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Suntem Prutul sângelui care apă nu se face.

(Radmila Popovici)
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Cuvânt‑înainte

August, 2012. Florițoaia Veche sărbătorește 370 de ani 
de  la atestare. Atmosferă de sărbătoare, invitați de onoare, 
artiști, copii îmbujorați, gospodari și gospodine la un loc, 
miros de bucate din cuptoare și bucuria revederii cu întregul 
sat, cu oamenii lui „Bună ziua!” și „Doamne‑ajută!”. În curtea 
mătușii Ana, care locuiește lângă școala unde se va produce 
festivitatea, e mare însuflețire, cu multe chipuri dragi. Dau 
cu ochii de ea. Solară, magnetizantă… Necunoscuta atât de 
cunoscută! Suntem prezentate una alteia de verișoara Veronica, 
deși sângele a făcut să ne recunoaștem înainte să ne aflăm 
numele. Nu ne‑am mai dezlipit una de cealaltă până la asfințit! 
Ne țineam strâns de mâini, ca după o lungă și nedreaptă des‑
părțire – așa cum, de fapt, fusese. Cuvintele se roteau calei‑
doscopic în aura privirilor, creând o stare de grație deplină, 
conectată instantaneu la o nouă sursă de sensuri.

Ea este Ileana Popovici, mătușa mea pe linie paternă, care, 
după mai multe încercări, a reușit să‑și cunoască neamul,  reîn‑
tregindu‑l. Nu știam nimic una despre alta. Trebuia s‑o luăm 
de la un capăt fiecare, descoperind, pas cu pas, mai multe  în‑
rudiri, îngemănări de gândire și de simțuri. Din acea zi, râurile, 
dealurile, hotarele nu ne‑au mai stat în cale. Ne‑am reînnodat 
din rădăcini și așa va fi până dincolo de noi!
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Preaplinul întâlnirilor noastre dădea peste margini ori de 
câte ori treceam Prutul. Ne însoțea o fericire contagioasă, mai 
mult decât firească. Impresii amestecându‑se, sublimându‑se, 
dizolvând toate contururile trecutului, ale prezentului, ale rea‑
lității și imaginației. „Ce‑ar fi fost dacă nu ne‑ar fi despărțit 
istoria?…”, ne întrebam. Nopți albe, zile trăite intens, lacrimi 
și hohote de râs, cântece, povești și taine împărtășite. Nu mi‑a 
permis să folosesc pronumele de politețe, deși aici ne adre‑
săm maturilor numai cu „dumitale”, „dumneata”, „matale” sau 
„dumneavoastră”. A insistat pe „tu”, care ne‑a așezat alături, 
mai aproape. Pentru că Ileana Popovici este omul lângă care, 
cu bune și cu rele, te simți acasă.

August, 2015. Aer irespirabil. Rutiera Chișinău‑București, 
camera video, mierea de la Florițoaia, încrederea și inima mea 
palpitând  – toate plecau la Buturugeni, la casa părintească 
a Ilenei. Odată cu poarta, mi s‑a deschis o lume în care aș fi 
rămas și, într‑un fel, am rămas pentru totdeauna. M‑au primit 
și m‑au îmbrățișat cu toții: ograda, grădina, pomii, păsările, 
casa plină de povești, patul cu așternuturi brodate, vecina 
Maria, pisicul Mișu, cățeii… Ce răsfăț! Cafea, rizoto, șpriț, 
salate cu roșii din grădină, mici și alte bunătăți pregătite de 
Tudor pentru fetele lui, nedesprinse una de alta, de la „Ai ajuns, 
nepoțico!” până la „Pe curând, scumpa mea!”. Diminețile cu 
rouă, în curte, sub nuc și serile până la ațipitul greierilor le‑am 
savu rat într‑o suflare și tresăltare continue. Cinci zile de călă‑
torii fascinante în timp și‑n spațiu, în universul magic al unui 
om dintre oameni, între oameni și mai ales pentru oameni. 
Un film biografic‑muzical‑artistic, serial care trebuie parcurs 
cu încetinitorul, cu stop‑cadre și reluări cu sufletul la gură. 
Starea de grație în fața ecranului transparent al unui suflet 
plin de culoare. Ore prefăcute în ani, zile prefăcute într‑un 
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destin privit concomitent din exterior și din interior, iar apoi 
retrăit la puterea a doua. Pierdute printre fotografii și icoane, 
înșirând amintiri pe care să le purtăm sub pleoape, pe buze, 
pe filele cărții.

Cititorule drag, primește aceste mărturisiri ingenue, trans‑
crise cu expresia, conținutul și fluența neprefăcute, asemenea 
ființei care le‑a trăit într‑o viață cât zece.

Radmila Popovici
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Reconstituiri cu Ileana Popovici

Ileana Popovici: Să ne relaxăm!

Radmila Popovici: „Viața bate filmul”… Chiar așa? Ileana 
Popovici știe ce este filmul. Cum este filmul vieții tale? Sau 
cum  sunt seriile, fragmentele cele mai memorabile despre care 
ai vrea să ne povestești? Să ne imaginăm o sală plină de spec
tatori în așteptarea derulării poveștii actriței, artistei, a omului 
Ileana Popovici.

Prefer un film al vieții sincer mai mult decât un spectacol, 
pentru că orice poveste dintr‑un film este aproape de realitate, 
este inspirată dintr‑o viață, dintr‑un moment, dintr‑o întâm‑
plare și mă gândesc să derulăm povestea mea ca pe un film. 
Unul care să fie filmul vieții mele! Îmi place cum sună. Sau… 
nu știu. M‑aș bucura să iasă ceva frumos, interesant, cât mai 
aproape de adevăr, pentru ca acei care citesc sau asistă ima‑
ginar la povestea noastră să nu se plictisească.

Mi se pare firesc să încep cu familia mea  – de unde vin, 
cum am ajuns și de unde am pornit, pentru că este  într‑adevăr 
nu doar o poveste, ci o parte din istoria neamului românesc, 
mai ales că ai mei l‑au iubit cu împătimire. Voi începe cu tata, 
preotul stavrofor Valentin Popovici, care a venit din Moldova 
de dincolo de Prut, din comuna Florițoaia Veche, de lângă 
Ungheni. Un sat frumos, pe care Dumnezeu m‑a ajutat să‑l pot 
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vedea acum trei ani – foarte târziu, dar totuși… M‑am legat 
mult de Florițoaia, pentru că e un sat ca‑n povești, așezat 
lângă o pădure imensă, cu niște dealuri de vis… Când am fost 
acolo, mi l‑am imaginat pe tata, copil în Florițoaia anilor 
1911. S‑a născut într‑o familie de intelectuali. Bunica era 
învățătoare, iar bunicul, cantor la biserică. Numele Popovici 
vine de la bunicul Ion Popovici, iar bunica era din familia 
Plămădeală și se numea Elena. Acolo s‑au născut cei doi copii 
ai Elenei Plămădeală‑Popovici. Bunica mea – am o fotografie, 
am să ți‑o arăt – era frumoasă și distinsă. Din păcate, în 1916, 
în timpul Primului Război Mondial, a făcut febră tifoidă și 
a murit. Astfel, tata a rămas orfan de mic.

Câți ani avea atunci tatăl Valentin?

Tatăl meu s‑a născut în 1911. Avea numai cinci ani. Să știi 
că acest lucru l‑a urmărit întotdeauna. Este foarte importantă 
copilăria în viața unui om. Tata și‑a amintit mereu de mama 
lui, pentru că a avut și o mamă de‑a doua  – o femeie deo‑
sebită, foarte blândă, care l‑a iubit. Dar imaginea mamei care 
i‑a dat viață l‑a urmărit până în ultima clipă și chiar mi‑a po‑
vestit înainte de a pleca la ceruri: „Astă noapte am visat‑o pe 
mama, care zicea: «M‑am bucurat mult că te‑ai făcut preot, 
așa cum mi‑am dorit eu!»”. Deci a fost predestinat să devină 
preot. A urmat Seminarul din Iași și a ajuns un preot cu dăruire, 
cu vocație, fidel acestei chemări. Iar pentru că a fost atașat și 
extrem de serios în tot ce a făcut, a avut mult de suferit, căci 
așa se întâmplă cu cei foarte cumsecade. În Moldova de din‑
colo de Prut, unde oamenii erau credincioși, a primit prima 
parohie în comuna Copanca, de lângă Nistru.

Mama mea vine din familia Harnaj, comuna Baimaclia, 
lângă Căușeni. Bunica mea, Olga Dolgaia, mama mamei, venea, 
cum spunea ea, „din satu’ așela undi când treșe’ parahodu’ 
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(„vaporul”) se auze’ petușocu’ („cocoșul”) cântând în trii gubernii”. 
Era satul Oxântia, de pe malul Nistrului. Bunicul, Dumitru 
Harnaj, era un bun agricultor și pasionat de vița‑de‑vie, pomi 
și stupărie. Totodată  – ca să vezi!  –, a fost și preot în satul 
Baimaclia, unul îndrăgit, pentru că și acum sătenii se închină 
la mormântul bunicului, din curtea bisericii din Baimaclia. 
Mi‑au povestit oamenii din sat că bunicul a participat la con‑
struirea bisericii în cămașă și ițari, la rând cu țăranii. Există 
și azi pomii sădiți de el. Deci a fost un preot gospodar, legat 
de comunitatea satului. Mama mea, fata cea mică a preotului 
Dumitru Harnaj, a fost inginer agronom și a fost îndrăgostită 
de meseria ei. Numele mamei mele este Nina Neonila Harnaj.

Și ceilalți copii?

În familia Harnaj din comuna Baimaclia s‑au născut cinci 
copii, iar băiatul cel mai iubit din familie a fost Veceslav Harnaj, 
care mai târziu a devenit om de știință și a făcut mai multe 
cercetări în domeniul hidrotehnicii. A fost președintele Fede‑
rației Internaționale a Asociațiilor de Apicultori (Apimondia) 
timp de 20 de ani. După cum vezi, mă trag dintr‑o familie 
de oameni de la țară, intelectuali, patrioți, iubitori ai nea‑
mului românesc. În acest spirit am crescut. Părinții mei s‑au 
refugiat în România de două ori: în 1940, la prima cedare 
a Moldovei de dincolo de Prut, și în 1944. Bunicul n‑a mai 
ajuns în România, pentru că a fost omorât.

Bunicul Ion Popovici?

Da… Bunica Maria de la Florițoaia, cea de‑a doua mamă 
a tatălui meu, și bunicul au fost deportați în Siberia în 1940. 
Au fost ridicați din sat, de pe câmp, de pe unde s‑a nimerit. 
Bunicul nu s‑a mai întors niciodată și nu știm nici până acum 
unde și cum a dispărut. Însă bunica s‑a întors din Siberia, 
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de la Tomsk, după 15 ani și ne‑a povestit multe. Oricum, nu 
ne‑a spus totul, pentru că oamenii care au avut parte de su‑
ferința aceea extraordinară au fost mai retrași, fără dorință de 
răzbunare. Culmea, niciodată n‑am auzit‑o blestemând sau 
spunând ceva de genul: „Dacă l‑aș vedea vreodată pe cutare, 
nu știu ce i‑aș face!”. Cred că durerea și suferința le‑au călit și 
credința în Dumnezeu, ceea ce i‑a ținut deasupra răului. Tot 
în acele timpuri s‑a născut sora mea, Magda Popovici, care 
a  devenit actriță la Teatrul Mic, unde a lucrat multă vreme. 
S‑a născut în România, în 1940, după primul refugiu al pă‑
rinților  mei. Când au trecut pe la Fălciu, raionul Cimișlia, 
mama era gravidă cu sora mea. Era sfârșitul lunii iunie, când 
s‑au dat acele trei zile, de fapt, una, pentru trecerea Prutului: 
28 iunie. Erau și atunci oameni generoși (poate mai generoși 
decât azi), care se ofereau să ia familii de refugiați. Astfel, 
familia Brătianu, care locuia în regiunea Râmnicu Vâlcea, s‑a 
oferit să găzduiască o familie de preot. Cum ai mei erau foarte 
tineri, iar mama era gravidă, familia Brătianu i‑a primit și le‑a 
oferit tot ce le trebuia: mâncare, încălțăminte, spațiu, pentru 
că nu aveau nimic, doar ce‑au avut pe ei…

Miai povestit mai devreme că, atunci când au trecut Prutul, 
cineva lea purtat noroc…

Da, chiar armata română, care se retrăgea. Pentru că au avut 
răgaz numai o zi, civilii nu izbuteau să treacă într‑un timp 
așa de scurt.

Cum au reușit, totuși, o femeie gravidă și un preot?

Pe mama au făcut‑o bucătăreasa regimentului, iar pe tata 
l‑au îmbrăcat în haine soldățești, pentru că în primul rând 
preoții erau vânați.
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Spuneai că au mers printro pădure, în care au văzut ceva 
înfiorător…

Pe lângă Cimișlia, când treceau prin pădure, au văzut un 
morman de capete de preoți. Toate astea mi le‑au povestit 
părinții. Au avut însă noroc de oamenii care le‑au sărit în 
ajutor. Familia Brătianu i‑a ținut până când Basarabia a 
fost cedată din nou României. Bineînțeles că ai mei au vrut 
să se întoarcă la Copanca, unde tatăl meu a avut prima pa‑
rohie.  Tot acolo, părinții mei s‑au împrietenit  – și așa au 
rămas  până la sfârșitul zilelor  – cu familia Constantinescu. 
Domnul Constantinescu era inginer agronom, iar soția lui, 
tanti Mimișor, terminase Conservatorul, cânta la harpă. Era 
o rafinată, iar soțul ei era un profesionist desăvârșit. Veneau 
la el persoane din România pentru schimb de experiență în 
pomicultură, pentru că acolo, lângă Nistru, erau foarte multe 
soiuri de piersici, meri și pruni. La Tighina s‑a născut cel 
care avea să fie viitorul președinte al României, domnul Emil 
Constantinescu. Uneori, spunem în glumă că este colegul de 
cărucior al surorii mele.

Pe care părintele Valentin la botezat…

Așa e! Atunci s‑au născut niște prietenii pe viață. Mama 
era deja în vârstă, tanti Mimișor la fel și marea ei dorință era 
să o duc o dată pe an la tanti cu un buchet de lăcrămioare 
pentru prietena ei din tinerețe.

Iar în 1944 sau refugiat a doua oară?

De fapt, era în ’44‑’45. Atunci s‑au refugiat în România 
pentru totdeauna. De data aceasta, la Buturugeni, unde tată‑
lui meu i s‑a oferit o parohie. Era o comună uitată de lume, 
fără drumuri, fără nimic!
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Ileana Popovici nu era pe atunci…

Păi, ai mei nu doreau nicidecum să mai aibă un copil  – 
erau săraci lipiți pământului! Sora mea avea șase ani sau cinci 
și ceva. O vreme, au stat în două camere cu chirie. Lampă cu 
gaz, sobă cu lemne, fântână în curte. Nu aveau nici măcar o 
cratiță pentru bucătărie. Biserica era goală, pentru că în acele 
locuri oamenii nu mergeau des la biserică. Tatăl meu a fost 
întotdeauna foarte necăjit, pentru că venea dintr‑un spațiu în 
care oamenii erau credincioși, legați de biserică. Aici a trebuit 
să lupte cu anumite mentalități, să cultive niște lucruri care 
le erau total străine localnicilor. Nu a acceptat niciodată să 
umble în haine civile. Purta numai haina preoțească, una sin‑
gură, pentru că nu avea de schimb și nici nu putea să‑și facă 
alta. A fost poreclit „Popa‑Fustă”, pentru că în Teleorman – în 
Muntenia, în general – se dau porecle…

Mai ales că regimul „înflorea”…

Da, în 1945 a fost începutul terorii. Nenorocirile s‑au dez‑
lănțuit mai târziu, dar ai mei erau fericiți că au scăpat cu zile. 
Între timp, mi‑am făcut și eu apariția. Mama îmi povestea ce 
păcat avea să facă: „Nu te‑am vrut deloc! Nu era momentul!”. 
Se apropiau seceta și foametea aceea îngrozitoare din ’46, dar 
eu m‑am îndârjit să vin pe lume într‑o perioadă foarte grea, 
pe 13 mai, la Spitalul Brâncovenesc, pentru că în sat nu era 
dispensar. Sora mea, Magda, mi‑a povestit că a venit cu tata la 
spital să mă vadă, iar eu eram urâtă și neagră. Urlam întruna. 
Numai mama spunea: „Uite ce frumușică e!”. Am crescut așa, 
stând mai mult cu tata, pentru că mama a hotărât să facă ceva 
pentru viitorul nostru. Era învățătoare în sat, pentru că făcuse 
Școala Eparhială la Chișinău, unde învăța elita fetelor de 
preoți din toată Moldova de peste Prut. Acum nu mai există, 
căci a fost bombardată în 1940. Dar era o școală foarte dotată, 
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iar profesorii erau extraordinari! Directoarea școlii era doamna 
Alistar, membră în Sfatul Țării, iar profesorii erau intelectuali 
de mare clasă. Ionel Teodoreanu preda acolo limba română. 
Poeta Magda Isanos a fost colegă cu mama. Cu asemenea 
profesori străluciți, toți cei care ieșeau de acolo erau foarte 
bine educați și școliți. Preoții aduceau butoaie cu miere, po‑
rumb și grâu. Se făcea un fel de comerț, iar cu banii aceștia 
era întreținută școala. Deci mama era învățătoare în sat, însă 
a dorit să facă și facultate. Cum era isteață, deșteaptă și ambi‑
țioasă, s‑a înscris la Facultatea de Agronomie din București – 
cinci ani de studii la secția de zi. Făcea naveta cu trenul și 
era și învățătoare. Prin urmare, am crescut pe lângă biserică, 
tata fiind tot timpul la strană, iar când se ducea cu Boboteaza, 
îi duceam găletușa și cântam în strană, pentru că îmi plăcea 
foarte mult să cânt și știam toate cântările. Satul era liniștit, 
iar eu am cutreierat dealurile și drumurile de mică. Umblam 
toată ziua până la pădure și înapoi. Această libertate cred că 
m‑a format, căci nu m‑am simțit niciodată obligată să fac 
ceva. Iar când am fost obligată, mi‑a fost destul de greu. Am 
suferit și am refuzat de câte ori am putut. Dar s‑a întâmplat 
și să nu am de ales. Mai târziu, când făceam spectacole fes‑
tive la televiziune, trebuia să punem neapărat un marș mun‑
citoresc. Oricât de mult îl detestam, îl puneam, că de nu… 
Așa au fost timpurile.

Înainte să ajungem la televiziune, avem Școala de Muzică 
și Conservatorul.

Până la nouă ani, am trăit fără nici o constrângere, nu m‑am 
ținut de nici un program. În copilărie mi‑au fost  cultivate 
respectul și iubirea pentru părinți, deși nu știu dacă cineva 
poate să te învețe lucrul acesta. Însă, pentru felul în care pă‑
rinții mei s‑au purtat, i‑am iubit enorm și respectul pentru ei 
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l‑am păstrat până la bătrânețe. Mi‑am urmat drumul fiindu‑mi 
rușine și teamă de anumite situații cu care părinții mei nu 
erau de acord. Însă mereu i‑am răsplătit cu grijă și iubire. 
Pentru că erau oameni cu frica lui Dumnezeu și cu dragoste 
de oameni, casa noastră era mereu deschisă. Eram destul de 
săraci, dar lumea mânca alături de noi ceea ce aveam pe masă. 
S‑au ocupat cu stupii, așa că aveam miere, deci copilăria ne‑a 
fost dulce. Cu toate lipsurile, nu s‑au plâns niciodată, pentru 
că au avut prieteni deosebiți. Țineau o legătură strânsă cu 
toți preoții care au venit din Basarabia. Se întâlneau în fie‑
care  an, iar fetele de la Școala Eparhială, multe dintre ele 
refugiate, se întâlneau și ele anual, pe data de 21 noiembrie, 
când era hramul bisericii Școlii Eparhiale. Se adunau la Parohia 
Precupeții Vechi din București, unde era preoteasă o fostă co‑
legă de‑a lor. Se întâmpla acolo ceva nemaipomenit: făceau 
pomenirea tuturor elevelor, colegelor, a directoarei școlii, 
doamna Alistar. Organizau un parastas, o slujbă la care cân‑
tau  toate cântările pe care le știau de la școală, iar după 
aceea făceau agapă, unde povesteau. Astfel, pământul de unde 
au venit, Moldova, a rămas totdeauna în sufletul lor, iar noi 
am crescut cu această conștiință. Cum era la Baimaclia, cum 
era la Florițoaia…

Părinții vă povesteau orice sau ocoleau anumite subiecte?

Povesteau ce credeau ei că trebuie să știm. Și veneau la noi, 
la Buturugeni, părintele Vasile Țepordei, părintele Buruiană, 
părintele Gala Galaction și mulți alții. Nu știam precis cine 
sunt, pentru că anumite lucruri ni se ascundeau. Marele pro‑
fesor Constantin Tomescu, care a făcut Aiudul și Sighetul, 
avea probabil domiciliu forțat și nu avea voie să meargă la 
București, de aceea venea la Buturugeni. În felul acesta s‑au 
protejat și au fost tot timpul împreună. N‑au făcut caz, nu 
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s‑au dus în Piața Guvernului să ceară nimic. S‑au sprijinit 
pur  și simplu omenește, frățește unii pe alții. La fel au pro‑
cedat când părintele Savian de la Drăgănescu a fost la închi‑
soare și tata i‑a ținut locul cinci ani, fără nici o pretenție de 
bani (nici nu se punea problema). Prin exemplul lor am ajuns 
să prețuiesc prietenia, devotamentul și modestia. Modestia 
a  dispărut, dar am fost învățați să fim modești și darnici 
în același timp. Nu am fost un copil foarte cuminte, eram un 
fel de Smărăndiță a popii, cu un chip inocent, dar făceam 
destule năzbâtii. Băiețoasă cum eram, mergeam la Argeș 
și‑mi plăcea să‑mi dau drumul în cap dintr‑o salcie. Am înotat 
în multe mări din lume cu stilul câinesc învățat la Buturugeni. 
Sau mergeam pe câmp și întorceam pepenii pe toate părțile, 
chiar dacă încă nu erau copți. Pe cei mai mari îi luam, îi căram 
ca nebunii, dar, când să‑i mâncăm, erau cruzi…

Cum era pedepsită Ileana popii de părinte?

O… Uneori, taică‑meu îmi cerea socoteală ore întregi, ca 
să‑mi recunosc vina. Nu mi‑a dat niciodată vreo palmă, dar 
faptul că mă întorcea pe toate părțile mi se părea tare greu 
de îndurat! Avea un gest care, atunci când îl făcea, eram si‑
gură că urmează judecata de apoi… De exemplu, când întreba 
„Ai mâncat corcodușe verzi?”, eu îi răspundeam: „Nu, n‑am 
mâncat! Cum să mănânc, că sunt mici și‑mi fac rău!”. Iar tata 
îmi spunea: „Bine, dacă n‑ai mâncat, întoarce buzunarele pe 
dos!”. Aveam buzunarele pline de corcodușe, încât îmi cădeau 
pantalonii de pe mine, și mă miram cum de și‑a dat seama… Iar 
cu verișorii mei, care veneau la noi în vacanță, am avut prima 
experiență artistică. Bineînțeles că a fost la biserică. Era lume 
multă și aveam emoții ca la concert, căci trebuia să cântăm 
Tatăl nostru și Pe tine te lăudăm. Mergeam împrejurul bise‑
ricii și repetam cu verișoara mea. A fost un adevărat spectacol. 



20

Radmila Popovici

Am compus și un poem muzical al animalelor din curtea 
noastră, pentru câini, pisici și tot neamul lor domestic. Fiecare 
avea un nume, o strofă și melodia potrivită.

La ce vârstă?

Nu mergeam încă la școală. Aveam vreo șapte ani. Dra‑
gostea pentru animale am moștenit‑o de la mama. Am cres‑
cut printre ele. Aveam cai și trăsură. Știam să înham calul și 
să conduc trăsura. Am avut și văcuță, știam s‑o mulg, să bat 
smântâna în putinei. Nu mai zic de pisici și căței! Am avut 
și un porc, Jujică, pe care l‑am ținut vreo zece ani, căci era 
preferatul meu și nimeni nu avea voie să se apropie de el. 
Devenise un monstru, până când, la un moment dat, a trecut 
prin poartă și a plecat! Iar de ziua mea, tot în acel an, am 
primit în dar de la mama un pui de ied: Ieduța!

Ce dar nemaipomenit!

Da, fără rochițe, păpuși și alte nu știu ce, pentru că nu 
aveau posibilități. Pe Ieduța am ținut‑o opt ani. Când veneam 
de la Școala de Muzică, cântam la vioară și era singura care 
mă suporta. Stătea lângă mine cât scârțâiam la strune, iar când 
ieșeam cu băieții la joacă, mă apăra, căci avea cornițe. Eram 
libere, și ea, și eu! O strigam: „Ieduța‑a‑a!” și venea imediat! 
Îi spuneam: „Uite‑l pe ăla!”. Se ridica în două picioare și mă 
apăra de băieții care nu mă lăsau în pace. Animalele noastre 
erau umanizate la culme… Și prin asta am avut o copilărie de 
poveste, cu multă iubire și cunoscând adevăratele valori. 
Mi‑am dat seama abia după aceea ce oameni am cunoscut. 
Mi‑amintesc de preotul Nicolaescu, despre care am aflat mai 
târziu că a făcut închisoare politică. Era bun prieten cu Vasile 
Voiculescu. Când venea dânsul la noi, la Buturugeni, se uita 
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pe cer și ne arăta care este Carul Mare, Carul Mic sau alte 
constelații. Erau oameni blajini, marcați de suferință, dar cu 
o credință foarte puternică.

Dincolo de greutăți și lipsuri, ați crescut întrun mediu spi
ritual bogat.

Da, mare noroc am avut… Școala primară am făcut‑o în 
sat. Am urmat trei clase, iar sora mea, două. Apoi, Magda a 
mers la București. Acolo a ținut‑o bunica, mama mamei mele, 
venită și ea din Basarabia. Avea o cămăruță. Eu am plecat 
mai târziu. La vârsta de nouă ani, când am terminat clasa 
a treia, iar mama mă auzea toată ziua cântând, mi‑a zis: „Fata 
mea, tu trebuie să faci muzică!”. Ea cânta foarte bine, avea 
un auz perfect și și‑a dat seama că drumul meu ar fi mai ușor 
dacă aș face ceea ce‑mi place. Și a avut mare dreptate! Citise 
într‑un ziar că se dă concurs la Școala de Muzică nr. 1, de pe 
Principatele Unite din București, care avea internat, pentru 
că și asta era important. Așa că mi‑a spus: „Hai să te duc să 
intri la Școala de Muzică!”. Am sărit ca arsă: „Nu vreau să 
plec de la Buturugeni! La nici o școală! Voi rămâne aici, 
țărancă!”. Atunci, mama a întors‑o: „Dacă vii să dai examen, 
îți cumpăr o bicicletă!”. Era visul vieții mele! Mulți ani mai 
târziu, eram la televiziune. Ajunsesem să primesc trei bici‑
clete  odată în dar… Chiar am cântat o piesă cu bicicleta la 
șosea. Așa că, din dorința de a avea o bicicletă, m‑am dus să 
dau examen la Școala de Muzică. Problema e că încă nu mă 
făcuseră pionieră. Dar m‑am făcut singură, punându‑mi la 
gât cravata unui copil din clasă. În vremurile acelea, în școala 
asta, erau ultimii mari profesori în materie de muzică, cum 
ar fi maestrul George Manoliu,  maes trul Serafim Antropov, 
Fănică Luca și alții. Maestrul Manoliu, mare violonist, a făcut 
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muzică de cameră cu George Enescu. Mă gândesc acum că 
probabil și ei au avut mult de suferit pe atunci din cauza 
situației politice.

Era o singură școală de muzică?

Da, era fosta școală ortodoxă din spatele Mitropoliei, alta 
nu mai era. La acel concurs trebuia să cânți două cântări, apoi 
să te asculte, să vadă dacă ai ureche bună. Îmi dau seama 
că  anumiți copii, care nu aveau dosarul bun, intrau numai 
datorită faptului că profesorii îi protejau. Cred că și eu am 
fost unul dintre acei copii, pentru că la admitere am cântat ce 
știam de acasă, Tatăl nostru și În rariștea de lângă vii, romanța 
preferată a mamei. Cred că am făcut o figură extraordinară. 
I‑am văzut pe toți râzând, lucru care m‑a intimidat și am în‑
ceput să plâng. Am zbughit‑o afară și i‑am zis mamei: „Vreau 
la Buturugeni! Nu vreau la școala asta, că râde toată lumea 
de mine!”. Toți copiii au cântau La revedere, tabără dragă sau 
Salut voios de pioner, iar eu am venit cu alt fel de repertoriu… 
N‑am să uit niciodată cum s‑a uitat maestrul Manoliu la mâi‑
nile mele. După aceea aveam să aflu că n‑o să cânt la pian, ci 
la vioară. Aveam mâinile pătate de nuci verzi, pentru că le co‑
jeam, ca toți copiii. Mi‑a zis: „Tu cu mâinile astea vii la școală? 
Așa negre și urâte?”. I‑am răspuns: „Da, la noi așa se mănâncă 
nuci!”. Iar el m‑a avertizat: „Când vii la toamnă, să nu te mai 
văd cu mâinile astea!”. Iar eu, hotărâtă, i‑am răspuns: „N‑o să 
vin la nici o școală!”. Și am ieșit plângând, implorând‑o pe 
mama să nu mă ducă nicăieri de acasă.

Cum să renunți la nuci, la bicicletă, la toate cele?

Mama m‑a luat încet‑încet și mi‑a explicat de ce trebuie 
să merg la Școala de Muzică. Mi‑a făcut o pernă, o plăpu‑
mioară și un pachet, iar în toamnă am intrat, cu chiu, cu vai, 
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pe ușa internatului. Aveam nouă ani și am ieșit de la inter‑
nat când am absolvit facultatea, după anul V. 15 ani am știut 
numai de internat!

Cincisprezece ani de muzică fără întrerupere?

Nu, timp de patru ani am fost la Școala de Muzică. Pentru 
clasa a VIII‑a se dădea examen, iar la examenul respectiv nu 
am fost admisă, din cauză că eram fiică de preot. Aici s‑a ter‑
minat povestea cu Școala de Muzică. Mi s‑a spus să mă duc 
în comuna de unde am venit, pentru că locul meu este alocat 
unei alte fete. N‑am să‑i uit niciodată numele: Bucerzan. Era 
fată de muncitori, cu postul asigurat. Mama a trebuit să‑mi 
explice de ce trebuia să plec de acolo, căci ajunsesem foarte 
bună la vioară.

Și ce a urmat? O pauză de muzică?

Părinții mei nu au avut de ales. Singurul liceu din raza 
Buturugenilor era la Bolintin‑Vale și m‑au dus acolo, tot la 
internat. Liceul era cu studii aprofundate în matematică și 
fizică, la care eram cu totul pe dinafară, eram tămâie. Noi, cei 
cu muzica, nu prea aveam legătură cu matematica și mi‑a fost 
destul de greu să mă acomodez. Dar tot muzica m‑a salvat, 
căci am cântat în corul școlii, în grupul de muzică populară. 
Era și o echipă de teatru, cu care am jucat O noapte furtunoasă 
și O scrisoare pierdută.

Dar vioara, ai puso în cui?

Nu, am studiat‑o mai departe singură, dar și cu profeso‑
rul meu de muzică de la Bolintin, domnul Ștefan Andronic, 
care m‑a sprijinit enorm, până am intrat la Conservator. 
Cu  el am făcut meditații fără să‑mi ceară vreun ban! Tot la 
Bolintin mi‑a făcut prima filmare doamna Eleonora Chelbașu. 
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Eram în clasa a IX‑a. După aia am aflat că era redactor la 
„Actualități”, la televiziune. N‑am s‑o uit niciodată! Făcea 
atunci tot felul de reportaje pentru Telejurnal. A venit la 
Bolintin și a văzut cum cântam noi. Nu știu ce i‑am spus, dar 
a îndreptat camera mai mult spre mine. Acea filmare, bănuiesc 
eu, mi‑a purtat noroc. La Bolintin am stat în niște condiții 
groaznice. Eram 30 în podul unei clădiri vechi a lui Dimitrie 
Bolintineanu. Deși aveam godinuri, înghețam și ne degerau 
picioarele. Ne spălam o dată pe săptămână, făceam cu rândul 
la bucătărie, curățam cartofii, serveam masa, munceam. Când 
a trebuit să dau la Conservator, am fost foarte hotărâtă. M‑am 
pregătit cu domnul Andronic, Dumnezeu să‑l ierte, care era 
și un foarte bun compozitor de muzică corală. M‑a ajutat din 
tot sufletul, căci ai mei nu aveau bani pentru meditații. La exa‑
menul de admitere, una dintre probele obligatorii era dicteul. 
Cineva cânta la pian și trebuia să scrii notele pe care le auzi. 
Domnul Andronic mă încuraja: „Lasă, că facem dicteul îm‑
preună!”. M‑a pregătit, m‑am înscris, nu le‑am spus alor mei 
nimic și am intrat. Țin minte că toată lumea mă întreba cu 
cine m‑am pregătit, pentru că toți erau pregătiți de un profe‑
sor de la Conservator. Le‑am vorbit despre domnul Andronic, 
pe care nimeni nu‑l știa. Am venit acasă și le‑am dat vestea 
cea mare, dar tata nu m‑a crezut. După ani de zile, am aflat 
de la viitorii mei colegi, compozitorul Cornel Fugaru și un alt 
coleg de‑al meu de la ilustrație muzicală, Gabriel Purdea, că 
zăriseră un preot îmbrăcat în negru și cu o pălărie neagră ce 
se uita pe listă. L‑au întrebat: „Părinte, pe cine căutați?”. „Am 
și eu o fetiță care a dat examen și zice că a intrat.” „Dar cum 
arată?” M‑a descris, iar băieții i‑au răspuns: „Aaa, fata îmbră‑
cată în ie? Stați, părinte, că o știm!” Apoi l‑au ajutat să mă 
găsească pe listă, iar el a fost nespus de fericit că am intrat. 



„Cu dragoste firească, dedic acest chip dragilor părinți.” 
Valentin Popovici (1939)

Părinții lui Valentin Popovici, Elena Plămădeală și Ioan Popovici



Preotul Valentin Popovici (1941)

Nina Neonila Harnaj



Familia Harnaj la Baimaclia

Familia Harnaj la Baimaclia



Ileana Popovici, Nina Neonila Harnaj, Valentin Popovici, 
Magda Popovici

Familia preotului Dumitru Harnaj la Baimaclia, 
lângă un stup în formă de biserică



Ileana Popovici și căprița Ieduța

Ileana Popovici cu mama sa, Nina Neonila Harnaj



Ileana Popovici cu mama sa, Nina Neonila Harnaj

Școala de Muzică nr. 1



Ileana Popovici și familia

Ileana și sora sa, Magda Popovici, la Mamaia



Ileana și colegii săi, la Școala Medie „Bolintin-Vale”

Ileana și colegii săi, la Școala Medie „Bolintin-Vale”







Maestrul Serafim Antropov

Grupul „Violoncellissimo”, cu Marin Cazacu



Ileana Popovici, Richard Oschanitzky, Puica Igiroșanu
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Din momentul acela, am început o nouă viață. Studentă la 
facultate, la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, am fost  tot 
timpul sub protecția surorii mele, care deja terminase Teatrul, 
la clasa maestrului Ion Finteșteanu. Pe atunci, nu existau fa‑
cultăți de film. Acesta se făcea auxiliar, pentru că nu existau 
clase speciale. Cu cei de la Arte aveam cantina comună, iar 
sala de sport o împărțeam cu cei de la Teatru. La sport am fost 
printre primii, căci făcusem antrenament încă din copilărie: 
aruncam aracii ca și cum aș fi aruncat sulița. La Bolintin am 
primit trei medalii, iar la Giurgiu am câștigat concursul de 
sărituri garduri. Aș fi putut să fac performanță în sport. La 
Conservator, eram dată ca exemplu, ceea ce era mare lucru, 
pentru că cei care studiază muzica o au mai puțin cu sportul.

Suntem la Conservator. În ce an?

În 1964, la secția Pedagogie și Critică Muzicală, pentru că 
n‑am intrat la vioară sau pian din motivele pe care ți le‑am 
spus. Nu studiasem instrumentul cât ar fi trebuit. Am stat la 
căminul de pe strada Hristo Botev, unde am avut colegi din 
toată țara. Eram câte zece fete într‑o cameră. Tot căminul era 
al Conservatorului și aveam o singură pianină, la parter, la 
care ne programam să studiem, căci trebuia să facem obliga‑
toriu pianul. Conservatorul avea o clădire mică, astfel că ne 
cunoșteam toți, și cei de la instrumente, și cei de la Teorie. 
Eram uniți ca frații. Și aici am avut parte de profesori iluștri. 
La folclor mi‑a fost profesor doamna Emilia Comișel, urmașa 
lui Brăiloiu în tot ce înseamnă folclor. O specialistă devotată, 
care până la vârsta de 90 de ani s‑a ocupat de folclor într‑un 
mod excepțional! La Armonie l‑am avut pe compozitorul 
Gheorghe Dumitrescu, iar asistent i‑a fost domnul Adrian 
Rațiu, un alt compozitor excelent. Pe atunci, nu‑mi dădeam 
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seama cât de valoroși sunt. Estetica am făcut‑o timp de trei ani 
cu domnul George Bălan, un om de o rară erudiție. Seminarele 
lui erau adevărate evenimente de înaltă clasă! Citirea partitu‑
rilor o învățam cu doamna Irina Odăgescu, compozitoare și 
un om de calitate. Au mai fost compozitoarea Myriam Marbé, 
și ea o persoană deosebită, maestrul Aurel Stroe, cu care am 
făcut orchestrație, domnii Ștefan Niculescu, Octavian Cosma 
și George Balan, toți mari oameni de cultură, care ne iubeau 
și ne protejau. Maestrul Serafim Antropov se ocupa de cei de 
la instrumente. Venit din Basarabia și blând ca un sfânt, cu 
părul alb, ne scotea din toate necazurile, inclusiv pe mine, 
când am cântat pentru prima oară muzică ușoară la televizor, 
în anul II de facultate și m‑au dat afară de la Conservator. 
Rectorul Giuleanu, un comunist împătimit, nu ne permitea 
să cântăm muzică ușoară – zicea că profanăm muzica. Nu mi 
s‑a mai dat voie să intru la examen la pian. Am fost atât de 
necăjită… Era iarnă, am mers la Buturugeni plângând și i‑am 
spus lui taică‑meu: „Uite ce‑am făcut! Am cântat la televizor 
și mi‑au zis că n‑o să pățesc nimic. Când colo, m‑am trezit 
dată afară!”. Atunci, taică‑meu mi‑a zis foarte calm: „Nu‑i 
nimic! O să fii poștăriță în sat, că noi oricum te iubim și vei 
fi mai aproape!”. N‑au făcut nici o dramă din asta! Eu eram 
distrusă, îmi croisem deja un drum, mă gândeam să fac atâtea 
lucruri! În acea perioadă, mulți aveau probleme și erau dați 
afară din cauza dosarelor. De exemplu, compozitorul Erich 
Bergel a făcut pușcărie numai pentru faptul că era neamț, iar 
Richard Oschanitzky, care a fost un geniu, a fost exmatricu‑
lat pentru că a cântat jazz la nu știu ce ambasadă. În sat, țin 
minte că nu era nici un telefon, numai la primărie, și acela cu 
manivelă. Într‑o zi, omul de serviciu de la primărie a venit 
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la tata și i‑a spus: „Părinte, fata dumneavoastră este chemată 
urgent la primărie!”. „S‑a întâmplat ceva?” „Nu știm, că au 
sunat de la București!” M‑am îmbrăcat și m‑am dus într‑o 
fugă. Era maestrul Antropov, scumpul de el: „Drăguța mea, 
vino la examen! Lasă, că n‑o să te dea nimeni afară. Știu de 
unde vin părinții tăi…” Am urcat în tren și m‑am dus, am dat 
examenul și am intrat la Conservator din nou.

