușit nici așa să-l înduplecăm să ne
primească și să vorbească cu noi. Poate că mai rău ne-am făcut prin aceasta! Fapt
este că DRACU ne-a spulberat în numai câteva zile toate visele și proiectele

190

IOAN-IOVITZ POPESCU

noastre după o muncă de o viață. Cu această tragică ocazie, vă atașez două mesaje
In Memoriam pentru Denisa, din numeroasele mesaje primite pentru ea, și anume
mesajul Institutului de Fizică Atomică și mesajul American, scris de profesorul
Carl B. Collins, directorul Centrului de Electronică Cuantică al Universității din
Dallas, Texas, și membru de onoare al Academiei Române.
Detalii privind lucrările științifice ale Denisei, cu numeroasele citări străine,
inclusiv în mai multe lucrări ale laureaților Nobel din domeniul Laserilor (Schawlow,
Bloembergen, Prokhorov), se găsesc la adresa ei de internet DENISA_POPESCU_CV.4
Pentru marea ei descoperire a spectrelor multifotonice, Denisa a fost nominalizată
de 4 ori pentru premiul Nobel în Fizică. Un set de link-uri – monument în eter
dedicat memoriei neprețuitei mele Denisa, se găsește în pagina mea de web la
adresa iipopescu5, cu fotografii din perioada ei de glorie științifică.
Referitor la „ateroscleroza cerebrală”, menționată în primul rând al protocolului
de necropsie, Denisa a contribuit chiar în vara trecută la activitatea cerebrală a
proiectului internațional de Laseri gamma, condus de profesorul Carl B. Collins
(vedeți mesajul american: „… as recently as a few months ago she was still providing
us with critical help in establishing the statistical significance of our synchrotron
data.”), rezultate publicate în Laser Physics, vol. 14, No. 2, pp. 154–165 (2004),
Accelerated Decay of the 31-yr Isomer of Hf-178 Induced by Low-Energy Photons
and Electrons. Ca să nu mai spun de toți colegii de la IFA și de subsemnatul ca
martori ai capacității intelectuale strălucite cu care Denisa a fost internată în clinica
morții de la Târgu Mureș. Bănuiesc că dumneavoastră ați fi observat semne de
scleroză cerebrală la examenul făcut în 13 Octombrie și nu ne-ați mai fi trimis la
DRACU dacă Denisa ar fi fost atât de ruinată fizic. Dimpotrivă, ați considerat că
forma ei fizică și moralul îi permit să încercăm atunci rezolvarea valvei aortice.
Nici astăzi, după trei luni de la tragedia noastră, nu-mi vine să cred cum a
fost posibil să o arunc pe Denisa sub picioarele acestei brute care, retroactiv
privind, era evident pornită împotriva noastră. Fiindcă oricând în primele 10 zile de
internare, înainte de capcana mortală de la angiografie, puteam să ne salvăm viața
părăsind clinica în care eram desconsiderați și maltratați, dar eroarea de a avea
răbdare și a ne lăsa pe mână unui „om”, fără a-i vedea mai întâi chipul, ne-a fost
fatală! De asemenea, subliniez încă odată regretul meu amarnic de a nu fi dispus de
cele câteva zeci de mii de dolari pentru a face această operație în vest și a salva,
astfel, viața cea mai de preț pentru mine, viața sfintei mele neprețuite Denisa.
Dragă Domnule Profesor LEON, v-am scris ca unui profesor, ca unui medic,
ca unui preot, ca unui prieten.
Dixi et salvavi animam meam.
Cu sinceritate și cea mai aleasă prietenie,
Iovitzu
4
5
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Atașez:
1. Bilet de externare de la Dvs., FO 28385 (3 iunie 2003)
2. Rezultat de investigație coronarografică, FO 28385 (3 iunie 2003)
3. CD coronarografie (3 iunie 2003)
4. Ultima Dvs. rețetă (13 octombrie 2003)
5. Protocol de necropsie (27 noiembrie 2003)
6. Mesajul IFA In Memoriam pentru Denisa (28 noiembrie 2003)
7. Mesajul American In Memoriam pentru Denisa (27 noiembrie 2003).
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Lidia Vianu
Date: Thursday, April 15, 2004, 11:04 PM
Subject: Denisa – transfer de gând, scrisori, casete
Draga mea,
Cea mai recentă comunicare extraordinară a avut loc sâmbătă 27 martie, la
6:30 dimineața, când treaz fiind, dar cu ochii închiși, am recepționat un monolog al
Denisei către mine ca pe un veritabil transfer direct de gânduri de o claritate
excepțională. Pe scurt, îmi spunea (direct în gând) că grija ei cea mai mare este
cine mă mai îngrijește, să iau pe cineva care să aibă grijă de mine, că ea știe ce
înseamnă singurătatea (aluzie la perioada când eu am lăsat-o un timp singură,
vedeți P.S.), că vom vedea noi aici „ce și cum”, că tot cu ea voi rămâne, că nu
există blestem mai mare decât să rămâi cu aceeași nevastă o veșnicie. Repet,
am redat foarte pe scurt ceea ce am primit sub forma unui flux direct de gânduri de
o claritate și frumusețe dumnezeiască! Am deschis ochii și totul s-a întrerupt. Ce
păcat! Era, cum am spus, 6:30. Nu știu ce m-a făcut să mă duc imediat din dormitor
până în camera ei, să deschid un dulap, să bag mâna undeva în spate și să scot cinci
plicuri cu scrisori pe care parcă le vedeam atunci pentru prima dată. Uitasem,
literalmente, complet de ele. Erau scrisori primite de la ea din Dallas, scrise cu
30 de ani în urmă, dar care arătau ca noi. Deschid una și, încă buimac din somn,
citesc: „Dallas, 28 noiembrie 1972. Puiul meu scump, plec din nou cu gândul în
lunga mea călătorie spre tine. Te găsesc acum dormind, te mângâi și te sărut în
somn și-ți spun noapte bună și tu zâmbești în vis, poate că ai simțit că am venit
acasă” Nu este sfâșietor?
Și aici vreau să mai adaug că, tot atunci, lângă pachetul de scrisori ale
Denisei, am găsit și înregistrările convorbirilor mele cu ea, aflată atunci la Dallas.
Nu am avut, însă, tăria să le ascult timp de o săptămână. Le-am ascultat până la
urmă și am avut revelația întineririi mele efective. Pe scurt, finalul amazing al
acestui mesaj, început cu „visul” matinal, a fost că am fost smuls cu o forță
irezistibilă în trecut, cu 30 de ani în urmă. Această întoarcere în timp a durat câteva
ore, cât timp am reușit, după multe amânări, să am tăria să ascult benzile cu vocea
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ei! Vocea reală a Denisei, cu toate inflexiunile și expresia ei, cu toată atmosfera de
atunci ... a fost ca o reînnoire, ca o înviere ... a fost copleșitor. Lumea care m-a
văzul imediat după aceea era uluită de cât de tânăr puteam să arăt după această baie
de voce a îngerului meu Denisa.
Te sărut cu mult drag,
Iovitzu
P.S. Amarnic regret acea perioadă (de acum 30 de ani!), deși martor mi-e
Domnul că sufletul meu a rămas întotdeauna al ei, că mă rugam disperat la El să
mă salveze, și m-a salvat! Dar acum ispășesc exact răul pe care i l-am cauzat ei
atunci, căci totul se plătește până la urmă!
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Tuesday, April 20, 2004 1:31 AM
Subject: Re: Denisa - damned_impact_factors
Dragă Domnule Profesor,
Eu mă simt foarte mișcată și onorată că mi-ați destăinuit aceste dureroase
detalii din sufletul și din viața dumneavoastră, și sper să vă pot ajuta cât mai mult și
cât mai bine.
În privința ultimei fraze din traducerea scrisorii către Profesorul LEON, sunt
de acord cu Dvs. că suma nu trebuie specificată exact. La urma urmei, costurile
depind de la țară la țară și cred că în US ar fi fost cu mult mai scump de atâta!
Am să revin în zilele următoare la acea traducere. Am o problemă cu unii
termeni și abrevieri medicale Românești cu care nu sunt familiară. Ar trebui să
întreb pe cineva medic român, de aci, care ar putea să-mi dea echivalentele lor în
Engleză... sau dacă Dvs. știți ce însemnau acele abrevieri din examinarea făcută de
Domnul Profesor LEON? Am urmărit câteva cursuri medicale (fiziologie, patologie,
farmacologie) în timpul doctoratului, și aș putea găsi o traducere pentru acei
termeni. Cred că scopul ar fi ca scrisoarea să poată fi înțeleasă în întregime (cel
puțin literar, pentru ca ceva atât de crud nu poate fi conceput) și de cineva care nu a
trăit în România.
Sper foarte mult să mă înțelegeți și să nu vă supărați de ceea ce am să spun în
continuare, cu tot respectul. Nu doresc să vă contrazic. Vă spun din câte știu din
cursurile mele, din câte am citit în manualele respective, sau de pe Internet. Mama
și bunica mea au diverse probleme cu inima așa că am citit mai mult în acest
domeniu, mama mea mă roagă adesea să îi spun ce știu și ce pot afla despre diverși
termeni medicali, simptome, medicamente, ca să înțeleagă jargonul medical.
Bineînțeles că am citit foarte mult și cu ocazia operației de bypass a tatălui meu.
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Am să vă dau mai jos o descriere sper mai pe înțeles. Poate știați, poate că nu. Nu
am avut impresia că doctorii, în special în România, explică bine pe înțelesul
tuturor, termenii lor.
O altă observație, ar fi că termenul medical de scleroză vasculară sau
ateroscleroză se referă numai la îngroșarea/îngustarea și rigidizarea pereților vaselor
de sânge produse de depuneri de grăsimi, colesterol.
Aceste depuneri – ateroame – se pot desprinde sau/ și bloca complet vasele
de sânge respective, sau pot produce cheaguri de sânge cu același efect, putând
cauza infarct (în inimă) sau „accident cerebro-vascular sau cerebral” („stroke”)
(numit și infarct cerebral). Acestea produc ischemia țesuturilor alimentate în mod
normal cu oxigen și nutrienți de aceste vase (mușchiul inimii, creier) și în final
moartea celulelor (necroză). În creier accidentele cerebro-vasculare pot cauza
diverse tulburări motorii, paralizie, dar și senzoriale. În alte părți pot produce
tromboză sau chiar gangrenă.
Cu înaintarea în vârstă, toată lumea are în măsură mai mare sau mai mică
(depinzând și de colesterol, fumat, diabet, hipertensiune, predispoziție genetică)
această scleroză vasculară. Dar aceasta nu afectează – cel puțin din câte știu –
inteligența și toate facilitățile mintale – până nu se produce vreun accident cerebral –
dar și atunci e foarte posibil ca numai tulburări motorii/musculare să apară. Eu știu
că în română, termenul de scleroză e asociat foarte adesea cu senilitatea și diminuarea
diverselor facilități mentale, dar cel puțin aici, este foarte adesea aplicat unui
pacient de peste 50–60 de ani și nu are legătură cu acestea.
Ateroscleroza progresează foarte încet, și începe practic din tinerețe. Din
cauza unor factori genetici ateroscleroza poate fi în fază avansată și la 30 ani. (Nu
m-aș mira deloc ca și eu să am așa ceva pentru că întotdeauna am avut colesterolul
mare, ca și părinții mei).
Ateroscleroza crește riscul de infarct cardiac și cerebral, de tromboză și cauzează
hipertensiune. Tratamentul constă în medicamente anti-hipertensive (e.g. diuretice,
beta-blocante etc.), aspirină, Plavix, dipiridamol, anti-coagulante (ca heparina). Dar
mai ales se încearcă scăderea colesterolului cu dietă și exercițiu fizic sau/și cu
medicație, renunțarea la fumat – dacă e cazul.
Detectarea sclerozei cerebrovasculare în particular nu cred să fie ușor de
făcut pe o persoană vie. Nu am auzit, dar nu sunt expert. Dar dacă se detectează un
nivel ridicat de ateroscleroză în coronare (la inimă) e foarte probabil să fie la fel și
în vasele din creier.
Dar firește, eu nu sunt expert în Cardiologie, acestea sunt mai mult luate din
cărțile de medicină, sau de pe Internet. Adesea însă, realitatea e diferită și cauzele
și simptomele sunt mult mai variate decât se poate pune într-un manual pentru
studenți. Domnul Profesor LEON vă poate spune probabil mult mai mult și mai
corect.
Din punct de vedere medical mai mult, aș fi fost curioasă să știu dacă v-a
răspuns, ce v-a răspuns Domnul Profesor LEON? Dânsul v-a spus că acea a doua
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angiografie ar fi cauzat edemul pulmonar? Era necesară această a doua angiografie?
Din câte am citit, edemul poate fi cauzat fie de o infecție (pneumonie sau infecții
ale sângelui – septicemie) sau de un atac de inimă (care amândouă la rândul lor
într-adevăr ar putea fi cauzate de o angiografie, deși riscul este foarte mic – dar
depinde de priceperea și atenția și mâna chirurgului!) sau pur și simplu de o inimă
slăbită (cardio-miopatie), în special cu valve slăbite (cu regurgitare) sau îngustate
(cu stenoză). Dacă acesta din urmă ar fi fost motivul, sunt sigură că Domnul
Profesor LEON ar fi observat din timp. Și cred că ați fi știut de la Denisa dacă ar fi
avut bronhopneumonie înainte de angiografie, dacă tușea mult cu expectorații – așa
cum e listat în protocol.
Infarctul renal din câte am citit, este posibil să fie datorat tot aterosclerozei,
stenozei mitrale sau cel mai probabil, atacului miocardic. Sunt sigură că Domnul
Profesor LEON ar putea să vă explice (dacă n-a și făcut-o până acuma) cauzele și
efectele, ce a fost „inventat pentru acoperire” și ce ar fi fost posibil.
Da, ar fi fost probabil mult prea incriminator să vă dea rezultatul coronarografiei
a doua! Acesta ar fi fost de comparat cu rezultatul de la Domnul Profesor LEON
obținut cu câteva luni înainte. Ar fi fost probabil similare, adică nu au detectat
probleme majore – de aceea probabil nu vi le-au dat – pentru că ar fi fost mult mai
greu de justificat atunci toate cele câte au fost puse pe acel protocol. Poate că după
toate cele întâmplate, au „falsificat” angiografia care să le dea o acoperire. Poate
Domnul Profesor LEON ar fi putut obține rezultatele celei de a doua coronarografii –
dacă Dvs. nu ați reușit.
Cu multă stimă și simpatie și cu drag,
Andreia
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: April 20, 2004
Re: Denisa - damned_impact_factors
Dragă Domnule Profesor,
M-am uitat și eu la site-ul lui DRACU și într-adevăr sună bine. Oricine ar fi
fost indus în eroare. Oricine ar fi zis că ați fost trimis la unul dintre cei mai buni
chirurgi din țară. Mai ales că a fost visiting professor la spitale foarte bune chiar
aici în US. Probabil Profesorul LEON îl știa din tinerețe și atât cât știa, era un
chirurg bun.
Din experiența mea și din câte am auzit despre destule somități de aici (the
„big guys”) în știință, care în (relativa) tinerețe au fost într-adevăr foarte buni, cu
descoperiri, inovații și publicații foarte bune, și au obținut (de obicei) titlurile,
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premiile, pozițiile pe merit. Dar să vedeți ce se întâmplă: fiind așa mari specialiști
în domeniul lor, nume mari, cu greutate, experți – ei vor fi numiți în tot felul de
comitete și comisii și alte funcții academice administrative. Și nu e neapărat vina
lor, și nu vor neapărat, dar sunt rugați să facă asta. Și funcțiile astea administrative
le mănâncă tot timpul. Și sunt destui care regretă că nu mai au timp să mai facă
cercetare ei înșiși (chiar dacă sunt șefi de laboratoare mari și bune). Așa s-a
întâmplat și cu îndrumătorul meu de la doctorat, și prezentul meu șef. Oameni
extrem de inteligenți, care chiar încearcă să se țină la curent cu ce e nou la toate
acele meetings organizatorice – dar nu mai sunt în mână, nu mai sunt în formă, nu
mai au experiența „manuală” – ca cei care fac numai asta, zi de zi.
E posibil ca acesta să fi fost și cazul aici – și-a ieșit din formă. Însă dacă ești
medic adevărat, trebuie să știi când mâna ta nu mai e așa sigură ca înainte și nu mai
operezi. Chirurgia este atât de „demanding” și are așa o responsabilitate uriașă,
încât nu poți să fii și chirurg și altceva – administrator, secretar de stat. Dacă faci
altceva, nu mai practici chirurgia – dar poți face lucruri bune în administrația
medicală de exemplu. Dacă ați fi știut dacă a mai operat de curând, care a fost rata
lui de succes, au avut complicații? – dar cine poate afla asta, mai ales în România!
Unde a fost etica lui profesională???
Pe curând,
Cu drag,
Andreia
P.S. Mă bucur că nu v-ați supărat! Am să mă gândesc cum este mai bine să
procedăm cu traducerea, s-ar putea să mai modific nițel scrisoarea, poate o scurtăm
puțin și într-adevăr și note explanatorii ar fi utile.
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Wednesday, 21 April, 2004 3:39 AM
Re: Denisa - damned_impact_factors
Draga mea Andreia,
În privința coronarografiei de joi, 20 Noiembrie, de la Târgu Mureș, din
convorbirile pe mobil cu Denisa știm cu siguranță că ACOLO s-a întâmplat ceva
grav, care a cauzat edemul pulmonar acut. I-a auzit chiar ea. Nu a avut absolut
nimic alarmant până atunci, în seara de miercuri, 19 Noiembrie am luat ultima masă
împreună și până atunci mă întâlneam zilnic cu ea. Era exact așa cum am dus-o
acolo, nicio tuse, nicio răceală, nicio gripă. Toată toamna îi dădusem 2 g de acid
ascorbic pe zi. Îți atașez aici și prima scrisoare către Profesorul LEON, cu detalii pe
care nu i le-am mai repetat și în a doua….
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Wednesday, 21 April 2004, 12:37 AM
Subject: Re: UrgentMatter
În privința scrisorii mele deschise către lume (directă sau via profesorul
LEON), important este că informația și mesajul să fie corect și clar formulate.
În ambele cazuri eu sunt sursa primară, ca martor minut de minut la fața locului,
precum și cei cu care Denisa a vorbit pe mobil până în dimineața de sâmbătă
22 Noiembrie 2003, când au luat-o la operație. Îți reproduc aici din prima mea
scrisoare către profesorul LEON (din 9 Decembrie 2003, deci cu mult înainte de a
primi de la Târgu Mureș comunicarea scrisă oficială prin Protocolul de necropsie
nr. 288/2003, încheiat la 15 Decembrie 2003, adică la 19 zile după deces!):
„Ca și la dumneavoastră, am așteptat să o aducă de la angiografie înapoi în
salon. La dumneavoastră a revenit repede de la această investigație critică și ne-a
făcut chiar semn veselă cu mâna încă la ieșirea din lift. Aici, însă, nu a mai fost
adusă înapoi în salon cum ne așteptam. A fost reținută la același etaj cu angiografia,
la Terapie Intensivă. Denisa mi-a telefonat imediat de acolo că toată procedura o
suportase, la fel ca și pe prima de la dumneavoastră, fără probleme. Doar că la
sfârșit au strâns-o cu bandajul atât de tare peste picior și abdomen încât i s-a făcut
rău. A avut totuși destulă putere ca să țipe la ei „Tăiați bandajul!” Ceea ce au și
făcut și abia atunci și-a revenit. Cum am spus, au reținut-o totuși la Terapie Intensivă.
Legătura ei telefonică cu restul lumii a fost reluată și m-a rugat să merg la ușa
celui pe care nu-l voi mai numi și să-l implor să se uite, în fine, și la noi. Unei
colaboratoare a ei, Dr. Agavni Surmeian, aflată în acel moment la Paris, Denisa
i-a comunicat prin mobil că la angiografie s-a declanșat un edem pulmonar și că
acest lucru nu mi l-a mai spus și mie.”
În protocolul de necropsie, în continuarea diagnosticului transcris și în
scrisoarea mea deschisă, mai scrie în continuare următoarele:
Epicriza: Pacienta decedată în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară cu
diagnostic de stenoză aortică cu protezare valvulară și insuficiență cardiacă
ireversibilă prezintă la necropsie un infarct miocardic recent de ventricul stâng,
bronhopneumonie, edem pulmonar acut, stază pulmonară și hepatică cronică.
Cauza directă a morții o constituie insuficiența cardio-circulatorie de tip periferic.
Data încheierii protocolului 15.12.03. Autopsiat de Dr. Simona Stolnicu.
Poate ar trebui adăugată și această completare în scrisoare.
Este de necrezut ce a putut să facă echipa de neisprăviți a lui DRACU în
numai 7 zile dintr-un om care s-a dus acolo bine pe picioarele lui, fără nicio tuse
sau vreun junghi (joi 20 Noiembrie angiografie cu declanșarea edemului pulmonar;
sâmbătă dimineața 22 Noiembrie operație de urgență; miercuri seara 26 Noiembrie
deces).
Ultima mea convorbire cu Denisa a avut loc atunci când m-a sunat ea,
sâmbătă 22 Noiembrie, la 8:30 dimineața, să-mi spună că o ia la operație și că lasă
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mobilul și încărcătorul la sora Erszebet, sau cam așa ceva. Nici nu știam ce să-i mai
spun și am zis, prostește: „Cu dinții Dezi, cu dinții!” Și într-adevăr, în ciuda agresiunii
teribile la care a fost supusă, Denisa mea s-a ținut 7 zile și nopți cu dinții de viață.
Sunt convins că ani buni i-au răpit Denisei din viață acești ticăloși prin „malpractice”
și neglijența lor criminală. Aceasta este declarația mea.
Încă odată, cu cele mai calde mulțumiri,
Cu mult drag,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Wednesday, 24 April 2004, 11:25 PM
Subject: Re: UrgentMatter
… Vreau să-ți mai spun că am acasă CD-ul original al angiografiei făcută în
iunie 2003 la profesorul LEON, în care se vede în 3D movie funcționarea aortei, a
pereților vaselor și a fluxului sangvin în zona coronară, și care a constituit chiar
baza pentru recomandarea de înlocuire a valvei aortice.
Ca fapt divers, dar emoțional copleșitor pentru mine, mai păstrez și acum în
frigider cutia de 1 litru de suc (necarbonatat) de portocale, cu paiele (divers colorate)
pentru supt, cumpărată la ultima noastră masă împreună, în seara de miercuri
19 Noiembrie 2003, și dusă de ea apoi în salon pentru timpul cât trebuia să stea
(vreo 10 ore) întinsă în pat după angiografia (fatală) de a doua zi. De ar ști omul,
măcar cu o clipă mai înainte, ce îl așteaptă după (ultimul) colț! Imaginează-ți,
dragă Andreia, am mâncat în seara aceea clătite cu gem de caise, la o măsuță în
doi, lângă un geam mare, cu verdeață afară, la bufetul de la parterul spitalului, și
ne-am zis că totul semănă cu intimele noastre mese luate în fugă, pe când ne rodam
mașina FIAT 125 prin Germania din vara anului 1968, poate cel mai frumos an din
viața noastră. Ne gândeam cu teamă la operație, dar ca la ceva îndepărtat, mai ales
că DRACU părea decis să nu-și facă timp să discute cu noi. Ne gândeam că DUPĂ
ANGIOGRAFIE va fi obligat să discute și atunci, în fine, față în față, să negociem
ferm pentru amânarea operației. După experiența angiografică anterioară, de la
profesorul LEON, nicio clipă nu ne îndoiam că a doua zi voi veni, ca de obicei
până atunci, în vizită și că mă vor lăsa, în fine, să mă duc să o văd și la pat, în
salonul ei (până atunci ieșea ea, întotdeauna, în hol, afară). Moartea, prin DRACU,
ne-a atacat, însă, în momentul cel mai puțin așteptat de noi! Mă opresc, draga mea,
aici, deși cred că aș putea continua foarte mult mai departe, să-ți arăt cât de
minunat pâlpâiau și ultimele momente ale fericirii noastre, a Denisei și a mea.
Te sărut,
Iovitzu
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Tuesday,April 27, 2004, 4:35 PM
Subject: Re: UrgentMatter
Draga mea Andreia,
Îți mulțumesc foarte mult că vei mai revedea traducerea. În legătură cu
această nouă oportunitate de completare, îți redau mai jos amintiri relevante, pe
care profesorul LEON le știe foarte bine deoarece le-am trăit împreună. Dacă și tu
le consideri relevante, și nu încarcă inutil scrisoarea, bagă, te rog, informația din
ele, la locul potrivit, în versiunea engleză a scrisorii.
Amintirea 1. În continuarea mesajului meu de ieri, mi-am adus aminte de un
amănunt foarte semnificativ pentru atitudinea, cel puțin neglijentă, dacă nu de-a
dreptul dușmănoasă, a lui DRACU față de mine. Astfel, vrând să mă pună, totuși,
pe mine în contact direct cu acesta (nu numai prin secretara care îl ascundea mereu
de mine) profesorul LEON mi-a dat numărul telefonului mobil al lui DRACU.
L-am sunat de multe ori, dar degeaba, nu răspundea (normal, nu răspunde decât la
anumite nume, cum sunt, de exemplu, miniștri, Maya Simionescu, LEON), și
atunci i-am lăsat mai multe mesaje pe mobilul lui din partea mea: „Sunt academicianul
Ioan-Iovitz Popescu, din partea profesorului LEON, în legătură cu soția mea,
Denisa Popescu, vă rog să ne acordați o întrevedere sau să mă contactați la
mobilul meu...”. Tăcere absolută. Pe același număr, profesorul LEON, totuși, îl
contacta curent. Iată, dragă Andreia, atitudinea unui medic român, pe care nu-l
cunoșteam, la care fusesem recomandat și care acceptase față de profesorul LEON
să o interneze pe Denisa în clinica lui, atitudinea lui față de mine, academicianul
etc. Sunt sigur că dacă îl suna alt academician, oricare, ar fi reușit să-l contacteze.
Concluzia firească este, deci, că avea ceva cu mine anume, personal, numai că
eu nu știam asta, și ne-am încredințat viața în mâinile lui
Amintirea 2. Și acest fapt îl știe foarte bine profesorul LEON (un om de un
calm desăvârșit), și anume cum a țipat el (literalmente, la telefon) nervos, la mine,
în dimineața de vineri 21 noiembrie, să intru imediat peste DRACU ca să-mi spună
ce este cu Denisa. Este momentul în care făceam anticamera la DRACU, care m-a
și primit, cum știi, cu: „Și ce doriți de la mine?” Este clar că avusese deja loc o
discuție între ei cu privire la gravitatea situației create cu o zi înainte, joi, în urma
angiografiei ratate și a declanșării edemului pulmonar. Lunga anticameră și întrebarea
stupidă de mai sus ar putea fi explicate și prin aceea că DRACU se aștepta, poate,
să-l iau direct la palme sau să-l împușc, ca în Texas. Fapt este că, în loc să încerce
să trateze de urgență edemul, el a trecut chiar a doua zi, sâmbătă la 8:30, la operația
de urgentă pe cord deschis! Cred că cel mai idiot chirurg din lume nu ar fi procedat
în acest fel. El, însă, trebuia să ascundă cât mai repede practicarea incompetentă a
angiografiei. Pentru mine el este un criminal, deoarece a preferat decesul în urma
operației decât eventuala salvare a Denisei, cu riscul situației care se crea în
urma eventualului deces numai după angiografie.
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Amintirea 3. Profesorul Cristian Stoica de la Facultatea de Fizică a întrebat
de la București, pe mobil, la telefon 0265-212111/169 de la Terapia Intensivă a
Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din Târgu Mureș, de starea Denisei după
operație. A răspuns medicul de gardă de acolo (chiar de la Terapie Intensivă) că ea
(era o doctoriță) încă nu a mai văzut să supraviețuiască unei operații pe cord
deschis un pacient adus în starea Denisei de la angiografie! Rezultă concluzia
agravantă că DRACU a făcut experiențe cu orice risc cu Denisa la Târgu
Mureș, fără să fi avut vreun succes anterior în cazuri similare! Și asta în loc să fi
tratat cu maxim de urgență edemul pulmonar produs prin malpractice la angiografie.
From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Wednesday, April 28, 2004, 4:22 AM
Subject: Re: UrgentMatter
Sunt cu totul de acord cu Dvs. Decizia criminală de a continua cu operația pe
inimă este absolut de nescuzat și de o lașitate teribilă, ca să-și acopere eroarea
fatală făcută la angiografie, ȘTIIND cât de mici sunt șansele ca un pacient în acea
stare să reziste la o asemenea operație. Da, este într-adevăr extrem de criminal să
continue cu operația. De ce să mai înlocuiască o valvă când starea pacientului nu
mai era bună, iar înlocuirea valvei în sine nu era nici urgentă și nici n-avea cum să
îmbunătățească starea pacientului; ci din contră, operația în sine pe cord deschis e
atât de traumatică, încât ar face cu mult mai mult rău în starea dată.
Doar dacă angiografia ar fi cauzat un infarct și ar fi operat de urgență să facă
un „by-pass” (grefa unui vas de sânge de la picior), atunci da, poate era un motiv
plauzibil pentru operație, pentru salvarea de la infarct, altfel, cu edem pulmonar,
operația trebuia amânată cel puțin până era tratat edemul și ce au mai cauzat ei –
așa mi se pare și mie normal.
Experimentările acestea fără nici o justificare morală, fără acordul informat al
pacienților, mă dezgustă enorm. Poate unii preferă să moară de inimă acasă, dacă
tot n-au șanse mari, decât pe masa de operație.
Cu drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Wednesday, 28 April, 2004, 8:50 PM
Subject: Fw: Sincere condolences
Draga mea Andreia,
Înca odată, cele mai calde mulțumiri pentru traduceri, pentru tot. La sfârșit îți
redau emoționantul mesaj de compasiune al unei doamne doctor din Germania.
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Astă seară se împlinesc exact 5 luni de când Denisa mea dragă, formal, m-a
părăsit, miercuri 26 Noiembrie 2003, orele 21:33:04 (conform comunicării de pe
mobilul ei). Iată, mai departe, sinteza evenimentelor de la apogeul dezastrului.
Cu exact o săptămână mai înainte, miercuri seara 19 Noiembrie 2003, luam
(niciunul dintre noi doi nu bănuia aceasta) ultima masă împreună la bufetul de la
parterul spitalului. Denisa a venit de la camera ei de la etajul 4 singură, cu liftul, și
tot singură, cu liftul, s-a întors. Ți-am descris această masă intimă în doi, cu clătite,
la un geam înalt cu verdeață afară, și plănuind ca a doua zi, după angiografie, să
cerem hotărât lui DRACU, chiar de la prima întâlnire, să ne lase să plecăm sau să
ne amâne până la primăvară.
Joi, 20 Noiembrie, la 7:00, am vorbit din nou cu Denisa pe mobil. Ea se
pregătea pentru angiografie. Au luat-o mult mai târziu, cred că după 12:00, când eu
eram deja la spital să văd cum pot să intru în salonul ei, pentru prima dată (acum ea
nu ar mai fi putut să iese în holul central ca până acum, deoarece trebuia să stea
întinsă în pat și să bea lichide – sucul pe care-l am și acum în frigider!). Am primit,
în fine, telefon pe mobil de la ea. Avea aceeași voce puternică și catifelată ca și
înainte și-mi spune, foarte calmă și, aparent sigură pe ea, că totul a decurs bine...
numai că la sfârșit, la sfârșit de tot, au strâns-o așa de tare peste picior și abdomen
și au pus-o, nenorociții, să facă și efortul de a se cambra de mijloc în sus să o
înfășeze, încât i s-a făcut rău. Atunci a țipat la ei ca să taie fașa, ceeace ei au făcut
imediat, și ea și-a revenit și acum chiar îmi dă telefon. Nici acum, nici mai târziu,
să nu mă sperie, mie nu a vrut să-mi spună de edemul pulmonar. Despre el i-a spus
numai colaboratoarei ei Dr. Agavni Surmaian, pe mobil, la Paris. Am mai aflat de
la ea că nu va veni încă în salon, fiind reținută la Terapie Intensivă (aflată în același
loc cu Angiografia). Am mai vorbit cu ea dar nu mi s-a părut ceva prea grav că încă
este reținută acolo, ziceam chiar, în gândul meu, că este poate supravegheată mai
bine. La un moment, însă, spre seară, Denisa, cu o voce puțin mai iritată, mă roagă
să fac tot posibilul să-l găsesc pe DRACU pentru ca, în fine, să o vadă și el. Ca
deobicei, a fost imposibil să-l găsesc la vreun telefon și atunci l-am bătut la cap, tot
ca de obicei, cu telefonul, pe profesorul LEON. Acesta m-a tot amânat până târziu,
în noapte, dar mi-a spus că nu l-a găsit nici el. De acum înainte nu voi mai ști
pentru mult timp de este zi sau noapte, nici ce este odihna.
Vineri 21 Noiembrie 2003, foarte devreme, pe la 7:00, am sunat-o pe
Denisa (mi-a răspuns mai întâi o soră) și i-am spus că mă duc să mă lipesc de ușa
(că are mai multe) de la etajul 1 a lui DRACU (cea cu chipul Mântuitorului), unde
el este șef sanitar județean (la etajul 4 este numai șef de clinică). Chiar așa am și
făcut și l-am sunat și pe profesorul LEON. Nu am înțeles dacă el reușise sau nu să
vorbească cu DRACU (după nervozitate, foarte probabil, aflase nenorocirea),
deoarece, pentru prima dată, a țipat pur și simplu la mine și, ca și Denisa, mi-a spus
să-l caut și să intru peste el oriunde ar fi – ca să-mi spună ce s-a întâmplat! Restul îl
știi, anticamera, „Și ce doriți de la mine?”, mușchiul inimii este foarte slăbit, „nu
mai are nicio șansă”. Eu îl intreb: „atunci eu ce să-i spun?” El: „vom vedea-nu
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știu”, pleacă și mă lasă înlemnit în biroul lui, se duce imediat la Denisa și-i
spune, „ca un sloi de gheață” că mâine (adică sâmbătă 22 Noiembrie) dimineață o
operează. Nu cred că DRACU a depus toate eforturile să o scape pe Denisa de
edem pulmonar din moment ce el s-a decis așa de devreme să „şteargă urmele”
crimei cu operația pe cord deschis!
Am vorbit de mai multe ori cu Denisa și restul zilei de vineri. De fiecare dată
răspundea mai întâi o soră de la Terapie Intensivă care, probabil o ajuta și cu
mobilul. Timpul trecea ca un fluviu foarte repede și nu ne dădeam seama unde ne
duce. Denisa a vorbit și vineri cu colaboratoarea ei de la Paris, odată pe la prânz,
când doamnei Surmeian i s-a părut că Denisa, după voce, este în ordine, și odată
spre seară, când vocea Denisei i s-a părut mai slăbită. A întrebat-o cum se simte și
Denisa i-a răspuns „Nu mă întreba!”.
Sâmbătă 22 Noiembrie 2003. Ultimul telefon, dimineața, înainte de a fi luată
la operație. A fost ultima oară când i-am auzit vocea Denisei mele. Avea grijă să
știu cui lasă ea mobilul și încărcătorul (o soră, Erszebet, parcă).
Draga mea Andreia, îți imaginezi tu cât de vitală era și cam câtă viață mai
avea în ea Denisa dacă, începând cu agresiunea angiografică de joi 20 noiembrie a
rezistat până în seara de miercuri 26 Noiembrie?
Te sărut,
Iovitzu
From: „Katja Grieshaber”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Wednesday, April 28, 2004 5:49 PM
Subject: Sincere condolences
Dear Professor Popescu,
I am a German doctor and while trying to find information on impact factors
I came to your website. I read some of the text you have written about your wife
and I must say that I feel deeply touched. I am very sorry of what happened to your
wife.
That is all I wanted to tell you. My condolences.
Yours sincerely,
Katja Grieshaber
Katja Grieshaber
Düsselstr, 30
40219 Düsseldorf
0211-9723003
0179-6882929
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From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Thursday, April 29, 2004 7:39 AM
Subject: Re: Fw: Sincere condolences
… Dacă n-avea nicio șansă și era mușchiul slăbit, nu era normal să amâne
sau chiar să nu mai o opereze deloc?! Un minim necesar ar fi fost, în aceste
condiții, să discute cu dvs. și cu Denisa, dacă mai are rost să încerce vreo operație,
atunci sau mai târziu.
Dacă v-ați fi dat până la urmă consimțământul pentru această operație, poate
ați fi avut mai mult timp să vă luați rămas bun așa cum ați fi dorit, ați fi avut timp
s-o mai vedeți, să vă spuneți ce doreați să vă spuneți, ați fi aranjat alte lucruri. Sau
dacă ați fi renunțat complet la operație și totuși tragedia s-ar fi întâmplat, ceva mai
târziu însă, poate ar fi fost altceva. Nu ar fi micșorat în nici un fel enormitatea
durerii, dar poate ar fi adus o cât de mică alinare sau mângâiere că s-a făcut tot ce
trebuia, că v-ați despărțit așa cum se putea mai bine – deși nimic nu poate pregăti
pentru așa mare pierdere. (Eu am regretat foarte mult că nu i-am spus tatălui meu
cât de mult l-am iubit și apreciat, nici nu mi-am imaginat că se poate întâmpla așa
nenorocire). Cruzimea cu care v-a fost răpită această ultimă șansă este de neconceput.
Domnul și Denisa să fie mereu cu Dvs.!
Cu drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Thursday, April, 29, 2004 10:51 AM
Subject: Re: Fw: Sincere condolences
Draga mea Andreia,
Un ultim aspect, dacă mai poți reține. Noi eram relativ liniștiți până la
angiografie deoarece ne închipuiam că, imediat după acel moment, DRACU va
discuta cu noi „ce și cum” vom proceda mai departe. Ți-am spus că eram hotărâți
să-i cerem amânarea pentru la primăvară, sau pentru cât mai târziu, chiar dacă
trebuia să venim la Târgu Mureș pentru control periodic. Evident, in extremis, am
fi fost de acord și cu operația dacă el insista. În acest ultim caz, însemnă că știa el
ce știa și nu mai aveam încotro. Noi, însă, subliniez, ne-am dus la Târgu Mureș mai
degrabă în ideea să vedem ce ne spune DRACU decât să ne operăm chiar la prima
noastră deplasare acolo.
Mai mult, chiar dacă DRACU, consultându-se cu noi, decidea neapărat operație,
atunci noi ne închipuiam că va urma neapărat o perioadă de pregătire și fortificare a
Denisei în vederea acestei operații. Cum ți-am spus, o viață am dus-o cu această
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sabie a lui Damocles deasupra capului și nu simțeam nici acum vreun motiv de
grabă excesivă. Odată internați, însă, în clinica morții, nici vorbă de așa ceva, de
discuții cu DRACU și, în cazul cel mai rău, al operației, o perioadă de pregătire. NU.
Chiar din primele 10 zile a urmat cu totul altceva. Tu știi acum ce a urmat dar,
totuși, îți mai reproduc odată un extras din prima mea scrisoare către profesorul
LEON:
Iar în nefasta zi de miercuri, 12 noiembrie 2003, am internat-o în clinica
celui al cărui nume acum nu-l mai pot pomeni. Peste o săptămână, miercuri
19 Noiembrie, am luat ultima masă împreună cu Denisa la bufetul spitalului.
Atunci a fost ultimul moment în care mai puteam fugi de acolo, evitând nenorocirea
iminentă care urma. Căci până atunci celebrul profesor, în ciuda încercărilor
noastre, nu avusese timp să stea măcar o clipă de vorbă cu noi. Mai mult, Luni
17 Noiembrie, Denisa a stat toată ziua nemâncată în așteptarea luării ei la examenul
de angiografie iar seara i s-a spus că au avut alte priorități și a fost amânată. Am
tot sperat ca, până la urmă, odată cu angiografia, va intra în funcțiune și celebrul
chirurg. Și într-adevăr, joi 20 noiembrie, după o îndelungată așteptare, au luat-o
la acest prim examen cardiologic. ACOLO A ÎNCEPUT TRAGEDIA! Nu am înțeles de
ce a trebuit repetat, DUPĂ NUMAI CINCI LUNI, cateterismul făcut la dumneavoastră
și ale cărui rezultate (CD-ul și toate documentele scrise atașate) au fost primul
lucru care a fost prezentat de Denisa doctorului Liviu Moraru, care a preluat-o la
internare. Acesta este singurul medic cardiolog care s-a ocupat de ea până atunci
și care cunoaște exact condițiile care au precedat tragedia.
Dacă aveam cea mai mică presimțire despre „primirea care ne așteaptă la
DRACU”, cu siguranță că nu plecam singuri, neînsoțiți de nimeni, la peste 70 de
ani, într-un oraș îndepărtat și complet necunoscut ca oameni și obiceiuri. Ba, mai
degrabă, nu am mai fi plecat deloc și am fi preferat să murim acasă, pe perna
noastră, și la cu totul altă dată, decât chiar atunci, umiliți și la mâna unor neisprăviți,
pe o masă de operații.
Pur și simplu nu am cuvinte să-ți mulțumesc,
Iovitzu
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Thursday, April 29, 2004 7:56 PM
Subject: Re: Fw: Sincere condolences
Dragă Domnule Profesor,
Într-adevăr și eu simt că aceste detalii trebuie menționate în scrisoarea în
Engleză, de fapt mi-a trecut prin cap această idee de când am citit cu atenție prima
scrisoare care Profesorul LEON. Am să le introduc cu siguranță, desigur într-o
formă mai scurtă.
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E ceva de neconceput că nu a stat să discute cu Denisa cel puțin, toate
circumstanțele, riscurile și consecințele procedurii și operației și să vă lase și Dvs.,
măcar în principiu, opțiunea de a amâna sau chiar a refuza total operaţia. Singura
explicație e că la angiografie au cauzat și au descoperit ce au cauzat, ceva care era
atât de grav încât poate numai o operație ar mai fi putut eventual salva ceva, deși
cu șanse foarte mici. Sau, cum ziceți Dvs., să „acopere” neglijența criminală de la
angiografie, au operat-o în regim de urgenţă (poate au cauzat ceva mai mult decât
edem pulmonar, poate au cauzat cheaguri, un prim infarct). Pentru că dacă ar fi
murit doar în urma unei angiografii era mult mai clar că era vina lor, pe când la o
operație pe inimă se pot întâmpla multe care nici măcar nu sunt sub controlul
doctorilor.
Nu știu cum mai este pe acolo prin România, dar aici ar fi fost clar un caz de
malpractice, fie și numai pentru faptul că nu v-a cerut consimțământul informat
pentru operație. Nu știu dacă ați putea să vorbiți cu un avocat de încredere (adică
nu unul care să ia un caz fără șanse de succes, numai să vă ia banii) care să vă dea
o părere dacă are rost să încercați ceva – să vă dea o consultație. Poate s-or fi
introdus reguli pentru malpractice și acolo, cine știe. Mi-am zis că atât măcar, să fie
DRACU târât prin tribunale, dar pe urmă m-am gândit că asta v-ar face Dvs. mai
mult rău, de ce să vă mai confruntați cu el, că nu se rezolvă nimic, el cel mult ar
plăti o amendă, că nu cred că e ușor deloc să fie băgat la închisoare pentru câțiva
ani („negligent homicide?”). E probabil foarte greu de dovedit... Mai bine nu.
Cu drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Monday, May 10, 2004, 7:05 PM
Subject: NotUrgent
Draga mea Andreia,
În timp ce te las liniștită să-ți vezi mai departe de treburile tale din lumea
de acolo, îți dau, totuși, o temă de reflexie, nepresată de timp. Iat-o.
Scrisoarea către profesorul LEON arată splendid și chiar un mic punct în plus
poate i-ar strica. Eu, totuși, nu pot uita sclipirea de bucurie de nebun pe care o
avea DRACU în ochi atunci când a ieșit de la operație și mi-a aruncat peste umăr,
cele câteva vorbe, după care mi-a întors spatele și mi-a închis o ușă în nas.
Îți reproduc din scrisoare paragraful corespunzător:
„The same day, after he came out from the operating room, I waited him for
several long hours at his office (on the outer wall of this office, towards the central
hall, there is a very large painting of our Savior, isn’t that an irony?). He finally
showed up and barely spoke to me curtly, saying that Denisa's condition was
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critical and we should wait and see. But I will never forget the look on his face, of
satisfaction that he finished us! If you could have been there (unseen) at that
moment, you would have agreed that his look and behavior were far from normal.”
Concluzia finală a scrisorii a fost incompetență sau, reproduce: „I am
convinced that those beasts have stolen good years of her life, through malpractice
and fatal negligence.”
Totuși, sclipirea de bucurie de nebun din ochii lui DRACU, când a venit din
sala de operație, îmi lasă un puternic feeling de incompetence and/or purposeful
intent. În ultimul caz este vorba de o nebunie/fixație de bandă îngustă fixată foarte
selectiv pe noi de acest tip foarte infatuat (prea plin de el).
Eu cunosc bine această privire deoarece s-au găsit câțiva nebuni care m-au
vizitat în calitate de decan (1972–1977) sau de rector (1981–1989).
Aceasta a fost tema.
Bună dimineața and have a most pleasant and productive new week,
Cu cel mai mare drag,
Iovitzu
P.S.: Încă no news from Tudor Tiberiu. Trebuia să fi venit de la Sinaia. Sunt
foarte curios. Am să-l caut eu, deși aș fi preferat invers. De fapt, am început să
observ că, după transmiterea mesajului, Denisa își retrage discret mesagerii (vezi,
de exemplu, Csaba Csiki de la Budapesta).
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Sunday, May 16, 2004 10:22 PM
Subject: Denisa – Târgu Mureș. Ultimele momente de salvare. Ratate.
Draga mea Andreia,
Evident, nu ai ce să-mi răspunzi sau ce comenta la cele ce urmează. Tu le știi
deja foarte bine. Eu tzi le prezint din nou pentru ca, eventual, dacă simtzi tu că mai
este cazul, să mai introduci nuantze mai fine in letter.
În timp ce fortze centrifuge încearcă să mă scoată din Universul Denisa,
filmul de la Târgu Mureș îmi rulează fără încetare prin creier. Am stabilit cu
exactitate momentele critice, de mare cumpănă, în care soarta ne-a dat alarma
și motivul major să părăsim imediat clinica morții iminente a Denisei. Trei au fost
aceste momente, și le-am ratat din cauza răbdării noastre exagerate.
1. Momentul ginecologic. După mizerabilul examen de la ginecologie, care
i-a cauzat o hemoragie acută, Denisa s-a plâns imediat singurului medic accesibil
ei, doctorul Liviu Moraru, care a temporizat-o spunând „să vedem dacă hemoragia
încetează peste noapte!” La întâlnirea cu mine în după-amiaza acelei zile Denisa
plângea și era demoralizată cum nu am văzut-o vreodată. Eu eram stupefiat. Mi-a
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cerut niște bani ca să-i dea sorei șefe, urmând să revină să vedem ce facem. Am
urmărit-o cu privirea cum se ducea, clătinându-se, parcă dezorientată... ea care era
dintre noi doi de departe cea mai tare! Aproape am deschis gura să-i strig „Hai
acasă Dezi!”, dar eram împietrit de furie și umilință și strigătul salvării noastre nu
a mai ieșit din gura mea amuțită, să-i spun să-și ia IMEDIAT cele câteva lucruri
din salon și să coborâm jos (eram la etajul 4), la taxiuri, să fugim. Când s-a întors,
după câteva minute, eram amândoi relativ mai „bucuroși”, nu pentru că s-ar fi
schimbat ceva în situația noastră mizerabilă de la acel spital, ci pentru simplul fapt
al revederii, fie și în acele condiții. Ne-am decis, din nenorocire, să mai așteptăm o
noapte, și așa am rămas mai departe la moarte.
2. Momentul angiografic. Prima programare a Denisei la angiografie a fost
pentru luni, 17 Noiembrie. A așteptat nemâncată de dimineață până seara, când au
anunțat-o că au avut „alte priorități” la angiografie și va fi reprogramată cândva în
zilele următoare. Faptul că profesorul DRACU nu a apărut nici atunci să ne vadă,
ca un fel de scuză elementară, ne-a făcut iarăși să ne gândim, astfel desconsiderați,
dacă nu ar fi mai bine să plecăm acasă. Tot în acea seară, ne-am întrebat dacă nu
cumva trebuia să fi dat mai înainte cuiva celebrul „plic” cu bani, dar eram foarte
încurcați ca DRACU, după o săptămână în Târgu Mureș, nu ne primise și nu ne
recomandase încă pe nimeni. Eram în acea situație grea și penibilă când știi că
trebuie să dai astfel de „plicuri”, ești dispus să dai oricât, dar nu știi cui, din care
tură. Din nenorocire, și în acest moment critic, Denisa și cu mine ne-am hotărât să
dăm la angiografie „după” tocmai ca să știm cui și la ce tură dăm. Și am mers
direct la moartea cauzată de angiografia de joi 20 Noiembrie, făcută de mântuială.
3. Ultimul moment. Seara de miercuri 19 Noiembrie 2003. A fost ultima
noastră seară, când am luat ultima dată cina împreună, la bufetul de la parterul
spitalului. Chiar și răbdarea noastră ajunsese la margine după a zecea zi de la
sosirea noastră în Târgu Mureș, fără să reușim să vedem fața celui în mâinile căruia
ne puneam viața. Am hotărât că dacă, și în ziua următoare, angiografia va fi amânată,
sau dacă DRACU nu va apărea să discutăm ce are de gând cu noi, să părăsim acel
spital. Nu am mai apucat. După angiografia criminală de joi, 20 Noiembrie, Denisa
a rămas legată definitiv de pat la terapie intensivă și, în câteva zile, până miercuri
seara, 26 Noiembrie, lichidată de echipa lui DRACU.
Ce ne-a determinat să avem atâta răbdare?
Amândoi fizicieni, Denisa și cu mine, elevi ai magistrului nostru academicianul
Eugen Bădărău, eram de zeci de ani educați în spiritul că „fizica este școala
răbdării”. Eroarea a fost că acum nu era vorba de răbdarea la cercetarea Naturii ci
de răbdarea la desconsiderarea noastră crasă.
Recomandarea insistentă a eminentului profesor medic LEON, reiterată nouă
de mai multe ori, că DRACU este „cel mai bun și, în plus, ca om, este foarte
apropiat și amabil”, a fost decisivă în hotărârea noastră. În cazul nostru, însă, el s-a
dovedit a fi un „specialist” iresponsabil, infatuat, plin de el, și, fără ca noi să ne
dăm la timp seama, mortal pornit împotriva noastră.
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Dacă am fi avut inspirația să ne uităm atent la ce fel de site-uri apar pe lista
Google cu numele lui de căutare, am fi avut revelația aserțiunii „arată-mi ce site-uri
te pomenesc ca să-ți spun cine ești”. Am fi văzut, astfel, că circa 60% din aceste
site-uri îi asociază numele cu cel de „secretar de stat”. Dacă știam asta, sigur nu ne
dădeam viața pe mâna lui. Era improbabil ca același om să fie simultan și un
bun (cardio) chirurg și ministru.
Cam atâta astă seară despre aceste momente care m-au marcat pe viață.
Te sărut,
Cu drag,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Saturday, May 30, 2004, 2:15 AM
Subject: Denisa – Tahicardie sincron – și post-operatorie
Draga mea Andreia,
So sorry că vacanța ta a fost atât de scurtă. Dacă omul ar fi mereu fericit
eternitatea însăși ar trece într-o clipă. Și invers, în sensul că o clipă pare o eternitate
când devenim nenorociți.
Mai înainte de a intra în subiectul anunțat în „subject”, vreau să știi că am un
DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române) și pot să-ți transmit prompt, prin
e-mail, traduceri de cuvinte din română în româna cunoscută. Astfel, într-adevăr,
ignar (din fr. ignare) = incult, ignorant. De asemenea, ignominie (din fr. ignominie) =
josnicie, infamie, mârșăvie. Trimite-mi, te rog, o listă de astfel de cuvinte „rare” și
eu ți le voi traduce imediat a la DEX.
Acum, că am ajuns la ignominie, trecem direct la DRACU. Mă voi referi la
pasajul următor din scrisoare:
„Returning to Denisa's last but one day, my desperate phone intervention to
Mrs. Maya Simionescu (Vice-president of the Romanian Academy), on November 25th,
was belated but relevant. After being contacted from the highest levels, by such an
important person, only after a few minutes, the «chameleon» called me for the first
time and he was literally unrecognizable. He had completely changed his attitude –
this is probably the way his colleagues and his superiors know him. He was now
full of explanations and even hopes, reassurance that everything was under control...
only that he was leaving for Bucharest the next day. And that very same day, on
Wednesday, November 26th 2003, Denisa “died”. Do you think, my dear Professor
LEON, that this perfidy and change of attitude of DRACU, due to the intervention
of Mrs. Simionescu, can be considered as a sign of professionalism and stability?”
Eu am fost atât de copleșit de schimbarea lui de ton din seara de marți,
25 Noiembrie, încât am reținut ce era mai important și anume că, una peste alta, cu
toate problemele apărute pe parcurs, situația era sub control. Atât de „sub control”
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încât își permitea chiar să dea o raită în ziua următoare (chiar miercurea decesului!)
până la București. Pentru ca joi dimineața să mă surprindă cu vestea care mă va
spulbera pentru un timp nedeterminat. Dar care erau problemele „apărute pe
parcurs?” Nu le-am mai spus deoarece atunci mi s-au părut secundare. Dar poate că
nu-s. Atunci el mi-a spus că Denisa a făcut o tahicardie în timpul operației și
încă una după operație și că toate astea „le-au dat peste cap hemografia”.
De ce mi s-au părut mie atunci secundare? În primul rând pentru concluzia
lui că situația era, totuși, sub control. Apoi pentru faptul că, mi-am zis eu, inima ei
reacționa „cu vitalitate” și nu cu slăbiciune. De peste 20 de ani Denisa a fost tratată
de profesorul LEON exact pentru tahicardie, la început cu Propranolol, apoi cu
Betaloc ZOK, iar mai recent (după 2000) cu Rytmonorm (care mai degrabă îi cauza
tahicardii), schimbat în ultimii doi ani cu Cordarone. Denisa era învățată cu
tahicardiile și, de cele mai multe ori, și le oprea singură prin apăsare pe carotidă. În
ultimul an nu avea, în medie, mai mult de o tahicardie de câteva minute pe lună!
Gândindu-mă retroactiv, însă, cu toate datele etalate în față, acum cred, mai
degrabă, că linia de „malpractice and carelessness” a fost trăsătura lui constantă de
la început până la sfârșit: desconsiderare afișată, apoi accident din neglijența crasă
la angiografie cu producere de edem pulmonar acut (nu voi afla niciodată, de exemplu,
substanțele de contrast și dozele reale!), în fine, operație pe cord deschis complet
inoportună. În concluzie, eu înclin să cred, mai degrabă, că tahicardiile i-au fost
provocate tot de „malpractice and carelessness”.
Te las pe tine să apreciezi, pe post de „cap limpede”, dacă și cât este cazul să
„complicăm” scrisoarea cu cele de mai sus.
Cu drag și admirație,
Îți doresc o săptămână excelentă,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer, Lidia Vianu, Liviu Dinu
Date: Wednesday, June, 2, 2004
Subject: Re: Denisa – Tahicardie sincron – și post-operatorie
… Apropo, la noi există o doamnă zisă Urania care face preziceri astrologice
săptămânale la TV. Este plăcută, inteligentă, parcă o cunosc de undeva. Poate a
făcut chiar fizica și mi-a fost studentă. Chiar în preziua plecării noastre la moarte
iată ce spunea neobișnuit de categoric pentru Pești (Denisa este Pește): „nu faceți
absolut nicio mișcare Miercuri 12 Noiembrie: vă poate modifica brutal viața”. Iar
noi eram deja planificați la acea dată cu internarea în clinica morții. Tot la aceeași
emisiune, pentru Balanțe (eu sunt Balanță) spunea, tot categoric: „Urmează în
curând opt luni de frământări existențiale”. Sigur că m-au șocat aceste preziceri
atât de categorice. M-am liniștit numai la gândul că aproximativ 1/12 din omenire
sunt Pești și tot atâtea Balanțe. Este posibil, însă, (nu mă întrebați cum) ca această
comunicare să fi fost valabilă numai pentru Denisa și pentru mine. La Denisa
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prezicerea s-a confirmat în modul cel mai tragic. Dacă se va confirma și la mine,
înseamnă că mai am încă două luni de frământări existențiale (6 din 8 luni prezise
au trecut). Vom muri și vom vedea. Eu, pe aici, mai am de pus doar placa cu versurile
lui T. Williams. Toată averea noastră (casa și mașina) le-am lăsat, prin testament,
Bisericii din Măgurele (cea cu picturile interioare de Tattarescu), care a și găzduit-o
pe Denisa în prima ei noapte (20/29 Noiembrie 2003) după întoarcerea de la Târgu
Mureș.
Aș reitera rugămintea către Andreia să fie de acord să-i dau password-ul
paginii mele de web, cu rugămintea ca această pagină să rămână, pe cât posibil, așa
cum va fi în momentul reîntâlnirii mele cu Denisa. Iar în legătură cu aceasta,
Denisa știe deja rugămintea mea să mă primească cu brațele deschise tot așa cum
am așteptat-o eu în Februarie 1968 în München Hauptbahnhof.
Mi-e teamă, însă, că oricât m-aș pregăti, momentul final tot nepregătit mă va
găsi. Dar las și această parte în grija Domnului. Cum a făcut El minunea să mi-o
dea pe Denisa drept călăuză, îl implor să lase această minune să curgă și pe mai
departe.
Cu același drag și admirație,
Iovitzu
From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Wednesday, June, 2, 2004
Re: Denisa – Tahicardie sincron – și post-operatorie
Dragă Domnule Profesor,
Bineînțeles, că sunt de acord să-mi dați password-ul pe site și am să îl mențin
așa cum va fi el atunci.
Da, am văzut-o de câteva ori la TV pe Urania, mamei îi place mult de ea și
adesea îmi spune la telefon ce-a mai prezis pentru Capricorn (ceea ce eu sunt). Și
uneori se întâmplă să fie foarte adevărat. În cazul vostru, se pare că, din nenorocire,
așa a fost, înfricoșător de adevărat. „Chilling precision”. Din păcate, așa cum ați gândit
și Dvs., sunt o mulțime de oameni cu acea zodie și la marea majoritate aceste preziceri
nu se împlinesc. De aceea nu ne schimbăm planurile ținând seama de aceste preziceri.
Este bine că ați încercat să faceți toate pregătirile posibile pentru reîntâlnirea
cu Denisa și este foarte frumos că ați lăsat bisericii dragi bunurile Dvs.. Însă nu se
știe sub ce formă va fi liniștirea frământărilor existențiale după două luni. Nu m-aș
mira ca Denisa să aibă ceva de a face cu această viitoare liniștire și cu înțelepciunea și
înțelegerea ei să găsească ceva neașteptat dar foarte bun și potrivit. Eu zic că, vom
trăi și vom vedea... Dar de așteptat, sunt sigură că vă așteaptă cu brațele larg deschise.
Cu mult drag,
Andreia
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DENISA A VORBIT CU MINE
CHIAR DIN PRIMA SEARĂ A VEȘNICIEI EI
Denisa a vorbit cu mine chiar din prima seară a veșniciei ei, sub forma unei
doamne de la McDonalds din centrul orașului Târgu Mureș, dar atunci eu nu mi-am
dat seama! Îmi aduc perfect aminte, era joi seara, 27 Noiembrie 2003, eram sub
șocul veștii de dimineață, din jurul orei 10, când DRACU m-a anunțat pe mobil,
sec, că a scos-o pe Denisa de sub aparate. Nu eram conștient încă de tragedie și am
mers, ca un automat, la secretara lui DRACU, care mi-a dat niște documente, cu
care am mers la subsolul Spitalului, unde am plătit îmbălsămarea apoi, alături, la
aceeași firmă, am ales coșciugul și am plătit transportul cu furgoneta pentru ziua
următoare până la Biserica din Măgurele. Restul zilei de Joi am rătăcit prin Târgu
Mureș, peste tot pe unde mă plimbasem mai înainte cu Denisa și nu puteam să
accept că acum, Ea, nu mai este cu mine. Eram convins că mă voi trezi din acest
coșmar și că, dintr-un moment în altul, Denisa mi se va alătura aievea. Și astfel, pe
seară, am ajuns să iau masa la McDonalds, în centru, exact în locul unde fusesem,
cu două săptămâni în urmă, ultima dată cu Ea. Dar acolo, o doamnă slăbuță,
distinsă, cu o mică poșetă în mână, care parcă mă aștepta, s-a îndreptat spre mine.
Automat, eu am băgat mâna în buzunar, am scos 100 de lei și i-am întins… Nici nu
știu cum, deodată, bancnota a apărut în mâna ei iar doamna, surprinsă, a zis: „Ah,
acum am bani! Te rog să stăm puțin de vorbă la o cafea, te rog, acum am bani, te
rog, eu te invit, te rog...”. Și din acel moment, a început să mă implore să mai
rămân puțin cu ea, mergând cu mâna întinsă după mine până la stația de taxi din
fața restaurantului. Ce să-i spun acestei străine? Nici eu nu știam ce se întâmplă cu
mine. I-am spus grăbit, nu știu ce mă grăbea, că nu pot acum, altă dată, și am intrat
într-un taxi. Taxiul a pornit și Ea a rămas implorându-mă, cu mâna întinsă după
mine... Doamne, cât regret acum că n-am rămas cu Ea, dar atunci nu mi-am
dat seama că Doamna aceea era chiar Denisa! Cu o seară mai înainte, Miercuri,
26 Noiembrie, 2003, Ea trecuse la Domnul. Nu știu de ce, dar sunt convins că
atunci Denisa dorea numai să-mi spună „Iovițu, de acum înainte vom comunica
altfel!”.
Draga mea Andreia,
…Vreau să-ți spun că, după tumultul din jurul meu din primele zile de după
înmormântare (sâmbătă, 29 Noiembrie 2003), a urmat o lungă perioadă de multe
săptămâni de „tăcere asurzitoare”, când toată lumea cunoscută nouă a amuțit. Era
tăcerea de după catastrofă, când gândul și simțirea nu mai au expresie, tăcere
amplificată de toate sărbătorile din Decembrie și Ianuarie.
Denisa a fost singura ființă care a continuat să fie efectiv cu mine și în mine,
și să mă asigure în cele mai varii feluri că nu sunt singur și că „viața și iubirea
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sunt eterne”. Așa am traversat interminabilele sărbători de iarnă, numai noi doi, ca
în atâtea alte dăți, numai Denisa și cu mine – majoritatea timpului surfând pe
internet, prin saiturile ADC (After-Death Communications), să văd ce fac omologii
noștri din lumea largă.
After-Death Communication | GriefandMourning.com6
After-Death Communication (ADC): Hello From Heaven! by ...7
The Healing Effects of After-Death Communications ... a.s.o.8
Este o lume extraordinară, pe care nu am cunoscut-o până acum.
Cuvântul doamnei Academician Margareta Giurgea
la slujba de doliu care a avut loc în Biserica din Măgurele
în ziua înmormântării Denisei, sâmbătă, 29 Noiembrie, 2003
(Deși era zi nelucrătoare, vechea Biserică Sfinții Constantin și Elena era plină
de prieteni și colegi, în frunte cu membrii fizicieni ai Academiei Române
Ioan Ursu, Margareta Giurgea, Burzo Emil, Vladimir Ţopa și Voicu Lupei)
Pentru mine, Denisa Popescu nu este numai soția colegului și prietenului,
savantului academician Ioan-Ioviț Popescu, ci și o prietenă adevărată, deși ne întâlneam
rar, iar în ultimul timp abia mai reușeam să schimbăm câteva vorbe la telefon.
Am cunoscut-o acum mai bine de 40 de ani în Institutul de Fizică al Academiei
Române când, incredibil, a fost angajată ca laborantă în colectivul de cercetare pe
care îl conduceam.
Pe Dezi care, atunci, nu era încă soția academicianului Ioan-Ioviț Popescu,
am îndrăgit-o imediat pentru destoinicia și hărnicia ei.
Dacă a urcat, pe rând, treptele de cunoaștere în cercetarea științifică, obținând
în final titlul de doctor în fizică, colaborând cu și fiind apreciată de renumiți savanți
din Statele Unite ale Americii și din universități europene, cei în curent cu faptele
au fost încredințați că succesivele ei promovări s-au datorat exclusiv inteligenței,
interesului pentru cunoaștere și înțelegere, conștiinciozității și perseverenței sale
în muncă și nu au reprezentat absolut deloc vreun favor făcut soțului ei.
Totuși, succesul în cercetare al Denisei Popescu a fost, evident, ajutat de
faptul că a lucrat mereu alături de soțul ei. Meritul de necontestat al acestuia a
fost că a văzut în soția sa nu numai iubita, femeia cu care a împărțit zi de zi grijile
gospodăriei și ale Laboratorului, cea care l-a înțeles și a știut să-l sprijine în
momente de cumpănă, ci și ființa cu care, uneori, putea să discute și să dezbată
subtile probleme de fizica plasmei.
Pentru toți cei care am cunoscut-o și am îndrăgit-o, este dureros să ne
despărţim azi de Dezi a noastră.
6

