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In memoriam

Scriitorul Andrei Bodiu ne-a părăsit fulgerător, la mai puţin de un an 
de la dispariţia prietenului, mentorului şi colegului său, Alexandru 
Muşina. Pe lângă agenda încărcată de evenimente la care urma să cola-
boreze, au rămas în urma sa tristeţea, nedumerirea şi durerea celor care 
i-au stat alături, zi de zi. Filologia braşoveană, cultura noastră au pier-
dut pe unul dintre cei mai activi şi mai eficienţi artizani de proiecte 
academice şi literare. Ca un adevărat erou civilizator, Andrei Bodiu 
a construit o serie de evenimente care merită să-i poarte numele: 
Maratonul de poezie braşovean, Maratonul European de Poezie (în 
cadrul manifestărilor Sibiu-Capitală culturală europeană, în octom-
brie 2007), Maratonul European de Poezie la feminin (Braşov, 2013), 
Colocviul Naţional Universitar de Literatură Română. A studiat la 
Timişoara, unde şi-a luat şi doctoratul cu teza Poezia generaţiei opt-

zeci. A fost redactor-şef al revistei „Interval”, între anii 1997 şi 2004. 
A fost profesor universitar la Universitatea „Transilvania” din Braşov, 
fiind decan al Facultăţii de Litere de la această universitate în două 
mandate, ales apoi, în 2012, vicepreşedinte al Senatului Universităţii 
„Transilvania”, membru al Consiliului ARACIS. Mereu energic, 
zâmbitor, eficient, profesionist, garanta succesul oricărei activităţi în 
care se implica. Ceea ce poetul mărturisise în ultimul lui volum de 
versuri publicat (Oameni obosiţi) în vârtejul vieţii sale dăruite binelui 
cetăţii, omul nu lăsa să se ghicească. Un spirit tânăr, tonic, optimist, 
care însufleţea orice adunare, transformând întâlnirile culturale în 
adevărate sărbători. A fost un exemplu de onestitate, farmec, eloc-
venţă şi civilitate. Zâmbetul lui a rămas în inimile tuturor celor care 
am avut norocul să-l cunoaştem. 

Opera: 
Debut : Pauză de respiraţie, volum colectiv, Editura Litera, Bucureşti, 1991 (în colaborare cu Simona Popescu, Caius Dobrescu şi 
Marius Oprea).
Volume de poezie: Cursa de 24 ore (Editura Marineasa, 1994); Poezii patriotice (Editura Marineasa, 1995); Studii pe viaţă şi pe 
moarte (Editura Paralela 45, 2000); Oameni obosiţi (Editura Paralela 45, 2008).
Romane: Bulevardul Eroilor, (Editura Paralela 45, 2004).
Jurnale de călătorie : Jurnalexpress Europa 2000, Piteşti, Paralela 45, 2001, China, jurnal în doi timpi, Bucureşti, Tracus Arte, 2013. 
Studii critice: Direcţia 80 în poezia română (Editura Paralela 45, 2000); Şapte teme ale romanului postpaşoptist (Editura Paralela 45, 
2002); George Coşbuc, micromonografie (Editura Aula, 2002); Mircea Cărtărescu, micromonografie (Editura Aula, 2003). Ion Barbu 
(monografie), Braşov, Editura Aula, 2005; Evadarea din vid (studii despre poezia românească de la sfârşitul secolului XX şi începutul 
secolului XXI), Piteşti, Paralela 45, 2008. 
A publicat următoarele antologii: Romanian Poets of the 80s and 90s (împreună cu Romulus Bucur şi Georgeta Moarcăs), Piteşti, 
Paralela 45, 1999; Junii 03 (împreună cu Alexandru Muşina şi Caius Dobrescu), Braşov, 2003; Maratonul European de Poezie, Braşov, 
2007.
Este prezent în următoarele antologii: Antologia poeziei generaţiei 80, îngrijită de Alexandru Muşina (Editura Vlasie, 1993); 
Sfâşierea lui Morfeu (antologie a generației 90), alcătuită de Dan-Silviu Boerescu (1994); Romanian Poets of the 80s and 90s (Editura 
Paralela 45, 1999); Experimentul literar românesc postbelic (Editura Paralela 45, 1998).