Se datora și faptului că venea din același loc? Era un fel de 
solidaritate?

Probabil. Oamenii care au plecat de acolo s‑au sprijinit 
unii pe alții. Maestrul Antropov nu mi‑a cunoscut părinții, 
dar știa că oamenii care vin din Basarabia sunt încărcați de 
suferință și au un bagaj spiritual deosebit. I‑am purtat o amin‑
tire caldă și, de câte ori îmi amintesc de el, îl văd ca pe un 
sfânt. Probabil a avut și el probleme cu ceilalți profesori și cu 
secretarii de partid…

Ce obiect preda maestrul Antropov?

Serafim Antropov a fost un violoncelist de forță, a făcut 
muzică de cameră cu Enescu și a fost mentorul și profesorul 
celor mai mari violonceliști de astăzi, inclusiv al lui Marin 
Cazacu, un mare profesor de violoncel. La rândul său, Marin 
Cazacu a creat Fundația „Serafim Antropov”, din care face 
parte și grupul Violoncelissimo, foarte bine cotat, care dă niște 
spectacole superbe, toate în memoria maestrului Antropov! 
Ce mult contează totuși mentorii!

Oameni care marchează destine… Dacă nu era acel om, dacă 
nu acționa așa?

Poate eram…
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…Poștăriță.

Datorită dumnealui, am continuat să cânt. Vioara, ce‑i 
drept, o cam pusesem în cui. Nu mai aveam timp să studiez, 
căci mă apucasem de altele.

Ileana Popovici era și sportivă!

Nici nu visam pe atunci că se vor întâmpla cu mine atâtea 
lucruri!

Ce gust avea studenția acelor ani?

Am avut bursă tot timpul. Ai mei n‑aveau bani să mă în‑
trețină și, ca toți părinții mai nevoiași, îmi trimiteau un pachet 
cu mâncare… Cu acea bursă făceam jumi‑juma cu o colegă la 
cantină. Într‑o zi mergea ea dimineața și seara, iar eu la prânz, 
a doua zi invers. În felul acesta, ne rămânea jumătate din bursă, 
din care ne cumpăram un parfum, un ciorap…

Economiseați pe mâncare?

Nu numai. Am purtat tot timpul hainele surorii mele! Prin 
anul  II de facultate, când băieții îmi făceau deja curte, pur‑
tam un palton albastru. Dar nu ieșeam în oraș, că nu aveam 
cu ce să mă îmbrac. Îmi era jenă, dar îmi dădeam seama că asta 
era situația. Nu le‑am reproșat niciodată nimic părinților. Ei 
n‑au făcut compromisuri, n‑au furat! Totdeauna ziceau: „Atâta 
avem, atâta ne întindem!”. Eram destul de ocupată: cochetam 
cu muzica ușoară. Marius Țeicu și Petre Magdin, colegi cu 
mine la Conservator, făcuseră o orchestră. Eram câțiva studenți 
cu voci bune: Dan Spătaru, Pompilia Stoian, Anca Agemolu. 
Mergeam cu toții la Casa Studenților „Grigore Preoteasa”, unde 
dădeam spectacole pentru cei de la Politehnică, Medicină și 
de la alte facultăți. Mi‑amintesc primul Revelion, din anul  I 
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de facultate. Aveam 18 ani! A fost foarte frumos, iar noi am 
cântat ca niște adevărați artiști!

Formația era completă, cu instrumentiști, vocaliști, apara
tură și tot ce era nevoie?

Era o formație în toată puterea cuvântului! Marius Țeicu, 
de  exemplu, cânta la pian, Petre Magdin, la trompetă, iar la 
tobe era Doru Danciu, care a fost bateristul orchestrei de es‑
tradă a lui Sile Dinicu, Dumnezeu să‑l ierte. Nicu Dumitrescu 
era la trombon. Toți erau colegi, profesioniști! Doar că nu 
aveau bani. Iar eu, printre ei, cu vocea. Aveam o voce nu foarte…

Sunt foarte curioasă să aflu ce repertoriu aveați!

Cântam tot ce se purta prin lume. Eu eram cu muzica fran‑
țuzească, aveam piese din repertoriul lui Françoise Hardy și 
France Gall, cu Poupée de cire, poupée de son (Păpușa de ceară…). 
Habar n‑ai de ea, nu‑i așa? S‑o asculți! Mergeam pe genul 
ăsta romantic. Dan Spătaru cânta din repertoriul lui Gianni 
Morandi și Celentano. Pompilia Stoian era cu engleza și cânta 
Puppet on a string (Păpușa pe sârmă) al lui Sandie Show. Ast‑
fel au început încet‑încet să ne bage în seamă compozitorii: 
George Grigoriu, Temistocle Popa, Camelia Dăscălescu, care 
era un fel de profesoară a noastră și ne proteja, ne lua la ea 
acasă. Avea o situație foarte bună și ne dădea de mâncare, că 
noi cu mâncarea… Repetam la ea și era o atmosferă extraor‑
dinară, pentru că nu așteptam nici o recompensă, doar iubeam 
ceea ce făceam! Recompensa noastră era spectacolul!

Și aplauzele…

Care mă speriau. Eram timidă, nu‑mi plăcea pe scenă, așa 
că mă emoționam destul de tare. Nu aveam suficient tupeu.
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Cum tea ținut formația, dacă erai așa de modestă?

Cred că eram frumușică.

Un atu foarte important!

Da, eram drăguță și aveam o voce plăcută. Interpretam 
bine. Când mă uit în poze, văd că am avut ceva special, dacă 
dintre atâtea m‑au ales pe mine. Publicul mă simpatiza.  Dorin 
Anastasiu cânta din Adamo și Claude François. Eram diverși 
și cântam tot ce era în vogă. De aceea au început să se facă 
emisiuni pentru tineri cu cântecele noastre. De acolo ne‑au 
pescuit. Prima dată la televiziune m‑a luat doamna Ileana Pop.

A fost a doua filmare?

Întocmai. Doamna Ileana Pop a lucrat cu domnii Tudor 
Vornicu și Valeriu Lazarov toată viața. Era omul‑motor, care 
făcea totul și continuă la fel și astăzi. Ea era cu caietul: știa ab‑
solut totul, orice mișcare! A venit odată la Casa Studenților 
și ne‑a luat pe câțiva la o emisiune de‑a ei. N‑am să uit nici‑
odată, pentru că era Revelionul și se transmitea în direct, în 
studioul A (televiziunea nouă încă nu era). Am cântat un 
cântec franțuzesc, nu mai știu al cui, o melodie veselă. Mi‑a 
venit rândul la ora 1.00 noaptea. Afară ploua, iar eu aveam 
o rochie împrumutată de la o prietenă și se udase toată. Așa 
a fost prima mea apariție la TV, pentru care, în ’65, am fost 
dată afară de la Conservator. Cu toate că doamna Ileana Pop 
ceruse aprobarea, însă, nu știu cum, s‑a pierdut pe drum. Iar 
când mi‑au adus‑o, nu era aceea…

Cântecul franțuzesc lai cântat în română sau în franceză?

În română, desigur! Textele în limba română le făcea 
Ovidiu Dumitru, colegul nostru. Un om deosebit și foarte 
talentat.
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Aurora Andronache

În 1964, în fața Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu” din București, o mulțime de tineri 
conversau febril, așteptând afișarea la avizier a lis‑
telor de organizare pe grupe și profesori. Printre ei 
eram și eu, proaspăt intrată în rândurile lor.

Am fost uimită când o fetiță cu codițe ce părea 
mai degrabă o elevă s‑a oprit în fața mea spu‑
nându‑mi pe nume. Habar n‑aveam cine e; s‑a re‑
comandat Ileana Popovici și susținea că mă știa de 
la Liceul de Muzică nr. 1. A rămas lângă mine; 
mai  târziu, după rezolvarea problemelor de la fa‑
cultate, văzând‑o rătăcită în București și aflând că 
mergea la cămin, am invitat‑o la mine.

Mama, deja obișnuită cu prietenii și colegii pe 
care‑i aduceam deseori acasă, a privit‑o îndelung și, 
după ce ne‑am ostoit foamea, a întrebat‑o de nu‑
mele mamei sale. Cum „Popovici” n‑a părut să răs‑
pundă bănuielilor ei, a întrebat‑o care era numele 
de domnișoară. Auzind de Nina Harnaj, s‑a repezit 
la Ileana și, luând‑o în brațe, a strigat entuziasmată: 
„Ești fata Ninei!”.

Amândouă fuseseră eleve la Școala Eparhială din 
Chișinău. Războiul și cedarea Basarabiei o  despăr‑
țiseră pe mama mea, ca pe mulți alții, de familie, 
prieteni, colegi. Făcea eforturi disperate să afle ceva 
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despre ei, a apelat și la Crucea Roșie… Și iată, o 
întâlnire aparent oarecare și asemănarea Ilenei cu 
mama ei au făcut posibilă o fericită regăsire după 
ani de căutări zadarnice.

Ileana a intrat în familia noastră pentru tot‑
deauna. Eram colege la facultate, învățam împreună 
în grădina din fața casei, păzite de cățeii noștri, în 
costume de baie să ne bronzăm, în timp ce repetam 
repertoriul pentru examenul la Folclor, spre bucuria 
trecătorilor și a milițienilor care, brusc, aveau multă 
treabă pe lângă noi. Împreună ne petreceam vacan‑
țele și timpul liber, împreună trăiam sărbătorile, 
evenimentele importante, vesele sau triste.

Obișnuită cu cântatul în biserica unde părintele 
Valentin, tatăl Ilenei, slujea ca preot, Ileana a început 
să cânte muzică ușoară, apoi samba și bossa‑nova, 
pe care le‑a interpretat cu muzicalitate și stil. În fa‑
miliile noastre cântatul avea un loc aparte. De câte ori 
ne întâlneam, se lăsa cu cântări pe voci; toți (mama, 
tata, eu, Ileana, tanti Nina, Magda, sora Ilenii) aveam 
voci și ureche muzicală, iar repertoriul era vast.

Pentru scurt timp am cântat împreună cu Ileana 
Stroe, Cornelia Andreescu și Ileana în grupul vocal 
Aurora, care a început să fie foarte solicitat la înre‑
gistrări la Radio, TV, Electrecord, emisiuni, con‑
certe și turnee în țară. Viața tumultoasă a Ilenei o 
împiedica să țină pasul cu programul tot mai încăr‑
cat al grupului, de aici apărând neînțelegeri, scuze 
și certuri.
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Îmi amintesc că nu ne vorbeam de câteva săp‑
tămâni când m‑am îmbolnăvit grav. Casa era cu 
fundul în sus, bucătăria se prăvălea sub tone de vase 
murdare etc… La un moment dat, ușa de la intrare 
s‑a deschis, Ileana a intrat și, fără o vorbă, s‑a pus 
pe treabă… Asta da prietenie, la nevoie se cunoaște 
omul. N‑am uitat niciodată.

Curând, Ileana a fost solicitată să joace în filme. 
Rolurile interpretate de ea cu naturalețe și farmec 
au adus o boare de prospețime în filmul românesc. 
A introdus pe ecran genul antivedetă, ale cărui non‑
șalanță, grație și frumusețe nestudiate și nevopsite 
te cucereau prin sinceritate.

Era aceeași Ileana. Cu figura ei dulce și candidă, 
ziceam noi de Gavroche, fără machiaj, motiv de cri‑
tici dure din partea mea, cu un corp perfect și pi‑
cioare superbe făcea ravagii printre bărbați, care 
picau precum muștele în jurul ei, spre distracția 
noastră. Concurența era aprigă, dar când Ileana  – 
Fleanța, cum îi ziceam eu  – iubea, apoi iubea cu 
dăruire totală și fără rezerve. Nu se lăsa impresionată 
de nimic. Așa că trecea peste victime cu grație și 
zâmbete care poate îi păcălea și le mai lăsa palide 
speranțe perdanților. Unul dintre cei mai buni prie‑
teni ai mei, după ce‑și pierduse capul după ea și se 
topise pe picioare, revenindu‑și din criză începuse 
să se îngrașe. Mi se plângea disperat că nu putea să 
slăbească. I‑am zis: „Te rezolv, am o prietenă, vrei 
să‑ți fac cunoștință cu ea?”. Noroc că avea umor… 
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Fetița cu codițe ne ținea din surpriză în surpriză: 
cânta, se remarca în filme, muncea la televiziune, 
unde s‑a afirmat ca un talentat și inspirat ilustrator 
muzical și apoi ca realizator de emisiuni. O carieră 
de invidiat cu care nu se pot lăuda mulți.

Prietenoasă, comunicativă și modestă, nu s‑a mul‑
țumit cu reușitele; în drumurile ei a întâlnit copii 
necăjiți și fără perspective pe lângă care nu a trecut 
indiferentă. S‑a străduit să‑i ajute și sunt destui astăzi 
cei care îi sunt recunoscători pentru devenirea lor.

În lumea de astăzi, superficială și indiferentă, 
egoistă și agresivă, puțini se mai opresc la suferința 
aproapelui, fie el om, câine sau pom… Viața în toată 
diversitatea ei este cea mai agresată. Ileana n‑a ră‑
mas niciodată indiferentă la asta, oriunde s‑a aflat. 
De aceea, trecând peste toate lăudabilele ei reali‑
zări,  cea mai mare calitate și reușită, din punctul 
meu de vedere, este faptul că a rămas OM, așa cum 
mulți au uitat să fie, din păcate. Om pe care nu l‑aș fi 
întâlnit probabil niciodată dacă o fetiță cu codițe 
nu m‑ar fi oprit pe stradă în fața Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu”…

Le traducea sau scria altele, pe aceeași melodie?

Nu le traducea, le adapta pe muzică. Deci asta a fost prima 
mea apariție, într‑o emisiune a lui Valeriu Lazarov, care a de‑
venit mai târziu mentorul meu. Am făcut cu el emisiuni foarte 
frumoase și am rămas prieteni până la bătrânețe. Un om de 
excepție! Așa am deschis ochii în televiziune, la 20 de ani.
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În 1966 eram în anul II de facultate. Îmi plăcea foarte 
mult la Conservator. Am trecut ușor acea perioadă, pentru  că 
făceam totul cu mare bucurie și satisfacție, mai ales că aveam 
profesori și colegi foarte buni. Ca să dăm examen la cor, fă‑
ceam cvartet vocal. Eram mereu în grupuri, iar Cișmigiul era 
la doi pași. Însă, culmea, nu m‑am îndrăgostit de nici un 
coleg! Mă curtau mulți, dar eu eram captivată de muzică. 
M‑am împrietenit cu o colegă, Aurora Andronache, suntem 
și acum bune prietene. Locuia în cartierul Primăverii, iar 
părinții ei proveneau dintr‑o societate aleasă. Într‑o zi, mi‑a 
spus: „Hai la mine acasă, ca să învățăm împreună la folclor!”. 
M‑am dus la ea și mama ei s‑a uitat lung la mine și m‑a în‑
trebat: „Ia spune tu, dragă, cum o cheamă pe mama ta? Care e 
numele ei de fată?”. „Nina Neonila Harnaj!” „A făcut cumva 
școala eparhială din Chișinău?” Am confirmat, iar ea mi‑a zis: 
„Ei, să știi că a fost colega mea și vreau să o văd neapărat”. 
Din momentul acela prietenia noastră a fost dublă! Le‑am 
dat întâlnire și am adus‑o și pe tanti Mimișor, Dumnezeu 
s‑o  ierte, o femeie excepțională. S‑au revăzut, s‑au reîmprie‑
tenit, s‑au sprijinit, iar reîntâlnirea a fost nemaipomenită! 
Cum determină unele momente din viață o anumită direcție! 
Cu Aurora am făcut grupul Aurora, în care cântam împreună 
cu Cornelia Andreescu, de la Madrigal. Era perioada cu 
Phoenix, cu fuste scurte, o modă care îi irita pe mulți. Îmi 
plăceau și mie la nebunie fustele scurte! Odată am venit la 
Buturugeni cu fustă scurtă, iar tata mi‑a spus: „Lenuțule, te rog 
frumos să nu mai vii cu fusta scurtă acasă!”. Oricum le pur‑
tam,  dar mă feream de taică‑meu, care insista și‑mi spunea: 
„Uite, te rog eu frumos, când vii la Buturugeni să nu mai porți 
fusta aia scurtă, fiindcă a venit o femeie la biserică și mi‑a 
spus: «Taică părinte! Dar se poate? N‑ai bani să‑i cumperi 



36

Radmila Popovici

o fustă mai lungă fetei dumitale?». Așa că te rog să vii acasă 
cu o fustă mai lungă”. Am ținut cont de rugămintea lui, până 
la urmă.

Ce a urmat după acel Revelion la televiziune?

După Revelion, doamna Ileana Pop m‑a chemat la re‑
dacție,  într‑o casă care a devenit apoi sediul Editurii Cartea 
Românească, vizavi de Conservator, să discutăm despre un 
program. Era vară. Am intrat, țin minte și acum că într‑un 
colț stătea un tânăr slab, înalt, cu niște ochi verzi, pătrunzători. 
M‑a fixat cu privirea. A fost un moment magic! Era Richard 
Oschanitzky, de care m‑am îndrăgostit pe loc, de la prima 
vedere, definitiv! Doamna Ileana Pop și mai mulți redactori 
s‑au gândit să facă o emisiune cu muzică românească în stil 
preclasic, iar acel tânăr, Richard Oschanitzky, trebuia să facă 
aranjamentul muzical.

Nu auziseși de el?

Știam doar că era jazzman, cânta foarte bine la pian și că 
a fost exmatriculat de la Conservator pentru că a cântat jazz 
la Ambasada Americii. Am înțeles ulterior că era foarte ta‑
lentat, scria și muzică de film. Însă nu mi‑l imaginasem așa. 
Doamna Ileana Pop mi l‑a prezentat și a adăugat că voi cânta 
împreună cu Puica Igiroșanu, pe care tot atunci am cunos‑
cut‑o. Iar Richard – prescurtat, Rici – trebuia să fie compozi‑
tor și aranjor. Pentru prima dată am făcut muzică românească: 
Două rândunici, Dragostea e val de mare și câteva piese ale lui 
George Grigoriu în stil preclasic. Din păcate, nu mai am înre‑
gistrările alea excepționale. Am prelucrat și muzică clasică, și 
preclasică în stil modern, realizate de Orchestra Electrecord. 
Pe astea le am pe un CD. De la o repetiție la alta, mă atașam 
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tot mai mult de Richard, care a început să mă curteze și el 
într‑un mod foarte romantic: cu plimbări prin parcuri, săru‑
turi, tandrețuri… Era vară și era bine, iar eu, total neexpe‑
rimentată,  intram în lumea aceasta fascinantă alături de o 
persoană absolut deosebită din toate punctele de vedere: era 
și frumos, și talentat, și sentimental, și foarte cald. Nu mai 
spun ce cultivat era, ce muzică scria, cum cânta… Câte lucruri 
am învățat de la el în muzică! Dar tot ce e frumos durează 
puțin și, când a venit toamna, fericirea s‑a spulberat, pentru 
că așa se întâmplă în relațiile de acest fel – unul dă mai mult, 
altul dă mai puțin sau primește mai mult și dă mai puțin. 
Niciodată, am observat în timp, lucrurile n‑au fost la egal, 
decât foarte, foarte rar. Totuși, primii mei pași în viața amo‑
roasă au fost minunați, pentru că cel de care m‑am îndrăgos‑
tit, poate peste măsură, a meritat, având mai toate talentele 
din lume. Dar și suferința a fost enormă, deoarece, după trei 
luni, Rici mi‑a spus că este logodit cu cineva care tocmai ve‑
nise din Germania. Și că persoana respectivă aștepta un copil. 
Veșnica poveste! Și că nu ne mai puteam vedea… Mai mult, 
ca majoritatea bărbaților, laș fiind, n‑a avut curajul să‑mi spună 
toate acestea cu gura lui. A dispărut și a trimis‑o pe Brigitta…

A dispărut din senin și abia în toamnă ai aflat…

Am dat un telefon… Îmi părea suspectă tăcerea lui după 
toate cele întâmplate. A răspuns Brigitta și mi‑a zis că știe 
cine sunt, că sunt încă o copilă, că am timp să cresc, pe când 
ei sunt de multă vreme împreună și așteaptă un copil… A mai 
adăugat că el nu are curaj să‑mi spună, iar dacă vreau să ne 
întâlnim, ea este dispusă. Am acceptat, pentru că am vrut să 
știu totul. N‑am să uit cofetăria „Albina”, de lângă Facultatea 
de Arhitectură. A venit o fată înaltă, blondă, superbă, lucru 
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care m‑a complexat imediat. Și mi‑am zis: „Eu… Cine sunt 
eu? Mică, prăpădită, tunsă scurt…” Mi‑a spus că sunt o fată 
foarte bună, talentată, dar că trebuie să renunț la Rici, care 
are deja o viață de familie. Am înțeles și mi‑am acceptat su‑
ferința, care m‑a sfâșiat cu totul. Mult timp după aceea nu 
m‑am mai îndrăgostit.

Cum ai depășit momentul?

Împotriva muzicii n‑am avut niciodată o reacție de res‑
pingere din cauza acelei dureri, chiar dacă era cumplită. Dim‑
potrivă, m‑am ambiționat, am început să ascult mai mult, 
s‑o pătrund…

Relația cu Richard își lăsase deja amprenta…

Acea perioadă petrecută împreună cu el m‑a format. Chiar 
dacă a fost prea scurtă, mi‑a folosit foarte mult!

Și proiectul inițiat de televiziune?

L‑am realizat! Emisiunea s‑a făcut. A ieșit foarte bine. 
Atunci am făcut multe imprimări. Tot cu el făceam muzică 
de film. Țin minte că un film documentar, Efemere (regie: 
Dona Barta), pentru care am muncit împreună, a luat foarte 
multe premii. Rici a scris muzica, iar eu am fost vocea din 
muzică, pentru că el s‑a gândit să folosească vocea mea ca 
pe un instrument, deoarece era specială și se încadra excelent 
în orchestrație. Făcea o muzică total diferită, din altă lume. 
Și acum, când o ascult, îi simt geniul și valoarea.

Ce diferență de vârstă era între voi?

El era născut în ’39, iar eu, în ’46. Șapte ani. Firește, pe lângă 
talentul incontestabil, avea și experiență. Eu nu aveam nimic, 
decât deschidere, simț și școala pe care o făceam. Mi‑a folosit 
însă și faptul că am suferit. Am fost demnă în suferința mea. 
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Chiar dacă m‑am dat cu capul de pereți și am plâns întruna, 
nu am împărtășit nimic celorlalți.

Cât timp a durat această zbatere?

Recunosc, mi‑am revenit foarte greu. Dar pentru că sunt 
născută în zodia Taurului, am trecut‑o, la fel ca celelalte care 
au urmat.

E vorba de ani?

Da, de ani! Dar această perioadă mi‑a folosit, pentru că 
m‑am concentrat pe meserie, pe Conservator, pe muzică, pe 
televiziune. Am început să colaborez la ilustrația muzicală 
a mai multor emisiuni. Eram studentă, dar deja făceam ilus‑
trație  muzicală la TVR pentru piese de teatru și tot ce se 
făcea pe atunci.

Aveai un salariu?

Da, eram plătită. Atunci am și început să câștig. Mi‑amin‑
tesc că mi‑am cumpărat un palton…

În sfârșit, paltonul personal al Ilenei!

Tot din primele salarii i‑am cumpărat tatălui meu încă un 
set de haine preoțești și o geantă pe care și‑o dorea mult. Iar 
mamei i‑am luat un cojoc, fiindcă, inginer agronom fiind, 
umbla mult prin frig. Mi‑am dorit foarte mult ca din primii 
mei bani să le cumpăr ceva părinților mei. În vara următoare, 
după despărțirea de Rici, datorită faptului că am avut o pilă 
puternică din partea tatălui Aurorei, care era o persoană in‑
fluentă pe atunci, mi s‑a permis să cânt pe un vas cu câțiva 
colegi de la Conservator, cu care am făcut o trupă. Cântam 
pe vasul „Transilvania”, care mergea la Istanbul. La plecarea 
spre Turcia avea circa 400 de pasageri și se întorcea cu 20, 
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pentru că majoritatea foloseau excursia ca să rămână acolo. 
Nouă, muzicienilor, nu ni se permitea să ieșim de pe vas. 
Mergeam la Istanbul în port, stăteam acolo și atât.

Prin urmare, făceai parte dintro trupă pe timpul vacanței 
și mai câștigai un ban.

În trupă era și colegul meu Cârbea, la chitară bas… Pe 
ceilalți nu mai țin minte cum îi chema! În orice caz, ne în‑
țelegeam foarte bine. Și faptul că, fiind studenți, câștigam 
ceva era nemaipomenit!

Aveați același repertoriu de la Casa Studenților?

Da. Începusem să cânt și bossa‑nova, un gen de muzică pe 
care l‑am îndrăgit foarte mult.

Bossanova, jazzul  – erau ceva nou pentru România de 
atunci?

Absolut! În România nu se știa de așa ceva, iar Rici a con‑
siderat de la bun început că am vocea și stilul potrivite aces‑
tui gen. Și a avut mare dreptate! Mă punea să‑i ascult pe João 
Gilberto, pe Antônio Carlos Jobim, Astrud Gilberto și pe alți 
mari cântăreți.

Așadar, pe vasul „Transilvania”, care mergea la Istanbul, 
studenta de la Conservator Ileana Popovici cânta muzică nu 
prea ascultată în România…

Într‑adevăr, nu se cânta genul acesta de muzică în baruri sau 
restaurante. Doar la televizor, ceva mai târziu. În România ve‑
neau foarte mulți artiști străini: Louis Armstrong, Friedrich 
Gulda, Georges Prêtre, Jean‑Pierre Rampal. Mergeam la aproape 
toate concertele importante. Aveam de la cine învăța!
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Erau accesibile biletele la concertele interpreților străini, mai 
ales că erați studenți?

Ehei, pe noi, studenții de la Conservator, ne cunoșteau mai 
toți și ne lăsau să intrăm fără bilete. Nu știu ce mă făceam fără 
această lume, din care făceam și eu parte! Mai era și sora mea, 
cu actorii. Datorită ei, m‑am aflam printre actori tot timpul.

Te tutela în continuare?

Nu, mai mult în perioada cât am fost la liceu. Atunci mi‑am 
petrecut toate vacanțele cu sora mea, cu Marin Moraru, 
Gheorghe Dinică, Sandu Lazăr, Candid Stoica și alții.

Nedespărțită de muzică și, iată, de teatru!

Am uitat să spun că, atunci când eram în clasa a șaptea 
sau a opta, Magda era studentă la Teatru și a venit odată cu 
colegii ei Gheorghe Dinică, Cornel Dumitraș, Marin Moraru, 
Jorj Voicu la Buturugeni. Mama le‑a pregătit o masă mare, cu 
tot felul de mâncăruri și, la un moment dat, Marin Moraru 
a spus: „Eu, Marin Moraru, trebuie să mă însor!”. Îi făcea pe 
atunci curte Luciei Popescu, care era redactor de muzică la 
Radio, studentă și ea la Conservator, în anul III. „Și, dacă mă 
însor, unde să mă duc la biserică?”, a întrebat el. Atunci au ho‑
tărât să se însoare și să‑și ia cununia religioasă la Buturugeni. 
Am cântat la nunta lor, în biserica din Buturugeni, când au 
fost cununați de tata. Nași le‑au fost sora mea și soțul ei, acto‑
rul Vasile Gheorghiu. I‑am iubit întotdeauna pe actori, i‑am 
cunoscut îndeaproape; mă simțeam protejată de ei și me‑
diul lor mi‑a fost familiar. I‑am înțeles și când se îmbătau, și 
când se certau, și când se comportau bizar în comparație cu 
alți oameni. Dădeau spectacole acasă, iar pe mine mă puneau 
să le cânt la vioară. Asistenta Magdei, doamna Sanda Manu, 
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care este o protectoare a studenților, îmi spunea tot timpul: 
„Erai așa de mică și cântai la vioară! Mai ții minte?”. Eu zi‑
ceam că de vioară nu țin minte, în schimb, țineam minte cum 
mă trata maestrul Finteșteanu cu bomboane din ciocolată. 
Ei, după aceea, am început să fac ilustrații muzicale și pentru 
piese de teatru: la Teatrul de Comedie, la Teatrul Mic, la 
Teatrul Național  – am avut multe colaborări peste tot. Am 
pus pe planul secund viața sentimentală, pentru că suferi‑
sem și mă arsesem. Devenisem oarecum inaccesibilă. De fapt, 
nu‑mi plăcea nimeni!

Prea mari – și talentul, și sentimentul!

Da, după Rici, colegii mei mi se păreau neinteresanți. Până 
când, într‑o vară, în 1967, când eram deja în anul III, a venit 
la Conservator Sandu Întorsureanu, operator la Buftea, care 
era soțul unei colege, să facă niște probe pentru fete într‑un 
film. M‑a recunoscut. Cântam destul de des pe vremea aceea 
la televiziune. Am dat o probă și m‑au anunțat: „Ești în grupul 
de fete pentru filmul Zodia Fecioarei, care se va filma la mare”. 
Îți dai seama? Am stat două luni de vară la Vama Veche, în 
1967, și a fost superb! Eram numai noi în acel sat. Poezie și 
actori: Peter Paulhoffer, Ioana Bulcă, Cristea Avram, Ana 
Seleș, Sorin Postelnicu și domnul Mihnea Gheorghiu, scena‑
ristul filmului. Eram cu toți actorii, râdeam, povesteam. Chiar 
m‑am îndră gostit puțin de Paulhoffer, dar mi‑a trecut repede, 
căci, la un moment dat, a venit o prietenă de‑a mea, cântă‑
reața Angela Stoenescu – o fată foarte frumoasă, blondă, cu 
părul lung –, și mi‑a zis: „Ileană, am venit la Vama Veche cu 
niște prieteni care stau la Costinești și e aici un băiat care 
vrea neapărat să‑i fac cunoștință cu tine. E student la Medicină 
și îl cheamă Tudor Gheorghiu”. A apărut un băiat frumos, 
înalt, subțire, delicat, foarte drăguț! Mi‑a plăcut, ce să zic? 
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Și  am început să ne vedem la mare, o zi, două, trei, cinci… 
Apoi mai des. Am terminat filmările, am venit în București și 
ne‑am împrietenit. Aveam o prietenie frumoasă: eu cântam  la 
Casa Studenților, el juca baschet în echipa Medicinei. Eram 
aproape tot timpul împreună.

Aveați aceeași vârstă?

Da, eram născuți în 1946. S‑a înfiripat o iubire statornică, 
puternică, ne simțeam și arătam bine împreună. Când mă uit 
acum la poze, nici nu mă mir! Tudor m‑a dus prima dată la 
munte, am schiat și am văzut Brașovul altfel decât îl știam 
eu. M‑a învățat o mulțime de lucruri noi, iar eu l‑am învățat 
să asculte muzică. Când venea la Conservator să mă aștepte, 
căci tot timpul întârziam, îi spuneam: „Dacă în târzii, te duci 
la bibliotecă, îți pui căștile și asculți muzică!”. Stătea bietul 
Tudor și mă aștepta de fiecare dată.

Îi recomandai ceva anume sau îl lăsai să aleagă el ce să 
asculte?

Nu mai știu. În orice caz, l‑am apropiat de muzica simfo‑
nică foarte mult, iar el recunoștea că i‑au folosit așteptările 
alea, cu căștile pe urechi. Ne potriveam și ne completam – eu 
cu muzica, el, fiind o fire poetică, îmi scria poezii… Și a trecut 
anul. Eram împreună, la fel și vara ce a urmat, cu pupături și 
poezie. Îmi trecuse durerea veche. Rămăsese doar așa, ca un 
semn de întrebare.

Pe Rici lai mai văzut?

Nu l‑am mai văzut, pentru că am refuzat orice idee de 
colaborare. Mă feream de el, având în vedere situația lui de 
familie. I se născuse o fetiță… Ei bine, în vara aceea am cân‑
tat la restaurantul „Majestic” cu colegii mei, cu care fusesem 
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și pe „Transilvania”. Au venit și Tudor, și soră‑mea. Atunci 
i‑am luat pentru prima oară pe tata și pe mama la mare. 
Nu văzuseră niciodată, sărmanii, Marea Neagră! Tata era foarte 
fericit! A venit în haine civile și într‑o seară chiar am dansat 
împreună. Toată lumea spunea: „Unde l‑ai găsit, Ileană, pe 
omul ăsta cu barbă, că e mai în vârstă decât tine?”. Așa arăta 
tata, ca un îndrăgostit. Atât de tare mă iubea! Și se uita la 
mine ca la o…

…Icoană…

Chiar așa! Avea o lumină aparte pe chip, era timid și ro‑
șea  repede. Avea un fel de a ne iubi… Zicea uneori: „Copiii 
trebuie pupați în somn, nu răsfățați. Să nu le arăți prea tare 
iubirea, căci, dacă este, ei o simt oricum!”. Între timp, sco‑
sesem  un disc de vinil cu patru cântece la Electrecord și 
mi‑amintesc cum, odată, când am venit acasă, am auzit de la 
poartă că răsuna vocea mea. Avea tata un pick‑up vechi și mă 
asculta, fredonând alături de vocea mea Sunt îndrăgostită. 
Ne iubea tăinuit.

Atunci, la mare, lau cunoscut părinții pe Tudor?