https://griefandmourning.com/afterdeath-communication
http://www.after-death.com/
8
https://www.psychologytoday.com/us/blog/understanding-grief/201707/the-healing-effectsafter-death-communications
7
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Cuvântul doamnei Academician Margareta Giurgea
la slujba de doliu, Măgurele, sâmbătă, 29 Noiembrie, 2003.
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MESAJUL INSTITUTULUI DE FIZICĂ ATOMICĂ (IFA), AFIȘAT ÎN
INSTITUTELE DE FIZICĂ DE LA MĂGURELE ȘI CITIT DE PREOTUL
ANTON IONESCU LA SLUJBA DE ÎNMORMÂNTARE
(SÂMBĂTĂ, 29 NOIEMBRIE 2003)

Dr. Denisa-Georgeta Popescu

Cu imensă tristețe, colegii și prietenii anunță stingerea din viață a Doamnei
Denisa Popescu, un om deosebit și un cercetător eminent, deschizător de drumuri
în fizica plasmei și spectroscopia Laser.
Doamna Denisa Popescu s-a născut la Brăila pe 18 Martie 1932. Pe 10 August
1963 s-a căsătorit cu Domnul Ioan-Iovitz Popescu.
A absolvit Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Fizică.
În perioada februarie 1968 – martie 1969 a urmat studiile postuniversitare în domeniul
spectroscopiei atomice și a plasmei la Institut für Experimentalphysik der Christian
Albrecht Universität Kiel, Germany, cu Profesorii Walter Lochte-Holtgreven și
Johannes Richter.
Doamna Denisa Popescu și-a susținut teza de doctorat „Contribuții la
investigarea plasmei de cesiu în convertizorii termoionici”, realizată sub îndrumarea
Acad. Prof. Eugen Badareu, în decembrie 1970, în Institutul de Fizică București al
Academiei Române.
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În perioada noiembrie 1972 – martie 1973 și mai – septembrie 1975 a lucrat
în domeniul spectroscopiei multifotonice atomice și moleculare, în cadrul unui
proiect de cercetare româno-american în domeniul fizicii atomice și a plasmei, la
Universitatea din Dallas, Texas, cu Profesorul Carl B. Collins.
Între 1959 și 1984 a lucrat la Institutul de Fizică București al Academiei
Române și Institutul de Fizică și Tehnologia Aparatelor cu Radiații (actualul Institut
Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor) ca cercetător (1959–1971),
respectiv cercetător principal II și șef al Laboratorului de Spectroscopie Laser
(1971–1984).
PRINCIPALELE REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE
• Este autoare a 46 de publicații științifice în domeniile descărcărilor în gaze,
spectroscopiei plasmei și spectroscopiei laser, printre care 16 articole în reviste
internaționale, citate în 560 de alte publicații.
• Are contribuții originale în domeniul fizicii plasmelor termoionice (1967) și
al spectroscopiei de absorpție a atomilor excitați (1969).
• A introdus efectul optogalvanic, ca un nou principiu în spectroscopia laser,
prin detecție termoionică (1973) și detecție în radio-frecvență (1980).
• A pus pentru prima dată în evidență experimental spectrele multifotonice
ale atomilor liberi și moleculelor cu ajutorul laserilor acordabili (1973, 1974).
• A descoperit rezonanțele hibride și fotoliza laser selectivă a moleculelor
(1974). Acest proces bi-fotonic, implicând rezonanțe hibride moleculă-atom, este
cel mai eficient pentru producerea atomilor pe stări înalt excitate Rydberg.
• A introdus spectroscopia fotolitică (1980), cu ajutorul căreia se pot investiga
în detaliu predisocierea moleculelor neutre, forma curbelor de potențial repulsiv și
disocierea stărilor atomice.
• A realizat prima demonstrație a posibilităților reale ale spectroscopiei
multifotonice (1973–1981), ceea ce a inițiat dezvoltarea domeniului spectroscopiei
laser, prin spectroscopia stărilor excitate, spectroscopia Rydberg, spectroscopia de
doi fotoni fără efect Doppler, spectroscopia multifotonică de ionizare și spectroscopia
fotolitică.
PREMII ȘI DISTINCȚII
• Premiul al treilea la Olimpiada Națională de Matematică (1951)
• Premiul „C. Miculescu” pentru Fizică al Academiei Române (1976) pentru
cercetările în domeniul spectroscopiei multifotonice atomice și moleculare
• Patru nominalizări la premiul Nobel pentru Fizică (în 1981, 1995, 1996 și
1997) pentru descoperirea experimentală a spectrelor atomice multifotonice. Articolul
inițial, în care a fost raportată obținerea primului spectru atomic de absorbție de doi
fotoni (lărgit Doppler), este: “Multiphoton Excitation and Ionization of Atomic Cesium
with a Tunable Dye Laser”, autori Denisa Popescu, C.B. Collins, B.W. Johnson,
and I.-Iovitz Popescu, Physical Review A, vol. 9, 1182–1187 (primit la 16 aprilie
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1973, publicat în martie 1974). Așa cum se întâmplă adesea, descoperirea originală
a fost eclipsată în câteva luni de raportarea în reviste de comunicări rapide a unor
spectre de absorbție de doi fotoni fără efect Doppler, cu o rezoluție mult îmbunătățită,
prin utilizarea a două fascicule laser care se propagă în sensuri opuse. Totuși, dacă
se compară datele de primire la reviste ale articolelor, se poate vedea că
descoperirea inițială a precedat cu aproape un an comunicările rapide respective.

MESAJUL AMERICAN, SCRIS DE PROF. CARL B. COLLINS
(JOI, 27 NOIEMBRIE 2003)
From: „Carl Collins” <cbc@utdallas.edu>
To: „Agee Jack Civ AFRL/AFOSR” <jack.agee@afosr.af.mil>;
<ageeindex@aol.com>; „Anatoly Zadernovsky” <a.z@relcom.ru>; „Austin”
<austin.cunningham@utdallas.edu>; „Calin Ur” <calin.ur@pd.infn.it>;
„Catalin Zoita” <cnzoita@utdallas.edu>; „Claudiu Rusu”
<rusucl@yahoo.com>; <cunning@utdallas.edu>; „Elena CRACIUN”
<lenus@sabba.geodin.ro>; „Farzin Davanloo” <fdavan@utdallas.edu>
„Jean Michel Pouvesle” <Jean-Michel.Pouvesle@univ-orleans.fr>;
„Karamian Sarkis” <karamian@cv.jinr.ru>; „Lev Rivlin”
<rivlin140322@mccinet.ru>; „M. Ganciu” <mganciu@dnt.ro>; „Radu
Presura” <presura@physics.unr.edu>; „Ries, Nancy L” <nlries@sandia.gov>;
<rusu@lnl.infn.it>; „Vladimir Kirischuk” <kirisch@mpca.kiev.ua>
Cc: <cbc@utdallas.edu>
Date: Thursday, November 27, 2003 6:34 PM
Subject: DenisaPopescu
Dear Colleagues,
It is with deepest sorrow that I inform you of the passing of Denisa Popescu.
Twice nominated for the Nobel Prize in Physics for her discovery of multiphoton
spectroscopy, it is a terrible loss. Although formally retired some years ago because
of her heart problems, as recently as a few months ago she was still providing us
with critical help in establishing the statistical significance of our synchrotron data.
She will be greatly missed in our profession.
Those of us who also knew her as a friend must sustain a greater loss.
Blessed with a radiant personality; and a brilliant and gracious style of hospitality,
there was always a welcome at her table and a joy in our associations with Denisa.
Hers was the „Heart” behind the Conferences, Workshops, and the Foundation
with which we shared goals and efforts in Romania, as well as the source of
essential insights into the Physics with which we struggled at those times. That
heart expired during remedial surgery today; a great sorrow.
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Denisa is survived by her husband and soulmate of decades, Academician
Professor Ioan Iovitzu Popescu. God grant him strength and comfort at this terrible
time.
Sincerely,
Carl Collins
Dr. Carl B. Collins
Professor / Director
Center for Quantum Electronics
University of Texas at Dallas

Phone: (972) 883-2864
FAX: (972) 690-1167
e-mail: cbc@utdallas.edu
Richardson, TX 75083-0688

MESAJUL LUI IONICĂ SCHNEIDER
Unul dintre primele ecouri după tragedie este de la Ioan Schneider, profesor
la Universitatea din Le Havre, prieten de familie și fost student, fiul cunoscutului
fiziolog Prof. Francisc Schneider din Timișoara. Cu ei am petrecut multe vacanțe în
Banat. Timpuri de vis. O Doamne! Iovitzu
From: Ioan Schneider
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Saturday, November 29, 2003 12:06 PM
Subject: Re: Ultimele flori
Dragă Domnule Profesor,
Doamna Daisy a fost pentru mine căldură, curaj, inteligență, bun gust, optimism
și speranță. O parte din toate acestea AU RAMAS în mine și, sunt sigur, în TOȚI
cei care au cunoscut-o. Dumnezeu s-o odihnească!
Împreună cu Lumi, Mona și Dan, ne gândim la ea și la dumneavoastră.
Vă îmbrățișăm cu drag,
Ion Schneider
Ioan F. Schneider,
Universite du Havre,
UFR Sciences et Techniques,
Laboratoire de Mecanique, Physique et Geosciences,
25, rue Philippe Lebon, BP 540,
76058 Le Havre, France
Telephone: +33 (0)2.32.74.4312 or 4971
Telefax: +33 (0)2.32.74.4314
e-mail: ioan.schneider@univ-lehavre.fr
http://www.univ-lehavre.fr
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MESAJUL DOAMNEI DR. NADIA MEZINCESCU
From: Nadia Mezincescu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Wednesday, December 03, 2003 9:06 AM
Subject: Re: Fw: Ultimele flori
Iubite Domnule Profesor,
M-a tulburat foarte mult dispariția doamnei Daisy. A fost o femeie extraordinară,
inteligentă, sensibilă, cu un rar simț al umorului și cu o pricepere fantastică la
oamenii pe care îi vedea și cântărea corect doar dintr-o privire. Eu am iubit-o și
admirat-o sincer pentru felul ei de fi, dar mai presus de orice pentru firea ei. Fără
multe cuvinte nu știu cum ați putea Dvs. să vă obișnuiți cu absența lui Daisy. Erați
într-o simbioză perfectă, pe care o observa orice om care vă cunoștea. Dar sunt
sigură că dânsa, de acolo de unde este acum, vrea să vă vadă puternic. Cred că ați
înțeles ce am vrut să spun.
Scrisoarea de la Eugen Simion v-am trimis-o prin Georgică Dinescu este
scrisă din suflet. Vă păstrez și cele două ziare Adevărul și România Liberă de
sâmbătă 29 Noiembrie, unde se găsește anunțul pe care l-am dat eu și cu doamna
Giurgea (care l-a scris de altfel) din partea Secției.
Vă sărut și Dumnezeu și gândul la doamna Daisy să vă dea puterea de a îndura,
Nadia

MESAJUL DOMNULUI PROFESOR FLOREA ULIU
From: „florea uliu”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Wednesday, December 17, 2003 11:44 AM
Subject: Mesaj de la prietenii din Craiova
Stimate Domnule Profesor,
Am primit mesajul Dumneavoastră și am rămas nemișcați în fața monitoarelor.
Nu putem crede ca acest OM EXCEPȚIONAL nu mai este printre noi. Ne rușinăm
pentru faptul că nu am cunoscut niciodată adevărata valoare științifică a Doamnei
Denisa. O știam ca pe un om blând, prietenos, deosebit de modest, generos, dedicat
familiei, grijuliu cu toți cei din jurul său. Însă, abia acum, după ce am citit pagina
sa de Web, cu impresionantul număr de citări, precum și cuvintele profesorului
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Collins, ne dăm seama de cât de mare a fost prestigiul internațional al Doamnei
Denisa și cât de imensă este pierderea ei. Dacă și D-voastră veți fi de acord, noi
dorim să dedicăm numărul din acest an 2003 al revistei noastre PHYSICS AUC
(care tocmai se află în lucru) memoriei OMULUI DE ȘTIINȚĂ DENISA-GEORGETA
POPESCU.
Vă îmbrățișăm cu toată dragostea și așteptăm răspunsul Dumneavoastră.
Vă dorim multă, multă sănătate.
Cu respect,
Florea Uliu și toți cei apropiați

MESAJUL DOAMNEI ACADEMICIAN MAYA SIMIONESCU
From: Maya Simionescu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Monday, December 22, 2003 10:55 PM
Subject: Denisa
Dragă Domnule Profesor,
Sunt sigură că mă credeți dacă vă spun că nu am avut puterea să vă scriu
până acum. Nici acum nu am putere, dar m-am gândit că măcar trebuie să știți
acest lucru. Nu există cuvinte potrivite care se pot spune în asemenea momente. Vă
spune un om care a trecut prin asta și știe foarte exact prin ceea ce treceți acum.
Viața nu este dreaptă. Asta este un „understatement”. Dar nu este dreaptă, cu
siguranță.
Nici azi nu vă pot spune cum se poate accepta o pierdere atât de grea. Nici eu
nu știu cum trebuie gândit ca să accepți „ireparabilul”. Știu doar că cu timpul îl
accepți, pentru că nu ai altă soluție. Știu că vă întrebați tot timpul de ce a trebuit să
fie așa. După ani de zile, veți vedea că răspunsul este același „știu doar că nu știu
de ce”. Singura mângâiere în asemenea momente sunt doar amintirile ... pe ele nu
ni le poate lua nimeni ...
Vă doresc să aveți înțelepciunea și tăria să vă bucurați de ceea ce puțini
oameni au ... minunate amintiri cu Denisa.
Vă doresc tăria de a accepta ireparabila realitate și să vă susțină darul mare al
unui trecut pe care nu l-au avut mulți.
Cu cele mai bune gânduri,
Maya Simionescu
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MESAJ CĂTRE MONICA DIN TÂRGU MUREȘ. SOȚUL EI ESTE MEDIC.
DUPĂ ACEST MESAJ AL MEU S-A SPERIAT AȘA DE TARE CĂ NU MI-A
MAI SCRIS ABSOLUT NIMIC. FRICA DE „BARONUL” LOCAL DRACU
ESTE, ÎNTR-ADEVĂR, FOARTE MARE
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Cucoranu Dragos
Date: Wednesday, December 24, 2003 1:22 AM
Subject: Re: Să avem încredere!
Dragă Doamnă Monica,
Vă mulțumesc pentru mesaj și gândurile consonante. Într-adevăr am fost în
Rai cu Sfânta mea Denisa 42 de ani. Ea a fost Fereastra mea spre Dumnezeu,
Îngerul meu păzitor și Darul cel mai de preț pe care mi l-a făcut mie Dumnezeu,
mai de preț decât însuși Universul! Regret acum amarnic păcatele mele de pământean
față de Ea, dar chiar și în rătăcirile mele deșarte rugile mele se îndreptau mereu
spre Ea să mă salveze. Și a făcut-o de fiecare dată. O rog și acum să mă salveze din
cea mai adâncă durere și beznă în care am fost aruncat peste noapte în nenorocirea
de la Târgu Mureș. Acum sfârșitul lumii pentru mine a avut loc deja și sunt supus
la Judecata de Apoi. Într-adevăr acum sunt ca o carte deschisă în fața lui Dumnezeu și
în fața Denisei și am fost aruncat acolo unde sunt acum pentru cea mai amarnică
ispășire.
Doamne, dacă știam să Vă rog să ne întoarceți cu mașina din drum în nefasta
zi a internării de miercuri, 12 Noiembrie 2003! Evitam întâlnirea cu însuși
diavolul!
Știți că Denisa și cu mine nu am reușit să vedem chipul faimosului profesor
decât după zece zile de la internare, când eroarea fatală de la angiografie fusese
deja făcută de niște neisprăviți? După care s-au grăbit imediat cu operația pe cord
ca să șteargă urmele gafei. Sub cele mai variate pretexte, el s-a eschivat mereu ca
să-i vedem fața până când a fost prea târziu și Denisa era deja legată la Terapie
Intensivă în mâinile lor. Când, în fine, după zece zile, l-am văzut, am încremenit!
Nici Velasquez nu ar fi pictat mai bine pe mefisto! E plină lumea de diavoli, unii
cu fețe umane. Acesta este sigur unul dintre ei, chiar dacă își face acte de prezență
prin biserică. Și chiar dacă a debutat cu merite profesionale, acuma sigur a degenerat
într-un diavol de baron arogant pus pe căpătuială și pe ranguri înalte. Sărmana
Denisa și cu mine am căzut în această teribilă capcană! Amândoi învățasem de la
magistrul nostru, Acad. Eugen Bădărău, că Fizica este Școala Răbdării. Răbdarea
noastră în acest caz ne-a costat, însă, Viața.
O trecere diagonală prin tragedia vieții noastre de la Târgu Mureș este atașată
la acest mesaj. Este vorba despre scrisoarea mea către profesorul LEON din
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București, la a cărui recomandare expresă am și venit acolo. Eroarea de a veni și a
ne lăsa viața pe mâna unui „om” fără a-i vedea mai întâi chipul ne-a fost, însă, fatală!
Acum sunt în stare să vă scriu aceste rânduri numai datorită unor SEMNE
EXTRAORDINARE venite din partea Denisei și care mi-au redat câteva picături
de viață și jalonat singura rază de lumină din bezna pustie nemărginită. În general,
aceste semne constau din numeroase coincidențe temporale și spațiale precum și
din două obiecte fizice create (cu martori) DIN NIMIC! Merită să vi le descriu, pe
rând, în mesaje separate, pentru că sunt într-adevăr extraordinare! Nu pot fi explicate în
niciun fel „științific”, dar faptele sunt fapte!
Aici voi pomeni numai de o „sincronizare”, și anume telefonul de maximă
alertă primit de la profesorul Collins din Dallas/Texas LA NUMAI CÂTEVA
SECUNDE după telefonul sec final primit din partea lui DRACU. În stare de șoc,
i-am confirmat dezastrul, după care a pornit „ca din tun” mesajul American In
Memoriam pentru Denisa (mesaj pe care vi l-am ataşat anterior).
Eu închei aici și voi continua altă dată. Fiți fericită în mijlocul celor dragi
fiindcă vă găsiți într-adevăr în Rai! Mulţumiți Domnului pentru fiecare moment
petrecut împreună cu ei! Sărbători Fericite!
Ioan-Iovitz Popescu
PS1: Cum vă voi spune în alt mesaj, Denisa mi-a comunicat pe mobilul ei ora
exactă a Trecerii Ei Dincolo: Miercuri, 26 Noiembrie, orele 21:33:04. Puteți verifica
ora oficială înscrisă în actele clinicii?
PS2: Ați mai aflat ceva despre ireala și firava doamnă (de 60–70 de ani) care
mă implora să mai rămân cu Ea în seara primei zile de veșnicie a Denisei?

