
 
 

Îndrăgostiții nu se întâlnesc, nu se despart, se știu din totdeuna! 

 

Recenzie la romanul Am fost sau nu? al scriitoarei Gabriela Stanciu Păsărin, 

Editura Fast Editing, București, 2018-2019. 

 

Romanul Am fost sau nu?, deși reprezintă debutul editorial al autoarei și este 

apărut recent, 2018, primul volum și 2019, cel de-al doilea, conține două elemente 

care sugerează durata: suferințele provenite din iubire, de data aceasta varianta 

feminină, („vai ce tare-mi bate inima,/ oare și băieții simt așa”, sunau versurile 

unui cântec al vremurilor în care se petrece acțiunea cărții) și începutul de 

clasicizare prin repetiție a prezentării vieții din perioada socialistă, pe care oricât ar 

critica-o unii, nu o pot uita cei care și-au petrecut atunci anii tinereții. 

 

Personajul principal, Mara, la fel ca și eroina cu același nume din celebrul roman al 

lui Ioan Slavici, emană tragism rezultat din neatigerea țintelor sistemice ale unui 

om: nici iubire, nici carieră, nici posibilitatea de a avea un copil care să compensese 

celelalte lipsuri, spune aceasta într-un moment de răscruce al vieții sale.  

 

Îndrăgostiții nu se întâlnesc, nu se despart, se știu dintotdeauna și, ca două unde, 

infinitul îl străbat. Asta și explică de ce, atunci când întâmplarea îi apropie, 

temporar, au impresia că se cunosc de când lumea. Din când în când, unul sau 

altul, întâlnește în cale un obstacol pe care-l depășește cu sacrificii crezând în 

finalitatea rezonanței care va veni, ibirea fiind rezultatul unei comunicări spirituale 

supreme a ta cu tine însuți transpus într-o altă persoană, dar cu dorința arzătoare 

ca celălalt să devină real, viu, să fie nemijlocit și pentru totdeauna alături de tine, 

neîngrădit de alte obligații anterioare față de altcineva. 

În cazul Marei, celălalt este Tudor, un băiat plăcut, plin de talent, dar la care alții 

mai vedeau și lucruri rele, pe care ea nu le observa, nu le intuia și nu le accepta, în 



cazul când altcineva i le scotea în evidență.  O vorbă spune că mintea umană 

fucționează corect de când te naști până te îndrăgostești prima dată! Așa o fi!? 

Una dintre laturile   negative ale acestuia era lipsa de fermitate în stabilirea unei 

conduite în a rămâne alături de femeia pe care i-au ales-o părinții „până la adânci 

bătrâneți”, cum spune popa în slujba de căsătorie, sau să își urmeze instinctul, 

iubirea, reală, împărtășită și acceptată, față de Mara. 

 

Căsătoria este altceva!... Nu este o rezonanță, precum iubirea, care presupune o 

multitudine de condiții de simultaneitate, ce se îndeplinesc foarte rar, ci o medie. 

Prin mediere, totdeauna, cineva câștigă și cineva pierde. Asfel, în orice familie, unul 

dintre parteneri trage mai mult decât celălalt. Majoritatea dintre noi traim ori cu 

cineva care nu ne merită, ori cu cineva pe care nu-l meritam, dar niciodată cel care 

aparent pierde nu uită și nu iartă. 

În asfel de familii, constituite prin compromisul sorții, au intrat, mai întâi, Tudor, cu 

Vera, o fată fără calități feminine deosebite, dar cu o situație materială bună,  

asigurată de familie, sugerându-i o stabilitate și comoditate, pe care el a ales-o în 

defavoarea iubirii față de Mara și a nesiguranței vieții. Ulterior, Mara a făcut același 

gest, alegând răul cel mai mic, pe Emil, care-i oferea doar certitudinea că este și va 

totdeuna „numai al ei”, constatând mai târziu că acesta nu era capabil să accepte și 

să promoveze medierea tipică a unei familii, nereușind să se debaraseze de 

metehnele burlăciei, cărora le și găsea susținere cu niște argumente intelectualiste. 

 

Costin, Alecu, Andrei, Șerban sunt personaje din anturajul Marei, având calități și 

defecte umane uzuale, dar toți reprezentând variante superioare lui Emil, alesul 

pentru căsătorie, pentru a demonstra încă odată, că epoca lui Caragiale nu a apus 

și că totdeuna un Dandanache este și astăzi actual în ipostaze tot mai diferite.  

