
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                             Marina COSTA 
 

 

Marina Costa, pseudonimul sub care scrie Lelia Elena Vasilescu, s-a născut pe 

data de 7 aprilie 1968, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Management din 

Academia de Studii Economice București. Este doctor în economie din anul 1996 în 

specialitatea afaceri europene. A publicat câteva lucrări în domeniul profesional, 

printre care Managementul proiectelor cu finanţare internaţională. 

  

Debut literar: 

În anul 1978, cu Poem interminabil, în revista Pasiuni a Liceului de Filologie-Istorie 

Iulia Hasdeu.  

 

Volume publicate:  

Pribegii mărilor, Editura Betta, 2016, proză;  

Vieți în vâltoare (două volume), Editura Betta, 2017, proză; 

Prietenii dreptății (două volume), Editura Astralis, 2018, proză;  

Echipajul, Editura Amanda Edit, 2018, proză;  

Alte vâltori ale vieții, Editura Betta, 2019, proză;  

Farmecul mării, Editura Amanda Edit, 2019, proză;  

Soarta mercenarului și alte destine, Editura Hoffmann, 2019, proză;  
Drumuri și doruri, Editura Amanda Edit, 2019, poezie; 

Ocrotiți de sirene, Editura Betta, 2019, proză scurtă; 

A doua cursă, Editura Amanda Edit, 2019, roman.  

 

Premii literare:  

Premiul I la Concursul național de proză scurtă "Nicolae Velea", 2018, cu textul 
intitulat "Floare de foc";  



 

 

Premiul special ”Fănuș Neagu” la Concursul național de proză scurtă "Nicolae Velea" 

2019, cu textul intitulat "Viață pentru viață". 
 

Activitate literară: 

A publicat poezii în antologiile:  

- Poeți în ARENĂ, în antologia bilingvă româno-turcă;  

- Din universul poeziei române actuale;  

          ambele apărute la Editura Betta în 2018.  

Proză scurtă în antologiile:  

- Sub cupola Unirii, Editura Betta 2018;  

- Amprente pe cerul înstelat, Editura Astralis 2018;  

- Noi am sărbătorit Centenarul Unirii-2018, Editura Amanda Edit 2018; 

(Apărută sub egida revistei Convorbiri literar-artistice). 

Publică în revistele: Arena literară, Astralis și Convorbiri literar-artistice.  

 

Aprecieri critice:  

Victor Atanasiu, Geo Călugaru, Ion Roșioru, Antoneta Rădoi, Eliza Roha, Ana Dobre, 

Camelia Pantazi Tudor, Mihaela-Mariana Cazimirovici, Bianca Timșa-Stoicescu, 

Cleopatra Luca ș.a. 

  

REFERINȚE CRITICE  

                       

   ”Într-o Notă de Lectură, publicată în revista Arena literară, (Nr. 3, ian-febr 2017), 

scriitoarea Eliza Roha spune că publicând volumul Pribegii mărilor, 2016,  (romanul 

ei de debut, de ficțiune istorică, care se bazează pe teoria istorică din anii 1970-

1980, cum că zeul suprem aztec, Quetzalcoatl, a cărui întoarcere o așteptau aztecii, 

când au venit conquistadorii, ar fi fost viking. Pe un drum presărat cu aventuri și 

aspecte romantice, însă bine documentat, autoarea ne poartă din Veneția în 

fiordurile Norvegiei, apoi în Bizanț și, trecând peste ocean, ne duce în Mexicul 

precolumbian), Marina Costa a pășit cu dreptul în literatură, iar eu n-am motive s-o 

contrazic pe distinsa doamnă, și n-o fac pentru trei motive: Eliza Roha știe ce 

spune, fiindcă este soția editorului de la Betta, -unde a fost publicat volumul 

respectiv, Eliza Roha fiind un fel de cenzor, dumneaei citind, evident, în premieră, 