DINA HRENCIUC PIȘCU

Andrei Bodiu
(27 aprilie 1965 - 3 aprilie 2014) 
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Cred că prin dispariţia lui fulgerătoare, Andrei Bodiu a ţinut 
să ne mai dea o ultimă lecţie: să trăim cu intensitate clipă de clipă, să 
învăţăm să-i apreciem pe cei dragi nouă, să avem grijă să le mulţumim 
din când în când pentru tot ceea ce au avut de oferit, amintindu-le 
că întâlnirea  cu ei a fost cel puţin inedită; dar nu folosind cuvinte 
mari, căci nu cred că i-au plăcut vreodată exprimările pompoase, pur 
academice şi aride, ci cuvinte sincere care să vină din suflet. Deşi un 
excelent profesor universitar, a fost întotdeauna un om al mulţimii 
care se simţea bine între alţii cu aceleaşi pasiuni, indiferent de vârstă. 
Aşa am încercat şi noi să învăţăm să fim deschişi şi atenţi la detalii, să 
lăsăm clişeele şi prejudecăţile la o parte. 

Mi-aduc aminte cu drag ziua în care l-am cunoscut, discursul 
de deschidere, faptul că m-am simţit pentru prima dată ca într-o 
cursă de lungă durată, dar corectă; eram la egalitate cu ceilalţi, ple-
cam de pe un teren neutru. Ne zicea atunci că nu contează cine am 
fost sau ce am făcut, contează doar ceea ce facem de acum înainte. 
Ne dădea o şansă să ne reinventăm. Oare poate spera cineva la mai 
mult? Şi-a pus apoi ghiozdanul pe umăr, ne-a strâns în jurul lui, ne-a 
zis să ţinem aproape şi să-l urmăm pentru turul de onoare – urma să 
ne arate corpurile universităţii: prima excursie cu decanul. Am reali-
zat atunci că dascălii pot fi şi altfel şi mi se părea de-a dreptul ireal să 
existe un om atât de deschis, de apropiat, care să vină el spre tine cu 
entuziasmul celui care e pregătit sufleteşte de o nouă aventură. 

Din 2009 şi până acum, corpul T a devenit acasă pentru mulţi 
dintre noi. La facultate sau la orice alt eveniment organizat, Andrei 
Bodiu ştia să fie cu adevărat o gazdă primitoare chiar şi pentru cei care 
ar fi trebuit oricum să fim acolo şi anume noi, studenţii. Se bucura 
pentru fiecare faţă nouă care intra în sală ca pentru nişte oi rătăcite 
care-şi găseau pe parcurs calea spre corpurile T sau S – „Okian” sau 
„Şt.O. Iosif ”, mai apoi spre „Cărtureşti” sau Centrul Multicultural 
de la parterul Rectoratului. 

Dădea o şansă oricui, te asculta cu atenţie, ştia să-ţi spună calm 
şi cu un zâmbet cald şi unde e bine şi unde e total greşit. Nu era însă 
omul jumătăţilor de măsură. Mi-amintesc şi acum de câte ori ne-a 
repetat că lucrurile făcute pe jumătate au tendinţa să se întoarcă împo-
triva noastră. Nu cred că pentru Andrei Bodiu exista concepţia că 
oamenii vin şi pleacă pur şi simplu, important era întotdeauna să 
învăţăm ceva unii de la ceilalţi; fiecare lasă în spate măcar o infini-

tezimală urmă, Andrei Bodiu a lăsat o moştenire culturală impresio-
nantă, dar a fost un om modest care ştia să se bucure de fiecare luptă 
câştigată, fără însă a lăsa garda jos. 

