Bogdan Creţu • Ofelia Ichim • Marius-Radu Clim
(coordonatori)

Memorialistica românească:

între documentul istoric şi obiectul estetic

ACADEMIA ROMÂNĂ
FILIALA IAŞI

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ
„A. PHILIPPIDE”

Volumul de faţă cuprinde textele comunicărilor prezentate la Simpozionul naţional Memorialistica
românească: între documentul istoric şi obiectul estetic, ediţia I, organizat de Institutul de
Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, în colaborare cu Asociaţia
Culturală „A. Philippide” (Iaşi, 9–10 iunie 2015).

Comitetul ştiinţific al simpozionului:
Acad. Eugen SIMION (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română,
Bucureşti);
Mircea ANGHELESCU (Universitatea din Bucureşti);
Ştefan BORBÉLY (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca);
Gheorghe CLIVETI (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala din Iaşi a Academiei Române);
Bogdan CREŢU (Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei
Române, Preşedinte);
Florin FAIFER (Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei
Române);
Sanda GOLOPENŢIA (Brown University, SUA);
Ştefan S. GOROVEI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi);
Ştefan LEMNY (Biblioteca Naţională a Franţei, Paris);
Antonio PATRAŞ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi);
Ion SIMUŢ (Universitatea din Oradea);
Elvira SOROHAN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi);
Andrei TERIAN (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu);
Cornel UNGUREANU (Universitatea de Vest, Timişoara).
Redactor: Cerasela CIRIMPEI
Coperta: Manuela OBOROCEANU
Tehnoredactor: Florentina CRUCERESCU
ISBN: 978-606-714-407-9
© Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017
700109 – Iaşi, str. Pinului, nr. 1A, tel. /fax: (0232) 314947
http://www. editura. uaic. ro e-mail: editura@uaic. ro

Bogdan Creţu • Ofelia Ichim • Marius-Radu Clim
(coordonatori)

Memorialistica românească:
între documentul istoric
şi obiectul estetic

EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI
2017

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Memorialistica românească: între documentul istoric
şi obiectul estetic / coord.: Bogdan Creţu, Ofelia Ichim,
Marius-Radu Clim. - Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2017
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-714-407-9
I. Creţu, Bogdan (coord.)
II. Ichim, Ofelia (coord.)
III. Clim, Marius-Radu (coord.)
821.135.1

Cuprins
Cuvânt înainte (Bogdan Creţu) ...................................................................................................... 7
I. Definiţii. Cadru teoretic: contur şi detaliu
Către o cultură a memoriei: de la individual la colectiv
Alex Ciorogar ........................................................................................................................ 11
Memorie – Mărturie – Martiriu. Cadre ale memorialisticii spaţiului concentraţionar
Adrian Crupa ......................................................................................................................... 23
Pre-memorialiști, pseudo-memorialiști
Ștefan S. Gorovei .................................................................................................................. 33
Timpuri, decoruri, vârste.
Narativizarea vechilor interioare în literatura autobiografică
Andi Mihalache .................................................................................................................... 59
II. Memorii. Jurnale: fotografii alb-negru sau color
Leon Donici şi Revoluţia rusă. O restituire
Şerban Axinte ........................................................................................................................ 73
Femeile în detenţia politică – o perspectivă dată de memorialistica edită și inedită
Flori Bălănescu ..................................................................................................................... 81
Forme ale vieţii moderne în memorialistica interbelică
Liliana Burlacu ..................................................................................................................... 99
Jurnalul inedit (2001–2002) al Monicăi Lovinescu:
particularităţile discursului diaristic și provocările îngrijirii de ediţie
Astrid Cambose................................................................................................................... 107
Nicolae Leon: o floare și mulţi gropari
Richard Constantinescu .................................................................................................. 119
Textul viu. Terapia prin literatură
Loredana Cuzmici .............................................................................................................. 129
„Locuri” ale memoriei colective în publicistica politică eminesciană
Diana Darabană .................................................................................................................. 143
Critică literară și portretistică în Memoriile lui Eugen Lovinescu
Ioana-Rucsandra Dascălu ............................................................................................... 155
Un om, o epocă – Sub călcâiul vremii, de Ion Gheţie
Mioara Dragomir ............................................................................................................... 163
5

Nicolae Iorga și epoca sa așa cum a fost
Mariana Flaișer ................................................................................................................... 171
Despre oameni, locuri şi vinuri în memorialistica lui Vintilă Russu Şirianu
Liliana Foşalǎu .................................................................................................................... 179
Cum te salvezi din deşertificarea cuvintelor:
Ultimele caiete închipuite de Doina Cornea
Livia Iacob ............................................................................................................................. 191
N.B. Locusteanu – Amintiri
Ofelia Ichim.......................................................................................................................... 203
Memorialiști în sutană. Re(ve)laţii obișnuite, înfrigurări insolite
Emanuela ILIE ..................................................................................................................... 209
Memorii de artist
Mădălina Lascu ................................................................................................................... 231
Istoria și istoriile Elenei Văcărescu
Cecilia Maticiuc .................................................................................................................. 247
Jurnalul lui Jeni Acterian – ipostază a demonicului kierkegaardian
Natașa Maxim ...................................................................................................................... 255
Ritualuri ale Memoriilor
Ioan Milică ............................................................................................................................ 267
Amintiri din copilărie de Ion Creangă sau despre performanţă în memorialistică
Doris Mironescu ................................................................................................................. 281
Spaţiul ieșean: capitală provincială, „hartă mentală”, lieu de mémoire
Maricica Munteanu ........................................................................................................... 291
Jurnalul fericirii şi strategiile subversiunii culturale. Aluvionări memorialistice în
eseistica lui N. Steinhardt
Adrian Mureşan .................................................................................................................. 303
Comuniștii români și memorialistica privind politica externă. „Cosmetizarea”
amintirilor: uitarea ideologiei și folosirea abuzivă a interesului naţional
Paul Nistor ............................................................................................................................ 323
Eul și chestionarul. Inserţii memorialistice în discursul etnografic românesc
Ioana Repciuc ...................................................................................................................... 339
Dimitrie Cantemir. O memorialistică insolită
Elvira Sorohan..................................................................................................................... 355
Memorialistica vieţii literare sub comunism. Cazul „Sburătorul”
Ligia Tudurachi .................................................................................................................. 369

6

Cuvânt înainte
Volumul de faţă reuneşte lucrările primei ediţii a Simpozionului naţional
„Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic”, ediţia
I, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei
Române, Filiala Iaşi, în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, în
perioada 9–10 iunie 2015. Despre diversitatea, dar mai ales substanţa contribuţiilor fiecărui participant, de la profesori şi cercetători de mare notorietate
ştiinţifică la doctoranzi, dă seama această carte. Ceea ce nu spune ea este
povestea din spatele acestei manifestări, extrem de importantă pentru cercetătorii din cadrul Departamentului de istorie literară al Institutului. Şi poate
nu numai pentru ei.
De la începutul anului 2014, istoricii literari de la Institutul „A. Philippide”
au în planul de cercetare, pe lângă elaborarea de articole pentru cea de a doua
ediţie a Dicţionarului general al literaturii române, coordonat de acad. Eugen
Simion, şi un proiect pe care, deocamdată, l-am numit Enciclopedia scrierilor
memorialistice româneşti. Pe lângă principalele concepte specifice domeniului
(memorie culturală, memorie colectivă, loc al memoriei, patrimoniu ş.a.m.d.),
încercăm să adunăm acolo tot ceea ce este mai reprezentativ în literatura
memorialistică de până la 1950. Evident, domeniul este extrem de vast şi de eteroclit. Dar nu atât cantitatea ne intimidează, cât natura textelor de care ne
ocupăm. Discursul memorialistic nu ascultă de reguli, chiar dacă nu puţine
eforturi teoretice au încercat să îi ofere o structură. În plus, operele care valorifică diferitele tipuri de memorie obligă la o hermeneutică laborioasă, interdisciplinară. Interpretarea strict estetică nu este, în mod clar, suficientă. Nu
întâmplător, aceste opere sunt frecventate de istorici, de istorici literari, de antropologi, de istorici ai artelor. Prin urmare, deschiderea către alte domenii este obligatorie. Simpozionul „Memorialistica românească: între documentul istoric şi
obiectul estetic” a fost gândit, de la bun început, ca un atelier de lucru, ca un
seminar care să facă posibil dialogul între specialişti cu preocupări diverse, dar
măcar tangente, care folosesc textul memorialistic din diferite perspective.
Dincolo de câştigul ştiinţific important pe care l-am avut cu toţii în urma
dialogurilor, dezbaterilor din timpul simpozionului, credem că a ieşit o carte de
real folos pentru oricine se ocupă de acest domeniu provocator, plasat între
interese, perspective, metode interpretative diferite.
Bogdan Creţu
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Definiţii.
Cadru teoretic: contur şi detaliu

Către o cultură a memoriei: de la individual la colectiv
Alex Ciorogar

„The struggle of man against power is the struggle of
memory against forgetting” (Milan Kundera).
Keywords: cultural memory studies, trauma-mourning, individual-collective,
biography, the crisis of literary studies

Introducere
Formula de mai sus (Kundera 1978), una dintre cele mai inspirate ecuaţii
ale rezistenţei prin cultură, e în egală măsură instructivă, fiindcă sintetizează
procesul relocalizării atenţiei – din cadrul dezbaterilor iscate în jurul demersurilor de investigare a crimelor comunismului, dar nu numai – dinspre cercetarea evenimentelor vieţii personale înspre o problematică a memoriei comunitare. Mai mult, asocierea puterii cu uitarea e cel puţin surprinzătoare dacă nu
pierdem din vedere faptul că, de cele mai multe ori, uitarea reprezintă regula,
pe când aducerea aminte e definită, întocmai clişeului, ca excepţia ce întăreşte
regula. Cu toate acestea, investigaţiile desfăşurate în acest domeniu nu au
beneficiat de o solidă bază teoretică.
Pentru investigarea acestor chestiuni avem nevoie, în primul rând, de un
cadru şi un instrumentar conceptual capabil să justifice şi să legitimeze, în termenii unor practici etic-filosofice, acest război regizat împotriva normelor.
Subiect fierbinte – explozia memorialistică din deceniul post-revoluţionar
stând drept mărturie –, lupta purtată în numele istoriei şi al memoriei victimelor comunismului e una ce merită şi trebuie, în fapt, desfăşurată sub umbrela
studiilor de memorie culturală. Nu doar atacurile asupra biografismului, ci şi
neîncrederea postmodernă în capacitatea istoriei de a reda în mod adecvat evenimentele trecutului au consolidat interesul din ce în ce mai mare pentru tematica
memoriei, atât în mediul academic, cât şi în cadrul culturii populare.
Fie că vorbim despre practica aducerii-aminte, fie despre reflecţiile
critice dedicate subiectului, tentativele memoriale datează din cele mai vechi
timpuri: fără a discuta însă despre preistoria chestiunii (Epopeea lui Ghilgameş,
pe de o parte, Platon sau Aristotel, pe de alta), vom trece în revistă contribuţiile
esenţiale a doi cercetători din locuri şi timpuri diferite (Aby Warburg, respectiv
Maurice Halbwachs), pentru a discuta, în final, relevanţa acestora cu privire la


Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
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memorialistica românească. Cu toate că aportul anumitor gânditori nu trebuie
neglijat (Sigmund Freud, Henri Bergson, C.G. Jung, Walter Benjamin ori Émile
Durkheim), discuţiile de acest tip nu reprezintă punctul de interes central al
articolului de faţă.
Aby Warburg
Istoric de artă de origine germană, Aby Warburg e responsabil de trecerea,
din interiorul disciplinei, de la studiul scolastic la metodologia modernă a
cercetării (iconologia). Asemenea unui Ernst Cassirer, Erwin Panofsky ori Ernst
Gombrich, Warburg credea că resurgenţa formelor ori imaginilor artistice nu se
datorează neapărat unei preluări conştiente, ci mai degrabă puterii de fascinaţie
pe care aceste simboluri culturale le exercită asupra memoriei umane.
Dacă la sfârşitul secolului al XIX-lea italienii preţuiau capacitatea celor
învăţaţi de a recunoaşte cine şi când a produs o anumită operă de artă,
Germania se mândrea cu abilitatea savanţilor ei de a sesiza şi de a specula pe
marginea legăturilor dintre operele de artă şi spiritul epocii în care au fost
create. Aby Warburg, în schimb, a arătat cum memoria culturală poate fi
identificată (a se citi recuperată) în însăşi materialitatea obiectelor şi a imaginilor artistice, de numele lui legându-se, totodată, termenul de „memorie
socială” (propus chiar de Gombrich).
Maurice Halbwachs
„Memoria colectivă” (Halbwachs 1992) e termenul pe care-l propune, în
schimb, filosoful francez. Amintirea, spune el, e dependentă de structurile
sociale în care îşi desfăşoară existenţa. Pierre Nora e cel care preia sugestiile lui
Halbwachs, propunând, la rândul lui, termenul de „loc al memoriei” (Nora
1984), un spaţiu de mijloc între istorie – ca totalitate a evenimentelor – şi o
memorie subiectiv-selectivă. Pierre Nora a insistat asupra cadrului social al
memoriei, evidenţiind legăturile dintre indivizi şi colectivitate.
În ultimii 20 de ani, legăturile dintre timp, identitate şi memorie au fost
analizate atât la nivel individual, cât şi la nivel social sau cultural. Influenţele
ori rădăcinile studiilor de memorie culturală pot fi identificate în următoarele
fenomene: putem să invocăm, de pildă, Şcoala şi Centrul de Studii Culturale
înfiinţate, la mijlocul anilor ‘60, de Richard Hoggart (din Birmingham), la fel
cum putem aminti tradiţia şcolii germane de antropologie.

Studii de memorie culturală
Studiile de memorie culturală vizează, aşadar, termenii de memorie
socială (Warburg), respectiv memorie colectivă (Halbwachs), dar integrează şi
aspecte legate de memoria individuală (trebuie să ţinem cont, în consecinţă, de
aportul ştiinţelor cognitive, pe de-o parte, şi de istoria orală, pe de alta). Sigur,
12

Către o cultură a memoriei: de la individual la colectiv

nivelul social-colectiv devine obiectul unor studii de memorie culturală, fiindcă
singurele modalităţi credibile de reconstrucţie a unui trecut comun sunt (dacă
nu cele ale istoriei) cele ficţional-artistice. Disciplina e însă împărţită azi în
două mari categorii, dacă e să dăm crezare distincţiilor făcute de Jan şi Aleida
Assmann (Erll 2008): cele ce se ocupă de memoria comunicativă şi cele ce
vizează memoria culturală. Inevitabil, principiile de bază ale disciplinei îi determină şi principalele direcţii de cercetare: dependenţa memoriei de structurile
sociale, problemele memoriei intergeneraţionale şi, în sfârşit, metodele de
transmisie culturală. Dacă istoria se ocupă numai de trecut, memoria colectivă
e orientată de şi către nevoile ori interesele prezente ale diferitelor grupuri. Jan
Assmann observă că memoria are trei dimensiuni: materială (produsele culturale individuale), funcţională (responsabilă de coeziunea social-politică) şi
simbolică (semnificaţiile mentale colective). Aleida Assmann susţine că trecutul
păstrat în memorie ca prezent reprezintă canonul, pe când trecutul păstrat în
memorie ca trecut reprezintă arhiva. În consecinţă, ambele procese (amintirea
şi uitarea) prezintă cel puţin două stări: activă, respectiv pasivă. Unităţile
semnificative (evenimente ale memoriei) din interiorul acestui domeniu de
studiu interdisciplinar depind şi ele de cele două stări:
Memory events operate within relevant communities, and they change how these
communities remember, imagine, and talk about the past (Blacker 2013: 6).

Amintirea şi memoria au constituit teme majore ale literaturii, dar
literatura e, la rândul ei, unul din elementele de construcţie propriu-zise ale
memoriei. Asta pe de o parte. Pe de alta, literatura a interacţionat încă din cele
mai vechi timpuri cu documentele reale ale memoriei. Dacă soluţia privind
recuperarea perpetuă a memoriei vizavi de tulburătoarele orori ale nazismului
a reprezentat-o gravarea în piatră (statui, muzee), formula concretă nu a putut
fi preluată şi în Est, tragediile comunismului fiind mai eficient rememorate prin
romane, jurnale, filme, confesiuni, mărturii, procese ori interviuri, toate dominând în faţa monumentelor. Trauma, spun specialiştii, nu poate fi aplicată aici
aşa cum a fost aplicată în Vest, fiindcă trauma reprezintă conflictul cu sine, pe
când doliul sau bocirea îl priveşte întotdeauna pe celălalt. Ambele implică, în
schimb, repetiţie prin constanta reîntoarcere la trecut, la memoriile victimelor
şi ale călăilor deopotrivă (Blacker 2013).
Reluând, printre altele, noţiunea de intertext, Renate Lachmann spune
despre literatură că aceasta reprezintă arta mnemonică prin excelenţă şi că,
prin intermediul intertextualităţii, literatura îşi aduce aminte de ea însăşi
(Lachmann 2008). La fel se întâmplă şi cu genurile literare. Istoriile literare
(canoanele de orice fel) sunt, în sfârşit, forme prin care memoria şi interesul
pentru literatură sunt conservate în sânul societăţii.
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Memorialistica şi biografismul
Memorialistica românească a fost de cele mai multe ori pusă la îndemâna
criticii literare ca document auxiliar în construcţia acelor lansoniene monografii intitulate, de regulă, „Viaţa şi opera”. Obsesia recuperării sau întregirii
figurii autorului a dat naştere unor practici biografice extrem de diverse.
Vorbind despre interacţiunile dintre canon şi arhivă, Aleida Assmann spune că
memoria culturală oscilează între reverenţa emfatică şi curiozitatea istorică,
două atitudini ce determină majoritatea lucrărilor de istorie literară.
Pentru a putea vorbi despre „(re)întoarcerile” biografismului în istoriografia literară românească contemporană trebuie nu doar să analizăm volumele
critice apărute în ultimii, să zicem, zece ani, ci să refacem istoria acestui tip de
abordare pe teren autohton (activitate imposibil de realizat în spaţiul acestui
text, motiv pentru care ne vom limita la discutarea unui număr de două
asemenea volume).
Oricum, încercarea de a aborda, în mod sistematic, chestiunea biografismului cu privire la istoriografia literară contemporană în interiorul
graniţelor româneşti devine o problemă – în condiţiile în care dezbaterile pe
această temă reprezintă un procent destul de ridicat în cadrul mai larg al reflecţiilor literare occidentale – nu doar atractivă (fiindcă fertilă), ci şi, ca să folosim
un termen deja consacrat, una „spinoasă”, adică necesară şi, totodată, extrem
de relevantă. Astfel, chiar dacă principiile sau, la modul general, teoriile din
spatele abordărilor biografiste au fost, nu o dată, criticate vehement atât de
către istoricii sau sociologii literari, profesioniştii ar trebui, chiar şi în aceste
condiţii, să privească cu un ochi critic demersurile de o asemenea natură
pentru a le înţelege rolul în contextul general al ştiinţelor literare. Nu doar
faptul că biografiile (literare sau nu) constituie corpusul unei întregi secţiuni
din interiorul pieţei de carte, ci şi simplul fapt că publicul cititor ar putea fi
mult mai uşor atras de asemenea volume, în mare parte datorită statutului
autorului biografiat, dar şi convingerii conform căreia o biografie ar scoate la
iveală anumite secrete esenţiale, demne de urmat.
Critica literară a transformat memorialistica într-unul dintre cele mai
puternice instrumente de afirmare publică (de la E. Lovinescu până la G.
Călinescu, de la Adrian Marino până la Niculae Gheran). Chiar dacă
memorialistica (ori biografismul, în general) nu era încă un gen literar bine
definit din punct de vedere teoretic, el era practicat, la noi, de un N. Iorga şi
chiar de G. Ibrăileanu. Într-adevăr, primul nostru teoretician este, desigur,
acelaşi G. Călinescu, care expunea, în Principii de estetică (1939, 1974), primele
idei coerente cu privire la metodologia genului ca parte a cercetării literare.
Sigur, metodele lui G. Călinescu nu erau dintre cele mai ortodoxe, ci, mai
degrabă, improvizate, epice, romaneşti, memorialistica fiind, prin excelenţă, un
gen literar şi nu unul ştiinţific.
14
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Dacă, după anii ‘90, biografismul vine să definească noile romane-documentare (jurnale, memorii, autobiografii), constituind ceea ce s-ar putea numi o
nouă estetică a autenticismului, acesta poate fi invocat şi în discuţiile despre
noile cercetări ale istoriografiei literare româneşti care repun în centrul analizelor lor conceptul de autor. Curentul de gândire care a reorientat studiile
literare din ultimul deceniu în direcţia relegitimării prezenţei literaturii în
societate poate fi identificat, într-o formă a sa, în rolul pe care biografismul ori
memorialistica îl joacă în cultura română contemporană – acela de integrare a
operelor în viaţa de zi cu zi a cititorilor. Cu alte cuvinte, biografismul transformă literatura într-un obiect care poate în continuare să intereseze societatea, literatura memorialistică cunoscând un „succes copios în ultimele
decenii”, succes motivat de „recuperarea unor valori cenzurate sau alterate de
cultura oficială” (Ursa 2010: 163).
Studii de caz:
1. Mihai Iovănel – Monografia ideologică
Încă din prima pagină a volumului (Evreul improbabil: Mihail Sebastian: o
monografie ideologică, Cartea Românească, 2012), Mihai Iovănel reface
contextul şi atmosfera în care au avut loc reevaluările bazate, după 1989, pe
factori extra-estetici. Aici intră, crede redactorul de la „Cultura”, ascensiunea
„memoriei” bazată atât pe creşterea posibilităţii de arhivare/publicare a informaţiilor personale, cât şi pe descreşterea importanţei principiilor iluminist-raţionalist-pozitiviste (victoria definitivă, în fond, a postmodernităţii), or
memoria, atâta timp cât structurează o identitate (şi o va face în continuare),
implică un principiu şi un tip de relaţionare fondate, în termeni generali, pe
etică. Iovănel propune, paradoxal, o lectură actualizantă, fiindcă, spune el,
„Sebastian e în măsură să vorbească şi despre adevărul epocii noastre” (Iovănel
2012: 6). Astfel, metodologic vorbind, Iovănel realizează o lectură istoric-biografică, în timp ce nu renunţă nici la abordarea tradiţională (în care
„viaţa şi opera” sunt tratate separat):
M-au interesat [...] acele structuri şi biografice, şi literar-culturale (fie că biograficul determină literatura, fie că literatura determină biograficul, fie că
biograficul şi literatura sunt dispuse într-o cauzalitate indiscernabilă) (Iovănel
2012: 6).

Lanţul operă–scriitor–literatură–Sebastian reprezintă pentru Iovănel un
continuum ce nu poate fi înţeles prin parcelare, ceea ce înseamnă că Mihail
Sebastian (omul şi autorul, viaţa şi opera) reprezintă, pentru critic, un pretext
în vederea reconstituirii unui sau unor contexte altfel irecuperabile. Pentru
cartografierea acestei biografii-turnesol, Iovănel realizează „arheologia ideilor
vehiculate în epocă” (Iovănel 2012: 6).
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Autorul nu respinge utilitatea analizei estetice, însă o completează nu cu
aroganţa, ci cu prudenţa analizei istorice (biografice, contextuale). Iovănel se
ţine de cuvânt, fiindcă lucrarea începe, ce-i drept, cu naşterea nu a omului, ci a
autorului Mihail Sebastian, debutul literar (cu pseudonimul de rigoare) fiind
considerat (acum ca şi atunci) adevăratul său certificat de naştere. Pseudonimul
e unul din instrumentele de funcţionare, de constituire propriu-zisă a posturii
literare, definită ca atare de Meizoz (Meizoz 2007). Imediat după aceasta,
tânărul monograf reface, pe bază documentară, imaginea anturajului lui
Sebastian, influenţele şi frustrările sale. După nume, deci, Iovănel scrie despre
locuri (Brăila, Bucureşti, Paris) şi generaţii. Discutând despre cea din urmă,
criticul scoate la bătaie un volum şi o teorie ce priveşte retrospectiv ideologiile
secolului XX: „parlamentar-democratică (Anglia, Franţa, Statele Unite),
bolşevică (URSS) şi fascistă (Italia, Germania)” (Iovănel 2012: 47). Notează în
continuare fără prejudecăţi că
din perspectiva severei reprimări a libertăţilor civile aduse de comunism, parlamentarismul interbelic a fost puternic idealizat, atribuindu-se retrospectiv virtuţi
pe care nu le-a avut niciodată (Iovănel 2012: 47).

Concentrându-se asupra „Mişcării Legionare”, Iovănel configurează un
tabel taxonomic al acesteia elaborând o serie de teze: primatul spiritualului
asupra economicului, fundamentalismul creştin-ortodoxist de coloraţie mistică,
autohtonism-românismul, antisemitismul, antibolşevismul, preeminenţa etnicului asupra politicului şi economicului, anticapitalismul, monarhismul sau
conservatorismul paseist, totalitarismul, caracterul de elită spirituală,
reformarea spirituală individuală şi colectivă, terorismul şi, în sfârşit, necesitatea istorică.
Citez, după Iovănel, din Mannheim (Kecskemeti 1952: 276–320):
Ceea ce structurează o generaţie este deci expunerea ei la aceeaşi secvenţă de
evenimente la vârsta la care conştiinţa este afectabilă/în formare: de aici importanţa deţinută de referinţa unui spaţiu comun [...], dar şi de o vârstă apropiată
(Iovănel 2012: 61).

