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Cutremurându-ne, de fiecare dată, la „timpul şi 
întâmplarea (ce) întâmpină pe toţi” (Eclesiast, 9:11), 
acum, la ceasul marii treceri, aducem un ultim omagiu 
domnului profesor doctor ALEXANDRU MUŞINA, 
distinsă şi prestigioasă personalitate a literaturii române 
contemporane. Dumnezeu să-l odihnească în slava sa 
desăvârşită!

„Soarele tău nu va mai asfinţi şi luna nu va mai 
descreşte, că Domnul va fi pentru tine Lumină veşnică şi 
zilele întristării tale se vor sfârşi.” (Isaia, 60: 20)

Sincere condoleanțe, linişte şi alinare familiei 
îndoliate. 

Colegii şi prietenii filologi 
ai Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş

Dispariţia scriitorului Alexandru Muşina ne-a surprins chiar şi 
pe cei care ştiam despre problemele lui grave de sănătate, pen-
tru că, până în ultimele clipe, ne-a făcut să sperăm împreună cu 
el, într-un miracol. De altfel, toate discuţiile cu el reconfigurau 
realitatea. Făcea oamenii să strălucească, întâmplările să semni-
fice şi lucrurile să se mişte. Era mereu optimist şi dăruia energie 
celor din jur. Alături de minunata lui soţie, Tania, era un amfi-
trion desăvârşit. Nu exista problemă la care să nu dea dacă nu 
o soluţie, cel puţin un sfat. Întotdeauna ne spulbera tristeţea, 
pesimismul sau nemulţumirea, ca un adevărat terapeut. Energia 
lui era fantastică şi făcea să pălească melancoliile şi neîncrede-
rile de orice fel. Avea o minte strălucită şi-o personalitate com-
plexă, amestec interesant de conservatorism şi avangardism, 
vizionar prin excelenţă şi făuritor prin vocaţie. Toate proiectele 
lui au fost de succes, dar susţinea profesionist şi alte proiecte 
culturale, cum a făcut şi cu revista noastră, întotdeauna solidar 
şi prompt la orice solicitare. Foarte mulţi scriitori îi datorează 
de la decizia de a scrie, până la cea de a publica literatură. Era 
un cititor atent şi, lucru rar, după ce primea un manuscris sau 
o carte, îşi spunea şi mult aşteptata părere asupra celor citite, 
pentru că, se ştia, era un foarte avizat lector şi diagnostician. 
De altfel, în loc de „Ce mai faci?”, întrebarea lui era, mereu, 
„Ce mai scrii?”, astfel încât crea emulaţie, construia, edifica du-
rabil, mereu preocupat de soarta, nivelul şi moralitatea culturii 
noastre. Caracteriza mai dur în scris decât prin viu grai, uneori 
punând la încercare relaţiile de dragul literaturii în care miza 
pe curaj şi sinceritate. Nefiind ipocrit, era extrem de tonic să-l 
asculţi. Discuţiile în contradictoriu cu el erau un regal, nu se 
supăra niciodată, aşteptându-se să nu se supere nici cei criticaţi 
pentru slăbiciunile lor. A fost un spirit liber şi un model pentru 
mulţi dintre cei care-am avut norocul să-l cunoaştem şi să-i fim 
prieteni. Dispariţia sa ne lasă neconsolaţi. Rămâne, pe rafturile 
bibliotecilor, opera scriitorului, extrem de vie şi de puternică, 
pentru că, vorbind despre sine cu luciditate, tandreţe, ironie, 

dragoste şi disperare, Alexadru Muşina vorbeşte, într-un stil 
unic, despre noi toţi. S-a stins în plină forţă creatoare dar, cu 
siguranţă, textele sale efervescente, multe inedite, vor vedea, în 
continuare, lumina tiparului, ca o superbă conştiinţă artistică a 
eternei noastre lumi. 
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...Nu am crezut că voi sta în faţa albitului ecran căutând cu-
vinte care să exprime tristeţea, regretul şi durerea unor gesturi 
amânate, care se vor fi dovedit a fi definitiv abolite în această viaţă. Nu am reuşit să fac unele 
mărunte gesturi, (pe care colegii mei au avut şansa ori privilegiul de a le face) care poate ar fi 
însemnat un rămas bun sau un adio. Amânam şi speram tocmai pentru că în sinea mea refu-
zam o evidenţă, aşa cum refuz şi acum să cred că domnul Muşina nu mai este printre noi.

...La momentul lansării Regelui dimineţii, bucuria evenimentului şi mărturisirea unor 
sentimente, urări şi gânduri pe care fiecare le-a exprimat ascundeau firele umbrite ale unor 
stări care parcă nu cadrau cu bucuria specifică unei lansări... am citit şi recitit cartea, prima 
lectură a fost cea care mi-a revelat un adevăr pe care nu aş fi vrut să-l văd, să-l simt... un fior 
m-a ţintuit în picioare citind toate poemele, în camera mea, în tăcerea plină de sensuri cru-
de...Am recitit pentru momentul festiv, cu alţi ochi, a trecut şi acel timp... şi a venit timpul 
recitirii după... mi-e frică să deschid cartea şi să redescopăr ceea ce mi se revelase la prima 
lectură. Cei foarte singuri umblă într-o glugă transparentă... însă trecerea asumată prin scris de 
poetul Alexandru Muşina fusese deja parcursă, doar că nimeni nu putea să o denumească, 
redefinească, recunoască.