Îl știau deja, pentru că îl mai dusesem la Buturugeni. O cu‑
noscuse și pe bunica mea venită din Siberia. Toți l‑au plăcut, 
iar mama, în mod special! L‑a iubit pe Tudor de la bun  în‑
ceput și, cu intuiția ei extraordinară, toată viața mi‑a spus: 
„Tudor era pentru tine! Nici unul n‑a fost mai bun decât 
Tudor!”. Dar a trebuit să trec prin toată vâltoarea vieții ca să 
înțeleg asta. Iar atunci, la mare, destinul meu a luat o altă 
direcție. Eram la plajă, iar la Radio Vacanța, în megafoanele 
la care toată lumea asculta știri și muzică, s‑a anunțat: „Ileana 
Popovici, studentă la Conservator, să vină la Radio Vacanța!”.
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Sincer să fiu, mi‑ar fi plăcut să scriu eu o carte 
despre vechea mea prietenă și colaboratoare, deși 
poate n‑aș fi fost îndeajuns de obiectiv! Așa încât 
mai bine că familia mi‑a luat‑o înainte, fiind bucu‑
ros și onorat că mi‑au fost solicitate câteva amintiri. 
Mărturisesc că ele îmi bântuie memoria în devăl‑
mășie și nici nu știu cu ce să încep…

Am cunoscut‑o în perioada când încă mai cânta 
(ar putea‑o face foarte bine și azi, dar și‑a impus  ie‑
șirea de sub lumina reflectoarelor…), fiind nu numai 
interpreta de mare sensibilitate a bossa‑novei și a com‑
pozițiilor lui Richard Oschanitzky, dar și compo‑
nentă a trioului feminin Aurora, nume dat de buna 
ei prietenă și colegă de la TVR Aurora Andronache. 
Nu e deloc întâmplător că ambele preferă acum viața 
liniștită de la țară, Aurora retrăgându‑se undeva prin 
județul Dâmbovița, iar Ileana, în cele șase‑șapte luni 
petrecute în țară, dând o nouă dimensiune casei pă‑
rintești de la Buturugeni, din județul Giurgiu. Am 
fost de câteva ori la „Butu”, cum spune ea, având 
pe vremea aceea o mașină Dacia, cum avea să‑și 
cumpere ea însăși peste câțiva ani. Era o casă veche, 
de țară, cu o grădină mare, câini și pisici. Ce mai, 
o gospodărie în toată regula, condusă cu mână forte 
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de Tiotia Nina, cum am botezat‑o pe loc pe mama 
Ilenei, o basarabeancă energică, cu suflet de aur. 
Tatăl era preotul satului, un bărbat distins, cu o 
alură de adevărat slujitor al Bisericii, și mi‑a pricinuit 
o surpriză colosală: era abonat și avea adunată  în‑
treaga colecție a săptămânalului Contemporanul, unde 
semnam o rubrică permanentă de muzică ușoară, 
încredințată mie de directorul George Ivașcu!  Altfel 
zis, mă citea și mă aprecia înainte de a‑i trece pragul. 
În paranteză fie spus, am trăit ani minunați în  re‑
dacție la Contemporanul și poate‑i voi evoca undeva 
pe Roger Câmpeanu (cu care mergeam și la pescuit), 
Elena Marinescu, Laurențiu Ulici, Radu Cosașu 
(„progresist” de‑al meu, eram amândoi fani necon‑
diționați ai echipei de fotbal Progresul București), 
Călin Căliman, Luminița Vartolomei, Dinu Kivu, 
Constantin Mitea, C.N. Constantiniu, fără să mai 
vorbesc despre fetele de la „corectură”. Revenind în 
ograda de la „ Butu”, îmi amintesc cât de mândre 
erau Ileana și mama sa de ruda apropiată, părintele 
apiculturii românești, Veceslav Harnaj, care își bo‑
tezase  – mă amuza teribil asta  – pe unul din fii 
Albinel… Dar, de fapt, muzica ușoară ne apropiase 
și iată cum. Realizam și prezentam pe vremea aceea 
câteva emisiuni de mare audiență la Radio, în care 
strecuram și piese străine (obligatoriu câteva din 
țările socialiste, ceva în „alte limbi” occidentale, ca 
să le pot oferi ascultătorilor cât mai multe cântece 
în limba engleză), dar, evident, baza era muzica 
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românească (acum, din păcate, este exact pe dos, 
două‑trei melodii românești și două ore de muzică 
străină!), ceea ce mi se pare absolut normal, pentru 
că se numea totuși Radiodifuziunea Română! Ei bine, 
era o competiție permanentă între toți realizatorii 
de la Radio pentru procurarea de înregistrări în 
primă audiție (aveam și o rubrică, Șlagărul emisiunii, 
în care difuzam de cinci‑șase ori pe parcursul emi‑
siunii o piesă românească ce ni se părea că avea 
atributele unui potențial hit), totul bazându‑se pe 
relații și prietenii. Noroc că în acea vreme „econo‑
mia muzicii ușoare” chiar că „duduia”. Se făceau 
imprimări și în cele două studiouri de la Radio, și 
în cel muzical de la TVR. Orchestra Radio nu mai 
prididea, soliștii și regizorii muzicali fiind mereu 
în  priză. Avantajul meu era că începusem să cola‑
borez cu televiziunea, așa că, săptămânal, căram din 
Pangratti cutii cu benzi pe viteza 38, cu tot felul de 
noutăți înregistrate de Titus Munteanu sau Aurora 
Andronache, fără să mai spun că și regretatul meu 
coleg din acea perioadă, Ovidiu Dumitru, venea 
cu  „recolta” lui, înregistrări pentru emisiunile lui 
Alexandru Bocăneț. Uneori nu puteam pleca cu 
banda originală și mergeam în redacția „Ilustrație 
muzicală”, undeva la etaj, unde Ileana Popovici mi le 
copia. Asta n‑ar fi nimic, dar câte „muzici” instrumen‑
tale n‑am schimbat în acei ani, amândoi având ne‑
voie de ele pentru fond muzical, ilustrarea sonoră a 
unor prezentări sau recitări. Regizorii mei muzicali, 
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Romeo Chelaru, Ștefan Ionescu, Emil Conta (doar 
cel din urmă, nepotul marelui dirijor Iosif Conta, 
mai trăiește, fiind extrem de apreciat la Opera din 
Nürnberg, după ce l‑am ajutat să fugă din țară cu… 
două canistre de benzină!), aveau mereu nevoie de 
asemenea teme muzicale. Îmi aduc aminte cum o 
urmăream la lucru pe Ilenuța, cum îi spunea mama 
ei, copiind și fonotecând cu o mână de maestru, 
autentică regină a magnetofoanelor. Am fost, de 
altfel, printre primii ascultători ai colajelor calcu‑
late  la secundă și gândite de ea pentru probele la 
sol ale gimnastelor noastre, zecile de medalii cuce‑
rite la Jocurile Olimpice, Mondiale sau Europene 
datorân du‑i‑se și ei în bună măsură. În cartea dedi‑
cată lui Jolt Kerestely de Oana Georgescu, Ileana 
Popovici își amintește un episod amuzant, dacă n‑ar 
fi trist. Împreună cu „Joly” asigura coloana sonoră 
a unui mare spectacol festiv din „Epoca de Aur”, 
pe  stadion. Cum în tribună se afla și „Cârmaciul”, 
doi securiști vegheau în cabină să nu se întâmple 
nimic. La un mo ment dat, Ileana (fiică de preot, 
știți ce însemna asta atunci!) se apleacă să‑și scoată 
pantofii după atâtea ore de stat în picioare (în trea‑
căt fie zis, toți îi admi ram gambele frumos fuzelate 
de practicarea schiu lui!), dând impresia că mește‑
rește ceva sub pupitru. Ca la un semn, cei doi secu‑
riști vigilenți s‑au repe zit, temându‑se probabil de 
vreo bombă! După cum a mărturisit, a fost primul 
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și ultimul spectacol festiv la care Ileana a acceptat 
să participe…

Observați că nu m‑am referit la aspecte pe care 
le cunoaște toată lumea, cum ar fi numeroasele și 
atât de apreciatele sale roluri din filme artistice, co‑
laborările cu muzicieni importanți (din acea pe‑
rioadă datează prietenia cu solista Puica Igiroșanu, 
care între timp s‑a călugărit…), cum ar fi compozi‑
torii Richard Oschanitzky (căruia i‑a îngrijit și editat 
câteva albume în anii din urmă) sau Paul Urmuzescu. 
Ce tulburătoare este, de pildă, amintirea tinerei și 
delicatei scriitoare Luminița Coler (am și acum în 
raftul bibliotecii cartea ei Nisip sub pleoape, cu de‑
dicație), alături de care am înțeles că Ileana a stat 
până când aceasta a fost răpusă în America de o 
boală neiertătoare…

Am dorit ca acest modest remember să fie unul 
cât mai cald, readucând în fața cititorului o epocă 
mai îndepărtată, despre care unii care nici nu au cu‑
noscut‑o o vorbesc de rău, dar în care s‑au lansat și 
filme extraordinare, și cântece de neuitat, și inter‑
preți remarcabili. Nu pot uita cum priveam cu jind, 
împreună cu Ileana, la harta globului, eu neavând 
viză pentru Occident până în decembrie 1989. Prima 
mea „ieșire” în lumea m ult râvnită a fost în februa‑
rie 1990, la festivalul care mă fascinase o viață, cel 
de la Sanremo. Mi‑ar fi plăcut să fie și Ileana atunci 
în mica delegație a României, dar, din fericire,  ea 
și‑a luat revanșa din plin, locuind în prezent chiar 
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în celebrul oraș al muzicii și al florilor. Este prietenă 
cu o groază de compozitori și cântăreți italieni fai‑
moși, trimițând în fiecare primăvară relatări ample 
de la festival pentru revista Actualitatea muzicală. 
Om de muzică, de scenă, de televiziune, de radio, 
Ileana Popovici întrunește toate calitățile, dincolo 
de șarm și feminitate, pentru a fi mesagerul nostru 
la Sanremo!

Dincolo de frumusețea fizică, Ileana Popovici 
dovedește și o frumusețe sufletească rară, genero‑
zitatea ei fiind proverbială. Extrem de atașată de 
locurile natale din Basarabia ale familiei, Ileana îi 
ajută mereu cu computere, cărți și rechizite pe copiii 
de la școala din satul atât de drag inimii sale, pentru 
că acolo se află mormântul bunicilor.

Era vocea lui Paul Grigoriu, o voce memorabilă și un mare 
talent radiofonic. Am mers la ei și mi‑au spus că au sunat 
de  la secția Actori de la București ca să merg să dau probe 
pentru un film. Bineînțeles, m‑am revoltat: „Adică ce, să plec 
de la mare, să las plaja și pe iubitul meu Tudor, pe taică‑meu, 
pe maică‑mea și pe toți cu care eram acolo? Nu mă duc nică‑
ieri! Lasă, că știu eu cum sunt regizorii ăștia: te cheamă la 
probe și nu te ia nimeni!”. Când au văzut că mă împotrivesc, 
mi‑au spus că e vorba despre un regizor foarte bun, Lucian 
Pintilie. Nu auzisem de el, pentru că nu aveam cultură cine‑
matografică și nici nu mă preocupa. Dar, cum soră‑mea era 
cu mine, m‑am dus la ea și i‑am povestit totul în amănunte. 

Radmila Popovici
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Iar ea a insistat: „Tu știi cine e Pintilie? E un mare regizor! 
Ți‑a pus Dumnezeu mâna pe cap! Du‑te și dă proba neapărat!”.

Dacă nu insista? Ce mult înseamnă clipa și împrejurările…

Eu o țineam una și bună, dar s‑au pus toți pe capul meu. 
În sfârșit, m‑am dus. Îmi amintesc cum am coborât în gara 
de la Băneasa, unde mă aștepta Duțu Găitan, slab, tânăr, cu 
niște pistrui mari pe față și cu ochii fixați pe mine. Probabil 
voia să vadă cine mai vine la probe, căci mai fuseseră vreo zece 
fete din toată țara înaintea mea. I‑am fost prezentată doamnei 
Edith Mandel, asistenta domnului Pintilie, care m‑a anunțat că 
mergem la Buftea să dau probe pentru filmul Reconstituirea. 
Am mers, dar regizorul nu era acolo! Magda mi l‑a descris că 
are o barbă roșie, mică, iar când am întrebat unde e, mi s‑a 
spus că era la Paris. M‑am întristat rău, crezând că am făcut 
acel drum degeaba, dar doamna Edith a început să mă întrebe 
ce visez noaptea, ca să vadă ce imaginație am. I‑am spus ade‑
vărul: că sunt somnambulă, că plec uneori noaptea fără să țin 
minte unde și tot așa. Trebuia să fac proba în costum de baie, 
pentru scena când Găitan urma să mă pupe. Dacă e cu pupă‑
turi, mă gândeam eu, e clar ce‑i cu filmul acesta… Iar Găitan 
s‑a repezit să mă pupe, iar eu am început să‑l iau în șuturi: 
„Auzi? N‑am venit aici să mă pup cu tine. Eu am un iubit la 
mare! Așa că lasă‑mă în pace!”. L‑am împins și i‑am făcut 
scandal. Până la urmă, toată treaba era astfel aranjată ca să 
vadă cum mă comport. Și am plecat, convinsă că m‑au che‑
mat degeaba: fără regizor, dar cu vise și pupături… A trecut 
o săptămână și am primit iar înștiințare de la Radio Vacanța: 
„Domnișoara Ileana Popovici, pe data de 15 august, să se pre‑
zinte la Sinaia, unde încep filmările pentru filmul Reconsti
tuirea!”. Așadar mi‑am făcut bagajele, mi‑am luat la revedere 
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de la trupa cu care cântam, i‑am spus lui Tudor că sunt ac‑
triță  în film, că trebuie să merg și, dacă vrea, să mă urmeze. 
Mi‑am anunțat părinții și am plecat de la mare la Sinaia. 
Tudor a venit cu mine.

Vacanța cu cei dragi a fost de bun augur. Atunci sa dat startul 
carierei de actriță de film…

Așa e. Atunci și acolo au început toate. Ei, și am ajuns la 
Sinaia și l‑am cunoscut pe domnul Lucian Pintilie!

Dar cum și unde teau văzut, de ai fost invitată?

Domnul Pintilie m‑a văzut cântând la televizor. Eu cred 
că a fost destinul, fără doar și poate! Cum să treacă cineva de 
la baie în dormitor, prin sufragerie, să te vadă la televizor, iar 
acest cineva să fie regizor? Să te observe timp de o clipă și să 
te ia într‑un film care să‑ți schimbe total viața… Asta nu în‑
seamnă destin? Domnul Lucian Pintilie, fără să știe sigur cine 
sunt și cu ce mă ocup, a intuit în mine personajul de care 
avea nevoie și i‑a spus doamnei Edith: „Să mi‑o aduci la probe 
pe fata asta care cântă, să vedem ce‑i cu ea!”. Dacă televizorul 
ar fi fost închis, Reconstituirea m‑ar fi ocolit… Regizorul m‑a 
luat deoparte și mi‑a spus: „Te‑am luat în filmul acesta pentru 
că mi‑a plăcut cum te‑ai prezentat la probe. Ai fost singura 
care a avut o reacție inversă față de pupat, spre deosebire de 
celelalte. E suficient că ai imaginație. Fii așa cum ești, pentru 
că restul e munca noastră!”. Mi i‑a prezentat apoi pe ceilalți: 
pe George Constantin, pe Emil Botta, pe Ernest Maftei, pe 
sunetistul Andrei Papp și, desigur, pe Duțu Găitan și pe George 
Mihăiță, care era un băiețel cuminte, blând și bun. Toți am 
fost ca o familie și am rămas prieteni pe viață! Într‑un fel, am 
avut norocul că nu s‑au făcut între noi cupluri, căci cine știe 
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ce se mai întâmpla… Eu îl aveam pe Tudor, care venea tot 
timpul la filmări și era alături de mine.

Spectatorul din culise al marelui film… 

Și nu numai spectator, căci seara ne adunam toți: Tudor, 
actorii și regizorul! Tudor era inventiv, ne învăța jocuri de tot 
felul. Unul era în genul lui James Bond, cu hoți și urmăritori. 
Trebuia să‑l strângi de gât pe hoț sau el pe tine. Umblam toți 
în patru labe, nu conta că e Pintilie, că erau profesorii de la 
Conservator Aurel Stroe și Tiberiu Olah sau domnul Emil 
Botta. Ce întorsătură are destinul! Deseori m‑am întrebat: 
oare de ce m‑a ales Pintilie pentru acest film? Ce aveam eu 
față de altele? Mai târziu, mi‑am dat seama că era vorba despre 
naturalețea mea, un fel firesc de a fi în tot ceea ce făceam. 
Acesta era atuul meu. Nu făceam figuri, nu exageram cu jocul 
și pe asta am mers în cariera mea de actor de film, fără a avea 
studii în domeniu. Mă gândeam tot timpul la ce aș face dacă 
aș fi în situația personajului respectiv. Într‑un fel, am creat per‑
sonajul din Reconstituirea, care în scenariu nu era clar definit. 
Pintilie a remarcat asta și m‑a lăsat să‑mi fac damblaua. Unde 
era cazul, m‑a atenționat și m‑a redirecționat. Pentru mine 
a  contat enorm că am intrat cu dreptul în lumea filmului. 
Atunci am lucrat și la coloana sonoră. Am pătruns deci în 
miezul poveștii și mi s‑au deschis mai multe drumuri deodată. 
Dar nu putea să fie totul perfect. Deși toate mergeau bine, 
aproape ca‑n povești, mama lui Tudor nu m‑a dorit, fiindcă 
eram artistă. Dacă aș fi fost doctoriță, era altceva, dar pe vre‑
mea aceea artistele nu erau văzute bine. În plus, eram studentă, 
intram abia în anul IV de facultate, așa că ne‑am despărțit… 
Cu durere în suflet fiecare. Eu eram foarte ocupată, el mai 
puțin, de aceea a suferit mai mult decât mine. Dar m‑am simțit 
profund jignită? Altă dramă, altă suferință.
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Înțeleg că părinții erau mai ascultați de copii pe atunci?

Erau, dar până într‑un anumit punct. Oricum ne‑am trăit 
fiecare viața după capul nostru.

Dar Tudor na avut nici un cuvânt de spus? Sau nai vrut 
să intri nedorită în familia lor?

Și una, și alta. Să nu uit, că tot am pomenit mai devreme… 
Când eram mică, umblam prin toate încăperile cu ochii  în‑
chiși, eram somnambulă și mergeam prin somn. Maică‑mea 
știa asta, dar mă lăsa în pace, pentru că nu făceam nimic grav, 
doar mă duceam la bucătărie, la borcanul cu dulceață, luam 
o  linguriță cu ochii închiși și mergeam înapoi la culcare. Mai 
spectaculos era pe lună plină. La Școala de Muzică, stăteam 
la internat cu zece fete în dormitor, eram obsedată de robinete 
și chiuvete  – noi, cu fântână acasă, nu aveam din astea. Mă 
trezeam noaptea, mergeam la baie, unde era un lavoar și mai 
multe chiuvete și dădeam drumul la apă la toate robinetele. 
Făceam inundație! După toată isprava, mă băgam în pat și 
dormeam liniștită. Într‑o noapte, m‑am trezit cu două palme 
de la doamna pedagog, care m‑a prins la robinete, fără să 
știe că sunt somnambulă. Eu, care n‑am primit de la părinți 
nici  o palmă, m‑am simțit atunci atât de jignită, încât am 
sărit gardul și am fugit de la școală. M‑am dus la Gara de 
Nord. Noroc că nu mi s‑a întâmplat nimic. Am luat trenul, 
am ajuns la Buturugeni și i‑am spus mamei că nu mă mai 
duc  la școală. Bineînțeles că m‑a adus înapoi, dar de data 
asta  i‑a avertizat pe toți. Fetele din dormitor, care erau mai 
mari și cu care m‑am întâlnit apoi la Filarmonică, își amin‑
teau cum m‑au dezvățat să umblu noaptea. Mi‑au pus un 
lighean cu apă rece lângă pat și, când coboram să‑mi fac 
plimbările, intram în el, mă trezeam și‑mi dădeam seama 
pe  ce lume mă aflam. Dar cu vorbitul prin somn am avut 
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multe de tras. De exemplu, la Conservator făceam folclorul 
cu doamna Emilia Comișel, la care trebuia să cântăm dife‑
rite  bocete și obiceiuri de nuntă. Îmi povestea prietena mea 
Aurora cum mă trezeam noaptea, mă așezam în fund și în‑
cepeam: „Scoală, Ioane, scoală! Scoală și te uită cui ne lași, 
Ioane…” Boceam de răsuna tot căminul. Chiar și după absol‑
virea Conservatorului povesteam în somn vrute și nevrute. 
Eram foarte distractivă! Și‑ncă una tare de tot! Când eram 
cu Sergiu Nicolaescu, care era foarte gelos, într‑o noapte, am 
început să strig: „Lasă‑mă, Costele! Lasă‑mă!”. Sergiu a sărit 
ca ars și m‑a scuturat: „Cine e Costel, mă, cine?”. Eu habar 
n‑aveam: „Care Costel, omule, ce ai? Cine‑i Costel?”. Dar 
Sergiu nu se lăsa: „Păi, nu tu strigai adineaori să te lase în 
pace Costel? Cine e Costel?”. Nu‑mi dădeam seama nici eu 
cine era. Dar mi‑am amintit: la școală la Bolintin era unul 
Costel, colegul meu de bancă, blond și tare bun la învăță‑
tură,  care mă trecea efectiv clasa la matematică, făcându‑mi 
toate testele. Eu i le făceam la română. Cred că mă plăcea 
în  felul său deocheat, căci îmi dădea bobârnace în nas. Așa 
își manifesta el dragostea. Mai mult ca sigur că pe el îl visam 
dându‑mi bobârnace în nas. Sergiu nu m‑a crezut niciodată! 
M‑am întâlnit odată cu Costel și i‑am zis: „Bre, fir‑ai al nai‑
bii să fii, câte mi‑ai făcut cu bobârnacele tale. Trei zile m‑a 
frecat Sergiu pe răzătoarea aia mică să i‑l aduc pe Costel…”

Costel, cel cu bobârnacele în nas… Foarte haios!

La Bolintin erau niște băieți tare amețiți după mine! Cu 
unul m‑am și pupat! Tony, un băiat drăguț, cânta frumos, 
m‑a pupat prima dată – atâta tot! Și Bebe, un băiat capabil, 
care învăța bine, stătea agățat pe garduri, dar nu îndrăznea 
să‑mi zică nimic. Abia după ani de zile mi‑a zis cineva că i‑a po‑
menit de mine, iar el a roșit ca atunci, într‑a IX‑a sau a X‑a…
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Alex Vasiliu

Doamna Ileana Popovici este de trei ori noro‑
coasă! În primul rând, pentru că a întâlnit omul și 
artistul (Richard Oschanitzky) care a învățat‑o cum 
să cânte bossa‑nova și alte tipuri de creații muzi‑
cale, mai simple sau mai sofisticate. Cu el, Ileana 
Popovici a pășit în lumea muzicii fără bătrânețe și 
fără moarte. Acele înregistrări au păstrat o uimi‑
toare prospețime și modernitate.

Ileana Popovici rămâne în istoria filmului așa cum 
au rămas, să zicem, Marlène Jobert sau Jean Seberg. 
Firescul, simplitatea jocului actoricesc, ingenuitatea 
înșelătoare, femeia‑copil care te pune pe gânduri – 
iată tipul de actriță intrată și ea într‑o lume tot fără 
bătrânețe și fără moarte, lumea filmului!

Ileana Popovici a fost cu adevărat în televiziune. 
A potrivit muzica imaginii și a cuvântului, a pre‑
zentat emisiuni‑magazin, dovedind iarăși simplitate 
a comunicării, dinamism neostentativ, rotunjind 
exemplul de moderator pe care mulți ar trebui să‑l 
urmeze. Ileana Popovici a fost, dar ar putea să mai 
fie în televiziune dacă ar dori.

(Am scris mai mult decât mi s‑a cerut. E un păcat 
mic, ce poate fi iertat, pentru că e cel mai scurt text 
posibil care se poate scrie despre doamna Ileana.)



Scenă din filmul Zodia Fecioarei, 
regia Manole Marcus (1966)

,,Îmbrățișând-o pe Ileana, îmbrățișez visul meu cel mai frumos. 
Fericit de a o fi cunoscut.” 

Actorul și poetul Emil Botta, în timpul filmărilor la Reconstituirea, 
regia Lucian Pintilie (1968)



Scenă din filmul Reconstituirea

Scenă din filmul Reconstituirea



Cu George Mihăiță și Vadimir Găitan, în Reconstituirea

Scenă din filmul Prea mic pentru un război atât de mare, 
regia Radu Gabrea (1969)



Cu Jean Constantin, 
în Prea mic pentru un război atât de mare

Scenă din filmul 100 de lei, regia Mircea Săucan (1973)



Scenă din filmul 100 de lei

Scenă din filmul Pentru că se iubesc, 
regia Mihai Iacob (1972)



Scenă din filmul Filip cel bun, regia Dan Pița (1975)

Scenă din filmul Filip cel bun



Scenă din filmul Accident, regia Sergiu Nicolaescu (1977)

Scenă din filmul Zile fierbinți, regia Sergiu Nicolaescu (1975)



Scenă din filmul Capcana mercenarilor, 
regia Sergiu Nicolaescu (1980)

Scenă din filmul Capcana mercenarilor



Scenă din filmul Pentru patrie, regia Sergiu Nicolaescu (1977)

Scenă din filmul Pentru patrie



Scenă din filmul Pentru patrie

Scenă din filmul Pentru patrie



Scenă din filmul Pentru patrie

Cu Sergiu Nicolaescu, în Mihail, câine de circ, 
regia Sergiu Nicolaescu (1980)



Cu Fluffy, în Mihail, câine de circ

Scenă din filmul Mihail, câine de circ



Reconstituiri cu Ileana Popovici

57

Primele sentimente pure…

Chiar erau pure! Mă uit la copiii de astăzi. Nu mai au 
inocență, devin dintr‑odată maturi!

Să revenim la Reconstituirea lui Lucian Pintilie.

Carevasăzică, Reconstituirea a rămas în istoria filmului 
nostru drept cel mai bun film românesc până în zilele noastre. 
Acum doi ani, criticii au făcut o evaluare a tuturor filmelor 
și, după toate criteriile, Reconstituirea a rămas în continuare, 
peste atâția ani, un film de referință. Ce mult a însemnat să joc 
într‑un film atât de discutat și controversat, interzis apoi din 
cauza aluziilor politice directe pe care le transmitea și care 
erau percepute de public. După două săptămâni nu a mai apă‑
rut nicăieri. Cei care am jucat în film am fost cu toții debu‑
tanți, în afară de marii actori Emil Botta, George Constantin 
și Ernest Maftei. Acesta este filmul care ne‑a recomandat 
pentru toată viața, referința noastră artistică pentru viitor și 
cartea noastră de vizită, a mea, a lui George Mihăiță și a lui 
Vladimir Găitan, care erau pe atunci studenți la Teatru, iar 
eu, la Conservator. Un moment foarte important pentru noi 
și pentru Reconstituirea a fost vizionarea de la Buftea, când 
Adrian Păunescu i‑a chemat pe mai mulți intelectuali: Ana 
Blandiana, Călin Căliman și alți oameni iluștri, care au scris în 
România literară și în alte reviste prestigioase câteva recenzii 
excepționale. Deși, pe atunci, filmul nu a mai fost vizionat pe 
nicăieri, a rămas totuși în memorie.

Cum la primit publicul în acele două săptămâni și ce a făcut 
să fie interzis?

Publicul l‑a primit cu sensibilitate și recunoștință, pentru 
că pe vremea aceea se înțelegeau foarte bine semnificațiile și 
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aluziile politice. Recent, când studenții au fost invitați să‑l vi‑
zioneze, nu au priceput prea multe. De exemplu, un student 
m‑a întrebat ce înseamnă „Supco”, pentru că apărea în film o 
imagine în care eu eram cățărată pe niște panouri cu reclama 
asta. Nu aveau de unde să știe că Supco era mâncarea româ‑
nului. Era deci o aluzie. Nu le mai înșir pe cele politice, care 
trebuie, într‑adevăr, explicate, însă filmul i‑a impresionat și pe 
tinerii de azi, chiar dacă nu l‑au înțeles pe deplin. Reconsti
tuirea a făcut ca noi, debutanții, să devenim niște fenomene 
și de atunci au început să ne dea târcoale regizorii. Astfel că 
următorul film în care am fost distribuită a fost Prea mic 
pentru un război atât de mare, de Radu Gabrea, pe care l‑am 
cunoscut la filmul Reconstituirea, fiindcă venea la filmări să 
vadă ce se întâmplă și să învețe de la domnul Pintilie, de la 
operatorul Sergiu Huzum, un mare talent și un mare inovator, 
care avea pe atunci foarte multe obiective. Huzum filma și 
macro, iar asistentul său de imagine era debutantul Dinu 
Tănase, care a devenit apoi un foarte bun operator și regizor. 
În Prea mic pentru un război atât de mare am jucat cu Dan 
Nuțu, Mircea Albulescu, Gheorghe Dinică, Mihai Filip, Jean 
Constantin, Ernest Maftei, Gheorghe Cozorici și Ștefan Radof. 
Era un film de război: povestea unui copil de trupă care a 
ajuns până în Munții Tatra. O istorie foarte frumoasă, iar per‑
sonajul respectiv, copilul, trăiește și acum. Eu aveam rolul  în‑
vățătoarei. Este un film frumos, dar prea puțin popularizat. 
N‑am avut parte de premiere și nu am mers pe covorul roșu. 
A urmat 100 de lei, în regia lui Mircea Săucan, un regizor 
special, oniric, cu o viziune total aparte. În acest film, l‑am 
avut partener pe Dan Nuțu, actor în stilul lui James Dean 
din acei ani. De asemenea, am jucat cu Ion Dichiseanu și 
Violeta Andrei. Doar că filmul a fost tăiat cap‑coadă, n‑a fost 
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deloc înțeles, fiindcă personajul lui Dan Nuțu era un tânăr 
care nu se regăsea în viața aceasta plină de tot felul de pro‑
bleme și s‑a sinucis. Or, în 1973, tinerii nu ar fi trebuit să 
aibă motive să se sinucidă. Așa că filmul a fost interzis, iar co‑
loana sonoră, care îi aparținea compozitorului Anatol Vieru, 
a fost schimbată, deși era o muzică nemaipomenită. Au mă‑
celărit tot filmul, astfel încât nici nu a avut o premieră. Așa 
că 100 de lei a avut o soartă mai grea decât Reconstituirea, dar 
pentru mine este un film la care și acum țin foarte mult.

A rămas cu totul în umbră sau a fost refăcut?

Au fost refăcute coloana sonoră și anumite filmări, dar nu 
l‑au mai difuzat. L‑am revăzut abia după 1990, când multe 
au ieșit la suprafață. Totuși, cei care înțelegeau ce se întâmplă 
au avut curajul să facă niște cronici foarte bune la filmele astea. 
Numai publicului nu i s‑a dat șansa să le vadă. Imediat după 
absolvire, am fost angajată la Televiziunea Română, ca ilus‑
trator muzical, pentru că, așa cum ți‑am mai spus, colabo‑
ram cu ei încă din anul II de facultate. Meseria de ilustrator 
muzical, un fel de realizator de coloană sonoră, presupune 
o  muncă excepțională, creativă și te provoacă să vezi lucru‑
rile  într‑un fel anume, să‑ți pui amprenta și personalitatea, 
fiindcă, datorită muzicii, deseori, îți place o secvență dintr‑un 
film. Puțini realizează asta. Muzica este cea care ridică imagi‑
nea  sau o coboară, accentuează ideea filmului, a unei piese 
de  teatru sau a unei situații. Eram îndrăgostită de meseria 
mea, de aceea am muncit cu multă dedicație. Am ieșit la pen‑
sie de la televiziune tot ca ilustrator muzical și realizator de 
emisiuni. Datorită meseriei mele, dar și felului meu de a fi, 
mi‑am făcut foarte mulți prieteni. Cu toate că am cântat în 
continuare, eram și solistă de muzică ușoară, făceam și fil‑
mări de tot felul, îmi plăcea la nebunie munca mea de bază. 
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Am avut marea șansă de a lucra cu oameni foarte bine pre‑
gătiți: Alexandru Bocăneț sau Valeriu Lazarov, care a plecat 
mai târziu în  străi nătate. Chiar am lucrat la un film cu care 
domnul Lazarov a luat un premiu la Montréal. Am lucrat și cu 
Tudor Vornicu, pe care l‑am iubit și l‑am respectat, fiind un 
charismatic și un șef foarte bun. A fost multă vreme direc‑
torul televiziunii și emblema acesteia. Există studiouri care‑i 
poartă numele, chiar și o școală de pregătire pentru cei care 
vor să facă televiziune. A fost un om energic, bine pregătit, 
reporter, cunoștea lucrurile nuanțat și era făcut pentru mese‑
ria aceasta! Știa să ceară, dar să și dea! Și aprecia oamenii la 
justa lor valoare. În jurul lui s‑au format marii oameni de televi‑
ziune, cum ar fi Marioara Murărescu, o realizatoare excelentă, 
Carmen Dumitrescu, un reporter foarte bun, Alexandru Ștark, 
Maria Preduț și mulți alții pe care lumea i‑a uitat, dar care 
apoi au devenit profesori. Odată, mama l‑a întrebat pe dom‑
nul Vornicu: „Domnule, de ce o luați pe fata mea tot timpul 
să lucreze noaptea, la revelioane și de sărbători, că nu doarme 
și umblă numai obo sită, nu mai sunt și alții?”. Iar el i‑a răs‑
puns: „Pentru că am încredere în ea, doamnă, și sunt sigur că 
va face treabă bună!”. Iar după ce lucram, uneori câte două 
săptămâni zi și noapte, ne spunea: „Gata, plecați în Poiana 
Brașov o săptămână, că v‑am luat o cameră acolo. Așa că, la 
odihnă!”. Pe vremea aceea, mai rar îți spunea cineva așa ceva! 
Iar asta pentru că știa să aprecieze oamenii. Nu voi înceta să‑i 
mulțumesc vieții pentru șansa de a fi înconjurată de aceste per‑
soane, de la care am avut atât de multe de învățat și, totodată, 
mi‑au permis să mă exprim, să fiu liberă în munca mea, pen‑
tru că la mine a funcționat dintotdeauna intuiția artistică, 
iar talentul a venit de la Dumnezeu. Aceasta m‑a ajutat să fac 
lucrurile cu ușurință, să le potrivesc și cred că le‑am potrivit 
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destul de bine. Eram foarte ocupată: ziua lucram la televi‑
ziune,  iar noaptea mă duceam la filmare la Buftea. Trebuia 
să‑mi iau concediu când aveam filmări, fiindcă altfel nu se 
putea. Ca persoană angajată la o instituție, mă străduiam să‑mi 
fac munca onorabil. Toate vizitele tovarășului Ceaușescu erau 
la telejurnale și trebuiau puse pe muzică. Nu‑ți puteai per‑
mite să pui orice. Într‑un fel, parcă îmi pare rău că am folosit 
Mozart, Beethoven și alte concerte bune pentru vizitele tova‑
rășului, dar voiam să fie măcar un lucru nobil în comparație 
cu ceea ce se vedea pe ecran. Nu știu dacă am făcut bine sau 
rău, căci dorința mea permanentă era să‑i ofer publicului ceva 
frumos. Aflându‑mă mai tot timpul la televiziune, aceasta a 
devenit casa mea, iar viața sentimentală devenise ceva înde‑
părtat. Nici nu aveam timp, dar nici loc în inima mea pentru 
altceva. Și‑apoi, acest aspect nu este neapărat ceva constant 
în viața omului, nu poți să te îndrăgostești „toată ziua, bună 
ziua”! M‑am liniștit, m‑am pus serios pe ascultat muzică, pen‑
tru că aveam nevoie de asta pentru ilustrația muzicală, dar și 
pentru că îmi plăcea să cu nosc mai multe. Relații trecătoare 
în viața unui artist pot fi dese, pentru că apar destule ocazii! 
Dar serioase, mai rar.

Din câte am înțeles, povestea cu Rici nu se încheiase cu totul…

Așa este. Am absolvit facultatea și, între timp, am avut 
câteva mici aventuri. S‑a întâmplat să‑mi placă cineva sau să 
mă placă, să se creeze o situație, o stare… Nu pot să spun că 
am stat și m‑am rugat la icoane toată ziua. Nu! Dar îndră‑
gostită nu mi s‑a mai întâmplat să fiu decât de Richard și, 
mai târziu, de Tudor. Lucram cu domnul Vornicu la televi‑
ziune, eram destul de calmă până în ziua când m‑am întâlnit 
pe culoar cu Rici…
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Marea iubire și marea suferință…

Da, ambele, sfâșietoare. Rici s‑a apropiat de mine și m‑a 
întrebat: „Ce faci? Nu te‑am văzut de atâta timp! Am remar‑
cat că ai început să faci filme. Ești talentată. Am știut din‑
totdeauna că ești foarte specială și dotată. Vrei să mergem să 
bem o bere?”. Și bere s‑a făcut! Din acel moment, am reluat 
relația care se rupsese într‑un mod atât de dureros! A fost mai 
presus de voința mea, fiindcă era o persoană, repet, nu doar 
charismatică, talentată și total aparte, dar și omul pe care l‑am 
iubit enorm. Asemenea legături nu se consumă. Poate se con‑
servă, dar nu dispar definitiv. Cei câțiva ani care au urmat au 
fost extraordinari! Au fost ani în care am lucrat fructuos, am 
făcut o muzică deosebită pentru emisiuni și filme: un ciclu 
Barlovento pe textele lui Nicolás Guillén, un poet cubanez, 
prelucrări clasice în stil modern, discul pentru Electrecord. 
Am realizat la televiziune muzica pentru filmele unui regizor 
foarte talentat, Andrei Brădeanu: Poze din cartea de botanică 
și Comedia Gamelor – de fapt, o istorie a muzicii în formă mu‑
zicală. Pornea de la muzica antică până la cea hippy, care era 
la modă atunci. Colaboram cu el în toate: îi scriam știmele și 
partiturile, îmi făcea orchestrațiile, partiturile și asistam la orice 
înregistrare. Trăiam o viață sentimentală deplină, pentru că 
lucrurile erau legate și de meseria mea, iar ceea ce făcea Rici 
mă copleșea! Căci, pe lângă toate, era un foarte bun interpret, 
un excelent pianist. Cânta fascinant și la orgă! Puteam să stau 
toată ziua să‑l ascult!

Și familia? Soția, copilul?

Se despărțiseră deja. Brigitta și copilul au plecat în RDG. 
Din câte am înțeles, ea se recăsătorise. În orice caz, Rici mer‑
gea destul de des la Berlin. Făcea lucruri colosale: concerte 
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cu Dan Mândrilă, un saxofonist de mare clasă. A realizat mu‑
zica la toate filmele regizorului Gheorghe Vitanidis (cum ar fi 
Ciprian Porumbescu), ale regizorilor Șerban Creangă (Căldura, 
Așteptarea), Dinu Cocea (Parașutiștii) și Sergiu Nicolaescu 
(Cu mâinile curate). Eram indispensabila lui colaboratoare și 
asistentă. Acum doi ani am avut ocazia să merg la Sala Radio, 
unde Nicolas Simion a cântat excepțional o piesă simfonică 
de mare calitate care îi aparține lui Richard.

Asistentă, colegă, iubită. Toate la un loc intensificau crea
tivitatea…

Exact, eram asistenta colaboratoare și muza foarte îndră‑
gostită în continuare. Totul mergea de la sine, pentru că aveam 
o legătură în toate sensurile. Dar, din păcate, poveștile cele 
mai frumoase se încheie dramatic. O spun pentru că s‑a  în‑
tâmplat și cu alți oameni mari, geniali. Probabil din cauza 
faptului că sunt prea sensibili și nu sunt adaptați timpului în 
care trăiesc, mulți se apucă de băut sau de altele. Rici nu a 
fost o excepție, așa că lucrurile nu au mai mers. Nu ne‑am 
mai putut înțelege și ne‑am despărțit. Mai bine zis, am plecat 
și s‑a produs o mare ruptură, în urma căreia el a suferit foarte 
mult, eu la fel, dar era imposibil altfel. Am simțit un gol imens 
în suflet, pentru că Rici a fost pentru mine un dar al vieții 
unic și, la fel, pentru cariera mea muzicală, care a rămas mar‑
cată de geniul lui. Așa îl consider și acum. Îmi dau seama că 
îi datorez mai ales faptul că m‑a ajutat să mă formez, să îmi 
dezvolt o cultură muzicală imensă și un gust special pentru 
muzică, pentru valorile reale. De aceea i‑am rămas  recunos‑
cătoare, iar personalitatea lui m‑a urmărit toată viața. Mi‑a 
cultivat o mare dragoste pentru bossa‑nova, o nesfârșită  ad‑
mirație pentru Stravinsky și Bartók, compozitorii lui preferați, 
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pe care i‑am parcurs foarte serios. Toată muzica lui Bach, dar 
și a altor titani prin el am cunoscut‑o mai bine. Dar, deși 
ne‑am despărțit dramatic, forțat, tragic, aș zice, undeva în 
zona aceea care este mai presus de noi, oamenii, se păstrează 
o legătură greu de descris. O simt vie.

Alcoolul…

După câțiva ani a murit. Da, alcoolul l‑a doborât. A fost 
mai puternic decât dorința lui de a trăi. Nu putea circula, 
nu  avea voie să iasă din țară. Fiind extraordinar de cultivat, 
căci cunoștea toată muzica lumii și vorbea șapte limbi, a ajuns 
să se simtă sufocat de acel mediu. Avea nevoie de alt aer, de 
unul liber din punct de vedere cultural și spiritual, ca majo‑
ritatea celor aleși.