Criticul demonstrează că afinităţile ce existau între Legiune şi Generaţia
lui Mircea Eliade nu reprezintă rezultatul unei logici cauzale (dintre cele două),
ci mai degrabă o apropiere bazată pe adoptarea independentă şi (nu doar)
întâmplătoare a unor idei ce veneau dinspre Italia fascistă.
Criticul mai are meritul de a atrage atenţia asupra influenţei lui Vasile
Pârvan (şi, mai puţin, cea a lui Mircea Florian) asupra formării scriitorului,
înainte de cea a lui Nae Ionescu. Pentru Mircea Eliade, aşadar, cultura are un
dublu-fundament: etnic şi religios (Iovănel 2012: 64). Dacă în prima parte
Iovănel discută despre identitatea lui Sebastian, el are apoi în vedere identitatea
grupării („generaţiei în pulbere”), identificând trei momente definitorii: dosarul
făcut de ziarul „Vremea” în 1932, conferinţa lui Mircea Vulcănescu din 1934 şi
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rechizitoriul lui Zaharia Stancu din 1936, toate pentru a contura rolul jucat de
Sebastian în dezbaterea iscată pe marginea noii generaţii.
În ultimul capitol al celei de-a treia părţi, Iovănel demonstrează că
„Jurnalul lui Sebastian, coroborat cu contextul ideologic special, este în principal operatorul acestei rupturi de regim” (Iovănel 2012: 111). Memorialistica
devine, iată, principalul motor al monografiei.
O discuţie îi este dedicată prefeţei lui Nae Ionescu la romanul De două
mii de ani, discuţie ce relevă multe din calităţile volumului lui Iovănel, care
operează, în cuvintele lui Paul Cornea, de pe coperta a patra, „prin reducerea
conceptuală a discursului”, astfel încât „expunerea capătă caracterul demonstrativ al unui joc logic”.
Tot contextualizând, Iovănel ajunge, din păcate, să discute mai mult
despre „prietenii” lui Sebastian decât despre Mihail însuşi, imaginea acestuia
fiind construită prin ochii celorlalţi congeneri: Felix Aderca, Mircea Eliade,
Eugen Ionescu, Constantin Noica şi, desigur, George Călinescu.
Mihail Sebastian a profitat de o lungă receptare postumă, fapt de care
Iovănel nu se poate feri, mai ales că materialul prim este limitat (datorită morţii
lui Sebastian la doar 38 de ani). Astfel, toate documentele de care Iovănel
dispune tind să devină documente-cu-cheie. Urmează câteva studii de caz
despre N. Iorga, Camil Petrescu, E. Lovinescu, concentrându-se asupra câtorva
idei – jurnalul (din nou, memorialistica), evreitatea, antisemitismul.
Conform convingerii lui Eugen Simion, Iovănel spune că „Jurnalul
captează efectul de romanesc într-un sens major, eşuat în celelalte scrieri ale
lui Sebastian” (Iovănel 2012: 211). Aici, vorbind despre jurnalul lui Sebastian,
criticul descrie principalele caracteristici atât ale romanelor auto/biografice de
la sfârşitul anilor ‘90, cât şi ale noii critici biografice de după 2000 (categorie
din care face parte propriul său studiu): „formă relaxată, intimă”, „eliberată de
convenţiile literare” de o complexitate neobişnuită, paradoxală, ce acordă o
atenţie aparte contextului „istoric şi ideologic (albie a unor tensiuni etnice,
ideologice, politice, umane cu o densitate remarcabilă)”, oferindu-i, în consecinţă, „o autenticitate autentică, nesimulată” (Iovănel 2012: 211).
Cu toate acestea, pentru Sebastian, jurnalul este o formă de trucaj, ca
orice alt gen literar, şi, sub presiunea pierderii dreptului la semnătură, acesta
devine un „lucru absurd, lipsit de intimitate” (Iovănel 2012: 214). După ce reface
dosarul de receptare al Jurnalului sebastianian, Iovănel procedează la o reală
deconstrucţie a volumului semnat de Marta Petreu (Diavolul şi ucenicul său:
Nae Ionescu – Mihail Sebastian).
Modul absolut remarcabil în care Iovănel reuşeşte să gestioneze
documentele este depăşit doar de talentul criticului de a construi şi de a
menţine tensiunea epică a demersului său, construind portretul scriitorului
prin luminile pe care alţii le-au aruncat asupra acestuia.
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2. Antonio Patraş – Eugen Lovinescu (critica şi literatura)
Criticul de la Iaşi porneşte de la „convingerea” că scriitorul e cel care-l
salvează (în ce sens?) pe criticul Eugen Lovinescu. Sigur, putem vorbi despre
încercarea lui Antonio Patraş de a reface, de a reda o imagine „adevărată”
(completă) a „Sburătorului”. Îşi propune, aşadar, după cum afirmă în Consideratţiile preliminare, să confrunte
biografia cu opera şi cu contextul ideologic [...]. În consecinţă, din necesitatea de a
construi un personaj credibil, am însufleţit un pic documentul, ajungând la
convingerea că, deşi e uşor de redus la câteva formule stereotipe, îndeobşte bine
cunoscute, personalitatea lui Lovinescu se vădeşte a fi de la bun început o
structură dinamică, deschisă configurărilor multiple, pe fondul nealterat al unui
temperament «moldovenesc» (Patraş 2013: 8).

Spre deosebire de Mihai Iovănel, Antonio Patraş propune explicaţii de
natură psihanalitică, printre altele, pentru a motiva „încăpăţânarea” lui E.
Lovinescu de a se afirma şi ca romancier. Printre altele, se bazează pe „documente sufleteşti, de mare interes pentru explicarea personalităţii”, însă,
precaut, afirmă că „nu intră în intenţiile mele să negociez, după o vorbă intrată
de-acum în lexicul de specialitate, imaginea cu pricina” (Patraş, 2013: 17).
Afirmaţie prematură, cu toate acestea, fiindcă, după doar două pagini, Patraş
spune că
miza lucrării de faţă (în fapt, a întregului proiect demarat cu volumul despre G.
Ibrăileanu) este să reliefeze procesul de modelare a figurii spiritului creator şi a
personalităţii autorului, prin confruntarea nucleului dur al operei, adică a textelor
aşa-zis „canonice”, cu publicistica şi scrierile de plan secund, mai puţin frecventate
(Patraş 2013: 19).

Cum? Mărturisind că a rămas
fidel unui spirit disociativ, analitic, îmbinând după caz excursul biografist-istoriografic cu speculaţia psihologizantă, fără a scăpa din ochi izbânda
estetică ori detaliile cu schepsis etic (Patraş 2013: 20).

Criticul are capacitatea întrezăririi unor nuanţe care se dovedesc a fi
definitorii pentru întreaga construcţie demonstrativă. De pildă, spune că „poza”
lui Lovinescu nu e doar artificiu sau impostură, ci o a doua natură, transferul
fiind inversat – „de la cărţi la viaţă”. Mai mult, personalitatea, spune Patraş,
Lovinescu şi-o găsise de mult, una care, susţine autorul în continuare, nu a
reuşit să o modifice (şi, după cum se vede, nici n-a vrut), o personalitate, deci,
scindată ce oscilează între temperamentul de fond şi voinţa bovarică. Ceea ce
face, şi o face cu multă atenţie, cu răbdare şi formidabile intuiţii, e să ne
însoţească pe noi, ca cititori, de-a lungul vieţii lui E. Lovinescu. Vorbind despre
sentimentul de culpabilitate pe care-l încearcă Lovinescu, bolnav fiind, Patraş
spune că „nu poţi judeca obiectiv cartea fără să ai în vedere persoana, omul
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care a scris-o” (Patraş 2013: 32), mai ales că „biografia se resoarbe complet în
bibliografie”.
Antonio Patraş ţine cont de conceptul lui Meizoz, postura literară,
echivalându-l cu conceptul de persona de la Murray Krieger (Patraş 2013: 37–
37). Astfel, „persona e o funcţie a psihicului cu rol ambivalent: ea poate anihila
sau, dimpotrivă, poate deveni un catalizator al afirmării eului” (Patraş 2013: 42).
Istoricul se dovedeşte a fi secondat de un bun teoretician, unul care îşi
păstrează calmul în mijlocul unor nebuloase conceptuale, reuşind să discearnă
fără probleme între mai multe accepţiuni pe care psihologicul le deţine:
personalitatea scriitorilor, personalitatea criticului, geneza unei civilizaţii ca
expresie a raportului dintre formă şi fond şi valoarea estetică a unui gust
individual. Persona ar fi, spune Patraş, „acea ipostază a personalităţii
acceptabilă social, expresie a negocierii unui raport convenabil între individ şi
colectivitate” (Patraş 2013: 44).
1
Următoarele două volume reprezintă continuarea volumului despre care
am discutat mai sus, acestora lipsindu-le, din păcate, un aparat teoretic solid,
putând fi citite ca nişte biografii romanţate. Ca formă compensatorie, primul
conţine o prefaţă semnată de Adrian Tudurachi (şi o postfaţă scrisă de Doris
Mironescu), care discută despre ceea ce în reflecţiile occidentale (franceze) se
numeşte studiul afectelor (şi puterilor) literare, studiu articulat cu o mică
contextualizare a studiilor despre autor. Dincolo de asta, cartea lui Antonio
Patraş este o reconstituire a unui laborator de creaţie, care instaurează, în cuvintele lui Adrian Tudurachi, „arheologia unei voluptăţi” şi arată „cum a făcut
roman un critic îndrăgostit de spectacolele de teatru”. Tudurachi sugerează că
Patraş ne ajută „să vedem, în esenţă, un mod de producere a unui rebut
romanesc” (Patraş 2013b: 16). În prima parte a lucrării, criticul recompune, cu o
mare forţă evocatoare, o parte a obiceiurilor lui E. Lovinescu, schiţând un
„portret al artistului la tinereţe”.
„Antonio Patraş discută, de fapt, geneza modernismului nostru literar
prin examinarea atentă a figurilor sale tutelare” (Patraş 2013b: 234), spune
Doris Mironescu în postfaţă. Criticul citeşte personalitatea lui Lovinescu în
spatele romanelor, accentuând atât preferinţele acestuia pentru melodrame, cât
şi structura intimă a omului Lovinescu. Totul se învârte, sugerează Patraş, în
jurul memoriilor lovinesciene – de aici şi romanul autobiografic, de aici şi
interesul pentru psihologie ori pentru memorie (involuntară sau nu).

1

Antonio Patraş, Scriitorul şi umbra sa. Geneza formei în literatura lui E.
Lovinescu, vol. I–II, cu o prefaţă de Adrian Tudurachi şi postfaţă de Doris Mironescu,
Iaşi, Editura Institutul European, Colecţia Academica, Seria Litere, nr.182, 2013.
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Concluzii
Criza culturii tipărite a forţat practica istoriografică să adopte un nou
mod de a gândi literatura şi studiile literare. Insistând asupra importanţei
autorului, noua critică şi istorie literară repune, în fapt, în centrul activităţii
sale figura cititorului, identificând nevoile acestuia, alegându-şi, în consecinţă,
metodele şi instrumentele de analiză adecvate. Adoptând o perspectivă
organicistă, atât biografismul romanesc, cât şi cel al istoriografiei literare
româneşti contemporane reprezintă rezultatul unor complicate procese istorice,
culturale, politice şi literare. Volumele discutate mai sus pot fi înscrise în cadrul
disciplinar al studiilor de memorie culturală.
În numele unor valori precum individualitatea şi libertatea, critica
biografică reia şi deconstruieşte, cu instrumentele noii sociologii literare
franceze, o parte a marotelor privind autorii (şi scrierile autorilor) români, în
vederea unificării literaturii cu realul (ca soluţie mai mult sau mai puţin
pragmatică propusă în faţa unei „crize”), instaurând, în acelaşi timp, un ultim
bastion (nu o dată teoretic) al scepticismul în lunga tradiţie a practicii de
reprezentare a vieţii adevărate.
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From Individual to Collective and Cultural Memory Studies
The present article intends to shed light upon new literary and critical practices
in Romanian historiographical studies. Embedded in contemporary debates concerning
the crisis of humanities, the paper retraces the origins of what are now called Cultural
Memory Studies suggesting that all biographical writing (and research) should be
developed under the watchful eye of this encompassing discipline. Furthermore, the
article discusses the main theoretical instruments which one needs to employ while
working in the field of Cultural Memory Studies (Aby Warburg, Maurice Halbwachs,
Pierre Nora, Jan and Aleida Assmann). Moreover, the paper shows that memoirs
should be analysed as being part of the more general area of biographical writings.
Biographical criticism represents, among others, a solution to the recent crisis in
the field of literary studies. The figure of the author gives literature its human face,
thus helping readers to assess the real benefits of literature to society at large.
Memories are often regarded as works of science as much as they are reveered as true
works of art.
Swiftly analysing two recent examples of what could be called
historical/biographical criticism (Antonio Patraş and Mihai Iovănel), the study argues
that these endeavours could benefit from the wonderful insights of what Astrid Erll
calls the Cultural Memory Studies.
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Memorie – Mărturie – Martiriu.
Cadre ale memorialisticii spaţiului concentraţionar
Adrian Crupa

„Asumată de actori diferiţi [memoria] poate duce la
poziţii morale opuse. Este întotdeauna şi în mod necesar memoria un lucru bun şi uitarea un blestem
absolut? Permite trecutul o înţelegere mai bună a prezentului, ori, cel mai des, serveşte la ocultarea lui? Sunt
toate modalităţile de folosire a trecutului recomandabile?” (Todorov 2002: 9)
Keywords: memory, confession, martyrdom, memoirs, concentrationary space

Secolul al XX-lea a prilejuit, în contextul mişcărilor, mai întâi, iar, mai
apoi, a statelor totalitare, experimentarea terorii ridicată la rangul de politică
de stat şi practicată în masă într-o societate devenită treptat un imens spaţiu
concentraţionar. De la gulag-ul comunist la lagărul de exterminare nazist, de la
dispariţiile forţate din America Latină la teroarea continuă practicată de
regimul maoist sau de cel al khmerilor roşii, sistemul concentraţionar a
cunoscut nenumărate variante condiţionate cultural şi elaborate ideologic din
ce în ce mai eficace. Deşi vina era atribuită colectiv iar teroarea practicată la
scară industrială, cel care a resimţit în cele din urmă teribila forţă menită să-l
strivească a fost omul.
În centrul oricărui sistem concentraţionar, indiferent de natura sa
politică şi originea sa ideologică, a stat întotdeauna omul, înţeles îndeosebi ca
individ (şi mai puţin ca grup social sau comunitate). Or, „omul” acesta generic
este vizat de sistem pentru că în definiţia lui poate fi încadrat oricând oricine:
autorul acestor rânduri în aceeaşi măsură ca şi cititorul lor, insul anonim de pe
stradă ca şi leader-ul din vârful piramidei sociale, bărbatul şi femeia, părinţii şi
copiii, prietenii şi duşmanii deopotrivă. Însă ceea ce sistemul concentraţionar
vizează nu este atât individul biologic, cât memoria sa, ceea-ce-îşi-aduceaminte-că-este şi îi conferă conştiinţă de sine şi identitate. Această imagine
idealizată a sinelui este un „model exemplar” rezultat din negocierea elaboratului
conştiinţei individuale cu arhetipurile reprezentative care structurează memoria
colectivă. În acest sens, pentru statul totalitar devin periculoşi tocmai oamenii
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care, în ciuda slăbiciunilor şi neputinţelor personale, asumându-şi până la capăt
modelul exemplar personal, sunt capabili nu doar să întrupeze valorile-obiect
ale credinţei, ci, mai mult, să transmită celorlalţi – comunităţii – sub forma
mărturiei ceea-ce-au-ţinut-minte-să-fie-şi-au-fost. În consecinţă, remarcă
Tzvetan Todorov, fără să fie cu totul altfel decât ceilalţi oameni, fără să fie
nici eroi, nici sfinţi, nici măcar trecuţi [deja, n.n. A.C.] printre cei „drepţi”, fiind
indivizi supuşi greşelii, la fel ca dumneavoastră şi ca mine, ei toţi [...] au parcurs
un itinerar dramatic; toţi au suferit fizic şi, în acelaşi timp, au încercat să
transpună rodul experienţei trăite în scrierile lor. Obligaţi, prin forţa lucrurilor,
să vadă răul totalitar de aproape, s-au dovedit mai lucizi decât omul obişnuit şi –
graţie talentului şi elocinţei lor – au ştiut să ne transmită ceea ce au aflat, fără să
se erijeze în învăţători categorici (Todorov 2002: 10).

Asupra unor astfel de oameni, martori (cu sau fără voia lor) mai întâi,
mărturisitori (mai apoi) şi (într-o măsură mai mare sau mai mică) martiri în
cele din urmă, îşi va îndrepta atenţia demersul nostru.
Memoria
Situaţia-limită în care se găseşte insul intrat sub spectrul spaţiului concentraţionar determină o reconsiderare fundamentală a temeiurilor şi finalităţilor existenţiale ale persoanei umane. Astfel, experienţa transfiguratoare
trăită nu îl marchează doar pe individ, ci ea vizează însăşi condiţia umană. Prin
urmare existenţa insului nu îi mai aparţine, ci ea devine – prin exemplaritatea
ei – un bun al întregii comunităţi, ba, mai mult, al întregii umanităţi. Memoria
devine astfel semnul sub care se va desfăşura restul vieţii omului trecut prin
experienţa concentraţionară.
În context totalitar, memoria vizează cel puţin două aspecte. În primul
rând cel colectiv, tradiţia, moştenirea culturală care umanizează şi pe care ideologia urmăreşte să o desfiinţeze sau măcar să o modifice (în sensul alterării).
Mircea Eliade revine insistent în memoriile sale asupra pericolului reprezentat
de o tradiţie ce se stinge, fie sub forma genocidului (uciderea purtătorilor
memoriei sau a umanităţii în integralitatea ei într-o posibilă hecatombă
atomică), fie sub cea a etnocidului [distrugerea locurilor memoriei „biblioteci,
muzee sau chiar metropole” sau a spiritului din om, a culturii umane pe care „o
anumită ideologie sau câteva ideologii pot de asememnea să le nimicească” (cf.
Eliade 2007: 69–70)]. În al doilea rând, este vorba de experienţa umană de viaţă
pe care fiecare ins în parte (cu atât mai mult cei trecuţi prin experienţa concentraţionară) o capătă de-a lungul existenţei şi care, dacă nu este transmisă pe
calea mărturisirii, poate dispărea iremediabil. În lagăr, ca şi în viaţă, – constată
Gustaw Herling în Un monde à part – moartea insului poate însemna, în lipsa
martorilor, moartea memoriei:
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Moartea în lagăr răspândeşte o altă formă de teroare: cea a anonimatului. Nu
aveam nici o idee despre locul unde erau îngropaţi morţii şi nici nu ştiam dacă
la moartea vreunui prizonier se va elibera vreun certificat de deces. […]
Certitudinea că nimeni nu va afla despre moartea ta, că nimeni n-avea să ştie
vreodată unde erai îngropat, era una dintre marile torturi îndurate de deţinuţi
(Herling 1995: 289).

Se cuvine a fi menţionat faptul că, şi în cazul aspectului colectiv al memoriei – tradiţia, şi în cel al memoriei individuale, nici una dintre aceste două forme
nu ţine decât la modul abstract doar de comunitate (prima), respectiv numai de
ins (cea de-a doua); deoarece memoria colectivă supravieţuieşte numai prin
fiecare dintre membrii comunităţii ce devine „purtător” al ei după ce o va fi
acceptat (caracterul colectiv), în vreme ce memoria individuală supravieţuieşte
subiectului ei numai prin martori şi în măsura în care se situează în cadrele
modelului exemplar cu care se va fi identificat comunitatea însăşi:
Trebuie menţionat înainte de toate că reprezentarea trecutului este un element
constitutiv nu doar al identităţii individuale – persoana prezentă este compusă din
propriile imagini despre ea însăşi – ci şi al identităţii colective. Or, fie că vrem, fie
că nu, majoritatea fiinţelor umane au nevoie să simtă că fac parte dintr-un grup:
găsesc în aceasta mijlocul imediat de a obţine recunoaşterea existenţei lor,
indispensabilă fiecăruia (Todorov 1999: 52).

Se constată, aşadar, că memoria manifestă o existenţă de relaţie între
amintirile insului despre sine în contextul comunităţii şi cele ale comunităţii
despre modelele ei exemplare prin fiecare dintre membrii ei. Mecanismul prin
care această instituţie de relaţie funcţionează îl constituie selecţia, înţeleasă ca
perpetuă interacţiune a ceea ce se uită cu ceea ce se păstrează din trecutul
semnificat. Selecţia operată în procesul memoriei cunoaşte o dublă ipostază:
 pe de o parte, selecţia naturală, bazată în cazul insului pe afectivitate iar în cazul comunităţii pe exemplaritate, şi
 pe de altă parte, selecţia artificială, fondată pe temeiuri ideologice dublate de interese politico-economice.
În procesul selecţiei naturale a amintirilor intervine uitarea, la rându-i în
dublă ipostază:
 uitarea personală/ individuală, care influenţează identitatea
insului, dar care este extrem de perisabilă (în sensul că dispare
odată cu insul sau supravieţuieşte numai prin intermediul
1
martorilor ) şi

1

„Militarii români care au trăit drama acelor zile şi a acelor care le-au urmat în
prizonierat – mărturiseşte Dan Dragnea, fost prizonier în URSS – nu-şi vor putea
şterge din memorie amintirea acelor evenimente care le-au marcat viaţa, dar care vor fi
sortite uitării odată cu dispariţia lor biologică” (Dragnea 1999: 11–12).
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uitarea colectivă/ comunitară, care selectează ceea ce este demn
de a fi reţinut în funcţie de modelele exemplare ce întrupează
setul de valori care definesc identitatea colectivă mult mai
durabilă în timp (în sens exemplar, iar nu istoric).
Selecţia artificială presupune amnezia motivată ideologic, scopul fiind
elaborarea unei anumite realităţi ideologizate – pretinsă „istorică”, iar nu
păstrarea adevărului aşa cum şi-l vor fi amintit cei implicaţi direct. Doar
interese de acest tip pot explica lentoarea, dacă nu inactivitatea societăţilor
post-totalitare (comuniste) în a-şi asuma trecutul în integralitatea lui, precum şi
multiplele piedici pe care statele post-comuniste le vor fi ridicat iniţiativelor
societăţii civile ori ale asociaţiilor foştilor deţinuţi politici de cultivare a
memoriei Gulagului. În România, de pildă, Memorialul durerii rămâne o istorie
ce nu se învaţă la şcoală nici la 25 de ani după 1989; în Rusia, la Magadan, în
inima Kolîmei, monumentul victimelor spaţiului concentraţionar a fost
îngăduit a se ridica în 1991 la periferiile oraşului (de către organizaţia civică
Memorial), în vreme ce, în centrul oraşului şi pe cheltuiala statului, s-au ridicat
(chiar în 1989) monumentul lui Eduard Petrovici Berzin, primul conducător
2
3
desemnat de OGPU la conducerea Dalstroi între 1932–1937, iar în 2005, pe
locul fostului Comitet regional de partid, s-a ridicat cea mai impunătoare catedrală ortodoxă din Siberia. Când, în august 2011, doi ruşi de la asociaţia
Memorial şi doi francezi (Nicolas Werth fiind unul dintre ei) intenţionează să
cerceteze materialele găzduite de Muzeul de istorie din Magadan în vederea
elaborării unui muzeu virtual al Gulagului, directorul de atunci al instituţiei,
Serghei Grigorievici Bekarevici, refuză fotografierea exponatelor din colecţiile
muzeului (cu excepţia a zece piese, fără trepied însă), declamând:
Dar de ce mereu acelaşi interes obsesiv pentru „paginile întunecate” ale istoriei
noastre? Kolîma, regiunea frumoasă a Magadanului, nu înseamnă doar muncă
forţată, Gulag şi represiune. Ce era aici înainte? Nimic, doar câţiva crescători de
reni, o cultură primitivă! Ce vedeţi acum? Un oraş măreţ, cu operă, palate de
cultură, bulevarde frumoase, o catedrală superbă, cea mai mare din Extremul
Orient rus! Aţi văzut catedrala? Regiunea noastră are deschidere spre viitor, nu
spre trecut! Da, ştiu, la voi, în Sankt Petersburg, în Franţa, tema Gulagului e la
modă printre intelectualii de stânga precum Lévy (Bernard-Henri Lévy, n.n.
A.C.) – chiar aşa, ştiţi despre cine vorbesc, [...] despre cel care a mers pretutindeni unde îşi vâra NATO nasul, în Libia, la Sarajevo, în 1990, când i-aţi
bombardat pe sârbi şi aţi luat apărarea musulmanilor – tocmai cei care v-au
2

Denumirea pe care o poartă poliţia politică sovietică între 1923 şi 1934
(Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР).
3
Direcţia generală pentru construcţia Nordului Îndepărtat (Гла́вное
управле́ние строи́тельства Да́льнего Се́вера), complex industrial-economic, sub
conducerea poliţiei politice, însărcinat cu exploatarea resurselor Nordului Îndepărtat,
având forţa de muncă constituită din deţinuţi politici şi prizonieri de război.
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înecat cartierele de la periferie în foc şi sânge, ca să vă mulţumească! (Werth
2013: 30–31).

Mărturie – Martor
În faţa grijii cu care sistemul totalitar şi post-totalitar îşi şterge urmele,
desfigurează adevărul şi ignoră memoria „paginilor întunecate”, omul reacţionează, mai întâi ca ins prin ne-uitare
şi-atunci, pentru prima oară de la arestare, pentru prima oară în viaţă, am spus,
mi-am spus, le-am spus: ei, lasă… ei, lasă… şi am hotărât să nu-i uit în vecii vecilor,
nu să mă răzbun, ci să nu-i uit (Goma 1990: 221).

În acest fel, susţine Tzvetan Todorov, memoria nu este pierdută, ea este
4
recuperată, fiind folosită apoi nu spre a te întoarce obsedant la trecut (cum
credea directorul muzeului din Magadan), ci spre a dura în prezent, prin suferirea catharsis-ului amintirilor dureroase, temeiurile unui viitor lipsit de
5
traumele suferite .
Or, memoria nu există în sine, ea nu subzistă doar în individ, în tăcere.
Sensul de a fi al memoriei este unul relaţional: ea nu este în, ci către. Există
doar atâta timp cât este transmisă. În lipsa împărtăşirii, exemplaritatea nu-şi
află rostul iar experienţa îşi pierde finalitatea. Forma de a se manifesta a
memoriei o constituie mărturisirea. După cum în timp trecutul se deschide
viitorului în prezent, tot astfel în actul mărturisirii (transmiterii memoriei)
semnificaţiile experienţei (concentraţionare) consumate şi obiectivate în
memorie nu devin viabile decât în măsura în care sunt împărtăşite, receptate şi,
mai mult, asumate de către celălalt. Ne-uitarea este aşadar urmată de mărturisirea experienţei:
În speranţa că astfel de situaţii ilegale şi nedrepte nu se vor repeta, iar amintirea
lor nu va fi dată uitării, considerăm de interes pentru generaţiile care vor urma să
le cunoască aşa cum s-au petrecut în realitate, cu respectarea adevărului, obiectiv
şi fără denaturări, dar şi fără resentimente şi ură faţă de cei vinovaţi de producerea
lor (Dragnea 1999: 12).

Memorialiştii opun astfel adevărului istoric, considerat impersonal, pozitivist şi susceptibil de ideologizare, adevărul experienţei personale, rod al experierii realităţii personale trecute şi confirmat (legitimat deci) prin miile de
exemplare ale mărturiilor celorlalţi inşi trecuţi prin Gulag, care, deşi născut din
4

Situaţie numită de Todorov „utilizare literală” a memoriei „care face evenimentul vechi imposibil de depăşit, ajungând în final să supună prezentul trecutului”
(Todorov 1999: 31).
5
Situaţie numită de Todorov „utilizare exemplară” a memoriei care „permite
folosirea trecutului în vederea prezentului, a lecţiilor de nedreptate suferite în trecut
pentru combaterea celor de azi”, Ibidem.
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trauma experienţei concentraţionare, îşi propune să fie utilizat „fără denaturări” şi, mai ales, „fără resentimente”. Istoria va fi, prin urmare pentru
aceştia, „nu o simplă cronologie a evenimentelor, ci înseşi trăirile oamenilor”
(Dragnea 1999: 19) sau, în termenii lui Paul Ricœur, o ipostază a dreptăţii
„aceea care, extrăgând din amintirile traumatizante valoarea lor exemplară,
preschimbă memoria în proiect; iar acelaşi proiect al dreptăţii conferă datoriei
memoriei forma viitorului şi a imperativului” (Ricœur 2001: 111).
În fapt, actul mărturisirii, constată Petru Munteanu-Iloaia, unul dintre
miile de ofiţeri români deţinuţi în Siberia timp de zece ani, separă două etape
distincte ale memoriei. Prima, situată în vremea detenţiei, ce poate fi numită
memoria pierderii, de o acurateţe nebănuită, este foarte puternică pentru că ţine
locul fiinţării în contextul mortificator al spaţiului concentraţionar şi tocmai de
aceea poate avea valoarea documentară a unui probatoriu în procesul
comunismului:
ca pe un document de necontestat că lucrurile au stat într-adevăr invers
(prizonierii sovietici au fost trataţi ca prizonieri de război conform legislaţiei
internaţionale, în vreme ce prizonierii români în URSS au fost trataţi ca deţinuţi
politici fără nici un drept, n.n. A.C.). […] Aşa că paginile care urmează nu mai
sunt simple mărturisiri, ci documente suplimentare, care vor să confirme şi ele
contrariul (Munteanu-Iloaia 2000: 5–6).