...A fost cel care mi-a marcat drumul atât de puternic, încă din timpul facultăţii. 
Cursurile sale erau adevărate spectacole de idei, biblioteca sa a fost deschisă şi pentru mine 
(ca pentru atâţia prieteni), generozitatea sa intelectuală şi editorială m-au mobilizat în tot 
ceea ce aveam să fac. Nu l-am ascultat îndeajuns, atunci când mi-a spus că ar trebui să fac o 
călătorie de studiu pentru a continua ceea ce scrisesem despre Pessoa în lucrarea de licenţă. 
Au fost scriitori pe care i-am descoperit graţie dumnealui. Au fost conexiuni şi adevăruri pe 
care doar poezia lui a avut curajul să le exprime.

Au urmat alte cărţi, proiecte, în care vocea profesorului m-a ghidat mereu. Şi nu numai 
pe mine. Toţi colegii îi respectau argumentele inteligente şi carismatice totodată, autoritatea, 
ordinea morală şi principialitatea.

Noi nu i-am mulţumit niciodată îndeajuns pentru devotamentul şi pasiunea sa de crea-
tor de şcoală şi pentru generozitatea sa în calitate de modelator al personalităţilor noastre.

Eu nu i-am mulţumit îndeajuns pentru ceea ce am devenit.
Acolo, „un deal plin cu meri înfloriţi” aşteaptă poetul care s-a dus să se odihnească puţin!
Vă mulţumim şi VĂ MULŢUMESC pentru răgazul pe care în această lume ni l-aţi arătat. Vă mulţumesc pentru lucrurile şi 

adevărurile inexprimabile pe care poezia dvs. le grăieşte. Vă mulţumesc pentru tot ce a însemnat investiţia dvs. în noi. Vă mulţu-
mesc pentru lumina chipului şi a zâmbetului dvs. atunci când ne întâlneam.... 

O să ne fie dor de tot ce a însemnat Alexandru Muşina. 
 RoDiCa ilie

Gânduri
„Carnea: lunecoasă materie. Nu rămâi 
Decât c-un anume fior, cu muzica limfei
Într-o dimineaţă de vară:
O ceaţă luminoasă”. (Al. Muşina)

Ca să scrii în memoria lui Alexandru Muşina, trebuie cumva sa metabolizezi ştirea aceasta a morţii lui, să accepţi pieptiş că 
nu-l vei mai găsi în biroul de la editură, că nu-l vei mai vedea citindu-şi versurile, că nu-l vei mai întâlni pe la vreo lansare. Trebuie 
să te obişnuieşti cu gândul că nu vei mai avea parte de o carte în dar de la el, cu acel ludic şi inconfundabil autograf. …Trebuie să 
accepţi că vei rămâne cu regretul de a nu-i fi spus că nu eşti nici atât de bun, nici atât de creativ, nici atât de curajos pe cât credea 
că eşti, dar şi că această încredere a lui în tine a fost crucială pentru multe, foarte multe dintre biruinţele tale profesionale. Sigur 
că memoria a tot ce a scris, a tot ce te-a învăţat cu o generozitate intelectuală atât de rară este consolatoare, dar cum să accepţi că, 
dincolo de spaţiul imaginar, omul atât de real în mintea ta nu mai este? Este dificil, pentru că Alexandru Muşina nu a fost numai 
un minunat poet, un năzdrăvan, inteligent romancier, un teoretician şi comparatist intuitiv, riguros, genial, ci a fost un profesor 
extraordinar, un om de cultură carismatic, cu o voce puternică, un editor de nota 10, sarea şi piperul unor colocvii universitare, un 
prieten pentru studenţii lui. Şi chiar dacă lui, atât de exigent, de serios în toate şi totuşi mereu jovial i-ar displăcea văicăreala ta, 
cum să accepţi că harta aceasta după care te orientai în realitate şi pe care el era un reper nespus de preţios trebuie modificată? …
Deocamdată şi cine ştie cât timp aceste lucruri pur şi simplu nu pot fi acceptate…

evelina CîRCiu
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In memoriam Alexandru Mușina

Am început să citesc Nepotul lui Dracula anul acesta. Citeam câteva 
pagini seara, înainte de culcare. Veştile despre boala domnului profe-
sor Muşina veneau pe furiş. Citind în fiecare seară, aveam senzația că 
profesorul meu e la fel de plin de viață, la fel de energic ca întotdeanua. 
Nu am terminat de citit romanul. Nu îl mai pot citi. Cartea este tot pe 
noptieră şi simt că viața dintre paginile ei s-a scurs.
Vă mulțumesc, domnule Muşina, pentru încrederea pe care mi-ați 
dat-o, pentru fascinantele cursuri şi seminarii din perioada facultății, 
pentru fabuloasele cursuri de scriere creatoare, pentru emoția pe care 
am simțit-o când mi-am văzut numele pe prima mea carte, pentru 
copleşitoarele momente în care ați coborât la editură pentru a schimba 
câteva cuvinte cu mine, pentru cărțile mele, care vi se datorează în mare 
măsură, pentru covârşitoarea influență pe care ați avut-o în drumul 
meu profesional, pentru zâmbetul dumneavoastră care, cu siguranță, va 
învinge tristețea acestei despărțiri. 