Ai pomenit că, pe lângă toate astea, era foarte mărinimos.

Daaa! Era foarte generos! În fiecare seară, la restaurantul 
„Berlin”, renumitul restaurant din centrul Bucureștiului, se 
adunau toți artiștii. Acolo își dădeau întâlnire, acolo aveau 
loc toate discuțiile filosofice, la o bere. Se puneau la cale 
filme, totul se întâmpla la „Berlin”! De altfel, Richard a fost 
generos și cu tinerii pe care i‑a instruit. De exemplu, pe Adrian 
Enescu, pe atunci, un tânăr student care a învățat multe de 
la Rici. Titus Munteanu, realizatorul de televiziune, a fost 
crescut din punct de vedere profesional de Rici, ambii fiind 
din Timișoara, la fel ca mulți alți muzicieni care au trăit în 
apropierea sa generoasă. Tocmai din acest motiv n‑a avut 
nici casă, nici mașină, deși, pentru tot ce făcea, ar fi putut 
să‑și permită. În schimb, a avut un talent fără margini și a 
lăsat în urma lui o muzică ce nici până astăzi nu a ajuns să 
fie cunoscută bine. Sper să vină vremea când compozițiile 
lui vor fi apreciate la justa lor valoare și cântate mai mult.
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Adrian Enescu

Tiparul tuturor artelor este arta muzicianului. 
Din punctul de vedere al sentimentelor, măiestria 
actorului este tiparul.

Ileana este un performer și în muzică, și în  ac‑
torie. Ea găsește înțelesuri frumoase în lucrurile fru‑
moase. Pentru ea, există speranță. Pentru ea, tot ce 
este frumos se traduce simplu: a trăi. Ileana este un 
artist. Artistul este „creatorul” frumosului, care, în 
același timp, dezvăluie și tăinuiește echilibrul artei.

All the best, Ileana!

Eu însă rămăsesem din nou singură și decepționată că iu‑
birile mele nu se împlineau. Mi‑aș fi dorit să mă mărit, să am 
copii, să am o familie ca lumea. Visam la toate acestea, dar 
lucrurile nu se legau pentru mine, iar viața mergea ba prea 
frumos, ba foarte dureros. Deși am avut mulți admiratori, 
puțin conta pentru mine. Eram tânără, iar ei erau probabil 
curioși să afle cine era fata aceea tunsă scurt – totdeauna mi 
se întâmpla să aud când întrebau de Ileana Popovici: „Una 
tunsă scurt, venită din…” Nici nu știau bine de unde sunt; 
cumva, eram a nimănui. Nu mi‑a plăcut niciodată să mă ma‑
chiez, nici la filmări. Când trebuia câteodată să mă machiez 
la televiziune, aoleu! Era o problemă. Țin minte că aveam 
odată o înregistrare, un recital cu domnul Vornicu. Regizoa‑
rea de montaj, o prietenă, Sanda Balaban, extrem de atentă 
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la tot ce se întâmpla în studio, mi‑a zis: „Măi, da’ tu vii tot 
timpul cu părul ăsta, nu te coafezi, nu te machiezi. Ia să te 
duci imediat la machiaj!”. M‑am dus de nevoie, la coafor, 
m‑au făcut alea cu părul creț, m‑au înfoiat și, când m‑a văzut 
Vornicu, și‑a pus mâinile‑n cap: „Te duci imediat și te speli! 
Să‑mi vii cum erai!”. De atunci s‑au liniștit cu toții. Pentru  că 
fizionomia mea suporta greu machiajul și tot ce era în plus.

Câtă economie în bugetul unei femei!

Da, din punctul ăsta de vedere mi‑a fost ușor. Cum spu‑
neam, Rici nu mai era, iar eu, prin cântec, păstram o legătură 
subtilă cu el. Cum grupul Aurora s‑a desființat, cântam de una 
singură. Îmi făcusem un oarecare drum, lumea începuse să 
mă cunoască, pentru că am cântat cu el niște lucrări speciale 
și am realizat multe emisiuni cu bossa‑nova, toate având texte 
românești. Când am filmat în 100 de lei, am cunoscut o per‑
soană care ulterior a devenit foarte importantă pentru mine: 
asistenta de regie a domnului Săucan, o fată deșteaptă, charis‑
matică, talentată, scriitoarea Luminița Coler. Atunci, am le‑
gat  cu ea o prietenie pe viață. Pot spune că Luminița a fost 
prietena mea cea mai bună, cu excepția Aurorei Andronache. 
Luminița scria nuvele, a luat și Premiul Uniunii Scriitorilor 
împreună cu Mircea Dinescu pentru cartea Nisip sub pleoape. 
Și pentru că scria bine, am rugat‑o să încerce să‑mi scrie niște 
versuri pentru bossa‑novele mele, care au un stil aparte. Nu 
orice scriitor poate face texte pentru muzică, pentru că trebuie 
să aibă simțul ritmului, al atmosferei. Și Luminița le avea. Ea 
mi‑a făcut texte la toate bossa‑novele pe care le‑am cântat, 
devenind astfel o textieră bună, apreciată și cotată. A cola‑
borat mai târziu cu formațiile Roșu și Negru, Phoenix și cu 
mulți interpreți, ceea ce înseamnă că am fost de bun augur 
pentru ea. Dar am avut și pentru cine, pentru că era sensibilă, 
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muzicală și făcea texte cu adevărat deosebite. Nu din astea, 
banale, „Ne‑am întâlnit, am fost la mare/ Și a venit o stea 
călătoare…” Nu! Era foarte inspirată! Așadar îmi continuam 
activitatea la televiziune, apăream pe ecrane… Odată, mer‑
gând pe stradă, aud din spate niște bărbați care comentează: 
„Măi, fata asta trebuie să fie Ileana Popovici, după picioare”. 
M‑am întors curioasă, să văd cine mă recunoscuse. Era Radu 
Gabrea, regizorul filmului Prea mic pentru un război atât de 
mare. Mergea cu doi domni, pe care i‑am cunoscut atunci: 
regizorii Mircea Veroiu și Dan Pița. Ne‑am salutat, am schim‑
bat câteva vorbe și am plecat. Când i‑am povestit Luminiței, 
s‑a bucurat și m‑a anunțat că îl cunoaște foarte bine pe Dan 
Pița, despre care avea o părere bună ca regizor, căci reușise 
să facă Nunta de piatră. Așa că, în scurt timp, ne‑am cunos‑
cut  la Luminița cu Pița. Am vorbit mult, ne‑am plăcut și 
m‑a  petrecut de mână acasă. Aveam, în sfârșit, și eu o casă, 
un apartament cu trei camere în Drumul Taberei, cumpărat 
în rate timp de 25 de ani, cum era pe vremea aceea. Când 
întreba lumea unde stă Ileana, răspundeam că „la porumb”, 
pentru că după blocul meu se întindea un câmp cultivat cu 
porumb. Acum, în loc de porumb, e un câmp de vile. Ei bine, 
încet‑încet, între mine și Dan Pița s‑a născut un sentiment, 
chiar dacă avea altă intensitate decât cele precedente. Dan era 
nu doar un regizor foarte bun, ci și un băiat blând, liniștit și 
atent. Ne‑a fost bine împreună. Între timp, am făcut filmul 
Filip cel bun, în care am avut un rol frumos, alături de Mircea 
Diaconu. Pentru acest film am realizat și ilustrația muzicală, 
cu muzica lui Vivaldi. Totul a ieșit bine, pentru că erau impli‑
cați actori talentați, precum Vasile Nițulescu, Florina Luican 
și Marin Moraru. Datorită lui Dan Pița, am cunoscut mulți 
oameni deosebiți care au jucat în film: familia Boruzescu, 
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Miruna și Radu, mari scenografi, inventivi și talentați, dar în 
același timp oameni normali, blânzi, gene roși, care au plecat 
apoi în Franța și au devenit celebri după ce făcuseră aici fil‑
mul  Felix și Otilia. Dan Pița era bun prieten și cu regizorul 
Alexandru Tatos, cu care am devenit și eu prietenă, un intro‑
vertit cu o situație familială foarte grea. Mulți făceau atunci 
închisori politice, iar din această cauză a pătruns cu greu în 
lumea cinematografiei. Dar ce simț al umorului avea! Tot prin 
Dan l‑am cunoscut pe regizorul Andrei Blaier, care era căsă‑
torit cu o fată foarte talentată și frumoasă, Clara Tamaș, ce a 
devenit în New York o graficiană recunoscută. Ne adunam 
cu toții, povesteam, discutam despre filme, despre proiecte 
care s‑ar fi putut realiza într‑o altă conjunctură decât cea 
de  atunci. Eram în anul 1972. Dan Pița visa să facă filmul 
Chira Chiralina, în care ar fi urmat să fiu personajul principal. 
Acest film s‑a făcut abia acum doi ani și bineînțeles că am 
fost foarte curioasă să‑l văd. Mi‑am amintit că a pornit în 
1972 și m‑am gândit ce mult durează uneori să‑ți îndeplinești 
un vis! Nu am stat degeaba nici în acea perioadă. Am jucat 
în filmul Pentru că se iubesc, regizor Mihai Iacob, cu actorii 
Ilinca Tomoroveanu, Emmerich Schäffer, Alexandru Repan 
și Cornel Patrichi, foarte bine cotați pe atunci. Un alt film, 
în care am jucat rolul unei ilegaliste, a fost Oaspeți de seară, 
în regia lui Gheorghe Turcu. Nu înțeleg de ce am acceptat să 
joc în acel film, probabil să câștig un ban în plus. Iar relația 
mea cu Pița, deși era calmă și productivă, s‑a rupt. Am fost 
învinuită de‑a lungul timpului că aș fi fost omul care a produs 
drame și rupturi, dar știu bine că adevărul e altul. De fiecare 
dată, nu știu cum, am fost pusă în situații‑limită, în care a 
trebuit să aleg. Fiind educată în spiritul de a nu face compro‑
misuri oricare ar fi fost prețul, am preferat să rup o relație 
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decât s‑o păstrez discreditată. Și această despărțire mi‑a adus 
suferință și păreri de rău, însă, până la urmă, s‑a dovedit că 
am procedat corect. Știu că n‑ar fi ieșit nimic bun, chiar dacă 
am fi rămas împreună. E mai bine să rupi răul din rădăcină 
decât să‑l porți în tine, să te macine și să te îmbolnăvească. 
Cu toate astea, nu regret deloc acea perioadă a vieții, fru‑
moasă și cu amintiri deosebite!

Ți‑am spus că mi‑am dorit în copilărie o bicicletă și mult 
timp nu am avut parte de ea. Când am împlinit 30 de ani, 
am făcut o mare petrecere, cu toți prietenii. Mulți știau de 
visul meu și mi‑au dăruit trei biciclete. Țin minte că una era 
de la Horia Moculescu… Am fost o mare iubitoare de ciclism. 
Mergeam prin București cu bicicleta, ceea ce nu vedeai prea 
des pe atunci. Nici nu știu de câte ori am venit până la Bu‑
turugeni cu bicicleta.

La televiziune te ocupai doar de ilustrație muzicală?

Fără întrerupere, până în ’91, când am început să realizez 
emisiuni, pe care le concepeam, pentru care făceam ilustrația 
muzicală și le prezentam. Mai târziu, am aflat că se pusese 
obiectivul pe mine. Așa se spunea în termeni cinematografici. 
Regizorul Sergiu Nicolaescu era pe atunci în mare vogă! Sergiu 
era un bărbat curtat de toată lumea, cu mare succes la public, 
cu filme foarte apreciate și lucra mult în străinătate. Am fost 
invitată să discutăm despre o eventuală distribuție într‑un 
film pe care urma să‑l facă. Era vorba despre Întoarcerea fiului 
risipitor, după romanul lui Radu Tudoran, o poveste excep‑
țională. Până la urmă, filmul nu s‑a mai făcut. În schimb, am 
rămas într‑o relație de… „bună ziua” cu Sergiu Nicolaescu, 
căruia probabil i se aprinsese o lămpiță, căci începuse să mă 
curteze. Nu eram dispusă și nici nu eram omul care să pice 
la prima întâlnire, cu toate că aveam o mare curiozitate față 
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de personalitatea lui și de toată atmosfera pe care o crea. Toți 
afirmau că e cel mai mare, cel mai grozav, cel mai… Pe mine 
nu m‑au impresionat toate aceste laude. Câteva luni la rând, 
Sergiu și‑a schimbat mașinile și a făcut orice ca să mă impre‑
sioneze. Eram iarăși liberă și, după multe gesturi de‑ale sale 
pentru mine, am mers la o întâlnire. Cred că nu era obișnuit 
să i se întâmple dintr‑astea, ceea ce l‑a iritat și l‑a ambiționat. 
După acea întâlnire, ne‑am plăcut. Nu pot spune că a fost din 
start iubire. Ne simțeam bine și aveam despre ce vorbi, dar, 
în tot acel timp, Dan Pița nu renunțase la ideea de a fi din 
nou împreună. „Te iubesc! Am fost atâta timp împreună! Pe 
Sergiu nu‑l cunoști…”, mi‑a spus într‑o zi. Odată, cei doi s‑au 
întâlnit în apartamentul meu din Drumul Taberei. A fost me‑
morabil acel moment, când i‑am lăsat pe ei să hotărască.

Sau întâlnit întâmplător sau a fost aranjat „duelul”?

Nu știu, cred că s‑au urmărit unul pe altul, dar eu nu am 
avut nici un amestec. M‑am retras în bucătărie și am început 
să calc, lăsându‑i în voia lor. N‑am să uit cum, la sfârșitul 
discuției, Sergiu a spus din ușa apartamentului: „Am plecat. 
Vă las împreună și vă dau invitație la filmul Nemuritorii”. Un 
film la care, bineînțeles, nu am fost. Dar m‑am despărțit de 
Dan, iar o perioadă am stat singură. Dan Pița și Nicolaescu 
nu și‑au vorbit mult timp după acea întâlnire, fapt pe care 
mulți l‑au comentat. Devenisem fără să vreau o persoană im‑
portantă, pentru că eram motivul ce stârnise acea situație. 
Până la urmă, am rămas cu Sergiu. Am fost împreună mai 
mulți ani, cu toate că Sergiu era un tip foarte gelos, după cum 
ți‑am mai spus. Era mereu lângă mine, ca un cascador. Cred 
că i se trăgea de la filmele de aventuri, făcute cu polițiști, ori 
voia să urmărească și să știe totul. Pe mine însă asta mă de‑
ranja,  pentru că îmi afecta ce iubeam mai mult: libertatea. 



Colegii din redacția Ilustrație muzicală



Cu doamna Yuki, în Japonia

În timpul vizitei din Japonia



Cu operatorul George Pascaru, 
pictorul Mihai Bandac și cățelușa Doinița

Cu Veta Biriș



Cu Adrian Jojatu și Irina Cajal

Cu Liviu Tudan (Roșu și Negru), în China



Cu Ruxandra Donose și Magadalena Mărculescu

Cu Sofia Vicoveanca



Cu antrenoarele de gimnastică ritmică 
Viorica Mociani și Livia Medilanski

Cu Ancuța Goia și Irina Deleanu, 
membre ale lotului de Gimnastică ritmică



Cu Adela, în Delta Dunării

Cu Marin Moraru



Cu Gheorghe Zamfir

Cu Cristian Țopescu



Copiii de la Casa de Copii „Ocna Șugatag”

La Casa de Copii nr. 2, București



În stupina domnului Popescu 
(fotografie de Emanuel Tânjală)
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Mă punea în situații total absurde. Pe lângă asta, era o per‑
soană foarte închisă. Nu voia să petreacă timpul cu prietenii, 
nu bea, nu fuma, trăia numai cu filmul și cu reparatul mași‑
nilor, pentru că îi plăcea foarte mult mecanica, fiind inginer. 
Era foarte pedant cu mașinile și cu filmele, care erau minuțios 
pregătite și documentate până la ultimul detaliu. Când îi aud 
acum pe unii care lansează tot felul de judecăți, mă opun 
cu vehemență, fiindcă știu bine cât de serios muncea și se 
documenta în tot ceea ce făcea! A lucrat mult timp cu Titus 
Popovici, un scriitor excepțional și un scenarist formidabil,  la 
fel de documentat și talentat. Cei doi colaborau minunat. Am 
lucrat și eu cu Sergiu, am făcut ilustrație muzicală pentru fil‑
mele lui (unicul domeniu în care îmi dădea totală libertate). 
Avea mare încredere în intuiția mea.

Erați atât de diferiți, dar în cinematografie vați completat 
perfect.

Așa a fost să fie. Am făcut ilustrația muzicală la câteva 
filme de‑ale lui: Nea Mărin miliardar, Revanșa, Capcana mer
cenarilor și Accident. Și am avut câteva roluri: Capcana merce
narilor, Mihail, câine de circ, Zile fierbinți, Accident și Pentru 
patrie, cu un rol foarte drag mie, soldatul Ciucă, un rol care 
mi‑a adus multe aprecieri. Pentru patrie a fost un film foarte 
greu de realizat. A fost filmat la Crucea, spre Constanța. Stă‑
team pe câmp de dimineața, de la 5.00, până seara, la 7.00, pe 
arșiță. Eram numai noi, soldații, și fumigene, tunuri și puști. 
Filmele psihologice erau altceva: puteai să stai pe canapea și 
să ai dialoguri relaxate, la o limonadă sau o cafea. Echipa a fost 
pe măsura filmului, cu niște actori excelenți: Horațiu  Mălăele, 
Vladimir Găitan, George Mihăiță, Mircea Albulescu, Amza 
Pellea, Sergiu (îl juca pe Carol), George Constantin (în rolul 
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lui Kogălniceanu), Emanoil Petruț (Brătianu). În film, Emil 
Hossu era fratele meu. Eram ca frații: mâncam împreună, iar 
în pauze ne distram. La filmări, purtam haine soldățești, ală‑
turi de ceilalți 3 000 de soldați: români, turci și ruși. Ordinele 
se dădeau la portavoce: „Acum pleacă armata cutare și intră 
armata cealaltă. Focul, fumul, steagurile…” Din când în când, 
auzeam: „Ileana, mai la dreapta! Înapoi!”. Dar, în toată învăl‑
mășeala, nu mă deosebeam de nimeni. Odată, într‑o pauză, 
mâncam un sandvici, iar un gradat (față de mine, care eram 
un simplu soldățel) mi‑a zis: „Măi, da’ tu de unde ai cizmele 
astea?”. Erau niște cizme făcute la comandă. I‑am spus că sunt 
ale mele. Iar el m‑a pus să le descalț și să i le dau imediat, că 
îmi dă altele în loc, mai vechi. Adică cine eram eu să port 
cizme noi? I‑am spus că sunt actrița Ileana, pe care o strigau 
la portavoce. El mi‑a zis să termin cu poveștile, să scot ime‑
diat  cizmele și să‑i spun ce mâncam. „Salam? Deci o duci 
bine…” Am început să plâng, iar în jurul nostru s‑au adunat 
mai mulți soldați… Altădată am stat la un hotel în Mamaia, 
„Rex”. Un hotel bun, cu de toate. Ne întorceam de la filmări 
în costume de epocă, vopsiți pe față, cu săbii și fumigene, 
negri cu toții. Niște turiști americani ne‑au văzut intrând ca 
niște teroriști. S‑au băgat sub mese și nu s‑au mai mișcat de 
acolo până nu a venit cineva care știa limba engleză și le‑a 
explicat cum stăteau lucrurile. Astfel de scene se întâmplau 
frecvent. În tot acest timp, Sergiu ne ținea din scurt și ne 
făcea un program foarte riguros. Se trezea la 6.00 dimineața 
și pleca ultimul de la muncă. Nu‑și permitea deloc vacanțe.

Dedicat întru totul meseriei…

Peste ceva timp, a filmat la mare Zile fierbinți, un film 
foarte comentat, în care a fost și personaj, și regizor. Cred că 
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Sergiu Nicolaescu a însemnat mult pentru cinematografia 
românească și a făcut filme de mare referință: Atunci iam 
condamnat pe toți la moarte, Pentru patrie, Mihai Viteazul, 
Osânda. Filme extra ordinare, costume deosebite, făcute de 
doamna Hortensia Georgescu, cum nimeni nu cred că a mai 
făcut vreodată. Eu, una, le consider adevărate bijuterii. Poate 
că Sergiu a mai greșit, dar cine nu greșește în viață? E foarte 
ușor să judeci pe cineva, dar nu suport să aud judecăți venind 
din partea unora care sunt total pe dinafară și își permit să 
pună în discuție mari personalități cum a fost el.

Cum a fost Sergiu Nicolaescu?

Cum a fost Sergiu… Relațiile lui amoroase sunt mai puțin 
importante. Contează filmele pe care le‑a lăsat, Cu mâinile 
curate și toate celelalte, pe care le‑a făcut cu mare profesio‑
nalism și multă responsabilitate. Îl consider un mare regizor, 
care a știut să‑și pună în valoare colaboratorii, pentru că, în 
general, a avut o echipă stabilă: aceiași operatori, același su‑
netist, Salamanian, care au lucrat la toate filmele lui și de care 
nu s‑a despărțit niciodată! A ținut la echipă, a știut să păs‑
treze aceiași oameni aproape. Fiecare își făcea munca onora‑
bil, în felul său. Avea și o generozitate artistică, să‑l lase și pe 
celălalt să se exprime! Despre ceea ce ține de implicațiile lui 
politice nu vreau să discut, pentru că nu sunt în măsură, dar 
perioada în care am fost cu el a fost una frumoasă și prolifică 
pentru amândoi. Peste câțiva ani, am făcut filmul Mihail, câine 
de  circ. Cățelul era un terrier irlandez, exact cum l‑a descris 
Jack London. Câinele era obișnuit cu mine, pe mine mă recu‑
noștea de stăpână, așa că Sergiu s‑a gândit s‑o joc eu pe stăpâna 
câinelui: „Îmi este mult mai simplu să știu că vine câinele la 
filmare pentru că tu ești acolo, decât să chem pe altcineva”. 
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A fost un rol foarte ușor, fiindcă trebuia să fiu stăpâna unui 
câine căruia chiar îi eram stăpână. Îl chema Fluffy, era un 
câine special. Când s‑a terminat filmul, trebuia dublat. Au 
dat probe 50 de actori pentru cel mai credibil, mai expresiv 
și mai sincron hămăit. Trebuia să cânte câinește, să scoată 
diverse sunete, ceea ce a reușit cu brio să facă Amza Pellea, 
care era un imi tator extraordinar. La postsincron era o  dis‑
tracție de zile mari când, în afară de hămăitul cel mai inspi‑
rat, începea să imite tot felul de sunete, habar nu am de unde 
le scotea.

Hămăia profesionist…

Și foarte distractiv! Dumnezeule, ce momente extraordi‑
nare! Când s‑a filmat Osânda, mi‑aduc aminte ce frumoasă 
a fost scena în care Amza căra crucea sus, pe munte. S‑a filmat 
la mănăstirea Râmeț, de lângă Alba Iulia, iar Gheorghe Dinică 
a avut un rol excepțional. A fost o atmosferă specială, iar că‑
lugărițele de la mănăstire au fost atât de impresionate, încât 
au început să tragă clopotele chiar în timpul filmării, fără să 
fie ceva regizat. Așa au simțit ele momentul. Sergiu știa să 
lucreze foarte bine și să creeze atmosferă. Despre el, în ceea 
ce mă privește, numai de bine!

Teaș ruga sămi vorbești mai mult despre Luminița Coler. 
Ma impresionat începutul poveștii și ma intrigat titlul cărții 
sale, Nisip sub pleoape.

Prietenia mea de‑o viață cu Luminița a început odată cu fil‑
mul 100 de lei; după aceea, mi‑a făcut textele de muzică ușoară. 
Aveam o relație extraordinară cu ea, cu toate că venea dintr‑un 
mediu total diferit de cel din care veneam eu. Crescuse la oraș, 
în cartierul Primăverii, unde nu trăiau decât copiii tovarășilor 
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bine așezați. Se trăgea așadar dintr‑o familie de membri de 
partid, inițiatori ai Partidului Comunist. Familia Coler era o 
familie de evrei veniți din Moldova și din partea Cernăuților, 
cu carnete de partid 1, 2, 3, 4 și 5, adică foarte ancorați în 
ideea de comunism. Erau niște oameni care chiar credeau în 
povestea asta, pe când eu proveneam dintr‑o familie care gân‑
dea altfel. Probabil chiar acest mare contrast ne‑a apropiat, 
pentru că am fost foarte sincere una cu alta și discutam des‑
chis despre asta, ceea ce nu‑și permitea aproape nimeni pe 
atunci. Mă revoltam deseori: „de ce familia mea a avut un 
astfel de destin? De ce ai mei au suferit atât de mult, pentru 
ca voi să veniți să stați în Primăverii?”. Îmi permiteam să vor‑
besc cu ea absolut orice și ne‑am apropiat cum rar se întâmplă 
în viața unui om. Luminița a înțeles foarte bine ce se întâm‑
pla în familia mea. Am iubit‑o enorm pentru asta, pentru 
deschiderea și loialitatea ei, care au însoțit‑o până la sfârșitul 
vieții. Nu numai că ne povesteam absolut totul, dar râdeam 
mult împreună, ne împrumutam haine pentru filmări și în‑
tâlniri. Îi aduceam de la țară caise și tot felul de bunătăți, iar 
ea și tanti Clara mă primeau cu tot ce aveau mai bun. Tanti 
Clara era foarte simpatică, deșteaptă și citită. Era de fapt o 
aventurieră, pentru că împărțea tot felul de fițuici, ca să pro‑
moveze Revoluția. Odată am întrebat‑o: „Vă dați seama ce‑ați 
făcut și în ce situație ne‑ați adus cu comunismul vostru?”. 
Mi‑a răspuns: „De unde era să știm ce o să urmeze? Niciodată 
n‑am știut unde vom ajunge! Am crezut într‑un ideal!”. Erau 
sinceri. S‑au dedicat unui ideal care, la un moment dat, s‑a 
întors împotriva lor. Tanti Clara povestea despre unicul ei 
băiat, Pierre, care a fugit în Franța împreună cu marele regi‑
zor Petrică Ionescu, cu care s‑a ascuns în decorurile teatrului 
„Bulandra”, ce pleca într‑un turneu la Paris. Deci Pierre și 
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Petrică Ionescu au ajuns ilegal la Paris, unde acesta din urmă 
a devenit unul dintre cei mai mari regizori ai lumii. A făcut și 
în România multe piese geniale! Pierre s‑a aranjat și el foarte 
bine, la San Francisco. Nu o dată, tanti Clara a vrut să plece 
în America să‑și vadă băiatul, dar prietenii săi, cu care săpase 
tranșee în Spania cot la cot, în condițiile unei lupte revolu‑
ționare adevărate, nu au mai recunoscut‑o și nu i‑au permis 
niciodată să plece din România. Știu de la Luminița că tatăl 
ei, comunist convins, a fost pus pe linie moartă, iar după ce 
a venit Ceaușescu s‑au produs multe schimbări și a ajuns in‑
structor politic la Teatrul Mic. Magda l‑a cunoscut înaintea 
mea pe domnul Coler. Abia peste 20 de ani, după ce am fost 
în America să o văd pe Luminița, am aflat că foarte mulți îi 
trimiteau scrisori jignitoare și o făceau în toate felurile, deoa‑
rece credeau că tatăl ei era un alt Coler, fost șef al închiso‑
rilor comuniste, care probabil trăia bine mersi poate chiar în 
România, cu o pensie de milioane.

Hazardul…

Se pare că totul a fost un joc, iar domnul Coler, care era în 
America la copiii lui, primea toate injuriile lumii. Cum spu‑
neau cei de la Divertis: „Prietenii mei sunt zvonerii și răspân‑
dacii!”. Ăștia și‑au făcut dintotdeauna foarte bine meseria! 
Luminița însă a rămas prietena mea pentru totdeauna! Odată, 
a venit la mine, în Drumul Taberei, și mi‑a spus că nu putem să 
ne mai vedem. Era prin anii ’77‑’78, după cutremur. Am rămas 
foarte nedumerită: „Ți‑am greșit cu ceva? Ți‑am făcut ceva?”. 
A zis: „Nu, dar am să‑ți spun altădată. Acum atât tre buie să 
știi: să nu mă mai cauți, pentru că nu ne mai putem vedea!”. 
Pe vremea aia, toată lumea asculta Europa Liberă, la care mai 
aflam și noi despre una, despre alta. Am auzit citindu‑se lista 
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celor care au semnat pentru Paul Goma, printre care era și 
Luminița. Atunci mi‑am dat seama că, de fapt, Luminița nu 
voia să‑mi facă un rău, pentru că lucram la televiziune și toți 
erau tot timpul cu ochii pe mine. Așa a înțeles ea să mă pro‑
tejeze, demonstrându‑mi o dată în plus că‑mi era o bună prie‑
tenă. N‑am mai știut nimic despre ea, pentru că a făcut tot 
posibilul să nu ne expună. Am înțeles doar că a intrat într‑o 
mare încurcătură.

Ea, fiind scriitoare, dar și evreică, a semnat pentru Paul Goma?

A semnat pentru el mai ales pentru că a vrut să plece din 
România. Nu a fost o mare luptătoare, cum mi‑a povestit 
după aceea, dar totul a pornit de la faptul că a fost obligată 
să‑și schimbe numele și să‑și aleagă un nume românesc, Popescu 
sau Ionescu, dar nu a acceptat. Atunci i s‑a interzis să mai 
publice. Luase Premiul Uniunii Scriitorilor, era o scriitoare 
de viitor. De aceea i s‑au tăiat aripile. Atunci, Luminița a spus: 
„Dacă nu mai am loc aici, plec în Israel. Sunt evreică și am 
acest drept!”. Dar tot nu i s‑a dat voie. Așa cum am înțeles din 
ce mi‑a povestit mai târziu, căci după Revoluție am ajuns la ea 
în America, Paul Goma a fost trădat și marginalizat, pentru 
că spunea prea multe adevăruri. Iar faptul că Luminița a sem‑
nat pentru el a ajutat‑o să poată pleca din România. N‑am 
mai văzut‑o decât după 1990. Totuși, am ținut tot timpul 
legătura cu părinții ei și i‑am ajutat într‑o perioadă grea, când 
nu se găsea nici de mâncare.

Dar cu părinții Luminiței și cu mătușa ei ai continuat să 
comunici?

Da, eram la curent cu toate. Luminița a ajuns în America 
după ce s‑a măritat. O ducea foarte bine și a încercat să vină 
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în România. Când am aflat, am mers cu mama ei la aeroport, 
să o primim. Trecuseră aproape zece ani și credeam că s‑au 
mai liniștit lucrurile, dar n‑a ieșit din aeroport și n‑am văzut‑o. 
Am auzit‑o la Europa Liberă cum a declarat că au reținut‑o, 
că o considerau un dușman al poporului, că este pe lista nea‑
gră și au ținut‑o cu șoareci și șobolani în nu știu ce încăpere, 
cu un soldat lângă ea, până a venit primul avion cu care s‑a 
întors în America. Nu știu cine a judecat așa lucrurile. Însă, 
odată și‑odată, va face Dumnezeu dreptate. Între timp, Luminița 
încerca să‑mi transmită câte ceva prin alți români care veneau 
din America. Prietenii mei din Madrigal, care circulau foarte 
mult pe atunci în străinătate, au ajuns odată în Philadelphia, 
unde locuia Luminița. Când a auzit că Madrigal era acolo, 
s‑a dus la concert și mi‑a trimis prin ei o haină de blugi, din 
cauza căreia am avut mari probleme, și un parfum. Nu mi‑a 
scris nimic, mi‑a spus doar că mă pupă și‑mi trimite ceva prin 
ei. Dar s‑a găsit cineva din Madrigal, mai bine nu aflam cine, 
care știa despre Luminița și i‑a informat pe cei de la Securitate, 
iar apoi m‑au chemat la Serviciul de Cadre, ca să le spun unde 
este haina de blană pe care am primit‑o din America.

Haina de blugi se transformase în haină de blană…

Da. Iar eu eram îmbrăcată chiar în haina de la Luminița. 
Le‑am spus că aia era și le‑am arătat‑o. Era o haină de blugi 
cu o blăniță sintetică înăuntru. Ei însă insistau să le spun de 
la cine am primit‑o, așa că am fost nevoită să mint și le‑am 
spus că e de la sora mea, Magda, care pe atunci era în Israel, 
și că ea mi‑a trimis‑o prin cineva. N‑am pomenit de Luminița. 
Nici nu știu dacă m‑au crezut sau nu, dar mi‑a tremurat câteva 
zile sufletul din cauza acelei haine. Iar cel care a povestit despre 
haina de blugi e foarte bine și azi!
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Florina Câță

C a să o descriu pe marea Ileana Popovici, cred 
că trebuie să încep cu numele ei adevărat: Mama 
Ileana. Așa o numeam, o numesc și o voi numi pe 
cea care mi‑a fost, atât mie, cât și fraților mei de 
la  orfelinat, un înger venit printre niște copii fără 
familie, fără speranță, fără educație și suport de 
orice natură.

Mama Ileana a fost una dintre ființele de pe acest 
pământ care și‑au dăruit timpul și energia pentru 
a  ajuta financiar și spiritual copiii din Centrul de 
Plasament nr. 2, în care am stat și eu. Cred că am 
nevoie de 1 000 de pagini ca să descriu ajutorul pe 
care această femeie ni l‑a oferit. Mama Ileana este 
unul dintre exemplele mele în viață: de la felul în 
care să folosesc un parfum până la felul în care să 
abordez un business. Copilăria mea și a fraților mei 
a fost incre dibil de frumoasă datorită iubirii acestui 
înger: am petrecut vacanțe la Buturugeni, am cu‑
noscut primele aparate video și audio, ne‑a orientat 
către cei mai buni sponsori din întreaga lume și 
multe altele.

În mare parte, ceea ce sunt astăzi  – și consider 
că sunt o persoană echilibrată, bună și puternică – 
datorez Ilenei Popovici. E păcat să rămână în istoria 
României doar ca un om de televiziune și o actriță 
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de film fără să menționăm calitățile ei de mamă, 
sponsor și filantrop. 

O iubesc enorm și niciodată nu voi uita ce a făcut 
pentru mine. M‑a făcut Om!

Poate tocmai de aceea au duso bine, pentru că șiau asigu
rat locuri călduțe, pliinduse pe diverse regimuri. 

Eu încerc să nu judec pe nimeni, pentru că au fost poate 
situații în care au fost forțați să facă una sau alta. Prea compli‑
cate erau timpurile ca să poți da un verdict sută la sută corect. 
Bieții mei părinți! Au trăit tot timpul cu frica de a fi venit de 
unde au venit și să nu fie obligați să se reîntoarcă acolo sau 
să ajungă în Siberia! Pe mine nu mă interesează să‑mi văd 
dosarul, să aflu cine cu cine și pe cine, cu toate că știu că sunt 
foarte mulți curioși. Nu simt nevoia să‑mi iau revanșa. Așadar, 
nu peste mult, a venit cutremurul din 1977. Atunci am intrat 
într‑o altă perioadă. Când s‑a întâmplat, eram împreună cu 
Sergiu într‑o mașină și chiar atunci după cutremur am trecut 
prin tot Bucureștiul. Am văzut tot dezastrul și mi‑am dat 
seama că suntem nimeni în fața lui Dumnezeu! Pentru că 
lucram la televiziune, aflam zilnic câte ceva îngrozitor. Au 
murit atunci mulți prieteni de‑ai noștri: regizorul Alexandru 
Bocăneț, actorul Toma Caragiu, interpreta de muzică ușoară 
Doina Badea, poetul Anatol E. Baconski, marele scriitor 
Mihai Gafița și multe alte personalități, pe care le cunoșteam 
de la televiziune, dar și personal. Sau destine schimbate ra‑
dical! Ana Blandiana, de exemplu, a plecat din București, s‑a 
mutat la țară și a devenit altă persoană. Sau cazuri atât de 
înspăimântătoare și stupide, cum a fost, de exemplu, cel al lui 
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Adrian Enescu, care a ieșit să cumpere o sticlă de suc și ime‑
diat blocul în care locuia s‑a făcut praf. În astfel de circum‑
stanțe, începi să cazi pe gânduri, să analizezi și să te întrebi 
ce este viața. Te maturizezi și începi să vezi lucrurile altfel. 
Atunci am înțeles o dată în plus că singurul sprijin din lume 
este familia! Și eu îmi doream foarte mult o familie, un soț, 
un copil, o casă, dar nu am avut parte de ele decât mult mai 
târziu. I‑am spus lui Sergiu toate acestea, că vreau un copil, 
dar a reacționat cum nu mi‑am dorit. Mi‑a spus că nu se poate, 
că nu sunt lucruri care să conteze, dar mai târziu a regretat. 
Poate că nu era pregătit pentru așa ceva, căci, dacă aș fi avut 
un copil cu el, am fi rămas împreună. Dar Dumnezeu avea 
alte planuri cu mine… Mi‑a intrat în cap că‑mi doresc foarte 
mult un copil și am considerat că Sergiu este vinovat că nu‑l 
am, așa că m‑am despărțit de el. Am rămas însă în relații 
foarte bune cu familia lui  – cu mama și cu sora, care erau 
niște persoane minunate și pentru care aveam tot respectul. 
Cu sora lui Sergiu am rămas până azi prietenă. Astfel s‑a în‑
cheiat o altă poveste, o parte lungă din viața mea, un adevă‑
rat mariaj, chiar dacă nu am semnat acte, pentru că între noi 
totul a fost serios și stabil. Doar că până la un punct.

Trecuseși deja prin câteva despărțiri dramatice. A fost mai 
ușor de data aceasta?