A doua etapă, ce poate fi numită memoria regăsirii, vizând momentele
întoarcerii acasă, în familie, este, surprinzător, mai şubredă, fiindcă, de astă
dată, nu mai înlocuieşte, ci este înlocuită cu fiinţarea:
Poate părea paradoxal că nu-mi aduc aminte mai multe detalii dintr-o noapte
atât de importantă pentru noi. Ţin adică minte atâtea lucruri din cei zece ani
petrecuţi în Siberia şi nu ştiu cum a decurs acea noapte a regăsirii noastre. Şi
totuşi paradoxul nu mi se pare atât de acuzator. Eram, în definitiv, la capătul
încercărilor şi al puterilor mele. Ajunsesem chiar şi la capătul libertăţii mele, pe
care mi-o dorisem atât de mult, în schimb acum nu mai ştiam ce să fac cu ea.
[…] Până atunci învăţasem cât e de lung şi de greu drumul până la libertate. De
atunci încolo învăţam împreună că libertatea este una singură şi că atentatele la
adresa ei sunt nenumărate. Cu alte cuvinte, învăţam cu atât mai mult să o
preţuim la întreaga ei valoare (Munteanu-Iloaia 2000: 88–89).

Dacă în detenţie fiinţarea este înlocuită aşadar cu memoria (pierdută), în
momentul eliberării, al regăsirii familiei şi căminului, fiinţarea este atât de
puternică şi de intensă, încât cu greu mai lasă răgaz memoriei prezentului.
La acest moment, se poate identifica şi o a treia etapă, a memoriei
asumate, în care fiinţarea se face în temeiul memoriei ca mărturisire. Abia acum,
când adevărul personal (cenzurat de uitare) se confruntă în plan social cu
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6

adevărul „istoric” al regimului (cenzurat ideologic) , se produce declicul ce
determină insul la asumarea publică a condiţiei de martor. În concluzie, în
martor, memoria se opune minciunii prin mărturie, care, în context totalitar,
conduce în cele din urmă la martiriu.
Martiriu – Martir
Mărturisirea experienţei concentraţionare implică – mai ales în statul
totalitar – o responsabilitate existenţială, căci de cele mai multe ori a mărturisi
înseamnă a muri. De altfel, din perspectivă etimologică, în limba română, „martor”
şi „martir” au aceeaşi rădăcină: verbul grecesc orao (a vedea): cel-ce-vede
mărturiseşte ceea-ce-vede şi, mărturisind, moare (după exemplul primar al Sf.
Arhidiacon Ştefan care, văzând, mărturiseşte ceea ce vede – „Iată, văd cerurile
deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”, Fapte 7.56 – şi,
mărturisind, moare ucis – „Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le
socoti lor păcatul acesta! Şi zicând acestea, a murit”, Fapte 7.57–60)
Nesuferind alt adevăr decât cel al propriei ideologii, totalitarismul nu
tolerează mărturisirea vreunei alte realităţi decât lozinca unică drapată ideologic. Pentru că mărturisirea implică dez-vrăjirea ideologică a realităţii,
mărturisitorul trebuie redus la tăcere sub forma discreditării, detenţiei, desfiinţării (ultima metodă fiind considerată cea mai sigură). Despre cazul emblematic
al lui Aleksandr Soljeniţîn, Lidia Ciukovskaia (autoarea nuvelei Sofia Petrovna)
declara, într-o scrisoare-deschisă, în 4 februarie 1974, la Moscova:
În ziarele noastre, Soljeniţîn este declarat trădător. El, de fapt, a trădat – nu patria,
se înţelege, pentru care a luptat cinstit, şi nu poporul, pe care-l onorează cu creaţia
şi viaţa lui, ci Direcţia Generală a Lagărelor – GuLagul; el a trădat dând publicităţii
istoria pieririi a milioane de oameni, povestind – cu fapte, mărturii, biografii
concrete – o istorie pe care fiecare este obligat să o ştie pe dinafară, dar pe care
puterea – din motive de neînţeles – încearcă din răsputeri s-o dea uitării. Deci cine
trădează? (Ciukovskaia 2002: 422)

Referindu-se la Soljeniţîn, Mircea Eliade constata, la rându-i, în
Încercarea labirintului, că „îl admir foarte mult. Da, admir scriitorul. Dar mai
ales îi admir curajul de a fi martor, faptul că a acceptat rolul de martor, cu toate
riscurile, ca un martir” (Eliade 2007: 83). Din această cauză mesajul memoriei
6

Petru Munteanu-Iloaia, fost ofiţer român prizonier în URSS, se decide să-şi
publice memoriile ca pe o reacţie la declaraţiile pseudo-istorice revendicative ale
ambasadorului Federaţiei Ruse la Bucureşti, Evgheni Dimitrievici Ostrovenko (preluate
de „România Liberă” din 4 mai 1995), prilejuite de serbarea a 50 de ani de la victoria
împotriva Germaniei naziste, declaraţii în care se amintea despre „destinul prizonierilor de război sovietici în lagărele de concentrare de pe teritoriul României”, dar
nimic despre soarta miilor de prizonieri români folosiţi ca forţă de muncă de către
Uniunea Sovietică.
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devine deseori mai important, în procesul transmiterii/mărturisirii, decât
persoana mărturisitorului şi, astfel, deseori se întâmplă ca memoria să
supravieţuiască sub forma mărturiei doar cu preţul morţii mărturisitorului, al
martiriului său.
Destinul lui Tudor Greceanu, pilot al Forţelor Aeriene Regale Române pe
întreaga perioadă a celui de-al doilea război mondial, deţinut politic între 1948–
1964, poate constitui o pildă în acest sens. Din iunie 1941, iminenta întâlnire cu
moartea în luptele aeriene pe Frontul de Est, în apărarea teritoriului şi, ulterior,
pe Frontul de Vest, implicit cu frica, a reprezentat o constantă zilnică a vieţii sale:
Frica este un sentiment uman. Deşi se foloseşte sintagma «neînfricatul pilot»,
oamenilor le e frică. Totul e să nu dai curs fricii, să nu acţionezi în stare de
panică, dar frică ne-a fost tuturor, şi celor viteji, şi celor mai puţin viteji. Unii au
dat curs fricii şi au fost excluşi, fie că au fost ucişi, fie că au căzut, fie că s-au
retras. […] În închisoare, frica este o stare permanentă şi este frica cea mai
abjectă. Este frica foamei, a mizeriei, a bătăii, a umilinţei, eşti descalificat uman.
[…] Fiecăruia îi este frică de ceva. Unii sunt victimele propriului refuz al fricii, al
propriului curaj, care este o veşnică luptă psihologică între ceea ce suntem şi
ceea ce am putea deveni sub imboldul fricii (Greceanu 2000: 157, 160 passim).

Chipurile des-fiinţării întâlnite apoi în detenţie, culminând cu miraculoasa supravieţuire sub tirul trupelor de Securitate la evadarea din Aiud şi
cu, ulterior comutata, condamnare la moarte, nu l-au distrus, ci, prin asumarea
slăbiciunilor, l-au întărit în urmarea modelului exemplar preţuit:
De ce ne considerăm în pericol faţă de fenomenele parapsihologice? Pentru că
nu le cunoaştem. De ce ne considerăm în pericol faţă de un inamic ce nu ştim de
unde poate apărea? Pentru că nu suntem în stare să ne apărăm. De ce mulţi au
recurs la un fel de bigotism în închisori? Pentru că nu se mai puteau ajuta cu
nimic, nu mai rămânea decât intervenţia transcendentă. Până şi cei mai «habotnici» necredincioşi ajunseseră să spună «Ajută-mă, Doamne». De ce
Dumnezeu? De ce nu te ajuţi singur? În spatele unei uşi de oţel de zece centimetri şi a zăbrelelor cât braţul de groase, bineînţeles că nu poţi face nimic şi
nu-ţi rămâne decât speranţa unei intervenţii exterioare (Greceanu 2000: 157).

Asumarea slăbiciunilor însă, a fricii, nu este de ajuns. Ea se cuvine a fi
dublată de educarea curajului. Pentru Tudor Greceanu, a fi martir se învaţă:
Dacă e imposibil să nu-ţi fie frică de nimic (nu mă refer la cazurile patologice),
poţi acţiona sub imperiul fricii sau poţi încerca să o controlezi. Curajul este deci
educabil. Poţi dezerta de pe front, dar îţi poţi spune că, indiferent ce s-ar
întâmpla, preţul este cel mult viaţa. Trebuie să iubeşti viaţa mai puţin, sau să fii
dispus să ţi-o dai, indiferent cât costă (Greceanu 2000: 158).

Singurul lucru ce poate totuşi zădărnici viaţa unui astfel de supravieţuitor este nu moartea („E atât de simplu să mori!”, declara pilotul Luciei
Hossu-Longin în episodul dedicat lui din Memorialul durerii), ci lipsa sensului
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vieţii. Or, sensul se rezumă la întruparea modelului exemplar, care, în felul ei,
este o formă a mărturisirii (mărturisirea prin fiinţare martirică):
Există un lucru care ţine de psihologia noastră, a aviatorilor. În timpul bătăliilor
cu americanii veneau opt sute de avioane de bombardament însoţite de alte
cinci sute de avioane de vânătoare, de o calitate comparabilă cu cea a avioanelor
noastre. Noi decolam zece avioane. Ce şanse aveam? Nici una. Decolam pentru
că, aşa cum a spus Şerbănescu şi am făcut cu toţii, în România nu trebuia să se
intre ca într-un sat fără câini, indiferent dacă pentru asta trebuia să cădem cu
toţii. E o chestiune de mândrie a uniformei, de jurământul depus în faţa Regelui şi
comandanţilor superiori ai armatei, de demnitatea personală şi de educaţie. De
aceea n-am plecat din ţară după 23 august, cu toate că aveam cel mai rapid
avion din lume şi puteam pleca oricând. N-am vrut să fug din faţa inamicului –
nu din eroism sau donchihotism... N-am fost util aici, aşa cum n-aş fi fost util
nici în altă parte. Poate că în altă parte aş fi fost mai util, nu ştiu... (Greceanu
2000: 158–159).

În concluzie, a fi martir este, pentru Tudor Greceanu ca şi pentru cei
asemenea lui, în acelaşi timp o vocaţie – ce se întemeiază pe memoria
înaintaşilor, a trecutului al cărui produs eşti – şi o datorie – faţă de tine
(cel-care-ai-trebui-să-fii) şi faţă de cei ce vin după tine. Pe scurt, a fi martir
înseamnă să te mărturiseşti ca om (om bun):
Din nenorocire, instinctul de conservare este de multe ori mai puternic decât
cultura, educaţia şi alte virtuţi. Dispoziţiile temperamentale sunt cu totul altceva
decât caracterul. Caracterul se educă, cu dispoziţiile temperamentale te naşti.
Oameni învăţaţi se pot forma într-un număr de ani, începând din şcoală, trecând
prin liceu, facultate, doctorate... Dintr-un cioban poţi face un om cult. Este, de
exemplu, cazul lui Grigore T. Popa sau al lui Fichte. În schimb oamenii buni nu
se pot fabrica, aici e vorba de o dispoziţie temperamentală pe care n-o poţi
educa. De aceea, oamenii buni sunt mult mai rari decât oamenii culţi. Sunt
nepreţuiţi (Greceanu 2000: 162).
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Memory – Confession – Martyrdom.
The Scope of the Concentration-Camp Memoirs
The limit-situation brought about by the limit-experience of the concentrationary
space leads the individual to a fundamental reconsideration of the grounds and
purpose of human existence. The transfiguring moments lived in the concentration
camp leave their imprint not only on the individual human being, but on the human
condition at large. On that account, the camp experience overpasses the limits of the
mere personal biography, to become – through its exemplarity – an asset of the whole
community, and even more, of all humankind. It is Memory that hallmarks the
remaining span of life of the man who has passed through the concentration camp
ordeal. Or memory is not an existence in itself, and it would not survive if locked
inside the individual, in his silence. Memory gets consistence and survives only in a
relational context: true, persistent memory is not within, but towards. It lasts as long as
it is transmitted. Without sharing, the exemplarity does not find sense and experience
loses its purpose. Memory manifests itself under the form of Confession. The same way
as, in time, the past opens itself to the future through the present, in the act of
confession (memory transmission), the meanings of the experience consumed in the
concentration camp and kept in memory do not endure unless shared, received and,
above all, assumed by the other. Confession of the concentration camp experience
involves – especially in a totalitarian context – an existentialist responsibility, because
more often than not, to confess means to die. Since totalitarianism does not accept any
other truth than the one of its own ideology, all testimonials stating else will be
dismantled. Because confession involves the ideological disenchantment of reality, the
Confessor should be silenced by disrepute, detention, annihilation (the third method
being regarded, of course, as the safest). That is why the message encrypted in memory
often becomes more important in the transmission/confession process than the person
of the Confessor, and thus, as it often happens, memory survives as a testimony only
with the price of the Confessor’s death, only by his martyrdom. Furthermore, the
Romanian words mărturie („confession”) and martir („martyr”) are etymologically
related, having the same ancient root – the Greek verb „orao” (to see): „the one who
sees” confesses what he has seen, and, by confessing, dies.
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Titlul acestei comunicări putea fi la fel de bine închipuit sub forma
Memorialistică, pre-memorialistică, pseudo-memorialistică. Introducerea unor
formule noi nu poate și nu trebuie nici să sperie, nici să nemulţumească.
Suntem tot timpul în căutarea unor deschideri noi – și cu cât vor fi mai
2
neașteptate, cu atât s-ar putea să avem un câștig mai mare: autobiografie ,
1

Propunând înscrierea acestui titlu în programul simpozionului Memorialistica
românească: între documentul istoric și obiectul estetic, am avut în vedere, iniţial,
semnalarea unor texte neluate în seamă (uitate), dar valabile din punctul de vedere al
tematicii, precum și formularea unor sugestii dintr-o perspectivă diferită de cea a
literatului sau a filologului. Întrucât închegarea comunicării – pentru a cărei prezentare
în absenţă, în ședinţa din 10 iunie 2015, sunt recunoscător d-lui Bogdan Creţu – s-a
consumat în timpul unui stagiu de documentare la Angers, am profitat pentru o informare mai largă asupra acestei fascinante tematici, foarte bogat ilustrată în viaţa
știinţifică franceză. Sperând că măcar indicaţiile bibliografice vor fi de folos, îndrăznesc
să le utilizez aici.
La vremea definitivării pentru tipar a prezentului text, am avut acces – tot prin
amabilitatea d-lui Bogdan Creţu – la cartea d-lui Răzvan Voncu, plină de observaţii
interesante și de sugestii fertile (asupra unor idei și concluzii, un istoric obișnuit cu
textele poate, desigur, să aibă îndreptăţite rezerve).

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
2
„Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence,
lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa
personnalité” – Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Éditions du Seuil, Paris,
1975, p. 14 (o ediţie augmentată a apărut în 1996 la aceeași editură, cu un supliment
bibliografic pentru anii 1975–1996; aceluiași autor i se datorează mai multe contribuţii
în domeniu; cf. idem, L’autobiographie en France, ediţia a doua, Armand Colin, Paris
1998, cu o bibliografie adusă la zi, p. 112–122. Cea dintâi s-a bucurat și de o ediţie în
limba română: Pactul autobiografic, traducere de Irina Margareta Nistor, Editura
„Univers”, București, 1987). O monumentală istorie a autobiografiei, din antichitate
până în secolul al XIX-lea a dat Georg Misch (1878–1965): Geschichte der
Autobiographie, patru tomuri în opt volume, Verlag G. Schulte-Bulmke, Frankfurt a/M.,
1949–1969 (primul volum a apărut mai întâi la Berlin, în 1907!). Observaţii și sugestii
interesante și folositoare în studiile adunate de Marie-Françoise Baslez, Philippe
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3

4

5

jurnal , amintiri ori memorii . Definirea genurilor și subgenurilor poate fi
6
uneori anevoioasă, delicată și purtătoare de controverse ; e mai bine ca ea să

Hoffmann et Laurent Pernot (dir.), L’invention de l’autobiographie d’Hésiode à saint
Augustin, Presses de l’École Normale Supérieure, Paris, 1993 [= Actes du deuxième
colloque de l’Équipe de recherche sur l’hellénisme post-classique, Paris, École Normale
Supérieure, 14-16 juin 1990].
Pentru a răspunde la întrebarea „est-il cohérent d’envisager l’activité
autobiographique d’un groupe ?”, au fost cercetate memoriile lăsate de membrii grupului de la Port-Royal: Constance Cagnat-Debœuf, Port-Royal et l’autobiographie, în
„Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises”, 49, 1997, p. 223–242.
3
Philippe Lejeune, Catherine Bogaert, Le journal intime. Histoire et anthologie,
Les Éditions Textuel, Paris, 2006 (bibliografie la p. 485–494). Cel dintâi a pledat
călduros pentru considerarea autobiografiilor ca un adevărat patrimoniu și pentru păstrarea și valorificarea chiar și a jurnalelor anonime: Philippe Lejeune, L’autobiographie
comme patrimoine, în „Espaces Temps”, 74–75 (Transmettre aujourd’hui. Retour vers le
futur), 2000, p. 111–121.
4
În 1971, Marc Fumaroli aprecia că memoriile se situează „au carrefour de
genres en prose”: Marc Fumaroli, Les mémoires du XVIIe siècle au carrefour de genres en
prose (1971), în idem, La diplomatie de l’esprit, nouvelle édition augmentée, Hermann,
Éditeurs des sciences et des arts (coll. Savoir: Lettres), Paris, 1998, p. 183–215. Pentru
Jean Mesnard, aproape un sfert de secol mai târziu, memoriile constituie un gen „plus
précis dans sa définition qu’on n’aurait pu le croire, mais d’une souplesse qui lui
permet de se plier aux situations et aux talents les plus divers” – Jean Mesnard,
Conclusion. Les mémoires comme genre, în Le genre des mémoires, essai de définition,
Colloque International des 4-7 mai 1994, organisé à l’Université des Sciences Humaines
de Strasbourg par le groupe de recherche: «Littérature et politique sous l’Ancien
Régime» sous le patronage de l’ADIREL. Actes publiés avec le concours de l’U.S.H.S. et de
l’ADIREL par Madeleine Bertaud et François-Xavier Cuche, Éditions Klincksieck, Paris,
1995, p. 371.
Un grupaj consacrat memorialiștilor (de la Commynes până la Charles de Gaulle
și André Malraux), cu sugestii utile, în „Cahiers de l’Association Internationale des
Études Françaises”, 40, 1988, p. 7–108.
5
Cf. Jean-Marie Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire, Éditions du Seuil,
Paris, 1989. Despre „înrudirea” sau filiaţia genurilor, v. Yves Coirault, Autobiographie et
Mémoires (XVIIe–XVIIIe siècles) ou existence et naissance de l’autobiographie, în „Revue
d’Histoire Littéraire de la France”, 75, 1975, 6, p. 937–953 (p. 953, nota 58, citând pe
Jean Gaulmier: „L’autobiographie est un genre impossible”!).
6
S-a observat, de pildă, că unii autori din ceea ce s-a numit „le genre mémorial”
(cf. Frédéric Charbonneau, Les silences de l’histoire. Les mémoires français du XVIIe
siècle, Les Presses de l’Université Laval, 2001, p. 1), alunecau ușor în autobiografie,
rezultând „des mémoires qui sont une espèce de «journal intime»”, un fel de
„journaux-mémoires” – Marie-Thérèse Hipp, Mythes et réalités. Enquête sur le roman et
les mémoires (1660–1700), Librairie C. Klincksieck, Paris, 1976, p. 26. E de înţeles de ce,
pentru memoriile din Franţa secolului al XVII-lea, s-a putut vorbi despre o nebuloasă de
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rămână în seama iubitorilor de teoretizări și clasificări sterile, după cum fac și
cercetătorii istorici în privinţa periodizărilor (ca să nu menţionez decât discuţia
7
interminabilă despre sfârșitul Evului Mediu și începutul epocii moderne, care
plimbă acest reper cronologic de la Petru vodă Rareș până la revoluţia lui
Tudor Vladimirescu sau chiar până la reforma agrară a Regelui Ferdinand!).
Ca nespecialist, aflat departe de teoria literaturii și neiubitor al
teoretizărilor deșarte, mi se pare că important este chipul în care se constituie
documentul respectiv, prin „construirea” lui zi de zi (jurnalul) sau prin evocarea (recompunerea) evenimentelor la o anume depărtare în timp (amintiri,
memorii) și, pe de altă parte, elementul care determină scrierea, care provoacă
pe autor să aștearnă pe hârtie (dacă știe să scrie) sau să dicteze (în cazul
contrar). În raport cu prospeţimea jurnalului, care adună informaţii, obiective
sau subiective, consemnate uneori pe viu, „anamorfoza” amintirilor (memoriilor) apare de-a dreptul periculoasă, atunci când e vorba de precizia detaliilor
și de corectitudinea explicaţiilor.
Pe de altă parte, orice amintiri personale încorporează – total, parţial sau
fragmentar (fie și en miettes) – și amintiri ale altora: ce-am auzit de la alții,
după frumoasa expresie a lui Radu Rosetti. Asemenea „înmagazinări” pot
constitui cel mai neașteptat arc peste timp, pe care cuvintele atribuite bătrânei
8
mareșale de Richelieu le ilustrează perfect .
Când am propus titlul în care se află cuvântul pre-memorialiști, am
crezut că-mi asum riscul vreunei invenţii poate neadecvate. Dar am avut
surpriza să constat că se vorbește despre pre-memorii aproape în sensul pe
care-l avusesem și eu în vedere. Philippe Ariès în 1978 și Jean Mesnard în 1994
(poate și alţii înaintea lor) au explicat faptul. Cel dintâi a trasat o definiţie cam
restrictivă, în câteva cuvinte:
Les pré-mémoires, c’est-à-dire les Mémoires avant le nom, ont été des
biographies de grands hommes, des vies illustres et des histoires de familles ou
de grandes maisons (Ariès 1979: 14).

genuri: cf. Jean Garapon, Les mémoires du XVIIe siècles, nébuleuse de genres, în Le genre
des mémoires, essai de définition, cit. (supra, nota 3), p. 259–271.
7
Adevărat „sujet inépuisable”, cum s-a spus și despre discuţia dacă memoriile
aparţin literaturii și dacă ţin de meseria de scriitor – Jean Garapon, Amateurisme
littéraire et vérité de soi, de Marguerite de Valois au Cardinal de Retz, în „Revue
d’Histoire Littéraire de la France”, 103, 2003, 2, p. 275, nota 2.
8
Mareșalul duce de Richelieu, născut în 1696 (mort în 1788), s-a căsătorit la 84
de ani cu Jeanne de Lavaux; mai tânără decât el cu 38 de ani, i-a supravieţuit, trăind
până în 1815. Ea ar fi adresat lui Napoleon I aceste cuvinte: „Sire, Louis XIV disait à
mon mari”. Un secol întreg, care despărţea pe împărat de Regele Soare era
comprimat în amintirile transmise de o singură persoană! Zicerea este citată și
în sens invers („mon mari disait à Louis XIV”).
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Ar fi, deci, pre-memorii istoriile familiale, expunerile genealogice, „inventarele” sau „cataloagele” de strămoși și de înrudiri:
Le premier but de ces pré-mémoires est de déterminer les alliances et les
parentés qui unissent les lignées. […] les histoires familiales, les pré-mémoires,
paraissent destinés aux descendants directs, non pas encore dans le but éducatif
de les édifier, mais pour leur fournir des dossiers utiles à leur établissement
(Ariès 1979: 14, 15).

Această observaţie a lui Philippe Ariès va conduce la detectarea unui
adevărat „loc comun” al memoriilor franceze din veacul al XVII-lea: povestirea
9
genealogică . În mod firesc, o expunere, mai simplă sau mai amplă, despre
înaintași trebuie să fie percepută ca o parte a propriei autobiografii, întrucât
privește ceea ce precede viaţa însăși a autorului, acel timp din care se adună
ce-am auzit de la alții.
Pentru Jean Mesnard, cercul este considerabil mai larg și precizările sale
se apropie încă și mai mult de ceea ce putem aștepta din partea materialului
documentar pe care noi înșine l-am moștenit de la înaintașii noștri:
on rencontre des formes diverses que l’on peut toutes considérer des prémémoires
[…] il y a des formes moins ambitieuses que celles des mémoires, et que l’on peut
considérer comme des étapes sur le chemin qui y conduit… (Menard 1995: 362)10.