L-am întrebat anul trecut cum i se par noile generaţii şi mi-aduc 
aminte de răspunsul echilibrat: la fel ca voi, unii mai buni, alţii... mai 
dezinteresaţi. Era unul dintre puţinii oameni care credea cu tărie în 
noi, studenţii, considerându-ne cu adevărat capabili de a schimba 
lucrurile în mai bine; adevărul este că, ascultându-l, nimic nu ţi se 
putea părea imposibil. A face planuri şi a le duce la bun sfârşit, pentru 
Andrei Bodiu, au fost sinonime cu a respira.

Pentru cursurile vii, antrenante, pline de umor şi pentru lecţiile 
de(spre) viaţă, nu pot să-i mai mulţumesc decât în acest mod total 
ingrat şi să-i dedic poezia care i-a plăcut atât de mult şi care l-a făcut 
să râdă cum numai el ştia, trup şi suflet, cu ochii licărind a mulţumire 
şi cu obrajii îmbujoraţi. 

Jurnal de conferinţă
  pentru A.B.

7:30 Modernitatatea Central Europeană nu-şi găseşte locul
nu e încă gata cafeaua.  
Experienţa revelatoare se lasă aşteptată
nimeni nu-şi face însă griji –
pauza de ţigară este mereu prelungită.
7:45 Optzecismul, găseşte, ca de obicei, subiecte de discuţie
făcându-i curioşi pe toţi. Se strâng pe rând în jurul lui.
Râd cu poftă.
8:00 Poezia universală contemporană este emoţionată.
prea multe de făcut. 
Începe să prindă culoare în obraji.
 Antropologia caută un fierbător
Critica are probleme cu tensiunea 
Şi doar un pliculeţ de ceai.

8:30  Pasiuni necunoscute încep să se deschidă către alte pasiuni,
la 12:00 deja fac cunoştinţă între ele, 
până seara se leagă prietenii.

CAmElIA TEoDoRA BUNEA

Mulţi n-am apucat să-i mulţumim nici măcar simbolic 
pentru ceea ce îi datorăm...

Cum să
de când ai plecat m-am tot
gândit cum am putea să
te aducem
înapoi şi m-am gândit că
dacă ne concentrăm cu toții deodată
dacă ne imaginăm că nu ai plecat
(dar să fie deodată)
dacă ne coordonăm firele narative
dacă ne asigurăm că personajele au 
culoarea potrivită a 
ochilor

şi au aceleaşi date în 
povestirile tuturor

dar mai ales dacă
tăiem versul unde
trebuie
atunci va
funcționa

                          in memoriam Andrei Bodiu
RAlUCA-GABRIElA KEREszTEs
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“April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.”

(T. S. Eliot – The Waste Land)

L-am cunoscut pe Andrei Bodiu în 1998 când, studentă în 
primul an la, pe atunci, Facultatea de Ştiințe, studiam filologia. Am 
păşit în amfiteatrul din corpul P împreună cu toți ceilalți colegi ai 
mei, aşteptându-l pe domnul profesor de ILR. A venit, s-a aşezat 
la marea catedră din fața noastră, a pus telefonul pe masă şi aşa a 
început… 

Ultima dată l-am întâlnit când mi-a semnat China, jurnal în 
doi timpi. Nu se întrevedea nimic atunci, a fost o sală plină, el zâm-
bea, aşa cum făcea tot timpul, plin de viață, de idei, de energie. 

Între cele două momente au trecut 15 ani, da, atât de mulți, în 
care am ajuns să înțeleg că profesorii de la Litere sunt mult mai mult 
decât profesori. 

Este un lucru atât de trist pierderea unui om care te-a ajutat să 
devii ceea ce eşti astăzi, dar pierderea a trei este inimaginabilă. De 
multe ori mă gândesc că în anii facultății am avut şansa de a studia 
cu cei mai buni profesori. În anul întâi, l-m avut profesor de Folclor 
pe cel care mai târziu, avea să îmi devină conducător de doctorat, 
Alexandru Muşina. Rememorez acum examenul din Corpul T, ora 
târzie, aproape 7 seara, când am intrat în sală şi domnul profesor, 
împreună cu Rodica Ilie, stăteau la catedră, iar eu tremuram de frică. 

