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Au fost la Brașov în perioada interbelică intelectuali, lucrători 
febrili pe tărâmul anevoios al literaturii, aproape necunoscuți astăzi 
sau, mai rău, uitați cu desăvârșire. Din această ultimă categorie, 
Mariana Moșoiu (1907-1973), despre care am scris cu alt prilej, pro-
fesoară la Liceul „Principesa Elena”, face figură aparte. Având acum 
la dispoziție un manuscris inedit, primit de la familie, voi putea să-i 
rotunjesc portretul de om și scriitor.

Hârtiile rămase de la ea în casa din Brașov au fost transpor-
tate la Laz (Sebeș) și recuperate din podul unei case de către nepoți1. 
Manuscrisul de care am amintit, nedatat și pe marginea căruia voi 
glosa, mi-a fost înmânat de nepotul scriitoarei, cercetător chimist 
Alin Moșoiu din Canada.

Dacă adunăm și scădem anii, coroborat cu un bilet trimis pro-
fesorului Ilie Hașeganu (despre care voi vorbi ceva mai încolo), cele 
istorisite s-au petrecut în anul 1942. În schimb, dacă punem alături 
manuscrise din perioade diferite de creație ale Marianei Moșoiu, 
putem afirma că, după grafia tremurată, aceste pagini au fost elaborate 
târziu, cu detașarea pe care o dau anii și după ce amintirea s-a sedimen-
tat, fără să anihileze senzația de naturalețe. Titlul Cum l-am cunoscut 
pe Camil Petrescu oferă cheia. Sunt gânduri care sugerează dimensi-
unea morală și spirituală a celui evocat, chiar dacă textul de față nu 
poartă specificarea procedeului: „Despre Camil Petrescu s-au scris și 
se scriu nenumărate articole și studii critice care îi luminează opera din 
toate punctele de vedere. Totuși, încă nimeni n-a înfățișat cu câtă căldură 
sufletească și bunăvoință sprijinea Camil Petrescu pe tinerii scriitori. Cele 
câteva rânduri ce urmează vor încerca să umple acest gol”.

Tânăra profesoară brașoveană avea în spate un timid trecut 
literar. Publicase la câteva reviste regionale care i-au asigurat un suc-
ces provincial: „Devenisem, astfel, fără să intenționez, destul de cunos-
cută în orașul meu natal. Era pe timpul studiilor universitare. Când 
veneam în vacanță, lumea mă primea cu deferență și mi se propuneau 
cele mai variate și ciudate subiecte pentru articolele mele viitoare, de la 
problema ieftinirii unor produse până la probleme de breaslă și cate-
gorie socială sau pur și simplu interese personale sau chiar și subiecte 
de «roman adevărat și trăit», toate încredințate în mare taină, cu un 
mare abuz de gesturi și, mai ales, – vai! – de cuvinte”.

Verificarea talentului se putea face doar printr-o revistă din 
capitală, „cuvânt magic” pentru aspiranții la statutul de scriitor, cum 
notează Mariana Moșoiu: „Toate cunoștințele mele erau de acord că 
trebuie să public și în revistele din București. În cele din urmă, păre-
rile lor se împărțiră în două categorii bine distincte. Unii, cum mă 
vedeau, luau o înfățișare severă și mă interpelau: «Ai trimis ceva la 
București?» Eu (cu îndoială și sfială): «Nu». Ei: «Apoi așa nu mai 
merge!» (cu gravă dezaprobare). Și își dregeau vocea pentru un discurs 
viitor. Alții, mai mult poeți tineri, pesimiști și pururea mâhniți, oftau: 
«E în zadar. Nu poți publica la revistele de acolo, decât dacă cunoști 
pe cineva de la redacție. Dacă nu cunoști pe nimeni, și nu te cunoaște 
nimeni, îți aruncă versurile oricât ar fi de frumoase, după părerea ta». 
Mă găseam deci între Scylla și Charybda. Și nici nu puteam aplica 
metoda lui Ulysse”. Ca mai departe rândurile să contureze condiția 
debutantului de provincie. Un impediment în afirmare ar fi tirajul 

publicațiilor: „Publicasem pe atunci o serie de eseuri și articole în dife-
rite ziare din Transilvania, dar nu tipărisem încă nimic la București. 
Această situație e până și azi tipică scriitorilor din provincie, cunoscuți 
în orașul lor, dar din cauza tirajului redus, cu totul necunoscuți în țară, 
unde se citesc mai ales publicațiile bucureștene, care au și un tiraj mai 
mare și o difuzare mai eficace, dar care publică aproape exclusiv lucră-
rile scriitorilor de acolo”.