Aflată între concluziile unui colocviu internaţional consacrat acum două
decenii definirii genului memoriilor, cea de faţă deschide o direcţie în lumina
căreia cred că se poate vorbi despre pre-memorialiști cu referire atât la persoane
(ca premergători, înaintași), cât și la materialul avut în vedere, constituit și din
frânturi care ar fi putut premerge scrierea memorialistică propriu-zisă sau fie și
numai din palide reflexe, umbre ale unor amintiri personale strecurate în
scrieri având cu totul altă destinaţie.
Într-o literatură veche așa de săracă precum este a noastră, orice recuperare din perspectiva non nova, sed nove nu poate să fie decât îmbucurătoare,
iar cruţarea de eforturi (de toate felurile, inclusiv de fantezie creatoare) nu
poate fi decât blamată.
*

9

V., de exemplu, Emmanuèle Lesne, La poétique des Mémoires (1650-1685),
Honoré Champion éditeur, Paris, 1996, p. 434-435 (Le récit généalogique); idem
[Emmanuèle Lesne-Jaffro], Les lieux de l’autobiographie dans les Mémoires de la seconde
moitié du XVIIe siècle, în „Cahiers de l’Association Internationale des Études
Françaises”, 49, 1997, p. 207–209 („le lieu commun généalogique” sau „le récit
généalogique, c’est-à-dire l’énumération des ancêtres et de leur qualité”; celelalte două
locuri sunt „le récit de naissance” și „le récit d’enfance”).
10
Jean Mesnard, Conclusion. Les mémoires comme genre, cit. (supra, nota 3), p. 362.
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Din materialele pe care le-am consultat, am rămas cu impresia – poate
eronată?! – că pentru partea veche a culturii românești memorialistica are un
singur reper, anume în scrierile cronicarilor, pentru a se trece apoi la autorii
epocii moderne (dar unde începe epoca modernă?!). Sunt, însă, convins că
Enciclopedia avută în vedere de specialiștii Institutului „A. Philippide” nu va
omite scrieri precum jurnalul călătoriei în Rusia a boierilor și clericilor
11
moldoveni în 1769–1770 , între care doar însemnările egumenului Venedict al
12
Moldoviţei au ceva substanţă , în raport cu notele arhimandritului Vartolomei
Mazereanu (altminteri, un cărturar absolut remarcabil, încă insuficient pus în
valoare). Ori cunoscutele Efemeride ale banului Constantin Caragea, care
acoperă o perioadă întinsă, de vreo 36 de ani (1775–1811) și care nu s-au mai
învrednicit de o ediţie nouă, rămânând să se folosească textele tipărite în
13
14
1909/1914 și 1924 . Cât despre Efemeridele dacice ale lui Constantin
(Chesarie) Dapontes, jurnal privind anii războiului din 1736–1739, scris după
dorinţa lui Constantin vodă Mavrocordat, al cărui secretar era în acei ani, ele
15
au rămas numai în ediţia franceză a lui Émile Legrand . Desigur, Dapontes și
Caragea au scris grecește, dar nu limba poate fi un criteriu de selecţie, pentru
că altminteri s-ar omite atâtea amintiri de mai târziu, scrise în limba franceză.
Asemenea scrieri arată felul în care, pentru o necesitate sau alta,
însemnările zilnice se puteau transforma în „memoriale”. Dar, în același timp,
11

Călătoria la Petersburg de P. P. Vartolomei și Venedict, în „Arhiva Românească”,
I, ediţia a doua, Iași, 1860, p. 249–268.
12
Ibidem, p. 250–262: Mergerea drumului nostru din Moldova la Petruburhu,
precum arată în jos, let 1769. Despre autor: Nestor Vornicescu, Arhimandritul Venedict
Teodorovici, egumenul Moldoviței, 1769–1785, în MMS, XXXIX, 1963, 7–8, p. 513–529.
13
Originalul grecesc în Hurmuzaki, Documente, XIII – A. PapadopulosKerameus, Texte grecești privitoare la istoria românească, culese și publicate cu
introducere și indicele numelor de ~, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St.
Rasidescu, București, 1909, p.79–158, 539–551. Traducerea la: G. Murnu și C. Litzica,
Scrieri și documente grecești privitoare la istoria românilor din anii 1592–1837, culese și
publicate în tomul XIII din Documentele Hurmuzaki de A. Papadopulos-Kerameus,
traduse de ~, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu, București,
1914, p. 69–142, 483–493.
14
P. P. Panaitescu, Un manuscris necunoscut al «Efimeridelor» lui Constantin
Caragea banul, în BCIR, III, 1924, p. 115–171 (în revistă, s-a dat numai traducerea;
textul grecesc doar în extras – n-am avut în mână nici un exemplar).
15
Éphémérides daces ou Chronique de la guerre de quatre ans (1736–1739) par
Constantin Dapontès, secrétaire du prince Constantin Maurocordato, publiée, traduite et
annotée par Émile Legrand, I-III, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1880–1888 (traducerea
franceză în volumul II, apărut în 1881). Din scrierile lui Dapontes, s-a tipărit în
românește doar cronica anilor 1648–1704: Constantin Erbiceanu, Cronicarii greci carii
au scris despre români în epoca fanariotă, Textul grecesc și traducerea românească,
lucrare făcută de ~, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1888, p. 5–63.
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sugerează și împrejurările în care ele puteau lua naștere în zona noastră la
vremea aceea.
Până la pașoptiști, ne mai întâmpină scrierile de tipul Istoria vieții mele –
am împrumutat titlul amintirilor lui Teodor Vârnav (1801–1868), redactate în
1845 și definite de Laurenţiu Faifer drept primele amintiri din literatura
16
română . Din șirul acesta, paginile memorialistice lăsate de Ștefan Scarlat
Dăscălescu (1800–1878), de Dimitrie Ghiţescu (1814–1878) sau de Elena
Hartular, născută Plitos, rămân în continuare nevalorificate prin ediţii
știinţifice. Aș adăuga însemnările câtorva membri ai familiei Sion, tipărite în
17
1936 de Gheorghe Ungureanu și care se înţeleg mai bine alături de așa-zisa
Arhondologie a paharnicului Costandin Sion, pe care autorul însuși a intitulat-o

16

Laurenţiu Faifer, Primele amintiri în literatura română: Teodor Vârnav, Istoria
vieţii mele (1845), în ALUIL, XXIV, 1973, p. 127–134 (studiu retipărit în idem, Infernul
și alte scrieri, Editura „Alfa”, Iași, 2011). Scrierea lui Vârnav a fost reeditată foarte
recent – Teodor Vârnav, Istoria vieții mele (Autobiografie din 1845), Editura „Polirom”,
Iași, 2015, 148 p. –, dar nu după manuscris, ci după ediţia dată de Artur Gorovei în
1908, adăugându-i-se, ca postfață, studiul lui Laurenţiu Faifer. Întrucât subiectul este
încă prea puţin cercetat, ar fi fost folositor să se adune, în anexele acestui volum (de
dimensiuni foarte reduse: autobiografia ocupă p. 11–113), și alte câteva texte
referitoare la autor și opera sa, precum: Șerban Cioculescu, Viața și opera lui Teodor
Vârnav, Editura Academiei (Discursuri de recepţie, serie nouă, 4), București, 1975;
Artur Gorovei, Scriitorul Teodor Vârnav, în „Viaţa Basarabiei”, XII, 1943, p. 669–677;
idem, Studiu asupra influențelor lingvistice din opera lui Teodor Vârnav, însoțit de o listă
a cuvintelor rusești întrebuințate de el, ms., 20 p., la Biblioteca Academiei Române, Secţia
Manuscrise (nu am văzut manuscrisul și nu știu dacă titlul menţionat îi aparţine; îl citez
după Loretta Handrabura, Artur Gorovei. Studiu monografic, Editura „Elan”, Chișinău,
2007, p. 285).
Pare să fi rămas în umbră informaţia că, în anii ’50 ai veacului trecut, în satul
Pociumbeni (raionul Râșcani) din Basarabia, mai exista monumentul funerar al lui
Vârnav, pe care s-a putut citi că s-a născut în 1799 (în timp ce el însuși, ca și o mărturie
reprodusă de Șerban Cioculescu, op. cit., p. 12, nota 33, dau luna martie a anului 1801!)
și a murit la 25 februarie 1868 – Gheorghe Bogaci, Alte pagini de istoriografie literară,
<Editura> „Literatura artistică”, Chișinău, 1984, p. 80. Mai există oare și azi acest
monument?
17
Gh. Ungureanu, Familia Sion, Iași, 1936, p. 34–63 (ale paharnicului Costache
Sion, mort în 1875), p. 195–201 (ale lui Lascar Sion). Se adaugă (p. 12) însemnările
memorialistice ale lui Antohi Sion (1787–1848), semnalate de I. Bianu, precum și
relatările fiului acestuia, Ioniţă Sion (p. 18–24, trunchiate faţă de ceea ce a dat Gh.
Ghibănescu, Uricariul, XXIV, Tipografia „Buciumului Român”, Iași, 1895, p. 198–210).
Semnalez aici și amănuntul că data nașterii lui Antohi Sion, doar bănuită de Gh.
Ungureanu, a fost identificată recent într-o însemnare autografă, pe un Minei din 1805:
venise pe lume la Coșești, la 30 noiembrie 1787 – Costin Clit, Însemnări pe cărți (IV),
în „Prutul”, serie nouă, V (XIV), 2015, 2 (56), p. 170.
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mai modest, ca amintiri despre boierii moldoveni ai vremii sale (ceea ce a și
18
justificat reeditarea ei în 1973 în seria de Memorialistică a Editurii „Minerva” ).
Dar înainte de Teodor Vârnav și succesorii săi nu sunt, oare, în materie
de note (notaţii) autobiografice sau memorialistice, decât cronicarii?!
E drept că la cronicarii moldoveni se află unele pasaje cu frumoase
aduceri aminte, uneori chiar emoţionante. Dacă Grigore Ureche nu apucă să
povestească decât amănunte aflate de la tatăl său, în schimb Miron Costin
aduce propria sa amintire dintr-un moment de cumpănă:
Eram pururi în casă eu la Iordachie visternicul și adormisă foarte cu greu
Iordachie visternicul de mare scârbă ce avea, cândŭ, pre amiadzănoapte, au dat
știre de la curte de perirea Ciogoléștilor și a serdarului [Ștefan]. Și dacă l-am
deșteptat, îndată au dzis: „Au, perit-au cei boieri?”. Și dacă i-am spus că au
peritŭ, au suspinat greu, dzicândŭ: „Ah! Ce s-au făcut!” (Costin 1958: 140)19.

Iar Neculce spune de-a dreptul, de la începutul cronicii, că pentru
scrierea acesteia una dintre surse au constituit-o propriile sale amintiri:
iar de la Duca vodă cel bătrân înnainte, până unde s-a videa, la domniia lui Ion
vodă Mavrocordat, nici de pre un izvod a nemărui, ce au scris sângur, dintru a
sa știinţă, cât s-au tâmplat de au fost în viiaţa sa. Nu i-au mai trebuit istoric
strein să citiască și să scrie, că au fost scrisă în inima sa (Neculce 1982: 158).

Fostul mare vornic al Ţării de Sus a Moldovei, vorbind la persoana a
treia, se referă aici la exemplul concret, dar mai încolo se ridică și la un nivel de
generalitate, când spune că despre cele ce se petrec într-un anume loc „tot mai
bine știu cei de locu, decât cei streini; însă ce să face în viiaţa lor, iar nu în
20
delungate vremi” (Neculce 1982: 159) . Apelul la amintirile personale (din zile
trăite, după expresia lui Nicu Gane) e clar.
Neculce rămâne, fără îndoială, cel mai „memorialist” dintre cronicarii
noștri, un scriitor de amintiri avant la lettre. Călinescu observa cu dreptate că
dacă ne-am închipui pe Creangă trăind în veacul al XVIII-lea, el ar fi trebuit să
scrie ca Neculce, precum Neculce în epoca eminesciană, nemaifiind acum boierii

18

Paharnicul Costandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri și note
contimporane. Boierii moldoveni, text ales și stabilit, glosar și indice de Rodica Rotaru,
prefaţă de Mircea Anghelescu, postfaţă, note și comentarii de Ștefan S. Gorovei,
București, Editura „Minerva”, 1973.
19
Miron Costin, Opere, Ediţie critică cu un studiu introductiv, note, comentarii
variante, indice și glosar de P.P. Panaitescu, Editura de Stat pentru Literatură și Artă,
București, 1958, p. 140. Costin era foarte atașat de fraţii Cantacuzini, de aceea și
vorbește despre ei cu mare respect: „Toma vornicul și Iordachie visternicul, care capete
de-abea de au avut cândva această ţară, sau de va mai avea” (p. 121).
20
Ibidem, p. 159; sublinierea mea.
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la cârmă, și-ar fi scris istoria vieții (Călinescu 1985: 24) 21.

Desigur că toate aceste detalii și observaţii nu fac din cronicari memorialiști în sensul propriu al cuvântului, dar ele au permis să se vorbească despre
22
Memorialistică în opera cronicarilor, cum sună titlul cărţii lui G. G. Ursu , care,
după cum am remarcat, a rămas o lucrare de referinţă în materie. E inutil a
stărui asupra acestui aspect. E de reţinut doar faptul că începuturi de
memorialistică – adică pre-memorialistică! – s-au putut identifica în scrieri
(naraţiuni) istorice. Nu se poate să nu se pună întrebarea: acest tip de trăire
retrospectivă nu s-ar putea identifica și în alte feluri de scrieri?!
Întrebarea aceasta aduce în faţă o alta: ce anume ar fi îndemnat pe
oameni să scrie despre ei înșiși și întâmplările vieţii lor, fie zi de zi (producând jurnale), fie amintindu-și ulterior de zile trecute (în amintiri sau
memorii)?
Trebuie să fim de acord că, oricâţi oameni s-ar fi născut la Moldova, nu
pare posibil ca între ei să descoperim corespondenţii unor Samuel Pepys,
Jean-François de Retz sau Louis de Saint-Simon. Chiar și cei mai culţi dintre
moldovenii veacului al XVII-lea – un Miron Costin, de pildă – nu se puteau
gândi la asemenea gesturi de introspecţie și retrospecţie: n-aveau nici
23
orizonturile care să-i conducă la astfel de scrieri , dar nici tihna care,
21

G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a IIa, revăzută și adăugită, ediţie și prefaţă de Al Piru, Editura „Minerva”, București, 1985,
p. 24 (sublinierea mea). V., în același sens, Gabriel Ștrempel, Zugrav bucovinean de
chipuri și suflete, în Un veac de aur în Moldova 1643–1743. Contribuții la studiul culturii
și literaturii române vechi, selecţie: Pavel Balmuș, coordonator principal: academician
Virgil Cândea, Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știinţa”, Chișinău & Editura
Fundaţiei Culturale Române, București, 1996, p. 225: „A doua parte a Cronicii, aceea la
care Neculce a fost martor al evenimentelor, care a fost izvorâtă din inima sa, are
caracterul memoriilor: a cunoscut oamenii, a lucrat și a pătimit adesea alături de ei,
i-a zugrăvit cu meritele și scăderile pe care le-a observat și reţinut; pe unii i-a iubit, pe
alţii i-a batjocorit și i-a dispreţuit…” (sublinierea mea).
22
G. G. Ursu, Memorialistica în opera cronicarilor, București, Editura „Minerva”,
1972. V., în același sens, și Eugeniu Russev, Firul memorialistic în urzeala letopisețelor
moldovenești, în De la cronografie la literatura modernă. Studii istorico-literare, colegiul
de redacţie: Haralambie Corbu, Efim Levit, Eugeniu Russev, Editura „Știinţa”, Chișinău,
1974, p. 3–27 (cf. p. 21: „cronicarii moldoveni nu numai au folosit amintirile lor
personale, ei au mai pus la contribuţie și mărturiile boierilor mai vârstnici, au
valorificat cu tact și îndemânare tradiţiile familiilor din care ieșiseră dânșii”; autorul a
subliniat „enorma valoare a acestei surse de informaţie”).
23
Este, oare, de vină absenţa a ceea ce s-a numit cultură politică? V. studiile
adunate în volumul Mémoires d’État et culture politique en France (XVIe–XIXe siècles),
sous la direction de Jean Garapon, Travaux du Colloque des 1er et 2 juin 2006
(«Connaître les Mémoires d’Ancien Régime», Université de Nantes), Éditions Cécile
Defaut, Nantes, 2007. În Avant-propos, Jean Garapon subliniază (p. 9) că, în aceste texte,
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lăsându-le „gândul slobod și fără valuri”, să-i îndemne spre ele. Și mai presus
de toate, n-ar fi văzut utilitatea unor asemenea gesturi. Pentru Miron Costin
însuși, deși cea mai plăcută și „mai de folos” zăbavă era „cetitul cărţilor”,
transformarea propriei sale vieţi în subiect al unei expuneri istorice pare să fi
fost de negândit.
O paralelă cu ceea ce se petrece în Franţa, chiar în această vreme, poate
fi sugestivă:
L’objet des Mémoires n’est pas la vie privée, qui n’a pas de légitimité à la
publication, sauf dans le cas de la vie spirituelle […]. La vie publique seule semble
digne d’intérêt, avec la vie familiale lorsque les Mémoires s’adressent aux enfants.
Dans tous les cas, la présentation de soi s’effectue à travers un modèle implicite de
récitation qui ne laisse pas grande latitude à une expression authentique de la
personnalité. Le mémorialiste récite ses actions ou les grands rôles qu’il a joués, et
qui ont une légitimité historique. L’intelligibilité visée par les Mémoires est avant
tout historique, non personnelle (Lesne-Jaffro 1997: 203–204).

Ar fi fost minunat, fără îndoială, să avem de la Miron Costin un text în
care să povestească „acţiunile sale sau marile roluri pe care le-a jucat”, în
dregătoriile înalte și soliile pe care le-a îndeplinit, în relaţiile cu dregători
poloni importanţi, în încercarea de a determina o anumită orientare a politicii
externe a Moldovei. Sau un „jurnal” în care să dea scurte informaţii – măcar ca
24
acelea lăsate de Brâncoveanu în însemnările de pe Foletul Novel – despre
drumurile și întâlnirile sale, despre primirea și expedierea scrisorilor, despre
petrecerea timpului în castelul de vânătoare al regelui Sobieski etc. Sau niște
amintiri din copilărie și amintiri din prima tinerețe, care să acopere anii celei
dintâi pribegii în Polonia, cu părinţii și fraţii săi, dar și primii ani ai vieţuirii în
Moldova, după revenirea din exil; în locul acestor amintiri, avem doar relatarea
despre năvala lăcustelor, trăită pe când el era la Bar (oraș podolian, aflat azi în
memorialiștii preocupaţi de „funcţionarea ideală a regatului”, au – fără să fie „des
penseurs politiques originaux” – o viziune a trecutului îmbogăţită „par le recul
temporel et la réflexion, reflet d’une éducation et d’un milieu social”, care „témoigne
d’une culture politique”. Cât de întinsă și profundă putea să fie cultura politică a unui
Miron Costin, trecut doar prin colegiul iezuiţilor de la Bar?! V. și Jean Dufournet,
Philippe de Commynes et l’invention des Mémoires, în același volum, p. 17–33. Ca istoric,
Miron Costin putea fi și el foarte aproape de „descoperirea memoriilor”, întrucât „les
Mémoires naissent […] au sein d’un ensemble historique où l’on distingue trois formes
principales”: cronica, jurnalul și biografia cavalerească (p. 17). Nu trebuie multă
străduinţă ca să vedem ce lipsea pentru „descoperirea memoriilor”…
24
Cf. Răzvan Voncu, Labirintul mărturisirii. Strategii autoreferențiale în
literatura română medievală, Editura Tracus Arte, București, 2012, p. 245–258 (Vodă
Brâncoveanu își consultă horoscopul), cu concluzia că „fără să dispună de o reprezentare
conștientă a normelor de gen, ori, măcar, de un model de jurnal intim, Brâncoveanu a
scris unul” (p. 258; sublinierea mea). Dar oare câţi dintre cei care, în vremuri mai noi,
au ţinut jurnale, au dispus „de o reprezentare conștientă a normelor de gen” ?!
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Ucraina!), și fragmentul deja menţionat despre reacţia lui Iordache Cantacuzino
la aflarea veștii că boierii complotiști au fost executaţi. Iar informaţiile despre
familie și viaţa familială, cu sfaturi pentru urmași, se regăsesc, în tezaurul
nostru documentar, în cu totul altfel de izvoare. Asupra acestui punct voi
reveni de îndată.
Oamenii din Moldova acelor vremuri nu erau mânaţi de criterii precum
impactul și vizibilitatea care guvernează activităţile intelectualilor de azi: viaţa
lor publică nu era socotită, de regulă, demnă de consemnare (fiind la vedere!),
iar cea familială era trăită cu discreţie: însemnările despre promovarea în
ierarhia boierească și cele despre evenimentele familiale (nașteri, căsătorii,
decese) – care trebuie văzute tot ca niște pre-memorii (sub raportul materialului
documentar) – apar destul de târziu și sunt destul de rare.
Cele mai vechi „memoriale” genealogice de acest gen, care-mi sunt
cunoscute pentru Moldova, datează cam din aceeași vreme, de la sfârșitul
veacului al XVII-lea. Unul se găsește împreună cu povestirea împărţirii moșiilor
între Cantacuzini – ea însăși cu pasaje recuperabile într-o antologie a memoria25
listicii – și acoperă anii 1687–1723 . Altul a fost întocmit de un diac aflat
(poate nu e tocmai o întâmplare…) în slujba Cantacuzinilor, Gligorie din
26
Glăvănești, părinte a zece copii din care i-au trăit doar patru , unul dintre ei,
Vasile Buzilă (1689–1746), fiind cel în persoana căruia am propus identificarea
27
autorului Cronicii paralele, atribuită în mod obișnuit lui Axinte Uricariul . Pe la
aceeași cumpănă de veacuri, Ilie Abaza (1655–1727), boier moldovean care avea
să-și sfârșească zilele ca monah în Rusia, unde a lăsat o bogată posteritate
28
perpetuându-i numele până în veacul XX , a povestit venirea pe lume a
copiilor săi, notând cu grijă nașterea lor la anume ceas din zi sau din noapte,

25

N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, VII, Stabilimentul
Grafic I. V. SOCEC, București, 1904, p. 173–174, urmând apoi (până la p. 206) catastiful
propriu-zis. Cu mai puţine accente biografice, dar pline de interes pentru viaţa acestor
boieri, sunt și documentele publicate de Petronel Zahariuc, Două catastife ale Cantacuzinilor
moldoveni din veacul al XVII-lea, în RIS, IV-VII (1999–2002), 2004, p. 184–194.
26
Ștefan S. Gorovei, Miscellanea genealogica (II), 1. Enache Buzilă și familia sa, în
AIIAI, XXIII, 1986, 1, p. 444.
27
Cf. Ștefan S. Gorovei, Spre unificarea istoriografiei naționale: „Cronica paralelă”
(Iași, 1733), în AIIAI, XXV, 1988, 2, p. 139–185 și idem, Un autor, o operă, un editor, în
„Cronica”, XXVIII, 15 (1271), din 1–15 august 1993, p. 7 (ambele retipărite în idem, Între
istoria reală și imaginar. Acțiuni politice și culturale în veacul XVIII, Iași, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2003, p. 95–141 și, respectiv, 231–236).
28
Cf. D. Dragnev, A. Eșanu, Familia Abaza în Rusia. Noi contribuții documentare,
în AIIX, XXX, 1993 [ArhGenAIIX, V, 1993, 1–2], p. 671–678; retipărit anastatic în
ArhGen, I–V, 1989–1993, 1–2, p. 271–278 (dar și cu paginaţia originală).
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„sara într-amurg” sau dimineaţa „la cântatul cucoșilor” (ba chiar și la cântatul
29
al doilea sau al treilea!) sau „la prânzul cel mic” .
30
Asemenea texte „pre-memorialistice” ar trebui adunate și studiate
31
separat, ca documente în sine , și pentru faptul că ele dau seamă de o mentalitate nouă, care cucerește treptat păturile sociale, dar și pentru că plasarea cu
precizie a evenimentelor memorabile în vremea trăirii (pentru o posibilă
folosire la vremea mărturisirii) indică stăpânirea timpului prin măsurarea lui.
Dar oare nu puteau exista și alte motivaţii care să conducă (sau chiar să
oblige) la rememorări? Imboldul spre consemnarea unor amănunte pe care azi
le putem considera frânturi autobiografice nu putea veni și din considerente
pur practice?
32
Acum mai bine de trei decenii, am îndrăznit să aduc în atenţie un asemenea caz de „pre-memorialistică”: Petru Movilă (1596–1646). Ceea ce poate
constitui sectorul autobiografic, memorialistic, al operei acestui strălucit căr33
turar și teolog sunt însemnările sale , făcute pe un vechi catastif de vistierie al
34
tatălui său, Simion vodă Movilă († 1607) . Vizând alcătuirea unei lucrări
35
„despre minunile sfinţilor din Biserica Răsăritului” , el a consemnat – uneori și
cu notarea datei, ca într-un jurnal – ceea ce găsea, din diverse surse, folositor
pentru subiectul său. Așa povestește el chipul în care a fost zidită mitropolia
românească de la Alba Iulia, pe care îl aflase de la doi boieri munteni, dar îl
citise și într-o cronică muntenească (astăzi pierdută). Tot ca amintiri de lectură,
confruntate cu relatările unor martori oculari, sunt și povestirea scenei de mare
exorcism de la Mitropolia din Suceava (pe care a găsit-o „scrisă și în cărţile
29

Ștefan S. Gorovei, Vechi însemnări genealogice ale familiei Abaza, în ArhGen,
I (VI), 1994, 1–2, p. 163–170 (textul însemnărilor la p. 169–170).
30
Adaug însemnările lui Constantin Dimitrie Sturza, acoperind anii 1756–1827, dar
și ale Floreștilor munteni din trei generaţii, pentru anii 1782–1858, publicate de C. Gane și,
respectiv, George D. Florescu în ArhGenRom, I, 1944, p. 81–82 și, respectiv, 83–84.
31
Publicarea lor fragmentată, prin repartizarea notaţiilor după criteriul
cronologic (v. I. Caproșu și E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din
Țara Moldovei. Un corpus editat de ~, I–IV, Casa Editorială „Demiurg”, Iași, 2008–
2009), dăunează grav înţelegerii întregului.
32
Ștefan S. Gorovei, Un memorialist uitat: Petru Movilă, în „Cronica”, an. XVIII,
nr. 17 (870), 29 aprilie 1983 (suplimentul „Istorie și limbă românească”, p. IV).
33
Aceste însemnări au fost, nu demult, reproduse într-o ediţie bizară: Petru
Movilă, Împăcarea Bisericii Ortodoxe, traducere de Ștefan Lupan, ediţie îngrijită,
prefaţată și adnotată de Vlad Chiriac, Editura „Polirom”, Iași, 2002, p. 17–112 (pasajele
relative la întâmplările menţionate sunt la p. 49–58).
34
I. Caproșu, Structuri fiscale și administrative într-un catastif moldovenesc de
vistierie din 1606, în AIIX, XXX, 1993, p. 253–277.
35
P. P. Panaitescu, Petru Movilă și românii (1942), în idem, Petru Movilă. Studii,
ediţie îngrijită, postfaţă, note și comentarii de Ștefan S. Gorovei și Maria Magdalena
Székely, Editura Enciclopedică, București, 1996, p. 78.
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Mitropoliei Sucevei”) și aceea a unei întâmplări stranii de la Dragomirna,
ctitorie a rudelor sale din familia Stroici („istorisind, Anastasie Crimca, mitropolitul Moldovei, spune…”). Din vremea războiului polono-turc din 1621, la
care el însuși a participat, ca tânăr nobil al regatului polon, a reţinut o altă
întâmplare de la Suceava: cetatea era ameninţată de cazaci și mitropolitul voia
să pună la adăpost racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, dar racla nu s-a
lăsat ridicată, semn că nu era nici o primejdie. Oamenii au văzut minunea și de
atunci prăznuirea sfântului a fost statornicită la 2 iunie (până atunci fusese o
sărbătoarea mobilă: miercuri sau joi după Rusalii).
36
În același caiet a notat și întâlnirea din 1629 cu ieromonahul Varlaam,
„trimis la mine de către Miron Barnovschi voievod, ca să mă vadă”; întâlnirea a
fost rodnică și pe plan cultural, întrucât Varlaam – viitorul mitropolit, aflat
atunci în drum spre Moscova – a dus la Kiev un manuscris după care se va
realiza ediţia Octoihului din 1630.
Însemnările lui Petru Movilă – socotite încă de la sfârșitul secolului al
37
XIX-lea ca fiind memorii – sugerează foarte bine sursele din care memorialiștii și-au tras întotdeauna elementele expunerilor: trăirile proprii, reminiscenţe de lecturi și „ce-am auzit de la alţii”. Din acest punct de vedere, ele pot fi
alăturate celebrelor Cuvinte pe care Ion Neculce le-a cules din aceleași surse,
pentru a le grupa într-un fel de prefaţă a letopiseţului său.
Din alt fel de considerente s-au născut amplele memorii pe care Mihai
Viteazul le-a adresat împăratului Rudolf al II-lea și marelui duce al Toscanei,
38
Ferdinand de Medici, în chiar anul morţii sale (ianuarie și februarie 1601) și
care formează o emoţionantă istorie scrisă de el însuși, după expresia lui N.
Iorga. Prezentând „muncile și ostenelile” sale în slujba Creștinătăţii, domnul
nostru torcea firul vieţii și faptelor sale din ultimii ani pentru a justifica cererile
pe care le îndrepta – ca altădată Ștefan cel Mare – spre fruntașii Europei. Însă
ceea ce a dictat și a dat la tradus nu e altceva decât „istoria însăși a vieţii sale”.
Caracterul autobiografic, memorialistic (pentru a fi în terminologia fixată de
tematica simpozionului) a fost recunoscut prin aceste cuvinte ale lui N. Iorga,
36