Mai târziu, în anul doi şi în anul trei, TL cu Gheorghe Crăciun. 
Dar, în fiecare an, un curs cu Andrei Bodiu care m-a învățat să înțeleg 
şi să apreciez poezia. 

I-am reîntâlnit pe cei trei în 2005-2007 când, pentru doar un 
semestru, Gheorghe Crăciun ne-a dat lecții de scriere creatoare, 
iar apoi a plecat de lângă noi. Alexandru Muşina ne-a încurajat să 
scriem, să scriem, şi cum puteai să nu încerci să te ridici la înălțimea 
aşteptărilor domnului profesor? 

În ultimul an de doctorat, Alexandru Muşina a plecat, iar 
Andrei Bodiu a făcut miracole încercând să îşi țină promisiunea față 
de Sandu Muşina şi ne-a ajutat mai mult decât omeneşte posibil. S-a 
implicat în detaliu în fiecare caz. Îmi amintesc mail-urile primite în 
care mă asigura că totul va fi bine, că mă va ajuta să îmi susțin teza. S-a 
dovedit încă o dată, aşa cum ar spune colega mea Cosmina, un mare 
om. Cuvintele ei au acum o altă rezonanță, dar îl definesc întru totul. 

Despre oameni mari nu e uşor să vorbeşti, despre oameni care 
au schimbat felul în care vezi lumea. Pentru mine, cei trei sunt încă 
vii în fiecare dintre noi, cei pe care i-au atins. Eu sunt ceea ce sunt 
datorită lor. Nu este vorba doar despre calitatea cursurilor, despre 
informația pe care ne-au transmis-o, este vorba despre mult mai mult, 
este vorba despre a şti să vezi lumea altfel, să o percepi, să o înțelegi, să 
te înțelegi pe tine şi pe ceilalți, să citeşti şi să scrii, să fii independent 
în gândire şi să îți poți susține clar şi argumentat punctul de vedere şi 
să nu uiți că eşti cel bun fiindcă ai învățat de la cei mai buni. 

CRIsTINA PIPoȘ

Bulevardul celor trei eroi

Există oameni care îţi marchează existenţa pentru totdeauna. 
Unul dintre ei a fost pentru mine Andrei Bodiu. 

L-am cunoscut în ultimul an de liceu în chipul noului profesor 
de literatură universală. Extrem de inteligent, tânăr, nonconformist, a 
făcut o impresie puternică asupra noastră, fetele de a XII-a pedagogic. 
Îi aşteptam cu nerăbdare orele dimineaţa devreme şi, chiar dacă nu a 
făcut niciodată prezenţa, clasa era întotdeauna plină. Sub îndrumarea 
lui am citit cărţile „grele” ale literaturii şi m-am hotărât să mă îndrept 
spre Litere. Între timp, luase cu brio examenul pentru a preda la nou 
înfiinţata Facultate de Litere, dar nu ne-a abandonat, a rămas profe-
sorul nostru până la terminarea anului şcolar.

Profesorul meu din liceu a devenit apoi profesorul din facultate, 
de la master şi, mai târziu, de la doctorat. Îmi vin în gând amintiri 
amestecate: celebrele bilete din facultate cu fragmente din scriitori 
paşoptişti pe care trebuia să le recunoaştem pentru a putea intra în 
examenul de literatură română, cursurile de poezie contemporană 
de la master, examenul pentru gradul didactic II pe care l-am dat tot 
împreună cu el, punctualitatea cu care ajungea înaintea tuturor la ori-
ce eveniment, mailurile legate de teză pe care ni le scria la 6 dimineaţa 
în perioada doctoratului.

Îmi amintesc cât s-a luptat pentru înfiinţarea Şcolii Doctorale 
la Braşov şi pentru ca aceasta să dobândească prestigiu. M-a impre-
sionat felul în care gestiona fiecare situaţie, oricât de delicată. După 
dispariţia lui Alexandru Muşina, m-a ajutat enorm, preluând fără re-
zerve coordonarea tezei mele. 