Mariana Moșoiu își încearcă norocul la una dintre cele mai 
prestigioase publicații ale vremii „Revista Fundațiilor”, care promova 
„...chiar proză și versuri de scriitori strict debutanți, deși rostul unei 
asemenea masive publicații nu ar fi poate să încerce riscurile unor 
experiențe. E drept că în cazul acestor scriitori debutanți e vorba 
de însușiri absolut excepționale”. Precizarea îi aparține lui Camil 
Petrescu în articolul Cuvânt din anul 1938, pe atunci scriitorul fiind 
redactor-șef.

La îndemnul cunoscuților, brașoveanca trimite revistei în cauză 
o poezie care îi va deschide ușa spre întâlnirea cu scriitorul Camil 
Petrescu, istorisită în paginile manuscrisului. De la un rând la altul 
„tonul se încălzește, orizonturile se luminează”, să-l citez pe Liviu 
Rebreanu. Ea devine un participant la întâmplări pe care le prețuiește 
deoarece i-au oferit prilejul de a-l cunoaște pe creatorul romanului 
modern românesc. Deși pentru un istoric literar de azi întâmplarea 
poate fi trecută la „printre altele”, pentru evocatoare – după cum se 
vede din textul reprodus în cele ce urmează – dobândește un sens 
aparte, mai ales că el, marele Camil Petrescu, și-a răpit timp s-o 
cunoască pe ea, poeta necunoscută venită din provincie. Un argu-
ment în favoarea afirmației ar fi remarca lui Tudor Vianu că însușirea 
principală a lui Camil Petrescu era „legătura directă și absolut sin-
ceră cu oamenii, cu lucrurile, cu situațiile”.

Ce spune Mariana Moșoiu: „Astfel, într-o bună zi am luat 
câteva versuri, le-am pus într-un plic și le-am trimis la cea mai mare 
revistă literară din București din acel timp. Aut Cezar, aut nihil! 
Mare mi-a fost mirarea când, peste două săptămâni, am primit două 
scrisori. Una în plic oficial de la revistă, cealaltă de la Camil Petrescu. 
(Le-am păstrat până în ziua de azi). Am întors mult timp în mâini 
aceste două plicuri, până să le deschid. Versurile mele fuseseră accep-
tate. Acest lucru mi-l comunicase scrisoarea oficială. Când am deschis 
a doua scrisoare, credeam că visez. O scrisoare de la Camil Petrescu! 
Dacă s-ar fi coborât o statuie de piatră de pe piedestalul ei, ar fi intrat 
într-un debit și ar fi cumpărat de la tutungiul consternat hârtie, plic 
și mărci și mi-ar fi scris o scrisoare, toate acestea m-ar fi mirat mai 
puțin decât această scrisoare de la Camil Petrescu. Totuși lucrul era 
perfect explicabil. Camil Petrescu era redactor-șef la acea revistă lite-
rară, Revista Fundațiilor. Când trimisesem versurile, nu-mi luasem 
măcar osteneala să mă uit cine mi le va citi. Nu e nevoie să mai spun 
că scrisoarea lui Camil Petrescu era plină de caldă încurajare. Însă, 
după câtva timp, mă așteaptă o altă surpriză. Factorul poștal sună, 
înmânându-mi un cec: «drepturi de autor» și «premiu» pentru o 
poezie (Preistorie).

Publicasem până atunci un număr destul de mare de articole 
care ar putea forma un volum întreg, dar cu așa ceva nu mă mai 
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întâlnisem. Era cred lupta lui Camil Petrescu care voia să pună capăt 
exploatării scriitorilor, care devenise un întreg sistem. Auzisem că 
Eminescu publicase o viață întreagă la «Convorbiri literare» fără 
să i se plătească niciun ban. Doar inimosul, minunatul redactor 
al «Familiei» din Oradea, îi plătise pentru versuri tânărului poet 
«drepturi de autor».