Plasarea ei în luna august a anului 1629 provoacă, însă, nedumeriri, întrucât la
acea vreme Varlaam era încă la Moscova, unde fusese trimis de Miron vodă Barnovschi
ca să comande icoane pentru bisericile ctitorite de el.
37
Cf. P. P. Panaitescu, Influența operei lui Petru Movilă, arhiepiscop al Kievului, în
Principatele Române (1926), în idem, Petru Movilă. Studii, cit., p. 15: „amintiri din tinereţe
se regăsesc și în Memoriile lui Petru Movilă. Ceea ce istoricul polon [A.] Jabłonowski
denumește astfel nu formează, propriu-zis, o urmare ordonată de amintiri: este, mai
curând, o colecţie de povestiri, parte trăite de autor, parte culese de el, după mărturia
diferitor persoane”.
38
Literatura română veche (1402–1647), introducere, ediţie îngrijită și note de G.
Mihăilă și Dan Zamfirescu, II, Editura Tineretului, București, 1969, p. 40–45 (și studiul
introductiv de Aurel Decei, p. 5–26).
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chiar dacă istoricul nu a mers mai departe. Cred, de aceea, că paginile dictate
de Mihai Viteazul pot sta în fruntea unei antologii de memorialistică
românească, iar o istorie a acestui gen trebuie să înceapă cu ele.
În legătură cu aceste texte, trebuie să se mai remarce un lucru: autorul
lor vorbește la persoana întâi, introducând în discursul său pe eu; nu mai este
39
un om medieval care povestește , ci unul al Renașterii. Ele ar putea fi clasate
40
în acea categorie numită autobiographies souveraines , reale sau doar atribuite
unor principi laici sau eclesiastici. Se pot așeza alături cele câteva accente
41
„autoreferenţiale” din Învățăturile lui Neagoe Basarab , precum și paginile din
42
scrierile lui Dimitrie Cantemir, relevate ca atare de d-na Elvira Sorohan .
Includerea memoriilor diplomatico-militare ale lui Mihai Viteazul în
genul autobiografic mi se pare justificată și dintr-un alt punct de vedere.
Istoricii au procedat și în alte cazuri la asemenea extinderi de sensuri. De
exemplu, atunci când se vorbește de călători (este cunoscut, desigur, titlul
colecţiei Călători străini despre Țările Române, în multe volume), nu sunt avuţi
în vedere doar călătorii în sensul strict al termenului, adică doar acei care azi
s-ar numi turiști, cei care au făcut călătorii de plăcere, din dorinţa de a
cunoaște locuri străine. Prin extinderea sensului, au intrat în această categorie
pelerini, clerici, negustori, militari, spioni, diplomaţi care, după îndeplinirea
misiunii lor (sau pe parcursul ei), au așternut pe hârtie ceea ce au văzut, ceea ce
au auzit, ceea ce li s-a întâmplat. Au fost puse la contribuţie chiar și mărturii
indirecte, descrieri realizate de persoane care n-au călcat niciodată pământul
românesc, ci doar au scris după relatările sau mărturiile altora. Această lărgire
39

Cf., în acest sens, Paul Zumthor, Autobiographie au Moyen Âge?, în idem,
Langue, texte, énigme, Éditions du Seuil, Paris, 1975, p. 165–180.
40
Cf. Autobiographies souveraines, sous la direction de Pierre Monnet et JeanClaude Schmitt, Publications de la Sorbonne, Paris, 2012. Volumul adună comunicările
prezentate la colocviul internaţional care a avut loc în 2008 în cadrul unui program de
cercetări privind „les écritures de soi et la souveraineté politique”. Autorii au avut în
vedere personaje precum Augustus, împăraţii Iulian Apostatul, Ioan al VI-lea
Cantacuzino, Maximilian I, suverani nordici, iberici și arabi, dar și un papă (Pius al II-ea
/ Enea Silvio Piccolomini).
41
V. și Răzvan Voncu, Labirintul mărturisirii. Strategii autoreferențiale în
literatura română medievală, cit. (cf. supra, nota 27), p. 39–59 (și notele, p. 314–316),
capitolul Un monarh cu conștiința individualității: Neagoe Basarab..
42
Elvira Sorohan, Dimitrie Cantemir. O memorialistică insolită, în vol. Memorialistica românească: între documentul istoric și obiectul estetic, Iași, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 359–371. V. și Răzvan Voncu, op. cit., p. 291–309 (și
notele, p. 343–347), capitolul Dimitrie Cantemir și biografia … autobiografică (în
discuţia despre vechile genealogii, p. 292–294, autorul urmează pe Dan Horia Mazilu,
Voievodul dincolo de sala tronului. Scene din viața privată, Editura Polirom, Iași, 2003, p.
128–140, care, din păcate, a fost interesat prea puţin de istoricitatea relatărilor în sine,
preferând să comenteze „doar «fapte» literare” – cf. p. 143, nota 81).
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a sensului dat cuvântului călător a adus de la început o sensibilă îmbogăţire a
tezaurului de informaţii și, pe de altă parte, a condus la extinderea continuă a
căutărilor.
La fel s-a procedat și într-un alt sector, care și acela ar trebui să intereseze pe specialiștii literaturii române vechi. Multă vreme, prin cronici s-au
înţeles doar textele scrise cu acest scop precis, de a se consemna res gestae ale
unui principe, evenimentele petrecute într-o ţară. Dar asemenea evidenţe ale
întâmplărilor s-au putut scrie și într-o mănăstire, într-un oraș, într-o familie –
pe larg, sau doar sub formă de scurte consemnări. Introducerea noţiunii de
cronică scurtă a îmbogăţit considerabil tezaurul analistic, iar exemplul cel mai
luminos și mai la îndemână îl constituie cronicile scurte bizantine, editate de
Peter Schreiner. Călăuzit de aceste exemple, am propus (Gorovei 2013: 2330)
recuperarea pentru sectorul cronici a unor texte considerate până acum doar
sub aspectul hagiografic (Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou, Povestea Piciorului
Sfântului Ioan Botezătorul de la Secu), al istoriei eclesiastice în general
(Cuvântul pentru Mănăstirea Pângăraţi, istoria Bisericanilor din pomelnicul de
secol XIX), dar și a unui anumit tip de documente folosite de obicei doar de
istorici: catastifele de moșii, adică acele inventare de documente alcătuite
uneori de boieri pentru a ţine minte, ei și urmașii lor, cum, când și de la cine
și-au cumpărat pământurile. Acum două decenii, la cel de-al VI-lea Simpozion
de Studii Genealogice (1995), d-l Petronel Zahariuc a prezentat o comunicare
despre un asemenea catastif – cel al marelui logofăt Dumitrașco Ștefan (mort
în 1630, tatăl viitorului domn Gheorghe Ștefan) – demonstrând că el poate fi
43
văzut și ca o cronică de familie , prin faptul că menţionează întâmplări din
viaţa înaintașilor săi și chiar a sa.
Însă același tip de documente, catastifele de moșii, poate fi considerat și
sub raportul memorialisticii. Însuși faptul că cineva se așeza să scrie – sau
punea să se scrie – acest gen de pro memoria apropie simţitor redactarea lor de
căutările pornite de la întrebarea ce anume îi îndemna pe oameni să fixeze pe
hârtie unele amintiri. Nu o dată, trecând în catastif numele satului achiziţionat
(în întregime sau parţial), autorul evocă împrejurări sau dă explicaţii colaterale
faptului în sine, care rămâne achiziţia pământului prin moștenire, cumpărare,
schimb sau danie. Sunt amănunte pe care alcătuitorul le notează fie pentru că
l-au impresionat în vreun fel, fie pentru că aveau o anume importanţă pentru
achiziţia respectivă.
Mai mult încă decât catastifele, un alt tip de documente răspunde
întrebărilor și căutărilor noastre: testamentele. Categorie de izvoare cam
43

Petronel Zahariuc, Catastiful lui Dumitrașco Ștefan – cronică de familie, în
ArhGen, III (VIII), 1996, 3–4, p. 185–192. În aceeași situaţie se află și catastiful
vistiernicului Gheorghe Ursache (publicat de Iulian Marinescu, Documente relative la
familia Neculce, în BCIR, IV, 1925, p. 20–33, nr. 6), precum și cele ale Cantacuzinilor
(cf. supra, nota 28).
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neglijată de istoricii „serioși”, testamentele conţin o nebănuită bogăţie și
varietate de informaţii, valorificabile sub unghiurile cele mai diverse și
44
neașteptate. Culegerea editată recent, în trei volume , stă mărturie în acest
sens. Ea a constituit pentru mine o mare bucurie și satisfacţie, întrucât a
răspuns unei dorinţe pe care o exprimasem cu un sfert de secol în urmă
45
(1988) . Volumele acoperă perioada 1841–1870 și în textele aflate acolo se pot
surprinde nenumărate pasaje sau reflexe autobiografice. Faptul nu trebuie să
mire. În pregătirea marii treceri, punând în rânduială bunurile pământești și
hotărând asupra soartei lor, nu puţini dintre autorii de diate făceau, dintr-un
motiv sau altul, incursiuni mai sumare sau mai ample în biografia lor, realizând
uneori adevărate bilanţuri: omul în fața morții (cum sună titlul unei cărţi
celebre a lui Philippe Ariès, din 1977) s-a vădit nu o dată capabil de introspecţie
și de retrospecţie, cu rezultate surprinzătoare. S-a întâmplat, chiar, ca un
testament să treacă drept memorii: „în vremea înfricoșatei și de viaţă
secerătoare epidemie a holerei, întâmplată în Moldova în lunile mai-iunie a
anului 1848”, vornicul Teodor Burada a scris Testamentul meu, a cărui reeditare
a luat spaţiul unei întregi broșuri (Burada 1998).
Aplicăm aceeași metodă și punem aceeași întrebare: dacă testamente ale
anilor 1840 pot conţine asemenea elemente autobiografice / memorialistice,
oare nu cumva – având în vedere și faptul că avem de-a face cu un fenomen
general uman (omul în faţa morţii) – se află în aceeași situaţie și testamentele
alcătuite în perioade anterioare? Răspunsul este, bineînţeles, pozitiv și nu am
nevoie de prea multă demonstraţie pentru a-mi susţine afirmaţia. Voi invoca
46
testamentul comisului Ionașco Tălmaci , care la 5 septembrie 1664, aici, lângă
47
Iași, la Ruscani, povestea în testamentul său câte ceva din viaţa lui de ostaș,
neuitând a spune că a „oștit doi ai în Ţara Niamţască cu Măriia Sa Dabije
48
49
vod(ă) și cu toţ(i) lăcuitorii ţărâi” . Invoc și diata, de pe la 1687 , a marelui
44

Sub titlul generic Urmașilor mei…, antologie și precuvântare de Liviu Papuc și
Olga Iordache, I–III, Iași, Editura „Tipo Moldova”: I, Testamente din anii 1859–1862,
2011; II, Testamente din anii 1863–1870, 2011; III, Testamente din anii 1841–1858, 2014.
45
Toate referinţele în Codicilul publicat la finele celui de-al treilea volum (p.
499–506).
46
Pentru personaj – Nicolae Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara
Românească și Moldova. Sec. XIV–XVII, Editura Enciclopedică Română, București, 1971,
p. 451–452.
47
„Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal Iași”, VII, 1928, p. 201–202.
48
V. și Ștefan S. Gorovei, Fragmente pentru o antropologie socială (Moldova
secolului XVII), în „Acta Moldaviae Meridionalis”, XII–XIV, 1990–1992, p. 171–174.
49
Preotul Ioan Antonovici, Mănăstirea Florești din plasa Simila, județul Tutova,
Atelierele Grafice SOCEC & Co., Societate anonimă, București, 1916 [1919], p. 120–124,
nr. VIII (din Adaos); de aici, a fost reprodusă și de Gh. Ghibănescu, Spița familiei
Costache, în „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iași”, IV, 1924, p. 217–219.
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vornic Gavriliţă Costachi , măcar pentru mărturisirea autobiografică și …
autocritică de la începutul ei: „fui un om mai păcătos decât alţii, că fiind mai
păcătos avui și premeneale de femei mai mult decât alţii, așa îmi fu parte de la
milostivul D(u)m(ne)zeu după păcatele mele, și avui coconi cu trei femei”. A
doua dintre cele trei soţii a fost o soră a lui Miron Costin, așa că testamentul
reflectă și relaţiile dintre cele două familii. Adaug și diata marelui logofăt
Gavriil Miclescu, din 22 noiembrie 1741, recent dată la iveală într-un frumos
51
volum de documente din arhiva acestei familii , pentru că bătrânul boier (care
s-a învrednicit de numai două neveste!) povestește cu neașteptate amănunte
cum și-a căsătorit copiii, nu doar cu ce i-a înzestrat. Pe cel mai mare, de pildă,
l-a căsătorit făcând „multă cheltuială, cununând măria sa Mihail vodă. Osăbit
de alti cheltuiali, i-am dat doaă contășe cu soboali și tambiri de miresi scumpu
și ineli cu diiamant”. Obrazul subţire cu cheltuială se ţine…
Și alte categorii de surse pot furniza, în chip neașteptat, texte de felurite
dimensiuni, recuperabile pentru o antologie a memorialisticii (într-un capitol
de pre-memorialistică!). Una dintre ele, univers fascinant în sine, o constituie
însemnările de pe vechile manuscrise și cărţi tipărite, nu tocmai potrivit numite
însemnări marginale (câtă vreme include și colofoane, însemnări de danie, note
de lectură etc.); asupra acestui gen de texte a zăbovit, de curând, d-l Răzvan
52
Voncu, într-un capitol de cel mai mare interes al cărţii sale . De aceea,
subscriu cu entuziasm la propunerea pe care a formulat-o:
Cercetarea întregului repertoriu de adnotări marginale de pe textele medievale
românești, tipărite și manuscrise, ar putea constitui, ea însăși, o temă separată,
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Pentru personaj – Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 380–382.
Documentele familiei Miclescu. Colecția Emil S. Miclescu, I, volum întocmit de
Petronel Zahariuc și Lucian-Valeriu Lefter, cuvânt înainte de Sandu Miclescu, Institutul
Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta” & Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza”, Iași, 2014, p. 159–162, nr. 122.
52
Răzvan Voncu, Labirintul mărturisirii. Strategii autoreferențiale în literatura
română medievală, cit. (supra, nota 27), capitolul Subiectivitate și confesiune în însemnările marginale, p. 203–259 (și notele, p. 334–340). Recursul (pentru însemnările slave)
la cataloagele coordonate de Elena Linţa mi se pare insuficient și periculos: aici, transcrierile sunt deseori defectuoase, iar traducerile le alterează, uneori, sensul. Nedumerește, de asemenea, faptul că autorul nu a apelat și la corpusul tipărit în 2008–2009
de I. Caproșu și E. Chiaburu (cf. supra, nota 34), cel puţin la primul volum, de vreme ce
a optat pentru „restrângerea exemplificărilor la însemnările slavo-române” (p. 207).
Trebuie relevată o eroare de cronologie, în discuţia despre Tetraevanghelul de la Humor
(p. 222): anul „patruzeci și șapte peste șapte mii” este echivalat de autor cu A.D. 1558,
când însă Petru Rareș era de multă vreme trecut în veșnicie. Evenimentul petrecânduse în luna septembrie, văleatul 7047 înseamnă A.D. 1538. Este, poate, o eroare de culegere. Iar despre peregrinările acestui manuscris s-a mai scris, uneori strecurându-se și
observaţii folositoare.
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dacă nu chiar un proiect pentru o întreagă echipă multidisciplinară
(Voncu 2012: 207)53.

Aceasta ar putea fi, probabil, o soluţie (unica, desigur, în împrejurările
54
actuale) pentru împlinirea lacunei de care m-am plâns nu de mult .
Altă categorie de izvoare care trebuie pusă la contribuţie o constituie
pomelnicele. Nu e greu de înţeles de ce pe filele acestora se pot afla însemnări
cu caracter autobiografic, consemnări pre-memorialistice – cum am găsit de
55
atâtea ori în pomelnicele pe care am avut privilegiul să le citesc – sau chiar
frânturi de amintiri în toată puterea cuvântului. Astfel, am ajuns să constat că o
frumoasă pagină de memorialistică se află în predoslovia marelui pomelnic al
Sihăstriei Putnei, scris la 1768. Această predoslovie, pusă sub numele stareţului
Sila, este, de fapt, o istorie a Sihăstriei, de la presupusa ei întemeiere de Ștefan
56
cel Mare simultan cu Putna (adică în 1466) ; însă, cum începuturile istorice ale
57
așezământului sunt abia pe la 1705 , partea cea mai întinsă o constituie, de
fapt, amintirile lui Sila însuși, consemnate și puse în formă literară de
ieroschimonahul Nathan Dreteanovschi (1717–1784), cărturar bine cunoscut
58
din cercul lui Iacov Putneanul. Din această „colaborare” a rezultat un text
59
demn de tot interesul și care merită recuperat într-o eventuală antologie .
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Ibidem, p. 207; sublinierea mea.
Ștefan S. Gorovei, Darurile profesorului Emil Turdeanu, în Memoria ca arhivă
culturală. Centenar Emil Turdeanu, editori: Avram Cristea și Jan Nicolae, Editura
„Reîntregirea”, Alba Iulia, 2012, p. 17–18 (versiunea franceză în „Transylvanian
Review”, Vol. XXI, Supplement No. 1, 2012; aici, p. 15).
55
Cele publicate în ultimii ani în revista „Analele Putnei” vor fi adunate într-un
prim volum (aflat acum în lucru).
56
Textul a fost editat o singură dată: Egumenul Sila, Istoricul Sihăstriei Putnei,
editat de Teodor Balan, Cernăuţi, Tiparul „Glasul Bucovinei”, 1936, p. 9–13. Nu știu
unde (și dacă) se mai păstrează astăzi manuscrisul.
57
Mihai-Bogdan Atanasiu, Ilie Cantacuzino, ctitorul bisericii de la Sihăstria
Putnei, în AP, III, 2007, 1, p. 44.
58
Obicei tipic mentalităţii medievale (care s-a perpetuat în mediul monahal).
Răzvan Voncu (op. cit., p. 218–219) a menţionat, de pildă, o lungă însemnare pe care
episcopul Macarie a scris-o la persoana întâi în numele treti-logofătului Grigorie
Fierâie („Iată eu…”, dar „s-a făcut … cu mâna episcopului Macarie”!). Din păcate, și aici
ne întâmpină o datare imposibilă: „7022 [1563], luna decembrie, 15 zile” (p. 219). A.D.
1563 ar trebui să corespundă, în acest caz, văleatului 7071, însă la vremea aceea episcopul Macarie era mort de câţiva ani (1558)! În realitate, însemnarea datează din 1554
(7062) – I. Caproșu și E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara
Moldovei, cit. (supra, nota 34), I, p. 68.
59
Ștefan S. Gorovei, Cărturari putneni în secolul al XVIII-lea. Între năzuință și
fabulație, comunicare la Colocviul Naţional Literatura română în secolul al XVIII-lea.
Schimbarea paradigmei literare, organizat de Institutul de Istorie și Teorie Literară „G.
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Nebănuit de rodnică se va dovedi cercetarea judecăţilor pentru pământ,
care au adunat uneori voluminoase dosare cu jalbe nesfârșite ale împricinaţilor.
Cum asemenea judecăţi se purtau uneori de-a lungul a mai multor generaţii,
60
antrenând „litiganţi” din diferite straturi ale stăpânilor de pământ , e de înţeles
de ce în respectivele dosare se vor găsi multe pagini scrise (sau dictate) de
oameni care au împletit amintirile unor zile trăite cu ceea ce au auzit de la alții.
Iată un exemplu, dintre acelea adunate în cursul explorărilor mele genealogice.
Spătarul Ioan Codreanu († 1835), tatăl fraţilor Gheorghe și Neculai
Roșca-Codreanu, cunoscuţii mecenaţi bârlădeni, a redactat pe la 1820 un
„memoriu” pentru a explica originea și evoluţia unor drepturi de proprietate;
chipul în care și-a intitulat memoriul este deosebit de sugestiv:
Arătare di celi ci au spus maică-me că i le-au spus soțul său și părintili meu,
sardaru Dediu Codrianu [† c.1770], și pentru toati celi ce-am auzit de la moșii mei,
spătaru Mihalachi Luca și medelnicerul Iorga, cumnați părintilui, cum și pentru
celi ce am aflat de bătrâni lăcuitori, în frica lui Dumnezău le arăt.
61

Cam o treime din acest memoriu , în care expunerea faptelor începe cu
80-90 de ani mai devreme, în timpul domniilor lui Mihai vodă Racoviţă, nu este
altceva decât „ce-am auzit de la alţii”, preambul firesc la întâmplările proprii,
care încep spre sfârșitul veacului al XVIII-lea. Codreanu povestește cu perfectă
cursivitate, cu o anumită vervă, cu nerv și nu fără o umbră de ironie. Deși alcătuit pentru apărarea dreptăţilor în faţa justiţiei, textul se încheie cu un gând
pentru urmași: „Dumnezău să aperi pe urmașii mii de primejdii aducătoare de
giudecăţi criminalicești”.
Paginile acestea pun în evidenţă o realitate cunoscută cercetătorilor
domeniului. Memoriile au nu doar un caracter retrospectiv, dar și unul prospectiv: autorul lor rememorează, recuperează trecutul, pentru sine, ca să nu
piardă amintiri scumpe (fie și dureroase), dar și pentru cei din viitor, socotiţi
interesaţi (dacă nu și datori) să cunoască evenimentele și întâmplările trăite de
înaintași. Atâtea dintre însemnările așa-zis marginale se încheie cu formula
„am scris … ca să se știe”, deci pro memoria!
Pentru a încheia această succintă prezentare a unor gânduri de nespecialist, zăbovesc câteva clipe asupra pseudo-memorialistului. E de la sine
înţeles că nu ar fi vorba de așa-zisele autobiografii sau memorii ale unor personaje istorice, care au ieșit, de fapt, de sub pana unor scriitori – de tipul Eu
Călinescu”, București, 9 octombrie 2015, publicată în „Revista de Istorie și Teorie
Literară”, X, 2016, 1–4, p. 65–82.
60
V., de pildă, George-Felix Tașcă, Un proces civil în Moldova (1693–1844), în
AIIAI, XXVI, 1989, p. 147–157.
61
Publicat de Preotul Ioan Antonovici, Frații Gheorghie și Neculai RoșcaCodrianu, fundatorii Liceului și Școalei Secundare-Profesionale de fete din Bârlad,
Tipografia George V. Munteanu, Bârlad, 1908, p. 16–28.
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Claudius Împărat a lui Robert Graves sau Memoriile lui Hadrian a Margueritei
Yourcenar. Ca să nu mai vorbesc despre Baudolino al lui Umberto Eco… Ci am
62
în vedere acele pseudo-memorii sau false memorii , texte plăsmuite, cu un
scop sau altul, dedicate sau chiar atribuite vreunui strămoș (real și autentic sau
doar închipuit). În Franţa s-au editat „memoriile” a șapte generaţii de călăi din
63
familia Sanson, scriere contrafăcută și pusă pe seama ultimului dintre ei . Încă
64
e mult, faţă de cazul pe care l-am analizat și în 2002, și anul acesta : autobiografia atribuită lui Ioan Arsenoiu, care ar fi fost scrisă în 1712 de un om în
vârstă de 30 de ani, școlit în Rusia și participant la lupta de la Stănilești. Cu
65
toate că a fost tipărit de două ori , o dată chiar într-o revistă literară, acest text
nu pare să fi reţinut atenţia istoricilor literaturii noastre vechi. Deși contrafacere târzie – sau poate tocmai de aceea! –, el nu trebuie să lipsească, totuși,
nici din viitoarea Enciclopedie, nici din antologia care, desigur, o va însoţi.
Specialiștii vor mai găsi, poate, texte similare. Cazul are analogie în domeniul,
deja evocat, al călătorilor străini, unde s-au putut identifica pseudo-călători,
oameni care n-au avut niciodată nimic de-a face cu Ţările Române.
Aș fi mulţumit dacă însemnările de faţă s-ar vădi de vreun folos în iniţiativa anunţată de Institutul „A. Philippide”. Oricum, o apropiere între cerce62

Cf. Micheline Cuénin, Les faux-mémoires au XVIIe siècle et leur retour en vogue
actuel, în Le roman historique (XVIIe–XXe siècles). Actes de Marseille. Journée organisée
par le CMR 17, le 19 mars 1983 à Marseille, réunis par Pierre Ronzeaud, Papers on
French Seventeenth Century Literature (Biblio 17, 15), Paris-Seattle-Tübingen, 1983, p.
71–93. Nu am putut citi acest studiu, volumul întreg nefiindu-mi accesibil; am cules
referinţa din cartea lui Frédéric Charbonneau, Les silences de l’histoire. Les mémoires
français du XVIIe siècle, cit. (supra, nota 5), care îl citează (p. 16, nota 24) discutând
despre distincţia care trebuie operată uneori între autorul memoriilor și redactorul lor
(„les textes dont le rédacteur écrivait sous autorité”), alteori între „autorul” mort deja la
vremea redactării memoriilor și memoriile fictive, „dont l’auteur est absent ou de
fantaisie” (p. 15–16). În cazul nostru, textul lui Sila despre Sihăstria Putnei intră – ca și
însemnarea episcopului Macarie – în prima categorie; exemplul adus în cele ce
urmează face parte, indiscutabil, din cea de-a treia, a memoriilor cu autori de fantezie!
63
Sept générations d’exécuteurs. Mémoires des Sanson, présentés par FrançoisHenri Désérable, Éditions Perrin, Paris, 2015 (Coll. Tempus). Pentru istoria contrafacerii, v. informaţiile din prezentarea care prefaţează cartea.
64
Ștefan S. Gorovei, O autobiografie plăsmuită, comunicare la CNHGS-I, 12
noiembrie 2002, publicată în „Prutul”, serie nouă, V (XIV), 2015, 1 (55), p. 31–38; idem,
Prefacere sau contrafacere? Despre autenticitatea unui izvor istoric (comunicare la simpozionul „Artă și civilizaţie medievală”, ediţia a XXII-a, Suceava, 28 mai 2015).
65
Virgil Tarangul, O nouă mărturie contemporană despre campania de la Prut
(1711), în „Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei”, XVII–XVIII–XIX, 1990–1991–1992
(apărut în 1993), p. 384–395; Un document necunoscut din vremea Cantemireștilor
comunicat de Marin Tarangul, în „România Literară”, an. XXXV, nr. 41, 16–22
octombrie 2002, p. 1 și 16–18.
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tătorii istoriei și cei ai culturii române vechi este de dorit: ea n-ar putea fi decât
benefică.
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Pre-memoirists, Pseudo-memoirists

