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Abstract 

 Prolific writer, born a whole century ago, Mircea Serbanescu is, first of all, the author of 

fresh writings about Timisoara’s cultural history, which touch the readers’ hearts with the forgotten 

charm of cultural interbellum Timisoara.  

From the first pages the readers are captivated by the author’s collosal memory  of lived 

events, spiritual youth, craftsmanship in describing people and places, but also by his feverish 

emotions, leading to the writer’s dissolution in his work. The revival of Timisoara’s cultural history 

determines Mircea Serbanescu’s spiritual metamorphosis, his own identity being rebuilt through 

the recording of so many happy encounters, which influenced his destiny. A destiny which ought to 

be rediscovered nowadays.   

 

Résumé 

 Écrivain prolifique, né il y a un siècle, Mircea Șerbănescu reste l’auteur de quelques pages 

uniques sur l’histoire culturelle de Timișoara, tout en faisant revivre dans le cœur du lecteur 

d’aujourd’hui la beauté culturelle (oubliée) de cette époque.  

On remarque dès les premières pages une impressionnante mémoire des événements vécus, 

la jeunesse de l’esprit, la force plastique des portraits et des lieux, mais aussi la fébrilité de 

l’écriture, jusqu’à l’identification de l’écrivain à l’acte de création lui-même. La récupération de 

l'histoire culturelle de Timișoara constitue pour Mircea Șerbănescu une merveilleuse occasion de 

métamorphose de l'âme, ainsi que sa propre identité est reconstruite à travers d’autant de 

rencontres heureuses qui ont marqué son destin. Un destin à redécouvrir ! 

 

Rezumat  

  Scriitor prolific, de la nașterea căruia s-a împlinit, de curând, un secol închegat, Mircea 

Șerbănescu rămâne, înainte de toate, autorul unor inedite pagini de istorie culturală timișoreană, 

reînviind în inimile cititorului de azi farmecul (uitat) al Timișoarei culturale interbelice. 

 Rețin atenția, de la primele pagini, o colosală memorie a evenimentelor trăite, tinerețea 

spiritului, forța plastică în a reda oameni și locuri, dar și febrilitatea trăirilor, mergând până la 

mistuirea scriitorului însuși în actul creației. Recuperarea istoriei culturale a Timișoarei constituie 

pentru Mircea Șerbănescu un minunat prilej de metamorfoză sufletească, prin care propria-i 

identitate se reconstruiește, tocmai prin consemnarea atâtor fericite întâlniri ce i-au marcat 

destinul. Un destin ce se cuvine, astăzi, (re)descoperit. 

 

 

mailto:delia_badea@yahoo.com


 

 
 

Delia Badea – In memoriam – Mircea Șerbănescu: 100 

 

 96 

Keywords:  Mircea Șerbănescu, cultural memory, Timisoara, destiny 

 

Mots-clés:  Mircea Șerbănescu, mémoire culturelle, Timişoara, destin   

 

Cuvinte-cheie:  Mircea Șerbănescu, memorie culturală, Timișoara, destin 
 

 

La 14 octombrie 1919 se năștea, la Cernăuți, scriitorul Mircea Șerbănescu. Acolo, în 

Bucovina, tatăl său, inspector vamal, fusese mutat cu serviciul. În contextul evenimentelor anului 

1918, situația pe care familia scriitorului o găsește la sosirea în Cernăuți nu era deloc una simplă. 

După prăbușirea Imperiului și dezmembrarea sa în state naționale, revenirea provinciilor la regatul 

României Mari aducea cu sine o serie de provocări greu de anticipat. Când, la 10 septembrie 1919, 

unirea Bucovinei cu România era, în sfârșit, recunoscută oficial (prin Tratatul de Pace de la Saint 

Germain), populațiile alogene depășeau net, numeric, în acest teritoriu, populația românească 

autohtonă. Perspectiva integraționistă aducea cu sine așadar o necesară tendință centralizatoare, 

urmând să provoace, aproape inevitabil, reacțiile comunităților etnice din această regiune.   

Câțiva ani mai târziu, când Mircea Șerbănescu intra pe băncile școlii, problema recuperării 

și reimpunerii identitarismului românesc reprezenta în continuare una dintre preocupările centrale 

ale învățământului.  

În funcție de locurile în care tatăl său a fost mutat cu serviciul, tânărul Mircea Șerbănescu va 

fi nevoit să schimbe numeroase școli în copilărie. Părăsind Bucovina, el va urma, între anii 1930-

1933 școlile din Turnu Severin și Craiova, pentru ca în 1934 să se înscrie la Liceul Comercial din 

Timișoara, cunoscut ca „Liceul comercial de băieți” sau liceul comercial „Principele Carol”.  

Urmează, între anii 1938 și 1942, cursurile Academiei Comerciale din București, pentru ca 

în perioada 1942-1944 să fie mobilizat pe frontul din... Bucovina. Revine și se stabilește, în 

decembrie 1944, în Timișoara. „Un timp, până ce mi-am regăsit și recompus hainele civile – își 

amintea scriitorul –, am umblat tot ca ostaș în permisie. Mi se oferise să lucrez în presă, reporter la 

un ziar local, şi am pornit în căutarea de informații specifice meseriei tot cu haine cazone pe mine. 