MESAJUL DOAMNEI ACADEMICIAN MAYA SIMIONESCU
From: Acad. Maya Simionescu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Wednesday, January 07, 2004 1:19 PM
Subject: Re: Să avem încredere!
Dragă Domnule Profesor,
Mă gândesc mereu la Dumneavoastră. Azi, chiar mai mult decât de obicei.
Mă gândesc să aveți puterea să treceți prin această perioadă grea și să aveți
încrederea că cineva de acolo de Sus vă iubește și vă apără și vă va ocroti în
continuare așa cum a făcut-o când era alături de Dumneavoastră. Denisa este
alături de Dumneavoastră pentru totdeauna.
Să fiți sănătos mulți ani înainte,
Cu drag,
Maya Simionescu
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MESAJUL DOMNULUI MARIUS IACOMI, FOST STUDENT,
FIZICIAN ȘI PIANIST, ACUM ÎN ITALIA
From: „Dr. Marius Iacomi”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Thursday, January 08, 2004 11:27 PM
Subject: In Memoriam
Domnule Profesor,
Nu știu cum să încep un mesaj într-un moment în care cuvintele îmi par
nepotrivite oricum le-aș înșirui. În fața durerii unei pierderi ireparabile, singura
posibilitate de a fi pe care am simțit-o potrivită a fost și rămâne să o respect în
reculegere.
Am ascultat o muzică cu vioară, acel concert pe care și-l dorise atât de mult
încât în fața alegerii s-a dovedit că această alegere era de prisos, toate interpretările
fiind egal îndreptățite. Aceasta a fost primul fel în care am avut privilegiul de a o
cunoaște. Nu mi-a fost dat să pot împărtăși prea mult, atât cât mi-aș fi dorit, din
sufletul meu strâns în farmecul muzicii sau în ceea ce sunt, însă atât cât mi-a fost
îngăduit am primit o lumină neprețuită, de neșters. Prin această lumină strânsă
cumva în inima mea și a multor altora, Doamna Denisa ne va fi mereu alături. Deși
departe de țară, gândul meu a fost în toate aceste zile și este în continuare cu
dumneavoastră. Fie ca el să vă fie sprijin.
Dumnezeu să o odihnească!
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Acad. Maya Simionescu
Cc: Prof. Carl B. COLLINS ; Presedinte Eugen SIMION
Date: Sunday, January 11, 2004 9:00 PM
Subject: Denisa (Daisy)
Distinsă Doamnă Academician Maya Simionescu,
Dumnezeu să Vă binecuvânteze pentru mesajele trimise mie pentru Denisa.
Ruga mea permanentă către Bunul Dumnezeu este ca El să-mi lase și în continuare
Darul făcut mie cu Denisa acum 42 de ani, reunind din nou, cât mai curând, viețile
noastre și anulând, astfel, opera diavolului de la Târgu Mureș.
Din nevoia comunicării cu Dumneavoastră, mi-am permis să Vă țin la curent
cu mesajele trimise de mine în legătură cu acest tragic eveniment. S-ar putea ca
acest diavol să Vă spună și Dumneavoastră că inima Denisei era foarte slăbită deși,
la București, profesorul LEON ne asigurase în repetate rânduri, ultima dată chiar la
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consultația din Octombrie, că riscul operației de valvă aortică pentru Denisa este
minim. Este posibil, însă, ca forma fizică a Denisei să nu se fi ameliorat după cele
10 zile de cel mai rău tratament și desconsiderare din clinica și spitalul patronate de
DRACU. De ce nu ne-a spus el asta ÎNAINTE de a o agresa printr-o nouă
angiografie? Nu era cel mai normal lucru ca, înainte de a lua vreo hotărâre riscantă
(a doua angiografie la numai cinci luni după cea făcută la București de profesorul
LEON), să se consulte cu Denisa și cu mine, a căror viață era pusă în joc? El, însă,
a procedat într-un mod incalificabil, punând cerberul său de secretară de la clinică
(A.P.) să-l ascundă mereu.
Abia după ce agresiunea fatală de Joi, 20 Noiembrie, de la angiografie a avut
loc, cauzându-i Denisei EDEM PULMONAR, Denisa m-a rugat prin mobil, și
n-am să uit toată viața vocea și ruga Ei disperată, să mă duc peste el oriunde unde
s-o ascunde și să-l întreb ce are de gând cu noi? M-am dus la biroul lui de la
„județeană” (etajul 1, căci și acolo este șef), am făcut anticamera de o jumătate de
oră și m-am prezentat „Eu sunt soțul Denisei Popescu”. Și știți care a fost prima lui
propoziție după 10 zile de la internarea Denisei la el, cuvinte cu care m-a întâmpinat
atunci, la prima noastră, în fine, întâlnire, acest ticălos de medic, care știa foarte
bine ce rău mortal ne făcuse la angiografie? Ascultați încă odată acest incredibil
„Și ce doriți de la mine?” urmat de reproșul nerușinat, FĂCUT MIE, că inima
Denisei este foarte slăbită! Mi-a întors spatele ca ultimului om și a trecut repede pe
la Denisa, care l-a văzut ca pe „un sloi de gheață” care-i spune că o va opera de
urgență în dimineața următoare. Ceeace a și făcut în ziua de Sâmbătă, 22, Noiembrie,
orele 8:30, când am vorbit, prin mobil, pentru ultima dată cu neprețuita mea
Denisa. Deci, în loc să încerce să repare răul produs la angiografie și să se
focalizeze pe edemul pulmonar cauzat de echipa lui criminală, el a complicat și mai
mult schema cu operația pe cord deschis! După cum știți, sufletul și viața mea,
sărmana mea Denisa a mai rezistat încă aproape 5 (cinci) zile sub aparate, până
Miercuri, 26 Noiembrie, orele 21:33. Și, astfel, mizerabilul medic poate oricând
susține că „a făcut totul”!
Cu cele mai alese sentimente,
Cu cea mai adâncă durere,
Ioan-Iovitz Popescu
From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Dr. Marius Iacomi”
Date: Monday, January 12, 2004 12:34 AM
Subject: Re: In Memoriam
CD-ul cu scrisul lui Iacomi, cu Beethoven, Violin Concerto in D, Op. 61,
interpretat de Grumiaux, precum și Violin Romance nr. 1 și nr. 2, preferatele
Denisei, pe care le-a ascultat de sute de ori, se află acum cu Ea, în sicriu, pus în
dreptul Inimii Ei.
Iovitzu
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From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Andreia Maer”
Date: Thursday, May 6, 2004, 7:49 PM
Subject: Re: Mr.Dr.
Draga mea Andreia,
Te-am lăsat să ai liniște pentru problemele tale curente. Sufletește, însă, cele
mai bune gânduri ale Denisei și ale mele au continuat să te învăluiască și să-ți
mulțumească pentru splendidul tău efort de a ne ajuta. Acum se înserează aici și eu,
cu gândul la Denisa și la tine, mă duc la locul obișnuit de reculegere.
În acest mesaj îți transmit, în continuare, două tipuri de informații, numerotate cu
(1) și (2).
Te îmbrățişez cu cel mai mare drag,
Iovitzu
1. Mild midnight with Denisa: Îți atașez două poze din cele făcute azi noapte,
în jurul orei 24:00, pentru a evita background-ul nedorit (noua clădire, în construcție,
a primăriei din Măgurele).

Blând miez de noapte la Denisa.

2. Am răspuns organizatorilor celui de-al 6-lea Isomer workshop
„Gamma-Ray Optics and Quantum Nucleonics” că nu voi putea participa. Ei
sunt Jack Agee și Olga Kocharovskaya, două nume mari în lumea mea. După cum
vei vedea, ei sunt deja la curent cu ultima versiune Engleză a scrisorii și, ca și alții,
au preluat numele de DRACU. Pentru informarea ta, vreau să-ți spun că primele
workshop-uri din această serie au fost organizate de noi, la Predeal, în 1995 și
București, în 1997, și mulți dintre participanții actuali, ca și organizatorii (Jack Agee
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și soția sa Victoria Agee, precum și Olga Kocharovskaya) au fost oaspeții Denisei
și ai mei la noi acasă, la Măgurele. Cine sunt ei:
Prof. Olga Kocharovskaya, Texas A&M Univ., USA and Inst. of Applied
Physics, RAS, Russia, este un adevărat „vârf de lance” în fizica actuală a Laserilor.
Dr. Forrest (Jack) Agee is the director of Physics and Electronics, for the
Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), Arlington, Va. He is responsible
for the $50M Air Force basic research program in physics and electronics, assuring
the excellence and relevance of a broad research portfolio. The research includes
lasers, plasmas, high-power radio frequency sources, atomic and nuclear physics,
space optics and imaging, micro-electromechanical systems, and optoelectronics.
He plans, coordinates and executes a research program conducted by the country’s
most eminent scientists in academia, industry, and in Air Force laboratories. Dr. Agee
was appointed to the Senior Executive Service in 1998.
Iată, în continuare, mesajele lor de ieri, de la Victoria și Jack Agee și de la
Olga Kocharovskaya:
From: AgeeIndex@aol.com
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Wednesday, May 05, 2004 11:31 PM
Subject: Just thinking of you and of Denisa
Dear Dr. Popescu,
I just want you to know that you are in our prayers as you live each day with
the loss of your beloved Denisa. I remember with much gladness the time spent
with you in Romania and how gracious you both were to Jack and I.
Jack shared with me your web site and I have read with enormous sadness of
your experience in the hospital. Jack had a mitral valve replacement several years
ago which fortunately was successful and I know it must be so tremendously
difficult to go to the hospital with healthy loved ones and then to be told that they
have died. I know my great worry for him as he was undergoing surgery.
Just thinking of you (and Denisa) with much fondness and hoping that you
have dear friends and family around you and that God has given you the courage to
continue to enjoy life and continue your important contributions to the life of others.
Most sincerely,
Victoria Agee
Victoria Agee, Director
Agee Indexing Services
2361 N. Kenmore Street
Arlington, VA 22207
phone/fax 703/516-0001
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From: Agee Jack F Civ AFRL/AFOSR
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Cc: Agee Vicky (E-mail); Olga Kocharovskaya (E-mail)
Date: Wednesday, May 05, 2004 11:09 PM
Subject: RE: 6th Isomer workshop „Gamma-Ray Optics and Quantum Nucleonics”
Dear Prof. Popescu,
We were all saddened by Denisa's passing. Prof. Collins most eloquently
expressed our feelings at the time. We will miss you at the workshop. I also have
fond memories about the hospitality and friendships from the workshops in Predeal
and at Bucharest. Much progress has resulted technically and in another sense in
terms of friendly relations between our countries has also followed. I found an
understanding of Romania that would not have happened otherwise, and I value it
highly. I look forward to seeing you again when circumstances permit. Best wishes
to you.
Jack Agee sends
From: „Olga Kocharovskaya”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Cc: jack.agee@afosr.af.mil
Date: Thursday, May 06, 2004 2:54 AM
Subject: RE: 6th Isomer workshop „Gamma-Ray Optics and Quantum Nucleonics”
Dear Prof. Popescu,
Thank you very much for your message which I have received today (through
the response of Jack Agee).
I was deeply moved by the heart-breaking story of a premature passing away
of your wife, Denisa. Nothing can be harder than a loss of the beloved one. But this
is incredibly painful when the loss is caused by a tragedy which could be avoided
and when the Dracus remain unpunished.
Like everybody who attended the first IGE meeting in Predeal in 1995, I have
being keeping and I will be keeping the warmest memory of your's and your wife's
kindest hospitality which made this meeting such unique and unforgetable event.
I would like to thank you also for educating me about the pioneering works of
your wife on Doppler-free two-photon spectroscopy. Though nowadays this method is,
of course, familiar to everybody working in laser physics, to my shame I did not
know by whom it was discovered. I do know it now thanks to you and I will teach
it to my students.
Let God does not leave you in these difficult years.
With my deepest condolence,
Yours Olga
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SCRISOAREA CĂTRE PREOTUL PAROH ANTON IONESCU
ȘI SOȚIA SA, ÎN CARE DESCRIU PRIMUL MESAJ SCRIS AL DENISEI
10 martie 2004, Măgurele
Dragă Părinte Anton,
Dragă Doamnă Kamelia,
Simt nevoia spirituală să mă spovedesc și în scris și să vă destăinui că, de
peste trei luni de zile, de când draga mea Denisa s-a ridicat la Ceruri, am parte de
experiențe spirituale extraordinare, în care comunic frecvent cu cea mai dragă mie
ființă din lume – cu Denisa, de care mă simt mereu însoțit și protejat.
Mesajul scris. Astfel, sâmbătă, 14 Februarie 2004, ea mi-a răspuns la
concentrarea (rugăciunea) mea intensă de a-mi lăsa și un mesaj scris. Acesta nu
a întârziat mai mult de câteva ore și a apărut sub forma redată în figura atașată,
într-un loc unde mai înainte nu era absolut nimic (în dulapul ei de rochii, golit
complet cu trei zile mai înainte). Este vorba de o bandă de hârtie pe care scrie
Denisa și Iovițu, ruptă exact la mijloc, între literele ș și i. Scrisul este chiar al
Denisei și interpretarea mea a fost că viața noastră împreună este (momentan sau
definitiv?) întreruptă. Bucuria primirii mesajului a fost, deci, umbrită de faptul că
banda de hârtie era ruptă și numele noastre separate de acestă ruptură.

Banda de hârtie cu scrisul de mână al Denisei.
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COMENTARIILE A TREI TINERI, ALEX (20, MATEMATICIAN),
PRIETENA LUI SIMONA (20, CHIMISTĂ),
ȘI ANDREIA (35, BIOFIZICIANĂ),
CARE NE CUNOSC ÎNDEAPROAPE
From: Hening Alex
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Thursday, March 11, 2004 6:11 PM
Subject: Ordinea mistică în evenimentele haotice
Dragă Domnule Profesor,
Mă scuzați pentru întârzierea cu care am răspuns e-mailului Dvs. Când mi-ați
spus prima oară de hârtia ruptă găsită în acel dulap care era gol înainte m-am gândit
imediat că Denisa a vrut să vă transmită un semn care să nu poată fi confundat cu
un eveniment aleator, o eroare. Dacă hârtia nu ar fi fost ruptă simetric nu ați fi
putut fi sigur că era un semn. Fiind ruptă simetric, probabilitatea de a fi o eroare și
de a fi ajuns întâmplător acolo scade drastic. Astfel puteți conclude, împreună cu
restul sutelor de „semne”, că ceva se întâmplă și că acel ceva nu poate fi confundat
cu un eveniment haotic, pur statistic.
După mai multe discuții cu prietena mea Simona, care a fost, la rândul ei,
profund mișcată de evenimentele descrise de Dvs., am atașat și viziunea ei asupra
întâmplărilor (cele scrise mai jos au rezultat din discuția mea cu Simona). De ce
legătura este ruptă numai temporar? Pentru că cele două bucăți de hârtie au fost
găsite una lângă alta. Orice bandă ruptă poate fi lipită la loc, atâta timp cât părțile
din care a fost alcătuită sunt în același loc, sau pot fi găsite și puse una lângă alta.
Mulți oameni care pierd o persoană dragă consideră această despărțire iremediabilă
și se îndepărtează spiritual de acea persoană. Astfel, ei fac ca despărțirea să fie
definitivă. E ca și cum cele două bucăți de hârtie ar fi închise în sertare diferite în
părți diferite ale lumii. În cazul Dvs., însă, legătura se menține sub o formă sau alta.
Apropierea celor două suflete este atât de mare încât ele au tins încă de la început
să se contopească. Acum, gradul de apropiere este nu mai mic, ci mai mare. Denisa
trăiește acum în lumea aceasta materială prin intermediul Dvs. Sunteți legătura ei
cu tot ceea ce acum nu mai poate avea. Iubirea vă face să nu o puteți uita și, de
fiecare dată când vă gândiți la ea, este ca și cum ea ar fi acolo și ar vedea, simți, trăi
prin corpul Dvs. Nu cred că o simțiți pierdută. Vă lipsește prezența ei fizică, dar
persoana ei, spiritul ei, tot ceea ce ține de firea, comportamentul, energia ei, toate
acestea sunt acum în Dvs. Sunt sigur că dacă o cautați cu atenție o veți simți ca pe
o parte din ființa Dvs. Așa că vă revine rolul de a o menține în contact cu lumea
materială care i-a fost sustrasă. Vizitați locurile ei dragi și va privi și ea prin ochii
Dvs. Zâmbiți și va zâmbi și ea. Acum împărtășiți totul, mai mult chiar decât înainte.
Alex și Simona
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From: Hening Alex
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Monday, March 22, 2004 11:31 PM
Subject: Critica diverselor interpretări (Alex) Cheia Mesajelor (Simona)
Domnule Profesor,
(alex)
Nimeni nu vă poate înțelege. Toți sunt într-un fel sau altul ca doamna care
v-a spus: „Fiți fericit...mergeți mai departe”. Oamenii nu au cum să înțeleagă.
Fiecare încearcă să interpreteze faptele relatate de Dvs. în cadrul propriului sistem
filosofico-religios. Relația Dvs. cu doamna Daisy a fost (și încă mai este!) ceva cu
totul deosebit... Fiți sigur că sunt extrem de rare astfel de prietenii pe pământul
acesta decadent și urât. Probabil că mulți speră ca acum, după această „pierdere”
(care este temporară… deși nici măcar nu ar trebui să fie numită astfel!), să poată
să vă convertească la o anumită religie/viziune (nu atac aici o persoană anume …
este ceva conceptual). Sincer, eu nu cred că oamenii sunt atât de buni și de înțelegători
pe cât par. Toți cred că pot câștiga ceva din orice... Iubirea Dvs. transcende toate
sistemele religioase... nu căutați interpretări în afară! Răspunsurile le veți găsi doar
în mintea și inima Dvs. ...
(simona)
Să nu vă lăsați prins în mijlocul acestor dispute religioase. La urma urmei,
cred că fiecare poate aduce dovezi ce i se par de neînvins că părerea sa este cea
corectă. Dar aceste dispute pe teme religioase se leagă de amănunte, care de altfel
nu au nicio legătură cu ceea ce simțiți și trăiți Dvs. Nu cred că puteți găsi explicația
a ceea ce simțiți în cadrul unei anumite religii și nu cred că trebuie să căutați o
interpretare în afara ființei Dvs. Dimpotrivă, cred că tot ceea ce este necesar pentru
a înțelege mesajele trimise de soția Dvs., cheia care poate elucida acest puzzle, se
află doar în inima Dvs. Mesajele vă sunt adresate personal, de aceea sunteți singurul
care le poate înțelege, pentru că numai Dvs. puteți face asociații între simboluri și
semnificația lor (ca în cazul urzicilor și al semnului din cartea de bucate). Oricine
altcineva care nu cunoaște tot ceea ce e legat de Dvs. și de soția Dvs. nu poate
pretinde că înțelege cum trebuie aceste mesaje. Răspunsul la toate întrebările pe
care le aveți se află în Dvs., în inima care iubește mai presus de orice.
From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Thursday, April 15, 2004 4:16 AM
Subject: Re: The Resurrection – Our Hope for the Future
Dragă Domnule Profesor,
Continui mesajul anterior. M-au impresionat foarte mult comentariile tinerilor
studenți Alex si Simona, pline de sensibilitate și profunzime. Cei doi tineri au
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exprimat cu deosebită înțelepciune multe din sentimentele mele. Și îi admir și
pentru faptul că au fost îndrăzneți și curajoși să vă spună tot ceea ce au simțit ei.
Subscriu la următoarea frază, cu toată pasiunea: „Zâmbiți și va zâmbi și ea. Acum
împărtășiți totul, mai mult chiar decât înainte”. Repetați-o mereu! Poate acum nu
puteți zâmbi, și nu vă cere nimeni aceasta, dar poate mai târziu... pentru Denisa.
Și tot ca și ei, am realizat cât de extraordinară și prețioasă și rară a fost – și
mai ESTE – relația dumneavoastră cu Denisa. Foarte, foarte puțini oameni sunt atât
de norocoși – zic unii, de binecuvântați – zic eu. Și poate din această cauză, acești
oameni și suferă atât de mult. Mulți nici nu (mai) înțeleg o asemenea relație și de
aceea, cu toată bunăvoința lor, nu pot să vă înțeleagă starea de spirit, și nu știu cum
să vă ajute.
Sunt și eu complet de acord cu Simona, să nu vă lăsați prins în mijlocul
disputelor religioase. Cum v-ați dat deja seama, nimeni nu poate înțelege în aceeași
adâncime mesajele și semnele de la Denisa, pentru că nimeni nu are acea legătură
profundă pe care o aveți Dvs. cu ea, o viață trăită împreună. Putem înțelege doar în
măsura în care dumneavoastră ne povestiți mirificele legături și semnificații. Noi
suntem recunoscători că ne-ați dăruit acea minusculă parte din sufletul și viața Dvs.,
ne-ați dat șansa să întrezărim o iubire atât de mare, o relație dintre doi OAMENI
atât de puternică și mișcătoare, cum n-am mai văzut. O legătură a sufletelor pe care
nici moartea n-o poate întrerupe (decât fizic, precum banda de hârtie). Să nu vă fie
teamă, veți rămâne întotdeauna cununat cu Denisa, eu sunt sigură că ruga v-a și
fost ascultată. Denisa va fi întotdeauna cu Dvs., parte a Dvs.
Cu drag,
Andreia
From: Lidia Vianu
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Sunday, April 25, 2004 7:08 PM
Subject: RE:
Dragul meu,
Am citit tot. Cred că înțeleg de ce hârtia mesajului era ruptă între ș și i.
Fiindcă nu mai e vorba de o simplă alăturare (și) ci de o contopire. Cred că asta
vrea să spună. Cât despre dezbaterile biblice, eu simt că ceea ce percepem noi
direct cu sufletul e mai adevărat decât toate dogmele sfinte. Crezi ce simți tu. Eu te
cred pe tine, nu adevărul religios în materie. Tu crede-o pe Ea.
Te sărut,
Lidia

230

IOAN-IOVITZ POPESCU

From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Lidia Vianu
Date: Wednesday, May 12, 2004
Subject: Ce va fi, va fi!
Draga mea Lidia,
Am uitat să-ți spun ceva iarăși extraordinar. Ieri dimineață, treaz, dar cu ochii
încă închiși, parcă îmi spuneam în gând singur, parcă altcineva îmi spunea, un
lucru la care nu-mi amintesc să mă fi gândit vreodată. Eram în vizită la Andreia
Maer, în America, dar ea nu era pe acolo, și o voce în gând îmi spune că o voi
vedea îndată pe noua mea soție. După o scurtă pauză, vocea continuă, proorocind
„se va face mai întâi întuneric peste tot iar în mijloc, într-o lumină, va veni noua ta
soție, Denisa, de astă dată pentru vecie!” Atunci am deschis ochii și comunicarea
s-a întrerupt. Impresia mea imediată a fost că așa va fi la trecerea mea Dincolo.
Cu această ocazie îți mai trimit o poză, un tablou din living room. Este făcut
de Denisa după cum și-a amintit că a văzut ea New York-ul din avion noaptea.
Te sărut,
Iovitzu

New York în noapte, văzut de Denisa în 1975.
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From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Andreia Maer”
Date: Friday, July 08, 2004 4:16 AM
Subject: Re: Denisa – un nou semnal tare
Draga mea Andreia,
Mă bucur sincer că ți se pare incredibil ce-ți spun eu despre apariții (țigara în
mâna mea absolut goală, sau banda de hârtie ruptă simetric în două, în dulapul
absolut gol) … Nici eu n-aș fi crezut altădată așa ceva. Pentru că aceste evenimente
sunt, de fapt, minuni. Iar în minuni lumea nu prea crede, chiar dacă le vede.
Și totuși, dacă nu cumva ție ți se pare că deja „îmi filează vreo lampă” dar îți
vine greu să-mi spui, ar mai rămâne explicația cu autosugestia, pe care mi-o spui.
Aceasta din urmă este însă exclusă, oricât m-aș autosugestiona că a fost
autosugestie. În toată viața nu am pățit, până acum, așa ceva! Iar observația critică
a obiectelor și fenomenelor materiale este însăși meseria mea de zeci de ani. Să le
luăm pe rând:
1. Țigara Winchester Menthol. Eu nu mai fumez de la 1 Ianuarie 1998, deci
de peste șase ani. Denisa își mai alina teama de operație, din când în când, cu câte o
țigară (Winchester Menthol), dar numai până la gripa ei din primăvara lui 2003,
când ORICE URMĂ DE ȚIGARĂ A DISPĂRUT DIN CASA NOASTRĂ. În fine,
în Noiembrie 2003, în loc să lăsăm Moartea să vină la noi, ne-am dus noi după ea.
Denisa a făcut minuțios bagajele pentru Târgu Mureș și living room-ul nostru a
rămas „ras ca în palmă”, ca de fiecare dată când plecam în vreo vacanță.

Micul nostru living-room din Măgurele.
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De la Târgu Mureș, însă, Denisa a venit DIRECT în Biserica de la Măgurele.
La câteva zile după înmormântare eram în living-ul arătat mai sus, așezat pe canapeaua
din dreapta și ținând într-o mână telefonul la care îmi vorbea un coleg din laborator
despre Denisa. Vis-à-vis, pe canapeaua din stânga, erau așezați doi vecini (tot
nefumători). La un moment dat am simțit în mâna rămasă liberă că am, parcă, un
fel de foiță în palmă, pe care o răsuceam nervos, parcă sub forma unui creionaș. La
un moment dat m-am uitat să văd ce am eu în palmă și aveam exact ceeace ți-am
trimis recent într-o poză jpg: o țigară Winchester Menthol – pe care o păstrez și
astăzi, ca pe un scump odor.

Țigara apărută DIN NIMIC în mâna mea.

Atunci a fost prima dată când AM FOST SIGUR CĂ DENISA EXISTĂ,
ruga mea permanentă până atunci fiind ca Domnul să o țină vie și să-i permită
să-mi dea un semn de viață. Îmi aduc aminte că de-abia atunci am simțit că mai am
voce și am întrebat pe cei doi martori „dacă văd și ei ce am eu în mână”. Amândoi
mi-au spus că văd o țigară, crezând că m-am apucat de fumat. Acum știu deja că nu
impresionează pe nimeni această poveste dar de atunci, pentru mine, ea a însemnat
REÎNVIEREA DENISEI PRIN GRAȚIA DOMNULUI.
Din păcate, această experiență este unică în sensul „strict”, restrâns, obișnuit,
deci nu este repetabilă/reproductibilă. De unde și lipsa de credibilitate. Dar acesta
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este „defectul” fundamental al ORICĂREI MINUNI. Repetabilă, și foarte frecventă,
este O PREZENȚĂ LINIȘTITOARE ȘI PROTECTOARE, ÎN VARII FELURI,
care a apărut odată cu trecerea Denisei în Lumea Cealaltă. Mie îmi place să cred,
deși nu pot dovedi aceasta „stricto sensu”, că această PREZENȚĂ este însăși DENISA.
2. Banda de hârtie cu scrisul de mână al Denisei, „Denisa și Iovitu”, ruptă
simetric în două. Este un obiect material apărut categoric într-un loc anterior absolut
gol, obiect sacru pe care îl păstrez, de asemenea. Ți-am vorbit despre el și ți-am dat
și poza. Nu mai insist.
Dat fiind echivocul care însoțește întotdeauna astfel de evenimente/întâmplări
singulare, mă străduiesc mereu să descifrez semnificația lor. Referitor la țigară, am
interpretat că este un semnal personal, legat intrinsec de Denisa (semnal pe care îl
înțelegem doar eu și ea). Pentru banda de hârtie ruptă am preferat interpretarea
Lidiei, și anume că între mine și Denisa nu mai există un „și” deoarece suntem deja
o singură ființă.
3. Succesiunile/sicronizările de evenimente/întâmplări, cea mai tare secvență
fiind aceea care începe cu repararea spontană a pendulei din living și se termină cu
descoperirea/revelația celor două versiuni ale versurilor pentru lespede (Română de
ziua Denisei, 18 Martie; Engleză pe 30 Aprilie, chiar înainte de începerea gravării):
aceste versuri exprimă, de fapt, dilema majoră a Curajului și Fricii între care pendulăm
cu toții înainte de (poate și după) trecerea noastră Dincolo. Interpretarea în care eu
mă alin/leagăn în prezent este că, pentru mine, însăși Denisa este Curajul.
Te sărut,
Cu mult drag,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Friday, July 16, 2004, 1:11 AM
Subject: Re: Explicații
Draga mea Andreia,
Referitor la ore: 9:33 PM este ora cea mai dramatică pentru mine de după
noiembrie 2003. Este ora de plină seară în care Denisa a trecut De Partea Cealaltă.
Uită-te și tu câteva rânduri mai jos!
Te sărut,
Cu cel mai mare drag,
Iovitzu
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From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Sent: Thursday, July 15, 2004, 9:33 PM
Subject: Re: Explicații
Și totuși, această extraordinară turnură a vieții Denisei și a mea spre
Domnul o datorăm chirurgului DRACU, fapt pentru care am încheiat plângerea
noastră din Damned impact factors cu rugăciunea pentru vrăjmași a Sfântului
Nicolae de Ochrid, redată și aici în continuare.

†
„Lord, Bless My Enemies”
A Prayer of St. Nikolai of Ochrid
Bless my enemies, O Lord. Even I bless them and do not curse them.
Enemies have driven me into Thy embrace more than friends have.
Friends have bound me to earth, enemies have loosed me from earth and have
demolished all my aspirations in the world.
Enemies have made me a stranger in worldly realms and an extraneous inhabitant
of the world.
Just as a hunted animal finds safer shelter than an unhunted animal does, so have
I, persecuted by enemies, found the safest sanctuary,
Having ensconced myself beneath Thy tabernacle, where neither friends nor
enemies can slay my soul.
Bless my enemies, O Lord. Even I bless them and do not curse them.
They, rather than I, have confessed my sins before the world.
They have punished me, whenever I have hesitated to punish myself.
They have tormented me, whenever I have tried to flee torments.
They have scolded me, whenever I have flattered myself
They have spat upon me, whenever I have filled myself with arrogance.
Bless my enemies, O Lord. Even I bless them and do not curse them.
Whenever I have made myself wise, they have called me foolish.
Whenever I have made myself mighty, they have mocked me as though I were a
dwarf.
Whenever I have wanted to lead people, they have shoved me into the background.
Whenever I have rushed to enrich myself, they have prevented me with an iron
hand.
Whenever I thought that I would sleep peacefully, they have wakened me from
sleep.
Whenever I have tried to build a home for a long and tranquil life,they have
demolished it and driven me out.
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Truly, enemies have cut me loose from the world and have stretched out my hands
to the hem of Thy garment.
Bless my enemies, O Lord. Even I bless them and do not curse them.
Bless them and multiply them; multiply them and make them even more bitterly
against me:
so that my fleeing to Thee may have no return;
so that all hope in men may be scattered like cobwebs;
so that absolute serenity may begin to reign in my soul;
so that my heart may become the grave of my two evil twins: arrogance and anger;
so that I might amass all my treasure in heaven;
ah, so that I may for once be freed from self deception, which has entangled me in
the dreadful web of illusory life.
Enemies have taught me to know what hardly anyone knows, that a person has no
enemies in the world except himself.
One hates his enemies only when he fails to realize that they are not enemies, but
cruel friends.
It is truly difficult for me to say who has done me more good and who has done me
more evil in the world: friends or enemies.
Therefore bless, O Lord, both my friends and my enemies.
A slave curses enemies, for he does not understand.
But a son blesses them, for he understands. For a son knows that his enemies
cannot touch his life.
Therefore he freely steps among them and prays to God for them.
Bless my enemies, O Lord. Even I bless them and do not curse them.
Amen

†
„Binecuvântează-i pe vrăjmașii mei, o, Doamne”
rugăciune de Sfântul Nikolai din Ochrid
Binecuvântează-i pe vrăjmașii mei, o, Doamne. Eu însumi îi binecuvântez și nu îi
blestem.
Vrăjmașii m-au îndreptat către îmbrățișarea Ta mai mult decât au făcut-o
prietenii.
Prietenii m-au legat pământului, vrăjmașii m-au liberat din robia pământului și
mi-au dărâmat toate năzuințele mele lumești.
Vrăjmașii m-au făcut străin pe tărâmurile lumești și locuitor din afara lumii.
Precum un animal hăituit își găsește un adăpost mai sigur decât un animal ce nu e
hăituit, la fel și eu, prigonit de vrăjmași, am găsit cel mai sigur templu,
adăpostindu-mă dinapoia tabernacolului tău, unde nici prietenii nici vrăjmașii nu
îmi pot omori sufletul.
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Binecuvântează-i pe vrăjmașii mei, o, Doamne. Eu însumi îi binecuvântez și nu îi
blestem.
Ei, mai degrabă decât mine, au mărturisit păcatele mele în fata lumii.
Ei m-au pedepsit, de fiecare dată când am pregetat să o fac eu însumi.
Ei m-au chinuit, de fiecare dată când am încercat să scap chinurilor.
Ei m-au dojenit, de fiecare dată când m-am lingușit în sine-mi.
Ei m-au scuipat, de fiecare dată când m-am umplut de mândrie.
Binecuvântează-i pe vrăjmașii mei, o, Doamne. Eu însumi îi binecuvântez și nu îi
blestem.
Când m-am făcut înțelept, ei mi-au zis nebun.
Când m-am făcut puternic, m-au batjocorit ca pe un pitic.
Când am vrut să conduc oamenii, m-au împins în spate.
Când m-am grăbit spre a mă îmbogăți, m-au ținut cu o mână de fier.
Când am crezut că voi dormi în pace, m-au trezit din somn.
Când am încercat să clădesc o casă spre o viață lungă și liniștită, au dărâmat-o și
m-au alungat.
Cu adevărat, vrăjmașii m-au îndepărtat de la fața lumii și mi-au întins mâinile
către marginea veștmântului tău.
Binecuvântează-i pe vrăjmașii mei, o, Doamne. Eu însumi îi binecuvântez și nu îi
blestem.
Binecuvântează-i și îi înmulțește; înmulțește-i și fă-i pe ei și mai înverșunați
împotriva mea:
pentru ca fuga mea spre Tine să nu aibă întoarcere;
pentru ca toată nădejdea mea în oameni să se împrăștie precum pânza de păianjen;
pentru ca liniștea deplină să înceapă a domni în sufletul meu;
pentru ca inima mea să poată deveni mormântul celor doi gemeni ticăloși,
aroganța și mânia;
pentru ca să pot chivernisi toată comoara mea cea cerească;
ah, pentru că pot o dată pentru totdeauna să mă liberez de înșelarea de sine, care
m-a prins în mrejele cumplitei plase a vieții celei neadevărate.
Vrăjmașii m-au învățat să cunosc ceea ce puțin alții mai cunosc, că cineva nu are
alți vrăjmași în lume decât pe sine.
Cineva își urăște vrăjmașii doar atunci când nu își dă seama că nu-i sunt vrăjmași,
ci prieteni cruzi.
Este cu adevărat greu pentru mine a spune cine a făcut mai mult bine și cine a
făcut mai mult rău în lume: prietenii sau vrăjmașii.
Prin urmare, binecuvântează-i, Doamne, atât pe prieteni, cât și pe vrăjmași.
Un rob își blesteamă vrăjmașii, pentru că nu pricepe. Dar un fiu îi binecuvântează,
pentru că el pricepe.
Căci un fiu cunoaște că vrăjmașii săi nu îi pot atinge viața.
Prin urmare, el pășește liber în rândul lor și se roagă Domnului pentru ei.
Binecuvântează-i pe vrăjmașii mei, o, Doamne. Eu însumi îi binecuvântez și nu îi
blestem.
Amin
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Apus de soare peste cimitirul nostru din Măgurele.
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Mormântul nostru din Măgurele noaptea.

Doamne! Un amurg într-o atmosferă genial descrisă de sonetul pantum
baudelairean:
HARMONIE DU SOIR
Charles Pierre Baudelaire
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
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Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige,
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!
Tot sonetul este o pregătire periodică crescendo a tensiunii din ultimului vers,
care explodează atemporal, ca și smulgerea incredibilă de lângă mine a Denisei!
Am tradus și eu aceste versuri celebre, prin anii ’80, ultimul vers sunând la mine
astfel:
Icoana ta din mine sclipește obsedant!
parcă l-ași fi scris chiar acum pentru Denisa.
On Wednesday, 28 April, 2004, Ioan-Iovitz Popescu wrote:
Draga mea Andreia,
Îți atașez traducerea mea a celebrului pantum Harmonie du Soir al lui Charles
Baudelaire, publicată în volumul Mesaje, la Tipografia Universității din București,
1981, pagina 153. Nu bănuiam atunci că, în această atmosferă baudelaireană de amurg,
voi merge, seară de seară, pe cărarea pe care o vezi prin iarba neîngrijită, spre locul
unde acum 25 de ani cânta un cor dumnezeiesc de privighetori în miez de noapte,
să văd cum mă așteaptă ultima venită acolo, blânda lumină a vieții mele, Denisa.
Doamne! Ține-o Vie pe Denisa la Tine,
Frumoasă ca Sufletul Ei!
Te sărut, cu drag, Andreia,
Iovitzu
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Rezonanţe în Amurg
Şi iată vine timpul când florile vibrează,
Împrăştiind parfumul ca fumul în neant;
Cântare-nmiresmanta de vis halucinant,
Tristeţea înserării un vals învolburează...
Împrăştiind parfumul ca fumul în neant,
Ecouri din adâncuri duios interferează;
Tristeţea înserării un vals învolburează...
Pe bolta trista Venus presară diamant!
Ecouri din adâncuri duios interferează,
Înfiorând abisul eteric dezolant;
Pe bolta trista Venus presară diamant!
Încremenit în zare amurgul sângerează...
Înfiorând abisul eteric dezolant,
Năluca amintirii răzbate ca o rază;
Încremenit în zare amurgul sângerează...
...Icoana ta din mine sclipeşte obsedant!

Locul nostru de veci din Măgurele în Martie 2004.
Atunci Denisa era ultima venită. Acum, în Februarie 2020,
toată pajiștea verde este ocupată de noile morminte.
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Locul nostru de veci din Măgurele în Martie 2004.

From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Cc: Prof. Lidia Vianu ; Liviu Dinu
Date: Saturday, June 12, 2004 10:59 PM
Subject: Denisa – LvB’s Violin Concerto in D Op.61 and Violin Romances 1
and 2
Draga mea Andreia,
Am uitat să-ți mai spun că, în CD-ul cu melodia „Bleib’ bei mir” a lui Roy
Black îți voi adăuga și cele mai iubite bucăți clasice ale Denisei, și anume:
Beethoven – Violin Concerto in D-dur Op 61 Allegro – Arthur Grumiaux
Beethoven – Violin Concerto in D-dur Op 61 Larghetto – Arthur Grumiaux
Beethoven – Violin Concerto in D-dur Op 61 Rondo – Arthur Grumiaux
Beethoven – Violin Romance No 1 in G-dur Op 40 – Arthur Grumiaux
Beethoven – Violin Romance No 2 in F-dur Op 50 – Arthur Grumiaux
Poate că Denisa a intervenit în gândul meu cu „Bleib’ bei mir”, „Rămâi cu
mine”, să mă facă să deschid, în fine, Winamp-ul și să ascult, după mai bine de
șase luni, muzica ei preferată – sunetele în care eu am adormit de atâtea ori în timp
ce ea rămânea la calculator mai departe, până târziu în noapte, să prelucreze ultimele
date spectrale de la Dallas.
Cum ți-am mai spus, un CD cu opus-urile beethoveniene de mai sus a rămas
depus pe pieptul Denisei.
Te sărut cu mult drag,
Iovitzu
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From: Anastasia Fundatie <fundatia.anastasia@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Mar 17, 2020, 12:57 PM
Subject: Corespondență
Distinse Domnule Academician,
Acum când Pronia a hotărât să ne fixeze o vreme la casele noastre, am găsit
prilejul de a vă mulțumi, pentru toate cele transmise până acum. Îndrăznesc totuși
să aleg un episod fără egal: istoria, aproape neverosimilă a unei ucideri de zile mari
întâmplate?! Doamnei Denisa și Domniei Voastre! Fiindcă uciderea cu bună știință
și din invidie a Denisei – iubita Voastră soție și savantă inegalabilă, reprezintă o
atrocitate la nivel înalt? relatată magistral de Domnia Voastră. În același timp și
după părerea mea, acesta este textul princeps al întregii Voastre corespondențe
publice. Însă mizerabilul fapt depășește prin unicitate și filmul, și literatura...
Primiți, vă rog, Domnule Academician, întreaga mea compasiune!
Al Vostru,
Sorin Dumitrescu,
pictor și iconar,
membru corespondent al Academiei Române
From: Dr. Dragoi Andrei-Lucian <dr.dragoi@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Aug 28, 2020, 2:51 PM
Subject: Re: Un fizician demontează conspiraţiile …“
Cu stimă şi mare preţuire!
Ce mică e lumea: şi eu am avut o corespondenţă scurtă cu domnul Cristian
Presură. I-am propus chiar o colaborare pe un viitor articol de fizică al meu (mai
ales că dânsul are experienţă şi în fizica medicală, fiind inventatorul acelui senzor
de puls încorporat acum în toate device-urile Smart, inventat pe când lucra la compania
Philips). M-a refuzat politicos însă, pentru că e foarte ocupat şi nu are timp deocamdată.
Poate îl convingeţi Dvs. să îmi dea o şansă? Măcar să citească cele două articole pe
care i le-am trimis.
Am citit şi memoriile Dvs.: foarte trist într-adevăr ce i s-a întâmplat
doamnei Denisa!
Dacă era atât de stabilă clinic cu acea stenoză strânsă (spuneţi că era vioaie,
independentă, foarte activă, mergea mult), sincer eu NU aş fi operat-o la 70 de ani
(dacă eram orice cardiochirurg!): puneam accent masiv pe anumite vitamine,
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omega-3 şi alte trofice cardiace şi fluidizante sangvine şi ar mai fi trăit cel puţin
10–15 ani cred eu (chiar şi dacă ar mai fi trecut poate prin infarcturi, ar fi fost cel
mai probabil minore, pentru că avea o obstrucţie de DOAR 30%, adică de două ori mai
mică decât limita superioară critică de 70% ce impune intervenţii cu stent/bypass
etc!). A fost un hazard total acea operaţie (mai ales în 2003!). Dacă cinetica cardiacă
a dânsei era bună sau acceptabilă, dacă NU avea hipertrofie marcată de ventricul
stâng şi dilataţie de atriu stâng atât de mari, NU merita nici angiografie făcută
(decât prima, cu ocazia infarctului), ci doar un ECG de efort din când în când
[tehnică total neinvazivă dar foarte bună pentru monitorizare de rezistenţă cord la
efort] (ce să mai vorbim despre faptul că s-a făcut de 2 ori angiografie, a 2-a fiindu-i
fatală!).
O operaţie pe cord deschis e ca şi cum „te loveşte trenul” mai pe româneşte!
E un şoc major şi pentru un corp tânăr de copil sau adult tânăr (am avut şi pacienţi
copii operaţi pe cord), d’apoi pentru un bătrân la 70 de ani!
A fost hazard total indicaţia operatorie, părerea mea! Medicii care au vrut
operaţie s-au aruncat „cu capul înainte”, cred eu!
Dacă mai aşteptau 10 ani, se putea poate încerca o tehnică minim-invazivă de
dilatare a acelei stenoze.
Am avut şi eu un prieten pe care l-am pierdut tot pe la 70 de ani, tot operat pe
cord deschis de un chirurg din spitalul Monza (chirurg clujean) care s-a aruncat de
asemenea „cu capul înainte” în această operaţie şi l-a omorât practic pe prietenul
nostru de familie.
În medicină trebuie să guverneze principiul „întâi să NU faci mai rău decât e”
(acesta e un principiu de înţelepciune medicală): dacă natura a găsit soluţii să
stabilizeze clinic un pacient vârstnic cu stenoză strânsă de aortă (mai ales congenitală:
implicit corpul a găsit soluţii de compensare toată viaţa!) trebuie acţionat tot elegant,
cu medicamente şi suplimente alimentare (care conţin molecule ce interacţionează
în moduri foarte inteligente cu ţesutul viu şi pot fi considerate o formă de chirurgie
moleculară/celulară, mai elegantă!).
De aceea am şi ales internele (de copii) NU chirurgia: tocmai pentru că cel
mai ascuţit bisturiu al unui medic rămâne inteligenţa lui, cultura şi intuiţia medicale,
gândirea medicală; am încercat toată viaţa să previn cât mai multe incidente majore
la copii (am practicat o pediatrie intens preventivă şi integrativă: alopat+naturist) şi
să îi scap pe cât mai mulţi posibil de bisturiu sau să amân operaţia (şi să îi susţin
clinic şi regenerativ) până ce corpul lor SĂ FIE CU ADEVĂRAT PREGĂTIT SĂ
SUPORTE ŞOCUL OPERATOR! (care e foarte mare în general, cu atât mai mare
în chirurgia pe cord deschis, cu atât mai mare la extremele de vârstă: copii şi bătrâni!).
În concluzie, dacă eram dr. Leon din Bucureşti în nici un caz NU vă
trimiteam la un serviciu de cardiochirurgie la 70 de ani, ci DOAR vă supravegheam
mai din scurt: ecografii+ECG mai dese, intervenţii medicamentoase alopate+naturiste.
Sunt convins că şi dr. Leon a învăţat cu această ocazie să NU mai aibă
încredere oarbă în cardiochirugia de la Târgu-Mureş care are şi ea eşecurile ei:
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chiar am avut recent un pacient-adolescent operat acolo, cu prima operaţie nereuşită
(ce a impus o a 2-a operaţie de urgenţă) şi am rămas scârbit de modul cum au
acoperit anumite erori medicale (pentru că mama mi-a cerut sfatul medical şi mi-a
pus la dispoziţie fişa medicală groasă cât un DEX!).
Poate am fost prea direct, sincer, tranşant (şi sunt convins că părerea mea ar
putea să doară foarte tare): aceasta este însă părerea mea (bazată pe materialele pe
care mi le-aţi trimis, dar şi pe experienţa mea cu N copii cu afecţiuni cardiace
pentru care m-am implicat şi cu un tratament). A fost un heirupism medical, o
hazardare majoră: iar acest tip de hazardare deseori se finalizează prost din păcate.
Despre modul cum v-a tratat dr. „Dracu” e futil să mai discutăm: abject, imoral
(dacă mă trata aşa, a doua zi eram înapoi la Bucureşti, eu fiind mai tranşant de felul
meu)!
CONCLUZIE. Cel mai important e însă că doamna Denisa se află acum
într-o lume mult mai bună (un univers paralel extraordinar, eu crezând puternic în
viaţa de apoi, bazat pe N întâmplări extraordinare din familia mea şi pe altele
relatate de pacienţii mei!) şi că, dacă dânsa şi-a iertat „călăul”/„călăii”, şi noi
ceilalţi trebuie să facem la fel.
Sănatate şi numai bine!
dr. Andrei Lucian Drăgoi
medic specialist pediatru (MD pediatrician specialist)
cercetător şi reviewer independent (independent researcher and reviewer)
www.dragoii.com