în manuscris, tot ce urmează să se publice la Betta-, iar dl. Nicolae Roșu, editorul, 

după cum se știe, are fler și a propulsat câțiva scriitori înspre…Uniunea Scriitorilor -

forul suprem al literaturii. Apreciez și argumentez -și eu- că Marina Costa a călcat 

cu dreptul în literatură, fiindcă este o naratoare hăruită. Scriiturile ei, publicate în 

avalanșă, odată descoperite, nu le poți lăsa din mână, ci rămâi ancorat în citit, 

dorind să afli mai repede prin ce peripeții au mai trecut eroii și cum au ieșit din ele, 

îmbogățindu-te, după citit, și cu ceva date istorice, nu doar amintite în romane, ci 

chiar fixate, amprentate, aș putea zice, cu date concrete, în toate volumele, 

autoarea fiind preocupată să puncteze anumite evenimente istorice și geografice, 



 

 

cum ar fi: revoltele iacobine de pe teritoriile italiene, sprijinite de armata 

republicană franceză, între 1794-1800, luptele carbonarilor și mișcarea de unificare 

a Italiei (1820-1848), cumpărarea Louisianei (1803) și războaiele din SUA din 

perioada 1812-1840 (în Vieți în vâltoare și Alte vâltori ale vieții), rezistența din 

munți a grecilor și aromânilor împotriva ocupației turcești (1790-1821, în Farmecul 

mării), efectele retrasării graniței dintre SUA și Mexic, în Arizona, împărțind orașe în 

două (în Prietenii dreptății). Și proza scurtă din volumul Soarta mercenarului și alte 

destine cuprinde referințe istorice naționale (aspecte ale Marii Uniri) și 

internaționale (Inchiziția spaniolă, cucerirea Imperiului Inca de către spanioli, etc.).  

    

În Vieți în vâltoare găsim o istorisire amănunțită a unor evenimente desfășurate pe 

două continente, în Europa și în Lumea Nouă, în care ne este pusă în față, cu 

minuțiozitate, cu date istorice și geografice, desfășurarea destinului unei românce, 

Roxana, (Rossana Darie). Odiseea Roxanei începe în 1778, chiar înainte de-a se 

naște, când în Țările Române erau vremuri tulburi și când, datorită împrejurărilor, 

tânăra văduvă a generalului rus Ilie Catargi, domnița Lena, -fiica fostului domnitor 

Grigorie Ghica, (mazilit)-, e nevoită să fugă din țară. Ajunge la Genova împreună cu 

un vizitiu și cu două slujnice. Roxana Darie -fiica vizitiului și a uneia dintre slujnice, 

camerista domniței Lena-, vine pe lume la puțin timp după sosirea în Italia, dar 

rămasă singură pe lume, -după ce-și pierde părinții în urma unui incendiu provocat 

de un fulger în timpul unui cutremur-, e aruncată în vâltorile destinului, 

intersectându-se și interferând cu alți oameni care, mânați de destin, naufragiau și 

ei prin vâltorile vieții. Abilă, agilă, o luptătoare, Roxana caută să găsească soluții de 

supraviețuire și de ieșire din impas. Autoarea intercalează poveștile  de viață ale 

Roxanei cu întâmplări din viața ”eroilor” cu care aceasta s-a intersectat și a 

interferat, transfugi și ei, oameni care se uniseră formând o comunitate, transfugi 

cu care împarte destinul, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când războaiele 

napoleoniene au schimbat radical harta Europei și ”au deturnat nenumărate 

destine”, așadar și destinul unei românce, nevoită să tot migreze, ”dintr-un oraș în 

altul, dintr-o țară în alta, de pe un continent pe altul”, până a ajuns în Lumea Nouă, 

luptând pentru viața ei, înrolându-se, la un moment dat, chiar în armată și luptând 

pe front. 

 

   Citind romanul, ai fi tentat să spui că destinul Roxanei a fost trasat de oamenii 

care fac istoria, dar eu spun că, dacă la început părea a fi așa, la final constatăm că 

destinul ei a luat, la un moment dat, o întorsătură, și a fost urmarea unui desen 

trasat de Roxana, după propria-i structură, cu propria-i personalitate și împlinit de 

ea, de femeia luptătoare, care chiar se înrolează în armată, -„a fost combatant pe 

câmpul de luptă în nefericita bătălie de la Novi, de pe 15 august 1799 ..., a fost 

luată acolo prizonieră de inamicii victorioși..., și  salvată de niște români ardeleni 

din trupele de elită habsburgice”, luptă pe front alături de iubitul ei-, demonstrând 

că ”istoria poate fi făcută și de femei”, nu doar de bărbați. Trecând prin și peste 



 

 

nenumărate încercări ale vieții, cunoaște și dragostea și își face un rost, în Lumea 

Nouă alături de Luigi.  