Mărturisesc că îmi era aproape teamă să mai trimit versuri la 
revistă. Atâta bunăvoință și generozitate mă copleșeau. Dar, după 
câteva luni, în care timp n-am mai publicat nimic, Camil Petrescu, 
în câteva rânduri scrise de el, mă îndeamnă să mai trimit mate-
rial, să nu las scrisul. Astfel înțelegea Camil Petrescu, cu delicatețe, 
cu bunăvoință, însă și cu multă fermitate să încurajeze pe scriitorii 
tineri și să-i îndrume. Camil Petrescu m-a îndemnat să iau contact 
și cu mișcarea literară, să trec pe la redacția revistei, să cunosc cole-
giul redacțional. Având de rezolvat peste ceva timp unele chestiuni 
universitare, am venit la București. Vizita la redacție am amânat-o 
de pe o zi pe alta, până a sosit ultima zi. Ce ciudat e un oraș străin! 
Atunci am scris următoarele versuri din ciclul Orașul: «În umbra 
grea dintre înalte case/ Ce sus și ce departe este cerul/ Tramvaie trec... 
Crud zăngănește fierul/ Amurgul cade-n clipe 
de mătase». Dar și poezia Oraș de bazalt: 
«Copaci înalți de fier ridică stele/ Fără 
lumină... Stinse felinare./ Departe, mlaștini 
verzi și grele/ Trimit spre-oraș bolnava lor 
suflare». Cu ultimul vers: «Zidită în bazalt 
e inima orașului, fântână vie».

După o lungă dezbatere interioară, 
determinată, parte de timiditate, parte de 
neîncrederea înnăscută a transilvăneanului 
față de tot ce e străin, necunoscut, m-am hotă-
rât să merg. Camil Petrescu nu era la redacție. 
Mărturisesc, am încercat un sentiment de 
regret, dar și de ușurare. Unul dintre redac-
tori m-a oprit: «Nu sunteți dumneavoastră 
scriitoarea care ne-a trimis poeziile? (Și spuse 
titlul publicat în revistă)». La răspunsul meu 

afirmativ, continuă: «Dl.Camil Petrescu ne-a lăsat numere de telefon 
unde să-l căutăm dacă veniți. Dar a trecut foarte mult timp de atunci: 
de ce nu ați venit?» Întrebare la care, evident, nu era așa de ușor să 
dai un răspuns. După câtva timp, Camil Petrescu veni, găsit la tele-
fon, la biblioteca unde lucra. Nu pot descrie emoția pe care am simțit-o 
și nici bunăvoința cu care m-a întâmpinat acest mare scriitor și «om 
între oameni». Această convorbire cu Camil Petrescu mi-a deschis 
orizonturi cu totul noi și mi-a rămas de neuitat. Voia să cunoască 
aspirațiile tinerilor scriitori, gândurile lor, felul de a judeca. Orice 
îl interesa din acest punct de vedere. Timpul trecea. Camil Petrescu 
punea alte întrebări, alte probleme. Pe urmă mi-a prezentat colegiul 
redacțional – unii critici literari cu mare renume, alții scriitori de 
valoare. După câtva timp apăru primul meu volum Poemele soarelui, 
versuri. Și între atâtea critici constând în frazeologie goală, cea mai 
justă și cea mai elogioasă critică despre aceste poezii a apărut tot în 
revista condusă de Camil Petrescu”.   

În nr. 7 din iulie 1942 (p.85), revista publică într-adevăr poezia 
Marianei Moșoiu Preistorie, iar în nr. 2 din 1 februarie 1944 (p.435), 
apare cronica la volumul ei Poemele soarelui semnată de Ion Singariu, 
la secțiunea „Viața poeziei”. Aprecierile cronicarului literar sunt de 
luat în seamă: „Volumul Poemele soarelui aduce o inspirație caldă, 
străină de atmosfera elegiacă și plângăreață a celor mai mulți poeți 
tineri.(...) Poeta are ceva de spus. Tinerețea ei curge prin versuri. Nu-i 
rămâne decât să transforme acest tumult interior într-o melodie pro-
prie, într-o artă poetică personală”.

Am amintit de biletul trimis de Mariana Moșoiu lui Ilie 
Hașeganu, profesor la Academia de Înalte Studii Economice Cluj-
Brașov și director al revistei „România tânără”, pe care îl transcriu 
integral: „Stimate Dle Hașeganu, Vă trimit alăturat o poezie cu rugă-
mintea de a o publica în apreciata Dvoastră revistă. Numele meu tre-
buie să vă fie total necunoscut și de aceea sunt și cam timidă să vă adre-
sez această rugăminte. Am publicat doar până acum numai o poezie 
în revista «Fundațiile Regale», numărul din iulie 1942” 2.               

 Consultând revista, prima colaborare a Marianei Moșoiu la 
această publicație o putem semnala tot în 1942, an fast în afirmarea 
pe plan literar, când în nr.7-8, noiembrie, decembrie i se tipărește 
poezia Toamnă. În timp, numele poetei apare frecvent în revista 
brașoveană amintită. 

   1 Ana Maria Ghilean (actualmente decedată), Dan Strâmbu și Alin 
Moșoiu, stabiliți în străinătate. 
 2 Mulțumesc domnilor Florin și Constantin Hașeganu pentru 
documentul pus la dispoziție.
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