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MEMORIILE Luciei Demetrius 
(prezentare de carte) 

 
                                                                                       Prof.  ENACHE ANA-MARIA, gr. I                        

(Lb. si lit. romana, Scoala cu clasele I-VIII, Bolintin-Vale, Giurgiu) 
 
 

 Lucia Demetrius a străbătut aproape tot secolul XX, lucru care i-a permis să descrie 
perioade destul de diferite din literatura noastră (interbelică şi postbelică), dar şi din lumea 
teatrului. Memoriile sunt redactate între anii 1975-1991 şi înmânate cu un an înaintea morţii ei 
scriitorului Miron Bergmann care se pregătea să plece la Paris. Aceste Memorii pe care 
autoarea le mai numeşte şi „Amintiri” au o dimensiune subiectivă foarte pronunţată.  
  Cartea începe cu un capitol despre familie şi evocarea copilăriei (Familia mea). 
Primul portret pe care autoarea îl face este cel al tatălui: Era frumos tata. Subţirel, nu înalt dar 
nici prea scund, cu mâini mici şi delicate, brune aşa cum îi era faţa, o faţă bine modelată, cu 
ochii mari aproape negri, plini de căldură şi de visare, cu fruntea înaltă sub părul bogat, 
ceva mai închis, foarte devreme albit, îşi ţinea uşor capul pe gâtul năltuţ. În acest stil sunt 
descrişi aproape toţi membrii familiei, începând cu bunicii şi terminând cu fata din casă 
(Anuşka), dar figura tatălui domină afectiv şi moral copilăria scriitoarei, întreaga sa existenţă 
şi tot felul său de a înţelege lumea. Vasile Demetrius apare aici în postura de scriitor 
important al epocii lui, iar prietenii care îl frecventează sunt într-adevăr nume remarcabile 
precum: Gala Galaction, Felix Aderca, Tudor Arghezi, Emil Botta, Eugen Ionescu şi alţii. 
Pentru fiecare sunt găsite cuvinte de laudă şi mascate laturile mai puţin pozitive. Memoriile  
Luciei Demetrius sunt structurate în funcţie de două mari pasiuni: literatura şi teatrul. 
Descrierile din mediul literar îi sun datorate în mare măsură tatălui. Această lume ne este 
înfăţişată din perspectiva copilului care trăieşte într-o familie în care unul dintre părinţi este 
scriitor; ea era familiarizată cu acest mediu şi cred că cea mai bună parte a acestor amintiri o 
reprezintă descrierile diferiţilor scriitori care îi cunoşteau tatăl şi care îi vizitau destul de des. 
Tablourile sumbre nu lipsesc; încă din primul capitol aflăm despre accidentul pe care tatăl ei îl 
are la mormântul lui Alecsandri: Atunci, în 1915, a trecut tata printr-un accident. A fost 
delegat de Societatea Scriitorilor să se ducă împreună cu Caton Theodorian şi Al.T.Stamatiad 
la inaugurarea unui bust al lui Alecsandri în cimitirul din satul Mirceşti, unde se născuse 
poetul. Ajunşi acolo, s-au dus cu văduva lui Alecsandri la Mirceşti la cimitir. Era întuneric. 
Ajunşi la cavou doamna Alecsandri a rugat să aprindă cineva un chibrit. A aprins tata, s-a 
dat cu un pas înapoi să-i vadă pe ceilalţi şi a căzut în cavoul deschis din spatele lui. A căzut 
rău. De atunci s-a ales cu o şubrezenie a inimii, cu extrasistole, cu palpitaţii. Un alt moment 
asemănător întîlnim câteva pagini mai departe, când Vasile Demetrius s-a întors de la 
înmormântarea lui G.Coşbuc: În 1918 a murit G.Coşbuc. Ştiu bine când tata s-a întors de la 
înmormântarea lui pe o zi ploioasă, cum s-a oprit în mijlocul curţii sub umbrela deschisă şi 
pregeta să intre în casă pentru că plângea. Felix Aderca moare şi el la 71 de ani doborât de o 
tumoare la creier; i s-a îndeplinit şi ultima dorinţă de a fi ars, iar cenuşa lui aruncată în mare. 
 Memoriile nu sunt structurate pe capitole, iar faptele nu sunt prezentate într-o ordine 