Nu produceam senzație, nefiind singurul în această stare de tranziție de la serviciul militar la cel 

civil, dar o anumită uimire tot mă întâmpina.” (ȘERBĂNESCU, 2004) 

 Publicația la care face referire scriitorul, cea care îi oferise, în 1945, un post de redactor, era 

revista ,,Românul”, ziar al Partidului Național Liberal. În perioada 1940-1941, Mircea Șerbănescu 

colaborase la revista ,,Vestul” a lui Sever Bocu. Din rațiuni politice, „Românul”, ca și alte reviste 

din epocă, va dispărea în scurt timp, Mircea Șerbănescu continuându-și cariera de redactor de data 

aceasta la „Făclia Banatului”, ziar de orientare social-democrată. Când, la începutul lui 1948, 

Partidul Comunist, scos din ilegalitate și propulsat rapid în prima linie a vieții politice, fuziona cu 

Partidul Social Democrat, Mircea Șerbănescu este din nou mutat, devenind redactor la – 

„Luptătorul bănățean”. Momentul este consemnat în detaliu: „Eram în redacție cu Gusti Miclea şi 

Nicolae Ivan şi la un moment dat, nu prea departe de 1 martie 1948 când cele două partide s-au și 

contopit, ni s-a pus foarte hotărât condiția să ne înscriem în partidul care subvenționa apariția 

ziarului. Nefiind de acord, am fost amenințați că altfel se va încheia colaborarea noastră la ziar. Dau 

însemnătate detaliului, întrucât dacă am fi cedat, acceptând de dragul salariului cu care ne 

întrețineam existenta o înscriere pe care nu o doream, independența noastră morală fiind mai presus 

decât actul în sine, am fi ajuns într-o situație mult mai gravă, aceea de a deveni inevitabil membri ai 

Partidului Comunist.” (BAISKI, în ,,Agenda”, nr. 4, ian. 2005). Doi ani mai târziu, este numit 

redactor la „Drapelul roșu” și tot acum are loc înființarea Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor 

din România, Mircea Șerbănescu fiindu-i, vreme de 28 de ani, secretar literar. A mai colaborat la 

„Vrerea” lui Ion Stoia Udrea, la „Fruncea” lui Nicolae Ivan, „Luceafărul”, „Scrisul bănățean” și 

altele.  

Activitatea de scriitor a lui Mircea Șerbănescu a fost, pe cât de prolifică, pe atât de variată. 

Proză scurtă, romane, literatură pentru copii, proză SF, memorie culturală sunt  pagini întregi în 
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care se dezvăluie sufletul scriitorului. Între acestea, volumele de memorie literară sunt însă cele care 

încheagă, poate, cel mai convingător imaginea scriitorului. Cu amiciție, emoție, tact și gratitudine , 

autorul punctează, pe parcursul a trei volume de istorie literară1, întâlniri care i-au marcat biografia, 

developând în fața cititorului locuri și peisaje cunoscute aievea.  

Între diversele tipuri de discurs menite a schița o anume identitate literară, memorialistica 

constituie, fără doar și poate,  forma cea mai altruistă a unui act cultural. În acest context, volumele 

semnate de Mircea Șerbănescu vin să propună o fascinantă istorie a literaturii Banatului, realizată 

din perspectiva inedită a unui febril cititor de cărți. Scriitorul , trăitor al celor mai multe dintre 

evenimentele narate, recuperează astfel din interior, prin momentele sale esențiale, adesea inedite, 

istoria literară a Banatului, ale cărei începuturi le leagă, iată, de uitatele astăzi Observațiile de limbă 

românească ale lui Paul Iorgovici (1799), de Cronica Banatului a lui Nicolae Stoica de Hațeg 

(1825), dar și de acea Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei (1780) a 

savantului italian Francesco Griselini.  

Frapează, încă de la primele pagini, o colosală memorie a evenimentelor trăite, forța plastică 

în a reda oameni și locuri, atenția pentru detalii, îngăduința seniorului în a judeca mai tinerii colegi 

de breaslă, dar și tinerețea spiritului, toate întru zugrăvirea istoriei culturale a unui întreg secol de 

literatură. Ținându-se departe de numeroasele gâlcevi literare, inspirând echilibru, risipind tact și 

generozitate, Mircea Șerbănescu gândește o operă așezată sub semnul prieteniei. Febrilitatea 

trăirilor, mergând până la mistuirea scriitorului  însuși în actul scriiturii, vizează recuperarea din 

interior a atâtor decenii de istorie culturală ce reînvie, cu fiecare pagină, atmosfera (uitată?) a 

Timișoarei interbelice. Orientată către om, dar și către spațiul cultural căruia îi aparține, supusă unor 

norme expresive ce vizează o anume subiectivitate a discursului, scriitura sa implică o dimensiune 

recuperatoare esențială. Aproape toate personalitățile evocate sunt parte din bogata sa experiență de 

viață, marcându-i, într-un fel sau altul, evoluția. Încât, recuperarea istoriei culturale a Timișoarei 

devine pentru scriitor un minunat prilej de metamorfoză sufletească, prin care propria-i identitate se 

(re)construiește, tocmai prin consemnarea atâtor fericite întâlniri ce i-au marcat biografia. „Suntem, 

în bună măsură, suma întâlnirilor de care am avut parte”, declara scriitorul Andrei Pleșu, iar 

volumele de memorialistică semnate de Mircea Șerbănescu vin ca o strălucită confirmare. 

Să mai notăm respectul atât de firesc afișat pentru cei care i-au fost contemporani, 

gratitudinea și căldura sufletească ce învăluie portretele evocate, toate schițând un nou palier 

axiologic al scriiturii sale. Dincolo de indiscutabila valoare literară și documentară, volumele lui 

Mircea Șerbănescu prezintă o esențială dimensiune umanistă. A-ți ocupa timpul spre a-i evoca pe 

alții, la o vârstă când poate eforturile se cer cumpănite, iată un extraordinar exercițiu spiritual. Încât, 

aproape 500 de pagini de memorialistică literară se metamorfozează în istoria unui oraș și a unui 

destin deopotrivă. Un destin care se cere (re)descoperit. 
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