aDRiana BăRBat

Sinceră să fiu, nu mi se pare că fraza (tradițională, de altfel) „Să-i fie țărâna uşoară!” i se potriveşte prea bine lui Alexandru 
Muşina. „Urarea” asta e bună pentru cei pe care țărâna îi apasă, pentru că sunt făcuți, în cea mai mare parte, din țărână (i.e. trupul 
material). Or, omul acesta a fost, aproape în întregime, numai Spirit, partea cu țărâna fiind cea mai neimportantă în cazul lui. 
De aceea l-a şi trădat, probabil, trupul, ca şi pe Nedelciu sau Crăciun, cu care sper că se va întâlni acolo sus şi va reface „Cercul 
poeților dispăruți”. 

Omul Alexandru Muşina, plămăditorul multor talente literare, artizanul multor conştiințe artistice, Magisterul şi modelul 
multor generații... s-a „dezdurerat” (cum ar zice Nichita Stănescu). Nu trebuie să-l plângem. S-a mutat, probabil, în Constelația 
Lirei, acolo unde, alături de Orfeu, e locul rezervat Poeților... Nouă, celor rămaşi pe-aici, care facem, şi noi, umbră pământului (cam 
degeaba), ne rămân nişte cuvinte scrise pe filele unor cărți (descifrând – pentru cine se oboseşte să le pătrundă – tâlcuri ascunse 
şi absconse ale lumii) şi ceva amintiri – forme de lumină, imprimate pe hârtia fotografică... Mă emoționează, mai ales, o poză – 
din vara trecută, cred – cu el în grădina 
lui de „la țară”, acolo unde se simțea el 
bine.... înconjurat de ierburi şi buruieni 
(nu cred că i-au plăcut niciodată rondu-
rile geometric disciplinate, nici grădinile 
aseptice), cu Leia sub scăunelul vechi de 
lemn... Râdea din tot sufletul, cu figura 
lui jovială şi hâtră, care părea a spune „Ce 
vreți? Eu sunt un om cu gusturi simple.” 
Simple? Poate. Simpliste? Niciodată. În 
orice caz, nu când e vorba de lucruri seri-
oase, cum ar fi literatura. 

 moniCa HăRŞan
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Când mergeam pe la el,
Când venea pe la mine, 
Ospitalier, primitor,
Bucuros de oaspeţi,
Harnic şi darnic,
Răsunau camerele
De râsul său contagios, sănătos,
Natural, spontan, curat
Şi psihoterapeutic…

Ne încurajam proiectele
Personale şi familiale
Discutând despre literatură
Istorie, geografie,
Medicină, politicale etc.
Bârfind cu indulgenţă
Despre una şi altul.

Ne eliberam astfel
Pentru josul şi înaltul…

Făceam clasamente
Literaro-social-politice.

Eu zic că el a fost
Mai vizionar
Decât oricine, decât oricare 
În proiectele sale
Filo-cultural-literare.

O lentă schimbare
pentru A.M.
 
Frunzele au dispărut 
de pe strada mea
şi a rămas cămaşa uscată pe mine
ochii destul de gălbui
şi pielea pătată
 
dar nu-i nimic 
frunzele, frunzele au plecat de pe strada mea
cineva mătură norii şi cerul rămâne curat

e senin 
şi toboşarul aruncă în aer
rădăcinile obosite 
 
e destulă mişcare 
destulă mişcare pe strada mea
şi cămaşa uscată pe mine
se răsuceşte tot mai tare 
ca o frunză de arţar
 
doar ochii pătaţi 
ochii pătaţi mai văd 
aceste canale subterane
prin care trec liniştită
liniştită în fiecare zi

naomi ioniCă

În diferite contexte şi cadre
Când ne întâlneam
Era el primul care te îmbrăţişa
Şi te săruta prieteneşte
Dezamorsând orice urmă
De inconfort spiritual.

Am fost contemporan cu el,
Cu un spirit enciclopedic,
Cu un scriitor strălucit,
Cu un adevărat Rege al Dimineţii,
În Orient, în Budila Express
Şi pe Strada Castelului 104,
Am fost contemporan 
Cu o minte strălucită
Cum rareori
A avut neamul ăsta!

Sunt mândru de asta.
Că l-am cunoscut,
Cu optimismul său incurabil.
O să-mi lipsească

Per amorem
Alexandru Muşina 

(Magister)

O parte din mine
O să-mi lipsească un 
Duhovnic, un psiholog,
Şi un filolog inegalabil.

Cu aceste rânduri,
Te îmbrăţişez frăţeşte, dragă Sandu!

Îmi lipseşti,
Îmi vei lipsi, 
Frate al meu,
Cu Marele Suflet, cu Psi…

Daniel PiŞCu