Andrei Bodiu a fost un profesor foarte bun, un scriitor valoros, 
un om spiritual, un exemplu de verticalitate şi de deschidere spre 
ceilalţi. S-a implicat în iniţierea şi organizarea atâtor evenimente li-
terare şi culturale care au schimbat pentru totdeauna faţa industrială 
a Braşovului. 

Ştiu că îi datorez extrem de multe şi că întâlnirea cu Andrei 
Bodiu din ultimul an de liceu a influenţat în chip hotărâtor ceea ce 
am devenit astăzi.

Am avut norocul de a-i avea profesori pe Gheorghe Crăciun, 
Alexandru Muşina, Andrei Bodiu şi sunt încrezătoare că ceva din spi-
ritul lor s-a păstrat în fiecare dintre noi, cei pe care i-au format. Sunt 
convinsă că undeva acolo sus au refăcut „clubul oamenilor inteligenţi” 
şi ne privesc cu simpatie şi indulgenţă.

CosmINA CRIsTEsCU

Profesorul meu, Andrei Bodiu



5ASTRA – 1-2, 2014 
www.revista-astra.ro/literatura/

In memoriam

„În groapa neagră, poate chiar într-un cimitir,
oamenii, prietenii mei înarmaţi, îşi ascultau propriile şoapte –
toţi erau murdari, slabi, şi patetici ca în Shakespeare,
îşi numărau gloanţele şi zilele şi nădăjduiau un atac peste
      noapte.”

(Geo Dumitrescu)

Când m-am gândit cum să încep să vorbesc despre profesorul 
meu Andrei Bodiu mi-am amintit titlul poeziei lui Geo Dumitrescu 
şi pasiunea cu care ne-a învăţat să ne apropiem şi să înţelegem textele 
studiate. Întotdeauna va rămâne în noi, undeva, amprenta oameni-
lor pe care îi apreciem şi la care ţinem, chiar dacă, din păcate, poate 
nu am avut ocazia să le-o spunem niciodată. Regretele sunt nenu-
mărate, la fel şi mulţumirile faţă de cel care a împărţit totul cu noi şi 
ne-a lăsat să-l vedem în toate ipostazele – omul care organiza eveni-
mente şi îi coordona pe ceilalţi cu seriozitate şi responsabilitate, dar 
care atunci când râdea o făcea în felul său inconfundabil, molipsitor 
şi sincer. Văzându-l în acţiune şi ascultându-l pe Andrei Bodiu am 
învăţat ceea ce ne spunea şi la cursuri – tot ceea ce facem trebuie să 
facem cu pasiune şi din plăcere, altfel lucrurile făcute pe jumătate se 
întorc împotriva noastră. 

Andrei Bodiu, cu toată pasiunea sa covârşitoare pentru litera-
tură, ştia totuşi să nu plictisească şi să capteze atenţia, surprinzător, 
uneori chiar şi a celor care nu aveau legături directe cu mediul lite-
rar. Evenimentele, lansările, conferinţele, colocviile funcţionau ca un 

spectacol perfect care părea că ar fi avut cu câteva ore înainte şi partea 
de repetiţii deoarece toată suflarea, mai ales cei invitaţi să vorbească, 
păreau a fi fost dinainte pregătiţi să îşi intre în rolurile de actori pe 
scena literară oferită de partenerii facultăţii – librăria „Şt. O. Iosif ” 
sau „Okian”. Toate acestea se întâmplau de fapt pentru că în culisele 
spectacolului detaliile fuseseră pregătite cu grijă dinainte de Andrei 
Bodiu, acest neobosit amfitrion al literelor braşovene. 