From: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
To: „Dr. Dragoi Andrei-Lucian” <dr.dragoi@yahoo.com>
Bcc: Toate adresele din lista AR
Date: Aug 28, 2020, 6:28 PM
Subject: Rădăcinile credinţei mele sunt, în primul rând, faptele!
Nu am cuvinte să Vă mulţumesc îndestul,
Iubite Dr. Andrei-Lucian Drăgoi,
Drag mesager al Denisei!
Rădăcinile credinţei mele sunt, în primul rând, faptele!
Pentru susţinerea acestei afirmaţii, Vă ataşez, în continuare, încă o parte din
volumul meu de amintiri.
Cu Voia Domnului, acesta va vedea cândva lumina tiparului.
Cu aleasă preţuire,
Iovitzu
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Închei acest capitol tragic al vieții noastre cu o melodie mult îndrăgită de
Denisa de pe vremea când eram împreună în Germania (1968). În afară de titlu,
„Rămâi cu mine”, nu am fost până acum în stare să traduc acest text așa cum aș
dori:
Roy Black – Bleib bei mir [Original] – YouTube9
Wohin meine Wege auch gehen
Du bist ja doch immer bei mir
Und wenn wir uns heut auch nicht sehen
Dann sag ich im Traume zu dir
Bleib bei mir
Bleib bei mir
Ich hab Sehnucht nur nach dir
Und meine Seele die weint
Was auch war
Das vergeht
Denn du weißt ich hab dich lieb
Du bist die Sonne die scheint
Ich hol dir vom Himmel die Sterne
Und du was gibst du mir dafür
Dein Herz nur das möcht ich so gerne
Damit ich dich nie mehr verlier
Bleib bei mir
Bleib bei mir
Ich hab Sehnucht nur nach dir
Und meine Seele die weint
Was auch war
Das vergeht
Denn du weißt ich hab dich lieb
Du bist die Sonne die scheint

9

https://www.youtube.com/watch?v=qQwaBru66lY

CAPITOLUL 8
CURAJULE
MESAJ CĂTRE DOAMNA PROFESOR LIDIA VIANU1
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Lidia Vianu
Date: Wednesday, March 24, 2004, 9:17 AM
Subject: Denisa
Dragă Lidia,
Simt nevoia spirituală să apelez la tine în cea mai gravă problemă existențială
din viața mea. Vreau să te asigur că nu doresc în niciun fel să-ți contrariez convingerile
și sentimentele și că am rămas în toate mințile dacă îți destăinui că, de peste trei
luni de zile, de când draga mea Denisa s-a ridicat la Ceruri, mă aflu în centrul unor
experiențe spirituale extraordinare.
Apelez, astfel, la tine, cu marea rugăminte de a-mi traduce într-o engleză
clasică, corespunzătoare acestui teribil moment, următoarea strofă:
Curajule, au n-ai putea
Să te strămuți din casa ta,
Din coama de măslin rotată
În inima-mi înfricoșată?
scrisă chiar de mâna Denisei și transmisă mie acum câteva zile în condiții extraordinare,
pe care le voi descrie puțin mai departe. Acest vers urmează să fie gravat în câteva
zile pe piatra de granit care acoperă mormântul nostru de la Măgurele. Eu doresc
foarte mult să dau și varianta tradusă în limba engleză. Poți să mă ajuți in due time,
adică să-mi transmiți această traducere în câteva zile?
Incidental, îți dai seama cumva cui ar putea aparține aceste versuri?
Cu sinceră prietenie,
Iovitzu
1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lidia_Vianu
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From: Lidia Vianu
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Wednesday, March 24, 2004, 10:44 PM
Subject: RE: Denisa
Dragul meu,
Îți dau o traducere ușor învechită de patina unei intensități poetice:
Courage, could you not, I wonder
Leave your home from there yonder,
Olive tree leave rift asunder
Join my soul tortured by thunder?
Sper că nu greșesc și că ai făcut alegerea pe care ea ar fi dorit-o, ca
traducător.
Nu știu ale cui ar putea fi versurile, dar sună a Vasile Voiculescu. Nu le-am
putut descoperi.
Știi, desigur, că mă bucur de orice semn de la tine și că nu ești singur.
Cu mult drag,
Lidia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Wednesay, April 07, 2004, 6:00 PM
Subject: Cum ți se pare traducerea?
Dragă Andreia,
Îți mulțumesc din toată inima pentru sensibilul tău greetings și pentru speranța
Învierii noastre. Când vei veni, cândva, pe la noi, vei vedea chipul Mântuitorului
gravat în piatra de granit ce ne va acopri, urmat de următoarele versuri, transmise
recent de Denisa, de ziua ei, 18 Martie, și scrise chiar de mâna ei:
Curajule, au n-ai putea
Să te strămuţi din casa ta,
Din coama de măslin rotată
În inima-mi înfricoşată?
Încă n-am aflat autorul lor, parcă ar fi în genul lui Edgar Alan Poe, sau poate
sunt originale ale Denisei, artistă și în exprimarea cea mai potrivită. Voi lăsa să fie
gravată în continuare și traducerea în limba engleză care, deocamdată, sună așa:
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Courage, could you not, I wonder,
Leave your home from there yonder,
From olive tree's round crown
In my scared heart come down?
Dacă ai cea mai mică observație, de exemplu la traducere, te rog să nu eziți să
mi-o comunici. Dă-mi chiar o versiune personală dacă ți se pare mai reușită.
Montarea crucii de granit, adusă din Maramureș, și gravarea pisaniei (pietrei) de pe
mormânt, cu versurile de mai sus, vor fi făcute după sărbători.
Nu-mi vine să cred, draga mea Andreia, că eu sunt cel care-ți scrie aceste
rânduri, ca și toate celelalte mesaje de după nenorocirea din noiembrie trecut. Nu-mi
vine să cred că ceva grav s-a întâmplat și că ceva s-a schimbat cu Denisa și cu
mine. Cu voia Mântuitorului, nici n-am să ajung să cred vreodată! Mă rog mereu la
El să ne ierte, pe Denisa și pe mine, să ne salveze în brațele Lui, să ne dea un loc,
oricât de mic, în Împărăția Lui, în care Denisa și cu mine să lucrăm pentru El cât
mai bine. Și, până atunci, Îl mai rog să permită Denisei să fie mereu alături de
mine, călăuza mea permanentă pe drumul Lui, spre El.
Te sărut cu mult drag, fie Domnul Iisus Hristos cu tine, Andreia, un Paște
Fericit și La Mulți Ani!
Iovitzu
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Wednesay, April 07, 2004, 8:54 PM
Subject: Re: Cum ți se pare traducerea?
Stimate Domnule Profesor,
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate urările; sunt alături de Dvs. în
suflet. Fie ca Domnul să vă asculte rugile, și vă dăruiască iertare și izbăvire. Denisa
va fi întotdeauna parte din sufletul dumneavoastră, cu dumneavoastră.
Versurile sunt minunate.
Aș avea poate niște mici sugestii la ultimele două versuri, cred că „the” e necesar
înainte de „olive tree” și poate „into” ar fi mai potrivit decât „in”. De asemenea,
cred că „frightened” e mai potrivit decât „scared” când se referă la suflet, inimă,
spirit. Dar s-ar putea să schimbe metrica versurilor, deci nu știu cum ar fi mai bine.
Nu sunt poetă din păcate.
From the olive tree's round crown
Into my frightened heart come down.
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Unde se va afla pisania?
Mă voi mai gândi la alte posibile versiuni, și am să vă spun.
Domnul să fie și cu Dvs., și să vă aline durerea,
Cu adâncă simpatie și prețuire,
Andreia
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Friday, April 09, 2004, 8:54 PM
Subject: Re: Denisa – Curajule
Dragă Domnule Profesor,
… Nu aș vrea să vă producă și mai multă durere povestirea acelor momente
atât de tragice și nici eu nu sunt sigură dacă ar ajuta cu traducerea – dar dacă doriți
și credeți că nu vă îndurerează mai mult decât sunteți acum, sunt gata să vă ascult
cu toată atenția și compasiunea. Comunicarea cu Denisa de atunci încoace trebuie
să fi fost extraordinară într-adevăr și aș dori să știu mai multe, dacă și cât doriți și
puteți bineînțeles! Îmi dau seama că aceste subiecte sunt extrem de personale și de
aceea nici n-am întrebat mai înainte. Iar dacă vă răzgândiți, vă asigur că vă voi
înțelege perfect.
Domnul și Denisa să fie mereu cu dumneavoastră!
Dacă nu mai „vorbim” până după Paște, vă spun de pe acum: Cristos a-nviat!
Cu drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Saturday, April 10, 2004, 2:24 AM
Subject: Denisa – transfer de gând, scrisori, casete.
Cea mai recentă comunicare cu Denisa:
transfer de gând, scrisorile și casetele cu vocea ei
din perioada de apogeu profesional de la Dallas
Draga mea Andreia,
Cea mai recentă comunicare extraordinară a avut loc sâmbătă 27 Martie, la
6:30 dimineața, când, cu ochii închiși, am recepționat un monolog al Denisei către
mine ca un veritabil transfer direct de gânduri de o claritate excepțională. Pe scurt,
îmi spunea (direct în gând) că grija ei cea mai mare este cine mă îngrijește în
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această perioadă, că ea știe ce înseamnă singurătatea (aluzie la perioada când eu am
lăsat-o un timp singură, vezi P.S.), că nu se supără dacă îmi găsesc o doamnă care
să aibă grijă de mine, că până la urmă vom vedea noi „ce și cum” și să nu-mi fie
teamă că tot cu ea rămân, că nu există blestem mai mare decât să fii căsătorit pe
veci cu aceeași soție. Repet, am redat foarte pe scurt ceeace am primit sub forma
unui flux direct de gânduri de o claritate și frumusețe dumnezeiască! Am deschis
ochii și totul s-a întrerupt. Ce păcat! Era, cum am spus, 6:30. Nu știu ce m-a făcut
să mă duc imediat din dormitor până în camera ei, să deschid un dulap, să bag
mâna undeva în spate și să scot cinci plicuri cu scrisori pe care parcă le vedeam
atunci pentru prima dată. Uitasem, literalmente, complet de ele. Erau scrisori
primite de la ea din Dallas, scrise cu 30 de ani în urmă, dar care arătau ca noi.
Deschid una și, încă buimac din somn, citesc: „Dallas, 28 Noiembrie 1972. Puiul
meu scump, plec din nou cu gândul în lunga mea călătorie spre tine. Te găsesc
acum dormind, te mângâi și te sărut în somn și-ți spun noapte bună și tu zâmbești
în vis, poate că ai simțit că am venit acasă.” Nu este sfâșietor draga mea Andreia?
Și aici vreau să mai adaug că, tot atunci, lângă pachetul de scrisori ale
Denisei, am găsit și înregistrările convorbirilor mele cu ea, aflată atunci la Dallas.
Nu am avut, însă, tăria să le ascult timp de o săptămână. Le-am ascultat până la
urmă și am avut revelația întineririi mele efective. Pe scurt, finalul amazing al
acestui mesaj, început cu „visul” matinal, a fost că am fost smuls cu o forță
irezistibilă în trecut, cu 30 de ani în urmă. Această întoarcere în timp a durat câteva
ore, cât timp am reușit, după multe amânări, să am tăria să ascult benzile cu vocea
ei! Imaginează-ți, dragă Andreia, vocea reală a Denisei, cu toate inflexiunile și
expresia ei, cu toată atmosfera de atunci ... a fost ca o reînnoire (renewal), ca o
reînviere ... a fost copleșitor. Lumea care m-a văzut imediat după aceea era uluită
de cât de tânăr puteam să arăt după această baie de voce a îngerului meu Denisa.
Te sărut cu mult drag,
Iovitzu
P.S. Amarnic regret acea perioadă (de acum 30 de ani!), deși martor mi-e
Domnul că sufletul meu a rămas întotdeauna al ei, că mă rugam disperat la El să
mă salveze, și m-a salvat! Dar acum ispășesc exact răul pe care i l-am cauzat ei
atunci, căci totul se plătește până la urmă!
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IATĂ CUM AM PRIMIT DE LA DENISA STROFA CURAJULE,
CU VERSURILE SCRISE CHIAR DE MÂNA EI
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Saturday, April 10, 2004 12:51 AM
Subject: Denisa – Curajule
Vinerea Mare, 9 aprilie, 2004
(atașament)
Draga mea Andreia,
Iată cum am primit de la Denisa mea dragă mesajul cu versurile, scrise chiar
de mâna ei, chiar în preajma deciziei cu preotul paroh Anton Ionescu de la
Măgurele de a scrie ceva pe piatra funerară. Se apropia și ziua de 18 Martie din
acest an, ziua de naștere a Denisei mele, când toată casa noastră, până anul trecut,
se umplea de flori și de mici daruri, mai ales dulciuri. Acum așteptam resemnat și
calvarul de a îndura singur și această zi, cu mângâierea că Denisa, cum vei afla
dintr-o scrisoare către preotul Anton, vine în mine în fiecare noapte și că, poate, ca
de atâtea ori, va găsi ea o rezolvare. De câteva săptămâni se oprise și pendula din
living, o adevărată „inimă a casei noastre”, cumpărată cu mulți ani în urmă la Brăila.
Ca toate cele câte sunt în casa noastră, toate sfințite de mintea, inima și mâna ei,

De la ora zero din ziua Denisei (18 martie 2004)
pendula noastră din sufragerie s-a reparat spontan …
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Denisa o întreținea și pe aceasta în stare de funcționare perfectă. Am văzut-o
de mai multe ori cum o demonta, o ungea, o regla, dar, ca la tot ce făcea ea, nu
eram atent exact și la cum le face. Acum, rămas singur, am chemat un mecanic de
la institut, care mi-a adus-o după câteva zile cu arcul sărit pus la loc, dar necentrată
și nereglată. Adică o pendulă care se oprea după câteva minute, necesitând de
fiecare dată reglare și un nou impuls cu degetul. Mi-a lăsat-o acasă pentru observație în
dimineața de 17 Martie, adică în ajunul zilei Denisei. După multe încercări, nu am
reușit să fac pendula să meargă singură mai mult de câteva minute și m-am lăsat
păgubaș. I-am mai dat, totuși, un impuls înainte de culcare, imediat după miezul nopții.
Toată noaptea m-am tot sculat să văd dacă nu cumva s-a oprit. Și nu s-a mai oprit.
De atunci pendula noastră, „inima casei”, merge „ca ceasul”, și nu numai că nu se
mai poticnește, dar merge simultan și cu ora exactă! Deci, începând cu ziua Denisei,
pendula merge perfect și încă mai merge și acum. Iar emoția mea a fost atât de
mare, ca la o înviere. Deși inițial nu aveam nicio intenție să serbez în vreun fel această
aniversare, starea mea de spirit s-a schimbat cu 180 de grade. Dis-de-dimineață
m-am dus la mica piață de la poarta IFA-ei și am luat flori, lalele galbene, câteva
roșii și una neagră, toate câte erau acolo, flori frumoase și triste, pe care le-am pus
imediat Denisei, la cruce. Simbolizau câmpurile de lalele de diverse culori,
admirate și imortalizate de noi doi pe film cu mulți ani în urmă, în Insula Mainau
din Lacul Konstanz de la poalele Alpilor. Toată ziua de 18 Martie, ziua Denisei, am
împărțit dulciuri pentru sufletul meu drag Denisa și m-am simțit ca și în sărbătoare.
Un amănunt, aparent nesemnificativ: când am luat florile din piață am mai văzut,
alături, și trei grămezi de urzici curățate. Le-am luat cu gândul să-i fac de ziua ei și
urzici, așa cum îmi făcea ea mie întotdeauna la început de primăvară. Dar ziua a
fost așa de încărcată, încât am amânat facerea lor pentru a doua zi, 19 Martie.
Am căutat în cartea ei preferată de bucate (de Silvia Jurcovan, ediția 1987) la
pagina 145–146, unde scrie cum sunt preparate urzicile și, aproape că ai ghicit
(deoarece „sincronizări” acauzale și atemporale de acest fel a mai făcut Denisa de
zeci de ori până acum): chiar la pagina respectivă era un semn mare de carton de
culoare roz (aceiași în care este văruit în interior mormântul!) pe care este scrisă de
mâna Denisei strofa pe care o știi:

Cartea de bucate la pagina 145,
unde era descrisă prepararea piureului de urzici,
și am descoperit semnul de carton roz, cu strofa Curajule.
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Semnul de carton roz, cu strofa Curajule, scrisă de mâna Denisei.

Curajule, au n-ai putea
Să te strămuți din casa ta,
Din coama de măslin rotată
În inima-mi înfricoșată?
A doua zi trebuia să decid cu preotul detaliile lucrării de la locul nostru de
veci din Măgurele, inclusiv eventualele texte. Interpretarea mea a fost că textul care
trebuie dat este chiar strofa de mai sus. Impulsul, dacă mai trebuia vreunul, pentru
această decizie l-a dat următoarea întâmplare, cu care s-a și încheiat această zi: era
miezul nopții și citeam ceva foarte captivant în ediția franceză a celebrei cărți Life
after Life a lui Raymond Moody despre ce simte cel ce trece Dincolo. Eram obosit
și am făcut ceva ce nu fac de obicei, și anume, în loc să pun un semn de carte, am
vrut să rețin pe de rost pagina ca să pot continua a doua zi. Era pagina 145–146,
aceiași ca în cartea de bucate. Mai mult, mă uit la ceasul calculatorului: era exact
12:00. Atenționarea cu cifrele exacte este tipică pentru Denisa ca să-mi spună ca ea
este „în spate”.

Primele trei ADC (After Death Communications) tari
de la Denisa: Țigara, Banda ruptă, strofa Curajule.
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Toată această înlănțuire de evenimente aparent întâmplătoare, de coincidențe
cu sens și sincronizări, fără legătură de tip cauză-efect (acauzale) și care se succed
cu o precizie dumnezeiască, pledează pentru aserțiunea că nimic nu este
întâmplător în lumea asta și este o ordine „mistică” în spatele evenimentelor
haotice! Și a mai vrut Domnul să mă învrednicească pe mine să nu fiu orb la
numeroasele astfel de semne primite de peste patru luni de zile, de când mintea
mea se roagă mereu la El să o țină vie pe Denisa și să o lase să rămână cu mine ca
să-mi călăuzească pașii spre El.
Te sărut,
Iovitzu
From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Monday, April 12, 2004, 10:04 PM
Subject: Denisa – transfer de gând, scrisori, casete.
Dragă Domnule Profesor,
Am citit cu multă emoție toate mesajele dumneavoastră, și m-am simțit
onorată că mi-ați destăinuit asemenea prețioase momente în care ați simțit în
diverse feluri prezența iubitoare a Denisei...Într-adevăr, sfâșietoare a fost experiența
recentă din 27 Martie, când ați comunicat cu ea așa de clar, și ați citit scrisorile și
ați ascultat casetele, dar în același timp, nu e oare așa de frumos și înălțător să ai o
asemenea experiență, și să simțiți mângâierea ei, grija și iubirea ei? Nu mulți au
asemenea experiențe, deși și-ar dori foarte tare. Am plâns pentru dumneavoastră,
dar m-am și bucurat că ați avut parte de o revitalizare ca aceasta. Sper să vi se mai
întâmple în continuare asemenea experiențe.
Ascultați-o pe Denisa....cum și-ar dori ea să aveți grijă de dumneavoastră
acum că ea nu mai este fizic alături, să nu fiți singur, să nu vă izolați, întâlniți-vă și
discutați cu colegi, prieteni și rude...Încercați să faceți așa cum credeți că ar vrea
Denisa să faceți. Denisa știe, și Dvs. știți că știe, că veți rămâne întotdeauna al ei, și
ea va rămâne întotdeauna împreună cu Dvs. nu cred că Denisa avea vreo intenție să
vă reproșeze în vreun fel că ați lăsat-o singură în trecut – sunt sigură, că iubindu-vă
atât de mult, nu ar dori să vă faceți așa multe mustrări și regrete...
Eu, în foarte umila mea părere, cred că putem comunica cu cei de Dincolo, și
cred în îngeri buni trimiși de cei dragi de Dincolo. Sunt naivă, poate, dar cum
poate, ceva așa de frumos și liniștitor ca prin ce treceți Dvs., să fie ceva Rău?
Cu multă compasiune,
Andreia

DIN VIAȚA LUI IOVIȚU

255

From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Sunday, April 18, 2004, 9:03 AM
Subject: Re: Denisa – Letter – 1 September 1975
Dragă Domnule Profesor,
… Cea mai recentă comunicare extraordinară a avut loc sâmbătă 27. Și sunt
sigură, din câte mi-ați „citat”, că Denisa v-a iertat din toată inima. Mai ales acum
după cât ați suferit. Să nu aveți nici o îndoială. Eu nu pot să spun decât că vă
înțeleg. Uneori facem în viață multe lucruri urâte și care rănesc pe alții, și nu
întotdeauna ne dăm seama la momentul respectiv, de asta. Sau chiar dacă ne dăm,
ni se pare (că așa suntem noi, mai egoiști) atunci că se merită sau că merităm, că nu
ne pasă. Și regretăm amarnic mai târziu. Toate se plătesc, într-un fel sau altul –
aveți dreptate.
Înțeleg că Denisa era plecată cea mai mare parte a anului la Dallas pentru
doi – trei ani chiar? Poate că Dvs. treceați prin ceea ce pe aici se cheamă „mid-life
crisis”, și acele despărțiri și schimbări temporare ale vieții de „acasă” nu au fost
deloc ușoare și au venit la un moment foarte critic. Trebuie să fi fost foarte-foarte
greu la amândoi. Singurătatea, adunată cu nesiguranța foarte umană adusă de trecerea
anilor, de vârstă, fac o combinație foarte periculoasă – care face pe om foarte
vulnerabil la tentații, îl fac să caute cu orice preț (chiar unul foarte mare!) să-și
redobândească cât mai repede încrederea în sine, să se simtă tânăr și dorit, iubit. Și
cel mai adesea caută în locuri greșite! Și cel mai adesea e doar o iluzie care nu
rezistă încercărilor vieții și timpului!
Nu e o scuză neapărat, doar o explicație, și în nici un caz nu e locul meu să
judec – aș fi poate ultima care să facă aceasta. Dar cred că și Denisa ar înțelege –
cel puțin acuma, dacă nu și atunci. A greși este omenesc... Se întâmplă. Dar înțeleg
și cât de mult, cât de amarnic e regretul, remușcarea dumneavoastră, cât de aspru
vă mustrați și cum ați dori, ce n-ați da să schimbați acea pagină din viața Dvs.
Uneori pedeapsa mai potrivită pentru greșelile noastre este conștiința noastră care
nu uită și nu iartă. Dar Denisa vă iartă, și sper că și Dvs. veți reuși să vă iertați pe
Dvs., la un moment dat. …
Cu drag,
Andreia
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From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Andreia Maer”
Date: Sunday, April 18, 2004, 12:21 AM
Subject: Re: Denisa – Letter – 1 September 1975
Draga mea Andreia,
… Foarte densă informație există în scrisorile Denisei și în înregistrările
convorbirilor mele cu ea când era în apogeul vieții ei la Dallas (1972–1975). Astăzi
m-am decis să recitesc, câte puțin, din această corespondență, uitată, cu Denisa. De
fapt am tot amânat, cu teamă, acest moment, dar, azi dimineață m-a chemat cineva
la telefon și am găsit acolo una dintre scrisori rămasă răzleață de rest. Nu am
înțeles cum a ajuns acolo, fiindcă restul scrisorilor Denisei de la Dallas, găsite cu
puțin timp în urmă, le pusesem cu grijă în altă parte. Am simțit că Denisa însăși
dorea să încep să le recitesc și să-mi reamintesc. Am citit-o pe cea „răzleață”, am
transcris-o și ți-o atașez și ție. Am plâns. Am plâns, desigur, și pentru că era ultima
ei scrisoare înainte de a veni plină de glorie profesională, după un efort teribil și
cu patru lucrări publicate în revistele de top în fizică Physical Review Letters și
Physical Review, cu descoperirea ei experimentală a primelor spectre multifotonice.
Dar am plâns și, mai ales, pentru că, exact în acea perioadă, m-a împins diavolul să
o trădez, simțind, chipurile, că „trece viața pe lângă mine”și că nu fac mare păcat
dacă o înșel puțin cu alta! De aceea slăbisem atât de mult, și ea a simțit imediat
aceasta, de la mare distanță (cum vei vedea și din scrisoarea atașată), că ceva nu
este în ordine. Slăbisem din cauza stresului în care mă prinsesem ca într-o pânză de
păianjen. Și, ca un ticălos, în loc să mă bucur, ca și ea, de reîntâlnirea noastră,
așteptam acel moment cu grea teamă. Denisa a venit acasă la sfârșitul acelui
septembrie 1975 și repede și-a dat seama că eram complet schimbat... Numai citind
începutul și sfârșitul scrisorii ei atașate și îți vei imagina, poate, cât de sfâșiat de
regrete amare este acum sufletul meu. Chipul ei luminos de atunci îl port acum la
piept mereu, zi și noapte, așa cum l-am și etalat pe Internet, ca pe un urlet de
durere. Iată, redată și aici, scrisoarea ei de atunci:
Dallas, 1 septembrie 1975
Scumpul și mult doritul meu Iovițu!
Mai am puțin și sosesc din nou lângă tine. Nu poate fi fericire mai mare
decât gândul acesta.
De curând am auzit un cântec la radio: „I go home, I go home, and nothing,
nothing can keep me away”. Îl cânt tot timpul și melodia are un ritm optimist.
Greul a trecut, ajutată de scrisorile tale și de convorbirile noastre, care mi-au dat
curajul și forța necesară să rezist mai departe.
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Am venit de atâtea ori cu gândul la căsuța noastră din Măgurele! Deabia
aștept diminețile însorite, în fotoliile confortabile din camera mare, în calmul și
liniștea căminului nostru „gemütlich”. Începând de mâine, marți 2 septembrie, mai
sunt 3 săptămâni până la data plecării de aici, și încă o zi, trăită cu nerăbdarea
revederii, până când am să-ți alerg în brațe, în aeroport. Și va fi minunat. Și eu am
jurat că n-am să mai fac altă dată, că fără tine nu mai plec niciodată, nicăieri.
M-au bucurat nespus cadourile făcute de tine la aniversarea căsătoriei
noastre (nota mea: a 12-a aniversare de la 10 august 1963) dar mi se pare că ai
slăbit prea mult într-un timp prea scurt. Și mai am și bănuiala că cele două
costume, splendide, pe care le-am cumpărat acum pentru tine, vor fi din nou prea
largi, deși am ținut cont de măsurile trimise.
Deși am dorit nespus să vin mai repede, măcar la începutul acestei luni să fiu
acasă, adică mâine să fi plecat spre casă (și bine ar fi fost), laserul cu două canale
mi-a stricat toate planurile. Deabia de scurt timp a fost pus în funcțiune și, în afară
de asta, de când lucrez cu el, nu am reușit să-i descopăr defectul. După câteva ore
de funcționare, dispare, cu timpul, intensitatea. Am reușit, însă, pe perioade scurte,
să observ efectul celor două lungimi de undă diferite. Am aranjat două cavități,
una cu linie îngustă, pentru absorpția atomică, și una cu bandă largă, pentru
moleculă. Și cele două fascicule, focalizate pe aceeași linie în dioda cu Cesiu,
împreună dau un semnal mult mai mare decât suma fiecărui semnal luat în parte.
Sper ca în aceste trei săptămâni, care au mai rămas, să reușesc să fac măsurătorile
finale. Am aranjat, împreună cu Steve, să luăm datele prin computer ca să eliminăm
descreșterea în intensitate a laserului.
Tot acum a venit și forma finală a ultimei lucrări din Physical Review,
rapoartele dubleților din seria principală. Astăzi mă uit pe ea pentru a fi sigură că
nu s-a strecurat vreo greșeală, așa că va apare în curând. Nu știu cum, dar la
sfârșit se îngrămădesc toate.
Am comandat, din banii mei, un cub divizor de fascicul, cu care și lucrez aici
deja. Fără el nici nu aș fi putut să aliniez cele două fascicule laser riguros pe
aceeași direcție. Acum aștept să-mi sosească al doilea, pe care l-am comandat după
ce am văzut că primul merge excelent pentru vizibil, transmisie = reflexie la 45%.
Sunt atât de fericită când mă gândesc că asta e ultima scrisoare care ar
putea ajunge înaintea mea acasă. Te doresc mult de tot, pe tine, și casa noastră, și
viața de la noi. Mai e puțin, și până atunci te sărut cu tot dorul adunat în suflet, în
aceste lungi luni de despărțire.
A ta,
Denisa
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Scrisoarea de 4 pagini a Denisei trimisă din Dallas, 1 Septembrie 1975.
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Citind aceste rânduri simple și sublime, parcă scrise astăzi, ale neprețuitei
mele Denisa, și știind acum ce urât mă purtam, chiar atunci, cu această ființă
rarissimă, roagă-te, dragă Andreia, pentru mine să-mi duc greaua Cruce, până mă
va absolvi Domnul și Denisa mă va primi din nou în brațele ei iertătoare.
Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu,
Ține-o vie pe Denisa la Tine
Și ia-mă la ea și pe mine,
Sfințească-se numele Tău!
Cu mult drag,
Te sărut,
Iovitzu
From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Andreia Maer”
Date: Tuesday, April 27, 2004, 1:01 AM
Subject: Re: Denisa – Letter – 1 September 1975
Draga mea Andreia,
Îți mulțumesc încă odată de tot ce faci pentru Denisa și pentru mine. Cu cele
2–3 completări de care ți-am scris, versiunea ta de traducere a fost introdusă chiar
în această seară. Fă-mi, te rog, orice observație și am să țin seama imediat de ea.
De emoția relatării episodului cu ultima noastră masă la bufetul spitalului din
Târgu Mureș, am încheiat cam abrupt răspunsul meu la mesaj tău. Într-adevăr,
miercurea trecută am fost cu preotul la firma de monumente funerare, care ne-a făcut
și crucea, și am comandat, tot din Maramureș, placa de granit cu versurile în ultima
variantă, la care am ajuns, deasemenea, cu ajutorul sufletului tău generos. Îți atașez
ce le-am dat să scrie. A trebuit să mă decid, ca să transmită toate datele deodată (nu
pe rând) la executanții maramureșeni. În attachment îți dau două poziții de poze jpg
ca să vezi cum arată acum locul de care tot vorbim, precum și scrisul de pe cruce.
Placa cu versurile va fi pusă, puțin înclinată, la picioare. Ca să reperezi poziția, în
prima poză de mai jos se vede, de la stânga la dreapta, spatele clădirii poliției
(miliției, pe când erai tu studentă aici), apoi blocul turn și, în fine, noua clădire, în
lucru, a primăriei din Măgurele; în poza doua se vede vechiul cimitir și, în fund,
școala generală. După cum vezi, noi suntem ultimii, cei mai din margine, la
aproximativ 30 metri de cunoscutul drum...
...Să fie vreo 25 de ani în urmă. Ieșeam cu Denisa pe la miezul nopţii, pe o
lună aproape plină, dela o familie din blocul de lângă acest cimitir. Din direcția de
unde este locul nostru de veci acum, pe atunci o mică livadă cu pomi, venea un val
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ireal de triluri de privighetori. Nu am mai auzit așa ceva niciodată. Am avut de
atunci o vagă presimţire, care a devenit certitudine pe măsură ce am văzut cum
cimitirul se extinde, încet-încet, an de an, spre această zonă. Doamne!
Iată cât de dureros de reale sunt lucrurile despre care corespondam noi în
ultimul timp. De aceea sunt și puțin cam confuz.
Te sărut cu mult drag,
Iovitzu
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Mormântul nostru de granit din Măgurele văzut din cinci direcții.

From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Friday, 30 April, 2004, 3:10 AM
Subject: Re: Urgent
Draga mea Andreia,
Denisa mi-a comunicat aceasta în stilul ei (dintotdeauna), surprinzător și
implacabil, care nu mi-a lăsat niciodată vreo șansă la replică. După cum poate
ți-am spus, din noiembrie 2003 eu nu am mai deschis vreun canal de media (TV,
radio, ziare... absolut nimic). Astă seară târziu, însă, am primit un telefon de la
profesorul (de optică) Tiberiu Tudor, aflat la Sinaia, foarte insistent să deschid
televizorul pe România-1 fiindcă s-ar putea să am o mare surpriză (în paranteză îți
spun că Denisa l-a mai folosit ca mesager pe acest coleg al nostru, inclusiv de
această dată). Chiar zilele trecute el m-a surprins cu credința lui că Denisa ne va
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indica foarte curând ale cui sunt versurile originale. Eu, în schimb, eram sceptic. Și,
astă seară, după ce m-am bâlbâit, fiindcă nu mai știam să folosesc telecomanda și
să găsesc canalul TV indicat, am văzut că acolo era un film, în engleză, sigur de
genul la care Denisa se uita cu plăcere. Am avut răbdare, am stat pe canapeaua ei
din fața televizorului, un sentiment ciudat, cald și real m-a cuprins că ea este aici și
se uită la film odată cu mine. Așteptam, aproape complăcându-mă în această
atmosferă de altă dată, dar nu speram să aud vreun poem când, deodată, apare
precipitat un personaj – un bătrân orb (pe un cărucior, împins de o tânără femeie,
fata lui se pare) care zice „ia repede un creion și o hârtie să nu uit”. Închide ochii,
duce mâinile la cap, și începe să debiteze, draga mea, ce crezi? Chiar poemul lui
T. Williams cu finalul nostru. Nu este amazing? Am reținut întâi, ca prin vis, doar
o parte din cuvintele ultimului vers „frightened heart of me”, am alergat cu ele la
Google, ceeace poți face și tu, și am dezlegat brusc misterul. Asta este tot.
Night of the Iguana – final poem Nonno’s poem – YouTube2
Vreau să mai adaug că l-am întrebat pe colegul meu de unde știe el așa de
precis ce urmează. El însă, la telefon, insista să dau drumul imediat la televizor ca
să nu pierd șansa, fiindcă restul o să mi-l spună abia luni, când vine în București.
Deci vom aștepta.
De atunci televizorul a rămas deschis, este în living, se aude mereu vorbind
ceva acolo, exact ca pe vremuri normale. Eu sunt în camera noastră de lucru, mult
mai departe. Ce ciudat: nu știam ce m-a pus chiar astăzi să pozez cu un mic Sony,
chiar traseul de care îți vorbesc acum. Îți atașez, chiar, câteva imagini: colțul din
living cu canapeaua (mea) și televizorul, Pe măsuță sunt scrisorile ei de la Dallas
de acum 30 de ani; balconul cu sezlongul, de unde se uita direct spre locul unde
merg eu acum în fiecare seară; bucătăria; biroul cu calculatoarele (două), fiecare cu
al lui.
Într-adevăr, cu sunetele de la televizor care răzbat până aici, cu orele mici din
noapte, cu liniștea de seara care coboară întotdeauna în sufletul meu, aproape că-mi
vine să cred că m-am trezit din coșmar.
Domnul și Denisa să fie mereu cu noi!
Îți doresc o seară bună,
Te sărut, cu drag,
Iovitzu

2

https://www.youtube.com/watch?v=UEKBRi9ofHc
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Colțul din sufragerie cu canapeaua (mea) și televizorul.
Pe măsuță sunt scrisorile Denisei de la Dallas din 1975.

Balconul cu sezlongul.
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Bucătăria.

Biroul cu calculatoarele.
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From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Friday, April 30, 2004, 3:41 AM
Subject: Re: Urgent
Abia aștept cu nerăbdare să aud detaliile colegului Dvs. atunci! Nici nu știți
ce mult mă bucură că Denisa v-a arătat până la urmă originalul versurilor: Noaptea
Iguanei. Am văzut filmul cu Richard Burton, Deborah Kerr și Ava Gardner, a fost
foarte bun. Nu cumva era chiar acesta filmul, unul din favoritele mamei mele?
Mi-aduc aminte parcă era cu un bătrân orb în cărucior îngrijit de fiica lui, și
bătrânul moare după completarea poemului parcă, ce ciudat, dar și eu speram ca
până la urmă într-un fel sau altul se va afla originea versurilor, îmi părea într-un fel
rău să nu puteți pune originalul în engleză (eram destul de convinsă că provenea
din engleză) pentru că o traducere oricât de bună și poetică, n-ar fi fost același
lucru! Și numai Denisa putea să o facă în timp util!
Desigur că am căutat cu „Google” imediat ce mi-ați trimis, că altfel cu greu
am găsit câte ceva ca poeme de T. Williams. Însă cu acest ultim vers, a mers mult
mai bine. Ce descoperire, Google!
Din ce am văzut în poze, aveți o căsuță foarte plăcută, ordonată și curată,
decorată cu gust, și trebuie să spun că mi se pare că se îmbină în ea obiecte pe care
le găsești de obicei pe aici prin State, cu cele foarte tradiționale și obișnuite în
România. Sunt sigură că se vede influența Denisei în multe privințe, toate sunt
aranjate așa frumos și ordonat și în balcon, și în bucătărie, și ce se vede din living.
Să aveți o noapte bună și liniștită... (cât a mai rămas din ea!)
Cu drag,
Andreia
From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Friday, April 30, 2004, 4:38 AM
Subject: Noaptea Iguanei
… tocmai am „googled” Tennessee Williams în site-urile în Română, și
primul „hit” este filmul Noaptea Iguanei care a fost pe 29 Aprilie seara.
Deci asta ați văzut, am bănuit eu! Pe TVR1, între orele 20 și 22.!!!
Cu drag,
Andreia
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Friday, April 30, 2004, 4:39 AM
Subject: Re: Urgent
Da, Andreia dragă, chiar acesta era filmul de astă seară, cu Richard Burton.
Este iarăși (a câta oară?) sincronizarea Denisei sau o pură întâmplare.
Parcă ziceam că nimic nu este întâmplător!
Îți mai atașez livingul odată ca să vezi ambele canapele, a Denisei în stânga și
a mea în față. Deasemenea îți dau și camera ei de lucru, acum răvășită de mine
(până la fatidicul Noiembrie 2003 era exclus să arate așa de rău).

Sufrageria cu ambele canapele, a Denisei în stânga și a mea în față.

Camera cu mobilier în stil vechi, ales de Denisa.
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Să știi că toată casa noastră o reprezintă perfect pe Denisa, așa cum a fost și
cum este ea și acum. Ea, cu mâinile ei, a tapetat toate camerele, ea a făcut și
furniruit o parte din mobilă, ea a zugrăvit tavanele, ea își făcea rochiile și mie
hainele, nu mai spun ce putea să facă în laborator, sunt convins că nu poți să-ți
imaginezi, ea era/este o super-women. Canapelele acelea pe care le vezi în living,
sunt făcute și îmbrăcate de mânuța ei, a bătut în ele mii de cuișoare. În octombrie
2003, cu numai o lună înainte moartea „de inimă slăbită” după angiografie, a pus,
cum știi, împreună cu un student, cu mâna ei, 5 (cinci) ferestre termopan noi.
Nu te mint, Andreia. Sunt convins că niciun duh al răului nu poate anihila o
astfel de ființă.
Iarăși, Domnul și Denisa să fie mereu cu noi!
Te sărut,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Friday, April 30, 2004, 12:35 AM
Subject: Urgent
Draga mea Andreia,
Extraordinar! Denisa mi-a comunicat astă seară versiunea engleză originală:
este strofa finală din poemul Lessons in Trees din piesa The Night of Iguana.
Este, într-adevăr, chiar ultimul moment în care mai pot face modificări.
Mâine le voi faxa în Maramureș. Ce părere ai de următoarele două strofe gravate,
în această ordine, pe placa memorială:
Curajule, au n-ai putea
Să te strămuţi din casa ta,
Din coama de măslin rotată
În inima-mi înfricoşată?
Oh courage, could you not as well
Select a second place to dwell,
Not only in that golden tree
But in the frightened heart of me?
After Denisa's wish to let
this Tennessee Williams' poetry
be written on this stone
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Poemul integral al lui T. Williams este:
Lessons in Trees
How calmly does the olive branch
observe the sky begin to blanch,
without a cry, without a prayer,
with no betrayal of despair!
Sometime while night obscures the tree
The zenith of its life will be
Tone, past, forever.
And from thence
A second history will commence;
A chronicle no longer gold
A bargaining with mist and mold
And finally
The broken stem,
The plummeting to earth, and then
An intercourse not well designed
For beings of a golden kind,
Whose native green must arch above
The earth's obscene corrupting love,
And still the ripe fruit and the branch
Observe the sky begin to blanch
Without a cry, without a prayer,
With no betrayal of despair.
Oh courage! could you not as well
Select a second place to dwell,
Not only in that golden tree
But in the frightened heart of me?
T. Williams
From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Saturday, May 1, 2004, 4:19 AM
Subject: Re: Google Search
Dragă Domnule Profesor,
Această versiune este foarte ușor schimbată – am scos foarte puțin, am
înlocuit puțin, și am adăugat mai mult, din acele amintiri ale Dvs.
Dacă credeți că am uitat ceva, ceea ce e posibil, reamintiți-mi; sau dacă mai
vreți să mai adaug anumite detalii, spuneți-mi. Scrisoare începe să devină cam
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lungă însă și poate nu e atât de ușor de citit. S-ar putea ca în încercarea mea ca să
exprim cât mai bine să fi folosit prea multe cuvinte. Trebuie să iau o pauză de la
acea scrisoare și s-o recitesc mai târziu, cu mintea limpezită, la fel cum fac cu orice
scrisoare sau manuscris. Ca să văd și pădurea, nu numai copacii, cum se zice pe
aici, adică vederea de ansamblu... Așa că probabil o să mai auziți de la mine mici
modificări în săptămâna următoare....
Dacă aveți cumva vreo idee de schimbare totală a formatului, de exemplu în
loc de scrisoare, să fie un fel de jurnal personal, pe zile, spuneți-mi.
Forma originală de scrisoare mi se pare foarte potrivită, numai că am început
să adăugăm la original și poate vi se pare prea lungă.
Pentru o substituție a numelor Mureş, DRACU, am încercat cu niște anagrame,
vedeți dacă vi se par potrivite, sau cu inițiale numai. Alte nume apar în scrisoare,
dacă credeți că trebuie substituite prin inițiale, sau anagrame, trebuie să vă gândiți:
Maya Simionescu, Liviu Moraru, Simona Stolnicu, Cristian Stoica, A. Pop etc. în
afară de LEON. Eu cred că nu e nevoie, pentru că nu spuneți nimic posibil
dăunător despre ele.
Vă doresc un weekend cât mai liniștit și să vă mai și odihniți,
Cu drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Saturday, May 8, 2004, 12:44 AM
Subject: Re: Mr.Dr.
Draga mea Andreia,
Încă nu m-am întâlnit cu profesorul Tudor Tiberiu ca să aflu detalii, dar m-a
sunat din nou ca să-mi spună că totul a fost guvernat de coincidențe extraordinare.
Deabia aștept să vină, să le aflu, și să ți le spun și ție.
M-am tot minunat cât de mult semeni tu la fire cu Denisa, parcă ai fi „pește”.
Dar nu ești. Mi-ai spus odată, mai de mult, că te-ai născut chiar în NYC, la
31 Decembrie 1969 (în baza mea de date de pe site ai numărul 2097 din 4157 de
entries; nu am mai avut timp să o actualizez). Parcă te văd cum ai venit cu flori la
ultima mea oră de curs!
Și eu sunt, datorită ție, foarte mulțumit de cum arată pagina cu scrisoarea ce
descrie teribilul eveniment. Ea trebuie să rămână pe veci exemplară, ca un fier
înroșit în foc înfipt în inima Răului. Orice modificare vei dori, se va face!
În general, dragă Andreia, tu îți dai sau nu seama, dar, pentru mine, voința ta,
în ceea ce mă privește, a devenit și voința Denisei, și invers. De aceea, te rog, să nu
eziți să-mi ceri să fac orice crezi tu că vrea și Denisa.
Și eu îți doresc, din toată inima, un weekend excelent,
Și te îmbrățișez cu cel mai mare drag,
Iovitzu
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Saturday, May 8, 2004, 11:35 PM
Subject: Denisa’s home – Strada Fizicienilor, blocul M4, etajul 1, apt. 6
Draga mea Andreia,
Îți doresc din tot sufletul un weekend liniștit și plăcut. M-am gândit că, poate,
ți-ar face plăcere să-ți arunci privirea pe imagini încărcate de dragi amintiri, ale
Denisei și ale mele (cu excepția locului nostru pentru eternitate, pe care ea nu l-a
văzut înainte niciodată – nici nu avea cum, fiindcă totul a fost construit, în mare
grabă, după noiembrie 2003).
Te sărut,
Iovitzu (și din partea Denisei)
DENISA'S HOME – ANI BUNI AM PETRECUT
NOI DOI AICI, 1974–2003 ...
La fiecare poză se poate scrie un roman. Aici se vede:
 copacul exotic oriental Paulownia, pus de Denisa, cel cu flori violet și
miros de orhidee (în dreapta)
 etajul 1 reprezintă apartamentul nostru
 primele două ferestre, venind dinspre dreapta, sunt de la dormitor,
respectiv de la camera Denisei. Acolo se află planta cea mai iubită de Denisa, va
avea – mai târziu – ghirlande de flori mari, roșii și le va concentra exclusiv la
fereastra Denisei. Acum sărmana plantă (realmente o simt cum plânge) o caută cu
disperare. Aceste două ferestre (plus trei din partea opusă – nu se văd în poză!) sunt
cele pe care le-a refăcut complet Denisa cu termopan, în octombrie 2003, chiar în
ajunul plecării la moarte. Toți vecinii o vedeau și se minunau cum putea să lucreze
la ele și pe afară, mergând pe balustradele din fața ferestrelor. Tot atunci și-a salvat
planta cea mai iubită, reinstalând-o pe alți colțari cu dibluri în perete pe afară!
 la extrema stângă se află ferestrele balconului cu vița-de-vie, pusă tot de
Denisa cu mine, un soi franțuzesc, aromat, negru de Bordeaux.
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Casa Denisei – tot strada noastră, etajul 1.
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Casa Denisei – vedere de la fereastra dormitorului,
cu Paulownia înflorită.