cronologică, însă timpul real al trăirii unor evenimente şi cel recompus prin rememorare curg 
în acelaşi sens. Însăşi scriitoarea mărturiseşte: memoriile acestea nu sunt scrise nici 
cronologic, nici nu m-am oprit din activitatea mea literară ca să mă ocup numai de ele, le 
scriu la întâmplare, când am vreme(...). Anumite fragmente, diferite ca întindere, poartă  
titluri: Familia mea; 1910-1921; Al. St.Vernescu; Sibiu, 1985; Emil Botta; Ionel Gherea; 
1941-1942 ş.a. Fragmentul despre familie este scris într-un stil limpede, ar părea că totul 
curge de la sine, autoarea schiţând portretele celor pe care îi cunoaşte sperând să stârnească 
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atenţia cititorului prin evidenţierea persoaneler din mediul literar, dar nu îşi ascunde simpatiile 
şi antipatiile, cu toate că nu vrea să se abată de la o anumită linie: Aş vrea ca în aceste 
„Amintiri” să nu pomenesc prea mult despre cusururile oamenilor pe care i-am cunoscut, să 
nu „răscolesc în lada de gunoi”, aşa cum am mai spus. Să evoc chipuri nobile, caractere 
frumoase, întâmplări pline de omenesc. Dar mă tem că nu voi putea întotdeauna. Şi nu poate 
când este vorba de Arghezi pe care nu şi l-a putut apropia, după cum ne spune, sau pe care  
nu-l ierta pentru că nu a fost la înmormântarea tatălui ei: E zadarnic să încerc să scotocesc şi 
să caut să înţeleg o natură atât de complexă ca aceea a lui Arghezi. Nu-mi place să aştern pe 
hârtie amănuntele din viaţa lui sau a altora, amănunte revelatoare, pe care le mai ştiu şi pe 
care publicul le caută avid în „Memoriile” unuia sau altuia. O carte de amintiri nu trebuie să 
fie o carte de mahalagisme, de adevăruri încă necunoscute parţial. Câteva tuşe de pensulă 
pentru definirea unui chip, ca să-l zugrăveşti sugestiv pentru generaţiile viitoare, tu, care l-ai 
cunoscut, şi atât, restul poate fi uitat şi îngropat, opera rămâne şi ea trebuie să rămână. 
 Poate cartea Luciei Demetrius cuprinde prea multe „tuşe de pensulă” şi prea puţine 
adevăruri ceea ce aduce o notă de artificialitate care nu se potriveşte unor memorii. Viaţa 
scriitorilor  are o latură dublă (pozitivă şi negativă), iar dacă noi încercăm să acoperim una sau 
să scoatem în evidenţă numai aspectele pozitive nu facem altceva decât să-i estompăm 
„personalitatea”. Arătându-ne numai o anumită faţă a oamenilor în preajma cărora a trăit nu 
ne putem face decât o impresie falsă asupra lor şi, pe de altă parte, aceste „mahalagisme”, 
cum le numeşte ea, nu fac altceva decât să aducă puţin gust cărţii; sunt condimentele care îi 
lipsesc pentru a putea fi „savurată” cu plăcere.  Fiind conştientă de „dezavantajele” acestei 
scriituri găseşte totuşi o soluţie, un înlocuitor: Mă întreb scriind acum, dacă paginile mele vor 
interesa mai târziu, când noi toţi vom fi poate uitaţi, când lucrul ieşit din capul şi din mâinile 
noastre va fi considerat depăşit, prea legat de o anumită epocă, când „moda” va aduce alte 
teme şi alte stiluri. Dar îmi spun în acelaşi timp că dacă izbutesc să scriu aceste memorii, aşa 
cum aş scrie o nuvelă, un roman, ele ar putea avea o anumită valabilitate, preţul pe care îl 
are autenticul în literatură. Într-adevăr, avem de-a face cu un roman-mărturisire, în care 
prima parte, după părerea mea, este superioară celei de-a doua unde „acţiunea” se mută în 
România postbelică. Aici teatrul o face faimoasă pe scriitoare ( în „obsedantul deceniu”). 
 Alte lucruri evitate de Lucia Demetrius sunt amănuntele legate de viaţa ei intimă, de 
viaţa sentimentală: De altfel, marile lui trăiri (ale scriitorului) le exprimă în literatură, 