 

   Relatările din volumele Vieți în vâltoare își au continuitatea în Alte vâltori ale 

vieții. Roxana ne expune întreaga poveste prin Marina Costa, autoarea care, ne 

spune dl. Victor Atanasiu în prefața cărții, ”are virtuozitatea de a fuziona pe deplin 

cu propriul ei personaj...”, doar că în Alte vieți în vâltoare ni se pune-n față o a 

doua și chiar a treia generație de protagoniști, descendenții.  

Peripețiile expuse în ambele volume sunt multe, cei din comunitatea Roxanei 

intersectându-se, destul de des, cu situații limită – cutremure, molime, foamete, 

rechini de pământuri, sclavi fugari - sau cu războinici amerindieni, fiind obligați să 

găsească mereu noi strategii de-a ieși din impas. Roxana, foarte abilă, trecută prin 

multe furci caudine, nu era ușor de doborât, dimpotrivă, mereu se replia, găsind 

soluții salvatoare în orice-mprejurare, atât pentru ea, cât și pentru cei din 

comunitatea constituită.  

Romanele, Pribegii mărilor, Vâltori ale vieții și Alte vâltori ale vieții, dar și Farmecul 

mării (unde găsim personajul principal purtând numele...Marina, tiza autoarei, 

așadar, însă și un personaj cu numele Lena, nume pe care-l regăsim și în Vieți în 

vâltoare, astfel, observăm continuitatea aventurilor, a evenimentelor petrecute într-

un neam, practic, întins pe mai multe generații), și Prietenii dreptății, (două 

volume, care o au în centrul acțiunii pe Emily -fata care ani întregi visase să ajungă 

să vadă ținuturile Arizonei și ajunsese ”nu  numai să le vadă, ci să și locuiască” în 

Vestul Sălbatic, și care, odată ajunsă acolo, a constatat că ”visul ei era departe de 

realitatea cotidiană”, dar care, vrând-nevrând, va fi ”lumea” ei în următorii ani), ar 

fi putut fi intitulate, Destin și istorie, așa cum a intitulat dna Ana Dobre o cronică la 

una dintre cărți, fiindcă ne sunt puse-n față situații de viață extreme, contrariile din 

viața omului, ”a omului ca jucărie a sorții”... În Prietenii dreptății, unul dintre cele 

două romane Young Adult care se petrec oarecum în perioada contemporană 

(celălalt fiind Echipajul), ni se prezintă lumea cântăreților mexicani, ce se întâmplă 

în spatele luptelor de tauri, dar și confruntările de cartier între tinerii de la periferia 

unui orășel din Arizona, la granița cu Mexicul, și se sfârșește în România ultimilor 

ani de socialism.  

    

   În Echipajul facem cunoștință cu Brăila de dinainte și imediat după Revoluție, prin 

prisma unui grup de adolescenți, cu conflictele dintre greci și lipoveni, cu prietenii, 

iubiri interzise sau doar neîmpărtășite, alegeri greșite, anturaje bune și rele, cu 

obiceiurile fiecăreia dintre etnii și alte aspecte ale lumii adolescentine. 

Toate volumele publicate de Marina Costa sunt romane de aventuri, încărcate de 

suspans, ritm trepidant, dar și de rupturi de ritm, pe alocuri, ”unde întâlnim, mai 

pregnant, latura romanțioasă”. De asemenea, o caracteristică generală a romanelor 

Marinei Costa o constituie abordarea relațiilor interetnice, cu conflicte, prietenii și 

iubiri interzise, care sfidează prejudecățile, precum și descrierea tradițiilor, 



 

 

obiceiurilor și culturii diferitelor popoare. Cititorul tânăr, căruia i se adresează în 

principal autoarea, dar și cel matur, dornic de o lectură relaxantă după o perioadă 

solicitantă a vieții, are ocazia să fie inclus în atmosfera locurilor și perioadei istorice 

descrise, îmbogățindu-și cunoștințele cu detalii bazate pe o vastă documentare 

istorică, etnografică, geografică, literară.  