Casa Denisei – vedere de la fereastra Denisei, spre Paulownia.
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Casa Denisei – vedere de la fereastra Denisei,
spre planta iubită, trâmbițarul.

Casa Denisei – Eu m-am mutat la calculatorul Denisei (în dreapta).
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Casa Denisei – Am rămas singur la masă (în stânga)…

Casa Denisei – și vița-de-vie de la balcon o caută...
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Casa Denisei – Noile garoafe așteaptă în balcon să fie duse la Cimitir.

Casa Denisei – Noile garoafe de veghe la Denisa.
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From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Monday, May 10, 2004, 8:51 PM
Subject: Re: Denisa’s home – mesaj precursor la altele 12
Dragă Domnule Profesor,
Am avut într-adevăr un week-end liniștit. Și mi-a făcut plăcere într-adevăr să
mă uit la pozele casei dvs. și a Denisei. Se vede în mai toate pozele mâna și
dragostea Denisei, în special față de plante. Aveți și o viță de vie foarte frumoasă.
Sunt sigură că plantele plâng după ea, dar sunt sigură că aveți dvs. grijă de ele în
locul Denisei.
Într-adevăr superb pomul acela cu flori mov-violet care parcă nu sunt flori de
pom, ci flori de grădină, ca stânjeneii sau crinii. Nu știu dacă e chiar aceeași specie,
dar și aici în uscata și însorita Californie avem niște pomi asemănători pe unele
străzi, și sunt tocmai în floare. În fostul meu apartament de aici aveam niște pomi
asemănători foarte tineri, chiar sub balcon. Cred că am să mă interesez cum se
cheamă. Denisa l-a plantat pe acela? cum de l-a găsit?
Îmi place bucătăria Dvs., foarte comfortabilă și intimă. Îmi place gresia și
faianța, cabinetele și cum sunt puse toate ustensilele la locul lor. Mi-a plăcut blocul
de lemn pentru cuțite și foarfeca care este exact cum se întâlnește pe aci. Cum
ziceam, toată casa, din ce am văzut în poze, este decorată și aranjată cu un gust
excelent, armonios și cochet. Sunt sigură că Denisa a avut un mare rol în aceasta.
Mi-a plăcut și „screen-saver” de pe computerul Dvs., parcă era un peisaj de
toamnă cu toate splendoarea culorilor.
Trebuie să vă fie greu să faceți toate treburile pe care altădată le împărțeați cu
Denisa, deci nu pot decât să vă încurajez și să vă felicit că ați gătit și spălat. Sper că
mâncarea la cuptor a ieșit bună! Arată și sună gustos! Mult succes în continuare!
Sunt sigură că Denisa vă vede, și zâmbește, și e mândră de Dvs. deși cu părere de
rău că nu poate să vă mai ajute fizic.
Cu drag,
Andreia
From: Andreia Maer
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Monday, May 10, 2004, 9:01 PM
Subject: Re: Denisa’s home – Strada Fizicienilor, blocul M4, etajul 1,
apartamentul 6
Foarte relaxant și liniștitor să ai plante cățărătoare sau copaci frumoși pe
lângă ferestrele casei. Simt că acum cunosc foarte bine casa Dvs. și a Denisei, și pe
dinăuntru și pe dinafară, cu întreaga atmosferă și ambianță atât de plăcută și relaxantă
creată în cea mai mare parte, bănuiesc, de Denisa. Este o casă plină de dragoste și
căldură, primitoare, relaxantă, nu știu, cel puțin asta simt eu, uitându-mă la poze.
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Și sunt impresionată că sunteți foarte priceput cu noile tehnologii, și sunteți
comfortabil folosindu-le curent. Mulți nu sunt, dacă nu s-au învățat de tineri cu
acele tehnologii. Aveți o cameră „digitală” sau scanați pozele color obișnuite?
Cu drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Wednesday, May 12, 2004, 2:16 AM
Subject: Re: NotUrgent
Draga mea Andreia,
Îți mulțumesc foarte mult pentru mesaje. În cel precedent m-ai întrebat dacă
am o cameră „digital”. Da. Am o cameră foto digitală SONY DSC (Digital Still
Camera), Cyber-shot, 3.2 Mega Pixels, cumpărată de la METRO. Este o mică
bijuterie. În câteva minute pot face și expedia zeci de poze! Uite, un exemplu, fața
mea, auto-poză făcută cu mâna mea stângă chiar în acest moment:

Selfie Iovitzu.

No comment. Altă poză: Colțul cu farfurii de ceramică din camera exclusivă a
Denisei, și care ți-a plăcut și ție așa de mult.
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Colțul Denisei cu farfurii de ceramică.

Pe primul raft, în stânga, vezi doi bănuți, în dungă. I-a pus Denisa ca să afle
dacă a fost vreun cutremur precursor în timp ce dormim. Nu a fost încă niciunul de
când i-a pus (este așteptat, statistic, unul foarte mare, peste câteva clipe, luni,
nobody knows – tensiunea din scoarța de sub Vrancea este foarte mare, aproape de
rupere!) A venit, în schimb, aievea, pentru noi, Denisa și cu mine, Apocalipsul, la
Târgu Mureș!
Am uitat să-ți spun că noul mesager spontan (matematicianul Liviu Dinu),
care mi-a și făcut o vizită acasă de câteva ore, mi-a adus cu el și cele mai potrivite
cărți pe care mi le puteam imagina: Mărturii din viața monahală, de Gheron Iosif,
mare duhovnic atonit la Muntele Athos, și încă două volume mari de Convorbiri
Duhovnicești. El este convins că viața și trăirile mele de acum sunt foarte
asemănătoare cu ale monahilor de la Muntele Athos. Nu mi-ași fi imaginat, draga
mea Andreia, că voi răsfoi vreodată astfel de cărți sfinte și că, oriunde le voi
deschide, chiar la întâmplare, voi fi așa de rezonant cu ele!
Cu toată dragostea,
Iovitzu
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Wednesday, May 12, 2004, 3:42 AM
Subject: Re: NotUrgent (cont'd)
Ieri dimineață, treaz, dar cu ochii încă închiși, parcă îmi spuneam în gând
singur, parcă altcineva îmi spunea, un lucru la care nu-mi amintesc să mă fi gândit
vreodată. Eram în vizită la tine, în America, însă tu nu erai pe acolo, și o voce în
gând îmi spune că o voi vedea îndată pe noua mea soție. După o scurtă pauză,
vocea continuă, proorocind „se va face mai întâi întuneric peste tot iar în mijloc,
într-o lumină, va veni noua ta soție, Denisa, de astă dată pentru vecie!” Atunci am
deschis ochii și comunicarea s-a întrerupt. Ce părere ai draga mea Andreia?
Impresia mea imediată a fost că așa va fi la trecerea mea Dincolo.
Cu această ocazie îți mai trimit o poză, un tablou din sufragerie. Este făcut de
Denisa după cum și-a amintit că a văzut ea New York-ul din avion noaptea.
Te sărut,
Iovitzu

New York noaptea, Denisa 1975.
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From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Wednesday, May 12, 2004, 5:19 AM
Subject: Re: NotUrgent
Dragă Domnule Profesor,
Într-adevăr camerele digitale sunt de neprețuit. Well, se vede și prețul. Și eu
am una tot Sony DSC Cybershot, cu rezoluție ceva mai mare, pe care am primit-o
cadou de nuntă toamna trecută de la cea mai bună prietenă a mea, medic. E grozav
să poți face și păstra atâtea poze și mai ales ai ocazia să le vezi imediat și dacă nu
sunt bune, să le ștergi sau să mai faci o dată fotografia ca să iasă mai bine.
Să o stăpâniți sănătos și să vă aducă satisfacții!
Detaliile care se văd de la farfuriile de ceramică sunt mult mai clare acuma, și
se vede și mai bine cât sunt de frumoase, îmi plac grozav de mult. Mie în general
îmi plac farfuriile cu culori contrastante. Aranjamentul lor este foarte pitoresc și
plăcut. Îmi place și cum sunt proptite cred cu diverse roci. Mult mai interesant
decât clasicele suporturi de aici care deși mai stabile sunt destul de insipide. De
prin ce zone sunt aceste farfurii?
Despre cutremure, nimeni nu știe, apar mulți care sincer sau nu, într-adevăr
experți – sau nu, care încearcă să prezică cutremurele. Un interval de câțiva ani sau
chiar zeci de ani e ca o milisecundă pe scara geologică, și deocamdată nimeni nu
are o teorie bună, confirmată de foarte multe date, care să prezică cu așa exactitate
cutremurele. De exemplu, aici se prezice un cutremur devastator pe falia San
Andreas (deci și în San Diego unde sunt eu) până în Septembrie. Tot avem prin
California o mulțime de cutremure foarte mititele, numai două–trei pe an abia se
simt. Din cauză că stau în acest stat plin de falii mici și mari, am citit mai multe
despre cutremure.
Știu că acum doi–trei ani sau așa ceva se prezisese în România un cutremur,
îmi tot spunea mama de toate pregătirile care le făcuse. Pregătirile sunt oricând
bune, nu strică, dar nu trebuie exagerat cu grijile, mai ales că nu e nimic ce putem
face ca să micșorăm substanțial pagubele și pierderile. Ei, dacă s-ar putea prezice
cutremurele cu precizie de zile sau săptămâni chiar, nu numai că s-ar salva multe
vieți și bunuri dar acela ar face foarte mulți bani, și ar primi diverse premii și onoruri.
Eu sper din toată inima să nu se întâmple vreun cutremur mare pe acolo, că
știu în ce stare sunt multe din blocurile din București.
Despre cărțile acelea duhovnicești, mă bucur că ați găsit o atât de mare
rezonanță în ele și sper ca ele să vă aducă liniște și mângâiere în suflet, să vă aducă
inspirație, și sprijin, să vă lumineze calea.
Într-adevăr, cred și eu că acest matematician e trimis de Denisa.
Cu drag,
Andreia
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From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Wednesday, May 12, 2004, 5:33 AM
Subject: Re: NotUrgent (cont'd)
Într-adevăr, foarte neobișnuită experiența. Nu știu ce să zic, e foarte posibil
așa să se întâmple la Marea Trecere Dincolo. Dacă e așa, atunci ruga Dvs. va fi
împlinită, să fiți cununat pe vecie cu Denisa. Poate acesta este un semn că ruga
într-adevăr deja v-a fost ascultată, numai că timpul încă n-a venit ca să se
îndeplinească. Și dacă ruga v-a fost ascultată, înseamnă că ați fost iertat, și vă vor fi
ridicate toate poverile de pe suflet. Cine știe, poate se va repeta această experiență,
ca să vă întărească această convingere. Cum v-ați simțit după acea experiență?
Tabloul este extraordinar de frumos. El este încă o mărturie a alesului și
delicatului suflet artistic al Denisei, care s-a manifestat și în pictură, ca și în atâtea
alte domenii. Mi-am amintit cu nostalgie de anii petrecuți în New York City în
timpul doctoratului. Când cei doi maiestuoşi Twin Towers încă mai erau în
picioare... Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați trimis această frumoasă poză. Mă
înclin în fața talentelor neprețuitei Denisa.
Cu mult drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Friday, May 14, 2004, 2:29 AM
Subject: Denisa #1 (Re: NotUrgent)
Draga mea Andreia,
Nici nu știu cum să-ți mulțumesc pentru efervescența, franchețea și
disponibilitatea ta sufletească față de mine. Te asigur că și reciproca este, pe fond,
adevărată, chiar dacă expresia mea este afectată de o vârstă mai mult decât dublă
decât a ta. Reiterez ce ți-am mai spus că NU trebuie să-mi răspunzi sau să-mi scrii
neapărat, decât când, realmente, crezi că trebuie să-mi spui ceva. Pentru mine este
minunat să știu că Andreia există, mă ascultă, și, din când în când, îmi spune „mai
la stânga, mai la dreapta”.
Deabia aștept să continui să-ți povestesc despre întâlnirile noastre, Denisa cu
mine, din Grădina Icoanei, pe aceeași bancă, mai la lumină, din fața Teatrului
Bulandra, toată primăvara, toată vara, toată toamna, până am simțit, în fine, banca
îmbrăcată în gheață și gerul iernii de mult lăsate ... Nu mă simt în stare în seara asta
să ți le redau.
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Acum te las să-ți vezi de treburi iar eu încerc să mă culc și eu ca oamenii.
Totuși, m-ai întrebat ceva despre farfurii. Cele mai multe sunt de Horezu (Vâlcea)
și de Oboga (Olt), dar și câteva secuiești. Pentru „sistemul” de prindere, merg să-ți
fac poze.
Te sărut,
Cu cel mai mare drag,
Iovitzu
P.S. Îți atașez cele trei probe făcute acum câteva minute ca să vezi sistemul
de proptire a farfuriilor. Robust. Micile pietrele de râu (date acum deoparte)
maschează adevărata proptea: o mică rondelă de polistiren expandat lipită sau un
mic dreptunghiu de linoleum lipit sau bătut cu un cuișor. Evident, sistemul nu este
antiseismic.

„Gânditorul de la Hamandjia”.
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Acum îmi aduc aminte că Denisa le-a așezat așa numai provizoriu, dar avea o
idee de prindere pe care atunci nu am avut răbdare, ca la atâtea multe altele, să o
las să mi le detalieze (cred că voia să le ancoreze de dulap cu şnururi trecute prin
găurile din spatele farfuriilor).
Andreia dragă, eu nu concepeam să fiu despărțit vreodată de această ființă.
Cu voia Domnului, nici acum! În fotografia de mai sus vezi și o copie a unei
magnifice descoperiri arheologice, „Gânditorul de la Hamandjia”, făcută și dăruită
nouă (copia) de un văr primar al mamei, profesorul Dumitru Berciu3, Membru de
onoare al Academiei Române.
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Friday, May 14, 2004, 3:02 AM
Subject: Re: Denisa #1 (Re: NotUrgent)
Dragă Domnule Profesor,
Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere.
Când vă simțiți în stare, eu sunt aici, și dornică să ascult!
Mulțumesc foarte mult pentru poze – care mi-au dat prilejul să observ și mai
multe detalii. Sunt foarte entuziasmată de sistemul de proptire, și cât de inventiv, și
estetic este. Foarte interesantă ideea! Am bănuit că unele sunt de Horezu. Am observat
și eu mai înainte statuia care îmi place foarte mult, „Gânditorul de la Hamandgia”,
dar am uitat să comentez despre ea. A fost pusă foarte potrivit, lângă farfurii.
Acum sar la un alt subiect pe care voiam să îl menționez de un timp... Voiam
să vă întreb dacă ați ieșit primăvara aceasta în afara orașului, sau măcar prin
parcuri? Dacă nu, poate ar fi o idee, dacă vă simțiți în stare, singur sau cu
prieteni/colegi? Undeva unde și Denisei i-ar place poate?
Se pare că vremea va fi mai frumoasă și mai caldă la sfârșitul săptămânii
viitoare, zice prognoza pe www.weather.com. (Mie îmi place foarte mult primăvara,
și îmi plăcea când eram copil și ieșeam cu ai mei, la Băneasa, la Mogoșoaia, la
Snagov etc. prin poiene, parcuri sau păduri, pe lângă lacuri sau râuri. Acuma nici
nu mai știu cum s-or fi schimbat locurile, ce s-o mai fi construit pe acolo! Îmi
plăcea să văd natura reînnoită, proaspătă, plină de viață).
Sper să vă odihniți cât mai bine! Noapte bună și somn liniștit!
Cu drag,
Andreia
3

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Berciu
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Sunday, May 16, 2004, 2:17 AM
Subject: Fw: WashPost magazine story
Dragă Andreia,
Pentru fun, vreau să-ți spun că toată această istorie a început la un curs al
meu de fizica plasmei (la anul 4) din anul 1978. Ca de obicei, la sfârşitul cursului,
pentru eventualii amatori, le propuneam și teme mai aparte. Una dintre ele a fost
analogia dintre stările atomice metastabile (energii de ordinul 10 eV) și stările
nucleare izomere (energii de ordinul MeV). Aceste stări stochează densități mari de
energie datorită timpului lor de viață lung. În particular, le-am propus studenților să
evalueze un Stimulated Isomer Energy Release prin analogie cu, deja cunoscuta
(light-) emisie stimulată atomică. Le-am dat, cu această ocazie, și un hint: excitarea
nucleului izomeric, prin absorpția fotonică, pe o stare nucleară radiativă. Unul
dintre studenți m-a luat în serios, mi-a cerut literatura, a luat această problemă ca
temă pentru lucrarea de diplomă, și apoi de doctorat la mine. Era viitorul meu
colaborator pentru mai mulți ani la această problemă, Dr. Silviu Olariu (dacă îl
cauți prin Google cu „Silviu Olariu” te lămurești imediat cam pe unde a ajuns el
acum). Între timp Denisa lucra de mai mulți ani cu profesorul Carl B. Collins (din
anii 1970), la București și la Dallas, la spectrele multifotonice, descoperite de ea în
1973 [Phys. Rev. A, vol. 9, 1182–1187 (March 1974)]. Cum profesorul Collins
venea de câteva ori pe an la noi în laborator și acasă (s-a și însurat cu românca
Doina cu aceste numeroase ocazii de vizită, ba chiar ne-au implorat să le fim nași,
fiindcă prin noi s-au cunoscut, dar asta este altă istorie amuzantă), el (CBC) s-a
îndrăgostit și de tema la care lucram în paralel cu Silviu iar noi l-am cooptat
bucuroși de atenție. Și așa a luat naștere lista (atașată) de lucrări româno-americane
dedicate Laserilor gamma.
…
Te sărut,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Monday, May 17, 2004, 2:16 AM
Subject: Denisa – mesager Tudor Tiberiu – Courage – Tennessee Williams
Draga mea Andreia,
Cu un timp în urmă îți scriam ceva în genul că încă „No news, yet, from
Tudor Tiberiu (Notă: el este șeful Catedrei de „Optică, spectroscopie, plasmă și
laseri”, catedră de care aparțin de când eram preparator, din anul 1955). Trebuia
să fi venit de la Sinaia. Sunt foarte curios. Am să-l caut eu, deși aș fi preferat

288

IOAN-IOVITZ POPESCU

invers. De fapt, am început să observ că, după transmisia mesajului, Denisa
își retrage discret mesagerii (vezi, de exemplu, Csaba Csiki de la Budapesta).”
„Maurul și-a făcut datoria ...”. Așa este. Tiberiu venise și se luase cu treburile, așa
că, în cele din urmă, l-am căutat eu. Mi-a fost teamă că i s-a șters memoria. Dar nu!
Cum i-am „deblocat memoria” s-a înflăcărat și mi-a spus cum a fost. Plecase, ca de
obicei în weekend (și atunci, „cu atât mai vârtos”, fiindcă era 1 și 2 mai), la Sinaia,
unde are casa de bază și soția sa, medic, serviciul. Cum ți-am spus, avea tot timpul
sentimentul că (1) a auzit undeva ceva de genul acelor versuri și (2) că Denisa ne va da
cu siguranță autorul. Pe de altă parte, la mine deja trecuse de puțin deadline-ul ca să
comunic în Maramureș, în funcție de mărimea textului (două strofe), dimensiunile
plăcii. Nu mai speram ca luni, 3 mai, deja voi putea face asta. Și totuși ...
Tudor Tiberiu, odată ajuns la Sinaia, nu a avut altă treabă mai importantă cu
soția sa decât să o pună să ia din bibliotecă volumele cu poemele lui Edgar Alan
Poe și să răsfoiască poem cu poem, strofă de strofă. Trecuseră, după spusele lui,
vreo două ore bune, când soției sale, absolut din întâmplare, i-a alunecat privirea
puțin alături de cartea pe care o ținea în mână, pe noptieră, unde era programul de
TV. A citit atunci ce era în acea seară (cred că era vineri, 30 aprilie a.c.), era
„Noaptea Iguanei”, film pe care ei îl mai văzuseră mai demult, și brusc și-a
amintit că poezia era în genul unei poezii din film. Filmul începuse mai demult.
Atunci a fost momentul în care Tudor Tiberiu m-a sunat precipitat la telefon ca să
dau drumul imediat la televizor, pe canalul 1, „că o să am o mare surpriză”. Restul
îl știi.
Eu, aici, în casa de la Măgurele, abia am reușit să mă descurc cu telecomanda.
Era prima dată, după aproape o jumătate de an, de când la noi în casă se deschidea
televizorul. Am stat pe canapeaua Denisei și, odată cu sunetele filmului, aveam
senzația teribilă și reconfortantă că Denisa este așezată și ea lângă mine. Am văzut
actori cunoscuți (dar nu știam cine mai sunt, am aflat apoi de Richard Burton, parcă
de Ava Gardner, și alții), mi-am dat seama că era un film de genul celor care îi
plăceau Denisei, dar nu mă așteptam să aud în el vreo poezie. Am continuat, totuși,
să mă uit la film, practic absent, dar complăcându-mă în atmosfera livingului „de
altădată”. Să fi trecut vreo zece minute de la telefonul lui Tiberiu când, în film, pe
un scaun cu rotile, un om în vârstă parcă începuse să declame ceva, care parcă
deveneau chiar versuri. ... Aud, ca prin vis, „O, Courage! Could you not ...” apoi cu
intermitențe ceva cu „golden tree” (nu e asta, la noi era măslin – m-a fulgerat pe
mine gândul), până la ultimele patru cuvinte „frightened heart of me”. Am sărit ca
ars, am alergat pe coridor până la calculator și am scris cele patru cuvinte în
Google. Și totul s-a luminat deodată.
Recapitulând, de la strofa în limba română, comunicată mie de Denisa la
aniversarea zilei ei de naștere, 18 Martie 2004 (de când pendula, la ora zero, „s-a
reparat singură” și casa avea din nou inimă – era ca o înviere de ceva drag; atunci
m-am hotărât brusc să-i serbez ziua; dimineața m-am repezit la piața de la poarta
IFA să cumpăr flori; am văzut chiar alături urzicile, le-am luat și pe ele; în cartea
de bucate cea mai folosită de Denisa, la pp. 144–145, cele cu urzicile, am găsit un
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carton mare, roz, cu cele patru versuri scrise chiar de mâna Denisei!), deci de la
18 Martie și până la 30 Aprilie Denisa ne-a lăsat să fierbem și să ne descurcăm
singuri. Am vorbit aici cu mai mulți profesori, și de română, și de engleză, l-am
întrebat, printr-un e-mail chiar pe Eugen Simion (nu mi-a răspuns), am pus pe jar
mai mulți prieteni sau foști studenți, din străinătate. Nimic.
Finalmente, Tudor Tiberiu parcă simțea că are ceva de îndeplinit, și chiar a
îndeplinit. Iar pe piatra noastră de granit „de deasupra” (pisanie îi spune), la
picioare, un alt bloc de granit va avea înscrise pe el versurile albe, dar cu aceeași
cadență,
It was Denisa's wish to have
These lyrics graven on this stone:
urmate de cele două strofe, în engleză, apoi în română, și de By Tennessee Williams.
Te sărut,
Iovitzu
Draga mea Andreia,
Acum am să-ți mulțumesc din toată inima pentru rândurile tale de mai jos –
chiar parcă ești Denisa care îmi purta de grijă și de la Dallas. Nici nu mă îndoiesc
că, prin tine, ea îmi vorbește. Astăzi, închipuie-ți, sunt convins că tot ea l-a pus pe
un vecin, pentru prima dată, să mă invite la pescuit undeva pe aici, prin apropiere,
pe valea Sabarului, pe unde am și fost de atâtea ori cu Denisa. Până acum, în toată
viața mea, nici nu am fost, nici nu m-a invitat încă nimeni, la pescuit! Am să-ți
amintesc că locuința noastră (a Denisei și a mea) este la Măgurele de aproape
30 de ani (din august 1974) și numai câțiva kilometri ne despart de pădurile și văile
Argeșului, Sabarului și Ciorogârlei. Mie, însă, îmi este, psihologic, aproape imposibil
să mă duc fără Denisa prin locurile în care am fost de atâtea ori cu ea. Vom vedea.
Tot ea îmi va arăta calea. O primă încercare, nu îndrăznesc să spun când, voi face
la Carrefour (de la intersecția centurii Bucureștiului cu Autostrada București – Pitești),
cel mai mare hyper-magazin din București, la numai un sfert de oră de Măgurele,
mergând pe centură. Poate de peste o sută de ori am fost cu Denisa acolo, de unde
veneam val-vârtej exact la orele 16:00, ne puneam ceva de mâncare pe câte o tavă
în față, și ne uitam la „The Young and the Restless”. Îți imaginezi tu ce imposibil
de dureroase îmi pot fi acum drumurile făcute mai înainte cu Denisa? Dacă voi
merge fără ea va fi ca un sacrilegiu. Nu știu ce să mai spun. Poate o voi simți că
merge, efectiv, cu mine. Nu știu.
Acum iarăși te sărut,
Mereu cu același drag,
Iovitzu
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From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Monday, May 17, 2004, 9:28 PM
Subject: Re: Denisa – Târgu Mureș. Ultimele momente de salvare. Ratate.
Dragă Domnule Profesor,
Am să mă gândesc mai mult la toate aceste momente de salvare ratate, cât și
la sublinierea dementei privirii a lui DRACU, cum am putea să le introducem în
scrisoare. Voi avea probabil timp mai mult să mă gândesc în liniște la el după
săptămâna aceasta. Simt ca cel puțin momentul de după examenul ginecologic ar
trebui menționat mai în detaliu. Și înțeleg extrem de bine cum vine treaba cu, „cui
trebuie dat plicul”, că am trecut și eu prin aceasta, tare mă tem însă că americanii,
sau în general cei din Vest n-ar putea concepe cum se poate așa ceva...
Mulțumesc pentru detaliile domnului Tiberiu, deci așa s-a întâmplat. Foarte
interesant, și cred că a fost mâna Denisei la mijloc.
Și eu am căutat în bibliotecă în poeziile lui Poe, ca și ale altor poeți, fără să
găsesc nimic asemănător – am petrecut câteva ore bune căutând despre „Courage”
și „frightened heart”. Trebuie să vă mărturisesc că și eu m-am gândit că „măslin”
era o „licență poetică” a traducătorului ca să sune bine. Dar T. Williams nu este în
general trecut ca „poet” și versurile nu apar des. Da, din păcate deși am văzut de
mai multe ori filmul Noaptea Iguanei, nu m-am gândit la acele versuri... Dar sunt
extrem de mulțumită că au fost găsite versurile originale, ar fi fost păcat să nu se
poată fi „engraved”, cu cadența originală. Poate că Denisa însăși a tradus versurile,
cu deosebită sensibilitate poetică.
Cu drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Liviu Dinu
Date: Tuesday, May 18, 2004, 3:11 AM
Subject: Așa am cunoscut-o eu pe Denisa
Dragă Liviu,
Începutul vostru de drum mi-a amintit de începutul nostru de drum, al meu și
al Denisei. Iată privirea ei de atunci, cât de încrezătoare în viitor, la începutul anilor
’60 (prima din stânga în poza alăturată), împreună cu cele două prietene și colege
de laborator, Luci și Marcela. Așa am cunoscut-o eu pe Denisa, colega mea de an
de facultate (de Matematică și Fizică, împreună, cum era pe atunci).
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Denisa, Luci și Marcela în 1960.

Ca studentă mi-a fost absolut inaccesibilă – era foarte curtată. Intrase în
facultate pe locuri rezervate, „fără examen de admitere”, ca medaliată cu bronz la
Olimpiada de Matematică pe țară. Domnul a hotărât, totuși, să mi-o dea pe ea
călăuză pe drumul vieții mele spre El. Și atunci, ea a luat în brațe un teanc mare de
Physical Reviews să-l ducă înapoi, la Biblioteca de Fizică – ușă lângă ușă cu a
camerei unde lucram eu, dintre Bibliotecă și Amfiteatrul Bacaloglu de la etajul doi
al clădirii din centru a Universității din București.
Eu, tocmai atunci, eram mai mult pe întuneric, măsurând grosimea spațiului
întunecos ce separă catodul de plasma unei fascinante descărcări luminiscente. Îl
măsuram cu ajutorul unei bijuterii de catetometru franțuzesc, dinainte de primul
război mondial, dar de mare precizie (sutimea de milimetru). Cineva a bătut la ușă.
Am deschis. Era chiar Soarta mea, dar nu mi-am dat seama pe loc. La voi cum a
fost? Trebuie să fi fost ceva similar. Soarta mea ținea cărțile în brațe, prinse între
mâini și bărbie. Am ajutat-o să le ducă până la ușa următoare, a Bibliotecii. Data
următoare, când am întâlnit-o pe scările Institutului de Fizică București (din Calea
Victoriei 114), „deja ne cunoșteam” și am salutat-o, întârziind o infimă clipă în
plus privirile unul pe altul. Doamne, acesta a fost începutul!
Next time chiar mi-a zâmbit și mi-a urat succes, tot pe scări, eu urcam, ea
cobora, din nou la Universitate, la facultate, unde urma să-mi susțin, în după
amiaza aceea, doctoratul în „cercetări cu privire la mecanismul fenomenelor de la
catodul descărcărilor luminiscente”. Am invitat-o și a venit și ea la susținere.
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O, Doamne! Parcă aveam aripi! Era exact 12 Aprilie 1961. Toată dimineața aceea,
cu totul întâmplător, fusese emoție mare în lume datorită evoluțiilor circumterestre
ale lui Gagarin. Ce coincidență!
Dragă Liviu, acesta a fost începutul meu de drum, pe acest Pământ, cu Denisa.
Te sărut,
Cu cea mai aleasă prietenie,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Luci Ghita
Date: Wednesday, May 19, 2004 12:17 AM
Subject: Denisa – mesager Tudor Tiberiu – Courage – Tennessee Williams
[Re: Părerea mea]
Draga mea Luci,
Cel mai ușor îmi este să-ți retransmit în continuare, mai jos, ceeace am
descris deja, în detaliu, pentru doamna Dr. Andreia Maer, fosta mea studentă
eminentă, la cursul de optică din 1990.
Americancă, fiind născută în New York City, căsătorită cu un american,
locuind în San Diego, California, și lucrând ca bioinformatician la San Diego
Supercomputer Center, University of California at San Diego, La Jolla, CA 92093
USA, e-mail: „Andreia Maer” <amaer@sdsc.edu>. A publicat recent un articol în
prestigioasa revistă Cell, vol. 117, 527–539, 14 May, articolul Decoding Cilia
Function: Defining Specialized Genes Required for Compartmentalized Cilia
Biogenesis (vezi, la sfârșit, rezumatul).
Mi se pare că ți-am scris deja de ea, mi-a făcut zeci de traduceri ale versurilor
lăsate de Denisa și m-a ajutat la terminologia medicală și la definitivarea și
șlefuirea finală a scrisorii către profesorul LEON, versiuna Engleză, de la adresa
http://www.iipopescu.com/damned_impact_factors.html. Te rog să te uiți și tu pe
această versiune și să-mi spui ce observații ai.
Până vei veni tu, s-ar putea ca lucrarea cu versurile gravate în granit, „la
picioare” (la cap fiind crucea) să fie gata. Nu sunt sigur. Ți le mai transcriu încă
odată și aici, în continuare, să contemplăm împreună ce nu mi-am imaginat vreodată:

†
It was Denisa’s wish to have
These lyrics graven on this stone:
O, Courage! Could you not as well
Select a second place to dwell,
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Not only in that golden tree
But in the frightened heart of me?
Curajule, au n-ai putea
Să te strămuţi din casa ta,
Din coama de măslin rotată
În inima-mi înfricoşată?
By Tennessee Williams
Bomba este revelația mea recentă că Denisa însăși este Curajul, care locuiește
când „in that golden tree” (peste zi), când „in the frightened heart of me” (de seara
până dimineața). Ceeace simt, de fapt, de aproape o jumătate de an! Culmea este că
Denisa mi-a dat acest hint chiar de la început, când am găsit versurile scrise în
Română, pe un carton, în cartea de bucate, carton pus chiar la pagina cu prepararea
urzicilor, pe care le-am luat odată cu lalelele de lângă ele (căci alte flori nu mai
erau), fiindcă mă hotărâsem brusc să-i serbez Denisei ziua de naștere pentru simplul
motiv că din acea zi (18 Martie 2004), de la ora zero, pendula mergea perfect. Și
acum hintul Denisei, de care atunci nu mi-am dat seama: efectiv, în secundele
următoare găsirii versurilor, primesc un telefon absolut neobișnuit de la Turnu
Severin, de la soțul doamnei Rodica, și care, pur și simplu, nu știa de ce m-a sunat.
Îți reamintesc (sau îți spun acum), că doamna Rodica este de asemenea o prietenă
de suflet a Denisei, care a vorbit pe mobil cu ea până în ultimele momente, când i-a
povestit și un vis din noaptea precedentă. Atunci Rodica a visat cel mai frumos
pom, cu flori, pe care l-a văzut vreodată, și o voce i-a spus că „Acesta este pomul
Denisei, dar să vezi după colț, are o livadă din ei!” Vorbind la telefon cu această
doamnă, și bucurându-ne amândoi de versurile cam înfricoșătoare primite, nici
unul din noi nu a făcut legătura logică. Fisa asta mi-a căzut mult mai târziu: păi
dacă în vis pom (ba chiar o livadă) avea Denisa, iar în versuri pom (de aur în
versiunea Engleză, măslin în versiunea Română) avea Curajul, nu trebuia să înțeleg
chiar de la început, doar aveam toate elementele, că Denisa este Curajul? Fiindcă,
într-adevăr, ea este Curajul pe care îl simt efectiv și permanent în inima mea de
a-mi duce până la capăt crucea. La aproape o jumătate de an de la nenorocire, eu nu
pot să spun, draga mea Luci, că Denisa m-a părăsit! Domnul Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, mi-a împlinit ruga, ținând-o vie pe Denisa și, mai mult, lăsând-o să
aibă, zi de zi, grijă și de mine.
Sunt absolut sigur că Denisa nu mă va lăsa să te primesc singur la Măgurele!
Te sărut,
Cu același drag de frate,
Acum și de frate de suferință,
Iovizu
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Notă. Acum adaug pentru tine, Andreia, ce am omis să spun și lui Luci: De
ce spun mereu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Pentru că la El mă rog
mereu, până la lacrimi, când și simt, de fiecare dată, că-mi confirmă speranța
reîntregirii cu Denisa. Cum? Să nu râzi: printr-un căscat profund și liniștitor!
Repet, de fiecare dată, perfect reproductibil. Mai adaug că, la început, în primele
săptămâni după nenorocire, ruga mea era adresată DIRECT lui Dumnezeu, dar
cuplajul nu era tot atât de prompt și reproductibil ca acum, când ruga este adresată
Fiului Lui. Desigur că m-am gândit, ca „avocatul diavolului”, și la alte explicații
omenești, științifice, la vreun reflex, dar nu cred, pentru simplul motiv că totul este
însoțit de o cohortă de „meaningful coincidences” și de sincronizări acauzale perfecte.
Nu mai vorbesc de cele câteva mesaje din obiecte materiale „apărute din nimic”!
Dacă ai vreo idee, de orice natură, să nu eziți să mi-o spui. Ia-mă ca pe un studiu de
caz.
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Liviu Dinu, Lidia Vianu, Andreia Maer
Date: Tuesday, June 8, 2004, 3:33 AM
Subject: Semnale precursoare: se apropie Tunelul?
Dragul meu Liviu,
1. Duminica trecută, 6 iunie, pe la 9:30 dimineața, am dus 170 bomboane de
ciocolată (în cinci cutii), cu cinci candele roșii, la Biserica din Măgurele, în care Denisa
a fost primită în prima noapte la întoarcerea de la Târgu Mureș (28/29 Noiembrie
2003). Fizic mă simțeam foarte bine. Ca de obicei în ultimele luni, ascultam
frumoasa slujbă și lumea cântând și tot încercam să-mi amintesc cât mai bine pe
Denisa, așezată cuminte, o, Doamne!, în mijlocul acestei Bisericii. Pe la 10:30,
însă, am simțit că-mi transpira mâinile și că-mi este din ce în ce mai cald. M-am
gândit să-mi scot haina dar imediat mi-am dat seama că percepția mea începe să se
schimbe rapid, mai ales cea vizuală (reducerea drastică a câmpului vizual și întunecare)
și auditivă (ca în avion la schimbare rapidă de altitudine). Simțeam că sunt pe
punctul de a plonja într-un fel de vârtej sau tunel întunecat care se deschidea rapid
în fața mea. Am făcut câțiva pași și am rugat pe cineva să-mi aducă un pahar cu
apă. M-am întors la loc și imediat senzația de plonjon în „întunericul din față” s-a
repetat. Între timp a venit la mine și părintele preot Anton (care, ulterior mi-a spus
că „eram alb ca varul”), mi-au adus apă, mi-au dat și cu mir și am plecat cu un
coleg acasă. Peste câteva minute de la această întâmplare mi-am luat tensiunea:
110 maxima, 60 minima, 55 pulsul. Fusese clar o cădere de tensiune, dar sigur nu
din lipsă de aer deoarece Biserica nu era deloc aglomerată (cel mult 50 de persoane –
tocmai îi număram atunci când am fost la un pas de Marea Trecere).
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M-am gândit mai întâi că Denisa a vrut numai să-mi arate cam cât de repede
și ușor se trece Dincolo. Eram tot timpul conștient, nu am simțit nicio durere și nici
timp nu am avut să mă gândesc la altceva. Sunt convins că urma imediat să mă uit
după Denisa. Ceva m-a reținut, însă, întorcându-mă încă pentru un timp pe lumea
aceasta: fie să-mi dea să beau apă, fie preotul Anton zâmbind blajin spre mine, fie
miruitul. În fine, aflu și eu acum, la peste 70 de ani, cam ce simt unii care spun că
„mi-a venit rău”. Într-adevăr, așa ceva nu mai pățisem încă până acum!
2. Ieri, luni 7 Iunie, după amiază am fost la profesorul L.G. la consultație, la
cabinetul său de acasă, de lângă Cișmigiu. I-am spus ce am pățit și m-a consultat pe
toate fețele, inclusiv prin EKG. Nimic! Nicio modificare. Am rămas cu aceeași
medicație, pe care o am de ani de zile. … I-am spus, la sfârșit, că nu am nicio frică
de moarte și că, la nevoie, mă las pe mâinile lui și ale preotului de la Măgurele. Nu
a adus vorba în niciun fel de scrisoarea mea deschisă către el pe internet. Nici eu.
3. Deci, totuși, cred că Denisa mi-a răspuns, în fine, la întrebarea de cum i-a
fost ei și, totodată, poate, de cum îmi va fi și mie, măcar la intrarea în „tunel”. Sau
poate Denisa a vrut să-mi spună mai mult! Doar am întins mâna și am dat de cartea
„La vie apres la vie”, traducerea franceză a cărții „Life after Life” a lui Raymond
Moody. Am găsit și recitit imediat paragraful 5 „Le tunnel obscur” (din capitolul II
„L’experience de la mort”). Descrierea diverșilor „martori”corespunde într-adevăr
cu ceeace am avut și eu în fața mea, tunelul obscur, pe care eu, spre deosebire de
ei, nu l-am parcurs. I-am văzut însă foarte clar intrarea. Într-adevăr, nu este timp
nici de vreo durere, nici de vreo gândire sau sperietură – cel puțin în fracțiunea de
secundă (repetată la numai câteva secunde) în care „gaura neagră” avansa rapid
spre mine (sau eu spre ea).
Ultimul martor din paragraful 5 amintit mai sus spune, în încheiere, că, după
însănătoșire, i-a venit următorul gând: „acum știu ce să înțeleg din Biblie prin «la
vallee de l’ombre de la mort»: eu am fost acolo”. Am încercat imediat cu Google să
văd ce site-uri se ocupă cu următoarea expresie în Română: „valea umbrei morții”.
Încearcă și tu (nu încerca în versiunea Engleză, care te va conduce la adresele
numeroaselor hoteluri din Death Valley!). Vei găsi circa 60 de site-uri, din care primele
(cele mai frecventate) te conduc imediat la Psalmul 22 al lui David. O versiune mai
bine tradusă mi s-a părut aceea pe care ți-o și ataşez (de care am lipit și comentariile
acestui psalm dintr-un alt site).
O paralelă remarcabilă între rugăciunile emblematice cele mai cunoscute,
„Psalmul 22” (din „Vechiul Testament”) și „Tatăl Nostru” (din „Noul Testament”),
se află la adresa http://roboam.com/predici/predicirom_6.htm.
Atât pentru astă noapte (observ că se apropie ora 3:33 AM).
Te sărut, atât pe tine,
Cât și pe cele două prietene de suflet ale mele,
Lidia (cea „tăcută”) și Andreia (care seamănă la fire, ca două lacrimi, cu Denisa),
Iovitzu
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From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Tuesday, June 8, 2004, 9:51 PM
Subject: Re: Semnale precursoare: se apropie Tunelul?
Dragă Domnule Profesor,
Ceea ce descrieți dumneavoastră este similar într-adevăr cu ceea ce multe
persoane simt când „le vine rău”, într-adevăr – știu din proprie experiență, pentru
că mie mi-a venit rău și am și leșinat de vreo două ori în viața mea. Devii cumva
detașat și te rupi parcă de realitate. Dar n-am trecut prin tunel, deși l-am văzut de
două ori și am avut o senzație de cădere în abis. Scăderea bruscă a tensiunii, sau a
pulsului sau hipoglicemia (dacă cumva nu ați mâncat suficient înainte) pot cauza
aceste stări. Mă bucur însă că Domnul Profesor Leonida Gherasim v-a consultat și
nu a găsit nimic schimbat, că a fost doar ceva trecător. Sigur, starea psihică,
durerea fizică sau sufletească contează și ele printre cauze – „pe fond nervos” cum
le place doctorilor să zică. Este bine că au fost oameni prin preajmă, să nu vă
accidentați.
Este probabil ca și Denisa să fi simțit așa ceva. Poate a fost într-adevăr un
semn de la ea. Cred că este mai ușor pentru cei care trec dincolo decât pentru cei care
sunt și rămân aici. Cei care trec nu cred că simt vreo durere, doar liniște și calm.
The Valley of the Shadow of Death. Prin care trebuie să trecem ca să ajungem în
Împărăția luminată. Mi-aduc aminte perfect de citatul din Life after life (după ce am
început noi să corespondăm am cumpărat cartea de la un anticariat și am recitit-o).
AM căutat și pe Google cu „psalm valley shadow death”. Este vorba de Psalmul 23
însă, nu 22, cel puțin în versiunea engleză.
Cu mult drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Saturday, June 11, 2004, 12:31 AM
Subject: The Thinker of Hamandgia and his Lady
Draga mea Andreia,
… Mă grăbesc, cu mare bucurie, să-ți aduc la cunoștință imboldul interior, cu
siguranță dat de Denisa și, desigur, dacă tu și cu mama ta sunteți de acord, de a-ți
trimite prin mama ta copia Gânditorului de la Hamangia (și a „soției” sale), pe
care ai văzut-o și plăcut-o în colțul cu farfurii din camera cu mobilier în stil vechi a
Denisei. Acest „cuplu”este o parte din inima Denisei pe care ea prefera să o știe la
tine – ți-l atașez văzut din față, din spate, de lateral, și de sus, comparat cu un stilou
lung de 5,5 inch (circa 14 cm). Aceste statuete sunt copiile făcute nouă cadou de
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descoperitul originalelor, profesorul Dumitru Berciu, membru al Academiei Române,
născut la Bobaiţa, Mehedinţi, un văr primar al mamei, rudă cu mine prin bunicul
meu Ioan Ioviţ din Bobaiţa.
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Copia „Gânditorului de la Hamangia” și a doamnei sale.
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De asemenea, prin mine, Denisa te mai roagă să-ți alegi și o farfurie din
colțul ei, oricare, care îți place ție cel mai mult. Mesajele următoare vor fi dedicate
expedierii pozelor jpg ale acestor 17 (șaptesprezece) farfurii, din care ești invitată
să alegi. Să nu-ți faci probleme, Denisa a mai procedat așa cu soția profesorului
Carl Collins (de două ori) și cu profesorul Johannes Richter, cu care a lucrat în
Germania.
În caz că dorești să primești aceste simbolice „nu mă uita”, oferite cu cel mai
mare drag din partea Denisei și a mea, atunci te rog să-mi dai și numărul de telefon
al mamei tale ca să i le transmit în due time.
Cu mult, mult drag,
Te sărut,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Saturday, June 11, 2004, 12:52 AM
Subject: Farfuriile 452, 450, 451, 449, 456, 454, 455, 453, 464, 462, 463, 459,
492, 475, 477, 474, 499, alese de Denisa în vacanțele noastre de vară din
Vâlcea, Olt și Covasna
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Farfurii de ceramică alese de Denisa
în vacanțele noastre de vară din Vâlcea, Olt și Covasna.
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Colțul Denisei cu farfurii de ceramică.