 

Jocul personajelor se suprapune unor lumi sociale diferite a căror prezentare este 

bine facută. Lumea studențească din socialism, văzută din interior, nu era chiar rea, 

deși abuzurile autorităților erau la tot pasul: schimbări de reguli în timpul studiilor, 

lipsuri materiale etc. se suprapuneau unei vieți pline de farmec, unde cluburile, 

discotecile erau frecventate de niște tineri mult mai bine aleși decât în zilele 

noastre, nivelul intelectual al acestora era superior studențimii actuale, care nu 

prea mai trece prin anumite faze de selecție, determinantă fiind susținerea 

economică. 

Lumea intreprinderilor, unde între parantezele reprezentate de un director general 

educat, dar mojic și șoferul acestuia needucat, dar tot mojic, nu este loc decât de 

atmosfera atotcuprinzătoare a mediului politic de partid lipsită de orice omenie care 

ar presupune altceva decăt supunerea oarbă în fața unei mașinării care judecă 

oamenii. Femeile fără un ajutor vizibil erau considerate drept niște obiecte sexuale. 

Mecanismul înregimentării politice în partidul unic era similar cu cel de azi la o scară 



mult mai largă. Soferul îi spunea Marei „ce bine că ai intrat în partid la noi”, precum 

aceeași categorie de personaje spun acum „în UE la noi”.  

Trecerea de la entuziasmul studențesc, specific vârstei și nu perioadei, la blazarea 

din societatea celor maturi este evidentă și bine prinsă în carte. 

 

Până la urmă, în găsirea unei soluții de ieșire din disperarea în care ajunsese Mara: 

cu studiile trunchiate de o măsură abuzivă din învățământul superior; fără iubire, 

Tudor dispărînd din peisaj cu sinistra lui Vera cu tot; Andrei, Șerban, Costin etc. se 

dovediseră a fi prieteni de cursă scurtă și cu un Emil tot mai greu de suportat, 

intervenția divină a fost esențială. Cum?... Prin agravarea situației. Când ceva 

merge prost, faza următoare este să meargă și mai prost, declanșând o criză din 

care apare apoi rezolvarea.  

Emil a făcut un oreion târziu cu efect asupre infertilității sale, ceea ce spulbera și 

ultima speranță a Marei, aceea de a avea un copil. Acesta a fost argumentul 

hotărâtor care a convins-o să ia o decize grea, cea de divorț. 

Și ca aceleași forțe care ne conduc destinul, din umbră, pe care le simțim, dar pe 

care rareori ni le explicăm, să ducă construcția până la capăt, Tudor a reapărut în 

calea ei, cu vestea că Vera, crezând că se răzbună pe el, a început să-l înșele. 

Acesta a fost începutul care a dus la depărțirea lor. 

 

Abia acum, Mara și Tudor se aflau liberi de orice angajamente ale trecutului, 

dependențe față de alții și, vlăguiți de lecțiile vieții, erau dispuși să o ia de la capăt. 

Cartea se termină rotund, iubirea învinge, cu oameni învinși temporar, dar care au 

toate șansele să devină învingători. 

 

Stilul utilizat de autoare este agreabil, fără false pudori și sfaturi inutile. Poate, în 

contextul zilelelor pe care le trăim, dacă momentele de iubire ar fi fost mai detaliat 

prezentate, trăirist și nu doar constatativ, cartea ar fi avut de câștigat, aceasta și în 

ideia unui potential scenariu de film, care ar avea destule șanse de succes.  

Gândul care îți ramâne la final este contrar versurilor lui Evtușenko, care dau titlul 

și motto-ul, nu „Uitați-mă”, ci „Nu mă uitați”. Este bine ca asemenea întâmplări să 

ramână și pentru generațiile care nu vor crede că așa ceva a putut să fie adevărat, 

și nu ca excepție, ci ca regulă. 

 

Cele două volume ale Gabrielei Stanciu Păsărin sunt ușor și plăcut de citit, deși 

împreună reprezintă un număr destul de mare de pagini. Editarea ajută, parcă în 

sprijinul cititorilor majoritari de azi, cei mai în vârstă, este scrisă cu litere suficient 

de mari. 

Personal, am mai avut  momente de satisfacție prin regăsirea unor locuri cunoscute 

din Mangalia și Costinești, unde mi-am petrecut o bună parte din copilărie și 

adolescență. Hotelul balnear Mangalia, fostul Siemens, s-a construit când eram eu 



acolo, iar lângă Golful Francezilor am avut, mult mai târziu, un început de afacere 

cu surse solare de energie. 
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