Narațiunea curge, incită. Personajele, și nu doar cele principale, sunt interesante, 

sunt puternice, sunt luptătoare, sunt...învingătoare! Marina Costa nu numai că a 

călcat cu dreptul în literatură, dar promite și este foarte apreciată, nu doar de 

public, ci și de critica literară. E de bine, zic! 

Citit, plăcut, consemnat!” 

(Antoneta Rădoi; redactor șef Convorbiri literar-artistice; iulie 2019). 

      

     ”Noua elaborare a Marinei Costa, Alte vâltori ale vieții, se observă încă după titlu 

că ar fi o continuare a unui roman anterior al autoarei, Vieți în vâltoare. Acel 

roman, tipărit în două volume, cu o cantitate de text sensibil dublă celui de aici, 

avea în atenție un timp de două ori mai mic decât cel circumscris în narațiunea de 

față. Aceasta constituie o explicație, nu singura, că mai este una legată de însăși 

concepția care a stat la baza elaborării actuale, că anume particularități existente în 

scrierea precedentă nu le mai găsim acum.  

     Deși relatarea este tot la persoana întâia și aparține aceleiași Roxana, românca 

din Moldova aclimatizată, din pricina unor împrejurări vitrege de viață, la Genova, 

în Italia, și reaclimatizată, femeie în toată firea fiind, împreună cu soțul ei, Luigi, în 

Statele Unite ale Americii, nu mai aflăm nici acel farmec al relatării, datorat faptului 

că totul dădea impresia acolo a unui jurnal, redactat de Roxana și, prin urmare, 

purtând pecetea la tot pasul a punctului ei de vedere. Autoarea demonstra, pe de 

altă parte, nu doar abilitate, ci de-a dreptul virtuozitate, că fuzionează pe deplin cu 

propriul ei personaj, că se teleportează în timpul aceluia și adoptă optica lui […], de 

aici decurgeau consecințe, care confereau un farmec neașteptat narațiunii, rezultat 

tocmai din cusururile ei aparente. Clișee ale romantismului, nedesprins încă din 

preromantism, se salvau artistic, întrucât dădeau impresia că sunt încorporate unei 

istorisiri rezultate din imaginația înfierbântată a eroinei, încă o adolescentă. Nu 

regăsim nici acel picaresc, izvorât dintr-un du-te-vino exprimat la diverse nivele.  

 

În Vieți în vâltoare era vorba de păstrarea încă a unui cordon ombilical al 

unei prime generații de emigranți cu patria-mamă...[…]. Roxana nu mai scrie un 

jurnal, ci devine cronicar, expunându-ne ”o istorie a unor evenimente, desfășurate 

în comunitatea americană, căreia îi aparține, cu referiri însă și la aspecte a ceea ce 

tot căpăta amploare sub ochii ei, sub numele de S.U.A., dar și cu alte referiri 

privind ceea ce se întâmpla, în principal, în Italia, perioada avută în vedere este, 

într-adevăr, extinsă. Pornește de pe la 1802 și ajunge până la teribilul an 1848”. 

Dimpotrivă, aici relatarea este sobră, așadar și seacă. Stilul este tot cursiv, nimic 

nu este redactat cu stângăcie, formulările sunt firești [...], e vorba însă de 



 

 

perspicacitatea artistică a Marinei Costa [...]. ... mai pregnantă încă este "secvența" 

în care o femeie și copiii ei este ajutată de Roxana, Luigi și alți inimoși aboliționiști 

să scape (bieții năpăstuiți erau negri) de vânătorii de sclavi. Marina Costa, care se 

dovedește a fi ireproșabil documentată pe tot parcursul cărții, reproduce și un 

cântec autentic, intonat de tânăra femeie de culoare, un cântec al libertății, la care 

s-ar ajunge urmându-se calea indicată de căuș, primăvara. Roxana îi arată o cale 

mult mai eficientă pentru a se ajunge la libertate, anume aceea a schimbării 

numelor celor trei. Tot pasajul e de o tulburătoare pregannță realistă, în notațiile 

sale precise, lipsite de zorzoane, telegrafice, "la obiect", exact cum i-ar fi plăcut lui 