socotesc că ajunge. Soţul ei, Cristel Costache, este înfăţişat în primul rând ca actor, altfel nu 
cred că am fi putut afla ceva despre el, dacă nu ar fi avut această „calitate”. Aflăm totuşi 
câteva amănunte despre prima ei dragoste, Mihail Zamfirescu, patimi despre care a vorbit în 
romanul Tinereţe.  
 Prin 1923 îl cunoaşte pe Camil Petrescu şi, bineînţeles, îi face şi lui un portret: În 
veşnică mişcare, de parcă ar fi fost pe arcuri, mic, slăbuţ, cu ochi albaştri străpungători şi 
neliniştiţi. Nu uită să amintească nici de surditatea lui (poate puţină maliţiozitate nu strică, 
mai ales că el îi spusese că un bărbat nu poate fi prieten cu o femeie, decât dacă există între ei 
absolut toate legăturile fireşti dintre cele două sexe), dar Camil o îndeamnă să scrie la fel ca 
Fred Vasilescu pe D-na T.(Camil Petrescu a stăruit. Mi-a cerut să scriu pentru el două pagini 
în care să vorbesc de setea mea de teatru.) O altă relaţie interesantă este prietenia Luciei cu 
Mărgărita Miller-Verghi, rămasă oarbă într-un accident; aceeaşi observaţie poate fi făcut în 
legătură cu Anton Holban. Aflăm câteva lucruri şi despre cenaclul lui Lovinescu, dar nici o 
noutate izbitoare. Pe  G. Călinescu nu-l prea simpatiza din cauza unei cronici scrisă de acesta 
la romanul Tinereţe numai pentru a nu fi de acord cu Lovinescu: Unii prieteni mi-au explicat 
că de vreme ce Lovinescu preţuise atâta micul meu roman, G.Călinescu îl desfiinţa, din 
inamiciţie pentru criticul tot atât de recunoscut ca şi el. 
 Tot ce am descris mai sus este strict legat de mediul literar, este partea buna a cărţii. În 
momentul când ne plasăm în lumea teatrului care era de actualitate pentru scriitoare, stilul se 
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complică şi lectura plăcută se transformă într-o aglomerare de nume, piese de teatru jucate şi 
nejucate, încercări de regie, reuşite şi eşecuri; o lume pe care ne-o înfăţişează în toată 
meschinăria ei şi din care mama sciitoarei nu lipseşte, însoţind-o peste tot până în ultimile 
clipe.   
 Încrederea în doctrină este oarbă: Partidul Comunist, în sfârşit mă simţeam făcând 
parte din ceva solid, serios şi eram cineva care se strecurase. Nu găseşte altceva mai bun de a  
compara  momentul dezamăgirii decât cu moartea tatălui: Cred că afară de moartea tatii, 
nimic nu mă lovise mai crunt în viaţă până atunci. În anii 50 scrie masiv literatură dramatică 
la îndemnul Partidului, lucru care nu-i face prea mare cinste: Mi s-a propus să scriu -din nou 
o comandă a Comitetului-o piesă de data asta pe tema păcii. Problemele legate de lumea 
teatrală în mare măsură s-au păstrat şi astăzi şi vor fi probabil mult timp de actualitate: 
regizorul se confrunta cu situaţii din ce în ce mai dificile şi din cauza actorilor, dar şi a 
colegilor. Problemele Luciei Demetrius aveau două surse: ca scriitoare se confrunta cu 
mutilarea pieslor de către regizori, iar ca regizor întâmpina ostilitatea actorilor. 
 Spre sfârşit Memoriile devin o înşiruire de boli şi de morţi, terminându-se cu două 
portrete consacrate lui W.Siegfried şi Oscar Lemnaru, nu înainte de a ne lăsa câteva Cuvinte 
de duh ale mamei care, cu toată sinceritatea, nu cred că îşi au locul în această carte. Citez 
numai o mostră: Tot în legătură cu o femeie urâtă, despre care prietenele mele se mirau că e 
măritată. Mama: „De ce vă miraţi? Şi Muma Pădurii trebuie să fi avut bărbat, că altfel cu 
cine a făcut pădurea?” 
 Chiar dacă Memoriile nu răstoarnă imaginea împământenită despre unii scriitori, ea o 
nuanţează prin portretele făcute cu o deosebită conştiinciozitate şi este un util exerciţiu de 
lectură.     

 
 

           