În clădirea de vis-à-vis de parc, Corpul T, unii dintre noi am 
simţit că ne-am găsit locul cel mai drag şi primitor în care să rămâ-
nem, am găsit oameni care să ne îndrume şi care să ne fie alături. 
Andrei Bodiu ne-a încurajat de fiecare dată să scriem şi să publicăm, 
să învăţăm singuri să ne corectăm greşelile şi stilul, să ne întâlnim 
cu cei mai mari – masteranzi, doctoranzi – şi să le cerem sfaturi, să 
fim un grup mic şi solid care să ducă iniţiativele sale mai departe. În 
momentul acesta a rămas datoria noastră de onoare să construim pe 
bazele încrederii şi ale prieteniei literare continuarea a ceea ce Andrei 
Bodiu a trasat ca direcţii ferme. 

Cel mai important este că am avut un model, că ni s-au creat per-
spective şi oportunităţi, iar acum preluăm ştafeta – aceea simbolică a 
maestrului, oferită discipolilor – încercând să menţinem aceelaşi puls 
alert al oamenilor de Litere şi al acţiunilor, mereu înscrişi într-o cursă 
în care 24 de ore sunt totuşi uneori insuficiente şi nesigure. 

IoANA zENAIDA RoTARIU 

Libertatea de a trage cu puşca
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Pe munte a nins. Iarba din oraş şi florile care au explodat nerăb-
dătoare au fost împovărate de zăpada apoasă. 

Oraşul e gol. Pe străzi strălucesc felinare în băltoace sau câte un 
chip grăbit. Străzile din Centru sunt neschimbate. Alți şi alți oameni 
calcă apăsat sau voios, jovial sau contemplativ. Unii îşi târşâie picioa-
rele. Altora le tremură genunchii. Se vorbeşte mult la telefon. Sunt 
în continuare evenimente culturale, lansări de carte, anul universitar 
continuă, conferințele curg. Se pregătesc tone de dosare pentru dife-
rite proiecte, acreditări, echivalări, inspecții. Se primesc şi se trimit 
mailuri. Se succedă postări nenumărate pe facebook, într-o avalanşă 
de goluri, suferințe, bancuri, glumițe, hit-uri, poze.  

Dar pentru mulți dintre noi nimic nu mai e la fel. E gol pe cori-
doarele din Corpul T, e gol Bulevardul Eroilor, sunt pustii străduțele 
dintre Corpul T şi Rectorat, Corpul T şi Festival ‘39, Corpul T 
– Corpul S, Rectorat – Sergiana, Corpul T – Aula Universității, 
Corpul T – Institutul Confucius, Rectorat – Librăriile Libris, 
Okian, Cărtureşti, Humanitas, Rectorat – Casa Baiulescu, Corpul 
T – Casa Baciu, Rectorat şi Terroirs...

Biblioteca mea geme de cărți semnate Andrei Bodiu, de volume 
coordonate de Andrei Bodiu. Teza mea de doctorat poartă marca 
Andrei Bodiu – stiloul cu cerneală neagră care a corectat filă cu filă 
tot ce am scris, a făcut adnotări şi sugestii. 

Drumul meu a fost schimbat prin tenacitatea şi încrederea 
dumneavoastră, care i-ați continuat strălucit pe Gheorghe Crăciun 
şi Alexandru Muşina. 

Privirea albastră vioaie, părul vâlvoi din vremea în care, ca 
asistent universitar, țineați seminariile de literatură română. Odată, 
eram doar câțiva şi seminarul s-a ținut pe iarba din fața Colinei 
Universității. Era soare şi discuția a fost caldă, apropiată. 

Într-un an, să fi fost 1996 sau 1997, veneam de la Biserica din 
Centru, după slujba de Înviere şi ne străduiam, cu prietena mea, 
să ducem lumânările aprinse până acasă. V-am întâlnit pe Calea 
Bucureşti şi am vorbit...

La masterat, analiză de poezie – aud şi acum aprobările, „da”-
urile încurajatoare, „aşa”-urile lungi, însoțite de mult albastru ener-
gic. 

Una dintre cele mai animate întâlniri a fost cea de la Ceainăria 
de pe Barițiu. Dinamică, apropiată, presărată cu versuri în lectura 
autorului, în care pândeați de după ochelari reacția ascultătorilor. 