Stendhal... în vederea atingerii unei ținte nobile se va recurge și la falsuri. Pasajul i-

ar fi plăcut și lui Macchiavelli, întrucât aici poate mai mult ca oricând scopul scuză 

mijloacele: "Fiul lui Roger, Etienne, preotul cel tânăr al satului, a fost convins de 

tatăl lui să fie mâna Providenței în asigurarea unui trecut de oameni liberi celor trei. 

În locurile disponibile din registrul bisericii, a reușit să strecoare nașterea a trei 

persoane, în ani convenabili...”.  

(Victor Atanasiu; Din prefețe la Vieți în vâltoare și Alte vâltori ale vieții). 

 

”Marina Costa se încăpățânează să rămână în universul ficțiunii pentru 

adolescenți, având un apetit insațiabil pentru poveste, o deschidere pentru 

aventură, pentru invenția epică, o mare curiozitate de a sonda și investiga spații 

necunoscute, cu exotismul lor implicit sau doar incitant; Există în zestrea ei epică și 

inocența naratorului arhaic, căreia i se adaugă plăcerea enormă de a povesti, 

calități exersate în tot ce a publicat până acum: Pribegii mărilor (2016), Vieți în 

vâltoare (2017) și Prietenii dreptății (Vol: I-II). 

...Prozatoarea îmbină exotismul toposului cu informații istorice.... Lumea 

nouă pare a fi spațiul ei preferat... În poveste sunt integrate informații istorice, 

etnografice, informații referitoare la obiceiuri și mentalități, de multe ori narația find 

doar un pretext pentru a introduce, într-o formă sau alta, într-un mod sau altul, 

toate aceste informații, într-o risipă epicureică, hedonistă. 

Ca discours, narația este liniară, fără retrospective epice. Reconstituirea 

etnografică se înscrie între limitele verosimilității și veridicității. Pentru aceasta, 

autoarea se folosește de motivul străinului, străinul, de fapt, străina, Emilia 

Roșu/Emily Reid, fiind, totodată, un personaj-reflector [...]. Adolescenta Emily se 

integrează acestei lumi din dorința de a o cunoaște, dar și din dorința de a-și face 

prieteni, de a empatiza și socializa cu ceilalți [...]. Marina Costa introduce un 

conflict de basm, constând în confruntarea dintre bine și rău. Soluționarea acestui 

conflict, orientată spre atragerea de partea binelui și spre convertirea celor răi în 

buni, dar și către pedepsirea celor răi pune în evidență viziunea optimistă a 

prozatoarei, viziune necesară într-un roman în care miza etică este subordonată 

esteticului [...]... nu lipsește tema iubirii, temă urmărită și realizată prin câteva 

cupluri: Emily-José, Louise-Rodrigo, Antonia-Carlos, prin care Marina Costa relevă 



 

 

alte vieți în vâltoare, vieți pe care destinul le supune încercărilor pentru a verifica 

trăinicia sentimentului.  

 

În volumul al doilea (n.r.: Vieți în vâltoare), grupurile s-au clarificat, eticismul 

este mai evident. Imprevizibilă, dar având o teză/motivație în planul semnificațiilor, 

care relevă mesajul etic, rămâne dorința Emiliei de a se întoarce în patrie, un mod 

ușor polemic al autoarei de a pleda pentru dragostea de pământul în care te-ai 

născut. Teza apare cu claritate: omul este liber să călătorească, să cunoască alte 

țări, alte moduri de a înțelege viața și existența și, încărcat ca albina de polen de 

aceste cunoștințe, este dator să se întoarcă la stupul lui [...]. Povestea se încheie în 

spațiul românesc, în care Emilia se împlinește alături de José... Nu numai SUA este 

pământul făgăduinței și țara tuturor posibilităților. Întorcerea Emiliei demonstrează 

epic că și România este țara tuturor posibilităților. Rămâne ca cititorul să se 

convingă de frumusețea poveștilor de viață și de adevărul acestei idei”.  