The author of this article considers that one can talk about pre-memoirists
referring both to persons and to the writings having, many times, a different
destination. He underlies that in an old literature so poor as the Romanian old
literature any recovery from the non nova, sed nove perspective is salutary.
Any specialist who studies the Romanian old culture has the impression that
memoirism is represented only by the chroniclers’ writings. But the author of this
article includes also the registers of estates, testaments, memorial lists among the
writings that offer testimonies about old times.
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Narativizarea vechilor interioare în literatura autobiografică
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Ce înseamnă, totuși, a rememora? Un moment când prezentul se întoarce
din drum ca să întrerupă un pic trecutul. Dar cum amintirile pot să aibă mai
multe începuturi, îndrăznim oare să le dăm un singur final? Și care să fie acela:
deznodământul acceptat de noi sau acela preferat de alţii? Credem însă că cele
mai des reînviate nostalgii sunt acelea care nu ne obligă să le fixăm un sfârșit,
păstrându-le un caracter de pildă vaporoasă, nu de anchetă rigidă. Bunăoară, pe
ultima pagină a interviului realizat de Gabriel Liiceanu cu Mircea Ivănescu
vedem o fotografie ce obiectualizează însăși ideea de text; îi dă parcă muchii,
colţuri, asperităţi, patină: este imaginea ultimei pagini introduse de Ivănescu în
mașina lui de scris. Marele poet fiind deja orb în 2007, cuvintele nu mai ieșeau
la suprafaţa hârtiei. După ultima sforţare, clapele nu mai izbuteau decât 28 de
litere. Poezia nu mai lua un chip grafic; era metonimizată de modesta unealtă
care o aducea, de obicei, la viaţă. Așa sunt obiectele reminiscente, niște bâlbe
ale spaţiului (Jones 2007: 18–20), niște intrânduri ale vremii care se umplu doar
cu absenţa celui plecat. Dispărutul se transfigurează, memoria noastră
echivalându-l cu perimetrul domestic din care absentează. Astfel, lucrurile ce
ne-au rămas de la dânsul pot să semnifice iminenta lui revenire sau doar
mimarea acestui fapt prea puţin probabil (Pety 2010: 258–264). Or, mașina
ivănesciană este un vestigiu care își pierde repede vârsta dacă amintirile alor
săi nu mai sunt de faţă (Caraion 2014: 35). De aceea, dedicăm acest mic articol
sărmanei cutii cu versuri și textelor nenăscute, ascunse și acum în ea. Căci ele
speră să afle, în mintea unui cititor ideal, un loc unde mirările acestuia nu
renasc prea târziu.
Literatura autobiografică (Pîrjol 2014: 23) păstrează clipe puse de-o parte,
gânduri pe care le-am strâns demult unii pentru alţii; și nu degeaba trec în
revistă obiecte în care identităţile omului se conciliază. Sunt lucruri deosebite
sau terne, în care ţinerea de minte ia dintr-odată naștere, apoi ia dintr-odată
sfârșit. Coborâm după ele în trecut ca să le urcăm în prezent. Dar nici una nu
generează reprezentări succesive și graduale, prin care să racordăm copilăria
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direct la maturitate. Capitulând, le luăm cu noi așa cum sunt pentru că nu le
luăm nicicând de la capăt. Amintirile nu-s ușor de găsit. Numai „înmugurirea”
și „vestejirea”, ca stări extreme, stimulează totuși jocul ancorărilor într-un
deceniu ori altul. În acest scenariu, vârsta de mijloc este prea fluidă ca să fie
bună la ceva. Nici nu-i este prea clar care i-ar fi menirea: să transcrie memoria
unor vechi trăiri?; ceea ce credem astăzi că ar fi trebuit să simţim ieri?; ori cele
întâmplate nouă, dar revăzute cu ochii altora? (Fitzgerald 1995: 362). Oricum,
autobiografia este un gen literar tratat cu destulă reticenţă. Despre ea se spune
că organizează faptele cu prea multă premeditare, fie cauzal, fie intenţional, o
acţiune fără un profil deosebit transformându-se, în plan narativ, într-un scop
în sine; adică se inventează o realitate continuă și aparent logică a trecutului,
durata unui eveniment nefiind, adesea, aceea a derulării sale în timp real, ci
aceea pe care i-o dă povestirea lui în scris (Larsen et alii 1995: 129–131).
Intervenţia de faţă se subsumează studiilor patrimoniale, evaluând
semantica variabilă a unor interioare; acestea sunt încă decriptabile în măsura
în care memorialistica noastră mai poate să alunge tăcerea grea, răspândită
printre lucruri. Iar contextul e favorabil: puţini dintre noi își mai ţin sub observaţie propria existenţă, mai agreabile fiindu-ne poveștile pe care alţii ni le-au
cedat. Nu ne propunem, deci, să lăcrimăm pe marginea subţierii timpului, ci să
observăm cum anumite case ori decoruri ajung să personifice vârstele la care
ajungem sau nu. Dar cum gestionăm memoria obiectelor pierdute și a lucrurilor ce nu ne mai sunt alături (Berntsen 2009: 93–94)? Le integrăm narativ în
scenografia unor locuinţe burgheze. Și aceasta pentru că ţinerea de minte este
topografică, unele lucruri revenindu-ne în amintire abia atunci când privirea
noastră nu mai dă de ele acolo unde le știa:
De ce ne atașăm de obiecte? De ce dorim ca ele să nu se schimbe deloc și să
continue a ne ţine companie? […] Anturajul nostru material poartă în același
timp marca noastră și pe a altora. Nu se poate spune că lucrurile fac parte din
societate. Totuși mobilele, ornamentele, tablourile, ustensilele și bibelourile
circulă în interiorul grupului, unde sunt obiect al aprecierii, al comparaţiilor,
deschid tot timpul perspective spre noile direcţii în modă și gusturi, dar ne și
amintesc cutumele și distincţiile sociale vechi. […] Nu e doar o simplă armonie
și corespondenţă fizică între aspectul locurilor și cel al oamenilor. Fiecare obiect
întâlnit și locul pe care-l ocupă în ansamblu ne amintesc un mod de a fi comun
multor oameni […] stabilitatea locuinţei și a aspectului ei interior impune grupului însuși imaginea liniștitoare a continuităţii lui (Halbwachs 2007: 194–197).

Cheia citatului abia încheiat este cuvântul „interior”, pe seama căruia
analiștii sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX au creat opoziţia
dintre fashion și style: primul termen denotă moda exterioară, repezită, consumistă, frivolă; al doilea concept ar acoperi latura mai domestică, mai intimă și
mai statornică a mondenităţii (Rice 2007: 83). De altfel, în limbajul curent, când
vrem să semnalăm ceva imperturbabil și de neschimbat, folosim expresii cum
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ar fi „prin forţa lucrurilor”, „stare de lucru”, „în firea lucrurilor”, „așa stau
lucrurile”. Să dăm și un exemplu: „Dacă aș fi socotit că este ceva inevitabil,
m-aș fi resemnat: niciodată nu m-am înfuriat pe un obiect”, mărturisea Simone
de Beauvoir (Beauvoir 2011: 15). Într-adevăr, multe lucruri deţin, după felul în
care ni se înfăţișează, o doză de inevitabil. Sunt ca un dat, ca un fel de soartă
palpabilă; nu ne putem bate cu ea. Sunt impasibile și de aceea par implacabile.
Vin dintr-un „de la sine” cu care nu ne măsurăm forţele (Smith, Watson 2001:
21, 188–189). Literatura autobiografică agonisește deci obiectele ce reprezintă
mari „momente” din istoria unei case, apoi devin niște suveniruri-ștafetă,
transmise generaţional (Haden 2003: 49–69). În romane, lucrurile au menirea
de a caracteriza personajele; sunt pretextul unor stări sufletești, intenţia documentară fiind mai degrabă secundară (Watson 2004: 57–82). Evident, autenticitatea naraţiunii romanești vine mai curând din intensitatea trăirilor surprinse decât din exactitatea cu care decorurile sunt descrise (Hergyán 2012: 14,
37–38, 43). Dimpotrivă, în literatura autobiografică rolul obiectelor este acela
de a autentifica relatarea; sunt „cârje” ale rememorării, făcând verificabilă
locaţia întâmplărilor reamintite. În consecinţă, istoricii se simt mai puţin atrași
de autoscopii (în care memorialiștii își construiesc neîncetat dublura, oricare ar
fi subiectul de care se ocupă), dând întâietate scriiturilor cu acoperire umană
mai mare, care monografiază involuntar anii la care se referă. Un reproș li se
adresează însă constant, și anume abuzul de interpretare: construcţia socială a
realităţii trăite de memorialist aparţine prea mult istoricului și prea puţin
mărturisitorului, cercetătorul traducând totul în termeni pe care povestitorul
nu îi acceptă (Robinson 2011: 24).
Ni se vorbește de lucruri vechi, iar noi ne străduim să fim amabili cu ele.
În fond, porţelanurile nu sunt decât amprente ale vremurilor perindate pe aici.
Dar să fie limpede: nu pitorescul ne atrage, ci posibilitatea de a reconstitui
ideea de normalitate a altor vremuri. Identificând banalitatea ce definea vieţile
străbunicilor, percepem mai exact diferenţele culturale care ne înstrăinează de
interbelicul lor. De aceea nu invocăm obiecte neapărat valoroase din punct de
vedere muzeal, ci lucruri poate comune, împreună cu care memorialistul se
născuse și îi păreau oarecum congenere. Sunt fetișuri reci, dar odinioară
temeinic personalizate și bine ancorate în memoria familiei; nu ne interesăm,
deci, de materialul scump ori ieftin din care erau fabricate, ci de gesturile,
amplasările și îngrijirile ce le dădeau un profil cultural anume (Clark 1998: 87–
91). Literatura autobiografică este, deci, „formolul” unor ansambluri obiectuale
risipite prin colecţii particulare sau muzee; ea le protejează însă esenţa:
semiotica socială, fără de care noi, cei din secolul XXI, nu le-am pricepe deloc;
aceasta justifica odinioară dispunerea lor spaţială, hotărând prezenţa unui
lucru în sufragerie și a altuia în bibliotecă.
Ziua de ieri nu ia niciodată sfârșit; o și completăm neîncetat, cu amintirile care continuă să sosească. Ne întoarcem mereu la dânsa, folosind-o ca
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premisă a unor etape ulterioare, pe care, cine știe, le-ar putea explica
(Constantin 2004: 147). Bunăoară, rememorarea unor obiecte conservă
memoria utilizării lor perpetue de către bunici, părinţi, nepoţi. Iar uzura lucrurilor tezaurizează deprinderile și felul de a fi al unor oameni (Heinich 2009:
215–216). Sau, cel puţin, așa sună teoria: când preluăm cu adevărat lucrurile
altora ne însușim și modul în care erau protejate, văzute, preţuite. Și ar fi încă
multe obiecte „de acasă”, numai că lipsesc vacanţele și oamenii din jurul lor
(Cross 2004: 61–67). Pot avea ele aceeași valoare pentru bunici ca și pentru
nepoţi? Mai degrabă textualizările le reinventează, cuvintele susţinând reificarea memoriei și, prin urmare, longevitatea culturală a vechilor artefacte.
Doar așa istoria celor mari mai poate să ocupe, uneori, trecutul celor mici. Și
care ar fi explicaţia? Din perspectiva autobiografilor, copilăria este o pregătire
pentru contrariul ei, bătrâneţea. Își construiește cu greu o istorie, noi interpretând-o mereu la fel, prin prisma unor coduri culturale ce se reproduc
încontinuu (Misztal 2003: 76–78, 84–88). Amintirile despre ea sunt dezamăgitor
de similare, mai important fiind momentul când memorialistul le pune totuși
punct, ca să traseze linia de jos a maturităţii; adică fixează o bornă de la care,
cronologic, el simte că a devenit altcineva. Deși copilăria pare să fie alta pentru
fiecare dintre noi, în realitate, moștenim de la o generaţie la alta aceleași atitudini faţă de dânsa (Nelson 2003: 3–23). Ducem așadar cu noi o falsă memorie a
propriei copilării; este una imaginară în măsura în care ceea ce aflăm despre
ceilalţi ne determină să valorizăm, în comun, fapte și obiecte altminteri
ignorate (Bauman 2002: 26–35). De ce? Există sisteme simbolice ce se reproduc
în mod autonom, de la o generaţie la alta, în ciuda adaptărilor culturale pe care
le suportă (Kane 1991: 53–69). Exemplul cel mai potrivit este bietul bibelou
comunist: nu se aprecia atât de mult obiectul în sine, ci se jinduia după respectul de care se bucuraseră proprietarii porţelanurilor de odinioară. Prin
„balerina” cumpărată din magazinele socialiste nu se prelua și statutul celor ce
deţinuseră cândva Meissen-uri originale; dar oricine putea visa, în sinea lui, la
respectabilitatea acelor burghezi și la stabilitatea vieţii lor apuse. În consecinţă,
nu ne dezinteresăm cu totul de conservarea narativă și puţin ficţională a unor
genealogii familiale; chiar dacă autobiograful nu și-a cunoscut niciodată
bunicul pe care îl descrie în detaliu. Numele acestui bătrân la care memorialistul nu renunţă se înscrie, pentru noi, în categoria „obiectelor semiotice”
(Eco 2011: 119). Cu alte cuvinte, este suficient să pui pe hârtie „parola”
Cantacuzino pentru ca respectivul substantiv propriu să devină semnificantul
unor calităţi umane pe care simpla lui menţionare le convoacă: educaţie,
rafinament, bune maniere și, nu în ultimul rând, obiectofilie.
Povestea vieţii cuiva nu trebuie să ne aglomereze cu fapte, noi „pândind”
medierile culturale prin prisma cărora evocatorul le aranjează într-o naraţiune
(Lungu 2003: 31–32). Dar exerciţiul autobiografic va fi unul artificial dacă vom
cere memorialiștilor să își cronologizeze parcursul. Scrisul are o altă menire: de
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a-i ajuta să evidenţieze, mai mult indirect, ce experienţe trans-generaţionale,
îndelung reiterate, conţin amintirile lor actuale. Or, ego-literatura presupune o
mare cantitate de amănunte disparate (Mathien, Wright 2006: 14), noi
cercetând numai maniera prin care subiectul se regăsește în trecutul comunităţii sale, raportându-se la mărcile ei identitare; iar dintre aceste repere
trebuie să selectăm doar pe acelea patrimoniale, chiar dacă naratorul nu le
recunoaște ca atare; ele pot fi de trei feluri: active, figurând încă în prezent și
contribuind la stabilitatea imaginii de sine a autorului; retroactive, când
oamenii se asimilează unor bunuri sau îndemânări pe care le-au avut și le-au
dat uitării, valorizându-le posteritatea după ce le-au ignorat actualitatea; pasive,
când subiecţii nu conștientizează ce valori patrimoniale sunt cuprinse în
cotidianul lor, abia moda momentului, raritatea unor obiecte sau interesul
celorlalţi trezindu-le nostalgiile.
Istoriile noastre iau sfârșit cu mare greutate, prelungindu-se, pe furiș, în
surdina îndoielnică a memoriei. Iar cea din urmă se simte mai bine în
penumbra adevărului decât în incinta acestuia. Deloc întâmplător, literatura
autobiografică nu este prea iubită de istorici; o consideră frivolă și plină de
nimicuri fastuoase. Aceasta până când încep ei înșiși să practice respectivul gen
literar, autopropunându-se ca teme de studiu (Aurell 2006: 425–445). Scepticismul istoricilor are însă doza lui de îndreptăţire: sunt destui autori care nu au
multe de zis despre ei înșiși, dar care aduc în naraţiune persoane cu care s-au
intersectat prin hazard sau doar le-au fost contemporane. Prea puţini memorialiști sunt actori reali ai celor relatate; sau, dimpotrivă, prea puţini rezistă ispitei
de a se pune în scenă, neratând prilejul de a deveni spectatorii propriei
persoane. În această literatură a sinelui ni se vorbește deseori de niște vremuri
de nicicând, doldora de oameni neapărat buni, cărora totul le mergea din plin;
iar copilăria se comporta, inevitabil, ca un Crăciun perpetuu. Una este să
conștientizezi că altfel se trăia odinioară și alta este să crezi că meriţi trecutul
de care vorbești; procedând astfel, nici nu mai contează dacă este într-adevăr al
tău ori l-ai îndrăgit pe parcurs.
Ne revizuim trăirile sub imperiul unui prezent extrem de versatil: el nu
ne dă niciodată voie să credem că ne-am cunoaște definitiv trecutul. Așa că n-o
să mai ajungem exact la ceea ce am fost, fascinându-ne ceea ce ne-am fi dorit
să fim (Evans 1999: 1-15, 78–83). Judecat la rece, acest gen de proză nu salvează
spiritul lumilor apuse, predominând mai curând mitizările tardive, datorate
repetatelor rememorări (Carlson 2009: 177). Se și forţează adesea deplinul acord
dintre om și decorul habitual, ca și cum proprietarul ar ilustra, ar dubla
însușirile lucrurilor. Obiectele îi decid astfel profilul, „accesorizându-și”
individul. Iar acesta face lucrurilor pe plac, căutând să decurgă din ele, să se
îngemăneze cu dânsele; să le fie asemenea, să nu facă notă discordantă. Relaţia
om-spaţiu-lucru se subsumează oarecum reprezentărilor totemice, tipice
naraţiunilor cu intenţie mitizantă:
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Între ceea ce „este” un lucru și locul în care el se află nu există […] niciodată un
raport pur „exterior” și întâmplător; ci locul însuși este o parte a fiinţei lucrului, de
care aceasta apare legată prin legături interne bine determinate (Cassirer 2008: 130).

Nu ne-am oprit, deci, la interioarele repertoriate în literatura autobiografică sub apăsarea unor melancolii de import. Verbe la toate timpurile le
modifică faciesul, un lucru anume emanând generaţii de „imagini despre”, de
amintiri ale altor amintiri. Vestigiile caselor de altădată ne pun, prin urmare,
sub ochi diversele regimuri ale istoricităţii. Adică? Nu amintiri din trecut, ci
reprezentări despre felul în care noi înșine ne situăm în el; pentru că timpul nu
curge cu poticneli și nu întârzie într-o etapă sau alta; sunt impasuri pe care ni
le inventăm noi, ca să negociem cu toate calendarele și să pretindem că îmbătrânim de bunăvoie. Or, memorialistica adună laolaltă feluri diferite de a ne
târgui cu timpul. Ea nu trebuie să găsească bunicilor o nouă tinereţe; mai
important este ca aceștia să ne ofere antecedentele potrivite. Avem însă de-a
face și cu memorialiști care își păcălesc ţinerea de minte. Ei își frecventează
amintirile absolut discontinuu, foiletându-le cu o voită inconsecvenţă. Așa că
întâmplările narate de ei dau repede semne de nervozitate și se precipită spre
un sfârșit prematur (Flaherty 1999: 24). Dar ţin să bifeze niște experienţe-tip,
care apar cam în toate confesiunile, ca și cum vieţile lor s-ar înghesui într-o
singură poveste. Explicaţia este însă mai greu de stabilit: în propriul trecut
sosim totdeauna prea târziu sau, dimpotrivă, amintirile noastre îl găsesc prea
devreme? Și cum decidem ce poveste ne încape mai bine? Totul pare deja prea
subiectiv, crisparea istoricului având destule justificări. În memorii, copilăria
ocupă un prim capitol al mărturisirilor, ordinea cronologică necesară unei
asemenea naraţiuni asigurându-i această întâietate. În jurnale, aceeași copilărie
izbucnește pe neașteptate, dintre rânduri, ca o „scăpare” a istorisirii, deseori
contrară cursului general al consemnărilor. De unde și distanţa văzută de unii
între autobiographical memory și personal memory: prima ar cumula faptele
irepetabile, aparţinând unui anumit individ, cealaltă fiind dominată de aspecte
comune, reperabile și în biografiile altora (Ross 1991: 4, 189, 196–198); sau,
mult mai drastic, impunem o departajare netă între autobiographical knowledge
(un fel de matematică a individului, cu date fixe, repere imuabile și certitudini
de nezdruncinat) și autobiographical memories (selecţie mereu înnoită din
informaţiile biografice; din multitudinea acestora se extrag reprezentări
tranzitorii, necesitând „reorganizări” ciclice ale imaginii de sine) (Conway 1995:
67–82). Așa ne explicăm de ce a curs atâta cerneală în onoarea unor dileme
irezolvabile; cum ar fi: „ce traume din perioada adultă codificăm prin intermediul amintirilor din copilărie?”. De aceea, investigăm fluctuaţiile de percepţie și reacţiile faţă de timpul care nu dă semne că ar consona imediat cu
ceea ce credem, de curând, despre noi înșine. Iar exerciţiul acesta este destul de
util: obișnuiţi să luăm peste picior odiseea altora, nu ne mai dăm seama în al
cărui prezent rătăcim. Nu ar strica, deci, să fim mai atenţi la picătura de viitor
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pe care ne-o rezervă, de obicei, trecutul (Chapman 2014: 143–144). Mai precis,
ne referim la nostalgie și la cei care mai au vreme de așa ceva. La urma urmei,
oricine poate să spere că La Belle Époque nu e rezervată doar unora, cu toţii
stăpânind o mică parte din ea. Neavând ce să ţinem minte, luăm de la alţii un
trecut convenabil și ne confundăm tot mai mult cu domiciliile noastre
închipuite. Caracterizând sfârșitul de secol XIX, Amelia Pavel remarca:
... noua cultură a peisajului artificial; peisajul locuinţei, alcătuit ca o hartă din
coexistenţe geografice […] interioarele sfârșitului de secol mai sus menţionate,
ofereau locatarilor lor, într-un sistem de aluzii geografice teatralizate, spaţiu și
atmosferă pentru desfășurarea cotidiană a rolului în care trăiau (Pavel 1990: 27).