Nu știu. Mi‑am văzut de viața mea, am mai făcut câteva 
filme, mi‑am continuat activitatea la televiziune, căci acolo 
eram de dimineață până seara, lucram mult la Buftea, unde 
făceam ilustrație muzicală la diverse filme documentare și ar‑
tistice împreună cu Iulian Mihu și cu alți regizori. Nu aveam 
timp să sufăr. Pe atunci lucram cu Cristian Țopescu, angajat 
la redacția Sport, pentru care făceam ilustrație muzicală la 
retrospectivele sportive anuale. Odată, Cristi și‑a rupt piciorul 
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și a stat acasă luni de zile, iar eu mă duceam de la redacție și‑i 
duceam toate ziarele și scrisorile. Așa l‑am cunoscut și pe tatăl 
său, bătrânul Felix Țopescu, mare iubitor de cai, un cozeur și 
un om foarte simpatic. Într‑o zi, Cristian Țopescu mi‑a spus: 
„O să fie un mare spectacol la Sala Polivalentă cu toată echipa 
de gimnastică ritmică și artistică, pentru că se retrage Nadia 
Comăneci. Dacă vrei, vino să faci ilustrația muzicală pentru 
tot spectacolul!”. M‑am bucurat foarte mult de această pro‑
punere și am acceptat‑o imediat. Așa am intrat în lumea gim‑
nasticii. Tot atunci am cunoscut‑o și pe Nadia, care era foarte 
bună și simpatică. Despre gimnastică nu știam prea multe, 
dar după acel eveniment am început să am tot felul de pro‑
puneri. Am studiat foarte mult ce presupune gimnastica, 
pentru că era un fenomen. La propunerea Federației Române 
de Gimnastică, am început să lucrez la muzica pentru  exer‑
cițiile la sol ale echipei naționale. Am învățat să aleg muzică 
pentru mai multe gimnaste, fiecare cu un anumit caracter. 
De  exemplu, pentru Daniela Silivaș am pregătit mai multe 
muzici, cu care a luat multe medalii. Era foarte încântată! 
Știam că, dacă are concurs la Moscova, trebuie să‑i aleg mu‑
zică în stil rusesc. Dacă mergea în Germania, puneam muzică 
de Bach, prelucrată. Am încercat întotdeauna să fac lucruri 
speciale, memorabile și asta s‑a simțit, pentru că le ajuta foarte 
mult. A fost chiar un concurs pentru muzica la sol, pentru 
că deja se admitea muzica orchestrală, căci până atunci cânta 
numai pianul, cum a fost la Nadia. Iar la acel concurs care 
selecta dintre toate propunerile o singură muzică pe care s‑o 
folosească toate țările au ales muzica mea, care a fost utili‑
zată  patru ani la solul impus. Era un colaj dintr‑un concert 
pentru vioară de Niccolò Paganini. Toată lumea a fost impre‑
sionată! M‑am dus la Deva, am stat cu echipa de gimnastică 
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luni de zile ca să văd cum lucrează. Această experiență mi‑a 
adus și un rol în filmul doamnei Elisabeta Bostan, Campioana, 
despre o fetiță care devine campioană, filmat chiar la Deva. Am 
jucat în acest film în rolul de îndrumător, alături de Mircea 
Diaconu, Carmen Galin, George Mihăiță și fetița care era în 
lotul de gimnastică. O fetiță tare drăguță și talentată, pe care 
doamna Bostan a îndrăgit‑o atât de mult, încât a înfiat‑o. 
Acum, fetița are 30 de ani și doi copii, iar doamna Zizi Bostan 
este foarte încântată că e bunică. După cum vezi, datorită unui 
film, s‑a format o familie și mă simt oarecum responsabilă, 
pentru că eu i‑am sugerat doamnei Bostan personajul care 
le‑a schimbat ambelor destinul. Cu gimnastele am avut o re‑
lație ca de rudenie. Trenul ce mergea la Deva, unde este cen‑
trul lotului României, pornea la ora 12.00, noaptea, așa că, 
de la ora 7.00 seara până la miezul nopții, lotul din care fă‑
ceau parte Simona Păucă, Daniela Silivaș și Ecaterina Szabó 
se oprea la mine, în Drumul Taberei, unde le tratam cât pu‑
team de bine, și după aia le duceam la gară cu antrenoare cu 
tot. Așa l‑am cunoscut pe Octavian Bellu, care pe atunci era 
un tânăr începător. Un alt antrenor excepțional era Adrian 
Goreac, care a plecat, din păcate, la fel ca alți oameni buni. 
Bellu era un antrenor strălucit, care s‑a ținut de acești copii și i‑a 
învățat foarte multe. M‑am implicat cu toată ființa, făceam 
cu ei excursii, le cunoșteam poveștile, încercam să înțeleg ce 
caracter are fiecare, ce muzică le‑ar plăcea, îi lăsam să aleagă. 
Apoi a urmat ilustrația muzicală și pentru gimnastica ritmică, 
mult mai artistică (cred că este impropriu să numești gimnas‑
tica normală – artistică, iar pe cea ritmică – sportivă). E mai 
aproape de balet, cu panglici și cu tot felul de figuri. Am ajuns 
să fiu chiar în Comitetul Sportiv de Gimnastică Ritmică, dar 
nu am profitat de acest lucru din punct de ve dere financiar, 
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pentru că făceam totul fără bani, doar din iubire. Mai pri‑
meam câte o pereche de adidași, câte un costum de sport, 
dar nu puteam să plec în afara țării pentru că nu aveam viză. 
Nu eram membră de partid și probabil că nu le ofeream 
siguranța că mă voi întoarce, deși nu mi‑a venit niciodată 
această idee. În primul rând, pentru că mi‑am iubit foarte 
mult părinții și Buturugenii, unde era cu adevărat locul meu. 
Am încercat mult mai târziu, când trebuia să plec cu echipa 
de gimnastică în Indonezia, și am fost întoarsă de la scara 
avionului. Ce șoc am avut atunci! N‑am mai vrut nici odată 
să cer viză! Abia după anii ’90 s‑au deschis drumurile mele 
în străinătate. Dar două șanse de a ieși din țară am avut până 
la revoluție. Îi datorez plecările mele în China și în Japonia 
lui Mihai Tatulici, care a fost soțul meu timp de câțiva ani. 
Probabil inspira foarte multă încredere, iar în 1984, cu prima 
delegație de tineri români, condusă de Nicu Ceaușescu, am 
ajuns în China. Tatulici era în grațiile lui Nicu, pe care l‑am cu‑
noscut și mi s‑a părut un personaj foarte apropiat de artiști. 
Poate și datorită faptului că în vremea aceea o iubea foarte 
mult pe Daniela Vlădescu, o cântăreață drăguță și talentată. 
Nicu Ceaușescu voia să dea în China un mare spectacol cu toți 
actorii și cântăreții noștri tineri de pe atunci. Imaginează‑ți 
că i‑a luat pe toți cei care cântau muzică folk – Ștefan Hrușcă, 
Vasile Șeicaru, Victor Socaciu –, formația Roșu și Negru, cu 
Liviu Tudan, un muzi cian desăvârșit, dar și o formație mare 
de muzică populară. Eu eram maestru de sunet și am făcut tot 
spectacolul pe bandă, cu toate înregistrările. Nu eram pe lista 
de plecare, dar în momentul în care s‑a pus problema mai 
concret, cineva a intervenit: „Păi, domnilor, dacă se rupe banda, 
ce facem? Dacă nu avem omul care a făcut înregistrările, nu 
avem nici o siguranță…” În afară de mine, mai era un sunetist, 
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un băiat foarte bun de la ansamblul UTC. S‑a decis să plecăm 
amândoi. Atunci ne‑a fost prezentat un domn foarte solid, 
care ne‑a spus: „Eu voi avea grijă de voi. O să stați tot timpul 
pe lângă mine, mai ales la Karachi, în Pakistan”. Nu am înțe‑
les de ce, însă am aflat mai târziu că la Karachi se putea cere 
azil politic. Așa am plecat în China, unde am avut niște zile 
superbe, pentru că am fost toți împreună. Avionul era plin, 
iar noi jucam bâza și tot felul de jocuri. Tovarășul Nicu trecea 
pe lângă noi și ne spunea: „Ah, ce‑aș mai veni și eu  să  joc 
bâza cu voi!”. Din când în când, le trimitea artiștilor câte o 
ladă de bere. În China am fost primiți extraordinar! Am fost 
foarte surprinsă să descopăr că, pe unde mergeam, cei de acolo 
știau cântece românești, mai ales pe ale Angelei Moldovan, 
fiindcă Ansamblul Armatei fusese deja în China, de la care 
chinezii învățaseră Miam făcut bundiță nouă, La oglindă și 
multe altele. Mi se părea foarte curios să aud chinezi cântând 
românește. Cu această ocazie, am întâlnit foarte mulți tineri 
instruiți la perfecție! Țin minte că o fată cu care am mers în 
tren, un fel de ghid al nostru, ne‑a cântat tot repertoriul cena‑
clului Flacăra în limba română! Erau de față Hrușcă, Șeicaru 
și ceilalți… Am rămas cu toții uluiți!

Impresionant! Cenaclul Flacăra era cunoscut în China!

Da! Învățau la universitate la ei limba română. Mai era un 
băiat, un chinez mic, tot ghid de‑al nostru. Noi îi spuneam 
Costin. Era poet, iar teza lui de diplomă a fost despre Lucian 
Blaga. Am rămas surprinși. În același timp, deși acești tineri 
erau atât de capabili, fetele nu aveau voie să se rujeze și nici să 
se îmbrace altfel decât li se permitea. Ne‑am împrietenit cu toții 
și aveam impresia că erau foarte fericiți să vadă și alte figuri 
decât cele cu care erau obișnuiți. Mă gândesc la acel masacru 
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din 1989, din Piața Tiananmen. Oare câți dintre ei au fost 
nimiciți? Am încercat să‑i găsim măcar pe amicii noștri, dar 
nu le‑am mai dat de urmă. Ce să mai adaug… A fost o  ex‑
periență nemaipomenită, pe care i‑o datorez lui Tatulici și, 
oarecum, lui Nicu Ceaușescu. Cât despre cel care ne păzea, 
își cumpăra din shop toate nebuniile, iar noi nu aveam decât 
cinci dolari. Dar am acceptat orice situație și am rămas cu 
amintiri foarte frumoase. După acea experiență din China, a ur‑
mat Japonia, tot cu Tatulici și un grup de zece tineri români. 
De data aceasta, traseul a fost prin Rusia. Am zburat cu avio‑
nul până la Irkutsk, iar de acolo am mers cu trenul până în 
portul Nakhodka, un drum pe care n‑am să‑l uit niciodată. 
De acolo am luat vaporul spre Yokohama, unde am fost găz‑
duiți de mai multe persoane. Dar nu numai în Yokohama, ci 
și în Tokyo, Kyoto și Nara, unde cei care ne primeau știau 
dinainte despre fiecare dintre noi cine suntem, ce specialitate 
avem. Erau foarte bine informați. Grupul nostru nu era omo‑
gen, fiecare avea altă profesie. Nici nu aveam pașaport: eram 
trecuți pe o foaie, iar șeful delegației și traducătorul nostru 
era domnul Irinel Columbeanu. Trecând cu trenul prin toată 
Rusia aia imensă, mi‑am dat seama ce înseamnă Imperiul Rus 
și mi‑am zis că aici nu mișcă nimeni. Absolut toți vorbeau 
numai rusește. Irinel Columbeanu știa engleza, iar eu cunoș‑
team câteva cuvinte rusești de la mama. Acele câteva cuvinte 
mi‑au folosit foarte mult. Îmi imaginam că prin acele tundre 
și taigale a fost și bunica mea, deportată în Siberia. În acele 
zece zile am cunoscut o lume pe care nu mi‑aș fi închipuit‑o 
vreodată. La plecarea din România, știind că vom sta la fa‑
milii  japoneze, trebuia să luăm câte un cadou pentru ei. Ce 
poți să duci în Japonia, mai ales că nu știam nimic despre 
oamenii la care vom sta? Dar Dumnezeu mi‑a venit în ajutor: 
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am luat niște discuri de vinil cu George Enescu, Mihail Jora 
și cu muzică simfonică. Am luat și un album cu imagini din 
Maramureș, niște ouă încondeiate, o sticlă cu palincă tot din 
Maramureș și câteva obiecte de artizanat, în speranța că poate 
va aprecia cineva lucrurile alese de mine. Și, într‑adevăr, am 
nimerit‑o sută la sută! Nu pot să uit cum am stat la Tokyo, la 
doamna Yuki, o bătrână antropologă care locuise în Paris. Era 
o femeie foarte deșteaptă și, în același timp, foarte simplă. 
Purta numai două rochii. Ochii ei îmi aminteau de mama. 
Cei din grup îmi spuneau că am venit tocmai în Japonia ca să 
dau peste Nina, adică mama, pentru că într‑adevăr semănau 
foarte mult. De altfel, i‑am și povestit de ea. Era o scumpă, 
am ajutat‑o în tot ce făcea; i‑am dat și un ștergar de‑al nostru… 
La un moment dat, întindeam cu ea rufele în grădină și am 
văzut că avea vinete plantate. I‑am făcut o salată ca la mama 
acasă. Atât de tare m‑a îndrăgit doamna Yuki, încât mă ținea 
numai de mână și mă purta peste tot.

Cum vă înțelegeați? În ce limbă vorbeați?

În limbile engleză și franceză, dar ne înțelegeam și prin 
gesturi și priviri, de parcă ne cunoșteam dintotdeauna. Când 
am văzut că are pian și că știe atâtea despre muzică, am scos 
discul cu Ciaccona de Bach interpretată de George Enescu. 
Era cunoscută de multă lume din Tokyo. Într‑o zi, mergeam 
cu ea de mână, iar când am văzut că, la 70 de ani, s‑a aplecat 
să ridice o cutie de jos pe care a arun cat‑o apoi la coș, mi‑am 
zis: „Sunt într‑adevăr în altă lume!”. Mi‑a explicat cum se 
educă la ei copiii și am aflat foarte multe lucruri noi! În altă 
zi, m‑a întrebat dacă mai am discuri cu George Enescu. I‑am 
spus că am două. Dacă aș fi avut mai multe, le‑ar fi cumpărat 
pe toate! Eu însă nu venisem cu acest gând. Avea nevoie de ele 
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pentru domnul Suzuki, un mare prieten al lui George Enescu, 
care făcuse o metodă specială pentru studiu la vioară. Multă 
vreme i‑am scris, dar până la urmă am pierdut legătura cu ea. 
Însă nu am uitat‑o niciodată! Și în Nara am avut o experiență 
memorabilă. Acolo am stat la o familie de medici. Bărbatul 
familiei era un stomatolog foarte bogat  – așa am aflat cum 
trăiesc oamenii bogați din Japonia. Atunci am văzut pentru 
prima dată un cuptor cu microunde. Aveau o bucătărie ultimul 
răcnet, cu tot ce era mai modern pe lume! Nu mai zic de ca‑
binetul stomatologic, dotat cu cea mai sofisticată aparatură. 
În schimb, în sufragerie și în dormitor am stat pe podea. Așa 
am și dormit, pe o pernă cu năsturei și mărgeluțe. Soția doc‑
torului, o doamnă tânără și foarte drăguță, era foarte priete‑
noasă. Am rugat‑o să‑mi arate garderoba ei, să văd ce poartă 
femeile japoneze. Dar ce crezi? Avea în dulap numai două 
rochii de mătase! Am făcut ochii mari și am întrebat‑o: „Cum? 
Numai două rochii?”. Iar ea mi‑a răspuns mirată: „La ce mi‑ar 
folosi mai multe?”. Atunci am înțeles că japonezii gândesc cu 
totul altfel.

Nu fac risipă. Probabil în felul acesta reușesc să trăiască atât 
de mulți pe o palmă de pământ…

Am fost foarte impresionată! Le‑am spus că sunt artistă și 
mi‑au propus să dăm o petrecere la niște prieteni de‑ai lor, 
ca să mă cunoască și ei. Am mers așadar la o familie și, pentru 
că aveau pian, le‑am cântat câteva piese românești, Valurile 
Dunării și altele. Toți au venit cu copiii, care erau ca niște 
păpuși. Am văzut cum se comportă părinții japonezi cu copiii 
lor de trei‑patru ani. Libertate totală! Nici un fel de mași‑
nuță electrică! Toți aveau săbii de lemn, ca pe vremea samu‑
railor. Îi lăsau să‑și bage înghețată în nas, în urechi… Au venit 
toți grămadă peste mine la pian, să le cânt ca în România.
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Emanuel Tânjală

Sunt oameni pe care i‑am cunoscut îndeaproape, 
sunt oameni pe care i‑am cunoscut din auzite și oa‑
meni pe care am avut norocul să îi întâlnesc în țara 
mea de adopție. Cu Ileana Popovici m‑am întâlnit 
mai întâi pe platourile de filmare și la premierele fil‑
melor care apăreau în anii ’70 și începutul anilor ’80. 
Ne‑am vorbit puțin în perioada anilor de prigoană 
din România și parcă așteptam acel moment special. 
Iată că, pe la începutul anilor ’90, am avut bucuria să 
merg cu Ileana pe dealurile Hollywoodului, să facem 
un reportaj despre povestea vieții mele. Am fost îm‑
preună pentru câteva ore bune și m‑am simțit alături 
de un om foarte cald. Face parte din grupul celor 
puțini care au darul să îți transmită imediat prietenie. 
I‑am oferit imediat, cu dragoste, o garsonieră în su‑
fletul meu și a rămas acolo. Nu pot uita cum s‑a bucu‑
rat la acea revedere memorabilă. Ne destăinuiam ce 
pătimise fiecare: ea, rămasă lângă acea lume de film 
pe care am purtat‑o cu mine mereu, iar eu, despre 
exilul meu de fiecare zi. Parcă uitasem de ce ne‑am 
întâlnit pe culmile Los Angelesului. Am stat de vorbă 
acoperiți de ve getația minunată, care se întindea ca 
un covor verde până la apele albastre‑verzui ale 
Pacificului. M‑a alintat cu aparatul ei de filmat și 
cu multe întrebări iscoditoare. Râdea cu o lumină 



90

Radmila PopoviciRadmila Popovici

90

pe față care ne întrerupea din când în când conver‑
sația; transmitea foarte multă căldură. Era veselă și 
o vedeam cum se bucură de libertatea de a face 
numai  ce îi place. O libertate pe care a câștigat‑o 
de Sfântul Crăciun al anului 1989. Era ca un copil 
căruia i‑ai dat o jucărie și l‑ai lăsat singur în iarbă. 
Aș putea scrie o carte despre acea întâlnire, pe care 
o consider și astăzi una dintre cele mai frumoase 
amintiri! Chiar nu știți cine este Ileana, Ineluța, 
cum o alint numai eu? Ne‑am povestit „câte în lună 
și‑n stele”. Am întrebat‑o ce mai fac mama și tatăl 
ei. Atunci am aflat că preotul Popovici nu mai era 
printre noi. Pe acel plai californian, aș fi vrut ca 
acele momente să nu se mai sfârșească. Mi‑aș fi do‑
rit să filmăm toată atmosfera aceea unică, învăluiți 
de dogoarea unui soare blând, înainte de asfințit. 
Păcat că trăiam sub soare și nu deasupra lui, cum 
spune Solomon în Ecleziastul din Vechiul Testa‑
ment. Ne plimbam vremelnic, printre florile de câmp, 
într‑un loc necunoscut ei, care semăna perfect cu 
dealurile din Vrancea copilăriei mele, iar ea își do‑
rea  să cunoască părțile nevăzute ale acelui tărâm. 
Beverly Hills este un loc minunat, cu destule părți 
ascunse, descoperite de mine din dorința de a‑l cu‑
noaște mai bine. În acea zi remarcabilă am sem‑
nat cu Ineluța un pact. Am vizitat‑o de nenumărate 
ori la Buturugeni, raiul ei și al soțului său, Tudor. 
Când ajungi în fața casei de la Buturugeni, în‑
chizi poarta și te afunzi în pântecul unei mici livezi 
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de pomi fructiferi. Ai senzația că ai pătruns în Grădina 
Edenului. Te desparți imediat de lumea de afară și 
pătrunzi în intimitatea unei grădini îngrijite cu mult 
drag. Acești doi oameni frumoși trăiesc șase luni la 
Buturugeni și alte șase luni la Sanremo, la o aruncă‑
tură de vânt de Nisa, Cannes și Monaco.

Ileana Popovici este și o profesionistă desăvârșită! 
A realizat pentru Televiziunea Română reportaje cu 
oameni de seamă, din panoplia personalităților ro‑
mâne: Gheorghe Zamfir, Ruxandra Donose, Angela 
Ameke, Mircea Cărtărescu și mulți alții. Acum își 
cară dorul mai departe, pentru o meserie pe care a 
iubit‑o cu frenezia unui rebel împătimit. Suferă că 
lumea din televiziune a început s‑o uite, dar mai ales 
că nu mai seamănă în cele mai bune privințe cu cea 
din care făcea parte.

Ileana Popovici este omul care a pus destule „că‑
rămizi” la pagina de istorie a lumii noastre. Liniștită 
ca o măicuță din mânăstirile Moldovei, Ileana își vede 
mai departe de viața ei, cuibărită într‑o ambianță de 
pace și iubire. La Buturugeni își poartă amintirile. 
Este mereu pregătită să meargă la un concert de 
muzică bună, la Festivalul „George Enescu” și a ră‑
mas cu dorința de a fi mereu un ambasador al țării 
care a cam dat‑o uitării. Iubește lumea în care a trăit 
frumos, ducând zi de zi crucea unui succes care as‑
tăzi este păstrat în cutia secretă a inimii.

Dragii mei, e foarte important să știți pe cine aveți 
alături la bine, dar mai ales la greu. Mereu săritoare 



92

Radmila Popovici

și generoasă cu tinerele talente din România, dar și 
din Basarabia, Ilenei Popovici îi place să spună că 
este româncă oriunde s‑ar afla, purtând și păs trând 
în suflet România ca pe o icoană bizantină.

Era invitat și un preot budist, un pictor deosebit, iar eu 
mi‑am dat seama că el era omul căruia trebuia să‑i dau albu‑
mul cu Maramureșul! Fiind pictor tradiționalist, lucra în stilul 
tradițional japonez. Când a văzut albumul, a exclamat: „Știu 
totul despre Maramureș!”. Și a început să ne povestească is‑
toria Maramureșului, cu Săpânța și porțile sculptate în lemn. 
Chiar știa totul! Nu încetam să mă minunez cum a fost po‑
sibil  să duc acel album tocmai acolo și să i‑l dau acestui om 
care parcă îl aștepta. Am scos și sticla de pălincă, pentru că 
era momentul! Am probat zeci de chimonouri, de toate fe‑
lurile și culorile. Apropo, nu‑i deloc ușor să le porți și să te 
miști cu ele, pentru că sunt făcute dintr‑o mătase care nu îți 
dă voie nici măcar să respiri. Iar când ai încălțat papuceii ăia, 
nu poți să faci decât țaca‑paca, țaca‑paca‑ncetișor… Nici nu 
mă puteam mișca. Dar pălinca și‑a făcut efectul, pentru că la 
ei se bea sake, o băutură preparată din orez, cu puțin alcool, 
dar despre care ei spun că este foarte tare. Tocmai de asta pă‑
linca mea i‑a înfierbântat pe toți, așa că au început să cânte 
în toate limbile pământului. Apoi, pictorul budist ne‑a invitat 
pe toți la templu. Ne‑a ținut acolo câteva ore, făcând tot felul 
de demonstrații. Bătea în toate instrumentele de percuție din 
templu. S‑a creat o atmosferă nemaipomenită! Oamenii pot 
fi prieteni oriunde în lume! Apoi am fost invitați de primarul 
orașului Tokyo și am mers cu tot grupul la cel mai mare ziar 

Radmila Popovici



Reconstituiri cu Ileana Popovici

93

din Tokyo, unde am văzut alte lucruri noi. La întoarcerea din 
Japonia, tot cu vaporul, la Nakhodka, rușii ne‑au făcut per‑
cheziție… Nu erau în relații bune cu japonezii și verificau 
foarte minuțios să nu avem cu noi ziare sau cărți. Cel mai 
suspect li s‑a părut Irinel Columbeanu, care purta lanțuri, 
inele și brățară, toate de aur. Vameșii l‑au luat la întrebări: 
„Это – золотое?” („Este din aur?”). Irinel mă întreba ce vor, 
iar eu îi spuneam ce întreabă și ce să răspundă. Iar el le răs‑
pundea în rusă: „ Да!  И  это,  и  это  –  всё  золотое! ” („Da! 
Și asta, și asta – toate sunt din aur!”). L‑au pus cu mâinile 
la  perete, l‑au lăsat în chiloți și tot întrebau: „Это тоже 
золотое? ” („Aceasta e tot din aur?”). Era exas perat. M‑am 
băgat în vorbă cu ei, căci voiau să‑l închidă. Dar până la urmă 
l‑au lăsat să plece, cu tot cu aurul lui. Tare ne‑au mai puricat! 
Trist a fost și momentul când am intrat într‑un magazin din 
Nakhodka, dar pe rafturi nu era nimic. Doar două conserve 
și мáсло („unt”).

Trecerea din Japonia la Nakhodka a fost ca un transfer din 
rai în iad…

Cam așa ceva. Șeful delegației noastre, care era un tovarăș 
de nădejde, ne‑a avertizat: „Dacă nu vă purtați bine, aici nu vă 
mai găsește nimeni!”. Am înțeles și am stat cuminți‑cuminți! 
Nu a mișcat și nu a mai vorbit nimeni. Am simțit pe pielea 
noastră acea umilință și supunere pe care au avut‑o în fața lor 
mii de oameni. Pentru experiența asta trebuie să‑i mulțumesc 
lui Tatulici.

În viața noastră, fiecare om contează! Orice experiență, urâtă 
sau frumoasă, ne învață și ne schimbă…

Câte mi‑a fost dat să văd în aceste călătorii! Am cunoscut 
altfel de oameni, alte mentalități și tradiții. Când am fost 
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întrebată la ce‑mi folosesc mai multe rochii, n‑am știut ce să 
răspund, pentru că, într‑adevăr, avem niște obiceiuri diferite.

De a acumula lucruri inutile, în care ne „îngropăm” existența…

A trebuit să ajung în Japonia ca să înțeleg asta. Pentru că 
mă proteja Nadia, am fost de câteva ori cu echipa de gimnas‑
tică la Moscova, unde am mâncat icre negre. Am ajuns și la 
Sankt Petersburg, care pe atunci se numea Leningrad, un oraș 
care mi‑a plăcut foarte mult. Bineînțeles că am văzut Ermitajul 
și lucrările marilor pictori ruși. Ce muzeu impresionant! Tot 
acolo am avut ocazia să admir nopțile albe… Parcă îl vedeam 
pe Dostoievski mergând pe străzi, cu aura lui. Mă întrebam: 
cum de nu a reușit sistemul comunist, care a fost atât de crud, 
să distrugă miezul adevărat al culturii și a tot ce este rusesc? 
Marii scriitori și compozitori ruși au fost acolo, iar valoarea 
operei lor a rămas până azi. Să revin la perioada cât am fost îm‑
preună cu Mihai Tatulici. Mergeam foarte des în Delta Dunării, 
la Roșu, unde era tabăra Biroului de Turism pentru Tineret 
și aveam cunoștințe. Trebuie să recunosc că am profitat mult 
mergând acolo. E un loc foarte frumos, iar tabăra BTT or‑
ganiza Serbările Zăpezii și Serbările Mării la Costinești. În 
Deltă aveau loc serbările pentru tineret, cărora le făceam co‑
loana sonoră. Prezentatori erau Cristian Țopescu și Octavian 
Vintilă. Partea de divertisment o asigura grupul Divertis, care 
s‑a format cam tot pe atunci. Serbările Zăpezii erau nemaipo‑
menite și nu aveau mesaj politic, doar că erau organizate de 
acest BTT, care finanța și aduna echipe de schiori din toată 
țara, care se întreceau pe județe. Se făceau tot felul de jocuri 
pe zăpadă, concursuri de miss împreună cu cei de la radio și 
de la televiziune. Atunci s‑au lansat Ștefan Hrușcă, Vasile 
Șeicaru și Victor Socaciu, dar cântau și alți artiști care aveau 
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să devină celebri mai târziu. Veneau tineri de la Vaslui, de la 
Iași, de la Cluj, de la Timișoara și ne adunam cu toții în sta‑
țiunile BTT: la Șuior, la Câmpulung Moldovenesc, la Poiana 
Brașov, iar vara, bineînțeles, la Costinești. Era o atmosferă 
grozavă! Într‑o seară, poate își aduc aminte prietenii mei de 
la  Divertis, împreună cu Toni Grecu, Gyuri Pascu, Ioan  T. 
Morar și alți câțiva, după ce am terminat Serbările Zăpezii, 
ne‑am adunat cu toții grămadă într‑o cameră cu 30 de paturi. 
Ne aflam pe atunci la Șuior. Din una în alta, distrându‑ne 
cu tot felul de glume și bancuri politice, la un moment dat, 
cineva vine cu ideea: „Măi, dar ce ziceți de o operă pop des‑
pre  viața tovarășului Ceaușescu și a tovarășei Elena?”. Dacă 
ne‑ar fi auzit cineva, nu știu ce pățeam! Atunci, în acea seară 
și în acea încăpere, s‑a născut o operă pop, cu recitatori și 
cor, cu de toate!

A urmat sau a fost numai pentru o seară?

Pentru o seară și fără urmări! Mai în glumă, mai în serios, 
am improvizat atât de bine, încât ne‑am adus aminte toată 
viața de acea seară. Fiecare avea câte un personaj: unul era 
tovarășul Ceaușescu, altul era tovarășul Bobu, cineva repro‑
ducea  momente din viața tovarășului din copilărie până la 
adânci bătrâneți. În fine, povestea noastră se sfârșea mult mai 
bine decât avea să se întâmple în realitate. Îți dai seama cât 
de deschiși și apropiați eram, dacă ne permiteam astfel de 
glume? După Revoluție, ne‑am întâlnit de multe ori, la di‑
verse  evenimente și ne aminteam de timpurile acelea minu‑
nate. Tot atunci mi‑a venit o idee pentru Ștefan Hrușcă, de 
care el a ținut cont. I‑am zis: „Ștefane, tu cânți toate cân‑
tecele  pentru cenaclul Flacăra. Ai o voce așa de frumoasă… 
De  ce nu cânți niște colinde din Maramureș? Aș fi dispusă 
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să le imprim!”. Tot eu imprimasem Balada fetei bătrâne, pentru 
spectacolul de la Șuior, pe care o cânta dumnezeiește! N‑am 
să uit că a venit într‑o dimineață cu trenul direct de la Sighetu 
Marmației, în care înghețase unsprezece ore pe drum, iar la 
9  dimineața, Hrușcă, cu o voce impecabilă, ca și când ar fi 
fost odihnit și foarte pregătit, a cântat toate colindele pe care 
le știa, cu vocea și chitara. L‑am imprimat cu mare drag și am 
făcut zeci de casete, pe care le‑am împărțit la toți prietenii: 
Colinde de Crăciun cu Ștefan Hrușcă. După aceea, Hrușcă 
a  devenit un mare iubitor și interpret de colinde, pe care, 
încet‑încet, a început să le orchestreze. Ce timpuri frumoase! 
Chiar dacă nu ne‑am văzut cu anii, am rămas prieteni și ne‑am 
stimat, ne‑am bucurat întotdeauna de succesele fiecăruia. 
Eram tineri, vedeam lucrurile altfel și nu ne implicam în po‑
litică. Odată, în Delta Dunării, la Roșu, un loc foarte pito‑
resc, am văzut o fetiță care stătea pe mal. Avea ochii verzi și era 
tare frumușică și tristă. Am vrut să aflu cine este și câți ani are. 
Mi‑a spus: „Sunt Adela, fata lui Colea de la Caraorman, care 
lucrează pescar aici, în tabără, iar mama mea e la bucătărie”. 
Am întrebat‑o: „Dar de ce ești așa de tristă?”. „Cum să nu fiu? 
Am terminat clasa a șaptea, n‑am ieșit niciodată din Deltă și 
mă gândesc să merg la Tulcea, să mă fac coafeză sau altceva. 
Dar cine știe dacă o să pot să intru la școală? Nici n‑am învă‑
țat  foarte bine, pentru că la Caraorman nu vin decât câțiva 
copii la școală.” Mi‑a venit așa, ca un mesaj de la Dumnezeu, 
și i‑am spus: „Știi ceva? Când o să plecăm de la filmările de 
aici, o să te iau la București și‑o te duc la școală! Vrei să vii? 
Dacă da, du‑mă la mama ta, ca să‑i spun că vreau să te iau 
la  București!”. Pur și simplu am îndrăgit‑o pe fata asta din 
prima secundă! Iar ea, bucuroasă, mi‑a spus: „Da! Vreau să 
învăț! Dar cum să am eu norocul ăsta, să merg la București? 
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Nici măcar la Tulcea nu am fost vreodată!”. M‑am dus la mama 
ei, care era la bucătărie, și i‑am spus: „Sunt Ileana Popovici. 
Lucrez la televiziune și vreau să vă iau fata la București ca s‑o 
dau la școală. Iar dacă sunteți de acord, pregătiți‑o că va merge 
cu mine cu autobuzul”. Mama fetiței s‑a uitat foarte liniștită 
la mine și mi‑a spus: „Sigur că da. Știam eu că o să vină mo‑
mentul ăsta! Pentru că, atunci când s‑a născut Adela, m‑am 
dus la o ghi citoare, la Sulina, care mi‑a spus că fata mea o să 
ajungă un om învățat și că cineva o s‑o ducă undeva departe 
să învețe. Probabil dumneavoastră sunteți persoana pe care i‑a 
ursit‑o ghicitoarea”. Fetița și‑a făcut bagajul și a mers cu noi cu 
autobuzul, cu toți cântăreții, cu toată lumea care era la Roșu. 
Am dus‑o la Liceul Apicol, unde era foarte cunoscut unchiul 
meu, profesorul Harnaj, președintele Apimondia, care se ocupa 
și de liceu, și de internat. Am prezentat‑o și le‑am spus tutu‑
ror profesorilor că fata vine din Deltă, că nu înțelege bine 
limba română, pentru că acolo se vorbește mai mult în limba 
rusă. Prin urmare, să fie mai indulgenți cu ea. Adela este acum 
inginer zootehnist, mamă a doi copii și o fată extraordinară! 
Nu m‑a uitat niciodată. Vine în fiecare an să mă vadă și mă 
iubește foarte mult, iar la nașterea copiilor m‑a chemat să stau 
lângă ea. Chiar dacă nu am avut copii, Dumnezeu a vrut să 
le pot oferi dragostea mea unor copii care, în timp, s‑a dove‑
dit că au meritat‑o. Iar fata aceasta a fost un copil foarte bun, 
a vrut să învețe și a făcut eforturi supraomenești, reușind să 
ajungă o mamă extraordinară și rămânând totodată atașată 
de părinții ei de la Caraorman, pe care nu i‑a uitat niciodată. 
Mergea pe gheață de la Crișan până la Caraorman zece kilo‑
metri ca să le ducă părinților zahăr și ulei. Avea numai cinci‑
sprezece ani. Dar, fiind o fată atât de bună, soarta a ajutat‑o. 
O consider una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele, 
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una dintre realizările mele de suflet. Pentru că, dacă faci ceva 
din dragoste, Dumnezeu îți întoarce totul. Și m‑a mulțumit 
pe deplin prin aprecierea și dragostea ei. Au trecut anii, iar 
eu și Tatulici ne‑am văzut până la urmă fiecare de drumul său. 
M‑am despărțit de Mihai pentru că nu mai mergea căsnicia 
noastră. S‑a întâmplat în 1987, când lucrurile erau strânse 
din punct de vedere politic. La televiziune, situația se în‑
răutățise. Dacă nu aveai dosarul cum trebuia, dacă erai di‑
vorțat  sau aveai alte probleme, era destul de problematic. 
Începuse să‑mi fie teamă că mă vor da afară și nu voi ști în‑
cotro s‑o apuc. Totodată, hotărâsem să fiu liberă, să fac ceea 
ce vreau și am zis: „Fie ce‑o fi!”. În același timp, sora mea a 
decis să rămână în străinătate. Astfel, o aveam și pe ea la do‑
sar, plus toate verișoarele care plecaseră în Canada, America 
și Germania. Deci numele meu era subliniat cu negru. Când 
am înțeles că sora mea rămâne în străinătate, m‑am dus la 
președintele televiziunii, Petre Constantin, un om căruia îi 
datorez mult, cu toate că lumea, după Revoluție, s‑a compor‑
tat urât cu el și nu a meritat asta, pentru că ne‑a protejat cât 
a putut într‑o perioadă când totul era foarte agitat și încordat. 
I‑am explicat limpede toată situația, spunându‑i că înțeleg 
că poate fi nevoit să mă dea afară. Dumnealui s‑a uitat la 
mine și mi‑a spus: „Atâta vreme cât n‑o să mă cheme tovarășul 
Ceaușescu să‑mi spună s‑o dau afară pe Ileana Popovici, stai 
liniștită, n‑o să‑ți facă nimeni nici un rău”. Au existat și oa‑
meni din ăștia care ne‑au protejat, iar eu am putut să lucrez 
în continuare la ilustrație muzicală, fără să apar în imagini 
video, ca să nu complic și mai mult lucrurile.

Și părinții cum se simțeau?

Rămăsesem numai cu mămica. Tatăl meu plecase la cele 
veșnice. Mergeam des la Buturugeni, pentru că am fost tot 
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timpul legată de părinții mei și de acest loc în care mă regă‑
seam, ascultând muzică și plimbându‑mă în grădină cu cățeii și 
cu pisicile. Cu toate că nu aveam bani mai deloc și nici  lucruri 
prin casă, mă simțeam liberă și echilibrată. La televiziune 
făceam în continuare ilustrație muzicală cu fetele de la gim‑
nastică, ceea ce îmi aducea satisfacție, mai ales când primeau 
medalii. Erau niște bucurii ce deveniseră comune. 

Ce an era?