Doctoratul – o perioadă de trei ani de întâlniri săptămânale, 
de rapoarte semnate, de evenimente, dar şi de discuții despre copii, 
despre reviste, lumea literară, posibilități de publicare... Drumul la 
Constanța, la Conferința ALGCR, împreună cu doi colegi. Ne-ați 
dat atunci o pauză – în timpul Conferinței, iar dumneavoastră ați 
rămas cu teancul de hârtii în care scriați senin, ascultând totodată 
prezentările, intervenind uneori.

Ați dat o fugă în Festival ’39 pentru a o întâlni pe dna Liana 
Cozea şi nu ați putut rămâne cu noi la masă...

Cum ați găsit răgaz pentru mulți dintre noi, în orice împreju-
rare? – Nu o să uit niciodată cum mi-ați pus mâna pe cap, ca unui 
copil care are nevoie de încurajare, la înmormântarea domnului 
Muşina. Şi ați avut puterea să îmi zâmbiți. 

Cum de ați avut o vorbă bună pentru fiecare, cu o intuiție psi-
hologică fenomenală? – Nu voi putea să vă fiu recunoscătoare pe 
deplin pentru recomandarea pe care mi-ați făcut-o pentru teza de 
doctorat – scriind la teză, Dana Dumitriu a constituit pentru mine o 
revelație. Nu o să uit niciodată cum m-ați sunat să mă încurajați după 
ce am citit referatul domnului Manolescu sau cum mi-ați recoman-
dat Poznan nu numai pentru Catedra de limba română de acolo, ci 
pentru oraş – „O să îți placă acolo!”... şi mi-au rămas în suflet acele 
locuri. 

Cum ați dus cu atâta noblețe şi naturalețe valorile cele mai 
înalte în această lume care pare că se năruie? De unde atâtea cuvinte 
de laudă, atâtea aprecieri şi încurajări?

De unde atâta energie, de unde atâta disponibilitate, de unde 
atâta încredere în tot ceea ce e valoros, în muncă, în bun simț, în 
tenacitate? 

De unde timp pentru scris? Îmi amintesc cum ne povesteați, 
masteranzilor văicăreți care nu aveam suficient timp pentru scris, că 
nu vă culcați, indiferent cât de obosit sunteți, fără a scrie cel puțin o 
pagină la roman – Bulevardul Eroilor.

De unde atâta capacitate de a face conexiuni în lumea literară? 
Mereu am avut impresia că ceea ce pornea şi se întorcea la dumnea-
voastră era asemenea net-ului – un net viu, un spațiu al întâlnirilor, 
al pasiunii pentru literatură, pentru cultură. 

De unde atâta forță de a trage după sine sute de oameni? De 
unde forța de a ne împinge de la spate de multe ori, dar cu delicatețe, 
cu încredere, sub forma unui impuls şi a exemplului propriu de 
muncă neobosită?

Nu ne uăm rămas bun. Sunteți aici, cu noi. Iar noi trebuie să 
ducem mai departe energia, spiritul Literelor braşovene, încrederea 
în munca susținută, încrederea în oameni, în valori, încrederea că 
oamenii sunt mai presus de sistem şi de vremuri. 

Trebuie să scriem, să fim convinşi că eroismul şi sacrificiul dum-
neavoastră au fost pentru trezirea noastră, a celor leneşi, lipsiți de 
încredere, a celor care dau înapoi la cea mai mică piedică. Trebuie să 
încetăm să ne mai văicărim sau să ne plângem de tot felul de bariere 
birocratice, de generațiile dezinteresate sau de grupurile de interese. 
Trebuie să fim mai atenți la cei din jur, să auzim ce spun fără a ne 
pierde în detalii, să muncim mai mult şi să scriem...

Nu ne luăm rămas bun.

Cu drag, cu respect 
şi recunoştință, 

ADRIANA BăRBAT

Dragă domnule profesor,

In memoriam


