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DOUÃ APARIÞII EDITORIALE
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olaboratorul nostru permanent Tudor
Nedelcea, critic ºi istoric literar, eminescolog, prozator ºi editor, ºi-a sãrbãtorit
cei 70 de ani prin douã noi apariþii editoriale.
Volumul Repere critice, apãrut la editura
TipoMoldova (director, Aurel ªtefanachi), în colecþia
„Opera Omnia” (coordonatã de Cassian Maria
Spiridon), cuprinde datele biografice ºi scrierile
autorului: 39 de titluri de autor (unele avînd ºi coautori) ºi alte 54 de cãrþi, prefaþate, postfaþate sau cu
studiile introductive semnate de Tudor Nedelcea,
cãrþi ale cãror coperþi sunt reproduse în volum.
Urmeazã capitolul care dã titlul cãrþii, Repere
critice, care reuneºte recenziile, cronicile literare sau
comentariile (unele redate parþial, altele în integralitate) unor mari personalitãþi româneºti despre scrierile lui Tudor Nedelcea: Ilie Purcaru, Ov. Ghidirmic,
Grigore Traian Pop, Gh. Buluþã, Marian Barbu, A.
Silvestri, I.C. Chiþimia, Dan Simonescu, Valentin F.
Mihãescu, A. Grigor, L. Chiºu, C. Zãrnescu, I. Dur,
M. Ungheanu, C.M. Popa, Hristu Cîndroveanu,
Mihai Cimpoi, patriarhul Teoctist, C. Cubleºan, Th.
Codreanu, I. Buzaºi, Gh. Bulgãr, V. Tãrîþeanu, Gr.
Vieru, Eugen Simion, N. Dabija, Mircea Popa, Dan
Mãnucã, Victor Crãciun, Mircea Radu Iacoban, A.
Goci, Lina Codreanu etc. Fotocopiile unor diplome,
distincþii ºi premii, precum ºi un album foto cu
celebritãþi literare completeazã aceastã carte de 296
pagini.
O carte aparte în bibliografia scrierilor lui Tudor
Nedelcea poartã titlul Simple crîmpeie de viaþã
(Craiova, Editura MJM, 2015). O carte nu atît autobiograficã, cît mai ales de amintiri sau consemnãri
despre alte personalitãþi marcante cunoscute de autor:
preotul Gh. Calciu-Dumitreasa, patriarhul Teoctist,
mitropoliþii Nestor Vornicescu ºi Bartolomeu
Anania, D. Stãniloae, pr. Galeriu, Dan Simonescu,
Corneliu Dima-Drãgan, ªtefan Odobleja, I. Miloº,
V.G. Paleolog, C. Bãlãceanu-Stolnici, Victor
Crãciun, Eugen Doga, Gr. Vieru, M. Cimpoi, N.
Dabija, V. Tãrîþeanu, Adrian Pãunescu, Eugen
Simion, H. Coandã, L. Predescu, N. Gheran, Nichita,
Gh. Ivãnescu, Gr. Traian Pop, Al. Piru, G.
Macovescu, Marin Sorescu, I.D. Sîrbu, Ioan
Alexandru, Nina Cassian, C.C. Giurescu, Leonida
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Lari, Edgar Papu, Florin Constantiniu, Dan
Zamfirescu, Pavel Þugui, Iosif Sava, M. Ungheanu,
Ilie Purcaru, Fãnuº Neagu etc. Autorul face cunoscute publicului cititor aspecte mai puþin cunoscute,
unele chiar inedite, altele incomode, anecdote cu ºi
despre aceste personalitãþi.
Între aceste evocãri duioase, Tudor Nedelcea îºi
exprimã punctul de vedere într-o gamã de probleme
actuale: revoluþie sau loviturã de stat în 1989?, rolul
securitãþii, cominterniºtii ºi staliniºtii de ieri –
moraliºtii de azi, problematica românilor din jurul
României, necesitatea schimbãrii Imnului ºi a Zilei
Naþionale, viitorul monarhiei, morala creºtinã ºi
vrãjitoria, „creaþia” unor regizori de a „moderniza”
dramaturgia românã sau universalã pînã la anihilare,
lipsa de caracter a unor personaje implicate în revoluþie etc.
Tudor Nedelcea îºi încheie confesiunea din vol.
Simple crîmpeie de viaþã cu o tristeþe melancolicã:
„Uitîndu-mã în urma a celor ºapte decenii de viaþã,
nu cu mînie, ci cu luciditate ºi duioºie, pot spune cã
nu l-am mîniat prea tare pe Dumnezeu [...] Nu sunt
supãrat pe cei care mi-au fãcut rãu, cu voie sau fãrã
voie. Sunt doar mîhnit, mai ales de nerecunoºtinþa
celor cãrora le-am fãcut doar bine [...] În rest, aºtept
sã oboseascã nedreptatea, ignoranþa, intoleranþa ºi
nerecunoºtinþa”...
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