1989. Se apropia Revoluția. Eram la televiziune, aproape 
tot timpul la „Actualități”, care transmiteau din vestitul 
Studio 4. Într‑o zi, am văzut niște soldați pe burtă, cu puștile 
în mâini. „Ilustrația muzicală” se afla chiar deasupra studiou‑
rilor unde era și platforma. N‑am realizat nici o secundă ce 
se întâmpla! Apoi, am început să aflăm cu toții despre ce era 
vorba. Armata se afla deja la televiziune, iar spiritele au în‑
ceput  să se aprindă progresiv. Toată lumea a intrat în efer‑
vescență, pentru că se simțea în aer dorința unei schimbări. 
S‑a întâmplat ce știm cu toții. Apoi, a venit Crăciunul, pri‑
mul Crăciun liber după atâția ani. Fiecare a vrut să facă ceva 
special. Eu, răspunzând de muzică și de sunet, am adus de 
acasă mai multe colinde. Pe cele înregistrate cu Hrușcă le 
țineam ascunse în fonotecă, la televiziune. Am pus pe post 
Madrigalul, care era interzis pe atunci. Era o atmosferă nouă, 
eliberatoare, plină de speranță. Nu puteam bănui că exista un 
joc în spate. Poate că eram mai credulă și am luat lucrurile 
așa cum păreau. Apoi au început să apară fel de fel de perso‑
naje la televizor. Iar de Revelion m‑au adus cu tancul, așa că 
am petrecut noaptea de Revelion la Televiziunea Română. 
Am adus de acasă cratițe cu sarmale, mâncare, băutură, țigări, 
ciorapi pentru soldați… Fiecare aducea tot ce putea. Noaptea 
de Revelion am petrecut‑o alături de toți cei care eram în 
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Studioul 4, cu povești de genul vin teroriștii, pleacă teroriștii 
și tot așa… Eram un fel de voluntari. Îmi aduc aminte că un 
băiat care ne păzea, voluntar și el, mi‑a spus: „Doamnă Ileana, 
am venit, stau cu voi aici în noaptea asta, dar soția mea trebuie 
să nască. Să știți că, dacă o să avem o fetiță, o s‑o cheme Ileana”. 
I s‑a născut o fetiță, iar după ani de zile, mi‑a telefonat și mi‑a 
spus că vrea să mi le prezinte pe soția și fiica sa, Ileana. Revo‑
luția a schimbat mult lucrurile, iar eu nu m‑am gândit nici‑
odată să mă duc și să declar că am fost revoluționară, că vreau 
drepturi și multe altele. Mi se pare total absurd să fii revo‑
luționar, iar mai apoi să ceri ceva pentru asta. Toți am fost 
o  suflare, nimeni n‑a meritat ceva mai mult decât celălalt. 
Bineînțeles că unii au profitat și ne‑au păcălit, ne‑au dus pe 
drumuri neștiute de nimeni. Nu făceam nimic altceva decât 
ceea ce ne dicta sufletul, ajutând soldații veniți din toată țara, 
printre care erau copii de 18‑19 ani. De la ei am aflat ce s‑a 
întâmplat în Piața Universității și cum au ajuns la televiziune. 
De la acei copii cărora le era frică să vorbească, dar care în‑
țelegeau că s‑a întâmplat ceva în afara voinței lor și au fost 
folosiți ca scuturi. Nu sunt sigură de nimic, dar pot spune 
că  acest ghem nu e descâlcit nici până astăzi. Totul e foarte 
încurcat, iar eu nu sunt capabilă să le descurc. Însă cert este 
că am trăit o stare de eliberare, o stare de spirit pozitivă care 
ne‑a marcat. Orice s‑a întâmplat după aceea, în acele momente 
ne simțeam liberi. Într‑atât de liberi, încât am avut curaj să 
o sun pe prietena mea, Luminița, în America. Am putut lua 
legătura cu atâția prieteni pe care nu‑i auzisem de mulți ani. 
Aceea a fost prima gură de libertate, faptul că puteam să ne 
auzim, să ne vedem, să ieșim în afara țării… Primul drum a 
fost în 1990, la Paris, la Corbeille, împreună cu echipa de 
gimnastică ritmică. Ieșeam pentru prima dată în Occident.
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Pentru mine, Ilenuța Popovici este un spiriduș. 
Un duh bun și blând, iradiind bucurie și dăruire. 
Copilăroasă, jucăușă, a picurat lumină, iubire și neas‑
tâmpăr în viața celor care au avut norocul să‑i fie 
parteneri de profesie, de creație, de viață. Peste timp, 
și‑a păstrat candoarea și farmecul frust. Loială și 
generoasă, mereu zâmbitoare, tonică, tenace, gata 
să răstoarne munții pentru o cauză frumoasă, este 
întruchiparea însăși a zodiei care îi guvernează des‑
tinul: Taurul.

Dacă un chestionar‑fulger m‑ar întreba: „Ce per‑
sonaj celebru ar putea fi?”, aș răspunde fără ezitare: 
Ariel din Furtuna sau Puck din Visul unei nopți de 
vară, ghidușele făpturi imaginate de Shakespeare 
spre a ne vorbi zâmbind despre adevărurile grave 
ale vieții.

În lumea showbizului românesc, Ileana a fost și 
a rămas unică. Mi‑o amintesc cum a apărut ca un 
fluturaș rătăcit printre sofisticatele dive al muzicii 
noastre ușoare. Îmbrăcată cu rochițe cuminți, zâm‑
bea și se mișca sfios, dar cânta cu aplomb și glas 
cristalin. Naturală și luminoasă, avea prospețimea 
florilor de câmp. Studentă la Conservator, era ne‑
lipsită din strălucitoarele emisiuni de Varietăți ale 
lui Valeriu Lazarov și Alexandru Bocăneț, care atunci 
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câștigau pe bandă rulantă premii la Monte Carlo 
și Montreux. Simultan, în spatele reflectoarelor, 
Ileana își începea lunga carieră de realizator și ilus‑
trator muzical. O ghida, cu dragostea și cultura lui, 
frumosul Richard Oschanitzky – Rici, pentru prie‑
teni  –, fabulos pianist, compozitor și dirijor, din 
păcate, astăzi uitat, deși a fost un artist de geniu în 
jazz, muzică ușoară și de film.

Era perioada de magică înflorire a TVR, datorată 
unui mare producător și manager: Tudor Vornicu. 
La jumătatea acelor ani, ’60, România, rapid de‑
sovietizată, trăia un miraculos timp al destinderii 
culturale. Părea că nimic nu ne mai putea rupe din 
drumul spre o normalitate de tip european. Tele‑
viziunea  Română figura printre primele patru ale 
Europei. Sunt convinsă că tinerii care citesc astăzi 
aceste rânduri zâmbesc ironic. Și totuși, nu, nu este 
o exagerare, ci purul adevăr. Funcționând după 
modelul BBC, TVR le oferea românilor bucurie și 
frumusețe. N‑a durat mult. A fost o paranteză de 
libertate a creației între două menghine ale cenzurii 
temporar încremenite. În zona divertismentului de 
bună calitate, susținut de importanți compozitori 
și de excelenți orchestratori, atunci s‑au lansat șan‑
sonetistul Sergiu Cioiu, solistele Corina Chiriac, 
Margareta Pâslaru și Marina Voica, balerinul‑core‑
graf Cornel Patrichi. Festivalul Muzicii Ușoare de 
la Mamaia, inaugurat în 1963, se stabilizase ca o 
reală competiție a talentelor, fără aranjamente, fără 
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indicații de partid și de culise. În 1968, Festivalul 
Cerbul de Aur aducea la Brașov și pe micile noastre 
ecrane vedete consacrate ale varieteului mondial, 
dar și stele în ascensiune. Printre ele, foarte tână‑
rul  Julio Iglesias, pe care, în 1970, mai nimeni nu 
l‑a băgat în seamă… 

Din nefericire, miracolul a fost de scurtă du‑
rată. După patru ediții, soții Ceaușescu interziceau 
Cerbul de Aur. Opriseră deja Festivalul Filmului 
de la Mamaia. Menghina cenzurii își încorda fălcile. 
Se pregătea masacrul.

Între timp, fluturașul Ileana Popovici debutase 
în film. Și încă ce film! Și cu ce regizor! Astăzi, 
Reconstituirea lui Lucian Pintilie ocupă primul loc 
pe lista celor mai bune filme românești ale tuturor 
timpurilor. Nimeni n‑a observat la premieră și nici 
de atunci încoace frapanta asemănare dintre Ileana 
Popovici, singura prezență feminină, și Jean Seberg, 
protagonista lui Jean‑Luc Godard din A bout de 
souffle, filmul stindard al Noului Val francez. Cu 
tunsoarea ei băiețească, silueta adolescentin‑andro‑
gină și zâmbetul ușor provocator de Lolită, Ileana 
Popovici era imaginea în oglindă a vedetei fran‑
co‑americane. Își dorise Pintilie un citat omagiu? 
Cert este că succesul instantaneu al Reconstituirii, 
mult amplificat, până la legendă, după brutala lui 
interzicere, a propulsat‑o pe solista de muzică ușoară 
Ileana Popovici în prima linie a cinemaului româ‑
nesc. Spontaneitatea, talentul, desăvârșita naturalețe 
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a rostirii, care lăsa plăcuta senzație de improvizare 
a dialogului, urmau să‑i asigure un parcurs de cursă 
lungă. Dacă destinul nu ar fi dus‑o spre alte țări, 
mai calde și mai stabile politic, sunt absolut con‑
vinsă că și după 1990 și‑ar fi găsit roluri pe măsură 
în filmele noii generații. Stilul ei se potrivea curen‑
tului minimalist.

Cu maximă discreție, Ileana și‑a împărțit capitole 
importante din viață cu bărbați celebri.  Succesiv, 
a fost muza lui Dan Pița și a lui Sergiu Nicolaescu. 
I‑a cucerit prin căldura sufletului, senzualitatea as‑
cunsă și devotamentul total, necondiționat, de  fe‑
meie Taur. I‑a susținut moral și i‑a consiliat în clipe 
dificile. A jucat în filmele lor roluri memorabile. Dan 
Pița a relansat‑o în Filip cel bun. Sergiu Nicolaescu, 
cel mai popular regizor și cel mai adulat actor de 
film al României acelui timp, i‑a stat alături opt ani. 
A prețuit‑o ca actriță și a scris anume pentru ea 
personaje cu o specială încărcătură dramatică. Cel 
mai drag mie rămâne eroicul soldățel‑gornist din 
Pentru patrie.

O cunosc de‑o viață pe Ilenuța. I‑am cunoscut 
familia cu rădăcini adânc înfipte în pământul Ba‑
sarabiei. Într‑o vreme, am fost aproape de familia 
unchiului ei, profesorul Veceslav Harnaj, părintele 
Apimondiei, organism internațional ce reunea toată 
suflarea apicultorilor de pe planetă și fondator al 
Institutului din Băneasa care astăzi îi poartă numele. 
Un om extraordinar, cu viziune și charismă de lider. 
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Prin el, străvechea îndeletnicire a crescătorilor de 
albine a căpătat prestigiu, temeiuri științifice pentru 
apiterapie și apifarmacologie. M‑a convertit la api‑
cultură și îi sunt recunoscătoare pentru asta. Timpul 
petrecut în împărăția albinelor îngrijind un stup, 
culegându‑i roadele, nu are preț. Te cufundă în na‑
tură și te apropie de creația lui Dumnezeu. Lumea 
aceea, atât de precis și devotat orânduită împreju‑
rul  și întru apărarea unei regine, unde masculii 
sunt simpli trântori, îți dezvăluie multe despre li‑
mitele  și neîmplinirile condiției umane. Am avut 
onoarea să‑l însoțesc pe profesorul Harnaj la un 
congres la Roma și am înțeles că, prin el, România 
avea un formidabil ambasador, infinit mai eficient 
decât pletora de pseudodiplomați ai Ministerului 
de Externe de atunci și… chiar de acum. 

Însă, deoarece, înainte de 1990, anumite capitole 
de biografie trebuiau îngropate sub ziduri de tăcere, 
tăinuite în adâncul memoriei, n‑am știut că desti‑
nele Ilenuței, al mamei și al unchiului ei fuseseră 
decise de martiriul Basarabiei, de tragicul exod al 
celor fugiți din calea năvălirii sovietice. Știam doar 
că era fiică și nepoată de preoți.

Dar iată că nevăzutele fire din care Dumnezeu și 
îngerii țes viața noastră au izvodit pentru mine o 
călătorie inițiatică în Basarabia străbunilor mei și ai 
Ilenuței. Talentatul și inimosul realizator de televi‑
ziune Radu Găină, fost student și doctorand al meu, 
m‑a inclus în echipa unui periplu pe urmele poetului 
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martir al neamului românesc, Alexei Mateevici, au‑
torul sfântului poem Limba noastră. Am cunos‑
cut  atunci oameni animați de o incredibilă iubire 
pentru neamul și graiul românesc. Și am înțeles, o 
dată mai mult, că, în vremurile de sminteală pe care 
le trăim, adevărata inimă a României acolo bate, 
dincolo de Prut, acolo unde lupta e încă aprigă. 
Entuziastul poet și director de școală Ion Găină 
ne‑a oferit cu simplitate un eficient model de edu‑
cație în care elevii cu telefon mobil în buzunar păs‑
trează respectul pentru profesori, tradiție și istorie. 
Și cu mirare am aflat că jumătate dintre familiile 
din Zaim poartă numele Cernat.

Într‑un târziu, nu departe de Tiraspol, am ajuns 
într‑o minunăție de sat, Baimaclia, unde stupii au 
formă de bisericuță, după modelul rostuit înainte 
de Primul Război Mondial de preotul apicultor 
Dumitru Harnaj, bunicul Ilenuței Popovici. Până 
în 1945, înfloritorul Baimaclia se afla la limita de 
nord a Bugeacului românesc. Astăzi, o azvârlitură 
de băț îl desparte de frontiera de sud a Basarabiei 
cu Ucraina. De aici, din Baimaclia, au plecat în be‑
jenie spre țara‑mamă Nina și fratele ei, Veceslav, 
copiii preotului care își doarme somnul de veci în 
grădina și la umbra frumoasei biserici din inima sa‑
tului, înălțată de mâna lui. Câtă poezie și apropiere 
de Dumnezeu în această uimitoare și unică formă 
de stup, nicăieri altundeva întâlnită pe lume! Un 
stup în care albinele pătrund în urdiniș ca  într‑un 
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lăcaș al Domnului. Pentru că ele, micuțele albine, 
sunt cele care prin râvna lor polenizatoare îngă‑
duie viețuirea noastră pe pământ. Fără albine și 
fără credință, planeta noastră moare. „Nenea Săvel”, 
cum îi spune Ilenuța unchiului ei Veceslav, a înțeles 
acest adevăr și s‑a luptat pentru salvarea albinelor. 
Liceul din Baimaclia îi poartă cu mândrie numele. 
Iar nepoata savantului poartă de grijă liceului, în‑
zestrându‑l periodic cu calculatoare, cărți și altele ne‑
cesare. Copiii din Baimaclia s‑au întâlnit deja de mai 
multe ori cu Ileana Popovici. O recunosc cu emoție 
pe binefăcătoarea lor și în filmele românești.

În a doua jumătate a anilor ’90, Ileana a început 
să stea mai mult la Sanremo, într‑o nouă viață și o 
nouă căsnicie. A răpit‑o țării noastre un medic com‑
patriot ce trăiește în exil pe Riviera Mediteranei. 
Și acolo, tot misterioasele cărări ale vieții au apro‑
piat‑o neașteptat de Nadia Lacoste, celebra direc‑
toare a Biroului de Presă al Principatului Monaco. 
Plecată în 1939 din România de teama războiului, 
familia Mărculescu își smulgea unica fiică, Nadia, 
din vraja unei idile cu Mihail Sebastian, ca s‑o 
ducă  la studii în America. Corespondența Nadiei 
cu Sebastian în acei ani stă mărturie că distanța și 
coșmarul războiului au sporit flacăra iubirii lor. 
Abia  așteptau pacea, pentru ca Nadia să revină în 
țară și să se căsătorească. Dar camionul unui șofer 
sovietic a curmat viața lui Sebastian. Accident? Asa‑
sinat? Cine va ști vreodată? Când a aflat, de durere, 
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Nadia a leșinat pe stradă. Și toată viața a rămas fi‑
delă amintirii acelei mari și definitive iubiri. Chiar 
dacă la Hollywood, unde a lucrat ca atașat de presă 
al studioului Metro Goldwin Mayer, l‑a cunoscut pe 
Robert Lacoste, cu care avea să se căsătorească mult 
mai târziu, în Europa. Când frumoasa Grace Kelly 
a devenit Prințesă de Monaco, și‑a amintit de Nadia 
și a chemat‑o să conducă agenția de PR a Principa‑
tului. La sugestia ei, Prințul Albert a înființat Fes‑
tivalul Internațional de Televiziune de la Monte 
Carlo. Acolo, la finele anilor ’60, destinul mi‑a făcut 
un nou cadou: am cunoscut‑o pe Nadia. M‑a adop‑
tat cu afecțiune maternă și totală prietenie. A reve‑
nit în România într‑un pios pelerinaj pe urmele 
lui  Mihail Sebastian abia în 1996, după instalarea 
la guvernare a Convenției Democrate. A finanțat 
refacerea mormân tului lui Sebastian din cimitirul 
Filantropia de pe Bulevardul 1 Mai, a sădit un li‑
liac alb lângă piatra lui tombală și m‑a însărcinat să 
veghez la stare  liliacului și a mormântului. Dragos‑
tea pentru România părea că sporește cu trecerea 
anilor. Într‑una dintre vizitele ei ulterioare, Ileana 
i‑a fost o entuziastă că lăuză într‑un periplu auto‑
mobilistic prin țară.

Și iată‑ne pe toate trei, Ileana, Nadia și cu mine, 
într‑un apartament de la etajul întâi al Hotelului 
Athénée Palace, cu vedere spre Piața Palatului. Este 
o zi cu soare mult, dar nu e timp de privit din bal‑
con. În jurul nostru foiește o echipă de televiziune 
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adusă de Ileana pentru un interviu‑fluviu cu Nadia. 
Mă uit la ele și parcă timpul stă în loc. Ileana dă 
indicații cu un zâmbet șăgalnic, la fel ca‑n vremea 
tinereții noastre. Nadia povestește „despre Mihai”, 
ca‑n vremea tinereții sale. Dincolo de ferestre, porum‑
beii își spun povestea lor deasupra unui București 
sfârtecat de o istorie nemiloasă cu noi, românii.

Aveam deja o vârstă, nu mai eram tinerică. Când am ajuns 
la Paris (vai, ce vis pen tru mine!), nu aveam nici un ban, nici 
măcar să‑mi iau o înghețată, dar toată ziua m‑am plimbat 
prin oraș, am băut apă din fântânile arteziene și eram nespus 
de fericită. M‑am întâlnit cu un conațional care cânta la acor‑
deon  pe Champs‑Elysées și m‑am simțit datoare să‑i spun: 
„Domnule, nu mai cerși pe aici, că faci țara de râs!”. M‑a în‑
jurat: m‑a numit „comunistă nenorocită”. Nu știam cum să 
plec mai repede. L‑am sunat pe un foarte bun prieten, plecat 
de mult din România, compozitorul Vasile Șirli, un om de 
mare cultură și caracter, care era directorul Disneylandului. 
I‑am spus: „Vasile, sunt la Paris și n‑am nici un chior! Vino și 
ia‑mă, du‑mă să văd și eu Parisul!”. Iar el, foarte bucuros, mi‑a 
spus s‑o iau pe jos înspre Notre Dame și să‑l aștept acolo. 
Desigur că asta am făcut. A venit, m‑a luat, m‑a plimbat. 
A fost foarte drăguț! Așa am ajuns pentru prima dată în lu‑
mea civilizată. Am văzut lucruri pe care poate aveam dreptul 
să le văd mult mai devreme, să le înțeleg și să mă bucur de 
ele, dar așa a vrut Dumnezeu. Nu pot înțelege acest comu‑
nism, care ne‑a lipsit de libertate și ne‑a ținut tot timpul sub 
presiune. De ce ni s‑au furat anii, drumurile, posibilitățile? 
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Am călătorit prin lume, mi‑am căutat prietenii, m‑am bucu‑
rat și m‑am întristat de multe lucruri. Mi‑aduc aminte când 
au venit minerii la televiziune și l‑au adus pe eroul națiunii 
române, domnul Corneliu Coposu. L‑am văzut ieșind din tab 
în curte, luat la șuturi de așa‑zișii protestatari. Eram într‑o 
umilință îngrozitoare și ne întrebam: „Cum e posibil să se 
poarte așa cu un om atât de deștept, care a suferit și a dat 
dovadă de atâta caracter? Cum să fie, la vârsta lui, bătut și 
alungat cu șuturi pe scări?”. Ceva nu era în regulă! Așa am 
început să mă îndepărtez de toate. Poate că trebuia să mă 
implic mai mult, dar cred că nu eram bună nici măcar în 
calitate de martor pentru jocurile lor. Am decis să fac și eu 
ceva, dar pe o cu totul altă linie. Atunci am avut marele noroc 
să cunosc niște persoane care m‑au întrebat dacă vreau să vin 
în societatea pe care o formau, Femeile Balcanice. Mi‑a plă‑
cut cum sună și chiar era un proiect frumos. Doamna Dina 
Câmpeanu, Dumnezeu s‑o ierte, care a venit de la Paris după 
Revoluție împreună cu domnul Radu Câmpeanu, a avut ideea 
să facă această societate, la care să ne afiliem și noi, femeile 
din România. Exista deja o filieră formată în Balcani, în Grecia 
și în Bulgaria. S‑au adunat circa 40 de femei din diferite do‑
menii: doctorițe, fotografe, reporterițe ș.a.m.d., în ideea să 
facem ceva cu folos, fără bani. Să contribuim fiecare cât de 
bine puteam. Eu făceam repor taje  și interviuri, altele făceau 
fotografii, altele organizau eve nimente, astfel încât toate îm‑
preună constituiam un întreg frumos. De exemplu, am orga‑
nizat un concurs și am premiat câteva țărănci talentate din 
România: preoteasa de la Botiza, care țesea covoare cu lână 
vopsită în culori naturale, țărăncile de la Moldovița, care în‑
condeiau ouă, și pe femeile din Vâlcea, care confecționau cele 
mai frumoase ii. Le‑am adus pe toate la Teatrul Național și 
am făcut un mare spectacol, cu actori, premii și spectatori. 
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Apoi ni s‑a alăturat o doamnă doctor pediatru, care ne‑a spus: 
„Lucrez la un spital unde sunt aduși copii abandonați, lăsați 
în maternități, cu vârsta între o lună și un an. Acum, avem în 
jur de 30 de copii fără nume, nebotezați. Pe unul îl cheamă 
Podaru, pentru că l‑au găsit sub un pod, pe altul, care a fost 
găsit într‑o ghenă, l‑am numit Ghenoiu… Vă propun să facem 
o acțiune și să‑i botezăm, ca să aibă și ei identitate”. Ne‑am 
dus mai multe femei la căminul din Cotroceni, unde a venit 
un preot de la Mitropolie și fiecare dintre noi și‑a ales câte 
un copil. Am donat bani și am făcut o filmare pe care am 
dat‑o la televizor, pentru că am vrut ca în urma acestei ac‑
țiuni  să se deschidă o posibilitate pentru acești copii de a fi 
luați în familii, căci despre părinții lor nu se știa absolut ni‑
mic. Printre noi erau și femei de afaceri, astfel încât cele care 
au avut mai mulți bani și‑au ales copiii cei mai frumoși. Eu, 
la vremea aceea, nu câștigam bine, dar aveam prieteni și cu‑
noscuți – de exemplu, de la Institutul Apicol, și nu numai – 
care m‑au ajutat. Le‑am spus că vreau să botez niște copii și 
să‑mi facă lumânări fru moase, pentru că ne întreceam între 
noi care să fie nașa cea mai darnică. Mi‑au făcut două lumâ‑
nări superbe, din ceară naturală cu faguri. Am mers și la o 
florăreasă care mă cunoștea și mă iubea și i‑am povestit ce 
și  cum. Mi‑a pregătit două buchete extraordinare. Toată lu‑
mea alegea copii blonzi, cu ochi albaștri, iar eu am rămas cu 
doi băieței amărâți, slabi, nenorociți, care se uitau cu ochii 
bulbucați la mine. I‑am ales tocmai din cauza asta, eram con‑
vinsă că o să le port noroc! Mă tot gândeam ce nume să le 
dau. Imaginează‑ți cum ne‑am așezat toate în rând cu copiii 
în brațe. Venise și părin tele cu cristelnița, iar eu, cu cei doi 
în brațe, am zis așa: „Ca să le poarte noroc, m‑am gândit la 
părinții mei. De aceea pe unul vreau să‑l botez Valentin, 
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iar pe celălalt Dumitru, ca pe bunicul. Iar Dumnezeu de sus 
să‑i aibă în pază!”. Îmi amin tesc de acel moment și mă apucă 
plânsul, pentru că cel care se numea Valentin, după numele 
tatălui meu, tot timpul cât a durat slujba, m‑a fixat cu ochii 
într‑un fel pe care nu‑l pot reda. Toată lumea a observat asta! 
Parcă era hipnotizat! Cine știe ce s‑a întâmplat cu el, că nu 
a scos nici un sunet, doar mă privea țintă. Aveam sentimentul 
că e sufletul lui taică‑meu în el, cu toate că nu aveau nimic 
în comun la fizionomie. Iar copiii ăștia, Valentin și Dumitru 
(pe acesta toți îl numeau Mitică), au fost adoptați peste două 
luni de niște americani, deci au avut noroc. Vreau să cred că 
acum, după aproape 30  de ani, o duc foarte bine. Sigur că 
m‑am bucurat nespus când au fost adoptați, căci erau copii 
scăpați din infern, dintr‑o lume în care nu‑i aștepta nimic, 
fără nici o rădăcină, fără nici un sprijin. A fost o acțiune foarte 
frumoasă, care m‑a legat și mai mult de societatea aceasta. 
Am avut un spectacol la Sala Radio unde au venit Angela 
Similea și câțiva actori vo luntari. Banii adunați i‑am donat 
Secției de Hematologie a Spitalului Fundeni, unde erau mulți 
copii bolnavi. Am făcut reportaje, am dat iarăși totul la televi‑
zor ca să sensibilizez lumea, să știe ce se întâmplă la Fundeni 
cu acei copii bolnavi de leucemie. S‑au adunat, într‑adevăr, 
niște bani. O societate i‑a oferit Spitalului un aparat foarte 
scump, care detecta leucemia cu cinci ani înainte, iar câțiva 
copii au fost ajutați să meargă la Paris pentru transplant de 
măduvă. Dar să vezi cum se întorc lucrurile! Cu ajutorul ace‑
lui aparat foarte sofisticat și unic în țară, i‑a fost detectată 
mamei mele o boală de sânge. Mi‑am zis atunci că, ajutând 
pe alții, te ajuți, de fapt, pe tine. Am avut dintotdeauna o 
satisfacție enormă când am putut să‑i ofer cuiva ajutorul, cu‑
noștințele și dragostea. Poate că nu e bine că povestesc asta, 
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pentru că tot ce am făcut a fost dezinteresat și din toată inima, 
dar nu pot să nu spun ce mult m‑am atașat de cei care aveau 
nevoie de ajutorul meu. De exemplu, așa m‑am apropiat de 
o casă de copii care se afla lângă televiziune. Erau vreo sută 
de copii acolo. Poate tocmai din cauza dorinței mele nesatis‑
făcute de a fi mamă îi căutam peste tot. Recunosc faptul că 
nu am avut spiritul de aventură ca să fac un copil doar pentru 
mine. Am considerat dintotdeauna că un copil trebuie să aibă 
totul când vine pe lume, pentru că el nu este vinovat cu nimic. 
Îmi părea o nedreptate să‑l aduc pe lume oricum. Am trăit 
cu acest regret toată viața, dar am investit, atât cât am putut, 
în alții. Aveam atâta energie pentru ei, încât m‑am implicat cu 
trup și suflet pentru casa aceasta de copii, care m‑a ajutat și pe 
mine. Într‑un fel, devenisem mama Ileana pentru ei. De câte 
ori mergeam acolo, mă simțeam minunat! Pe o parte dintre 
ei îi luam acasă, i‑am dus și la Buturugeni. Cu acești copii am 
făcut emisiuni, sărbători, zile de naștere. Atunci am înțeles ce 
important este ca un copil să aibă și tată, și mamă, și iubire 
în familie. Am aflat niște povești zguduitoare, pentru că fie‑
care venea cu câte o dramă. Îi admir cu toată ființa pe oamenii 
care au curajul să adopte un copil, să‑i devină un părinte res‑
ponsabil pentru toată viața. Este o generozitate pe care de 
multe ori nu poți să o înțelegi. Cum poți avea un astfel de 
devotament pentru niște suflete care, în fond, sunt străine? 
Acei copii aveau ne voie să spună cuiva „mamă”, să ia pe cineva 
de mână, să‑i învețe cineva cum se sparge un ou, cum se face 
o clătită. La Buturugeni le‑am arătat cum să scoată apă, să 
stea la masă, să se comporte normal, să‑i spună bunica Nina 
mamei mele, adică îmi plăcea să‑i fac să se simtă ca în familie. 
La televiziune toți îi știau drept copiii doamnei Ileana. Când 
erau întrebați: „Măi, da’ voi ai cui sunteți?”, ei răspundeau 
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în cor: „Suntem ai mamei Ileana!”. Fiecare apăruse din toate 
iubirile mele trecute. Acum, la bătrânețe, am o mare bucurie, 
căci bătrânețea e mai ușoară când ai un copil să te sprijine. 
Iar eu am atâția! Ei mă fac să mă simt bine, iată, de 30 de ani. 
Unora le‑am fost alături în momente atât de dificile, încât 
nici nu vreau să‑mi amintesc. Acum sunt mari, iar eu am ră‑
mas aceeași mamă Ileana. Îmi tot scriu de pe unde sunt: din 
America, din Germania, din alte țări ale lumii, pentru că nu 
mă uită niciodată. Iar eu mă minunez de amănuntele pe care 
și le amintesc, căci eu le‑am uitat de mult. Îmi scriu, bunăoară: 
„Cum credeți că pot să uit prima mea zi de naștere, la care 
ați venit cu tort și cu flori?”. Deci totul conta pentru ei! Acum, 
tot acel bine făcut cu drag, prin dragoste, mi se întoarce și mă 
împlinește. Nici o secundă nu am senzația că sunt singură! 
Mi‑au umplut acel gol! Iar recunoștința și iubirea sunt cea 
mai mare răsplată! Am făcut și pentru alții mai puțin necăjiți 
la fel de mult bine. Se întâmplă că uită să‑mi zică „bună ziua”, 
dar viața le echilibrează cum știe ea mai bine!

Deseori, de unde te aștepți cel mai puțin…

Oricum, sunt sigură că, dacă dai, primești! Adela, care vine 
la mine în fiecare an, îmi spune: „Să nu te gândești vreodată 
că vei rămâne singură! Eu te voi ține la bătrânețe, o să am 
întotdeauna grijă de tine!”. Nici nu m‑am gândit, dar, totuși, 
când vine din partea unui copil pe care l‑ai luat cândva din 
Deltă și a ajuns om mare, e o satisfacție de nedescris!

Cum mergeau lucrurile la televiziune? Erai la fel de implicată?

După Revoluție, rămăsesem numai la partea tehnică, nu 
apăream video. Venise, în calitate de președinte, domnul aca‑
demician Răzvan Theodorescu, care aflase că sunt doar  ilus‑
trator muzical, pentru că dintotdeauna am stat în banca mea, 
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ca să nu mă vadă nimeni. Într‑o zi, din una în alta, a întrebat: 
„Aveți aici o fată, Ileana Popovici. Am văzut‑o în Reconstituirea 
și  în mai multe filme. De ce nu facem cu ea o emisiune ma‑
tinală? E drăguță… Ia să o căutați și să o aduceți la mine!”. 
Am lucrat multă vreme ca ilustrator muzical și la redacția 
Divertisment. Domnul Răzvan Theodorescu ne‑a chemat pe 
mine și pe șeful de departament, Mitică Moroșanu, și a in‑
sistat să facem o emisiune matinală. Astfel s‑a născut emisiu‑
nea Bună dimineața, pe care am primit‑o cu foarte mult drag 
și entuziasm. Redactor era pe‑atunci Ovidiu Dumitru. Am 
prezentat prima mea emisiune de la mare, la Costinești, și de 
la Tulcea, în Deltă. Și pentru că iubesc foarte mult natura, 
mi‑am propus să fac o emisiune în care să scot oamenii din 
casă și să‑i duc la plim bare, să‑i duc la mare sau la munte… 
Toată lumea se mira: „Măi, dar nu e greu să te cari cu apara‑
tele alea prin munți, pe toate dealurile, când poți să stai liniș‑
tită în studio și să‑ți faci treaba?”. Dar pe mine mă tot trăgea 
să merg prin țară, iar pentru asta am primit foarte multe scri‑
sori de mulțumire. Țin minte o scrisoare pe care mi‑a trimis‑o 
o femeie din Bacău, în care spunea așa: „Doamnă Ileana, îmi 
plac atât de mult emisiunile dumneavoastră și le aștept cu 
sufletul la gură, ca să mă plimbați prin toată țara. Sunt para‑
lizată și nu pot merge. Nu pot ieși din casă, dar, cu ajutorul 
emisiunilor pe care le faceți, umblu și eu”. Astfel de mesaje te 
fac responsabil și îți dau putere pentru noi idei, pentru a con‑
tinua și a face cât mai multe lucruri care să le placă oamenilor. 
După Bună dimineața au apărut altele: Micul dejun, Micul 
prânz, Micul nu știu ce, ’neața, Bună seara, de tot felul! Acum, 
mulți înjură Televiziunea Română și nu înțeleg de ce, pentru 
că a avut părțile ei foarte bune, pe care le are în continuare, 
mai ales cele legate de cultură. Poate că o bună parte dintre 
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cei care au venit fără a iubi instituția aceasta au făcut‑o pen‑
tru bani, pentru lefuri mari, distrugând tot ce era valoros. Iar 
în bună parte, au și reușit. Noi, cei care am fost și cei câțiva 
care au mai rămas acolo, am fost acuzați deseori de tot felul 
de chestii, că am contribuit la construirea socialismului în 
România ș.a.m.d. Dar Televiziunea Română a făcut lucruri 
memorabile, piese de teatru, filme, a consacrat actori și cântă‑
reți români de mare valoare, care au rămas în istorie și în ar‑
hive. Acum, vedem peste tot diverse imagini din Televiziunea 
Română pe care scrie „Arhivă personală” sau „YouTube”, dar 
nicăieri nu scrie „Televiziunea Română”. De exemplu, așa ceva 
se întâmplă cu imaginile operatorului George Pascaru, care 
are 80 de ani și a făcut primele filmări de folclor cu Marioara 
Murărescu, care sunt extraordinare, sau cu emisiunile Aurorei 
Andronache și ale altor realizatori! Emisiunea aceasta a fost 
o împlinire în televiziune: combinam, îi făceam și ilustrație 
muzicală, eram în relații cu publicul, deseori în direct. Am 
cutreierat țara în lung și‑n lat, am cunoscut oameni deosebiți 
și poveștile lor m‑au îmbogățit emoțional și spiritual, moti‑
vându‑mă să mun cesc cu mai multă dăruire. Am legat multe 
prietenii cu per soane din di verse categorii sociale, pe care le 
port în suflet. Am realizat odată o emisiune pe Transfăgărășan 
și am rămas pe Muntele Moldoveanu cu prietenul meu, pic‑
torul Mihai Bandac, un împătimit iubitor al munților, care 
mi‑a propus să urcăm mai sus. Era prin luna august și am dat 
acolo de o stână. L‑am cunoscut pe baci, care avea un nume 
ca din povești: Sabin Graur! Era un om așezat, liniștit, care 
nu voia să vorbească și nici să dea interviuri. Mai pe la prânz, 
m‑am dus la el și l‑am luat cu binișorul: „Ce mai faceți pe‑aici? 
Cum petreceți timpul? De când ascultați radio?”, pentru că 
era un foarte fidel ascultător de radio. A început să‑mi  po‑
vestească: „Sunt pe munți din ’36. Vin din satul Corbii Mari, 
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de lângă Nucșoara, unde au stat toți cei care au luptat împo‑
triva comu nismului, pe care toată lumea îi numea legionari 
și bandiți”. Știa totul, era informat la zi, pentru că stătea lipit 
de radio. Am încercat să‑l descos pe baciul Graur, căci auzisem 
câte ceva despre oamenii munților, mulți dintre ei având po‑
vești dramatice. L‑am întrebat dacă i‑a văzut și în zona lui, 
dacă a vorbit cu ei. Dar mi‑a răspuns cam cu frică: „Veneau, 
veneau, dar nu i‑am văzut. Le lăsam de mâncare, dar ni se 
plătea  totul când coboram. Numai că noi nu prea coboram 
din munte”. L‑am întrebat de ce și mi‑a spus: „Păi, dacă aș fi 
coborât la Făgăraș, m‑ar fi luat poliția și m‑ar fi bătut. Dacă 
aș fi coborât la Nucșoara, m‑ar fi dus la Pitești și m‑ar fi luat 
la întrebări pe cine am văzut. Oamenii aceia erau foarte buni 
și tot ce le dădeam îmi era plătit sau întors de familiile lor. 
Nu am avut cu ei probleme niciodată!”. M‑am împrietenit 
cu baciul Sabin Graur și după aceea am mers de multe ori la 
el. Am avut și un concurs în timpul unei emisiuni în care 
i‑am oferit un radio‑tranzistor performant, ca să poată auzi 
toate posturile din lume. Iar odată, paznicii de la poarta 
televiziunii  m‑au chemat, spunându‑mi că sunt așteptată de 
cineva. Am coborât și ce să vezi? Era baciul Graur, cu o pungă 
mare cu brânză. Mi‑a zis așa, în felul său retras: „Doamnă 
Ileana, nu v‑am văzut de atâta vreme și am venit să vă văd!”. 
A fost cea mai mare dovadă de apreciere și recunoștință! M‑am 
emoționat așa de tare! L‑am luat cu mașina, l‑am plimbat 
prin București, i‑am arătat mai multe biserici, Cotroceniul și 
alte locuri frumoase. A fost tare fericit! Cam așa erau legătu‑
rile pe care le aveam cu oamenii de prin toată România! Tot 
în acea perioadă m‑am împrietenit cu Veta Biriș. I‑am făcut 
o emisiune frumoasă și am devenit ca două surori. Și ce prie‑
tenii am legat cu Ioan Bocșa, cu profesorul de virusologie 
Nicolae Cajal, o mare somitate, pe care toată lumea îl admira! 
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Și toate datorită emisiunilor pe care le făceam cu sufletul. 
Ajungeam să‑i iubesc pe cei pe care îi filmam, pentru că îi 
apreciam foarte mult. La rândul lor, și ei aveau respect față de 
mine. Odată, am făcut o emisiune cu campioana Lia Manoliu, 
pe atunci președinta Comitetului Olimpic Român. Era bol‑
navă și avea deja o vârstă. L‑am întrebat pe operator dacă 
putem face în așa fel încât să arate mai bine pe ecran. George 
Pascaru, colegul meu fidel și foarte priceput, mi‑a spus: „Am 
eu un sistem extraordinar: un ciorap! Îl punem pe obiectiv și 
funcționează ca un filtru, încât nu se mai văd nici riduri, nici 
pete, nimic!”. Era foarte inventiv! A făcut toate emisiunile de 
folclor ale Marioarei Murărescu, inclusiv imaginea călare pe cal. 
Toată lumea credea că era călare însăși Marioara Murărescu, 
când de fapt era o fată din Mehedinți. Multe filmări am făcut 
în Delta Dunării când a apărut pentru prima dată la televizor 
Anton Roman, care a ajuns un scriitor cunoscut, autorul unor 
rețete extraordinare. Era un băiat talentat și deștept, care a 
fost ghidul lui Cousteau în Delta Dunării. Acesta venise în 
luna martie în Deltă, iar barca lui s‑a dezechilibrat și Cousteau 
a căzut în apă. Roman a sărit repede după el și l‑a scos. Cine 
știe ce se putea întâmpla… Au rămas prieteni, iar eu am rea‑
lizat o emisiune pe cinste. Și Maricica Stan de la Târgu Ocna 
era o admiratoare de‑a mea. Nu o cunoșteam, însă mă întreba 
deseori în scrisori de ce nu fac o emisiune Bună dimineața în 
orașul ei, pentru că e tare frumos. Ce crezi? M‑am dus într‑o 
iarnă, ne‑am întâlnit la gară, ne‑am cunoscut și ne‑a fost 
ghid. A ieșit o emisiune extraordinară! În felul acesta, românii 
au văzut Târgu Ocna, Salina, Biserica de Sare și alte locuri 
frumoase. De asemenea, am filmat la Coștila, locul de unde 
se fac transmisii în toată Transilvania și unde nimeni nu fu‑
sese  vreodată să filmeze. Toți cei care lucrau acolo trăiau în 
condiții foarte grele, din cauza înălțimii și a presiunii aerului. 
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Tot atunci am ajuns și la Crucea de pe Caraiman, care nu era 
luminată. Trebuie să spun că, prin intermediul emisiunii, am 
insistat să o lumineze din nou, iar luminițele de pe Crucea 
de pe Caraiman s‑au reaprins. Am fost și pe Vârful Omu, la 
Mălăiești. Cu ajutorul emisiunilor mele, spectatorii au văzut 
o bună bucată de țară și sper că au meritat toate eforturile. 
Pentru rețetele culinare din emisiune am chemat‑o pe doamna 
Draga Olteanu. Am făcut un reportaj cu familia profesoru‑
lui Nicolae Cajal, ilustru om de știință. Avea un câine șoricar 
pe care îl chema Virus. Deci Televiziunea Română a avut un 
mare merit, iar lucrurile astea trebuie să se știe.