From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Andreia Maer”
Date: Friday, June 17, 2004, 1:10 AM
Subject: Un nou mesager?
Draga mea Andreia,
Mai întâi news.
A sosit din Satu Mare piatra cu versurile (vezi mai jos pozele din față și din
profil). În curând va fi instalată. Cum ți se pare că a ieșit gravura în granit?
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Planta de la fereastra Denisei, „trâmbițarul”, o caută insistent. Peste vară se va umple de
ghirlande de flori ca niște trompete roșii, toate îngrămădite la această fereastră, de unde
simțeau cea mai mare iubire. „Mama” acestei plante îmbracă gardul de la poarta casei
copilăriei și adolescenței Denisei din Brăila.
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A sosit de la mina de granit din Satu Mare piatra noastră cu strofa „Curajule”.

Revenim la subject. Ultimele două zile am ascultat muzica Denisei și casetele
cu vocea ei din timpul experiențelor de la Dallas. Anumite porțiuni din aceste
casete sunt, realmente, extraordinare. Am să încerc să le digitalizez și să le
înregistrez pe CD. La aceste audiții, ieri și azi, am avut un nou oaspete drag și
inopinat, de foarte departe din timp și din spațiu. Este vorba de un excelent tehnician
care a lucrat mult timp cu Denisa, domnul Nicolae Beţiu. A plecat de 17 ani cu
familia sa în Canada și a venit abia acum, pentru prima oară, într-o scurtă vizită,
căutându-mă, de fapt, pe mine. Nu ca să-mi ceară ceva ci numai să-mi amplifice
amintirile care ne „troieneau” pe amândoi la audierea casetelor cu vocea Denisei.
...Și să-mi retransmită, după atâta timp, și prin „intermediul” său, dragostea
neţarmurită a Denisei față de mine. Și el a fost supus (în 1995) unei operații pe
cord deschis, cu schimbare de valvă (mitrală), cu una metalică, nu la Târgu Mureș,
ci la Hamilton, în Ontario, Canada. Abia dacă am putut distinge pe sternul lui o
ușoară urmă cicatrizată. Mi-a descris în amănunt grija extraordinară a medicilor
canadieni față de pacienții lor și a chirurgului care l-a operat pe el (un chinez
canadian înalt). Acesta din urmă i-a prezentat valva metalică pe care urma să i-o
implanteze și i-a explicat dinainte tot ce intenționa să-i facă în timpul operației.
Separat, a fost contactat și lămurit și de medicul anestezist. La numai cinci zile de
la operație a plecat pe picioarele lui acasă, ca un nou-născut ... Căci de atunci chiar
se simte un alt om și chiar arată cu circa 10–15 ani mai tânăr decât vârsta lui. A
plecat și încă sunt uluit de vizita lui. Sunt convins, ca și el de altfel, că este un
mesager al Denisei. Am căpătat convingerea că Denisa îmi umple mereu timpul cu
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mesaje și mesageri tocmai ca să nu mă cuprindă disperarea. ... Și mai cred că știe
că am continuu nevoie de aceasta, ca și de aer.
Închei aceste concluzii cu o briliantă considerație a ta, Andreia, din mesajul
de ieri:
„Despre coincidențele numerelor care arată ora și minutele, sigur că cei din
exterior pot spune că sunt doar atât, coincidențe! Important însă este că pentru
Dvs. au o semnificație, că o simțiți pe Denisa în spatele numerelor de exemplu,
1:23, 2:22, 3:33 și așa mai departe. Ele sunt menite pentru Dvs. numai, și nu
pentru alții. Știu cum este să vi se pară că anumite amănunte aparent nesemnificative
pentru alții în general, au o semnificație pentru dvs, sunt «un semn».”
Te sărut,
Cu mult drag,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Lidia Vianu, Andreia Maer, Liviu Dinu
Date: Sunday, June 26, 2004, 4:06 AM
Subject: Einstein said ...
Dragii mei,
Îmi amintesc că, undeva, Einstein said „One experiment is enough to negate a
physical principle”. Cu aceasta în minte, vă invit să vedeți poza jpg atașată (573),
cu palma mea deschisă, în care a apărut din nimic o țigară. Poza este o reconstituire
a ceea ce mi s-a întâmplat, de față cu martori (nefumători), la câteva zile de la
înmormântarea Denisei. Acest „experiment-trăire” a avut loc în condițiile în care
(i) eu nu mai fumez de mulți ani, (ii) nicio țigare nu se afla în casa noastră, dar
(iii) ruga mea perpetuă la Domnul era să o țină vie la el pe Denisa și să-i permită
să-mi comunice indubitabil că ea continuă să existe!!!
Vă mai amintesc, de asemenea, banda de hârtie pe care fusese scris de mâna
Denisei „Denisa și Iovițu”, ruptă simetric în două, adică „Denisa ș” și „i Iovitu”, și
pusă într-un loc unde, mai înainte, cu siguranță nu era nimic (garderoba de haine,
complet golită și încuiată).
În fine, închei acest review de evenimente extraordinare cu secvența de
sincronizări care a început odată cu ora zero din ziua Denisei din acest an
(18 Martie 2004), de când pendula noastră din sufragerie s-a reparat spontan
singură, de atunci mergând perfect. Bucuria acestui eveniment m-a făcut să merg
dimineața să iau flori pentru ziua Denisei, dar să iau și urzicile de lângă aceste flori.
Acasă am deschis Cartea de bucate la pagina 145, unde era descrisă prepararea
piureului de urzici, și am descoperit semnul de carton roz, cu strofa „Curajule, ....
Momentul acestei descoperiri a fost marcat „la secundă” de un telefon absolut
neașteptat, de la Turnu Severin, de la o prietenă, care i-a povestit Denisei, în
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ultimul moment dinaintea operației, visul ei despre cel mai frumos pom („este
pomul Denisei” i-a spus în vis o voce, care a continuat „dar să vezi ce livadă din ei
are mai încolo”). Ziua Denisei de 18 Martie a.c. s-a încheiat la orele 24, marcate,
de asemenea „la secundă” de o nouă „meaningful coincidence”, și anume, înainte
de a închide cartea „La vie apres la vie” din care citeam, am vrut să rețin pagina
pentru a putea continua a doua zi. Era tot pagina 145, ca și cea din cartea de bucate
din dimineața acelei zile! Absolut întâmplător am privit la ora de pe ecranul
monitorului: era fix 12:00 PM!
Dragii mei, v-am reamintit ceea ce știați deja, numai câteva evenimente
extraordinare din cele pe care le trăiesc de peste o jumătate de an. Toate reprezintă
un flux continuu de argumente în favoarea aserțiunii că realitatea este mult mai
complexă decât ne putem imagina și că este total controlată de o Forță Divină
coerentă și atotștiutoare. Surprinzător, omenirea se închină în primul rând la „sex”
(204.000.000 de saituri), „money” (122.000.000 de saituri), și mai puțin la „God”
(59.300.000 de saituri).
Ultima carte din Biblie este Apocalipsa, al cărei ultim capitol este Capitolul 22
„Răul și pomul vieții. Fericirea veșnică. Ioan este martorul credincios. Făgăduința
și judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Hristos”, ale cărui ultime două verseturi
sunt: „20. Cel ce mărturisește acestea zice: Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne
Iisuse! 21. Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi cu toți! Amin.”
Vă sărut,
Cu mult drag,
Iovitzu
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Friday, July 09, 2004, 1:45 AM
Subject: Re: Denisa – un nou semnal tare
Dragă Domnule Profesor,
NU cred că vă „filează o lampă”!!! Și cred că, dacă aș crede aceasta, cu toată
jena, v-aș spune – că poate ar fi spre binele Dvs. Sunt convinsă că Denisa, ca și alții
de dincolo, vă trimite semne, și vă călăuzește. Cum v-am mai spus, ea trăiește prin
și alături de Dvs. Este pentru unii greu de crezut, pentru că n-au trecut prin aceasta.
Deși nu atât de puternic și clar cum e cazul Dvs., și eu simt uneori prezența tatălui
meu. Știu însă că nu toți trăiesc aceste experiențe.
Aveți dreptate, și eu cred că minuni există. Și îmi pare bine că nu v-ați
supărat de îndoielile mele. Și mai ales, că verificați, cu mare atenție și efort, să
eliminați orice alte posibile explicații în cazul acestor apariții sau dispariții....Este o
„deformație profesională” care în acest caz e foarte bine-venită.
Cele două apariții – țigara și banda de hârtie, sunt într-adevăr miraculoase, și
minunate, asocierea lor cu Denisa fiind mult mai clară. Și mă bucur că ați avut
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parte de ele. Și vă cred, și le cred. Și de fapt nu are nici o importanță ce cred eu,
pentru că ele sunt minunile adresate Dvs. Tot ce contează este că Dvs. știți că
Denisa este sau vă trimite acea prezență liniștitoare, semnele acestea. Vă place să
credeți aceasta spuneți, sunteți convins de aceasta.
De ce am eu o problemă cu acea dispariție însă (numai cu ea) – mi s-a
întâmplat de câteva ori, ca pur și simplu să-mi dispară obiecte și să mă tai că nu
știu ce am făcut cu ele, dacă le-am mutat din locul obișnuit. Unele le-am regăsit în
niște locuri neașteptate (probabil le luasem în mâna, să fac ceva cu ele, și pe drum
atenția mi-a fost „deraiată” în altă parte și creierul meu nici n-a înregistrat ce-am
făcut, că le-am lăsat/pus undeva foarte aiurea); altele nu. Și atât cât mi-am putut da
seama atunci, nu aveam (cred) de la cine să am vreun semn, sau să aibă vreo
semnificație. Așa că eu poate aș fi zis „ce am făcut cu peria?” sau și mai probabil
„cine a luat-o?” și aș fi rămas profund bulversată și nedumerită și aș fi dat din
umeri, iritată că trebuie să fac rost de o altă perie. Pentru că pentru dispariții se
poate da adesea „vina” pe multe: neatenție, uitare, „scăpări”, sau alți oameni, hoți,
animale/păsări...etc.
Sunt convinsă că ați căutat-o temeinic în toate locurile posibile. Uite, acum,
încercând să vă explic de ce nu aș crede în acea dispariție, am început acum să mă
îndoiesc de mine. Ca să vezi.
Și totuși, nu știu, poate totuși în locul Dvs. aș gândi la fel. Sau mi-ar plăcea să
cred la fel că primesc un semn de la cei de Dincolo. Da, mi-ar plăcea să cred. La
urma urmei, și de ce să nu credem? ce este rău în aceasta? Și de fapt, are vreo
importanță, dacă acest fapt este sau nu o dovadă, semn sau are o reală explicație?
Mai ales dacă noi ȘTIM că cei de dincolo comunică cu noi, sunt alături de noi și ne
călăuzesc și ne ajută. De ce să căutăm explicații? Să lăsăm să existe acest mister,
această taină, acele minuni! Sigur că minunile nu pot fi măsurate, reproduse sau
explicate științific, ele țin de alt domeniu – cum bine spuneți, aceasta este esența
lor.
„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”....
Cu mult drag,
Andreia
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Friday, July 09, 2004, 4:46 AM
Subject: Re: Fw: Alt mod de existență
Draga mea Andreia,
Aseară tristețea tindea din nou să mă copleșească. Denisa, prin voi, spre miezul
nopții, a încercat să mă „smulgă”, în stilul ei surprinzător caracteristic. Era chiar
ora la care încheiasem o lungă convorbire telefonică cu Liviu (pe la 11:00 p.m.),
ora la care Lidia încheia de scris mesajul (11:11 p.m.), și poate ora la care tu te
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gândeai, poate chiar scriai, primul tău mesaj de ieri (care s-a și încrucișat cu al
Lidiei). În plus „rafala de coincidențe” de ore: 11:11 (Lidia), 12:21 (Eu), 1:11(Eu),
1:23 (Eu), 3:45 (Andreia), care simbolizează un fel de (contra) semnătură „Denisa”.
Impresionat de acest „câmp” extraordinar al Denisei, întins simultan peste Măgurele,
București și San Diego, am rupt din nou confidentă mesajelor și le-am „divulgat” și
celorlalți doi membri marcanți ai teamului nostru spiritual virtual „ad hoc”. Deși
îmi propusesem să nu mai comit aceasta ... (nu am cuvinte), decât cu permisiune
expresă.
So sorry, again! Dar orice mesaj pe care-l primesc de la tine, Lidia sau Liviu
eu îl înțeleg, textual, intertextual, simbolic, ... oricum, ca pe un mesaj de la Denisa.
Și simt nevoia să-l împărtășesc, imediat, tot cu voi, chiar mai înainte de a-l sesiza
sau înțelege ceva din el.
Dacă, totuși, din varii motive, consideri mesajul tău strict numai pentru mine,
fă-mi un semn, de exemplu, trimite-ți-l în copie Cc și ție (așa cum voi face, tot ca
exemplu, eu acum pentru mine).
Auzisem de vers, dar (rușine pentru mine), abia acum aflu că este al lui Blaga
și, tot acum, citesc pentru prima oară această frumoasă poezie. În consecință, poți
să-ți imaginezi câte nu mai știu! Este o notă foarte proastă pentru mine. De fapt, cu
excepții, eu nu am citit prea multă poezie din simplul motiv că eu nu pot
iubi natura sau lumea în general, în sine, decât prin intermediul, intim împărtășit,
cu un TINE, care pentru mine este DENISA. Altfel, eu nu pot iubi, numai de
dragul lor, nici Luna, nici Soarele, nici Stelele, nici Patria, nici America, NIMIC!
Am scris și eu, totuși, vreo două poezii, dar toate, deși încep simulând un vortex
foarte general, se termină foarte personal – de exemplu „Spre tine, spre Tine, spre
TINE!” sau „Icoana ta din mine sclipește obsedant!” (traducere după Baudelaire,
versul final din „Harmonie du soir”: „Ton souvenir en moi luit comme un
ostensoir!”). „Handicapul” provine, cred, din aceea ce eu mă simt mereu numai o
(mică) parte dintr-o ființă întreagă, în sensul în care și vorbește părintele Stăniloae
în „Taina Cununiei”.
Ca semn de profundă „mea culpa”, reproduc în încheiere superba poezie
filozofică. După mine, ar fi sublimă dacă în final ar suna în genul:
Căci eu iubesc și flori și ochi și buze și morminte
(Și asta doar fiindcă mi-aduc de Tine-aminte!)
Te sărut, draga mea Andreia,
Cu cel mai mare drag,
Și-ți cer din nou iertare,
Iovitzu
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Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
Lucian Blaga
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
și nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugruma vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –
și-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micșorează, ci tremurătoare
mărește și mai tare taina nopții,
așa îmbogățesc și eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
și tot ce-i neînțeles
se schimbă-n neînțelesuri și mai mari
sub ochii mei –
căci eu iubesc
și flori și ochi și buze și morminte.
(1919)
From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Friday, July 09, 2004, 2:30 PM
Subject: Re: So sorry, again!
Draga mea Andreia,
Îți voi demonstra că sunt sănătos la minte și că nu am idei (puține, dar) fixe.
Într-adevăr, marele Blaga trebuie lăsat just for what he is. Este doar de presupus că
ochii și buzele din versurile sale aparțin unei ființe unice pentru el, și nu unei
omeniri întregi.
Te sărut,
Cu mult drag,
Și iarăși cu fruntea sus,
Iovitzu
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Friday. July, 9, 2004, 7:49 PM
Subject: Vrei s-o asculți pe Denisa vorbind?
Draga mea Andreia,
Deși tu nu o cunoști personal pe Denisa, îți poți face o idee despre personalitatea
ei dacă o asculți cum vorbește. Pentru aceasta, dă-mi, te rog, numărul tău (complet)
de telefon (cu area code, cu tot ce mai trebuie) și o oră/interval (aici) când pot să te
sun și să ți-o dau 5 minute și jumătate pe Denisa, să o asculți (eventual și înregistra)
vorbind de la Dallas cu mine, fericită, după o noapte albă din Martie 1973, de
înregistrări ale primelor spectre multifotonice din lume. Au trecut de atunci peste
31 de ani. Doamne, parcă a fost ieri, ce fericiți eram!
Lidia și Liviu au auzit-o.
Te sărut,
Cu cel mai mare drag,
Iovitzu
From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Monday, July 12, 2004, 8:40 PM
Subject: Re: Vrei s-o asculți pe Denisa vorbind?
Dragă Domnule Profesor,
Dacă nu vă deranjează, sigur. Dar cred că cel mai bine este să vă sun eu –
pentru că adesea programul meu se schimbă neașteptat – într-un interval pe care să
mi-l dați Dvs. plus că este efectiv mai ieftin să sun din State decât invers. Cel mai
bine ar fi când sunt eu la serviciu adică între 8 p.m. și 5 a.m. ora Dvs., căci serile
sunt scurte și „busy”.
Așadar, România este cu 10 ore înaintea SUA. Eu ajung la serviciu
aproximativ 10 a.m., adică 8 p.m. ora Dvs. Luni și Miercuri sunt ocupată între
12:30 și 2:30 ora mea, adică 10:30 p.m. și 12:30 a.m. ora Dvs. Marți și Joi sunt
ocupată între 11:30 și 1:30 ora mea, adică 9:30 p.m. și 11:30 p.m. Și în genere stau
până la 7 p.m. adică 5 a.m. ora Dvs. (din ziua următoare!) în fiecare zi. Drumul de
acasă până la serviciu îmi ia cam 3/4 oră și asta evitând traficul la ore de vârf – de
aceea sunt la serviciu între aceste ore mai puțin obișnuite. Din fericire aici la
UCSD orele de lucru sunt flexibile.
Deci alegeți Dvs. o oră dintre cele la care suntem amândoi disponibili, și vă
sun eu – dacă-mi dați numărul de telefon – fix sau mobil.
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Știu că Dvs. vă duceți seara la Denisa, dar nu știu exact când sau cât de mult
timp. Sper să găsim totuși un interval potrivit. Dacă este neapărat necesar, pot
încerca să vin puțin mai devreme într-una din zile, de exemplu la 9–9:30 a.m.
Cu drag,
Andreia
From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Monday, July 12, 2004, 8:54 PM
Subject: Re: So sorry, again!
Dragă Domnule Profesor,
Mă bucur că ați citit și v-a plăcut această poezie, care mie mi s-a părut foarte
potrivită în acel context. Nu mi-o aduceam aminte exact în întregime, așa că vă
mulțumesc că ați scris-o în întregime. Cât trăiește omu-nvață! Eu nu cred că îmi
amintesc altă poezie de Blaga, și pe aceasta o știam că am avut-o la „Română” în
liceu. Poate și pentru BACalaureat? Nu mai știu. Așa că nu este o notă așa proastă.
Cât privește mesajele mele, puteți să le dezvăluiți când doriți. NU este nici o
problemă. Mă bucur dacă noi toți am reușit să vă mai smulgem din tristețe puțin.
Sunteți pregătit pentru Marea Trecere, aceasta este bine, dar eu cred că totuși,
această ultimă lună plină de tulburări precum prezicea Urania, se va sfârși altfel.
Poate înseamnă doar o pace și liniște și acceptare în suflet, fără tristețe și disperare;
poate o minune vă va aduce aceasta, poate un mesaj foarte puternic și clar de la
Denisa, cine știe?
Nu pot decât să fiu alături de Dvs. în special Duminica viitoare, și să aveți
putere să treceți cu bine prin acea zi, care va fi sunt convinsă foarte plină de emoție
și durere.
Cu drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Tuesday, July, 13, 2004, 1:33 AM
Subject: Re: Vrei s-o asculți pe Denisa vorbind?
Draga mea Andreia,
Aici este ora 1:33 a.m. Poți suna acum?
Numărul meu de telefon fix este: 4574180
Numărul de mobil este: 0724 115 865
Te sărut,
Iovitzu
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From Andreia
To Iovitzu
Date: Tuesday, July 13, 2004, 2:34 AM
Subject: Re: Vrei s-o asculți pe Denisa vorbind?
Dragă Domnule Profesor,
Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să o ascult pe minunata ființă
Denisa, așa de plină de viață și de energie, așa cum a fost. Extraordinară voce, așa
de caldă și catifelată, plină de entuziasm. Mi-au dat puțin lacrimile auzind acea
conversație, de acum peste 30 ani, consemnând descoperirea epocală a acelor
spectre. Deși istorică și profesională conversație, atât de mult dor și dragoste se
ascunde în ea.
Cu drag,
Andreia
From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Tuesday, July, 13, 2004, 3:05 AM
Subject: Sunt foarte fericit că ai ascultat-o și tu pe Denisa!
Draga mea Andreia,
Sunt foarte fericit că ai ascultat-o și tu pe Denisa! Precum vocea, tot așa era și
este și ca ființă. Mii de mulțumiri! Pentru tot. Am primit și mesajul cu articolele
revăzute. Le voi lega curând pe web site de scrisoarea către L.G..
Te sărut,
Cu cel mai mare drag,
Iovitzu
P.S. Îți atașez fereastra de la camera Denisei cu planta ei favorită, cu florile
ca niște mici trompete roșii. Eu, mai exact, Denisa, nu am mai atins-o de anul
trecut. Alții încearcă să o capteze și la ferestrele lor.
Useless.
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Fereastra camerei de lucru a Denisei acoperită cu trâmbițarul, planta ei favorită.

From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Tuesday, July 13, 2004, 3:17 AM
Subject: Re: Sunt foarte fericit că ai ascultat-o și tu pe Denisa!
Dragă Domnule Profesor,
Foarte frumoasă și bogată planta, dar eu cred că (și) prin ea Denisa vă
urmărește, vă privește în casă, pentru că nu poate așa să vă lase, cu tot dorul și
dragostea; în această plantă ca și în alte atâtea lucruri Denisa a pus amprenta de
neșters a sufletului ei cald și plin de dragoste pentru Dvs. și cred că ea trăiește (și)
prin această frumoasă plantă trâmbițar...prin frunzele și florile ei vă mângâiie, vă
privește, vă ocrotește cu tot dragul....
Cu drag,
Andreia
From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Sunday, July 18, 2004, 9:27 AM
Subject: Re: De unde ai simțit tu că mâine ...?
Într-adevăr, azi, de la 9:30 voi fi la Biserica din Măgurele, unde (1) va veni
și Episcopul de București pentru a hirotonisi un tânăr preot; (2) Preotul Paroh va
anunța donația apartamentului nostru din Măgurele către această Biserică; (3) la
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prânz voi lua masa la Casa de Oaspeți împreună cu toți acești prelați și cu rudele
lor apropiate.
Este drept că peste încă 10 zile, Miercuri, 28 iulie a.c., se vor împlini opt luni
de când Denisa a trecut definitiv Dincolo de „tunelul obscur” – Exact cât a prezis
atunci faimoasa Urania pentru zodia mea (Balanță), că „vor urma opt luni de
frământări existențiale”. După care ce?
Deși nu am ajuns să-mi verific e-mailul mai devreme, m-am gândit la Dvs.;
acum probabil sunteți deja la Biserică. Oricum, eu sunt alături de Dvs. și sper să fie
o zi cu totul deosebită. Să nu vă fie frică, că va fi bine, orice ar fi. Și sper că nu fiți
dezamăgit dacă nu se întâmplă nimic ieșit din comun, sau care ar putea fi un semn
de la Denisa. mai este timp!!! Chiar dacă nu vă dă semne, nu înseamnă că ea nu
este alături de Dvs. La orice pas, nu înseamnă că nu vă urmărește cu privirea.
Vă doresc să fie o Duminică cât mai frumoasă, și să vă simțiți cât mai bine.
Abia aștept să-mi povestiți cum a fost.
Cu mult drag,
Andreia
From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Wednesday, July 28, 2004, 2:30 AM
Subject: Re: UrgentMatter
Dragă Domnule Profesor,
Sunt și am fost mereu alături de Dvs. dar în special zilele acestea, mai ales
astăzi, când se împlinesc acele nefaste 8 luni prezise de Urania, cu toată durerea.
Ce s-a mai întâmplat? Ați mai primit semne de la Denisa?
Cu foarte mult drag și compasiune,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Thursday, July, 29, 2004, 2:05 AM
Subject: Re: UrgentMatter
Draga mea Andreia,
Îți mulțumesc din inimă pentru mesajul tău sensibil, la opt luni de când pe
Denisa a luat-o Domnul la El. Deși aparent nimic spectaculos nu se întâmplă în
aceste momente, simt, totuși, în mine și parcă și în jur, o tendință de schimbare mai
profundă.

DIN VIAȚA LUI IOVIȚU

323

Iată, de exemplu, astăzi a apărut o Cruce înaltă de 7 m în mijlocul scuarului
din fața Blocului Turn și a Facultății de Fizică, exact pe axa șoselei București –
Măgurele. Îți atașez, așa cum l-am pozat astăzi, suportul a ceeace va fi o Cruce
Luminescentă, ce urmează să fie inaugurată la 1 August, când este și Ziua Scoaterii
Sfintei Cruci. În prim plan se vede un arbore uscat, ca și țara, uscată la suflet de
Diavol.

Cruce înaltă de 7 m din fața Blocului Turn
și a Facultății de Fizică (în construcție).

From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Preot Dumitru GRIGORE <grigore_dumitru@yahoo.com>
Dr. Adrian GRIGORE <grigore300186@yahoo.com>
Dr. Adrian GRIGORE <adrian@infp.infp.ro>
Date: Saturday, July, 31, 2004
Subject: Aliniere: Împământare și Antenă
Dragă Părinte Dumitru,
Dragă Maestre Adrian,
Apropo de „coincidențe”! Ce părere aveți de coincidența (întâmplătoare?) a
alinierii mormântului nostru de la Măgurele cu antena de radiotelefonie a rețelei
Connex, instalată în curtea noii clădiri a primăriei? „Împământarea” noastră are
astfel o excelentă antenă spre Ceruri, cu o „candelă” roșie permanent aprinsă în
vârf. Am făcut pozele atașate acum o oră.
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V-am dat această temă „de relaxare” împreună cu cele mai „cool” urări de
mid-summer weekend!
Vă sărut,
Iovitzu

Alinierea mormântului nostru de la Măgurele cu antena Connex.

From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Tuesday, August 3, 2004, 8:06 AM
Subject: Re:
Tu spui că trebuie să ne luptăm cu ceva care este în noi, deci cu ceva care
este, într-o formă sau alta, în fiecare dintre noi, deci cu ceva care este, astfel, peste
tot. Dacă trebuie să ne luptăm cu el înseamnă că este de Rău, chiar fundamental
de Rău dacă altă treabă mai bună nu avem decât să ne luptăm mereu cu el. La asta
m-am referit când am spus că lupta noastră cu Răul Diavolul Satana Vicleanul etc.
este „pe viață și pe moarte”.
Tu spui crezi, stoica, din experiență, că această Durere este o stare firească
imanentă iar noi trebuie să ne întărim ca să o suportăm.
Eu spun cred, optimist, tot din experiență, este drept că numai din experiență
trăirea din ultimele opt luni, că mântuirea mea de Diavol nu poate să fie prea
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departe. Sutele de semnalizări observate de mine, multe cu martori, „în numele
Denisei”, îmi alimentează continuu această Speranță. Adevărata mea Durere
începe abia atunci când Diavolul, în varii forme, îmi subminează această Speranță.
Draga mea Lidia, fii convinsă că și eu sunt infinit de îndurător și tare, gata
să suport orice, cu condiția ca Speranța reunirii spirituale sfinte cu Denisa să
rămână intactă!
M-am gândit mult la ce scrii. Nu cred că ne luptăm cu un principiu rău al
universului, ci cu noi. E 10:10. Cred că te-ai elibera de o parte din apăsare dacă
te-ai împăca cu durerea. Știu din experiență că e o stare firească și nu trece, dar
ne întărim noi ca s-o suportăm.
Dragă Domnule Profesor,
M-am gândit și eu la cele spuse de Dvs. și de Doamna Lidia. Eu cred că se
poate să aveți amândoi dreptate într-o măsură. Da, ne luptăm cu Diavolul. El există
fără îndoială. Este durerea rezultatul sau forma luptei noastre cu Diavolul? Nu știu.
Este ea cauzată de Diavol? sau poate că nu, poate că este voia Domnului? Este o
încercare a credinței? o pedeapsă pentru păcate? Eu nu știu. Eu cred că toate se fac
prin voia Domnului, chiar dacă uneori îmi este foarte greu sau imposibil să văd
motivele. Poate că uneori Diavolul este lăsat să câștige momentan, din anume
motive. Ca să vedem cât de rău poate fi, poate.
Fără durere și disperare, nici nu ne-am da seama de puterea speranței,
speranța izbăvirii, mântuirii în orice fel de sens. Pentru că noi nu suntem singuri, ci
Domnul este mereu cu noi. Eu cred că, cu ajutorul speranței, pe care o aveți, în care
credeți, puteți să vă împăcați cu durerea și să o acceptați. Speranța și credința vă
vor da puterea să suportați durerea, dacă priviți această perioadă doar ca o
temporară despărțire, chiar dacă atât de dureroasă. Pentru că la capătul ei se află
lumina și fericirea, și nu veți mai fi despărțit de Denisa, și veți fi mântuit, și nimic
nu vă mai putea să vă îndurereze. Cât de lungă această despărțire, aceasta este după
voința Domnului. Suferiți mult pentru că iubiți mult și ați fost foarte fericit și
norocos. Și pe cât de mult veți fi suferit pe acest pământ, pe atât de fericit veți fi
după. Și atunci se închide ciclul.
Nu știu cum aș putea să vă ajut mai bine. Să știți că citesc cu mare interes și
plăcere tot ce trimiteți. Însă se întâmplă uneori să fiu fie ocupată, fie îmi este foarte
greu să găsesc ceva potrivit de spus, adecvat.
Cu drag,
Andreia
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Friday, August 20, 2004, 11:42 AM
Subject: Re: o idee - Re: denisa_and_iovitzu_popescu's Home Page
Draga mea Andreia,
Aceasta este întrebarea, a fi sau a nu fi scriitor de ADC (After Death
Communication).
Vreau să-ți spun că, după tumultul din jurul meu din primele zile de după
înmormântare (sâmbătă, 29 Noiembrie 2003), a urmat o lungă perioadă de multe
săptămâni de „tăcere asurzitoare”, când toată lumea cunoscută nouă a amuțit. Era
tăcerea de după catastrofă, când gândul și simțirea nu mai au expresie, tăcere
amplificată de toate sărbătorile din Decembrie și Ianuarie.
Denisa a fost singura ființă care a continuat să fie efectiv cu mine și în mine,
și să mă asigure în cele mai varii feluri că nu sunt singur și că „viața și iubirea sunt
eterne” (cum sumarizează un sait ADC). Așa am traversat interminabilele sărbători
de iarnă, numai noi doi, ca în atâtea alte dați, numai Denisa și cu mine –
majoritatea timpului surfând pe internet, prin saiturile ADC, să văd ce fac omologii
noștri din lumea largă. Este o lume extraordinară, pe care nu am cunoscut-o până
acum. Câteva saituri de top din această lume nouă pentru mine le-am comunicat
atunci și prietenilor care – spre primăvară – au început din nou să se apropie de
mine, interesându-se de cum îmi mai merge.
În concluzie, draga mea Andreia, evaluarea ta lucidă a sensului expresiei
experienței mele ADC este cât se poate de oportună. Literatura din acest domeniu
este vastă. Poți să te amuzi și să introduci pe Google cuvinte-cheie corespunzătoare,
cum sunt „after death communication”, 229,000 results, de unde îți pescuiesc, la
întâmplare, saituri foarte vizitate:
After-Death Communication | GriefandMourning.com
After-Death Communication (ADC): Hello From Heaven! by ...
The Healing Effects of After-Death Communications ... a.s.o.
Îmi este clar de mult că nu putem (și nici nu vrem!) să concurăm pe această
piață.
Sens adevărat, profund, ar avea, însă din cu totul altă perspectivă. Dar pentru
asta este nevoie de tot Harul Domnului pe capul nostru să arătăm acestei lumi
ticăloșite cât este de deșartă și înșelătoare averea de aici și cât de puțin i-a mai
rămas până va rămâne numai cu averea de Dincolo – atâta cât și-a adunat acolo,
dacă și-a adunat.
Când ți-am propus să transferăm corespondența noastră pe noul sait ideea era
mai degrabă de depozitare a ei în siguranță undeva, eventual zipată, pentru a nu se
pierde, dar, totuși, accesibilă pentru cine chiar dorește s-o acceseze.
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Excelent ai spus că va trebui să ne gândim bine de tot mai înainte. Deocamdată
varianta concatenării selective, propusă de tine, mi se pare cea mai bună.
Și totuși, să ne mai gândim.
Te sărut,
Cu tot sufletul,
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer
Date: Tuesday, August, 24, 2004, 10:22 AM
Subject: Re: o idee - Re: denisa_and_iovitzu_popescu's Home Page
Draga mea Andreia,
Înainte de a te lăsa în pace să-ți vezi liniștită de activitățile estivale, spune-mi
printr-un simplu „da” sau „nu”, fără alte explicații, dacă te-am supărat cu ceva sau
te-am deranjat în vreun mod oarecare. Spun aceasta deoarece nu-mi aduc aminte
să-mi fi trecut prin gând așa ceva vreodată, dar nici n-am făcut vreo prinsoare,
peste vară, referitoare la „cine scrie cel mai scurt mesaj”. Un astfel de rămășag a
fost realmente făcut în antichitate, la Roma, nu-mi mai aduc aminte între ce
personalități. În fine, începuse vacanța de vară și una dintre ele scrie celeilalte cât
mai pe scurt a putut: „Eo rus” (adica „Plec la țară”). Celaltă personalitate îi
răspunde: „I” (adică „Du-te”).
Încă odată, draga mea Andreia, tu poți să-mi scrii oricât, mult, puțin, de loc,
numai să fiu eu sigur că nu ți-am cauzat nici cel mai mic resentiment! De asemenea, tu
poți să-mi spui absolut orice, fiindcă pe tine, exact ca și pe Denisa, eu nu pot să mă
supăr!
Te sărut,
Cu drag,
Iovitzu
From: Iovitzu
To: Andreia, Victoria
Cc: Lidia, Liviu, Dumitru, Adrian, Cezara
Date: Friday, September 3, 2004, 11:40 PM
Subject: Re: Fw: Denisa și Iovitu!
Draga mea Andreia,
Îți mulțumesc din tot sufletul meu și al Denisei pentru toate gândurile tale și-ți
doresc un week-end alpin californian de vis, de care să-ți aduci cu drag aminte.
Domnul să vă aibă mereu în paza Sa!
Te sărut cu mult drag,
Iovitzu
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From: Andreia
To: Iovitzu
Date: Saturday, September, 4, 2004, 7:22 AM
Subject: Re: Fw: Denisa și Iovitu!
Dragă Domnule Profesor,
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru urări, și Domnul și Denisa să vă aibă
mereu în grijă, și vă urez o săptămână cât mai plină de liniște și semne liniștitoare
și tandre de la Denisa.
Vă scriu când mă întorc.
Toate cele bune,
Cu mult drag,
Andreia

*
* *
TRECUT-AU ANII …
Pe 14 Iulie 2014, scriitoarea Cristina Mihaela Barbu a început seria minunatelor
sale povestiri, pe care le puteți descărca liber la:
Cristina Mihaela Barbu – „Paradoxul e că, atunci când ...4
Eu sunt sigur că Denisa ni le-a trimis să ne mângâie nouă sufletele. Într-una
dintre ele, Criza, ca o hidră otrăvită – Cristina Mihaela Barbu5, din 8 August 2014,
a inserat exact strofa scrisă de Ea cu peste 10 ani în urmă. Aveți în continuare
corespondența mea cu doamna Conferențiar Dr. Cristina Barbu pe acest subiect
cardinal al vieții mele. Mai multe despre Doamna Cristina vedeți la Cristina Mihaela
Barbu – Academia.edu6
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: cristina_barbu2000@yahoo.co.uk
Date: Saturday, June 16, 2018, 7:57 PM
Subject: Curajule, au, n-ai putea
Dragă doamnă Cristina Mihaela Barbu,
Acum câteva minute V-am descoperit, în fine, pe Internet la adresa: Criza, ca
o hidră otrăvită – Cristina Mihaela Barbu
4

http://cristinabarbu.ro/
cristinabarbu.ro/celui-care-stie/criza-ca-o-hidra-otravita/
6 https://independent.academia.edu/CristinaMihaelaBarbu
5
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Aceasta este singura detectată de Google pentru cuvintele de căutare:
„Curajule, au, n-ai putea”
Sunt profund impresionat de această descoperire întrucât articolul de mai sus
cuprinde versurile
Curajule, au, n-ai putea
Să te strămuţi din casa ta?
Din coama de măslin rotată,
În inima-mi înfricoşată?….
care sunt gravate încă din anul 2004 pe piatra funerară care o străjuiește pe soția
mea în Cimitirul Central din Măgurele, Ilfov, vedeți atașamentele. Eu am găsit
aceste versuri scrise de mâna soției mele pe un carton roz de calculator, după cum
puteți vedea în al treilea atașament. Întrebarea mea este unde le-a găsit publicate
soția mea înainte de anul 2004?
Este evident că ele reprezintă traducerea ultimei strofe din poemul „Nonno's
Last Work” by Tennessee Williams, redat în continuare mai jos.
Sunt sigur că sunteți o femeie extraordinară, cum rezultă din exprimarea
poetică, precum și din CV-ul Dvs., Curriculum vitae Europass – spiruharet.ro
Cu cea mai aleasă considerație,
Iovitzu
Ioan-Iovitz Popescu – Wikipedia7
Nonno's Last Work
How calmly does the orange branch
Observe the sky begin to blanch
Without a cry, without a prayer,
With no betrayal of despair.
Sometime while night obscures the tree
The zenith of its life will be
Gone past forever, and from thence
A second history will commence.
A chronicle no longer gold,
A bargaining with mist and mould,
And finally the broken stem
The plummeting to earth; and then
7

https://en.wikipedia.org/wiki/Ioan-Iovitz_Popescu
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An intercourse not well designed
For beings of a golden kind
Whose native green must arch above
The earth's obscene, corrupting love.
And still the ripe fruit and the branch
Observe the sky begin to blanch
Without a cry, without a prayer,
With no betrayal of despair.
O Courage, could you not as well
Select a second place to dwell,
Not only in that golden tree
But in the frightened heart of me?
Notă: Versiunea scrisă a acestei poezii în piesa originală a folosit „orange
branch” (ramură de portocal), iar „olive branch” (ramură de măslin) a fost inclusă
în versiunea de film. Denisa a văzut filmul şi probabil de aceea a folosit „măslin”
în loc de „golden tree” în traducerea ei a ultimei strofe de mai sus.
From: Cristina Barbu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Saturday, June 16, 2018, 9:18 PM
Subject: Re: Curajule, au, n-ai putea...
Lumea este atât de mică, dragă domnule drag! Permiteți-mi să vă spun așa, ca
o punte peste lumi, peste ani, când câteva versuri ale lui Tennessee Williams ne
unesc fără să ne cunoaștem. Cunosc versurile de mică, în liceu știam sute de poezii,
mă înregistrau colegii pe casete audio, una din sutele de poezii, era aceasta. De
unde o știu??? Habar nu am. Apoi, târziu, am citit câteva traduceri ale operei lui
Tennessee Williams, și printre poezii, am găsit versurile mele. La fel cum știam o
poezie, acum am uitat-o, deh, anii, și târziu, când a apărut internetul, am aflat că
este scrisă de Sappho.
Sunt profund impresionată de ce poate face Dumnezeu, mi-e greu să cred că
este doar o coincidență, sau, cum se spune, coincidențele poartă un nume: Dumnezeu.
Sunt profund impresionată de dumneavoastră, de soția dumneavoastră, chiar din
lumea de dincolo, sunt profund privilegiată să vă cunosc. Și ca să vă mai spun ce
poate face Dumnezeu, acum doi ani, am publicat un volum, este de fapt, un roman
autobiografic, am vrut să rămână ceva după părinții mei, după bunicii mei, s-a vrut
ca o culegere de amintiri din copilărie legate de o poveste de dragoste, Taina,
personajul feminin care dă numele cărții îndrăgostită de Tu, Dor. Apoi, la îndemnul
unui coleg, prieten și mentor în același timp, am început să studiez legenda

DIN VIAȚA LUI IOVIȚU

331

Craiului de Rouă, o legendă a Olteniei, vrând să o transpun, cumva, într-un roman.
Și am dat peste un poem dramatic al lui Zaharia Bîrsan, scris pentru soția sa,
actriță, în 1934. Personajele sunt Taina și Alean, (aproape Tu, Dor).
Ce legături unește oamenii la așa distanțe, la după atâtea timpuri. Coincidențe???
E mult mai mult!
Cu multă stimă, repet, este un privilegiu să vă cunosc, în teza mea de doctorat, în
care am studiat metalele grele de pe Jiu, folosind ICPMS, am citit multe articole,
unele ale dumneavoastră și ale soției, despre spectroscopie, domnule drag, iar numele
dumneavoastră pe emailul meu, m-a surprins și m-a emoționat.
Coincidență????
Cu stimă!
Cristina Barbu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Cristina Barbu
Cc: Andreia MAER, Bogdan BITA, gelunegrea@yahoo.com,Cristian Stoica
Date: Saturday, November 16, 2019, 4:38 PM
Subject: Curajule
Dragă Doamnă Cristina,
Iată și primul interviu din viața mea, acordat periodicului lunar Pro Măgurele –
Ziarul comunității noastre | Primăria ..., nr. 9 – Septembrie, pagina 58
V-ați adus oare aminte unde ați văzut strofa:
Curajule, au n-ai putea
Să te strămuţi din casa ta?
Din coama de măslin rotată,
În inima-mi înfricoşată?
inserată în Criza, ca o hidră otrăvită – Cristina Mihaela Barbu?9
Dragi salutări din Măgurele (lângă București) în prag de iarnă,
Cu prietenie,
Iovitzu
8
9

https://primariamagurele.ro/wp-content/uploads/2019/10/NR9-SEPTEMBRIE-compressed.pdf
http://cristinabarbu.ro/celui-care-stie/criza-ca-o-hidra-otravita/
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From: Cristina Barbu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Sunday, November 17, 2019, 2:13 PM
Subject: Re: Curajule
Dragă Domnule,
Sunt atât de mândră să vă cunosc. Nici nu vă dați seama! Aș fi vrut să citesc
un interviu cu Dvs. câteva ore, dar a fost atât de scurt. Meritați mai mult!
Din păcate, încă nu știu de unde știu. Am să vă spun imediat ce o să
găsesc ceva.
CB
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Cristina Barbu
Cc: Andreia Maer, Bogdan Bita, gelunegrea@yahoo.com, Cristian Stoica
Date: Sunday, November 17, 2019, 8:56 PM
Subject: Re: Curajule
Dragă Doamnă Cristina,
Iubita mea soție, Denisa, a trecut la Domnul în seara zilei de Miercuri,
26 Noiembrie, 2003, la orele 21:33, ca urmare a unui malpraxis al trufașului
chirurg DRACU din Târgu Mureș.
De atunci Denisa a rămas într-o permanentă comunicare cu mine, unul dintre
episoadele extraordinare fiind transmiterea strofei „Curajule” în limba română chiar
în ziua ei de 18 Martie 2004, de aniversare a nașterii. Vă atașez mesajul, scris de
mâna Denisei, și pozele de la Parastasul de Un An, din Noiembrie 2004. În ultima
poză o vedeți pe doamna Academician Margareta Giurgea între mine și doamna
preoteasă Kamelia Ionescu în Cimitirul Central din Măgurele.