Dar cu ce-i ajută pe cei din 2015 aceste digresiuni de factură estetică?
Crescând, tinerii nu-și mai extrag consistenţa din vieţile bătrânilor. Doar atunci
când se apropie propriul crepuscul, amintirile despre părinţi, pe când erau la
rândul lor copii, îi îndeamnă să revină la istoria familiei. Paradoxal, înaintașii
par să fi copilărit totdeauna mai mult decât noi; cu condiţia să le iubim trecutul
mai mult decât au făcut-o ei înșiși (Gudmundsdóttir 2003: 184–219). Iată de ce
propunem o astfel de recuperare, restrângându-ne însă la textualizarea copilăriei, a maturităţii și a senectuţii; adică surprinzând modul în care relaţiile
dintre cele trei vârste se reflectă în obiecte, în dichisuri, în casele de odinioară.
Din regimul semiotic al lucrurilor rememorate, extragem reprezentări despre
timp, dând atenție stop-cadrelor în care istoria unei familii nu se închide în sine,
devenind puțin a tuturor (Blumer 1986: 1–12). Încercăm, prin urmare, o
pledoarie pentru studierea „micilor patrimonii”, cum sunt numite în Franţa.
Vorbind, însă, despre ele, nu melancolizăm și nu bovarizăm nimic. Ne facem
doar datoria faţă de cei ce le-au avut aproape, aceștia arătându-ne, involuntar,
cum știau să se bucure de ei înșiși. Îi asigurăm pe sceptici că nu ne subordonăm
zaharoaselor amintiri din copilăriile de basm. Luăm în calcul doar momentele
când primele imagini de sine sunt utilizate pentru o mai bună localizare a
celorlalte etape de viaţă (Cameron et alii 2004: 215). Raporturile dintre ele sunt
adesea paradoxale și nu de simplă succesiune temporală: nu ne regăsim, se
pare, decât reflectându-ne mereu într-o altă epocă, oglindind anii ce vor veni în
cei care au fost (Skowronski et alii 2004: 184). Simpla inventariere a unor interioare nu ne folosește, deci, la nimic, vestigiile Biedermeier rămânând un
apanaj al celor mai bătrâni dintre noi. Vechile interioare ne zidesc egoul, dacă
împărtășim cu ceilalţi trecutul din ele. În memoriile sale, Virgil Nemoianu
furnizează încă o motivaţie cercetărilor pentru care pledăm:
... cartea mea despre romantism și Biedermeier, iar încă înainte de ea teza de
doctorat despre idilism, scrise în sânul universului post-industrial și post-modern,
aveau un caracter memorialistic și autobiografic. Ele erau înainte de orice
încercări de a recupera sentimentele mele adolescentine, de a mă legitima și de
a-mi apăra fiinţa și felul de a fi (Nemoianu 1994: 254).
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Scepticii au, însă, dreptate să se întrebe: pentru ce toată osteneala?; oare
trecutul vrea să facă parte din ceea ce vom deveni?; nu ne încredinţăm, oare,
eul unor amintiri care nu îl merită?
Obiectele de astăzi sunt epuizate, aruncate, reciclate. Și nu ne împrietenim, epoca încurajând exact inversul: ne despărţim rapid de un lucru, ca să-l
divinizăm, la fel de temporar, pe un altul. Nepovestite cu nimeni (Fivush,
Haden et alii 1995: 345–356), lucrurile acumulează vechime, dar o ţin numai
pentru ele; și nu o împart cu noi decât atunci când le frecventăm asiduu,
retrăind împreună anii lor mulţi. Perspectiva pe care o sugerăm se subsumează,
după cum spuneam, studiilor patrimoniale, care nu reactualizează niște obiecte
luxoase, ci uzanţele aferente lor, nu decorurile ca atare, ci moravurile pe care le
inspirau. Pentru că un lucru neintegrat social devine nepovestibil și ușor de
anihilat din punct de vedere mnemonic. Ocolim, așadar, pitorescul facil și
exploatăm potenţialul documentar al literaturii autobiografice, scoţând acest
gen de scriitură de sub dictatura dulcilor nimicuri. Vom găsi, însă, la umbra
prăfuitelor bibelouri, un alt fel de individ, în toate străin nouă. Când el enumeră stofele, mărcile de porţelan sau de mobile de altădată, câţi dintre noi mai
știm exact la ce se referă?; câţi cititori mai deschid un dicţionar ca să afle
despre ce anume este vorba?; și cine mai caută astăzi înţelesuri anacronice,
când cuvintele curente, cu o semantică tot mai oportunistă, sunt din ce în ce
mai geloase pe obiectele denumite? Lucrurile acelea se și întorc, de altfel, în
timpul din care veniseră și se închid acolo pentru totdeauna. Mai pe scurt: dacă
vrem să prelungim vreo nostalgie anume, să ne găsim o vinovăţie; sigur vom
iubi în ea regretul ce ne traversează acum (Davis 1979: 69).
Un prezent înecăcios ne asfixiază trecutul; sau doar ni-l diluează și este
deja suficient ca să-l alunge. Ca și cum nu am avea nimic al nostru și am veni
mereu din altă parte, în fiecare zi din viaţa altcuiva. Lăsându-i totuși în pace pe
Sigmund Freud și pe Jean Baudrillard, nu vânăm cioburi de text ca să le supunem psihanalizei (Clifford 1994: 260–261). Este mai instructiv să aruncăm o privire într-un muzeu narativ, al lucrurilor fără nicio vină, după care, de curând,
ne cam pare rău. Căci astăzi obiectul nu mai „crește” din cuvântul care-l desemnează, nu mai sunt destinaţi unul altuia. În consecinţă, nu ar strica să resuscităm niște obiecte muzeificante și nu muzeificate, niște vechituri burgheze care,
în rememorări, creează atmosferă, fosilizându-și proprietarii. Aceștia trăiesc în
case unde obiecte și fotografii ale mai multor generaţii se îngrijesc reciproc,
încremenindu-și semnificaţiile într-un timp unificat, omogen, transferabil,
familial (Dassié 2010: 219–221).
Făcând orice ca să ţinem trecutul lângă noi, detectăm în rememorările
altora niște melancolii ce ni se potrivesc. În fond, nimeni nu ne interzice asta.
Iar un volum de memorii este scris, nu rareori, de posibilii săi cititori, pentru
fiecare aducere aminte existând, din start, măcar o singură așteptare. Să fim,
așadar, mai îngăduitori cu nostalgiile ce nu ne aparţin, pentru că prea puţini le
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mai revendică astăzi. Trăitul în viteză ne-a luat ostateci și nici un egou nu ne
mai convine; și nici nu mai contează dacă memorialistul încearcă ori ba să iasă
din personajul pe care îl narează. Istorisirile se evită reciproc iar adevărurile
coexistă, dar nu se mai conjugă. A mai rămas ceva de făcut? Pragmatic ar fi să
nu povestim povestea altora, obligând obiectele textualizate să-și dea de gol
stăpânii. Așa că, după ce o scuturăm de anecdote, să nu urcăm memorialistica
în pod. Nu e exclus să mai aibă ceva de zis, din orice imprudenţă a condeiului
ivindu-se oricând o noutate pusă la păstrare. E bine, deci, să ţinem aceste cărţi
aproape, ca să prizăm amintiri prin care nu fuseserăm încă. Și ar mai fi ceva:
redescoperind literatura autobiografică, am putea reînvia niște obiecte
molcome, care înmoaie respiraţia noastră înteţită. Ele ne îndeamnă să redevenim periodic „altcineva”, alegându-ne un trecut ce nu ni s-a întâmplat
vreodată. Ar fi, așadar, o încercare de a ne trăi viaţa altfel decât ne-a permis-o
realitatea. Și jucându-ne așa, o să ni se pară că toate câte urmează mâine, sau
poate la anul, au fost planificate cu grijă și n-avem de ce ne teme. Numai că
dispariţia celor apropiaţi ne micșorează drastic porţia de viitor: un timp pe
care, altfel, l-am fi cheltuit împreună, domolind naivităţile mele cu toate
certitudinile tale (York 2000: 122–123). De aceea, viitorul poate să pară un fel
de trecut cu anticipaţie; iar o cercetare a timpului claustrat în lucruri nu ni se
pare inutilă, pentru că ratăm o nouă ancorare într-un trecut cât de cât stabil.
Obiectele ies tot mai mult de sub controlul cuvintelor, iar imaginile nu se mai
supun nici ele privirii. La ușă ne bat sensuri noi, care învălmășesc amintirile și
propun vechilor decoruri interioare alte regimuri ale semnificării. Nu se pune
problema să oftăm după ele, însă buna lor cunoaștere ar ajuta niște povești
străine să devină experienţe personale. Ușor nu poate fi. Percepţiile nu mai au
densitate, abia noţiunile în care le prindem dându-le ceva adâncime. Da, știm,
sunt și situaţii mai fericite: în fotografiile vorbite și povestite de cei vârstnici se
întâmplă încă multe. Dar nu și în cazul obiectelor: puse prea la vedere, în vreo
vitrină de anticariat, se strâng în ele însele, subţiindu-și volumele; și e cumva
scuzabil, despre lucrurile de la sine înţelese neavând, de obicei, ce să spunem.
Ele se aplatizează și bat în retragere. Sunt de găsit în orice colţ al memoriei
noastre, mai mult ca reprezentări volatile decât ca reminiscenţe palpabile. Le
putem atinge oricând, dar ele par fugite din cotidian. Și își iau în primire
ungherul imaginar pe care li-l încredinţăm de timpuriu, undeva, într-un trecut
din viitor; în acel altădată la care visăm de mult și ni-l pregătim puţin dinainte.
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Times, Décors, Ages. Narrativization of Old Interiors
in Autobiographical Literature
When we cannot represent a certain epoch any more in self-referential terms,
we start talking about the objects it left behind or made to disappear. Or, to suggest the
severe change brought by communism, the memoirists often replace the reconstruction
of the facts with the detailed description of certain things: stolen, confiscated,
abandoned, climbed up in the attic, hidden at the relatives’ houses or even sold by the
owners at the market for food. In the self-recovery scenario, these objects are
„semiophores” (K. Pomian), allegorizing either the end of the old world, or the
inadequacy to the new one. All over our lives, we are surrounded by a multitude of
objects that we use to ignore. The routine of the daily life renders them anonymous
and we do not pay them much attention until we are separated from them or they are
stolen from us.
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Leon Donici şi Revoluţia rusă. O restituire
*

Şerban Axinte

Keywords: Russian revolution, bourgeois revolution, memorialistic literature,
Kerensky, Plehanov, Lenin and Trotsky

Sensul ultim al memorialisticii nu este – cum s-ar putea crede – doar
acela de a restitui în cheie subiectivă o perioadă de timp mai mult sau mai
puţin uitată. Practica memorialisticii impune în primul rând omul, rezistenţa şi
reacţia acestuia la evenimente, la schimbările permanente pe care le aduce
viaţa. Memorialistica este istoria simultană a omului. Istoria simultană nu
trimite doar la notaţiile zilnice sau la jurnal, ci şi la selecţia din timpul trăit,
reactualizat şi interpretat. Restituirea e o formă de reorganizare mentală şi
scriptică a unei perioade de timp. Cel în cauză mărturiseşte întotdeauna că el
nu „vorbeşte” decât despre ceea ce a vazut şi a trăit. În realitate însă, el se
mărturiseşte în întregime. Selecţia riscă în permanenţă să devoaleze totalitatea.
Mult mai cunoscut în literaturile rusă şi română pentru romanul său Noul
seminar (1929), scriitorul basarabean Leon Donici (18871926) este şi autorul
unei scrieri memorialistice, Revoluţia rusă. Amintiri, schiţe şi impresii (1928), în
legătură cu care afirmă într-un scurt text introductiv că el nu face istorie şi nu îşi
doreşte să fie obiectiv, pentru că nimeni nu poate fi obiectiv în anumite
circumstanţe. Transcrie doar ceea ce a văzut, a trăit şi a suferit. Problema
obiectivităţii nici nu se pune în cazul memorialisticii. Istoria „obiectivă”, însă,
poate fi considerată suma mai multor subiectivităţi. Aşadar, tot ceea ce notează
scriitorul basarabean vine din interiorizarea unui timp trăit, a unui timp coroziv
redat cu intensitate şi autenticitate. De altfel, Ov. S. Crohmălniceanu scrie în
postfaţa unei ediţii din 1996 că tot ceea ce relatează Leon Donici „este prins pe
viu, reţinut de o privire ageră şi fixat prin fapte sugestive” (Donici 1996: 210).
Apropiindu-ne de subiectul propriu-zis al cărţii, începem prin a spune
uşor abrupt că vara anului 1914 îl găseşte pe Leon Donici la Petersburg. Aici el
poate observa modul în care războiul era primit de mulţime:
Ziarele din Petersburg scriau mult despre entuziasmul cu care populaţia a primit
decretarea mobilizării şi a răsboiului, despre manifestaţii grandioase patriotice.
Nu era adevărat. Mă plimbam în fiecare zi pe străzi observând scene din
mobilizare. Am văzut oameni care plângeau, mergând pe stradă cu soţiile şi cu
*
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copii, purtând la şapcă cruciuliţa galbenă – semnul mobilizatului. [...]. Răsboiul
fu primit cu entuziasm numai de către cei cari aveau toate garanţiile că nu se
vor duce la luptă, preferând să lupte cu cel mai înflăcărat eroism în saloane şi
prin ziare (Donici 1992: 17).

Ambasada germană a fost atacată în preziua trimiterii ultimatumului de
către ambasadorul Germaniei şi focul aprins în stradă mistuia lucrurile
aruncate cu entuziasm. Starea de spirit a populaţiei era aprinsă ca şi focul în
jurul căruia se dansa şi se striga „o să-i batem pe nemţi”. Pe de altă parte,
soldaţi încorporaţi plecau pe front. Donici reconstituie atmosfera sumbră,
cenuşie ce învăluia evenimentul aflat în plină desfăşurare. Pe feţele soldaţilor
era întipărită
o aşteptare mare şi groaznică. Ei nu ştiau cauza războiului, nu ştiau pentru cine
urmează să lupte, dar la ordinile generalilor erau obligaţi să plece pe câmpul de
luptă şi să moară acolo. Nu ştiau nici cauza răsboiului, nici scopurile lui; ştiau
numai că sunt obligaţi, după ordinul generalilor, să plece pe câmp şi să moară
acolo. Cu toate că numeroşi manifestanţi scandau diverse lozinţi încurajatoare,
nimeni nu avea puterea de a întoarce capul (Donici 1992: 18).

Leon Donici observă cu ochi de ziarist evenimentele şi descrie ceea ce vede:
În locul oamenilor vioi cari plecaseră, se întorceau la Petersburg şire lungi de
cadavre, în cosciuge argintii (ofiţerii de gardă care înfăţişau toată floarea
aristocraţiei ruse), şi vagoane pline de schilozi, ca şi cum la graniţă s-ar fi aflat o
moară groaznică ce transforma oamenii în bucăţi sângeroase de carne (Donici
1992: 29).

Ştirea că la începutul lui august armata rusă bombardează zidurile
oraşului Königsberg a stârnit o furtună de entuziasm în tot Petersburgul. Vrând
să arate că a rupt toate legăturile cu Germania, împăratul dădea manifestul prin
care oraşul Sankt Petersburg devenea Petrograd. Când armata generalului
Rennencampf suferi o înfrângere, imediat a apărut zvonul trădării iar
arhiducele Nicolae a plecat la frontieră pentru a cerceta cauzele înfrângerii.
Trădarea se afla chiar în Palatul imperial, în persoana colonelului Miasoiedov,
prieten al ministrului de război. La judecată, acesta a motivat gestul trădării ca
fiind din motive patriotice. El a afirmat că un război lung cu Germania ar fi
provocat, în Rusia, revoluţia şi căderea dinastiei Romanov. Acest tip de
patriotism nu a fost apreciat şi colonelul împreună cu camarazii săi a sfârşit în
spânzurătoare. După acest episod, în Rusia s-a ordonat arestarea tuturor
foştilor supuşi germani, ordin care nu a fost executat întocmai. În vara anului
1915 a început, la Moscova, un adevărat pogrom asupra nemţilor. Desigur,
acesta a fost reprimat, lucru care a aţâţat şi mai mult populaţia. A început să se
vorbească despre dinastia Romanovilor că e nemţească şi nu rusă, că Elisabeta,
fiica lui Petru cel Mare, era ultima din familia Romanovilor. Memorialistul prezintă elemente din istoria apariţiei partidului bolşevic al lui Lenin şi Troţki –
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după congresul Partidului Social Democrat de la Paris. Social democraţii
bolşevici erau împotriva războiului şi duceau în străinătate o puternică propagandă. În 1914, toate ziarele scriau că trebuie dărâmată puterea Germaniei,
care se întinde asupra Rusiei omorând industria naţională. În anul 1915 nu se
prea discutau chestiuni interne, ci mai mult despre cum ameninţa Germania
toată cultura europeană, cum trebuia înfrântă Germania şi cum această
înfrângere ar fi însemnat victoria binelui şi frumosului. Cu asemenea idei se
distrăgea atenţia societăţii ruse de la lucrurile interne. Se polemiza între religie
şi filosofie, între ziarele socialiste şi burgheze, între oamenii care mărturiseau
înfrângerea necesară a Rusiei şi cei care doreau victoria Rusiei şi a aliaţilor. În
aceste lupte de idei, Leon Donici îl remarcă pe Maxim Gorki, căruia îi vede
caracterul necinstit, oportunist, duplicitar. Spiritul jurnalistic îl ajută să observe
intrigile politice şi să noteze puternica influenţă exercitată de „sfântul bătrân”
Grigore Rasputin asupra familiei imperiale şi în special asupra împărătesei. În
iarna anului 1917 apar manifestări ale muncitorilor care încep să cadă victime
jandarmilor şi poliţiştilor. Prin ochii lui Donici, revoluţia pare a fi o revoltă,
fără organizare, fără conducători, o răscoală din sânul regimentelor. El se
dovedeşte capabil să redea atmosfera de haos în care nimeni nu ştie ce se
întâmplă şi de cine să asculte:
Toată strada era înecată în razele aurii ale soarelui de iarnă, sclipea zăpada cu
milioane de diamante. În dreapta unde se înălţa cazarma roşie a regimentului de
gardă Preobrajenski, se mişca furnicarul de soldaţi cenuşii. Toţi strigau în gura
mare. În mijlocul străzii pe zăpada scânteietoare, stau culcaţi doi soldaţi şi un
ofiţer cu mâinile întinse. De jur-împrejur, zăpada roşie. Sânge (Donici 1992: 58).

Rând pe rând, cad în mâinile revoluţionarilor instituţii importante.
Oamenii dau foc dosarelor poliţiei, portretelor împăratului şi împărătesei. În
Duma de Stat domnea dezordinea şi dezbinarea. Se anunţă predarea fortăreţei
Petru şi Pavel şi a regimentului finlandez. În acest haos se aude glasul unui
membru al Dumei care, cu câtva timp în urmă, afirmase că nu crede în revoluţie, că Rusia nu este pregătită. În discursul său aminteşte de socialişti care ar
fi făcut revoluţia. „Până atunci nimeni nu se gândise la socialişti. Revoluţia
fusese făcută de garnizoana Petrogradului şi de gardă, şi nu de socialişti”
(Donici 1992: 64). În Dumă este anunţată victoria revoluţiei, care e consfinţită
de îndepărtarea de pe tron a împăratului. Ziaristul Leon Donici participă
efectiv la evenimente, le observă cu minuţiozitate şi le redă pe înţelesul tuturor.
Miniştrii vechiului regim şi Mitropolitul Pitirim sunt arestaţi, poporului i se dă
satisfacţie:
Am plecat şi eu spre Dumă. În jurul meu, oameni cari vorbeau cu agitaţie despre
evenimente. Bucurie nemărginită se vedea pe feţele tuturora, sclipea în surâsuri, în
salutări şi în vorbele schimbate cu cunoscuţii întâlniţi pe stradă (Donici 1992: 66).
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Noua putere emite un ordin adresat soldaţilor armatei ruse, potrivit
căruia aceştia erau obligaţi să dezarmeze pe toţi ofiţerii şi să nu-i salute atunci
când îi întâlneau. A fost suficient pentru a transforma armata în bande neregulate, compuse din soldaţi briganzi care nu mai respectau disciplina militară.
Revoluţia se consumă prin fapte semnificative: propaganda socialistă înarmată,
dezgroparea şi arderea lui Rasputin, arestarea împărătesei şi a familiei
imperiale, fuga împăratului. Odiseea împăratului spre Ţarskoe-Selo este prezentată în amănunt. În această călătorie, împăratul înţelege seriozitatea
momentului şi gravitatea situaţiei sale, mai ales după întâlnirea cu ministrul de
război al noului guvern. Acesta îi cere abdicarea de la tron, apoi îl arestează:
La palat, sosirea împăratului era aşteptată cu nerăbdare. Când a intrat în sală,
împărăteasa i-a ieşit întru întâmpinare. Palidă şi fără nici un cuvânt, dânsa i-a
căzut în braţe. Servitorii bătrâni îşi ştergeu ochii (Donici 1992: 82).

Guvernul provizoriu îşi începe activitatea cu amnistierea deţinuţilor
politici. Deschiderea închisorilor descoperă multe taine ale autocratismului. În
fortăreaţa Sf. Petru şi Pavel s-au găsit camere subterane unde nu ajungea
lumina soarelui şi unde se auzeau doar valurile Nevei. Aici au fost transportaţi
toţi miniştrii vechiului regim, cărora li se va aplica un tratament dintre cele mai
severe. Leon Donici realizează o serie de portrete de revoluţionari. Remarcabilul talent de portretist al lui Donici a fost apreciat şi de Perpessicius, cu
referire însă la romanul Noul seminar (Perpessicius 1983: 365). Unul dintre
aceste portrete este cel al lui Kerenski, avocat, membru al Dumei de Stat,
poreclit „Napoleonul revoluţiei”.
Kerenski era internaţionalist, nu însă ca Gustav Hervé, în sufletul căruia trăia
francezul şi patriotul, ci internaţionalist specific rus, fără ţară, fără neam, fără
patrie, un om, asemenea cuvântului „nici cald, nici rece”. Pe când socialiştii
europeni doresc revoluţia pentru ţară, pentru patrie, Kerenski mărturiseşte că
revoluţia e numai pentru revoluţie. Pentru dânsul nu e procesul trecător, ci
starea eternă a lucrurilor (Donici 1992: 88).

Kerenski nu era hotărât, nu era cinstit, dorea doar să placă tuturor.
Înainte de a fi ministru de război, Kerenski nu vorbise niciodată despre război,
nu era capabil să hotărască o anumită atitudine faţă de un eveniment. Prefera
să dispară şi să aştepte ca evenimentele să aleagă singure drumul. Proclama
libertatea presei, dar interzisese ziarele în care era criticat. Ca ministru al
justiţiei în guvernul revoluţiei, el a distrus instituţiile de tradiţie, înlocuindu-le
cu unele compuse din reprezentanţi ai soldaţilor şi muncitorilor care nu aveau
nici legitimitate, nici putere. Tabloul acestei agitaţii haotice este completat cu
actele sălbatice şi hoţiile comise în „numele libertăţii şi al revoluţiei” de către
matrozi, miliţieni, soldaţi care nu-şi îndeplineau datoria decât cel mult unu la
sută dintre ei. Peste tot mitinguri, proteste, greve:
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Guvernul provizoriu n-avea puterea să îndrepte ceva, căci fiecare ordin al
guvernului era paralizat de rezoluţiile sovietului deputaţilor de muncitori şi
soldaţi. Puterea responsabilă era astfel paralizată de o instituţie iresponsabilă!
Muncitorii capitalei, prin reprezentanţii lor, oameni necunoscuţi, lipsiţi de
inteligenţă, foarte des fără minte, dictau voinţa lor ţării întregi. Oameni cari abia
ştiau carte se ocupau de afacerile politice şi mondiale! O casă de nebuni (Donici
1992: 98).

Unul dintre fruntaşii partidului social-democrat rus era Plehanov, exilat
timp de patruzeci de ani şi care în timpul războiului se arătase ca un patriot
sincer. El era cel care în urmă cu patruzeci de ani, la nouăsprezece ani, ridicase
steagul roşu în piaţa de lângă catedrala Petersburgului. Tot în această piaţă
avea să-şi rostească ultima cuvântare în iunie 1917. Întâmpinându-l la sosirea
din exil, Leon Donici îi creionează portretul:
În faţa mea, în rama încadrată de uşa vagonului, stătea un bătrân uscat, de statură
potrivită, cu bărbuţa ascuţită, căruntă, fără pălărie, cu fruntea înaltă luminată de
gândirea adâncă, cu buchetul mare de flori roşii, oferit de d-na Iordanskaia.
Niciodată nu voiu uita privirea lui Plehanov. Privea ţintă, îngândurat în depărtare,
ca şi cum şi-ar fi privit propria sa tinereţe, patruzeci de ani în urmă, când fusese
exilat. Şi acum se întorcea liber în patria sa! (Donici 1992: 107).

Era bolnav, în pat, când bolşevicii au venit la putere. Aproape un an s-a
luptat cu boala într-un sanatoriu din Finlanda. Acolo şi-a dat sufletul spunând:
„bolşevicii trebuie să fie înecaţi în sângele lor propriu!”. Teoreticianul socialiştilor ruşi vorbea aşa despre discipolii săi. Plehanov era un bun orator,
scriitor, filosof şi politician, dar nu înţelegea viaţa rusă. Nu îl recunoştea pe
Dostoievski, literatura modernă, filosofia mistică şi tot ceea ce depăşea sfera
celor cinci simţuri.
Nu rămâne neconsemnată nici revenirea în Rusia a lui Lenin şi Troţki,
întâmpinaţi cu steaguri roşii, cu orchestre şi muzici, cu delegaţii de la soviete şi
de la regimentele din Petrograd. Donici îi prezintă:
Lenin e un om nu prea înalt, foarte lat în umere, cu faţa de coloarea aramei, cu
părul tuns scurt, cărunt. Ochii lui – ochi de maniac fanatic. Vocea cam surdă,
dar tare. Când rosteşte o cuvântare, îţi aduce aminte de elevii care spun lecţia pe
dinafară (Donici 1992: 115).

Vorbind la Dumă, Lenin a criticat activitatea guvernului provizoriu, pe
socialiştii de dreapta şi a „aruncat” lozincile bolşevicilor. Toată cuvântarea lui
făcea apel la instinctele cele mai de jos şi a avut mare succes:
Duceţi-vă la burghezi şi luaţi-le aurul, averea, casele! Duceţi-vă la bogaţii cari
v-au băut sângele! Tot ce au ei e al vostru! Moarte capitaliştilor! Eu însumi ştiu
o sută de capitalişti cari trebuiesc spânzuraţi imediat! (Donici 1992: 115).

Troţki a vorbit în acelaşi sens, dar într-o formă mai elegantă. Deşi îi
recunoaşte acestuia talentul de orator şi de polemist, Leon Donici nu uită să
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precizeze că vorbele lui erau pline de otravă. Mircea Anghelescu notează că
portretele actorilor acestei tragedii sunt realizate schematic, dar inspirate de
„mişcarea surprinzătoare a materiei vii”, păstrând în permanenţă contactul cu
realitatea. Criticul apreciază că portretele sunt
cu atât mai veridice cu cât în favoarea caracterizării vorbeşte chiar personajul,
surprins într-un dialog de regulă edificator [...] asupra sentimentelor pe care
faptele acestuia le inspiră martorilor, cu atât mai vii şi mai nealterate cu cât sunt
mai greu de explicat (Anghelescu 1996: 17).

Bolşevicii ocupau, una după alta, diferite funcţii în stat şi de acolo făceau
propagandă. Pe front, în numeroase mitinguri, Troţki arăta că războiul trebuia
terminat imediat prin fraternizarea ruşilor cu germanii. Participant la revoluţie,
Leon Donici rememorează detalii ale adâncirii ei. Uşor de îndoctrinat, oamenii
noii puteri nu au nevoie de multă ştiinţă pentru a acţiona în modul cel mai
inexplicabil:
Mă înapoiam la gară într-un automobil. Alăturea de mine sta un soldat, delegat al
sovietului. – Ştii în ce automobil mergi? – mă-ntrebă dânsul. – Automobilul
arhiducelui Mihail. – l-ai văzut vreodată? – l-am văzut... Om foarte cumsecade. –
dar după o clipă de tăcere adăugă aspru: Trebuie spânzurat! Dintâiu n-am priceput
despre cine vorbea şi l-am întrebat: – cum, pe cine? – Pe Mihail. – Nu-nţeleg.
Singur ai spus că e om foarte cumsecade. – Ce are a face? Trebuie spânzurat căci
dânsul e burghez, şi toţi burghezii trebuiesc spânzuraţi [...]. Şi ridicând pumnul,
rosti: Îl vom spânzura! Aşteaptă puţin timp! Vei vedea! Degrabă, degrabă! Numai
să luăm puterea! (Donici 1992: 119).

Revoluţia trece prin mai multe etape: bolşevicii dau asalt puterii, guvernele se schimbă, propaganda pentru comunizarea averilor se intensifică. Lupta
dintre guvernul de coaliţie şi bolşevici este condimentată de darea în vileag a
unor telegrame trimise din partea unor bolşevici în Germania precum şi a
raportului şefului statului-major al armatei care povestea că Lenin şi Troţki se
găsesc în legătură cu Germania. Acest episod a zdruncinat, pentru puţin timp,
poziţia bolşevicilor. În încercarea de a salva revoluţia burgheză, s-a convocat la
Moscova Consiliul de Stat. Acesta a arătat prăpastia adâncă spre care se
îndrepta Rusia. Ca revanşă la consiliul de la Moscova, bolşevicii au convocat
„un consiliu democrat” la Petrograd. Ambele consilii nu au avut niciun rezultat.
Rusia era în agonie. Lovitura decisivă a fost dată prin atacarea de către
bolşevici a palatului de iarnă în care se afla guvernul şi care nu avea nici o
apărare. După câteva împuşcături, matrozii au arestat pe membrii guvernului.
Toată armata s-a predat foarte uşor în mâna bolşevicilor. Generalii şi ofiţerii au
fost arestaţi, unii, cei mai capabili, ucişi:
Guvernul bolşevic sau „domnia proletariatului” a fost în realitate distrugerea vieţii
obişnuite. Din zi în zi vedeai tot mai mulţi intelectuali, cari pe străzi vindeau ziare,
ţigări, prăjituri. La fiecare colţ de stradă vedeai magazine noui de mobile şi obiecte
diferite: lumea îşi vindea toată averea. Se confiscase capitalul băncilor şi fiecare
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om primea astfel câte 750 ruble pe lună. Sabotajul intelectualilor creştea, creştea şi
mizeria şi sărăcia dar nimeni nu intra în serviciul bolşevicilor (Donici 1992: 157).

Stăpânirea bolşevică a fost consolidată prin procesele şi condamnarea
miniştrilor şi partizanilor lor. Din exil, Leon Donici trage o concluzie la tot ceea
ce a povestit:
În toată viaţa sub jugul bolşevicilor n-a fost nimic, dar nimic curat, nimic cinstit.
Ca şi cum toată viaţa s-ar fi înecat într-o negură deasă şi eternă. Crimă în faţa spiritului, crimă în faţa civilizaţiei, crimă în faţa culturii, crimă în faţa omenirii – din
aceste elemente generale se compunea sâmburele vieţii republicei sovietului. [...].
Nu pot să descriu azi domnia bolşevicilor cu răceala necesară unei descrieri
adevărate. Numai când vor trece anii şi vremurile se vor linişti, atunci poate ne va
fi cu putinţă să privim la tabloul trecutului cu ochi mai senini (Donici 1992: 161).