Când teai hotărât să pleci de la televiziune și din ce motiv?

Anul 1997 mi‑a schimbat total viața. Totul s‑a întors pe 
neașteptate într‑o altă direcție, pentru că mama era foarte 
bolnavă și eram atât de necăjită, încât nu mai vedeam nimic 
în jur. Am fost foarte legate una de cealaltă, eram confidente, 
suflete‑pereche, iar îngrijorarea și preocuparea pentru ea mă 
copleșeau. În acea stare de totală răvășeală, Dumnezeu a vrut ca 
cineva să‑mi aducă o veste de departe. Cel care mi‑a adus vestea 
a fost Bogdan Cruțescu, care tocmai venea de la Festivalul de 
la Sanremo. Țin minte că era în februarie, când ne‑am întâlnit 
întâmplător. Mi‑a zis: „Dragă doamnă Ileana, vă transmit multe 
salutări de la doctorul Tudor Gheorghiu, de la Sanremo”. Am 
rămas foarte mirată și aproape că am avut un șoc! I‑am zis: 
„Cum? Ce caută Tudor la Sanremo?”. Bogdan mi‑a povestit 
că a fost la Sanremo, la Festival, că a stat la Tudor și că acesta 
a fost foarte drăguț cu el. Apoi, l‑a rugat ca, dacă mă vede 
vreodată, să‑mi transmită salutări. Doamne, era iubirea mea 
din tinerețe, din perioada filmului Reconstituirea! Trecuseră 
aproape 30 de ani. Am fost copleșită, pentru că în capul meu ră‑
măsese o poveste neterminată. L‑am rugat să‑mi dea  numărul 
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de telefon al lui Tudor, însă n‑am mai apucat să‑i telefonez. 
Nu peste mult timp, prin martie, Tudor a venit în România 
și m‑a sunat. Nu pot reda cât de mult m‑am bucurat, mai 
ales că treceam printr‑o perioadă foarte grea. Mi‑a povestit 
că locuia la Sanremo de șapte ani. Plecase după Revoluție, 
din cauza minerilor de la Universitate. Se săturase să tot spere 
și să creadă în România. Deodată, m‑am trezit că‑mi spune: 
„Dacă vrei să vii la mine, vino! Te aștept!”. Am luat‑o în se‑
rios, dar m‑am gândit mult ce să fac. După o jumătate de an, 
am luat decizia.

Dar încă lucrai la televiziune…

Da! Făceam emisiunile matinale și videomagazin. Am rea‑
lizat și prima emisiune Ziua Europei, într‑o duminică, în cali‑
tate de producător. Atunci am luat pe lângă mine copii foarte 
buni, pe care i‑am crescut din punct de vedere profesional, 
iar acum sunt personalități în televiziune. Sunt mândră de 
Mircea Radu, Diana Pascal și Radu Găină, copii mei de su‑
flet,  și îmi pare bine că le‑am oferit posibilitatea să arate ce 
știu și ce pot, pentru că s‑a dovedit că au valoare. Deși a tre‑
cut ceva timp de atunci, suntem în relații apropiate. Ne în‑
tâlnim, ne respec tăm  și mă bucură toate reușitele lor. Iar în 
privința lui Tudor… Am luat avionul și ne‑am întâlnit, după 
33 de ani, în Aero portul Malpensa. I‑am spus de la bun în‑
ceput: „Să știi că nu mai sunt așa subțirică, cum mă știai…” 
Mi‑a răspuns: „Nici eu nu mai am părul acela pe care îl știai. 
Am mai chelit”. În sfârșit, ne‑am întâlnit și a fost ca prima 
oară, doar că am reluat totul la o intensitate mult mai mare. 
Cred că ne‑am regăsit în momentele cele mai potrivite ale 
vieții. După acea reîntâlnire, am simțit că putem întemeia o 
familie și că Tudor este omul cu care pot și vreau să rămân 
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împreună pentru totdeauna. Ne cunoșteam de multă vreme, 
din copilărie. Aveam foarte multe în comun! Dar cel mai 
important este că între noi a existat o mare iubire. A  venit 
într‑un moment tragic pentru mine: pierderea celei mai dragi 
și mai scumpe ființe, mama! Această întâmplare m‑a ajutat 
să  înaintez și să depășesc un moment atât de greu. Cred că, 
pentru fiecare dintre noi, mama înseamnă enorm, dar eu am 
considerat‑o pe mama mea foarte specială, foarte bună, 
foarte  talentată și deșteaptă, deschisă, cu multă deschidere 
spre lume, veselă și primitoare, extraordinar de devotată fa‑
miliei și meseriei sale de inginer agronom. Cunoștea denu‑
mirile științifice ale tuturor plantelor și era o mare iubitoare 
de natură. Când a plecat pe ultimul drum, după acea grea și 
dureroasă despărțire, am înțeles că singurul om cu care pot 
să merg mai departe este Tudor.

Pe care mama la cunoscut cu mulți ani în urmă…

Nu numai că l‑a cunoscut, dar și l‑a dorit întotdeauna ală‑
turi de mine. Ți‑am mai spus că, deși nu l‑a văzut în toți acei 
ani, îmi spunea: „Tudor era un băiat pentru tine!”. Ce intuiție 
extraordinară a avut!

Încrederea mamei tea influențat să iei decizia de a fi cu 
Tudor?

Bineînțeles că m‑a influențat! Cu atât mai mult, pierde‑
rea ei a coincis cu revenirea lui în viața mea. Abia atunci am 
simțit că televiziunea a ajuns pe planul doi pentru mine și am 
înțeles  că a întemeia o familie, un cămin este mult mai im‑
portant chiar și față de televiziune, care a fost dragostea mea 
cea mai mare, căreia i‑am dăruit o bună parte din viață. Atunci, 
însă, am hotărât să renunț la ea și să‑mi urmez îndemnul inimii. 
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Am rămas în continuare o colaboratoare permanentă, pentru 
că am lucrat mulți ani pentru TVR Internațional. Iar prie‑
tenele mele dragi Magdalena Mărculescu și Luminița Coler, 
despre care ți‑am mai povestit, mi‑au cumpărat de ziua mea o 
cameră de filmat. Era una foarte performantă, mică, ușor de 
purtat și am folosit‑o la mai multe reportaje pe unde am um‑
blat, în mod special în SUA, Canada, Italia, Elveția, Germania, 
Spania și Franța. Odată, am făcut turul Americii singură, cu 
camera în spate. Mi‑am filmat și mi‑am montat toate inter‑
viurile. Era prin 1995. Iar cu Femeile Balcanice am ajuns chiar 
și la Națiunile Unite. La Casa Albă, am mers, de Crăciun, cu 
Corul de Copii Radio, condus de doamna Elena Văcărescu, 
unde am dat un concert care a avut mare succes. Norocul 
meu a fost să merg cu ei și să fac un reportaj impresionant, 
împreună cu câțiva copii talentați, printre care un violonce‑
list și un pictor. Așa am străbătut aproape toată America, de 
la Los  Angeles, San  Francisco, New York și Atlanta până la 
Toronto și Niagara. Am filmat totul singură. Într‑un fel, l‑am 
avut ca mentor pe Ioan Grigorescu, care făcea Spectacolul lumii, 
o emisiune pe care am apreciat‑o foarte mult! Era un scriitor, 
un publicist și un ilustru om de televiziune. Își filma și își 
monta singur toate reportajele. Am mers pe urmele lui și am 
reușit. Am cunoscut și diaspora românească din America anu‑
lui 1996. Totodată, m‑am reîntâlnit cu prietena mea Luminița 
Coler, care mi‑a oferit un mare sprijin în toate plimbările mele 
prin America, găzduindu‑mă la prieteni de‑ai ei din diverse 
regiuni și rugându‑i să mă însoțească, astfel încât să nu plă‑
tesc hoteluri și drumuri. Am făcut prima filmare și primul re‑
portaj în 1992, la Muzeul de Artă din Philadelphia. Am adus 
în fața telespectatorilor 32 de lucrări semnate de Brâncuși.



Cu Luminița Coler Shapp

În Philadelphia



Muza adormită, Constantin Brâncuși, 
la The Metropolitan Museum of Art, New York

Cu Nadia Lacoste, la Princess Grace Irish Library din Monte Carlo



Cu HSH Albert al II-lea, Prinț de Monaco

Cu pianista Lory Wallfisch



Cu Nek, la Sanremo

Cu Mario Luzzatto Fegiz, jurnalist, critic muzical



Cu Stefano Bollani, pianist de jazz

La Festivalul de Muzică de la Sanremo, cu Adriano Pennino, 
Fio Zanotti, Peppe Vessicchio



Cu Laura Rio și Paolo Giordano (jurnaliști la Il Giornale)

La festivalul de la Sanremo, cu formația Matia Bazar
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Observ că neam întors puțin în timp, în anul 1992…

Da, în 1992. În America am cunoscut diverse comu‑
nități. Am vizitat comunitatea Amish, la 200 de kilometri de 
Philadelphia. Aceștia s‑au așezat în America cu câteva sute  de 
ani în urmă, plecând din Alsacia din cauza religiei, pentru că 
luteranii erau urmăriți și persecutați în Europa. Poartă și acum 
acele pălării în stil olandez. Trăiesc fără curent electric, fără 
multe alte utilități, dar am aflat că, pe vremea lui Ceaușescu, 
trimiteau multe ajutoare în România.

În ce constau ajutoarele? Erau produse agricole?

De la produse agricole până la… vaci. Au trimis un avion 
cu vaci la Ițcani, lângă Suceava. Tocmai de aceea reportajul 
meu s‑a numit De la Lancaster la Ițcani. Ce fel de oameni 
sunt ei, atât timp cât i‑au ajutat pe săracii din România tocmai 
din America?

Fără tehnologii, fără electricitate și totuși să ai ce să le oferi 
altora… Incredibil!

Ține probabil de religia lor. Acolo am cunoscut persoane 
cu care păstrez și astăzi legătura. Îmi plăcea la nebunie să fac 
filmările singură, să‑mi montez aparatul, să iau interviurile, ceea 
ce avea să mă ajute și mai târziu. Ne întoarcem în anul 1997, 
când am plecat din România la Sanremo pentru a rămâne cu 
Tudor, care a devenit soțul meu cu acte în regulă și cu nuntă 
la biserică, prima și unica mea nuntă la biserică! Adevărata 
căsătorie a vieții mele a fost aceasta, pentru că legătura în fața 
lui Dumnezeu este cea mai importantă. Iar relația mea cu 
televiziunea s‑a prelungit datorită camerei pe care am primit‑o 
de la prietenele mele, ca să nu sufăr prea mult din cauza des‑
părțirii de meserie și să‑mi pot face damblaua în continuare. 



124

Radmila Popovici

Cu ajutorul ei, la Sanremo am cunoscut povestea unei des‑
cendente a familiei Mavrocordat, care plecase de la Iași și 
ajunsese călugăriță la o mănăstire carmelitană din Franța. S‑a 
mutat apoi la Sanremo, unde a înființat o altă mănăstire, des‑
pre care am realizat un reportaj. Acest fapt ne‑a ajutat foarte 
mult, întrucât Primăria a aprobat funcționarea unei biserici 
românești ortodoxe – tot mai frecventată de români de vreo 
șapte ani  – în fosta mănăstire carmelitană. Când m‑am dus 
la Sanremo, erau puțini români, îi numărai pe degete. Acum 
sunt peste trei mii. La început, m‑am simțit străină, pentru că 
am plecat din me diul meu, din viața artistică, de lângă prie‑
tenii cei mai buni. Am ajuns într‑o lume pe care n‑o cunoș‑
team, iar în partea aceasta de Nord a Italiei oamenii nu sunt 
foarte prietenoși. Te acceptă destul de greu, dar, ce‑i drept, 
dacă o fac, e pentru toată viața! Totuși, sunt destul de  sus‑
picioși, zgârciți și foarte închiși. Iar eu îmi ofeream mereu 
sufletul pe tavă. Bineînțeles că nu mi‑a fost ușor să‑mi fac 
prieteni, dar, încet‑încet, lucrurile au început să se așeze. Am 
început să caut subiecte pentru emisiunea Lumea și noi, de 
la România Internațional. Mai întâi, am mers la diaspora ro‑
mână din Italia, unde am găsit români excepționali, printre 
care și un sculptor foarte bun, Benone Olaru. Ceva mai târ‑
ziu, am cunoscut la Monte Carlo o persoană de care mă leagă 
foarte multe amintiri și‑I mulțumesc lui Dumnezeu că am avut 
norocul să întâlnesc un asemenea om. Mă refer la doamna 
Nadia Lacoste (numele de fată este Mărculescu), coordonator 
al Biroului de Presă de la Curtea Regală a Statului Monaco. 
Această doamnă extrem de inteligentă a realizat la Monaco 
majoritatea festivalurilor de teatru, de film și de circ. Eveni‑
mente colosale, create de o femeie plecată din România în 
anul 1940; am aflat că fusese iubita lui Mihail Sebastian. 
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Datorită prieteniei și amabilității sale, am acumulat multă  in‑
formație despre personalitățile din acea zonă, inclusiv despre 
directorul Operei din Monte Carlo, domnul John Modler, 
născut la Techirghiol, un român plecat de multă vreme, dar 
cu dragoste pentru România. Într‑o seară, grație marelui di‑
rijor  Lawrence Foster, care a fost timp de  15  ani director 
artistic al Orchestrei Simfonice din Monte Carlo, căsătorit 
cu o româncă, Angela Foster, am fost la un concert aniversar 
150 de ani a Orchestrei Filarmonice din Monaco. Ce bucurie 
am avut să asist la un eveniment de o asemenea grandoare, 
unde s‑a cântat numai Beethoven, solist fiind marele violonist 
rus Maxim Vengherov, care trăiește de foarte multă vreme în 
străinătate. Totul s‑a produs sub auspiciile Palatului Regal al 
prințului Albert, prezent aproape la orice manifestare, în spe‑
cial la cele culturale. După acel concert, s‑a dat o petrecere, 
iar  gălăgia cea mai mare era la două mese: cea a rușilor lui 
Vengherov și cea a românilor domnului Foster. Se auzea vor‑
bindu‑se numai rusește și românește. Domnul Foster a făcut 
enorm pentru muzica lui Enescu, timp de mai mulți ani fiind 
directorul Festivalului „Enescu”. De altfel, tot de la doamna 
Nadia Lacoste am aflat că Principele Albert de Monaco, care 
a crescut sub ochii ei, este un mare susținător și iubitor al 
României, însă, ca toți oamenii cu bun‑simț, nu face tam‑tam 
din ajutoare și actele de binefacere. Odată, într‑un avion, am 
aflat absolut întâmplător de la cineva că spitalul din Singureni, 
județul Giurgiu, unde sunt tratați copiii bolnavi de SIDA, 
este construit și susținut de Prințul Albert. La aniversarea 
Nadiei Lacoste, am avut ocazia să‑l întâlnesc personal. Atunci, 
ea a primit un înalt ordin cultural, după care s‑a dat o mare 
petrecere. Am fost singura persoană care a avut permisiunea 
să filmeze evenimentul. La un moment dat, m‑am  apropiat 
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de Prințul Albert și i‑am mulțumit pentru tot ce a făcut pentru 
România. S‑a emoționat, i‑au dat lacrimile și m‑a pupat. Cei 
de acolo au rămas impresionați de acest gest. Erau curioși 
ce i‑am spus Prințului la ureche de a avut o asemenea reacție. 
E o mare bucurie să întâlnești oameni din afară care îți iubesc 
țara! Am fost foarte încântată să înregistrez acele întâlniri 
deosebite. Odată, mer geam în tren alături de două doamne  și 
am intrat în vorbă. Atunci am aflat că una dintre ele repre‑
zenta Fundația „Acerbi” din Castel Goffredo, care oferă anual 
un premiu literar unei țări. Giuseppe Acerbi, care a trăit între 
1773 și 1846, a fost un mare diplomat, om de știință, amba‑
sador și literat. A dus faima Italiei în toată lumea. Când am 
aflat că această fundație culturală se ocupă de literatură, pa‑
trioată cum sunt, i‑am spus despre România, care nu fusese 
premiată niciodată. Am început să‑i vorbesc despre scriitorii 
noștri foarte buni și am reușit să‑i stârnesc interesul pentru 
România și pentru literatura română. Am realizat un interviu 
pentru televiziune în care am prezentat toate datele despre 
festival și am făcut un reportaj despre italieni și despre oameni 
din toată lumea care învață limba română la Universitatea din 
Pisa, sub coordonarea profesorului Bruno Mazzoni. Am pro‑
movat ideea că și românii ar putea să participe la Festivalul 
din Castel Goffredo, astfel încât în anul următor acesta să fie 
dedicat literaturii române. Așadar, în 2005, scriitorii români 
Marin Mincu, Mircea Cărtărescu și Răsvan Popescu au fost no‑
minalizați la Premiului Literar „Giuseppe Acerbi”. Ce mândră 
am fost că acest concurs literar foarte special a făcut posibilă 
traducerea cărților autorilor noștri în limba italiană! Conform 
regulamentului, cărțile celor nominalizați sunt oferite citito‑
rilor unei biblioteci, iar ei decid care carte a fost mai intere‑
santă, deci cine trebuie să ia premiul. M‑am bucurat enorm 
la premiere, pentru că Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana 
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au fost distinși cu Premiul „Giuseppe Acerbi”. Totdeauna am 
considerat că trebuie să fim cunoscuți și sub aspectul acesta, 
nu numai să auzim că românii sunt „răi”, „violenți” și „hoți”. 
Am văzut în Italia români de tot felul. Odată, la Sanremo, 
mi s‑a întâmplat un lucru simpatic, dar trist în felul său. Um‑
blam prin mercato când, la un moment dat, aud o voce de 
bărbat: „Doamnă Ileana, ce faceți aici? Aveți grijă la poșetă, că 
tocmai pe dumneavoastră voiam să vă «operăm»!”. „Ce vrei 
să spui?”, îl întreb pe tip, la care el îmi răspunde: „Păi, vă știm 
și noi de la televizor și ar fi păcat să rămâneți fără bani”. N‑am 
comentat nimic. Pen tru mine, a fost o lecție cum să mă com‑
port la cumpărături, cum să țin geanta, banii. Cine știe, poate 
că data viitoare colegii „de gardă” s‑ar putea să nu mă recu‑
noască… Deci televiziunea mi‑a adus și astfel de avantaje. Toate 
aceste experiențe m‑au făcut să văd viața altfel. Pot spune că 
aceasta a fost perioada mea de maturizare, la bătrânețe. Destul 
de târziu. Totuși, viața mea în Italia n‑a fost prea roz, pentru 
că a trebuit să‑mi schimb total nu doar mediul, ci și modul 
de viață. Am lucrat un timp împreună cu soțul meu, doctor 
stomatolog, la cabinetul său. Nu m‑am gândit niciodată că 
voi face asta, pentru că n‑am avut nimic absolut în comun 
cu medicina. Dar iată că am făcut și lucrul ăsta, pentru că, 
atunci când iubești pe cineva, faci orice, numai să‑i fii aproape. 
Odată, a intrat cineva în cabinet la Tudor și, văzându‑mă, 
a spus: „Dumneavoastră, doamnă, semănați cu o actriță de la 
București. Era una care juca prin filme…” Iar eu, făcând‑o pe 
naiva: „Mai mulți spun că semăn cu o actriță. Oi fi semănând, 
dar nu‑s ea”. Persoana a insistat: „Dar și vocea vă seamănă foarte 
mult!”. N‑am avut curajul să recunosc. Or, în viață, pentru a 
avea ceva, trebuie să renunți la altceva. Renunțarea mea la 
viața pe care am trăit‑o până la Tudor a meritat întru totul, 
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deoarece am făcut‑o din inimă și din iubire. Asta m‑a motivat 
și m‑a încurajat întotdeauna, în orice am făcut! Firește, am 
tânjit mereu după casă, voiam să stau la Buturugeni, la țară, 
cu căței, cu iarbă, cu pomi, cu cele dragi mie în copilărie. Nu 
mi‑a plăcut să stau la oraș, cu toate că Sanremo este un orășel 
liniștit, frumos, curat, unde are loc Festivalul „Della Canzone 
Italiana”, foarte drag mie, la care am participat din ’98 în fie‑
care an, făcând transmisii pentru televiziune ori de câte ori mi 
s‑a cerut. Ce‑i drept, mai târziu, nu i‑a mai interesat Sanremo, 
chiar dacă munceam gratis. Erau prea preocupați de politică 
la Televiziunea Română. Am colaborat, în schimb, foarte bine 
cu Radio România Cultural, la „Actualități”, în special cu Andrei 
Partoș, cu care făceam transmisii în direct. Cei de acolo mă 
numeau la giornalista rumena, pentru că nici un alt jurnalist 
român nu a pus piciorul pe acolo, decât poate vreo doi‑trei 
redactori de la Radio. Eu însă am continuat, pentru că era 
meseria mea și îmi plăcea să văd lucruri noi, să învăț și să 
împărtășesc cu alții, chiar dacă eram la pensie. Așa că merg  la 
festival în fiecare an. Îmi place să văd scenografia, să aud su‑
netul, să aflu cum e prelucrat, să vorbesc cu maeștrii de sunet, 
cu orchestratorii, care sunt ex traordinari, să îi cunosc pe toți 
jurnaliștii care discută despre muzică. Este un fenomen  cul‑
tural care merită să fie văzut.

Ai învățat limba italiană? Comunici ușor?

Am învățat italiana. Am dat chiar interviuri la Televiziunea 
Italiană și am fost foarte bine primită, căci mulți au simpatie 
pentru România. O bună parte dintre italienii cu renume au 
fost în România: Al Bano, Toto Cutugno, Stefano Bollani, Eros 
Ramazzotti și Caterina Caselli, care acum este un bun mana‑
ger și produce cântăreți extraordinari. Pe vremuri, fiind inter‑
pretă, a fost idolul meu și i‑am mărturisit odată: „Să știți că, 
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atunci când eram tânără, v‑am cântat toate cântecele, pentru 
care se făceau texte românești”. A fost plăcut surprinsă și și‑a 
adus aminte cu dragoste și emoție cum a participat la Festi‑
valul de la Brașov, „Cerbul de Aur”. Mi‑a spus că este dornică 
să vină oricând în România, pentru că, din punct de vedere 
cultural, suntem o țară foarte bine văzută în Italia. Experiența 
italiană m‑a ajutat să aflu multe despre cultura lor, să‑mi placă 
să‑i privesc la televizor, să le vizionez filmele. Am avut ocazia 
să mă apropii de tot ce a făcut Zeffirelli, pe care pur și simplu 
îl ador. Este un om de ținut la icoană. Îl consider un mare 
regizor și scenograf, o mare personalitate culturală! Eram 
odată la Sala Stampa, la Festivalul de la Sanremo, pe 12  fe‑
bruarie, chiar de ziua lui Franco Zeffirelli. De obicei, în Italia, 
la acest tip de evenimente, lumea se ridică și le urează vedete‑
lor „La mulți ani!”. De data aceasta, însă, au uitat că era ziua 
lui. Iar eu, fără a ezita, m‑am ridicat și am propus un omagiu 
în aplauze marelui maestru. Cei prezenți au rămas impresio‑
nați, mirându‑se că cineva din România știe cine este regizo‑
rul Franco Zeffirelli. Atunci, mi‑am permis să le spun: „Nu 
doar îl știe, îl adoră! Mai ales că maestrul Franco Zeffirelli a 
făcut un film și în România, Diva, despre Maria Callas”. Iar 
maestrul, la rândul său, le‑a mărturisit că, datorită celor doi 
grădinari români ai săi, a avut ocazia să viziteze țara noastră, 
care este una de cultură, nu de papuași. Franco Zeffirelli își pro‑
gramase să stea în România o lună, dar a rămas trei luni și a 
ținut multe cursuri pentru studenții de la Teatru și Cinema‑
tografie. Și acum este dispus să‑i îndrume pe tineri. Este fidel 
și credincios, fără a face caz din asta. În Italia am avut șansa 
să cunosc un mare spirit, Padre Pio, despre care în România 
nu se cunosc prea multe amănunte. Pentru minunile pe care 
le‑a făcut, este un adevărat mit. Ca și Părintele Arsenie Boca, 
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Padre Pio a fost marginalizat și terorizat de Biserică, de colegii 
săi în primul rând. Am fost fascinată de acest sfânt și am în‑
ceput să mă rog lui. Tot Italia m‑a ajutat, prin intermediul 
filmelor și cărților de aici, să cunosc o mare jurnalistă, Oriana 
Fallaci, ale cărei cărți le‑am citit cu mult interes, găsind în ele 
multe răspunsuri la întrebările ce mă frământau. Italienii au 
realizat un film despre viața ei, iar când am venit în România, 
i‑am întrebat pe studenții de la Jurnalism dacă au auzit de 
acest nume. Nimeni nu știa nimic. Din acest motiv poate conti‑
nuăm să batem pasul pe loc, pentru că nu prea ne interesează 
să‑i cunoaștem și pe alții. Cât despre artă, Italia oferă tot ce 
există mai frumos. În orice oraș te oprești, poți vedea o pic‑
tură  renumită sau poți asculta o muzică de calitate. Această 
țară, care rămâne patria culturii, m‑a îmbogățit și‑I mulțumesc 
întotdeauna lui Dumnezeu că am ajuns acolo, că soțul meu 
m‑a obligat într‑un fel să fac această alegere, care, la vârsta 
mea, m‑a schim bat. Cu tot dorul de țară, am îndrăgit Italia 
și, iată, n‑am încetat nici aici să‑mi fac meseria, încercând să 
informez, să împărtășesc ceea ce mi s‑a părut important, să 
ajut copii și oameni săraci din România. Noi, românii din 
Sanremo, ne‑am dorit foarte mult o biserică a noastră. Pe 
vremea aceea, era numai biserica rusă. Venea un preot bătrân 
din Menton, pe care cine știe cine îl înțelegea… Am făcut 
acolo un parastas pentru mama. Nimeni nu a înțeles ce re‑
prezenta coliva mea. Obiceiurile noastre nu sunt cunoscute. 
A doua zi, au scris în publicația locală că la biserica rusă a 
avut loc o manifestare specială, unde s‑a împărțit ceva dulce 
și vin. O biserică înseamnă enorm pentru cei aflați departe 
de țară. Acum avem o biserică frumoasă în lăcașul mănăs‑
tirii  carmelitane construită de Mavrocordata noastră. E o 
vorbă… „Moldovenii‑s pisti tăt!”. Îmi aduc aminte că bunicul 
meu de la Baimaclia a construit un stup în formă de biserică 
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și le‑a explicat tuturor că acesta este un simbol, pentru că 
satul este ca un stup, iar stupul dă miere când toți sunt îm‑
preună, muncesc și se ajută între ei, la fel ca albinele. Iar când 
s‑a deschis la Sanremo biserica românească, am simțit puterea 
locului în care se adună ai tăi și bucuria că ai unde să mergi. 
Că ai un sprijin, un refugiu în care poți să te simți tu însuți 
și tu cu Dumnezeu.

Cât de des vizitai România după ce ai plecat în 1997 la 
Sanremo?

La început, mai rar, pentru că eram angajată la cabinetul 
stomatologic, apoi am început să vin mai des, iar în ultimul 
timp, vara vin la Buturugeni și iarna stau la Sanremo. La 
televiziune am renunțat aproape definitiv, pentru că am con‑
sumat tot ceea ce am avut să‑i ofer, dar i‑am rămas fidelă 
Televiziunii Române și consider că este postul care merită cea 
mai multă atenție, cu toate necazurile prin care trec oamenii 
angajați aici. Trebuie să se înțeleagă că Televiziunea Română 
publică este mama tuturor televiziunilor, așa că „să‑i dăm 
Cezarului ce este al Cezarului!”. Aici, în România, merg des 
la televiziune, să‑mi văd „copiii” pe care i‑am crescut din 
punct de vedere profesional, care acum sunt producători și 
oameni așezați bine în acest domeniu. Mă bucur de admirația 
lor, pentru că și mie mi‑a plăcut să dăruiesc.

Ceți umple viața acum, dacă televiziunea pentru care teai 
dedicat atât de mult a rămas pe dinafară?

Nu am timp să simt lipsa televiziunii, pentru că Dumnezeu 
mi‑a deschis alte drumuri și mi‑a spus așa: „Ai încheiat‑o cu 
televiziunea, dar nu ai încheiat‑o cu lumea! Ai încă multe 
lucruri de oferit altora, pe care încă nu‑i cunoști!”. Probabil că 
spiritele părinților mei, pe care le‑am simțit neîncetat, au făcut 
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să întâlnesc niște persoane care erau din Basarabia, una dintre 
ele chiar din satul mamei mele, Baimaclia. Atunci m‑a apucat 
un mare dor de ducă și m‑am decis: „Trebuie să ajung în satul 
mamei mele! Voi merge neapărat la mormântul bunicului din 
curtea bisericii de la Baimaclia!”. Am simțit ca o chemare din 
partea mamei, care a iubit enorm locurile natale și a murit cu 
dorul neîmplinit, pentru că nu s‑a mai putut întoarce nicio‑
dată după 1944. Astfel, împreună cu un foarte bun și drag 
prieten, Radu Găină, am urcat în mașină și într‑o zi de vară 
am ajuns!

Radu Găină

Valerian Sava, un cunoscut critic de film din 
România, scria prin anii ’70 despre „febricitatea 
privirii actriței Ileana Popovici”. Se referea aplicat 
la compoziția artistei în Filip cel bun, peliculă 
regizată de Dan Pița, dar sunt convins că sintagma 
e  potrivită pentru rolurile întruchipate de această 
Cosânzeană a filmului românesc și în Reconstituirea, 
100 de lei, Prea mic pentru un război atât de mare, 
Zile fierbinți sau Pentru patrie, sub bagheta unor crea‑
tori ca Lucian Pintilie, Mircea Săucan, Radu Gabrea 
și Sergiu Nicolaescu. Iubitorii celei de‑a șaptea arte 
de la noi, dar și cineaștii acelor ani erau fascinați 
de  „miracolul Ileana Popovici”, exprimat printr‑o 
naturalețe indefinibilă, pe care artista, fără studii 
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de specialitate în arta cinematografică, o aducea cu 
lejeritate în fața camerei de filmat. Ea o urma în 
această tradiție pe Irina Petrescu, descoperirea lui 
Liviu Ciulei, dar aș îndrăzni să cred că inefabilul 
Ilenei Popovici își avea sorgintea, încă dinainte ca 
ea să fie plămădită, în aerul și pământul Basarabiei, 
de unde veniseră către țara‑mamă părinții ei, în dra‑
maticele împrejurări de la sfârșitul celui de‑al Doilea 
Război Mondial.

Fără să exagerez și păstrând proporțiile, acest 
oximoron funcționând însă perfect aici, o încadrez 
pe actrița Ileana Popovici în filiația Giulietta Masina 
și Jeanne Moreau, dar ea e din aceeași stirpe și cu 
Svetlana Toma, interpreta Radei, eroina din Șatra, 
memorabilul film al lui Emil Loteanu.

În anul 2010, am colaborat cu Ileana Popovici  la 
un film de televiziune, după romanul Timpul regăsit 
al lui Marcel Proust, unde actrița a întruchipat cu 
distincție și rafinament personajul baroanei Nassau.

La mijlocul lui ianuarie 2015, când înfloreau 
mimozele, ne‑am reîntâlnit și am avut privilegiul 
să petrec o săptămână minunată cu Ileana Popovici 
la Sanremo, Bordighera  – acolo pe unde a trecut 
de vreo două ori și Claude Monet  –, Ventimiglia, 
Menton și Monte Carlo. Am evocat împreună cu 
actrița starea de grație a creației și m‑am gândit că așa 
a hotărât Cel Preaînalt să i se dea Ilenei Popovici! 
Un talent pentru cinema! Întru bucuria îngerilor, 
dar și a noastră. Ave!
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În ce an sa întâmplat?

Acum cinci ani, pentru că, după aceea, peste un an, am 
mers și la Florițoaia. Deci în 2011. De fapt, de multă vreme 
voiam să ajung în Sfânta Basarabie  – așa o numea scumpa 
mea mamă, Dumnezeu s‑o odihnească. Am încercat de câteva 
ori, dar nu am reușit. Apoi am trimis câteva lucruri pentru 
copiii de la Baimaclia, dar au ajuns în altă parte. După un 
timp, am aflat că în Moldova de Est sunt două sate cu acest 
nume. Pro babil au încurcat adresa.

Te rog să descrii acest imbold, această sete de căutare a  ră
dăcinilor.

Doamne, Dumnezeule! Auzisem atâtea despre Baimaclia, 
încât mi‑o închipuiam, cu dealurile și cu văile sale… Știam 
multe cântece din Basarabia, pe care le‑am auzit la mama, 
căci ni le cânta tot timpul! Ne povestea că aveau cai și gâște, 
cum era la biserică, cum era stupina, mâncarea… Mama și 
bunica vorbeau despre Baimaclia ca despre un loc mirific, 
o bucățică de rai! Probabil sângele meu a dat glas, atât de mult 
am vrut să văd mormântul bunicului. Știam totul despre refu‑
giul părinților și, după ce am trecut granița, am văzut Cimișlia, 
Fălciul, locurile pe unde au trecut ai mei când au venit în 
România. Astfel, am parcurs drumul înapoi al mamei spre satul 
în care s‑a născut. Când am intrat și am văzut tăblița pe care 
scria „Baimaclia”, am simțit un impuls, o încărcătură absolut spe‑
cială, despre care cred din tot sufletul că a fost spiritul mamei 
mele. Pur și simplu, am căzut acolo în genunchi și am început 
să plâng cu toată ființa. Am plâns o jumătate de oră pentru toată 
familia mea, care trebuia să revină acolo, pe pământul acela. 
Nu pot descrie acea stare copleșitoare, eu, care m‑am născut 
în altă parte și nu eram legată de acel loc decât din cele auzite. 



La intrarea în Baimaclia

La mormântul bunicului, preotul Dumitru Harnaj



Interiorul bisericii din Baimaclia

Cu Ecaterina Guțu, directoarea Gimnaziului „Veceslav Harnaj”



Cu verii de la Florițoaia, Ana și Gheorghe Curmei

Cu nepoatele de la Florițoaia: 
Viviana, Radmila, Maria, Paula



Cu formația de folclor „Țărăncuța” de la Florițoaia

Cu nepoții din Basarabia: Angela, Alexandru, Vera, Paula, 
Radmila, Mihai, Paula



La nunta strănepoatei Cristina

La Gimnaziul „Veceslav Harnaj”, comuna Baimaclia, raionul Căușeni 
(fotografie de Aurel Obreja)



La clasa de apicultură, Gimnaziul „Veceslav Harnaj” 
din comuna Baimaclia, raionul Căușeni

Cu preotul Buburuz, 
la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Chișinău
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De unde a venit acel bocet puternic? Era un răcnet din adân‑
cul sufletului. Am mers peste tot pe unde simțeam că a pășit 
mama. Am căutat și casa bunicilor, care nu mai este. În schimb, 
există biserica din Baimaclia, care a fost ctitorită de bunicul 
meu. Atunci, s‑a adunat tot satul în jurul meu și oamenii au 
început să‑și aducă aminte de „nă nășica”, adică de bunica mea 
Iulia, de bunicul meu Dumitru, înmormântat în curtea bise‑
ricii, la care tot satul se închină și se roagă ca la un sfânt. Am 
aflat atâtea lucruri despre el, pe care poate mama mea n‑a vrut 
să ni le spună sau nu le‑a mai ținut minte. Am văzut casele, 
ulițele și mi‑o închipuiam pe ea umblând prin sat, mi‑o ima‑
ginam ducând gâștele la to loacă. O simțeam în mine tot tim‑
pul și sunt convinsă că a fost prezentă, într‑un fel dumnezeiesc, 
clipă de clipă. Iar mor mântul bunicului, de pe crucea căruia 
lipsea portretul lui, m‑a răvășit cu totul. Am intrat în biserica 
în care a slujit și am simțit o lumină cu totul deosebită! Îmi 
părea că o cunosc de undeva, iar după aceea mi‑am amintit 
că am visat‑o deseori: o biserică cu o lumină albă, străluci‑
toare… Am adus apoi o fotografie pentru crucea bunicului, 
pentru ca lumea să‑l  știe, să‑l vadă, să‑și aducă aminte de el, 
iar la biserică am adus o icoană cu care mama s‑a refugiat 
când au venit în România, pentru că am considerat că acea 
icoană trebuie să se întoarcă acasă. Le‑am făcut și o pomenire, 
așa cum se face în Basarabia. Pot spune că a fost o întoarcere 
absolută, un cerc pe care trebuia să‑l închid.