(Ana Dobre: ÎN LUMEA TUTUROR POSIBILITĂȚILOR; Revista Litere, martie 2019 

și DESTIN ȘI ISTORIE – DUBLA INTENȚIE A SCRIITURII, revista Caligraf, ianuarie 

2019). 

 

”În Prietenii dreptății Marina Costa realizează un personaj care, cu cât este mai 

lovit de propria soartă, cu atât pare să devină mai puternic… calitățile Emiliei 

înfloresc pe teritoriile aride ale nedreptăților și nelegiuirilor, care, cum spuneam, 

chiar dacă o lovesc, o și ridică, o maturizează și o metamorfozează, sporindu-i 

strălucirea luminii interioare. 

Un pilon important, pe care este construit romanul, îl reprezintă munca 

extraordinară de documentare a autoarei, care prin realismul expunerii dă impresia 

că viața adolescentei chiar s-a desfășurat în acele locuri, în îndepărtata Arizona, 

aproape de granița cu Mexicul, în orășelul Nogales; Capacitatea romancierei de a 

îmbina caracteristicile necesare supraviețuirii în momente critice, în clipe de mare 

tensiune și durere în fața morții, cu intarsii de mare intensitate emoțională în fața 

iubirii, pe fondul foarte bine dezvoltat al datelor despre comunitatea mexicană, dar 

și abilitatea de a ține sub lupă un număr mare de personaje conving. Cititorul se 

trezește prins în vârtejul acțiunilor, al aventurilor tinerilor, fiind captivat, în același 

timp, și de reacțiile afective trezite, viteza nefiind micșorată nici măcar în preajma 

iubirii, cuplurile făcându-se și desfăcându-se cu rapiditate, pentru ca, în final, la fel 

cum menționam și anterior, să se ajungă, din nou, la un echilibru. 

Dar după supraviețuire… alegerea reîntoarcerii la credința în Dumnezeu și apoi 

acasă, în România, este nu numai o soluționare fericită din partea autoarei, ci 

și...scoaterea Emiliei de sub tenebrele unei lumi pe care nu o considera a ei, nu i se 

potrivea și nu o împlinea ca om. Iar reușita acestei decizii, după căutări și lacrimi, 

este dublată din nou de iubire, Marina Costa conturând foarte bine universul vital 

rezultat și oferind astfel un final optimist, atât de necesar celor doi tineri 

îndrăgostiți. Așadar, ansamblul puternic, creat din cele două volume consistente ale 



 

 

cărții „Prietenii dreptății”, dezvăluie un talent în plină formare al autoarei lui și ne 

îndreptățește la mari așteptări legate de construcțiile sale epice viitoare”. 

(Mihaela-Mariana Cazimirovici: Vigoarea și prospețimea trăirilor adolescentine;  

revista Cenaclul de la Păltiniș, nr. 64, iun 2017). 

 

   ”Marina Costa (pseudonimul literar al Leliei Elena Vasilescu) debutează cu romaul 

istoric Pribegii mărilor, pornind pe drumul literaturii cu dreptul.; Acțiunea 

romanului, cu trimiteri în timpul ce a precedat-o, se întinde cam din secolul al 

IX/lea până în secolul XI, din zona din ținuturile de astăzi ce aparțin Greciei, 

trecând prin sudul blacanic și poposind la Veneția, apoi în nordul misterios al 

Scandinaviei, în ținutul vikingilor și sfârșind în lumea de început a civilizației 

europene din Mexicul de astăzi, urmărind, de fapt, destinul unei tinere aromânce. 

Marina Costa s-a documentat cu acribia unui cercetător, dar și cu însuflețirea unui 

spirit creativ-imaginativ…convertind totul, prin arta cuvântului, într-o epică pe cât 

de atrăgătoare, pe atât de interesantă”. 

(Eliza Roha: O viziune romantică a vremurilor de început de Ev Mediu european;  

revista Arena literară, nr. 3, 2017). 

 

Profil de autor realizat de Antoneta Rădoi 

Redactor-șef la revista Convorbiri literar-artistice. 

 

     

       

 