Strofa „Curajule” în limba română găsită chiar
în ziua aniversară a Denisei, de 18 Martie 2004.
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Piatra de granit dăltuită cu strofa „Curajule”
de pe mormântul Denisei și al meu din Măgurele.

Doamna Academician Margareta Giurgea, între mine și doamna preoteasă Kamelia Ionescu,
la Parastasul de Un An, Noiembrie 2004, în Cimitirul Central din Măgurele.
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Mesajul Denisei, prin Dvs., mi se pare inserția, după zece ani, în 8 August 2014,
a strofei „Curajul” în povestea Dvs., Criza, ca o hidră otrăvită – Cristina Mihaela
Barbu, fără ca Dvs. să vă mai amintiți de unde știți de ea. Dar chiar acesta este
miracolul, unul dintre numeroasele făcute cu mine de Denisa după anul 2003.
Observ că la mulți mesageri parcă li se șterge apoi memoria mesajului pe care
mi l-au adus.
Cu mare emoție,
Vă sărut drag mesager Cristina Mihaela,
și La Mulți Ani!
Iovitzu
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Cristina Barbu
Cc: Andreia MAER, Bogdan BITA, gelunegrea@yahoo.com, Cristian Stoica
Date: Tuesday, November 19, 2019, 1:30 AM
Subject: Re: Curajule
Dragă doamnă Cristina,
Drag mesager al Denisei,
Calde mulțumiri pentru sensibila confirmare a miracolului cu strofa Curajul
din povestea Dvs. Vă atașez câteva pagini cu detalii ale tragediei noastre, a Denisei
și a mea, în Noiembrie 2003, la Târgu Mureș. Veți înțelege, astfel, de ce Denisa
implora Curajul să vină în inima ei.
Cu aleasă prețuire,
Iovitzu
From: Cristina Barbu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Tuesday, November 19, 2019, 5:30 PM
Subject: Re: Curajule
Șocant! Lucram la o revistă, deh, vorba lui Caragiale, familie mare, renumerație
mică, mai rotunjesc veniturile, recenzând articole, aranjându-le, o ocupație care
mie îmi place, aflu multe noutăți, uneori mă pomenesc uitând de font, de mărimea
literelor, trec pagina citind și uimindu-mă de neștiința mea. Îmi place să fac asta
ascultând în surdină muzică veche, anii ’50 –’60 –’70, perioada celei mai bune
muzici. întrerupsei la un moment dat, cu articolele și văzui mesaj nou. Apoi,
începui a citi. Apoi, a reciti. Apoi, a rememora. Am retrăit moartea tatălui meu,
exact ca în Moartea domnului Lăzărescu, plimbat cu ambulanța pe la diverse
spitale, sperând, cedând, apoi iar crezând. AVC tranzitoriu, în câteva zile, va pleca

DIN VIAȚA LUI IOVIȚU

335

acasă, a spus doctorița, tot un soi de zeu, la care ne dusesem cu recomandări, ca și
cum ziua ei era tot timpul ocupată de bolnavi, dar ea pleca acasă la ora 14,00,
atunci de ce trebuiau selectați bolnavii? Era imediat după Crăciun afară ningea.
Când în sfârșit l-am internat la Terapie Intensivă, asistenta șefă: „Domnul profesor
Toropu! Mi-a fost profesor!” Ne-am bucurat, era pe mâini bune, blândul și
taciturnul meu tătic. Mare și cuminte ca un urs. Da, aceeași asistentă care o zi după,
a jucat în picioare, la propriu, florile mamei: „Aici nu e sală de întâlnire, e mediu
steril!” Zici?! Mediu steril, dar se montau termopane, era un frig cumplit îi
adusesem mănuși tatei. Da, în spital. Și praf, locul în care se lucra, era separat cu
un plastic de bolnavi. Cine îndrăznea să zică ceva? Apoi starea tatei s-a înrăutățit,
zeița a venit în sfârșit cu un coleg, din Olimp și el: „Eu v-am spus că e grav!”!
Serios? Parcă ar fi trebuit să-l luăm acasă! Eu așa înțelesesem cu mintea de
muritor. Apoi, ziua fatală, Boboteaza. Asistenta, nu i-a citit foaia de observație, i-a
administrat glucoză netamponată, tata era diabetic. În câteva ore, a cedat tot
organismul. Apoi, neputință, furie, frustrare, scuze, eu v-am spus!, întrebări.
Îndoială, dacă făceam mai mult?
Înțeleg tot prin ce ați trecut. De fapt, nu înțeleg, intuiesc! Omul lângă care
trăiești? Nu, nu el. Da, era ordinea firească, tata, mama, apoi noi. Dar tata era tânăr,
atât de tânăr prin felul lui cuminte de a fi, mucalit, boem. De abia făcuse 67 de ani.
Of, era tare gurmand. Și mare, ca un urs.
Îmi pare rău din suflet că am trecut acel octombrie fără să știu nimic. Fără să
simt? Nici eu nu mai știu. Încerc să retrăiesc, să-mi dau seama dacă am simțit ceva.
Dar, dragă domnule, dumneavoastră ați trăit ceea ce puțini oameni trăiesc. Nu ceva
comun, nu ceva banal, ați trăit dragostea adevărată, comuniunea perfectă. Restul
vieții să trăiești din amintiri frumoase, nu încărcate de ură. Este un privilegiu.
Puțini trăiesc asta! Și eu știu ce înseamnă! O singură iubire, toată viața. Îmi amintiți
mereu că nu trebuie să uiți că mâine s-ar putea să nu mai poți spune Te iubesc! Sau
să nu mai aibă cine-ți spune asta!
În urmă cu 9 ani, fata noastră a avut un accident de mașină! De abia dăduse
bac-ul. Cumplite momente, a lovit-o un nebun exact pe trecerea de pietoni, a
aruncat-o în aer, și a zburat, efectiv aproape în cap. A pus instinctiv mâna să-și
apere fățuca frumoasă. Când am ajuns lângă ea, vă spun, au fost clipe în care am
trăit paralel cu mine, parcă mă vedeam de undeva, de sus, haotică, bezmetică, parcă
alcoolică, la câțiva pași de ea, era un bătrân, m-a luat de mână și mi-a spus: „Să vă
duceți la biserică, tataie, eu am văzut totul, Dumnezeu a ținut-o de mână.” Mai
târziu, când am aflat succesiunea evenimentelor, am știut că nu a fost singură. Nu
scăpa dacă era singură. Nu avea cum! Era un miracol pentru toți cei din jur! Și anul
acesta, în vară, băiatul nostru a dat la master. Grea admitere, la UNATC, Regie.
Întinsă pe multe zile. Locuri puține, candidați mulți. A intrat demotivat, trist,
desprins de lume, dezamăgit, (dar asta este o altă poveste, pentru altă seară). M-am
rugat să-l țină EL de mână și Radu să simtă. Radu are o melodie, aproape un
leit-motiv al finalului filmelor lui, când după un eveniment trist, apare o rază de
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speranță. Când a intrat, a început să sune un telefon al cuiva din comisia de
admitere, exact melodia aceea. Și Radu a simțit cum îl ține EL de mână. Și a intrat
la Master.
Noi, oamenii spunem mereu: Nimic nu e întâmplător. Pentru că în Totul e
El.
Vă mulțumesc pentru ceea ce mi-ați trimis. Am citit și recitit. Cum spunea
Apostol Bologa: „Pe ură nu crește nimic, ca pe mlaștină!”, așa e, doar din dragoste
trăim, ne naștem, și uneori, murim!
C.
From: Cristina Barbu
To: Ioan-Iovitz Popescu
Date: Sunday, December 1, 2019, 1:34 PM
Subject: Re: o doamnă jignind un domn și invers
Dragă domnule,
Mi s-a aprobat, după mulți ani, scoaterea postului la concurs, și lucrez de
câteva săptămâni la dosar. Sunt o perfecționistă, aproape că dau în atitudine
obsesiv compulsivă. Nu mi se pare perfect nimic din ce fac, și corectez, corectez,
corectez.
Citesc destul de greu ceea ce îmi trimiteți word, probabil că office-urile
noastre nu sunt compatibile, așa că toate cuvintele îmi vin legate, împreunate, și din
dorința de perfect, mai întâi le separ, apoi le citesc. Repet, ceea ce ați trăit Dvs. e
unic, special, nici nu vă dați seama că unii și-ar da viața pentru o oră din ceea ce ați
avut Dvs. Și povestiți extrem de cuminte și frumos ceea ce ați trăit. Cursiv, și îmi
imaginez povestea vieții dvs. cum curge prin fața mea. Dragă domnule, am vrut ca
după părinții și bunicii mei, să rămână ceva, povestea lor să fie citită, să intre în
casele oamenilor, cartea lor să stea pe un raft, printre alte povești. Asta merită și
povestea doamnei Denisa, pe care o simt atât de aproape de inima mea, povestea
dvs. Nu renunțați la asta, scrieți iubirea vostră și dați-o lumii. Dacă pot să vă ajut
cu ceva, o fac cu mare plăcere. Sunt onorată, sunt privilegiată să vă cunosc. Sunteți
undeva sus, așa vă văd eu, puțini ajung la înălțimea Dvs. și a doamnei Denisa. Prin
minte ați ajuns acolo, prin intelect, prin muncă, nu prin politică și lingușeală. Sunt
onorată să vă cunosc!
P.S. Citesc acum, de ziua românilor o poveste din viața lui Corneliu Coposu
și mă întristează. Nu am știut să ne respectăm eroii. În schimb, i-am ridicat pe cei
ce nu merită. De ce suntem așa? De ce ne iau ochii câteva cuvinte, promisiuni
deșarte și vorbe goale?

DIN VIAȚA LUI IOVIȚU

337

Eram în București când au venit minerii, în ’90. Aveam fizica cu dl. prof.
Muller, era aproape căsătorit cu laboratorul, aproape la orice oră îl găseam lucrând.
Era blând, aproape nimeni nu învăța la el, toți copiau, deh, jigodițe, ca mai toți
studenții. Mie mi-a fost rușine de el să copiez, mi se părea că mă privește cu ochii
aceia blânzi, astfel încât am luat printre cele mai mici note. În ziua aceea, când au
venit minerii, l-am găsit stând în fund în mijlocul laboratorului, totul era răsturnat,
spart, substanțe aruncate pe jos, își făcuseră nevoile în aparate. Plângea. Nu merita
asta.
Trist destin au românii, făcut cu mâna lor!
VIDEO Corneliu Coposu, huiduit de Ziua Naţională a României. Cum a trăit
marele lider ţărănist diversiunea de la Alba Iulia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Cristina Barbu
Date: Sunday, December 1, 2019, 4:55 PM
Subject: Re: o doamnă jignind un domn și invers
Distinsă Doamnă Cristina,
Sunt atât de încântat de Dvs., noul mesager al Denisei, încât trimit acest
mesaj la toți colegii și prietenii (la care îmi permit) de la Academia Română și de la
Măgurele.
Cele mai calde mulțumiri pentru delicata Dvs. înțelegere și încurajare,
Cu aleasă prețuire,
Iovitzu
From: Liviu Florin Dinu
To: Ioan Iovit Popescu
Date: Sunday, December 1, 2019, 7:08 PM
Subject: Re: o doamnă jignind un domn și invers
Stimate Domnule Profesor,
Sunt extrem de impresionat de forwardarea schimburilor Dvs. de mesaje.
Foarte curând, acest sentiment mă va face sa iau calea Măgurelelor (versiunea
românească a Cambridge-ului) pentru a vă revedea.
Cu mult drag,
Liviu
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Cristina Barbu, Andreia Maer
Cc: Bogdan Bita, gelunegrea@yahoo.com
Date: Wednesday, December 25, 2019, 12:33 PM
Subject: Curajule, au, n-ai putea...
Dragă Doamnă Cristina,
În căutarea autorului traducerii strofei Curajule, de la primul meu mesaj
către Dvs. din Jun 16, 2018 și până la mesajul primit azi noapte de la finii noștri
Radu (eminent student la Duke University) și Claudiu Vasilescu din North Carolina,
am ajuns să fiu sigur că Denisa este autorul acestei strofe.
Pentru contextul în care apare această strofă, cardinală pentru Denisa și
pentru mine, vă dau în continuare un extras din finalul piesei Noaptea iguanei de
Tennessee Williams, tradus din limba engleză de Antoaneta Ralian...
Deodată se aude vocea lui Nonno, care strigă puternic.)
NONNO: Hannah! Hannah!
(Hannah aleargă la el, dar bătrânul iese din cămăruţă în scaunul lui pe rotile.)
HANNAH: Bunicule! Ce este?
NONNO: Cred că l-am – terminat! Repede până nu-l uit! Creion, hârtie! Repede!
Te rog! Gata?
HANNAH: Da, totu-i pregătit, bunicule.
NONNO
(cu un glas puternic, exaltat):
„O, ramura de portocal, cu câtă linişte priveşte
În zori, spre cerul care se-nnălbeşte
Fără o rugă, fără un strigăt de chemare,
Fără un cât de firav semn de disperare.
Când noaptea îşi va-mbrăca vălul cernit
O să se-nalţe pomul spre zenit,
Şi din această clipă absolută,
A doua eră fi-va începută.
Nu slove de-aur scriu acum izvodul,
E doar un târg, cu pâcla şi cu glodul,
Şi la sfârşit, ramura-i frântă,
Cu fruntea în pământ, înfrântă.
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Este răstimpul încercării celei dure
Pentru făpturile cu sufletele pure,
Ce nimburi verzi ar trebui să se arcuiască
Peste obscena şi corupta iubire pământească.
Şi ramura cu rodul pârguit priveşte
În zori, spre cerul care se-nnălbeşte,
Fără o rugă, fără un strigăt de chemare
Fără un cât de firav semn de disperare.
O, tu, Curaj, n-ai putea oare,
Să-ţi făureşti două cuibare,
Unul în pomul aurit,
Altul în sufletul meu chinuit?”
L-ai scris?
HANNAH: Da!
NONNO: Tot?
HANNAH: Cuvânt cu cuvânt.
NONNO: E terminat?
HANNAH: Da.
NONNO: Oh! Doamne! În sfârşit terminat?
HANNAH: Da, în sfârşit terminat.
(Plânge. Dinspre plajă aud voci care cântă.)
NONNO: După atâta aşteptare!
HANNAH: Da, a fost o aşteptare lungă.
NONNO: Şi e bun! E bun?
HANNAH: E-e...
NONNO: Bun?
HANNAH: Frumos, bunicule! (cutremurată şi-şi astupă gura cu pumnul.) Oh,
bunicule, sunt atât de bucuroasă pentru tine! Îţi mulţumesc c-ai scris un poem atât
de minunat! A meritat întreaga aşteptare. Acum ai să poţi dormi, bunicule?
NONNO: Mâine dimineaţă ai să-l baţi la maşină?
HANNAH: Da, am să-l bat la maşină şi am să-l trimit la revista Harper.
NONNO: Cum? N-am auzit ce-ai spus, Hannah.
HANNAH (strigând): Mâine îl bat la maşină şi-l expediez la Harper, mâine! Şi ei îl
aşteaptă de multă vreme, ştii doar.
NONNO: Da, acum aş vrea să mă rog.
HANNAH: Noapte bună. Acum trebuie să dormi, bunicule. Ai terminat cel mai
frumos dintre poemele tale.
NONNO (slab, îndepărtându-se): Da, mulţumită şi slavă...
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Andreia Maer, Cristina Barbu
Cc: Bogdan BITA, gelunegrea@yahoo.com
Date: Monday, December 30, 2019, 1:51 AM
Subject: Re: Curajule, au, n-ai putea...
Iată o înregistrare mai bună a acestei capodopere:
Night of the Iguana – final poem Nonno’s poem – YouTube10

10

https://www.youtube.com/watch?v=UEKBRi9ofHc

CAPITOLUL 9
TAINA CRISTINEI BARBU1

După rit nou, începuse vara. Soarele, citind calendarul, aflase, și câteva zile
pârjolise cu năduf în jur. Obosise de acum, și de câtva timp, nori oacheși, mustăcioși și
încruntați se înfipseseră pe cer. Nimic nu-i urnea. Deasupra, nici un alt cer.
Mă plimbam prin curte încercând să găsesc ceva de făcut. Din când în când,
mă uitam spre cer, sperând să găsesc măcar o rază, să-i strig, ca în copilărie „ce se
dă nu se mai cere!” Dar soarele, deja obosit, nu mă băga în seamă.
Spre seară, plictisită de hoinăreala fără rost, intru în casă. Liniștea din jur,
norii prea apropiați de pământ, ca un acoperiș ceresc coborât cu neîncredere de
Dumnezeu, peste acoperișurile ridicate de oameni, îmi dau sentimentul de toamnă
târzie, parcă acum aștept fumul din horn să se vălătucească spre cer, sălbatic și
cald. Deasupra, niciun soare!
Pe e-mail, un singur mesaj, de la Ioan-Iovitz Popescu. Inițial, dau să șterg
mesajul, cine știe ce virus pot lua. Dar numele îmi e cunoscut, memoria mea,
catatonică nu vrea să-mi dea detalii. Nu acum. Târziu, deschid, totuși, mesajul.
Draga doamnă Cristina Mihaela Barbu,
Acum câteva minute v-am descoperit, în fine, pe Internet la adresa
Criza, ca o hidră otrăvită – Cristina Mihaela Barbu2
Aceasta este singura detectată de Google pentru cuvintele de căutare
„Curajule, au, n-ai putea”. Sunt profund impresionat de această descoperire
întrucât articolul de mai sus cuprinde versurile
Curajule, au, n-ai putea
Să te strămuţi din casa ta?
Din coama de măslin rotată,
În inima-mi înfricoşată?
1 Acest capitol a fost scris de doamna Conf. Dr. Cristina Mihaela Barbu. Vedeți și la
http://cristinabarbu.ro/diverse/curajule/
2 http://cristinabarbu.ro/celui-care-stie/criza-ca-o-hidra-otravita/
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care sunt gravate încă din anul 2004 pe piatra funerară care o străjuiește pe soția
mea în Cimitirul Central din Măgurele, Ilfov. Eu am găsit aceste versuri scrise de
mâna soției mele pe un carton roz de calculator, după cum puteți vedea în
atașament. Întrebarea mea este unde le-a găsit publicate soția mea înainte de
anul 2004?
Este evident că ele reprezintă traducerea ultimei strofe din poemul „Nonno’s
Last Work” by Tennessee Williams, redat în continuare mai jos.
Cu cea mai aleasă considerație,
Iovitzu
Nonno’s Last Work
How calmly does the orange branch
Observe the sky begin to blanch
Without a cry, without a prayer,
With no betrayal of despair.
Sometime while night obscures the tree
The zenith of its life will be
Gone past forever, and from thence
A second history will commence.
A chronicle no longer gold,
A bargaining with mist and mould,
And finally the broken stem
The plummeting to earth; and then
An intercourse not well designed
For beings of a golden kind
Whose native green must arch above,
The earth's obscene, corrupting love.
And still the ripe fruit and the branch
Observe the sky begin to blanch
Without a cry, without a prayer,
With no betrayal of despair.
O Courage, could you not as well
Select a second place to dwell,
Not only in that golden tree
But in the frightened heart of me?
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„This poem is taken from the movie «The night of the iguana». A secondary
character, the blind old man that is staying in the hotel with his daughter, writes
the poem as the movie goes ... He dies right after finishing his own poem.”
…A urmat o perioadă în care am căutat, am răscolit, prin amintiri, prin
caietele de la școală, păstrate într-o cutie, bilețele, scrisori. Uneori, un gând îmi
dădea ghes, mă ridicam noaptea din pat și căutam în rafturi, prin vreun manual
vechi de literatură universală. Da, știam aceste versuri, le știam din liceu, știam pe
atunci zeci de poezii, sute de citate, dar aceste versuri, nu reușeam să descopăr
de unde le știam. Vedeam cuvintele scrise, le vedeam în fața ochilor, așa cum le
descoperisem atunci când le-am citit prima oară, când le-am învățat, dar nu le găseam.
Se cuvine, aici, o scurtă poveste. În noiembrie 2003, soția domnului Acad.
Ioan-Iovitz Popescu, doamna Denisa Popescu, se stinge ca urmare a unei complicații
după o operație, care trebuia să fie una de rutină, pe cord. După câteva luni, în
primăvara următoare, domnul Profesor vrea să pregătească unul din felurile de
primăvară preferate ale Denisei (iertați-mă domnule Profesor, în inima mea, ea nu
poate fi decât Denisa, atât), un piure de urzici. Deschide cartea de bucate, și la
pagina care descria acest fel de mâncare, găsește un bilet roz, scris de Denisa cu
versurile: „Curajule, au n-ai putea…..”.

În 2014, eu încep povestea Tainei, pe blogul meu. La capitolul Criza, ca o
hidră otrăvită, eu scriu aceste versuri, fără să știu de unde le știu. În 2016, apare
cartea Taina, care include și acel capitol. În Iunie 2018, domnul Profesor, caută pe
Google aceste versuri, căutarea îl duce la blogul meu. De atunci, luni de zile, eu
scotocesc în căutarea unui răspuns.
Aceasta este povestea unei prietenii descoperite pe net, între timp, am găsit
de unde cunosc numele domnului Profesor, este în bibliografia lucrării mele de
doctorat, cu câteva articole despre spectroscopie. Iar Denisa, un fizician cunoscut
în toată lumea științifică, a fost nominalizată de patru ori la Premiul Nobel pentru
fizică.
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Denisa a fost povestea frumoasă din viața domnului Profesor. Este foarte
greu să fii povestea frumoasă din viața cuiva. Asta nu este o întâmplare, este o
responsabilitate. Ai făcut fericit pe cineva, apoi ai plecat. Asta nu se poate. Ai o
menire, o noimă, o sarcină. Denisa a rămas cumva, este undeva pe umărul domnului
Profesor, îi spune asta mereu, îi lasă bilețele. Pe Denisa, o port și eu pe umeri de atunci.
Se spune că Dumnezeu dă fiecăruia cât poate duce, de ce sunt unii ca Iov și
Noe la un loc? De ce mereu, Dumnezeu le testează credința? O vulpe își va mânca
un picior pentru a scăpa de capcană, are sens, nu? Un om nu poate să-și mănânce
nici piciorul, nici sufletul ca să scape din situațiile în care e prins uneori. Poate că
nici măcar nu avem instinctul acesta al supraviețuirii, cu orice preț. Totul în viața
noastră, chiar și dorința de supraviețuire, are o limită. Bineînțeles, facem multe ca
să scăpăm din capcane, vrem să supraviețuim, vrem să ne eliberăm, eliberarea nu
este, însă, implicită. Nu putem, rămânem în aceeași capcană, ne chinuim, plângem,
ne izolăm, cine poate să înțeleagă, cine poate să ajute? Nu întotdeauna capcanele
sunt la fel, capcana mea este mai cumplită decât orice capcană și parcă nimeni nu a
trecut prin asta. Dar cumva, ne descurcăm, prinși de picior, sau de suflet ne ducem
mai departe existența, cu o piatră grea ce atârnă și, uneori, ceea ce pune jos pe
cineva, pe noi ne împinge înainte, dă un sens, un control. Și din când în când, ceea
ce alții cred că împiedică viața, este de fapt, ceea ce ne face să ne continuăm, să
tragem cât putem, să trăim, chiar.
Când cineva drag pleacă de lângă noi, definitiv, intrăm într-o astfel de
capcană. Chiar instinctul comun de supraviețuire dispare. Pentru ce luptă? Pentru
ce viață? Pentru cine? Cumva, trecem. Cum rămânem? Ce rămânem? Asta știm
doar noi! Dar acela care a plecat, nu pleacă niciodată cu totul. Avem uneori
sentimentul că este lângă noi, ne trezim la ore fixe, găsim scrisorele, bilețele,
câteodată, un ceas se repară din senin, altădată o podea scârțâie, realizăm târziu, că
poate ….. Pentru aceia care cred în Dumnezeu, moartea nu are importanță. Nu este
un sfârșit, doar un alt început, o altă șansă. O reunire.
Nu l-am cunoscut pe domnul Profesor pe cale științifică. Doamne, de câte ori
ne zbatem pentru un vis, pentru o dorință, dăm ani din viața noastră pentru o idee.
Și nu se îndeplinește. Dar câteodată, pentru alte vise, se zbat alții și ne trezim cu
câte o dorință realizată, fără să punem o cărămidă, fără un strop de transpirație.
Destin? Dumnezeu? Nu am făcut niciun efort să cunosc un om ca domnul Profesor.
Nu am scris vreun articol de mare valoare, nu am făcut nicio descoperire, nicio
invenție. Cineva a făcut pentru mine totul. Eu doar am deschis un mesaj.
Noi suntem ceea ce suntem, nu numai prin trăirile noastre, nu numai prin
experiențele noastre, ci și prin relațiile noastre și prieteniile noastre. Prin cei pe
care îi iubim, prin cei care ne iubesc, prin cei care ne poartă grija, prin cei din jurul
nostru. Cu cât sunt mai puternice aceste legături, cu atât viața este mai puțin
îngrozitoare. Prietenia cu domnul Profesor mă onorează, mă ridică. Iar îngerul de
pe umărul său, stă din când în când și pe umărul meu.

CAPITOLUL 10
VISUL VICTORIEI
Iat-o pe iubita noastră fostă studentă Victoria Plaveti1 după mai mult de 30 de
ani, acum profesoară la Manhattan College – Wikipedia2.
From: Victoria Plaveti <vplaveti01@manhattan.edu>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Jun 28, 2018, 9:16 PM
Subject: Cu drag de la Brașov
Mailed-by: manhattan.edu
Iovitzu dragă,
Am plecat din România, ducând cu mine multă iubire de la toți cei dragi și
înnobilată de participarea la frumoasa și reușita Conferință NP-2018 Brașov, cu
imensă recunoștință de a face parte din generația de fizicieni care am fost școliți, de
cei mai buni profesori ai Facultății de Fizică din București.
Personal, am fost foarte norocoasă, să te am Iubite Iovitzu, ca „dascăl” la
cursul de „Fizica Laserior”, conducător pentru MS fizica Laserilor cu He-Ne... și în
primul rând să fiu sub aripa ocrotitoare a Denisei, în laboratoarele cu Laseri, unde
mi-a explicat și mi-a arătat holograme, am simțit infinitul împreună, prin iubirea
nesfârșită ce ne poartă prin Univers.
Infinitul este dragostea din sufletele noastre.
Cu cele mai bune gânduri și mari îmbrățișări,
Love you!
Victoria
1

victoria.plaveti@manhattan.edu
VICTORIA PLAVETI
Courses Taught
 PHYS 191: Physics I Lab
 SCI 201: Introduction Astronomy
 SCI 221: Introduction Meteorology
 SCI 230: Great Ideas in Physics
 SCI 242: Fundamentals of Physical Science
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_College
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Victoria Plaveti și Nicolae-Victor Zamfir, Brașov, 2018.

Măgurele 8 August 2001, vizita Victoriei cu copii Cristiana și Tony Jr.
Ca de obicei, Denisa îmi face cravata (eu nu știu) și mi-o pune la gât.
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From: Irina Cata <theofana@yahoo.com>
To: Ioan-Iovitz Popescu <iovitzu@gmail.com>
Date: Nov 20, 2012, 9:55 GMT+02:00
Subject: Visul Victoriei
Bună ziua Domnule Profesor,
Am avut astăzi un moment de răgaz lângă calculator și abia am așteptat să
citesc mesajul Dvs. despre visul Victoriei... E absolut minunat și... firesc... cel puțin
eu așa consider. Legătura Dvs. cu Denisa este în continuare la fel de puternică,
doar cu un mod de manifestare puțin diferit. Probabil dumneaei a considerat-o pe
Victoria ca pe o fiică sufletească și de aceea i-a spus această frumoasă poveste și,
în același timp, a încurajat-o să se afirme profesional așa cum ar fi făcut-o și dacă
ar fi rămas aici. Acesta nu a fost ceea ce numim comun „vis” ci o întâlnire în astral.
Toate acele amănunte nu puteau fi coincidențe. Pur și simplu Doamna Denisa a
cerut permisiunea de a rămâne în apropierea dumneavoastră și a altor persoane
dragi, iubindu-vă, ocrotindu-vă și îndemnându-vă să vă atingeți potențialul maxim.
Nu vă temeți, vă va aștepta ca să plecați împreună „dincolo” și veți fi mereu și
mereu împreună... Mă bucur pentru Dvs. că trăiți o asemenea iubire fără sfârșit și
că ați găsit, chiar și în medii mai puțin permeabile pentru astfel de povești, cum ar
fi cel științific sau religios, oameni care să vă înțeleagă și să vă sprijine.
Vă mulțumesc și că ați împărtășit cu mine această minunată experiență...ea ne
dă nouă tuturor speranța că iubirea adevărată nu poate fi oprită de nimic în calea ei
către împlinire.
Cu mult drag,
Irina

… ȘI ACUM ÎNCEPE VISUL VICTORIEI DIN AUGUST 2004 …
From: „Victoria Malczanek”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Wednesday, August 25, 2004, 4:27 AM
Subject: Denisa și Ioviţu! La ville de Brussels?
Dragă Ioviţu,
Am revenit pe pământ american, după o frumoasă călătorie în Europa, despre
care am să-ți povestesc multe.
La Brussels am avut un vis cu Denisa și îmi povestea despre voi!... poți să-mi
spui dacă ați fost în Belgia!?
Te sărut,
Vicki
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From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Victoria Malczanek”
Cc: „Prof. Lidia VIANU”; „Dr. Andreia MAER”; „Prof. Liviu DINU”; „Preot
Dumitru GRIGORE”; „Dr. Adrian GRIGORE”
Date: Wednesday, August 25, 2004, 11:11 PM
Subject: Denisa și Ioviţu! La ville de Brussels?
Dragă Victoria,
Bine ați revenit la „green, green grass of home”! Nu am fost niciodată în
Belgia, dar am fost cu Denisa (octombrie 1967 – martie 1969) într-un pays tot aşa
de bas, și anume în landul Schlesswig-Holstein, vecin cu Danemarca. Am lucrat
acolo, la Universitatea din Kiel, ca bursieri Humboldt, și avem cele mai frumoase
amintiri din toată Germania, majoritatea prinse pe film Agfa. Este interesant că am
fost pe deplin conștienți că acolo vom atinge apogeul cel mai frumos al vieții
noastre. Doamne! Eram la vârsta de aur de 35 de ani! Lucram zi și noapte cu o
ușurință extraordinară și am reușit să publicăm atunci două lucrări frumoase, pe
ideile noastre, în cea mai bună revistă germană de fizică, Zeitschrift für Physik.
M-am uitat recent la sutele de imagini color pe care le avem de acolo și le-am
scăldat în lacrimi, exact așa cum prevestea atunci Denisa pentru mai târziu, adică
pentru acum: orașele hanseatice Kiel, Hamburg, Lübeck și Bremen, apoi Berlinul
de Vest (to-and-fro), Munții vrăjiți Harzgebirge, Gosslar cu castelele lui Carol cel
Mare, Nuremberg, München, Alpii de la Garmisch Partenkirchen până la lacul
Konstanz în Elveția, Munții Pădurea Neagră (Schwarzwald) de unde izvorăște
Dunărea, toată valea Rinului, Heidelberg, Trier, Osnabrueck, Münster, un vis, un
vis, un vis, un vis! [vedeți German Dream 19683].
În doi ani reușisem să avem casă, mașină și posturi stabile la Universitate.
Nemții au plâns când am plecat de acolo, au plâns cred, de fapt, după Denisa! Nu le
venea să creadă că, după invazia Cehoslovaciei (din vara lui 1968) noi ne vom
reîntoarce în infern. Dar ne-am întors în infern, fiindcă aici erau părinții și frații
noștri! Au trecut 35 de ani de atunci, de când am hotărât să ne întoarcem și să
plecăm dintr-un loc (aparent paradoxal, din nordul extrem al Germaniei) în care am
fost înconjurați cu o căldură pe care aici nu am mai întâlnit-o!
Scrie-mi, te rog, cât mai detaliat posibil, despre visul tău cu Denisa: cum
arată, cum era îmbrăcată, ce-ți spunea, cum interpretezi tu acest vis, tot.
Te sărut draga mea Victoria,
Și închei copleșit de amintiri și de emoție,
Iovitzu
3http://www.iipopescu.com/Denisa_and_Iovitzu_Photo_Album/Denisa_and_Iovitzu_German_
Dream_1968/Denisa_and_Iovitzu_German_Dream_01.html
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From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Victoria Malczanek”
Cc: „Prof. Lidia VIANU”; „Dr. Andreia MAER”; „Prof. Liviu DINU”; „Preot
Dumitru GRIGORE”; „Dr. Adrian GRIGORE”
Date: Wednesday, August 25, 2004, 11:24 PM
Subject: Denisa și Ioviţu! La ville de Brussels?
Dragii mei,
Vă scriu acum reply la toți și vă jur că nu m-am uitat deloc până acum la
ceasul monitorului. Mesajul anterior, după cum vedeți, a plecat la 11:11, deci
„avizat”! O pace a coborât acum în sufletul meu: este modul simbolic prin care
Denisa mă invită la culcare. Astăzi se împlinesc exact nouă luni de când Denisa își
arată, zi de zi, seară de seară, în cu totul în alt mod afecțiunea și grija ei față de mine!
From: „Victoria Malczanek”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Friday, August 27, 2004 7:36 AM
Subject: Re: Denisa și Ioviţu! La ville de Brussels?
Dragă Ioviţu,
Am încercat în aceste zile să refac tabloul întreg al excursiei începute în
Anglia, apoi cu mașina prin Franța, Germania, Elveția, Olanda, Belgia... nu pot să
cred, dar revin cu gândul în același moment, 12 August 2004, la trecerea cu bacul
a lacului Konstanz, la Meersburg și vizitarea Castelelor Hohenschwangau și
Neuschwanstein de lângă Fussen, Germania. Este locul în care se plasează visul din
noaptea 19–20 August petrecută la Brussels... în vis eram împreună cu Denisa,
locuiam în cele două castele (vizitate de mine cu o săptămână înainte), ascultam
muzică și Denisa povestea despre dragostea ei pentru Iovitzu în aceste locuri
(aceleași locuri și date pe care mi le scrii în mesaj și despre care nu mi-ai povestit
înainte). Mă tot ruga să continui un proiect neterminat, datele sunt lângă icoana
Sf. Nicolae, la voi în casa?! Am întrebat-o și, cu lacrimi în ochi, mi-a spus știe „...”
(a folosit un termen de alintare), apoi mi-a spus „Iubitul meu Iovitzu”... și am
înțeles când în sala cea mare ai apărut.., Denisa a alergat și te-a prins în brațe...
împreună. Îmi explicați ceva despre atom… și am crezut că sunt pentru moment în
Brussels... Visul s-a terminat cu imaginea Denisei.., ținea cu mâna o frumoasă
pălărie plină de flori de mac… trecând peste un pod de piatră lângă castel (podul
există în realitate).
Dragul meu, sunt marcată de acest vis, nu pot să-ți explic în cuvinte vibrația
momentului, simfonia de culoare și iubirea ce s-a instalat în sufletul meu.
Sărutări dragi și toate cele bune,
Victoria
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Nuremberg, Denisa cu binoclul și garoafa, Aprilie 1968.

Denisa în drum spre Castelul Neuschwanstein, Mai 1968.
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Denisa în drum spre Castelul Neuschwanstein, Mai 1968.

Denisa pe podul de la Castelul Neuschwanstein, Mai 1968.
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Denisa lângă lacul alpin de la Castelul Neuschwanstein, Mai 1968.

Denisa și Iovitzu lângă lacul alpin de la Castelul Neuschwanstein, Mai 1968.
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From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Victoria Malczanek”
Cc: „Dr. Andreia MAER”
Date: Saturday, August 28, 2004 2:48 AM
Subject: Re: Denisa și Ioviţu! La ville de Brussels?
Draga mea Victoria,
Cu siguranță Denisa te-a însoțit în Alpii bavarezi „de la Garmisch-Partenkirchen
până la Lacul Konstanz în Elveția”. Simțeam eu că trebuie să-ți scriu mai în detaliu
despre această parte ireal de frumoasă, începută exact cu aceleași castele ale regilor
bavarezi pe care le-ai văzut și tu acum (după peste 36 de ani!) și încheiată la Lacul
Konstanz, la Lindau (orașul legendarelor conferințe Solvay), unde am și dormit la
același Hotel Bayerischer Hof (ca și Laureații Nobel), apoi la Meersburg, cu
ferryboat-ul până la Konstanz, și o escală în Raiul pe Pământ, Insula Mainau, din
mijlocul lacului, insula lalelelor de toate culorile imaginabile. Am în față jurnalul
nostru de călătorie și la acest punct Denisa a adăugat pe margine: „Ich bin verlibt
von Insel Mainau (3 Mai 1968). Das war die Reisespitze !” („M-am îndrăgostit
de Insula Mainau (3 mai 1968). Acesta a fost punctul culminant al călătoriei!”).
Într-adevăr Mainau a fost momentul culminant din anul culminant (1968) al vieții
noastre și l-am simțit amândoi din plin ca pe o Taină Sacră. Cred că de mii de ori
ne-am reamintit aceasta și am proiectat diapozitivele color făcute atunci cred că
aproape la toți prietenii. Pe toți i-am plimbat de la misterioasele semeţe Koenigsschlosser
văzute și de tine, până la mozaicul de câmpuri de lalele multicolore din Insula
(proprietate suedeză!) Mainau. În particular, am pozele cu Denisa chiar pe acel pod
de lângă castel și prin câmpul de lalele (nu de maci!) din celebra insulă.

Lalelele din Insula de vis Mainau, Mai 1968.
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Denisa în Insula de vis Mainau, Mai 1968.
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Denisa și Iovitzu la Meersburg, Mai 1968.
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Denisa, la 2 ore cu autobuzul, plecat din Meersburg,
de la Insula de vis Mainau, spre izvoarele Dunării, Mai 1968.