De atunci, acest cerc nu te lasă în pace, pentru că revii și 
revii în Moldova din stânga Prutului.

Așa este! Faptul că am mers în Moldova părinților mei m‑a 
marcat! Dar a fost doar începutul. În satul Baimaclia există 
un gimnaziu cu specific apicol care poartă numele unchiului 
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meu, fratele mamei, profesorul Veceslav Harnaj, unul dintre 
marii oameni ai României, care a pornit de la Baimaclia. Pro‑
fesorul Harnaj a fost inventator în domeniul hidrotehnicii 
și  președintele Apimondia timp de 20 de ani. Mă gândesc 
uneori cum într‑un sat uitat de lume, printre dealuri și co‑
line, puteau exista intelectuali de o asemenea clasă. Unchiul 
meu și‑a dorit încă de mic să facă o tipografie. Strângea bănuț 
cu  bănuț până a ajuns să editeze primul ziar, cel al satului 
Baimaclia, scris de mână. O punea pe mama mea, care era 
mezina familiei, să vândă ziarul, care conținea informații 
despre ce s‑a întâmplat la biserică, ce s‑a întâmplat cu fami‑
lia cutare, cine a murit sau cine s‑a născut. Peste mulți ani, 
unchiul meu a realizat un lucru extraordinar: Tipografia 
Apimondiei, care era o instituție internațională. În România, 
a construit Combinatul Apicol și o tipografie. Deci visul său 
din copilărie l‑a urmărit până s‑a împlinit. M‑am bucurat 
foarte mult că baimaclienii au păstrat memoria unchiului 
meu și că gimnaziul îi poartă numele. Au făcut o expozi‑
ție  dedicată lui în holul școlii, iar pentru copii profesorul 
Vecesav Harnaj este un nume, un înger păzitor și un duh 
protector, în care cred. I‑au dedicat și un cântec frumos: 
Suntem familia lui Harnaj. Când i‑am auzit cântând, am avut 
mari emoții și am simțit că m‑am legat pe vecie de acest loc, 
că mi‑a schimbat direcția vieții. Așa că am continuat foarte 
serios să‑mi caut originile și rudele. Simțeam o mare dra‑
goste  și o bucurie că neamul meu există, că sângele meu îi 
conține pe toți și că trebuie să‑i port în mine, chiar dacă sunt 
plecați la ceruri.
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Ecaterina Guțu

Despre doamna Ileana Popovici pot spune doar 
cuvinte de mare mulțumire și laudă. Este un suflet 
deosebit, care nu poate trece indiferent față de ne‑
voile semenilor. Sunt profund impresionată de bu‑
nătatea și omenia domniei sale. Doamna Ileana vine 
la Baimaclia, unde este baștina mamei sale, cu inima 
plină de dragoste pentru oamenii de aici și mai ales 
pentru copiii acestui sat care‑și fac studiile în gim‑
naziul ce poartă cu cinste numele unchiului său, 
profesorul Veceslav Harnaj. A făcut multe pentru 
acești elevi. A contribuit la amenajarea în gimnaziu 
a unui minimuzeu dedicat lui Veceslav Harnaj, a 
unei săli cu computere conectate la rețeaua de in‑
ternet, a donat literatură, care îi ajută pe elevi să 
capete cunoștințe mai profunde în domeniul agri‑
culturii și în special al apiculturii, susținând ast‑
fel și activitatea cercului „Tinerii apicultori”. Cu 
străduința domniei sale, elevii din Baimaclia s‑au 
împrietenit cu elevii de la Fălticeni și au avut posi‑
bilitatea să le admire talentul deosebit în piesa de 
teatru Despre amor, umor și omor. Doamna Ileana 
este așteptată cu drag de fiecare dată la Baimaclia, 
pentru că, într‑adevăr, este o veritabilă baimacliancă! 
Îi mulțumesc doamnei Ileana pentru toate efortu‑
rile, mă închin în fața dumneaei și recunosc că sunt 
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profund mișcată de susținerea materială și morală pe 
care o acordă tânărului și talentatului pictor Ion 
Golubei, elev al Liceului de Arte Plastice „Igor Vieru”, 
care este și nepotul meu.

Să ne fiți sănătoasă, scumpă doamnă! Vă aducem 
cele mai sincere urări de bine și dorim ca succesul  și 
fericirea să vă însoțească mereu! Dumnezeu să vă aibă 
în pază și să vă ofere cele mai sfinte daruri ale sale!

Căutările abia începuseră…

Păi, da! Pentru că Dumnezeu te ajută și lucrează pentru 
tine dacă ai intenții bune. În comuna Florițoaia, de unde 
este tatăl meu, s‑a dus vestea că nepoata preotului a ajuns în 
Baimaclia (iar pentru aceasta vreau să‑i mulțumesc doamnei 
Angela Michicin). Florițoaia Veche este o comună de lângă 
Ungheni și Prut, pe vremuri în județul Iași. Acolo am fost 
invitată la aniversarea celor 370 de ani ai satului Florițoaia 
Veche, sat pur românesc, cu români adevărați. Aceasta s‑a în‑
tâmplat după un an de la vizita mea la Baimaclia. Am trăit 
iarăși emoții extraordinare. Tatăl meu îmi povestise mai puține 
despre Florițoaia; locurile acestea erau numai ale sale, copilă‑
ria sa fusese mai tristă decât a mamei. Așa cum ți‑am mai spus, 
a rămas orfan de mic. Mama lui de‑a doua a fost deportată în 
Siberia, iar tatăl său a murit nu se știe pe unde. Despre satul 
lui povestea doar că este un sat foarte frumos. Am căutat prin 
fotografii, dar nu am găsit nimic cu Florițoaia. Am urcat din 
Gara de Nord în trenul care ducea spre Moldova părinților 
mei; când am ajuns la graniță și au venit grănicerii să ne con‑
troleze, am avut o tresărire: aveau arme și purtau caschetele 
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alea rusești. Mi s‑au părut ostili. „Uite, nici acum nu s‑au li‑
niștit lucrurile…”, mi‑am zis atunci. După un șir de întrebări 
(„Unde mergeți?”, „La cine mergeți?”, „Pe cine cunoașteți?”), 
mi‑am dat seama că urmează să întâlnesc niște oameni care 
trăiau în teroare.

…Și care se aflau mai aproape de hotar cu țara care mult 
timp a fost considerată vrăjmașă…

Exact! La hotarul cu România. În sfârșit, am ajuns la 
Florițoaia Veche, unde m‑au întâmpinat scumpele mele ne‑
poate, fete de‑ale verilor tatălui meu, despre care nu am știut 
niciodată, toate din familia Popovici! Nepoata Veronica, Vera 
Cucu, director de școală și mama extraordinară a trei copii, 
care m‑a primit cu mult drag în casa ei, unde am simțit atâta 
căldură și iubire, ca și când ne‑am fi cunoscut de‑o viață! I‑am 
cunoscut pe toți și pe fiecare cu povestea sa. M‑am simțit 
mândră de nepotul Victor Mihalachi, despre care am aflat că 
este dublu campion la caiac‑canoe. M‑am împrietenit și cu 
Alexandru Cucu și mă bucur că‑i place muzica populară. 
Pe  tine, care ești cu poezia și cu textele pentru muzică. Voi 
toți, care‑mi sunteți foarte dragi așa de școliți, talentați, cu 
bun‑simț, realizați și frumoși! Ne‑am îmbrățișat, ne‑am  ad‑
mirat și ne‑am cercetat. Cu nepoatele mele am găsit că mă 
asemăn foarte mult! Iar aceste asemănări, aceste clipe de  reîn‑
rudire au fost pentru mine răsplata de la Dumnezeu pentru 
toate lucrurile bune pe care le‑am făcut cât am trăit. Așa a 
vrut El să‑mi redea familia pe care crezusem că am pierdut‑o 
odată cu părinții plecați la cele veșnice. După aproape o viață 
trăită prin toată lumea, i‑am regăsit pe mama și pe tatăl meu 
prin acești veri și nepoți, care sunt parte din familia mea și 
care mi‑au schimbat destinul! M‑am simțit din nou în  fa‑
milie, întâmpinată cu căldură, cu dragoste și dăruire, astfel că 
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m‑am integrat imediat! Totul era firesc pentru mine la Florițoaia 
și, în același timp, impresionant și răscolitor! Mi‑a plăcut satul 
cu văile acelea frumoase, parcă pictate, cu pădurea imensă 
de  stejari, cu femeile îmbrăcate în port popular, care cântau 
cum cânta și mama – în mod minor, cu influențe rusești, de 
jale și dor, de veselie și petrecere. Aveam impresia că mă aflu 
într‑un vis, atât de bine m‑am simțit. M‑am întors în România 
cu sufletul împlinit și cu niște cadouri superbe! Florițoienii 
mei mi‑au dăruit o icoană lucrată la război, cu chipul Maicii 
Domnului, o farfurie foarte frumoasă, lucrată manual, care 
ilustra satul și cei 370 de ani ai săi. Am dus icoana la biserica 
din Buturugeni, biserica în care tatăl meu a slujit atâția ani! 
Am considerat că trebuie să fac acest circuit, să duc la biserica 
din Baimaclia ceea ce au adus ai mei în România și icoana de 
la Florițoaia să ajungă la Buturugeni. Am adus un pumn de 
pământ și câteva floricele de la Florițoaia și le‑am pus la mor‑
mântul tatei și al mamei, să le simtă și ei. Viața mea a prins 
aripi! Am reînviat, am luat o gură mare de apă vie și m‑am 
lăudat la toată lumea că mi‑am găsit rudele din Basarabia. 
Părinții mei, din păcate, au rupt orice legătură cu acele locuri, 
din cauza vremurilor, așa încât n‑au mai știut nimic unii de 
alții. Iar cei de dincolo de Prut nu ne‑au căutat tot de frică, 
fiindcă, dacă aveai rude în România, erai considerat periculos. 
Dar Dumnezeu a făcut posibil ca familia mea să mă îmbrăți‑
șeze  într‑o perioadă a vieții când aveam cea mai mare nevoie 
de dragoste, de respect și de atenție! Această fericire, această 
împlinire totală mă motivează enorm. Până la urmă, tot din 
partea părinților vine lumina dumnezeiască, tămăduitoare… 
Acum, când merg în Basarabia, unde am cunoscut și alte 
rude, pentru toți sunt mătușa Ileana. Îmi face mare plăcere 
că mi se spune așa! M‑am implicat în relația cu ei și îi ajut 
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când și cu ce pot, așa cum am făcut și cu alți români. Limba 
română și oamenii care o vorbesc au supraviețuit, în ciuda 
acelui regim sovietic distructiv. Îi consider niște martiri chiar 
și numai pentru faptul că încă vorbesc această limbă, după 
atâtea interdicții și orori. Uneori, simt că am o datorie de sânge 
și că trebuie să fac ceva în acest sens; și mai cred că tânăra 
generație mai poate schimba ceva.

Vera Cucu

N u știu dacă soarta, stelele sau Dumnezeu au 
făcut să ajungi acum câțiva ani în casa mea, să te 
cunosc, să mă bucur de un chip luminos, pe care 
l‑am îndrăgit de la prima vedere. Aveam mari emoții 
ambele, dar mi‑a fost de‑ajuns o mică atingere a 
mâinilor tale ca să înțeleg că ești mătușa mea, din 
neamul Popovici. Mi‑aș dori ca în acești ani, de 
când  ne cunoaștem, să fi ajuns și tu să fii mândră 
de mine, pentru că eu mă mândresc că ești mătușa 
mea. N‑am întâlnit femeie mai puternică și mai am‑
bițioasă decât tine. Ești persoana de la care mereu 
am de învățat, de la puterea de a renunța la anumite 
lucruri până la capacitatea de a arăta și chiar a fi 
tânără la orice vârstă.

De altfel, este foarte dificil să scrii despre cineva 
drag. Cândva, reușeam să‑mi exprim sentimentele prin 
cuvinte, acum însă, fiind vorba despre Ileana Popovici, 
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mătușa Ileana, cuvintele nu sunt îndeajuns. O admir 
enorm pentru faptul că nu a uitat niciodată de unde 
a plecat, totodată pentru simțul estetic și mai ales 
pentru dragostea de oameni, natură și de tot ce e 
frumos și adevărat. Din lucrurile simple știe să facă 
ceva prețios, iar orice cuvânt spus de ea devine un 
sfat bun. Mă minunează puterea, capacitatea de a 
se ridica după atâtea înfrângeri și încercări ale vieții. 
O prețuiesc pentru faptele care‑i însoțesc promisiunile.

Ileana Popovici merită să aibă un film despre ea, 
despre refugiul părinților, despre viața lor și a ei în pe‑
rioada socialistă, despre despărțirea și reîntâlnirea cu 
pământul neamului. Un film care să‑i facă neuitați 
pe acești bravi oameni. Aș descrie la nesfârșit calită‑
țile sale, dar cea mai mare bucurie a mea este că, atunci 
când o privesc, îl văd pe bunicul meu, Arcadie: râsul, 
gesturile și forma ochilor. Dacă ar fi fost în viață, bu‑
nicul Arcadie s‑ar fi bucurat mult de întâlnirea noastră. 
Uneori, viața ne pune la încercare poate pentru a ne 
testa încrederea și dragostea atât ale noastre, cât și 
ale apropiaților, astfel încât, pășind acest prag, să fim 
pregătiți pentru cele lalte daruri ce ni se pregătesc.

Dragă mătușă, te simt alături la bine și la greu 
și îți doresc să fii în continuare la fel de puternică 
și încrezătoare, iar viața să‑ți aducă numai bucurii! 
Aș fi fericită să vină acea zi când vom sta în casa mea 
de lângă pădurea de la Florițoaia Veche împreună 
cu mătușa Magda, ca niște rude dragi și apropiate, 
de vorbă până‑n zori!
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Noi, nepoții tăi, încercăm să păstrăm ceea ce ni sa dăruit 
odată cu laptele mamei și să sperăm, la rândul nostru, săți 
întărim încrederea și bucuria regăsirii.

Sunt mândră de voi toți și vă simt asemenea mie!  Con‑
sider  că cel mai important în viață este să dăruiești, să ai 
prieteni, să știi să iubești cu adevărat și să le fii recunoscător 
oamenilor care te‑au sprijinit în momentele esențiale ale vieții. 
Să te bucuri de natură, de tot ce este frumos în jur, să iubești 
deopotrivă toate ființele, plantele, câmpul, pădurile, apele, 
pământul cu ale sale, pentru că tot ce mișcă are nevoie de 
dragoste, iar dacă dăruiești, primești!

Mă gândesc la iubirile Ilenei Popovici: muzica, filmul, 
oamenii, animalele, natura, patria, limba română… Constat 
un potențial al iubirii copleșitor!

Dacă privesc înapoi, văd atâția oameni care au trecut prin 
viața mea, dar și pe cei prin viața cărora am trecut, la rândul 
meu, cu care mă mândresc și mă simt binecuvântată. Înseamnă 
mult să‑i găsești pe cei care au nevoie de tine, să le poți oferi 
sprijinul, așa cum s‑a întâmplat în cazul Adelei. Îmi aduc 
aminte și de George Paul Meiu, un băiat pe care l‑am filmat la 
vârsta de 13 ani la rugămintea bunicii lui, care mi‑a povestit 
că are un nepot îndrăgostit de folclor, lucru rar întâlnit la ge‑
nerația tânără. A făcut din casa bunicii un muzeu cu obiecte 
adunate de la bătrâni din satele învecinate. M‑am dus cu 
echipa de filmare până în Vlădeni, la bunicii băiatului. De alt‑
fel, în acest sat s‑a născut și părintele Stăniloae. Nu pot să uit 
cum, pe podul de la Vlădeni, mă aștepta un băiețel subțirel, 
înalt, brunețel, firav și foarte delicat, cu un buchet de lăcră‑
mioare în mână. Când am apărut, mi‑a spus: „Doamnă Ileana, 
bună ziua! Eu sunt George Paul, despre care v‑a vorbit bunica!”. 
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Era foarte inteligent, cunoștea multe limbi străine, făcea parte 
din echipa de teatru și mi‑a imitat toate personajele din Gaițele, 
deci avea și mult umor. Folclorul era marea lui pasiune. Cu‑
noștea absolut toate obiceiurile și m‑a fascinat această tena‑
citate cu care cutreiera satele și aduna obiecte pentru muzeu. 
Mi‑a plăcut la nebunie acest copil, ne‑am împrietenit și l‑am 
invitat la București, unde l‑am dus mai întâi la Muzeul Națio‑
nal al Țăranului Român. Pe atunci, era elev la Școala Germană 
din Brașov. Acum, cred că are 29 de ani. Georgică al meu, 
pentru că așa‑i spuneam, a ajuns în preajma lui Horia Bernea 
și a doamnei Nicolau. Este foarte apreciat și scrie pentru toate 
revistele de folclor. Când avea 18 ani, părinții lui au hotărât 
să plece din România, iar el și‑a luat trăistuțele, costumele 
populare și icoanele pe care le adunase! La Montréal a reușit 
să facă un minimuzeu cu obiectele populare pe care le‑a adus 
din România, apoi a mers să studieze mai departe și, dato‑
rită inteligenței lui și a cunoașterii limbilor străine, a absolvit 
facultatea și a devenit asistent la Universitatea din Chicago, 
unde a predat antropologie la aceeași catedră la care a predat 
Mircea Eliade. Peste câțiva ani, a dat un examen și a ajuns pro‑
fesor la Universitatea Harvard, unde predă antropologie, cu 
specializare în arta unui trib din Kenya. Iată scurta poveste a 
unui copil ajuns om mare, ce reprezintă România și cu care 
am o legătură afectivă deosebită!

Ce mult înseamnă uneori clipa! Împrejurările, șansa…

Mă bucur că am fost aleasă să fiu, nu o dată, deschizătoare 
de drumuri. Am avut mână bună în foarte multe cazuri. Iar 
despre Georgică le povestesc tuturor și mi‑ar plăcea mult să 
văd asemenea oameni la posturile de televiziune, nu tâmpe‑
niile și personajele care nu merită să fie arătate lumii.
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Am înțeles care sunt dezamăgirile, dar mai ales bucuriile. 
Am aflat că Ileana Popovici se consideră un om împlinit, răs
plătit din plin de Dumnezeu pentru binele pe care la făcut cu 
toată dragostea. Îndrăznesc să întreb, mai ales că ai o experiență 
de viață atât de bogată și o intuiție care nu a dat greș în multe 
privințe: ce presupune mătușa mea, Ileana Popovici, cu  rădă
cinile în Moldova din stânga Prutului, că se va întâmpla cu 
această parte de pământ românesc?

Sunt un om optimist și întotdeauna am crezut că, prin 
suferință, lucrurile ajung într‑o etapă superioară. Sunt sigură 
că, pentru acei oameni care știu, dincolo de toate încercă rile, 
să vorbească în continuare limba română, să iubească tot ceea 
ce este românesc, să‑și dorească să fie români, drumurile vor 
fi deschise către țară. Este inevitabil, oricât s‑ar încerca opusul, 
chiar dacă inerția este încă foarte puternică. Va veni o zi în care 
lucrurile se vor dori definite precis: ori în dreapta, ori în stânga. 
Pentru acea mână de oameni care au luptat, au crezut și au 
păstrat limba română, trebuie să vină eliberarea. Așa procedează 
Dumnezeu de fiecare dată. Nici acum nu ne va lăsa! Iar limba 
noastră este sfântă și înțeleg mai bine aceasta de când v‑am 
cunoscut îndeaproape. Este făcută de Dumnezeu să dăinuie.

Mă bucură aceste gânduri, pentru care îți mulțumesc, și vreau 
să pronunț din toată inima: „Amin!”.

Românii adevărați sunt un suflet, o chemare, ei vor să fie 
împreună și vor fi! Ce este sortit de Dumnezeu trebuie să 
rămână! Această luptă este a noastră și ne e dată de sus, ca 
să prețuim mai mult darul. Poporul acesta atât de chinuit și 
amărât, atât de bulversat și murdărit în ultima vreme de tot 
felul de nedreptăți va reuși prin copiii care sunt acum la școală 
și vor pleca în lume, unde vor fi apreciați și se vor bucura 
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că sunt români. Nu știu cât de bine le‑ar veni să spună că sunt 
ruși sau ucraineni, dar că sunt români n‑ar trebui să le fie 
rușine. Să sperăm că se va alege grâul de neghină.

Dacă nu o fac oamenii, fiecare cât poate, până se adună glas 
cu glas, umăr lângă umăr, cine so facă? Dumnezeu îi ajută 
pe cei care acționează.

Oamenii din Basarabia au fost prea chinuiți, ceea ce nu 
poate dura la infinit. Cu ce sunt ei vinovați, ca să plătească 
zeci și sute de ani greșelile altora?

Plătesc pentru locul în care sau născut și de care nu au cu 
totul parte…

Pentru că au venit să‑i mutileze mereu alții care n‑au avut 
nimic sfânt. Pentru ce? Toți suntem trecători pe pământul 
acesta.

Pentru hotarele puse acolo unde nu le este locul…

Hotarele adevărate sunt altele. Aceste hotare sunt puse pe 
interese meschine, pe minciuni și pe sângele vărsat pe nedrept 
al strămoșilor.

Pe ce se ține lumea aceasta? Doar trei cuvinte care să exprime 
sensul existenței umane…

Speranță, iubire și credință! Astea sunt cele trei mari sensuri 
ale omenirii și omeniei.

La povestea Ilenei Popovici aș mai adăuga unul: frumosul!

Da, deși nu toți artiștii sunt deschizători de drumuri și nu 
toți deschizătorii de drumuri sunt artiști. Sigur că arta face 
bine omenirii. Dar numai împreună cu celelalte, care unesc 
oamenii în spirit, în bucurie și în omenie.



Cu Tudor, la Sanremo (1997)

Cu Tudor (1967)



Cu Tudor, la cabinet

Fotografie de la nuntă, mănăstirea Samurcășești



Cu Magda Popovici, sora Ilenei

Maria, Florica și Tudor, la Buturugeni



Cu Tudor (fotografie de Emanuel Tânjală)

Ileana, de ziua ei, la Buturugeni



Reconstituiri cu Ileana Popovici

147

Arta adevărată este cea care nu ține cont de culoarea pielii, 
de religie, de granițe, de timp și spațiu. Or, muzica, poezia și 
pictura au contribuit dintotdeauna la apropierea oamenilor.

Cu toate că țin foarte mult la tradiții, îmi place când acestea 
pot să circule. Iar obiceiurile sunt lucrurile care ne definesc. 
Este foarte important să știi să le respecți și sunt multe exem‑
ple de oameni mari care au umblat prin toată lumea, dar și‑au 
păstrat tradițiile și obiceiurile întăritoare în momente de 
cumpănă și deznădejde. Pe asta s‑au sprijinit, pe o tradiție.  
„Sângele apă nu se face.”

Tot ele, tradițiile și obiceiurile, îi fac pe străini săși do
rească  să ne cunoască. Este și ar trebui să fie împărtășire, nu 
dezbinare.

Așa ar trebui, dar deseori se întâmplă că, abia când ne 
descoperă alții, începem să recunoaștem propriile valori. În 
schimb, ne aruncăm după tot ce e străin mai mult decât 
ar fi normal, uitând să prețuim și să valorificăm ce avem mai 
bun. E bine că există totuși o deschidere mai mare decât era 
în vremea tinereții mele, căci, aproape oriunde te‑ai duce pe 
lumea asta, poți să te întâlnești cu ai tăi de Crăciun sau cu 
ocazia altor sărbători, să cânți colinde, să‑ți amintești de obi‑
ceiurile de acasă, să îmbraci o ie și să faci plăcinte cu brânză 
ca la mama acasă. Am prețuit și prețuiesc folclorul adevărat, 
costumul popular, tot ce are autentic acest popor! Nu mai 
vorbesc de muzică, un capitol aparte! Există acum tendința 
de a le întoarce pe dos, de a le devaloriza. E și aceasta o luptă, 
dar sunt sigură că tot ce este bun și frumos va rămâne. Istoria 
ne demonstrează că, în cele mai grele timpuri, binele și fru‑
mosul au supraviețuit! Și pe timpul războiului s‑au născut 
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mari iubiri, mari prietenii, opere și capodopere, chiar dacă 
toți se aflau între viață și moarte. Aceasta mă face să gândesc 
pozitiv. Iar zbaterile, chinurile ar trebui să ne motiveze, astfel 
încât să ne implicăm mai mult și să con tribuim fiecare, cât 
mai altruist, la construirea unei lumi frumoase și sănătoase.

Deoarece Ileana Popovici este o zână bună și mama Ileana 
pentru atâția copii, mulți dintre ei fiind deja părinți, vreau săi 
adresez o întrebare din partea tinerilor, a celor care, dacă nu 
o cunosc, sigur o vor cunoaște: cum să alegi corect drumul în
viață când, de jurîmprejur, sunt atâtea tentații? Care ar fi 
reperul, imboldul, ghidul care să te poată ajuta să faci ceva 
cu adevărat important sau cel puțin cu folos, întro lume a in
dustrializării, a virtualizării și a haotizării?

În primul rând, cred că părinții trebuie să‑i orienteze pe 
copii spre ceea ce le place și spre ceea ce observă că au talent. 
Fiecare dintre noi a venit pe lumea aceasta cu o înclinație 
spre ceva: pentru agricultură, pentru a face oale din lut, pentru 
cântat, pentru matematică, informatică, poezie, pentru a stu‑
dia stelele sau pentru a descoperi ceva în laborator. Spun din 
experiența mea că, atunci când îți place ceva, faci acest lucru 
mult mai ușor, te exprimi mai amplu, mai productiv. Dacă 
îi impui unui copil să facă ceea ce i‑ar aduce bani sau glorie, 
nu va depăși niciodată un nivel mediocru și nu va avea bucu‑
rie decât poate dacă va obține bani sau glorie, care nu sunt 
esențiale pentru ca un om să se simtă cu adevărat împlinit. 
Degeaba pui pe cineva să cânte dacă nu are ureche muzicală 
și dacă insiști să facă asta dându‑i o mie de lecții. Copilul 
trebuie urmărit și ajutat în ceea ce face cu plăcere și bucurie. 
E de dorit să înceapă cât mai devreme, căci atunci lucrurile 
se impregnează mai ușor. Cultura generală este importantă, 
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dar e foarte greu să‑l determini pe un copil să meargă la bi‑
bliotecă, dacă tot există internetul. Sunt timpuri noi, este o 
altă lume, cu alte viziuni. E bine să‑și aleagă acea meserie care 
îi este aproape de inimă și capacități.

Un bun exemplu este mama Neonila, care a remarcat că ai 
ureche muzicală!

Cred că, dacă m‑ar fi dat la Liceul de Matematică, ar fi 
fost o catastrofă. N‑aș fi realizat niciodată nimic, aș fi ajuns 
probabil poștăriță în sat. Dacă aș fi rezistat, ar fi fost numai 
datorită unor eforturi supraomenești, dar știu sigur că tot 
nu mi‑ar fi plăcut niciodată și ar fi venit momentul să refuz. 
Așa că nici un părinte nu trebuie să se supere dacă vine co‑
pilul și‑i spune: „Vreau să mă fac medic veterinar!” pentru 
că‑i plac animalele. E firesc să facă aceasta și atunci trebuie 
orientat în direcția respectivă, căci aproape sigur va ajunge 
un medic veterinar foarte bun, chiar dacă părinții au dorit ca 
el să fie șef de bancă sau dirijor.

Dar astăzi sunt atâtea tendințe care, din punctul de vedere 
al multor părinți, sunt inacceptabile pentru odraslele lor.

Da, e dificil. Trăim într‑o lume a businessului, unde se 
câștigă. O lume aparte, pe care poate nici nu o înțelegem, dar 
e necesar să acceptăm că există și această parte a ei.

Și dacă lași copilul să încerce? Timpul oricum le alege pe toate…

Da, este și acesta un fel de a aborda problema, dar timpul 
trece și omul poate să piardă șansa cea mai potrivită. Și‑apoi, 
această alegere dificilă coincide cu perioada de pubertate, 
când organismul suferă atâtea schimbări. Este, într‑adevăr, 
dificil să fii foarte obiectiv.
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Iar dacă ne mai gândim și la sistemul de învățământ, care 
are atât de multe lacune…

Mi se pare că sistemul de învățământ de azi cedează în fața 
celui care era. Cândva, profesorii aveau mai multă autoritate.

Acum nu au nici puterea de convingere de altădată, întru
cât copiii sunt foarte informați, dezinvolți, cu pretenții…

Pentru că nu mai avem elite. Trebuie să mai treacă timp 
ca să se formeze elite noi în diferite domenii. Nu mai există 
repere morale sau sunt prea puține, pentru că toți am trăit 
într‑o lume în care a trebuit să ținem capul plecat. Acum este 
o perioadă de trecere, dificilă, pentru că modelele copiilor 
au devenit oamenii care fură, care au bani, cei superficiali și 
lipsiți de integritate.

Iar evoluția sau involuția unei persoane depinde și de șansă, 
pentru că poți să fii dotat, dar să nu ți se deschidă niciodată 
vreo ușă… Trăim cumva sub zodia norocului.

Așa e, fiecare cu steaua sa! Dar asta nu înseamnă că nu 
trebuie să faci nimic, să cauți, să încerci și să te străduiești 
pentru că nu ai noroc. Ca să ajungi la concluzia că nu ai noroc, 
trebuie să treacă o viață.

Niciodată nu este târziu să învățăm și să încercăm să schim
băm ceva.

Niciodată! Viața îți oferă întotdeauna surprize! Nu știm 
ce ne aduce ziua de mâine. Niciodată nu m‑am gândit că o 
să te cunosc. Cu toate astea, lucrurile s‑au întors de la o zi la 
alta. Dumnezeu ne pregătește oricând câte ceva! Contează să 
fii deschis și să primești lucrurile cu împăcare. Înțeleg foarte 
clar de ce mi s‑au dat clipele acestea, pentru că acum aveam 
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cea mai mare nevoie de ele! Mi le‑a pus în sertărel, iar el s‑a 
deschis când le‑a cerut sufletul. Cred că, undeva, cineva ne 
iubește, ne urmărește, ne dirijează și ne ocrotește. Asta simt 
cu toată ființa! Simt și încărcătura prieteniei, căci relația mea 
minunată cu Luminița nu s‑a încheiat în momentul când a 
plecat dintre noi. Luminița este tot timpul în gândul meu, în 
povestirile mele, în atâtea amintiri! Înțeleg că sentimentele 
înalte, puternice cu care te încarci în viață rămân undeva de‑
pozitate și din această comoară te alimentezi. E ca o cutiuță 
fermecată, cutiuța cu bucurii pe care, mai ales când te simți 
singur, inutil și debusolat, o deschizi și iei câte un pic, încer‑
când să te echilibrezi, să te readuci la seninătate. De aceea 
trebuie să fim dispuși să dăruim, căci, repet cu bună știință, 
totul se întoarce!

A dărui fără a cere în schimb, ca să „nu știe stânga ce face 
dreapta”, cum scrie în Sfânta Evanghelie.

Dăruiești pentru că așa simți. Omul darnic nu se gândește 
ce foloase va avea. Se bucură de actul în sine.

Vreau săți mulțumesc pentru sinceritatea ta debordantă, 
care ma făcut săți retrăiesc imaginar povestea vieții, mai bine 
zis, a vieților tale, pentru că sunt etape în care ar putea să în
capă  o viață de om. Sunt profund impresionată că ai încercat 
și ai reușit întotdeauna să scoți în evidență alți oameni, calită
țile lor – dovadă de un altruism și o bunăvoință rar întâlnite! 
E poate cea mai mare virtute a omului: să nu se raporteze doar 
la sine, ci să caute în tot și în toate reflectarea lui Dumnezeu.

E adevărat, dar vreau să adaug că felul meu de a fi i se da‑
torează faptului că și eu, la rândul meu, am fost sprijinită de 
alții – de profesorii mei, de oameni pe care i‑am întâlnit mai 
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mult sau mai puțin întâmplător în anumite situații din viața 
mea, care m‑au scos din multe impasuri. Aceste momente m‑au 
făcut să simt că trebuie să procedez la fel. Iar când mi‑a venit 
rândul, tot ce am putut face am făcut cu foarte mult drag!

Ai defecte pe care le recunoști? 

Da! Un mare defect este acela că am fost foarte severă cu 
anumite persoane de la care am pretins prea mult. Am insis‑
tat să învețe meseria la perfecție, să fie punctuali, să fie dornici, 
să le fie drag de ceea ce fac. Pentru că, mai ales în artă, totul 
pare simplu și ușor de realizat, dar nu este așa.

Însă așteptarea rezultatelor din partea celor pe care îi 
prețuiești vine tot din iubire.

Vine, dar nu ești înțeles corect întotdeauna. Îmi imaginez 
că mulți au spus în sinea lor: „Ce mai vrea și asta de la mine? 
Nu‑i ajunge? Tot mai vrea și mai vrea!”. Îmi aduc aminte, la 
televiziune, cum l‑am ales pe Mircea Radu din 3  000 de 
concurenți. Lucra la un post de radio, era student, pare‑mi‑se 
la Politehnică; l‑am remarcat, iar la început l‑am pus să scrie 
benzile și să vadă cât mai multe emisiuni. Bineînțeles că se 
simțea un fel de conțopist și mă tot întreba când vom face și 
noi o emisiune. La care i‑am răspuns: „Nu, domnule, trebuie 
să înveți alfabetul, cu care să poți scrie ca să mergi mai de‑
parte. Trebuie să afli ce este o cameră de filmat, să duci tre‑
piedul la filmare, să înveți de toate și din toate. Și să te trezești 
nu mai târziu de ora 7.00!”, ceea ce era foarte complicat pen‑
tru el. Dar le‑a învățat pe toate! Mă simt foarte bine acum 
când îmi spune: „Ile, ce mare bine mi‑ai făcut tu mie! N‑am 
să uit cum mă trezeai la 7.00 și cum te înjuram. Câte m‑ai în‑
vățat tu, Ile!”. Așa a pornit cu dreptul și a ajuns, la rândul său, 



Reconstituiri cu Ileana Popovici

153

să fie riguros și foarte ordonat în ceea ce face. Dar trebuie să 
ai și intuiția, și norocul să găsești omul care vrea să învețe de 
la tine, fiindcă de multe ori ești dispus să dai și nu ai cui.

Mircea Radu

Toți românii o cunosc „de la televizor” pe Ileana
Popovici, actrița, cântăreața, realizatoarea unor pro‑
grame de televiziune remarcabile. Pentru mine, ea 
este și actrița, și cântăreața, dar și cea care m‑a des‑
coperit și care mi‑a pus un început bun în carieră.

Dar dincolo și mai presus de toate astea, Ileana 
m‑a ajutat să trec peste suferințe și mi‑a fost alături 
cu bunătate, demnitate și smerenie. Iar astea sunt 
calități care nu pot intra nici în cutia dreptunghiu‑
lară a unui aparat de radio, nici nu se pot întinde 
pe pânza unui ecran de cinema.

Ele nu pot fi decât cuprinse cu sufletul și admi‑
rate într‑o tăcere lungă, ca o taină…

Asta e! Porcii și mărgăritarele…

De câte ori nu întinzi cuiva paharul plin, iar celălalt dă cu 
mâna și ți‑l răstoarnă: „N‑am nevoie, vreau să mor de sete!”.

Totuși, anumiți oameni ne pot modifica substanțial viața. 
Confirmă acest lucru și întâlnirea noastră. Au trecut numai 
patru ani de când neam cunoscut, dar ce minune e pentru mine 
această întâlnire! Câte persoane valoroase ai adus în viața mea, 
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ce bogăție spirituală și ce experiență de viață am căpătat, ceea 
ce uneori acumulezi în mult mai mulți ani…

Da, draga mea, noi avem o relație specială și trebuie să 
o ținem bine acolo, în sertărașul fermecat. Știi versul din
poezia  Ninei Cassian: „Iubirea cea mare apare o dată sau 
niciodată…  Cine poate ști?”. Ei, dacă apare, ea trebuie pre‑
țuită, păstrată…

Păstrată, îngrijită și iubită…

Iubirea de oameni, iubirea pentru o persoană, iubirea 
pentru familie. Dacă ai sentimentul acesta în tine, învață 
să‑l  păstrezi și să‑l crești. Iar întâlnirea noastră și a familiei 
noastre este o dovadă.

Una pe care vreau so îmbrățișez chiar în clipa aceasta!

Cine și‑ar fi imaginat că în 2016 vom sta amândouă la 
Buturugeni, pe saltea, lipite de perete și povestind fără să ne 
săturăm patru zile la rând…

Pentru mine este o binecuvântare imensă! 

Eu… parcă te cunosc de când lumea! Acești patru ani s‑au 
extins atât de mult, încât am impresia că ești a mea de când 
mă știu.

Am povestit cuiva că, atunci când team cunoscut, am sim
țit  că mă reflect în tine și aveam impresia că și tu simțeai 
la fel. Sângele sa recunoscut imediat! Acest sentiment sa trans
mis prin priviri și a fost unic.

Ce mare taină! Anumite stări le trăiești doar cu persoane 
alese, nu se întâmplă cu toată lumea la fel și este minunat că 
între noi lucrurile s‑au petrecut atât de normal, de natural și, 
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în același timp, cu o încărcătură afectivă extraordinară, care 
a venit din rădăcini, ceea ce este esențial!

„Sângele apă nu se face”…

Da, mai depinde în ce direcție curge sângele.

Sentimentul iubirii trebuie îmbogățit, pentru că iubirea este 
totul! Banii, puterea, succesul – toate la un loc nu valorează cât 
o clipă ca aceasta! Pentru ea Îi mulțumesc lui Dumnezeu și ție!

Scumpa mea, bucuria este mai importantă decât fericirea!