… Și culmea, când eram cel mai liniștit că am transferat pe CD-uri toate
imaginile relevante ale vieții noastre, OBSERV CU ACEASTĂ OCAZIE, când am
vrut chiar să-ți atașez câteva poze ale noastre făcute atunci acolo, că ele (DAR
NUMAI ELE) au dispărut de pe CD-ul cu Germania. Nu numai că au dispărut, dar
aparent nici nu au fost înregistrate pe CD! Deabia aștept să vină Luni să văd la
Institut ce s-a întâmplat (acolo au fost făcute scanările de diapozitive).
Într-adevăr, am găsit toate aceste diapozitive color orginale chiar lângă Colțul
cu Icoane (Altarul) din camera ei, numai că eu, cum ți-am spus, eram convins că
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le-am copiat pe toate și pe CD! La acest punct, poți să-mi spui, dragă Viki, ce
„termen de alintare” anume a folosit Denisa pentru mine?
Cât despre „luatul în brațe”, nu am să uit niciodată îmbrățișarea, care a intrat
și în rugăciunile mele către Domnul, din Gara Centrală din München, unde o
așteptam să vină din București. Mă rog și-acuma, deseori, să mă aștepte și Denisa,
tot așa, cu brațele deschise, la marea mea Trecere Dincolo, de data asta eu fiind cel
care aruncă totul din mâini și aleargă zburând în întâmpinarea ei.
Am găsit, totuși, două pictures răzlețe ale Denisei din acea călătorie de vis
prin Germania. Cel puțin să vezi cum era îmbrăcată și ce pălărie avea.
Te sărut pe tine și pe ai tăi dragi, cu Denisa mereu în minte și-n suflet,
Iovitzu
P.S. Trimite-mi, te rog, și mie un CD cu imaginile făcute la noi.
From: „Victoria Malczanek”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Monday, August 30, 2004 5:39 PM
Subject: Re: Germany – „Our Life's Tour” (21 April – 10 May 1968)
Dragă Iovitzu,
Am primit mesajul și pozele, ca pe un dar dumnezeiesc. Sunt profund
impresionată de frumusețea Denisei și simt că ceva nobil a legat-o de sufletul meu
încercând să-mi călăuzească pașii spre acele locuri minunate. Încerc să găsesc o
explicație a puternicei comunicări și a coincidențelor de traseu. Aștept să developez
filmele și am să-ți trimit pozele, cu aceleași locuri pe care voi le-ați vizitat cu ani în
urmă.
Azi am avut un interviu la universitate și am fost angajată să predau un curs
de optică și laborator. Mai mult, profesorul, șeful catedrei, m-a introdus într-un
laborator de laseri (holograme pline de praf și păienjeni, ca în filme) unde se făcea
cercetare cu ani în urmă și mi-a propus să-l preiau și să-l readuc la parametrii de
funcționare... poate așa îmi scriu și teza de doctorat. Spune-mi, te rog, este
coincidență sau trebuie să continui ceva despre care acum nu știu nimic!
Te sărut cu mult drag,
Victoria
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From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Victoria Malczanek; Dr. Andreia Maer
Cc: Prof. Lidia Vianu; Prof. Liviu Dinu; Preot Dumitru Grigore; Dr. Adrian
Grigore
Date: Tuesday, August 31, 2004 3:05 AM
Subject: Germany – „Our Life’s Tour” (21 April – 10 May 1968)
Draga mea Victoria,
Iată, la sfârșitul acestui mesaj, mai detaliat, traseul de vis pe care l-am făcut
împreună cu Denisa prin Germania la invitația Fundației Humboldt în perioada
21 Aprilie – 10 Mai 1968. Atât de fericiți eram atunci încât pot spune că acesta a
fost „our life's tour”, cu cea mai puternică impresie în locurile scrise cu aldine.
Germany – „Our Life's Tour” (21 April – 10 May 1968)
Kiel (21 April 1968, „Home”)
Hamburg
Hannover
Braunschweig
Helmstedt (DDR Border)
Berlin (21–24 April 1968, Hotel Savigny)
Goslar (24 April 1968, Hotel Niedersaechsischer Hof)
Göttingen
Kassel
Fulda (25 April 1968, Hotel Lenz)
Würzburg
Bamberg
Nuremberg (26 April 1968, Hotel Victoria)
Augsburg (27 April 1968, Hotel Augsburger Sonne)
München (28 April 1968, Hotel Stachus)
Garmisch-Partenkirchen
Ettal
Oberammergau
Steingaden (Wieskirche)
Hohenschwangau und Neuschwanstein Schlosser
Füssen (1 May 1968, Hotel Alte Post)
Lindau (2 May 1968, Hotel Bayerischer Hof)
Meersburg
Mainau
Konstanz
Donaueschingen
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Titisee
Freiburg (3 May 1968, Hotel Roten Bären)
Tübingen
Stuttgart (4 May 1968, Hotel Royal)
Heilbron
Heidelberg (5 May 1968, Hotel Schrieder)
Trier (6 May 1968, Hotel Europäischer Hof)
Bad Godesberg (7 May 1968, Hotel Zum Löwen)
Bonn
Köln
Düsseldorf
Duisburg (8 May 1968, Hotel Prinzregent)
Münster
Osnabrück (9 may 1968, Hotel Hohenzollern)
Bremen
Hamburg
Kiel (10 may 1968, „Home”).
Înțeleg ca această parte a coincis și cu traseul tău, și cu visul tău cu Denisa, în
aceleași locuri unde sigur sufletul ei se întoarce cu drag ori de unde s-ar afla. Eu
cred că ți-a apărut ție în vis în acele locuri, și nu direct mie, ca să marcheze și mai
clar mesajul ei de iubire spre noi. Nu este extraordinară această „regie” cu bucăți
de film minunate, separate între ele de 36 de ani?
Mai mult, ca să puncteze și mai bine acest happening, Denisa a șters pur și
simplu de pe CD-uri și din calculatorul laboratorului toate pozele făcute atunci de
noi în Alpi și în Insula Mainau. Am verificat astăzi la Laborator și colegii noștri
au rămas interziși de această dispariție așa de puternic selectivă (exact pozele
corespunzătoare visului tău). Ca și mine, ei își aduc perfect de bine aminte că
aceste poze au fost scanate chiar astă primăvară și introduse pe CD odată cu pozele
făcute în restul acestei călătorii. Acelea, însă, au rămas la locul lor!
Și mai mult, în fine, diapozitivele originale le-am găsit lângă altarul cu icoane
din camera ei, exact așa cum ți-a spus ție în vis. Am folosit astăzi aceste diapozitive ca
să refac scanările și să repun la loc partea „sustrasă”. Câteva din aceste poze,
„marcate” în acest mod de Denisa, ți le atașez acum. Mă rog la Domnul să nu-ți
blochez Inbox-ul!
Este superfluu să-ți mai spun că eu deduc din toate aceste mesaje că Denisa
se află la Domnul mai vie și mai puternică decât oricând. Domnul a luat-o la El pe
Denisa dar a lăsat-o, totodată, și în strânsă comuniune cu mine. Comunicarea are,
de regulă, chiar acest pattern de sincronizare atemporală și acauzală de evenimente
extraordinare.
Vă sărut, pe tine și pe cei dragi,
Iovitzu
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From: „Victoria Malczanek”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Tuesday, August 31, 2004 2:31 PM
Subject: Re: Germany – „Our Life's Tour” (21 April – 10 May 1968)
Dragul meu,
Ceva nu este în regulă, la un minunt după ce am primit mesajul tău, un alt
mesaj de la universitate în care îmi cer să predau și un alt curs de Fizică fundamentală!
„Would you be available to teach the lecture Mon, Wed, Fri from 11:00 am
to 11:50? I know it is short notice but the opening just happened. The class would
start tomorrow.”
Cred că Denisa are un mare impact asupra mea și a carierei profesionale,
dorește cineva acolo sus să revin la prima „iubire”, Fizica, Optica?
Legat de vis, care pentru mine a devenit realitate, am o puternică convingere
că această comunicare se va fructifica. Spune-mi, te rog, ai publicat cartea de
„Optică”? Denisa, cu lacrimi de fericire, îți transmitea „Știe ITZU sau MITZU” și
apoi a completat „Iubitul Meu Iovitzu” …trebuie să continui proiectul și să-l finalizezi!
Mulțumesc mult pentru tot suportul din această perioadă de început de an
universitar.
I'd like to assure you that I will do my best for a successful completion of the
course you offered to me.
Te sărut cu mult drag,
Victoria
From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Victoria Malczanek”
Cc: „Dr. Andreia MAER”
Date: Tuesday, August 31, 2004 7:26 PM
Subject: Re: Germany – „Our Life's Tour” (21 April – 10 May 1968)
Draga mea Victoria,
Îți mulțumesc din toată inima pentru toate cuvintele tale, pentru tot.
1. Mai întâi, sunt convins că orice detaliu din visul tău cu Denisa poate să
aibă o semnificație, o „cheie”. De exemplu, sunt foarte curios ce „termen de alintare”
a folosit Denisa și pe care tu nu l-ai mai reprodus – mă refer la următorul pasaj din
mesajul tău: „Mă tot ruga să continui un proiect neterminat, datele sunt lângă
icoana Sf. Nicolae, la voi în casă?! Am întrebat-o și, cu lacrimi în ochi, mi-a spus
știe”... „(a folosit un termen de alintare), apoi mi-a spus «Iubitul meu Iovitzu»...”
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Te rog din suflet, nu te jena și spune-mi-l! Vreau să știu dacă a folosit un
cuvânt de alintare pe care eu îl știu (chiar dacă ție ți se pare mai bizar), sau unul
absolut nou și pentru mine.
De asemenea, spune-mi de ce crezi tu că avea Denisa lacrimi în ochi? Erau
lacrimi de durere, de situația noastră actuală, de speranță, de bucurie, ce fel de
lacrimi erau, după părerea ta?
2. Nu lângă altarul din camera ei (unde erau puse diapozitivele originale cu
călătoria noastră de vis din Germania), ci în camera mare, lângă pendulă, inima
casei, care s-a reparat singură, spontan, chiar de ziua Denisei (18 Martie a.c.), deci
iarăși un loc „sfințit” de Denisa, se găsesc etajerele cu CD-uri de muzică și
pictures. Printre ele se găsește și un CD de circa 600 MB cu prima parte a cursului
meu de Optică (ediția 1988 olografă – totul scris și desenat de mâna mea!), și
anume Optica Geometrică și Istoria ei (îți atașez cuprinsul). Ambiția mea de atunci
era să las cel mai frumos curs de Optică ... și am pus, poate, cel mai mult suflet în
această optică geometrică!
Poate Denisa dorește și ea să te invit să intri în acest domeniu divin, Optica,
știința despre lumină, știința științelor, fiindcă după optică și conceptele ei s-au luat
toate celelalte științe. Aceasta nu este de mirare din moment ce noi suntem plonjați
într-o baie de lumină din Lumina Domnului. Practic tot ce știm ne vine prin
lumină, indiferent de cum ne-o imaginăm/modelăm noi, ca raze de lumină, ca unde
electromagnetice, ca fotoni... numai Dumnezeu știe care este adevărata, „ultima”
natură a luminii!
Poate Domnul Însuși îți deschide această ușă să intri în marea Optică. Tot
Domnul a deschis mintea și tot talentul Denisei, conducând-o la marea ei descoperire
a spectrelor multifotonice, adică a proceselor radiative în care sunt absorbiți (sau
emiși) mai mulți fotoni deodată (simultan), nu numai câte unul, cum se știa până la
lucrarea ei: MULTIPHOTON EXCITATION AND IONIZATION OF ATOMIC
CESIUM WITH A TUNABLE DYE LASER, Denisa Popescu, C.B. Collins,
B.W. Johnson, and Ioan-Iovitz Popescu, Physical Review A, vol. 9, 1182–1187
(1974). Această lucrare a fost însă precedată de alta, făcută în 1968 în Germania,
chiar în anul în care vizitam Alpii Bavariei și Insula Mainau: ABSORPTION
SPECTROSCOPY OF EXCITED CESIUM ATOMS, Denisa Popescu, Ioan-Iovitz
Popescu, and Johannes Richter, Zeitschrift für Physik (in German), vol. 226,
160–174 (1969).
Draga mea, treaba ta este să faci mereu „your best”, restul este treaba Domnului!
Drumul oricum va fi aspru, aspru, aspru! Este chiar un main road către Lumea
Luminii, către Domnul!
Eu, deocamdată, pentru momentele tale de leisure, îți recomand una dintre
cele mai funny cărticele de Optică, „Optical Anecdotes”, de D.J. Lovell, 134 pages,
editat de SPIE (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers), Bellingham,
Washington, 1981, 1984. În general, indiferent de ce vei face în Optică, fii mereu
cu ochii și pe marea ei istorie, tocmai ca să o înțelegi mai bine. De aceea, caută și
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procură-ți, să ai mereu la îndemână, astfel de cărți, și mai „vechi” (ca „The Nature
of Light – an historical survey”, de Vasco Ronchi, Heinemann, London), și mai
„noi” (ca „Lasers and Masers – an historical approach”, de Mario Bertolotti). Am
pus „noi” și „vechi” între ghilimele deoarece optica este mereu tânără.
Te sărut,
Cu mult drag,
Iovitzu
From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Victoria Malczanek”
Date: Wednesday, September 01, 2004 4:57 AM
Subject: Re: Germany – „Our Life's Tour” (21 April – 10 May 1968)
Draga mea Victoria,
Îți mulțumesc pentru mesaj și îți doresc din toată inima Denisei și a mea
Good luck in the new teaching year! May Lord bless you all!
Vă sărut,
Iovitzu
P.S. Ioan-Iovitz este prenumele oficial iar Iovitzu este nickname, folosit de
Denisa și de majoritatea celor apropiați. Ce-o fi însemnând Itzu/Mitzu? Denisa se
amuza și cu anagrame. Sau trebuie să-mi amintesc de frumoasa perioadă (post
Germania) a pozelor atașate, când am avut un drag oaspete (un an) în laborator, pe
profesorul American (născut Japonez) Masataka Mitzushima și familia sa, soţia
Yoneko şi cinci fete (Nana, Naomi, Nori, Nobuko şi Nieret)?
From: „Andreia Maer”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Thursday, September 02, 2004, 5:10 AM
Subject: Re: Denisa și Ioviţu! La ville de Bruxelles?
Dragă Domnule Profesor,
N-am mai apucat să răspund la rafala de mesaje și poze legate de călătoria
Dvs. în Germania și de visul D-nei Victoria. Nu cred că am prea multe de spus. Eu
n-am fost niciodată prin părțile acelea și sunt sigură că este foarte frumos, din câte
mi-au povestit și alții. Ceea ce pot să vă spun este că am fost într-adevăr uluită de
aceste „coincidențe” care sunt totuși de-a dreptul o comunicare de dincolo, a
Denisei, cu atâta claritate – mai ales din diverse amănunte pe care îmi imaginez că
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Dna Victoria nu avea de unde să le cunoască. Nu știu cât, dacă știa despre excursia
și diapozitivele Dvs. în prealabil, dar orișicum mesajul Denisei este atât de plin de
dragoste și grijă pentru Dvs. și are atâtea amănunte concrete! Cum v-am mai spus,
faptul că aceste mesaje sunt transmise printr-un mesager și nu direct nu face decât
să-mi întărească convingerea, că Denisa vă este în modul cel mai important alături
și vă are în grijă, și nu numai atât, dar vrea să vă aline dorul prin multele ei
comunicări și mai ales vrea să risipească orice îndoieli ar exista.
Cât despre dispariția acelor poze, nu știu dacă Denisa le-a șters ea, dar oricum
știa că vă lipsesc acele poze. Cred că la aceasta se referea.
Nu știu, dar aceasta mi se pare ceva atât de minunat și miraculos, o expresie
așa de puternică a dragostei Denisei încât nu pot decât să mă înclin în fața ei cu
toată admirația. Este extraordinar! Și cred că Dna Victoria a avut o șansa să fie
pătrunsă de toate sentimentele purtate de Denisa în inima ei, care și-au lăsat
amprenta de neșters – o șansă pe care mulți și-ar dori să o aibă.
Sper că această nouă comunicare să vă aducă și mai multă liniște și alinare
căci vine cu toată dragostea Denisei, amintindu-vă de unele din cele mai minunate
momente ale vieții voastre!
Cu mult drag,
Andreia
From: Ioan-Iovitz Popescu
To: Victoria Malczanek; Dr. Andreia MAER
Cc: Prof. Lidia VIANU; Prof. Liviu DINU; Preot Dumitru GRIGORE; Dr.
Adrian GRIGORE
Date: Thursday, September 02, 2004 11:54 AM
Subject: Denisa – Visul Victoriei
Draga mea Victoria,
Iată reacția la visul tău a celui mai important mesager al Denisei, doamna
Dr. Andreia Maer, și ea, ca și tine, o fostă studentă a mea, dar la cursul de Optică
din anii ’90. Și ea, ca și tine, este Americancă deoarece, pur și simplu, s-a născut în
New York City (la 31 Decembrie 1969). Dar, mai întâi, dă-mi voie să ți-o prezint
în modul cel mai scurt posibil: she is a brilliant former student of mine in the early
’90, presently bio-informatician and research programmer at SDSC (San Diego
Supercomputer Center), University of California at San Diego, co-author of a
recent article, „Decoding Cilia Function: Defining Specialized Genes Required for
Compartmentalized Cilia Biogenesis”, Cell (my note: the best journal in biology,
having an average impact factor about 25!), Vol. 117, 527–539, 14 May 2004].
Datorită importanței extraordinare a acestui vis pentru mine, te rog să mai
precizezi încă odată detaliile care ți se par că nu ne sunt clare (Andreiei și mie) și,
eventual, să adaugi și altele noi, dacă ți-ai amintit ulterior de ele. Fiecare amănunt
și nuanță sunt semnificative.
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În mod deosebit te rog să-mi mai spui o dată dacă tu știai că am fost și eu cu
Denisa cândva (în Mai 1968) prin Alpii Bavarezi din Germania sau dacă știai
cumva de diapozitivele noastre făcute atunci.
La rândul meu, în legătură cu „dispariția” de pe CD și din calculatorul de
acasă și de la Laborator a exact acelor poze din Alpii Bavarezi, vreau să mai
precizez că întreaga noastră excursie prin Germania de atunci a fost împărțită în
4 foldere denumite în calculatoare și pe CD astfel: Germania 1, Germania 2,
Germania 3, și Germania 4. Ei bine, imaginează-ți că a dispărut exact, și numai,
Germania 2 (cea cu pozele din Alpii Bavarezi)!
Am să o rog din tot sufletul pe Andreia să facă un veritabil „studiu de caz”
din acest vis iar pe tine, preferata Denisei din acest caz, să-i răspunzi și Andreiei la
eventualele alte întrebări și precizări de care am putea avea nevoie. Te rog să mă
crezi pe cuvânt când îți spun că Andreia are o forță de analiză și, corespunzător, un
dar de a întoarce lucrurile pe toate fețele, cum nu am mai întâlnit decât la Denisa!
Și pentru că v-am prezentat deja mai sus, vă sărut dragele mele pe amândouă,
întâi pe cea mai mare, Victoria, apoi pe cea mai mică, Andreia. M-aș bucura nespus
dacă ați lăsa la o parte orice reținere și ați intra „at your earliest convenience” și în
legătură directă for my and Denisa’s sake!
Cu mult drag și speranță,
Iovitzu
From: „Victoria Malczanek”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Thursday, September 02, 2004, 2:56 PM
Subject: Re: Denisa – Visul Victoriei
Dragă Iovitzu,
Nu am știut despre călătoria voastră în Germania, despre poze, diapozitive
sau alte informații legate de tinerețe!
COINCIDENȚE !....mai mult, eu nici nu știam detalii de traseu când am
plecat în Europa, soțul meu a pregătit totul, traseu, rezervări de hotel ...așa a fost să
fie!
Am să-ți trimit pozele de la castele și împrejurimi, dovadă a trecerii mele pe
aceleași poteci! Ceva foarte curios, de la Schloss Neuschwanstein până la Schloss
Hohenschwangau am plecat singură, prin pădure, pătrunsă de un dor de toți cei
dragi de acasă.
Andreia, poate să îmi scrie, sau să mă sune la telefon 212-931-0188, îmi face
mare plăcere!
Toate cele bune pentru tine și minunații prieteni,
Victoria
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From: Dr. Andreia MAER
To: Ioan-Iovitz Popescu
Cc: Victoria Malczanek
Date: Friday, September 03, 2004 1:59 AM
Subject Re: Fw: Denisa și Ioviţu!
Dragă Domnule Profesor,
Dragă Doamnă Victoria,
Trebuie să fi fost extraordinar de frumos și copleșitor acest vis. Cum mă simt
și eu copleșită de toată această fantastică rezonanță. Toate aceste detalii – florile –
fie ele maci sau lalele – și podul și îmbrățișarea din gară, toate aceste amănunte
care sunt sigură că au fost printre cele mai frumoase și minunate amintiri ale
Denisei, v-au fost comunicate cu atâta precizie și culoare și mai ales atât de multă
dragoste în toate. Ce este și mai extraordinar este că ați simțit în suflet acea
dragoste eternă, acea liniște și armonie şi împăcare, ati simţit atingerea, vibraţiile
veşniciei şi universului.de fapt, ceva care depășește limitele spațiului și timpului,
ceva sacru, celest. Așa mi-aș imagina eu.
Termenul de alint este poate doar ultima parte a numelui Iovitzu; poate
(m)itz(u) ar fi și o abreviere (de la vreo frază, eventual în altă ordine) în Germană
poate? eu nu știu Germană. Mă tot gândesc dacă a fost o simplă scurtare a numelui,
alintată, sau poate Denisa se juca cu literele cum am auzit că îi plăcea.
Faptul că acel fișier a fost șters – poate fi interpretat că, în vreun fel, Denisa
l-a șters cândva – poate chiar extrem de recent, și acum aducându-vă la cunoștință
aceste detalii din vis, întărește și mai mult că ea a transmis acest mesaj, în acele
împrejurări. Ceva de genul: iată, eu ți-am trimis aceste imagini, să le găsești,
scanezi și să le pui tu la loc, pentru că știam că nu le mai ai pe calculator. sau: eu
le-am șters și ți le returnez în acest fel. sau: ca să nu mai fie nici o urmă de îndoială
că eu ți-am transmis astfel imaginile și dragostea mea, uite, am șters exact pozele la
care se refera visul. Orișicum, nu face decât să întărească, dacă mai era nevoie,
certitudinea originii visului.
Sunt intrigată de proiectul neterminat. Să fie vorba de imaginile care au fost
șterse de pe calculator – care diapozitive se aflau lângă icoană? Sau înseamnă
altceva? O carte neterminată, un curs de Optică, un tratat, un articol, o prezentare la
o conferință, un website neterminat poate? Dar care să fie în preajma icoanelor
cumva? O carte sau un website mai complet despre viața și opera ei care să includă
acele poze??? Dar credeți că Denisa și-ar dori mult așa ceva?
Oare proiectul are vreo legătură cu „atomul” despre care vă explica în vis?
Pare că proiectul era cunoscut de Denisa și dorește să-l vadă terminat. Nu știu dacă
acest proiect este unul mai vechi sau unul mai nou.
Nu pot decât să sper că vom primi și alte semne care să vă pună, Domnule
Profesor, pe calea cea bună. Nu știu ce altceva mai este în jurul icoanei Sf. Nicolae,
ce „date” – hârtii scrise, tipărituri, poze, alte obiecte??? – care ar putea să aibă
legătură cu vreun proiect neterminat. Numai Dvs. puteți spune. Sau dacă nu găsiți
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și nu găsiți obiecte concrete, poate găsiți niște semnificații, sau poate ceva mai
mare sau mai abstract, știu și eu...
Sau poate este pur și simplu un îndemn să continuați cât mai curând anumite
proiecte întrerupte sau neterminate... cine știe...poate un semn să vă reluați viața ca
mai înainte, pentru că uitați, dacă poate să vă trimită așa puternic și clar mesaj, este
de la sine înțeles că Denisa vă va fi alături la orice pas, oricând, oriunde, percepută
de Dvs. sau nu.
Nu pot decât să vă urez mult succes, la identificarea acelor proiecte și la
terminarea lor. Nu știu dacă am făcut analiza acestui caz așa cum v-ați imaginat,
dar am să mai gândesc la el, sau dacă sunt aspecte anume la care să mă gândesc,
spuneți-mi vă rog. Cred că mai mult am creat confuzie. Îmi cer iertare dacă am
greșit cu ceva.
Voi pleca week-end-ul acesta pentru vreo zece zile la munte și la lac (mai în
Nord, tot în California, Lake Tahoe și Mammouth Lakes) și nu știu cât de mult pot
să-mi accesez emailul de acolo. Vă doresc atunci weekend cât mai plăcut, și liniștit!
Cu mult drag,
Andreia
From: Andreia
To: Iovitzu
Cc: Victoria
Date: Friday, September 03, 2004, 2:29 AM
Subject: Re: Germany – „Our Life’s Tour” (21 April – 10 May 1968)
Stimată Doamnă Victoria,
Scuze dacă nu am fost clară în mesajul precedent – dar eu cred sau așa am
avut impresia că Denisa se referea la Domnul Profesor Iovitzu să continue un
proiect. Dar eu nu știu prea multe despre Dvs. Doamnă Victoria, și îmi cer iertare,
dacă nu m-am gândit în primul rând la ce ați putea continua Dvs. Îmi cer iertare, și
nu am avut nici cea mică intenție să vă ofensez cumva!
Acum, dacă am citit cu mare atenție, îmi zic că poate mă înșel și poate că
Denisa intenționa într-adevăr ca Dvs., Doamnă Victoria să continuați un proiect.
Sau poate îl continuați voi doi, și Denisa, împreună. Poate acest proiect este legat
de spectroscopia atomului de Cesiu, ceva care a fost început tocmai în acea
perioadă în Germania. Poate este publicarea vreunui articol sau cărți sau curs.
Mulțumesc pentru urări, și eu sper să vorbim la telefon după ce mă întorc din
vacanța în care merg cu soțul meu american Brian Saunders. La mine telefonul la
serviciu este (858)822-0821. Cu diferența de fus orar, plus că eu mă duc târziu la
serviciu și stau până mai târziu (ca să evit rush hour traffic) este cel mai probabil
telefon unde pot fi găsită...
Cu drag,
Andreia
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From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Victoria Malczanek”; „Dr. Andreia Maer”
Cc: „Prof. Lidia Vianu”; „Prof. Liviu Dinu”; „Preot Dumitru Grigore”; „Dr.
Adrian Grigore”
Date: Friday, September 03, 2004 11:58 AM
Subject: Re: Denisa – Visul Victoriei
Draga mea Victoria,
Mă bucur nespus că Denisa îmi retransmite prin visul tău momentele noastre
minunate de acum 36 de ani! Îți mai atașez câteva din imaginile noastre de atunci.
Doamne!
Te sărut, draga mea Vicki, și mulțumesc până la infinit Domnului pentru
acest nou miracol!
Iovitzu
From: „Grigore Dumitru”
To: „Ioan-Iovitz Popescu”
Date: Friday, September 03, 2004 3:16 PM
Subject: Re: Fw: Fw: Denisa și Ioviţu!
Iubite Frate Iovitzu,
Datorită unor nenumărate obligații de serviciu, mi-a fost aproape imposibil
să-mi fac un răgaz, necesar dealtfel sufletului meu, pentru a-ți răspunde și a-ți
transmite reacția specială pe care întreaga mea ființă a avut-o / o are în fața acestor
minunate gesturi de tandrețe pe care dincolo de bariera imanentului, Denisa, distinsa și
fericita Denisa, le răsfrânge peste viața ta, iată, peste a noastră, a tuturor celor care
cu uimire și multă dragoste vă înconjurăm. Iată spațiul nu mai contează.
Cât despre dispariția acelor poze, nu știu dacă Denisa le-a șters ea, dar
oricum știa că vă lipsesc acele poze. Cred că la aceasta se referea.
Nu știu, dar aceasta mi se pare ceva atât de minunat și miraculos, o expresie
așa de puternică a dragostei Denisei încât nu pot decât să mă înclin în fața ei cu
toată admirația. Este extraordinar!
Am reprodus aici parte din scrisoarea Doamnei Andreia, deoarece sunt cu
totul impresionat de raționamentul dânsei privitor la dispariția pozelor. Și eu sunt
convins că mesajul este reparatoriu și că nu Denisa «a șters» suportul de informație.
Tot ceea ce se întâmplă vine ca o mare provocare pentru mine, un fost absolvent de
fizică, dar mai ales, un tulburător angajament teologic în fața unui asemenea act
profund de iubire transcendentă. Sincer, sunt copleșit!
Sunt convins dealtfel că Doamna Victoria, pe care o port de asemenea în
rugăciunile mele către Bunul Dumnezeu, răsfrângându-i cu mulțumire frumoasele
cuvinte de apreciere pe care le-a avut la adresa mea, are o vocație specială, angelică
de mesager al Denisei. Am urmărit cu atenție itinerarul parcurs prin locurile acelea
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de o impresionantă încărcătură spirituală prin care, nu întâmplător a fost și dânsa
«purtată». Nu pot decât să recunosc încă o dată ceea ce îți mărturiseam la Măgurele,
că nimic din ceea ce petrecem nu este întâmplător. Că totul este interacțiune, că
totul are un sens și o legătură atât de profunde încât, teologic vorbind, contează
fiecare vibrație a inimii, fiecare cuvânt rostit, fiecare gând, fiecare lacrimă.
De când am pătruns în lumea aceasta minunată în care într-un fel m-ai chemat,
(lumea ta și a Denisei), am urmat eu însumi niște pași de inițiere. Aceasta mi-a
confirmat marele adevăr că tot parcursul vieții învățăm. Învățăm din lucrurile
importante sau cele care, nebănuit, ne scapă. Învățăm din bucuria noastră sau a
celorlalți, din tristețea lor care uneori devine tristețea noastră. Când ne-am reîntâlnit
și am aflat de această imensă pierdere, prin plecarea Distinsei Denisa la Cer, am
simțit fireasca nevoie să-ți transmit toată compasiunea mea de om. Și eram trist din
tristețea ta. Mai târziu am descoperit împreună bucuria. Bucuria că ne revedem ca
să putem discuta despre ea, bucuria că dincolo de ocean că și aici, Denisa grăiește
într-un mod miraculos, ne grăiește nouă, grăiește prin vis Distinsei Victoria, reface
itinerarii dragi vouă, se bucură! Iată, într-un fel sălaşul actual al Denisei: bolta
palatină a unui singur cuvânt – bucurie! și taina recurenței acestei bucurii este
tocmai ceea ce încerci tu Iubite Frate Iovitzu alături de noi toți, bucuria că ea își
comunică starea împlinind, iată, comuniunea garantată de Mântuitorul atunci când
zice: «ca toți să fie una».
Mă bucur nespus că te văd înconjurat de atâta iubire! Poate Denisa s-a depărtat
puțin (cu toată lumina iubirii ei) pentru a te lăsa să vezi cât de multă altă lumină de
iubire mai ai în jur. Sunt fericit că sunt martorul acesteia! Sunt fericit că vă am pe
voi toți în viața mea!
Am procurat ieri „Maestrul și Margareta”. După ce o voi parcurge îți voi
spune ceea ce cred despre acest mesaj.
Vă urmăresc cu bucurie.
Îți doresc pacea Domnului. Și ea să fie cu noi cu toți! În veci!
Amin!
Preot Dumitru Grigore
From: „Alexandru Balaban” <balabana@tamug.edu
To: „Ioan-Iovitz Popescu” <iovitz@pcnet.ro
Date: Sunday, September 05, 2004 8:41 PM
Subject: RE: Denisa – Visul Victoriei
Dragul meu prieten,
Sunt foarte impresionat de ce-am citit. Am s-o caut pe Victoria la telefon,
deși n-o cunosc. Mi-am adus aminte cum am văzut și eu cu soția mea acele locuri
din Bavaria cam în aceeași perioadă. Între 1967 și 1970 eram la Viena (AIEA), iar
vara lăsam copiii cu bunicii acolo și vizitam cu Nelly Europa (Austria, Elveția,
Germaniile, Franța, Italia, Spania, Anglia).
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Tare bine au mai semănat drumurile generației noastre – cu scurta fereastră
de deschidere la finele anilor ’70. Ne-am întors după aceea amândoi la București
(eu nu regret, neștiind care ar fi fost cărările Domnului altfel).
Cu gânduri bune,
Sandy
Professor Alexandru T. Balaban
Texas A&M University at Galveston
5007 Avenue U, Room 105
Galveston, TX 77551, USA
Phone: 1-409-741-4313
Fax: 1-409-740-4787
E-mail: balabana@tamug.edu

From: „Ioan-Iovitz Popescu”
To: „Victoria MALCZANEK”
Cc: „Prof. Lidia VIANU”; „Dr. Andreia MAER”; „Prof. Sorin CIULLI”,
„Prof. Liviu DINU”; „Preot Dumitru GRIGORE”; „Dr. Adrian GRIGORE”;
„Cezara IONESCU”
Date: Tuesday, September 07, 2004, 3:15 AM
Subject: Fw: Denisa – Visul Victoriei
Draga mea Victoria,
După cum vezi, visul tău minunat cu Denisa l-a impresionat și pe academicianul
Alexandru Balaban. El este unul dintre cei mai mari chimiști ai lumii și, în ultimii
ani, este profesor la Texas A&M University at Galveston. El face cinste generației
noastre (este născut pe 2 Aprilie 1931, la Timișoara) și o cunoaște pe Denisa din
anii studenției noastre.
În privința regretului că ne-am întors atunci „acasă” din Germania, un lucru
știu sigur dacă am fi rămas acolo, și anume că Denisa nu ar fi fost ucisă de un
chirurg ticălos și prea plin de el, la Târgu Mureș!
Te sărut cu cel mai mare drag,
Iovitzu
From: Victoria
To: Iovitzu
Date: Tuesday, September 07, 2004
Subject: Denisa și toți cei care o iubesc
Dragul meu Iovitzu,
Mulțumesc pentru mesaj, ești atât de drăguț și sensibil, că nu pot decât
să mulțumesc Cerului că suntem pe aceleași lungimi de undă. Sunt extrem de
impresionată de impactul mesajului transmis de Denisa... să fie doar o întâmplare
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sau este o misiune? Te rog, dragul meu, să ai puterea de a găsi calea spre împlinire
și iubire supremă... Denisa are dreptate, ca întotdeauna, trebuie să termini cartea de
Optică.
Azi am primit telefon de la Doamna si Domnul Academician Balaban,
moment de bucurie și regăsire a legăturilor cu cei dragi. S-au bucurat să afle că
sunt sufletește aproape de iubita noastră Denisa, four times nominated for the
Nobel Prize in Physics și de Academicianul Ioan-Iovitz Popescu. Întâmplător sau
nu, au vizitat aceleași locuri în Europa, pe care eu le-am îndrăgit în această vară
pentru că am avut-o pe Denisa aproape!
Multă sănătate și urări de bine, te îmbrățișez cu drag,
Victoria

CAPITOLUL 11
ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
PRIMUL INTERVIU DIN VIAȚA LUI IOVITZU1

Academicianul Ioan-Iovitz Popescu.

Este o somitate în domeniul Fizicii și al Lingvisticii, iar descoperirile făcute
alături de soția sa au fost propuse de mai multe ori la Premiul Nobel pentru Fizică.
A lucrat alături de personalități din întreaga lume nu doar în Europa, ci și în SUA
(inclusiv pentru guvernul american), iar contribuția sa la dezvoltarea și lărgirea
universului științific este recunoscută și apreciată la nivel mondial.
Profesor emerit al Facultății de Fizică și membru al Academiei Române,
Ioan- Iovitz „Iovitzu” Popescu a acordat un interviu-eveniment „Pro Măgurele” la
ceas aniversar: chiar în ziua în care a împlinit 87 de ani.
1

https://primariamagurele.ro/media/comunitate/4983
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„Sunt mândru că sunt român pentru limba romanică, preponderent de
origine latină. Limba română apare ca o minune, înconjurată de limbi complet
diferite (bulgară, sârbă, maghiară, slovacă, poloneză. ucraineană). Cum a putut fi
format și rezistat Poporul și Limba Română, ca o insulă de est a latinității, în
mijlocul atâtor popoare migratoare din est? Pentru mine este o minune! Da, sunt
mândru de limba noastră, de aceea am rămas în România. (…)Invit, cu toată
dragostea și mândria, pe oricine, să viziteze înfloritorul Oraș Măgurele!”, și-a
motivat decizia de a se stabili în Măgurele, deși ar fi putut alege orice alt oraș al
lumii, marele profesor Ioan-Iovitz Popescu.
Pro Măgurele: V-ați născut în localitatea Burila Mare din județul
Mehedinți. Când ați ajuns prima dată în Măgurele?
Ioan-Iovitz Popescu: Am venit prima oară la Măgurele ca student, în vara
anului 1952, la nou-înființatul (în 1949) Institut de Fizică de Academicianul Horia
Hulubei. De fapt, singura clădire cu laboratoare de atunci era fosta Școală de Fete a
lui Ioan Slavici, iar eu am făcut practică la un microscop electronic din această
veche clădire, pregătind și citind probele și schimbând filamentul când se ardea. La
capătul pajiştii din vale se întindea atunci, ca și acum, micul lac, înconjurat de
pădure, un palid reflex al vechilor Codrii ai Vlăsiei. Se spune că lacul este „Lacul
codrilor albastru” din poezia lui Eminescu, știindu-se că acesta îl vizita pe prietenul
său Slavici la Măgurele.
Ați lucrat alături de personalități din întreaga lume, nu doar în Europa,
ci și în Statele Unite, ați contribuit, împreună cu soția dumnevoastră, Denisa
Iovitzu-Popescu, la creșterea, dezvoltarea și lărgirea universului fizicii, iar
descoperirile dumneavoastră au fost propuse de mai multe ori pentru Premiul
Nobel în Fizică. Cum ați descrie dumnevoastră toată această experiență?
Iulie 1963. Prima mea ieșire în vest, la Paris, unde l-am însoțit pe profesorul
Bădărău la a VI-a Conferință Internațională de Fenomene în Gaze Ionizate, de circa
1.000 de participanți din peste 30 de țări. Acolo am prezentat și eu două lucrări,
una în engleză și alta în franceză. Am fost încântat de câtă lume bună îl cunoștea pe
maestrul meu, care atunci avea frumoasă vârstă de 76 de ani.
Membrii comitetului internațional ne-au propus că următoarea conferință
internațională să fie la București, adică în 1965 (aceste conferințe se țin periodic, la
doi ani), dar Bădărău a reușit ca abia în 1969 să organizeze la București a IX-a ediție a
acestei conferințe, care a fost și prima mare conferință științifică internațională de
până atunci din România. Aceasta s-a ținut în Aula și amfiteatrele Facultății de
Drept a Universității din București la care, la insistențele profesorului meu, am
acceptat să fiu secretar general. Cu mult drag îmi aduc aminte cum, la intrarea în
marea Aulă de la Drept, era expusă, pe multe standuri, cartea noastră de gaze
ionizate în limba franceză, proaspăt apărută în editura Dunod din Paris.
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Tot profesorul Bădărău, prin excelentele sale relații internaționale, a obținut o
bursă Humboldt pentru mine la prietenul său, Prof. Lochte-Holtgreven, directorul
Institutului de Fizică Experimentală al Universității din Kiel, Germania. Acolo mi
s-a alăturat după câteva luni și Denisa, dezvoltând mai departe cercetările noastre
din București de spectroscopie optogalvanică. A fost, cred, cea mai frumoasă perioada
din viață noastră trăită împreună în străinătate – era anul 1968, anul de la jumătatea
vieții ei. Am și acum pe perete Diploma de bursier al Fundației Humboldt în perioada
1 Octombrie 1967 – 31 Martie 1969, cu semnătură originală a președintelui
Fundației, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, Werner Heisenberg, unul dintre
creatorii mecanicii cuantice.
Apogeul vieții noastre profesionale, al Denisei și al meu, avea să vină, când
Fundația Națională de Științe a Statelor Unite ne-a finanțat substanțial un program
de cooperare științifică de-a lungul a 10 ani (1971–1981) cu Prof. Carl B. Collins
de la Universitatea din Dallas, Texas (The U.S. – Romanian Project în Atomic and
Plasmă Physics). Rezultatele obținute au fost pe măsură și au evoluat în direcția
spectroscopiei multifotonice, începută de noi încă din Germania.
Cercetările de la IFTAR București și cele efectuate în cele două stagii ale
Denisei la Universitatea din Dallas, Texas au fost finalizate prin publicații în
cele mai bune reviste americane de fizică și au fost propuse de câteva ori pentru
Premiul Nobel în Fizică.
Ultima strălucire a cooperării noastre științifice româno – americane a fost
finanțată la cel mai înalt nivel de Departamentul American al Apărării prin Defense
Advanced Research Projects Agency – DARPA și European Office of Aerospace
Research and Development …EOARD și prin înființarea, la Măgurele, a Fundației
RC-IGE, Romanian Center – Induced Gamma Emission, al cărei director am fost
(1997–2008), flancat de fostul meu eminent student Călin A. Ur și de celebra
secretară a Institutului de Fizică Atomică, Elena Crăciun. Toată corespondența,
contractele și rapoartele dintre RC-IGE, EOARD-Londra, UTD-Dallas și DubnaMoscova au fost preluate de Biblioteca Națională de Fizică de la Măgurele.
În ultimii ani, ați renunțat la domeniul fizicii și v-ați dedicat cu totul
lingvisticii, un domeniu la dezvoltarea căruia ați adus un aport consistent. De
ce ați făcut această alegere?
Pentru mine este un miracol tranziția mea de la FIZICĂ la LINGVISTICĂ
odată cu trecerea Denisei la Domnul! Am să vă răspund la această întrebare prin
înseși cuvintele marelui lingvist german, profesorul Gabriel Altmann, cu ocazia
aniversării mele de 85 de ani, în Aula Academiei Române (text tradus în limba
română):

DIN VIAȚA LUI IOVIȚU
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(FRAGMENT)
(…)Iovitzu m-a contactat și am început să realizăm cele 1001 de idei ale lui.
El a propus, dedus, verificat, a făcut figuri „da Vinciane” (deși matematice) și nu
s-a mai oprit. Ceva se află în capul lui, care îl determină să dezvolte idei noi, să
combine, să propună, să le angajeze în știință. Este un om de știință prin excelență,
el trăiește pentru cercetare.
De ce ați ales să vă stabiliți, totuși, în Măgurele, când ați fi putut alege
orice alt oraș al lumii? Cum vi se pare că a evoluat orașul? Cum vedeți actuala
administrația locală?
(…) Sunt mândru că sunt român, (…) sunt mândru de limba noastră, de aceea
am rămas în România iar, în Măgurele, Denisa și cu mine am fost primii locuitori
în noile blocuri, începând din data de 10 August 1974, în blocul M4, ultimul
construit până atunci. Eu am venit primul, fiind și decanul Facultății de Fizică, care
urma să se deschidă în noua clădire chiar la 1 Octombrie 1974. Ce vremuri! În
ciuda regimului politic apăsător, noi eram tineri și aveam viitorul în față, iar totul
pe aici era nou și curat, clădirea Facultății, Cantina și Căminele Universității din
București și noile blocuri L, M, N, O, care au continuat să umple Strada Fizicienilor.
Vecin cu mine, în blocul M6, locuia și doamna profesor Constantin, cu fata și
băiatul dânsei, Narcis, care a crescut de mic sub ochii mei până a ajuns falnicul
primar de astăzi. Sub mâna lui, cum toată lumea admira, Orașul Măgurele renaște!
Domnul să-l binecuvânteze pe primarul Narcis Constantin și echipa lui extraordinară!
De curând, în ajunul deschiderii, m-a invitat să vizitez clădirile complet renovate
ale Liceului „Horia Hulubei”. Nu mi-a venit să cred, parcă eram într-o universitate
americană!
Invit, cu toată dragostea și mândria, pe oricine, să viziteze înfloritorul Oraș
Măgurele!
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PAPA: DOAMNE, NE-AM AMĂGIT CĂ PUTEM RĂMÂNE
SĂNĂTOȘI ÎNTR-O LUME BOLNAVĂ, SALVEAZĂ-NE!
VATICAN NEWS – 27 MARTIE 2020, 21:18
https://www.vaticannews.va/ro/papa/news/2020-03/papa-francisc-urbi-et-orbirugaciune-coronavirus-binecuvantare.html
„De ce sunteți fricoși? Încă nu aveți credință?” Dragi frați și surori, din
acest loc, care vorbește de credința stâncoasă a lui Petru, aș vrea în această seară să
vă încredințez pe toți Domnului, prin mijlocirea Fecioarei Maria, tămăduitoarea
poporului său, steaua mării în furtună. Din mijlocul acestor coloane care îmbrățișează
Roma și Lumea să coboare asupra voastră, ca o îmbrățișare consolatoare,
binecuvântarea lui Dumnezeu! Doamne, binecuvântează Lumea, dăruiește sănătate
trupurilor și consolare inimilor! Ne ceri să nu fim fricoși, dar credința noastră
este slabă și ne este teamă. Dar Tu, Doamne, nu ne lăsa la voia furtunii! Spune
încă o dată: „Voi nu vă temeți!” (Matei 28,5). Iar noi, împreună cu Petru, „lăsăm
în grija Ta toată neliniștea noastră, căci Tu te îngrijești de noi” (cf. 1 Petru 5,7)».