Descrierile sale sunt însă cât se poate de adevărate şi autentice în sensul
acelei obiectivităţi înţelese ca sumă a subiectivităţilor. Ceea ce nu face însă
Leon Donici, observă foarte bine Mircea Anghelescu: nu interpretează faptele
prin care a trecut, ci doar le istoriseşte. De aici ar decurge o calitate a prozei
sale, care
capătă astfel tensiunea şi veridicitatea momentelor trăite, cuprind surpriza
spectatorului peste care năvăleşte, dramatic, istoria sub forma ei cea mai
absurdă şi căruia i se năruie, de la o zi la alta, nu numai un statut, o situaţie, ci
un sistem de valori, şi asta se manifestă în lucrurile cele mai elementare, cum
erau viaţa sau moartea (Anghelescu 1996: 17).

Intensitatea trăirilor restituită în Revoluţia rusă. Amintiri, schiţe şi
impresii îl impune cititorilor pe omul Leon Donici. Îl impune pe cel care mărturiseşte ceva despre o lume care nu devine niciodată îndepărtată. Totul e
prezenţă şi reactualizare. Puţine scrieri memorialistice ajung cu adevărat să
tansmită emoţiile nude ale celui ce se devoalează pe sine, pentru că în acest caz
nu există semnele vreunei contrafaceri post factum. Jurnalele şi cărţile de
memorialistică sunt pline de ipostaze studiate ale unor autori ce doresc să
apară în faţa lumii într-un anumit fel. Adevăr sau trădare de sine? Pentru
literatură, trădarea de sine e fecundă, dislocă potenţialităţi practic nelimitate.
Când în discuţie se află un orizont faptic, clar determinat, cunoaşterea şi comunicarea tranzitivă devin prioritare. Nu e nicio noutate: prin intermediul emoţiei
omul există, iar cunoaşterea lumii poate să se împlinească prin distrugerea
barierelor dintre subiectivitate şi obiectivitate.
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Leon Donici and the Russian Revolution. A Reconstruction
Leon Donici’s book, The Russian Revolution. Memories, Patterns and Impressions
(1923), retains from the exile the events that Donici took part at, or had been told to
him during 19141918. His journalistic spirit helps him to take notice of the politic
intrigues. Started as a bourgeois revolution, the Bolsheviks managed to suppress it and
to gain the power in October 1917. After that, they proved to be more cruel than their
political opponents had thought. Besides recounting the historical events, Leon Donici
depicts some of the headmost revolutionary figures such as Kerensky, Plehanov, Lenin
and Trotsky. The author exhibits the horrid face of the Revolution, the settled chaos,
the prestidigitations and the disruptions.
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Femeile în detenţia politică – o perspectivă dată
de memorialistica edită și inedită1
Flori Bălănescu

Mots-clés: enquête, enfants-détenus, détention politique, Goulag, affamement,
mémoire, Securitate, système concentrationnaire, torture

Parcurgând literatura memorialistică de detenţie din România comunistă,
constatăm numărul relativ redus al volumelor de memorii publicate de către
femeile care au trecut prin închisoarea politică. Ne putem întreba, care să fie
cauza? Să fie rezultatul conjuncturii, al hazardului, sau este mai corect să
întrezărim aici efectele unui comportament specific?
Mărturiile publicate până acum aparţin în general unor femei cu studii
superioare sau din vechea aristocraţie românească. Sunt și excepţii notabile,
precum Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara, înregistrată de Irina Nicolau, „Să
trăiască partizanii până vin americanii”. Povestiri din munți, din închisoare și din
libertate, Aristina Pop-Săileanu în dialog cu Liana Petrescu, ori „Suferința nu se
dă la frați…”. Mărturia Lucreției Jurj despre rezistența anticomunistă din
Apuseni, 19481958, înregistrată de Cornel Jurju și Cosmin Budeancă.
Femeile de factură intelectuală, profesoarele sau membrele înaltei burghezii și boierimii aveau obișnuinţa exprimării gândurilor, fiind mai puţin
introvertite decât sunt femeile în mod obișnuit. Dar cum putem aborda tăcerea
celorlalte foste deţinute, provenind din alte medii culturale și sociale? Nu lipsa
educaţiei sau absenţa aptitudinii, a ușurinţei de a comunica în scris sunt
adevăratele motive, întrucât mare parte dintre aceste femei erau dotate cu o
bună instrucţie, de multe ori superioară. Claustrarea determină traume specifice, ţinând de natura femeiască și de condiţiile de detenţie: alimentaţie, asistenţă medicală și igienă precare, stres provocat de tortură, umilinţă, de nesiguranţa fiecărei clipe și grijii faţă de cei de acasă. Toate femeile cu care am stat
de vorbă mi-au declarat că au avut ceea ce se numește în termeni medicali
amenoree. O asemenea disfuncţie fiziologică determină, mai ales la femeile
foarte tinere, dereglări hormonale și endocrinologice cu efecte grave, însoţite
de reprimări psihomentale diverse.

1


Fragment dintr-un studiu mai amplu.
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti.
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Efectele regimului carceral au fost aceleași peste tot. Despre ce s-a
întâmplat cu femeile în închisorile și lagărele de concentrare din Uniunea
Sovietică, Soljeniţîn spune:
Medicul ginecolog N.I. Zoubov a făcut el însuși 10 ani de închisoare și a constatat,
în lagărele de concentrare, a îngrijit și a observat femeile; el spune, într-adevăr, că
statistic vorbind femeia a ripostat mai repede și mai dur decât bărbatul la arestare
și la principalul efect al acesteia: distrugerea familiei. Ea a suferit o traumă morală
și, în cea mai mare parte a timpului, aceasta a determinat o întrerupere a celor
mai vulnerabile funcţiuni feminine (Soljénitsyne 1974: 173).

Să fie pudoarea feminină mai puternică decât dorinţa de a împărtăși
lucruri cutremurătoare, multe de necrezut pentru cineva care nu are o privire
generală asupra subiectului? Dacă să naști în închisoare un copil sortit suferinţei este o traumă, atunci devine din ce în ce mai delicat de tratat acest
subiect. Cred că tocmai acest nespus se cere analizat și înţeles, deoarece problematica detenţiei femeii în timpul regimului comunist poate fi explicată și din
perspectiva statutului tradiţional al femeii și a exploatării unui atare statut de
către puterea ideologică. Femeii i-a fost distrus mediul la care și în care visa
pentru a rezista, modul ei de a percepe lumea a fost forţat să se schimbe.
Memoriile unor foste deţinute ca Adriana Georgescu (La început a fost
sfârșitul), Dina Balș (Drumuri pustiite), Lena Constante (Evadarea tăcută și
Evadarea imposibilă), Galina Răduleanu (Repetiție la moarte), Annie Samuelli
(Zidul despărțitor) sau Micaela Ghiţescu (Între uitare și memorie) au o componentă subliniat analitică, în ciuda încărcăturii emoţionale și a unui stil pe
alocuri tributar literaturizării, deliberate sau nu. Textele lor caută să explice nu
doar evenimentele prin care au trecut, ci abundă în deschideri interpretative
asupra regimului comunist și a sistemului de detenţie. Foarte utile pentru
munca istoricului sunt volumele semnate de Adelina Busuiocescu-Călin (Vai,
celui întemnițat), Emma-Emilia Bratu (Compozitoare și luptătoare pentru
libertate), Dorina Potârcă (Amintirile unui „element dubios”), Petronela
Negoșanu (Călătoria), Jacqueline Pinard („1095 de zile”), Nicole-Valéry Grossu
(Binecuvântată fii, închisoare!), Aspazia Oţel Petrescu (Strigat-am către Tine,
Doamne…), Sabina Wurmbrand (Noblețea suferinței) sau Liana Nedelcu Stan
(Evocări din detenție). Un capitol aparte al memorialisticii feminine de detenţie,
chiar dacă mai slab reprezentat cantitativ, se constituie din titlurile ce ne trimit
explicit la rezistenţa armată, deja amintite, care le au ca protagoniste pe
Elisabeta Rizea – Munţii Făgăraș, versantul sudic, Aristina Pop-Săileanu –
Munţii Ţibleșului, Lucreţia Jurj – Grupul Șușman, Munţii Apuseni. Tot în
registrul dialogului se înscriu cărţile realizate de Mariana Marin cu Oana Orlea
(Ia-ți boarfele și mișcă!) și de Lavinia Betea cu Ioana Berindei (Am făcut Jilava
în pantofi de vară). Un studiu monografic cu pronunţate accente memorialistice
pe un caz de detenţie politică îl constituie cartea Doinei Jela despre Ecaterina
Bălăcioiu (Această dragoste care ne leagă. Reconstituirea unui asasinat), moartă
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în detenţie, mama Monicăi Lovinescu. Cu totul aparte este romanul autobiografic, caracterizat de către fiul fostei deţinute drept roman memorialistic,
semnat de Valeria Căliman, fiica lui Valeriu Braniște, și intitulat Exercițiu de
suferință. Interesant este că iniţiativa publicării la Cartea Românească a acestui
roman care era gata din 1975, dar pe care autoarea nu a apucat să îl vadă
tipărit, a fost a criticului Valeriu Cristea.
De la discursuri cu un bogat conţinut informaţional și stilistic, până la
avalanșa oralităţii consemnate, oralitate nu mai puţin încărcată de informaţie și
cu o forţă mare de captare a atenţiei, deci utilă atât cititorului obișnuit, cât și
antropologului, istoricului, psihologului sau sociologului, memorialistica
feminină de detenţie este o zonă încă puţin explorată, atât analitic, sau mai ales
analitic, dar și la nivelul percepţiei generale. Pentru că trebuie confruntată,
completată și analizată împreună cu alte tipuri de surse ce converg spre o
viziune integrată asupra statutului femeii în lumea comunistă, în general, și în
condiţii de detenţie politică, în special.
Fiecare dintre aceste cărţi vine cu o poveste de viaţă, pe care experienţa
carcerală și-a pus amprenta în mod covârșitor. Dacă aparent represiunea este
un vehicul pentru regimul comunist (asemeni limbii de lemn, în accepţiunea
dată de Françoise Thom), în fapt, represiunea fizică și psiho-morală fiind chiar
natura regimului ideologic, modul în care femeile sunt tratate și după eliberare
reflectă cu asupra de măsură stigmatul de „dușman al poporului”. Iar eliberarea
nu este, din acest punct de vedere, decât trecerea dintr-un cerc al sistemului
concentraţionar în altul. Aurora Dumitrescu se exprimă astfel în legătură cu
statutul său:
Când am ieșit afară, a fost lumea care nu ne-a primit, care nu ne-a acceptat, care
ne-a marginalizat […] Asta a fost toată viaţa pentru noi o tinichea […] te-au dat
afară din societate [s.m.] (Bălănescu, Dumitrescu-Ille 1998).

Comportamentul femeilor în închisoarea politică
„Într-o societate civilizată, dacă ai greșit primești o pedeapsă după care te
întorci acasă și-ţi reiei activitatea” (ibidem). Se simte vinovată faţă de regimul
comunist? Merita să fie închisă? Ce vrea să spună, în realitate, fosta deţinută?
Rememorarea atinge adesea zone dureroase ale intimităţii, denotă o
dorinţă de comunicare devenită, în mod paradoxal, mai acută după 1990, când,
la nivel general, deși barierele puse până atunci libertăţii de expresie au fost
ridicate, oamenii par mai degrabă dispuși să profite de beneficiile superficiale
ale eliberării, decât de a umple goluri de informaţie și de conștiinţă. Fiecare
dintre aceste femei are o poveste adevărată ce se poate devoala într-un caz
exemplar pentru noi. Sunt nuanţe ce par neverosimile, cu un aer de ficţiune, de
aici și reacţia de distanţare faţă de mărturie, după 1989, dezinteresul manifestat
de persoanele care știu foarte puţine despre regimul comunist și atrocităţile lui.
Rememorarea vieţii petrecute într-un mediu claustrant este benefică atât
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pentru martora-mărturisitoare, cât și pentru cei care o însoţesc ascultând-o,
citind-o. Ca și în cazul interviurilor nondirective – în care martorul este
întrerupt rar și numai pentru a clarifica anumite aspecte sau pentru a fixa date
punctuale, în cărţile de memorialistică scriitoarea-mărturisitoare își urmează
firul narativ fără a fi întreruptă. Așa se explică bogăţia de nume, evenimente,
stări afective și introspective din aceste cărţi.
Povestea mărturisitoarei trece în povestea celor pe care îi evocă, iar
poveștile acelora în povestea sa. Explicaţia se află tot în condiţiile de detenţie.
Nevoite să împartă câţiva metri pătraţi, tineta, hârdăul cu apă, să respire același
aer puţin și îmbâcsit, o intimitate balansând pe muchia promiscuităţii, aceste
femei au trăit din amintiri reluate permanent într-un exerciţiu vital de exersare
a memoriei. Singurătăţile tuturor celor din celulă s-au concentrat în locurile
comune din amintirile fiecăreia. Depănarea amintirilor umple vidul creat de
absenţa libertăţii și solidifică memoria individuală și de grup, așa cum rareori
se întâmplă în condiţii nonconstrângătoare. Pe lângă memorie, o atare
experienţă ascute simţuri pe care cei aflaţi în afara zidurilor închisorilor și
sârmei ghimpate nu le-au exersat.
Am întâlnit după 1990 multe cazuri în care un fost deţinut politic a
afirmat despre cineva că a fost colaborator al Securităţii, fără să aibă „argumente” palpabile. Dar s-a adeverit că avea dreptate. Experienţa carcerală nu
poate fi înţeleasă fără a reţine și aprofunda mecanismele psihologice ale celor
implicaţi. Uneori martorul direct și-a refulat memoria traumatizată. Este cazul
Mariei-Jeana Cartojan:
...sunt mulţi ani de-atunci, e foarte greu să-ţi aduci aminte și cu durere... Mi-aduc
aminte așa ca prin vis pentru că am vrut să uit (Bălănescu, Cartojan 1998).

Discursul său este incoerent. În ciuda dorinţei manifeste de a vorbi, timp
de o oră nu a reușit să se adune.
Din mărturii, putem reconstitui, de exemplu, programul zilnic din
închisoare fără să deţinem documente interne, pentru că detaliile concordă în
diferitele rememorări ale experienţei carcerale. Sau, din mărturii mixte, putem
concluziona că majoritatea femeilor nu suferă cronic de foame, așa cum se
întâmplă în cazul majorităţii bărbaţilor. În general, ele nu-și pierd candoarea:
sacrifică pâinea, marmelada și altele, toate rare și în cantităţi infime, pentru a
pregăti „tort” de ziua cuiva. Încearcă să supravieţuiască nu doar fizic, își
menajează și ultimele fărâme de umanitate. Altele încearcă să rămână
„cochete” (doamnele Liciu și Rășcanu, de exemplu, soţiile unor foști demnitari).
Până și tachinările dintre ele arată că n-au „murit” de tot, că n-au abandonat
viaţa, în sensul ei cel mai lax.
Cât e ziua de lungă, în celulă femeile se gândesc la copiii, părinţii, soţii,
fraţii, iubiţii, prietenii lăsaţi acasă. Și, contrar logicii uzuale, aceste
femei-numere suferă cu gândul la greutăţile care îi așteaptă pe cei din libertate,
pentru că sunt nevoiţi să se descurce singuri. Există și prejudecata, născută tot
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în închisoare, că femeile nu știu decât să se tânguiască despre problemele lor
casnice, iar cele de la ţară știu una și bună... copiii, muncile câmpului, animalele
din gospodărie. Dar fiecare femeie are propriile sale preocupări mentale, până
în momentul în care, istovită de anchete sau de așteptări fără răspunsuri, fără
să mai întreţină vreo corespondenţă cu viaţa din „libertate”, amintirile devin tot
mai senine și claustrata intră fără să realizeze în ritmul celulei.
Sentimentul rușinii își găsește, de asemenea, diverse căi de exprimare:
Elena Grozav: Când mă gândesc... trei ani, faţă de 1015, mi-e și rușine să mai
spui.
F.B.: E o rușine să fi fost închisă sau vi se pare prea puţin?
E.G.: Prea puţin, prea puţin faţă de alţii ca să mai fac caz de trei ani de pușcărie,
faţă de alţii care au făcut atâţia și-au suferit mult. Totdeauna mi-a fost jenă, cum
să spun: câţi ani ai făcut? Am făcut... nimica.
F.B.: Dar aţi suferit în acești trei ani...
E.G.: Bineînţeles c-am suferit! Am suferit... în primul rând că ne-a costat
libertatea, în primul rând2 că ne-am pierdut diploma. Eram în ultimul an de
facultate, în timpul examenelor, și-am fost arestată și diploma nu mi-am mai
luat... La Academia Comercială din Brașov, refugiată de la Cluj la Brașov, în ‘48.
Ăsta a fost necazul meu, dar, ce să fi făcut acuma... și alţii care au murit
(Bălănescu, Grozav 2008).

Suspiciunea este o modalitate de a menţine distanţa și, în egală măsură,
de a se apăra, pe care o manifestă, permanent sau provizoriu, atât femeile, cât
și bărbaţii care au trecut prin detenţia politică. Pe 29 martie 2008, la Sibiu, după
o introducere neînregistrată, destul de anevoioasă și delicată, am reușit să stau
de vorbă cu doamnele Maria Brahonschi, Elena Grozav și Viorica Călinescu, în
casa celei dintâi, pe care celelalte două o considerau decana lor de suferinţă. A
fost și cea mai retractilă, refuzând cu îndârjire să fie fotografiată ori să dea spre
fotocopiere imagini din arhiva personală. Cu un timbru repezit, iscoditor,
neastâmpărat, veșnic la pândă, Maria Brahonschi și-a dovedit până la capăt
atuurile rezistenţei la care a fost nevoită să recurgă toată viaţa. Dacă Viorica
Călinescu nu m-ar fi știut dinainte, dacă nu ar fi garantat pentru mine, nu aș fi
avut nicio șansă să fiu primită și să stau de vorbă cu domniile lor. Într-un atare
context, câștigarea încrederii devine o bătălie continuă pentru cercetătorul în
istoria recentă. Uneori, este în asentimentul și în deplina încredere a martorului, dar constată că membri ai familiei acestuia au păreri și comportamente
cu totul diferite, ceea ce complică accesul la informaţie și, mai ales, folosirea ei.
Suspiciunea este cealaltă faţă a încrederii. Felicia Mucea-Moraschi m-a
auzit de câteva ori la telefon, apoi m-a primit în casă, de parcă ne-am fi știut de
o viaţă. Domnia sa are o teorie interesantă despre supravieţuire, pe care a
construit-o în urma experienţei de detenţie:
2

subl. m.
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F.B.: Revenind puţin la întreţinere. Discutam aseară despre acest – să-l numim
– paradox al alimentaţiei în închisoare...
F.M.: Da, asta te-o șocat pe mata...
F.B.: Nu, nu m-a șocat, este foarte interesant...
F.M.: Eu numai așa am aflat, fiindcă noi am intrat niște copii sănătoși, nu?, în
închisoare. Am rezistat, ne-am hrănit din oasele și din mușchii creaţi de mama
mea. Ea ne-o dat mâncare sănătoasă, bună, vacă de lapte în curte etţetera și
eram sănătoasă. Eu cinci ani m-am hrănit din ceea ce-am avut de la părinţi.
F.B.: Din resursele interne.
F.M.: Da, sigur că da. Am avut oasele, dinţii etc. mușchii. Nu mai am mușchi,
uite, o bucăţică de piele! Mușchii care mi s-au topit în închisoare nu i-am mai
putut pune la loc.
F.S.: Spuneaţi că aveţi la această vârstă o inimă sănătoasă și că venele sunt
sănătoase.
F.M.: Păi, da, nu este... să te duci logic la acest lucru. Uită-te dragă la săracii
noștri și la cerșetorii noștri. Nu te miri cum trăiește-n frig și-n foame și totuși
trăiește, când îl vezi primăvara iar că e viu te gândești oare cum o scăpat
omu-ăsta? Organismul luptă permanent, organismul uman este o mașinărie atât
de perfectă, atât de uimitoare încât el lucrează mai încet ca să consume mai
puţin, și creierul la fel, mai ales creierul. Noi acolo, dragă, dacă tu știai o poezie o
învăţăm [folosește prezentul] toate. De ce? Ca să ne menţinem memoria. Dacă
una era studentă la Chimie ne vorbea despre chimie. Eu habar n-aveam de chimie,
da’ învăţam chimie de la ea, numai ca să-mi meargă mintea. Noi ne-am păstrat
mintea, noi ne-am păstrat-o mereu, învăţând mereu, repetând mereu. Erau care
scriau versuri acolo! Erau care au început și romane, acolo, și piese de teatru. Le
învăţam și noi. Numai ca să meargă mintea (Bălănescu, Mucea-Moraschi 2007).

Spre deosebire de deţinutele aflate în penitenciarele de executare a
pedepsei, cele ajunse în lagărele de muncă beneficiază (rar) de mici „scăpări”
administrative. Sabina Apolzan povestește scena emoţionantă a revederii în
lagărul Pipera, după doi ani de detenţie, a celor doi copii pe care îi lăsase în
grija părinţilor săi. Emoţia este vie în sufletul mamei și după aproape 50 de ani
de la scena rememorată.
Și, acolo au venit și m-au văzut copiii, cu tatăl meu. Nu i-a dat voie tatei să [mă
vadă]. Prin două garduri așa... [i-am văzut]. Sigur c-am plâns [plânge!]… Nicolae
avea doisprezece ani… copiii ziceau ’Mico, vezi… ne-au făcut tatu și cu
mama-mea costume noi de școală… Și-am văzut copiii și sigur c-am plâns, ne-a
lăsat numai câteva minute...” (Bălănescu, Apolzan 2000).

Se cunosc destule cazuri de femei care au născut în închisoare. Acești
3
copii au avut statut de deţinuţi politici , ca și mamele care le-au dat viaţă. Două
cazuri cunoscute din memorialistica edită, fie că e vorba de articole de presă ori
de volume, sunt relevante: Ileana Samoilă și Ioana Berindei. Ambele au născut
3

„Ruxandra, fetiţa pe care am născut-o la Văcăreşti, la proces are deja 7 luni şi
este al treizecişiunu-lea «vinovat» în boxă, în braţele mele” (Berindei 1997: 8).
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în închisoare câte o fetiţă. Copiii-deţinuţi au stat în celulă cu mamele lor până
în jurul vârstei de un an și două luni, după care au fost daţi în grija rudelor.
Unii dintre acești copii-deţinuţi nu au mai fost identificaţi și recuperaţi
niciodată de părinţii lor din labirintul comunist al orfelinatelor și adopţiilor.
Ileana Samoilă a născut pe 10 februarie 1954 la închisoarea Văcărești,
într-o noapte cu un ger teribil, asistată de câteva deţinute de la dreptul comun:
„Mi-au dat lacrimile când Florica miliţianca a întrebat-o pe moașă: Unde e, fă,
răsăritul? Că vreau să închin fetița” (Samoilă 1994). Cum miliţiencele nu-i
dădeau voie să usuce scutecele copilului pe soba de tablă, „eram nevoite să
încingem scutecele și cămășile sau boneţelele copiilor pe noi și să dormim așa,
ca de la căldura trupurilor noastre să se usuce” (Ibidem).
Dintr-o discuţie pe care am purtat-o cu Ileana Samoilă, aflăm și alt tip de
detalii: a fost rearestată pe 16 septembrie 1953, gravidă în patru luni și jumătate, „în ziua în care a mișcat copilul, atuncea m-au luat nenorociţii!”. A fost
condamnată la 8 ani de temniţă grea. Și n-a știut niciodată, până când nu l-a
văzut în Memorialul durerii, cine este bărbatul care se implica în anchete:
„N-am știut că hidosul ăla [Alexandru Nicolski]... așa cum avea trăsăturile
acum bătrân, așa era și tânăr. Așa era. O bestie”. În timpul viscolului din
februarie 1954, Ileana a fost în travaliu 72 de ore în penitenciarul Văcărești, și,
în situaţia aceea dificilă, a doborât sloiurile de gheaţă cu vătraiul, foc fiind doar
în anticameră:
și mă lăsa singură și nu mai născusem în viaţa mea, și nici n-am văzut pe nimeni
niciodată să nască [plânge]. Nu știu dacă vă puteţi închipui... (Bălănescu, Samoilă
2007).

Poate cel mai celebru caz este al copilului luptătorilor din Munţii
Muscelului: Maria Plop și locotenentul Toma Arnăuţoiu. Deși născută în
ascunzătorile din munţi (Râpele cu brazi), Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu a fost
arestată în 1956, odată cu mama ei, la vârsta de doi ani, și dusă la închisoarea
Pitești. Pentru că era copilul unor „bandiţi periculoși”, ale căror nume trebuiau
să dispară, copilul a fost luat de Securitate și dat spre adopţie unei case de
copii. Ioana a aflat la vârsta de 17 ani că este copil înfiat. După 1990 a putut afla
întregul adevăr:
Am vrut să redevin copilul părinţilor mei; ei au murit fără să știe ce s-a întâmplat
cu mine. Ultimele femei care au văzut-o pe mama spun că era disperată, neștiind
dacă mai trăiesc. M-am gândit că nu e corect ca în urma acestor oameni să nu
rămână nimeni. Am cerut desfacerea înfierii și recunoașterea filiaţiei faţă de tata;
m-am obligat să aduc în faţa instanţei acte și dovezi (Munteanu 2005).

Recluziunea demonstrează că, din fericire, oamenii reușesc (chiar dacă
nu în totalitate) să își păstreze coordonatele esenţiale ale umanităţii. Unii se pot
împăca în cele din urmă cu privaţiunile, dar nu pot să accepte înjosirea fiinţei
lor morale: refuzul de a colabora în anchetă (de a da informaţii care ar putea să
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îi afecteze pe alţii), chiar sub tortură, izolarea, carcera sau violul și șantajul prin
diversiune (de exemplu, punerea într-o celulă apropiată a unei benzi
înregistrate cu un copil care plânge, cu o femeie ţipând sau cu un bărbat care
geme de durere etc. inducând senzaţia că este o fiinţă dragă). Dina Balș a fost
supusă într-o noapte acestei metode de sugestie subliminală:
…Eu, buimacă cum eram, am asemuit vocea tânără și îndurerată cu vocea lui [a
fiului – Dan Berindei], mai ales că niciodată nu-l auzisem urlând în așa hal. A
fost o noapte nesfârșită, nesfârșit de lungă și cruntă, pe care a trebuit s-o îndur
fiind ţinută în picioare și fără să mi se dea apă, să-mi ud gura încleiată de sarea
fricii (Balș, 1993: 38).

Aurorei Dumitrescu-Ille i-a fost ruptă mâna, de la încheietură, în timpul
unei anchete:
S-o umflat, și-am tăcut… că era și-o mândrie să nu ţipi, să nu plângi, să nu te
umilești în faţa lor. La douăzeci de ani poţi să fii foarte mândră, nu știu cum să
spun, acuma nu știu ce-aș face, dar atunci, la douăzeci de ani, poţi să fii foarte
mândru și să te faci că nu te doare, știi? [...] Mi-aduc aminte că mă impresionase
foarte tare [...] o întrebare: dacă fericirea ta – m-am gândit tot timpul în pușcărie
la treaba asta – dacă fericirea ta ar depinde de uciderea unui mandarin din
Japonia ai accepta să fie ucis? Îţi dai seama că este o treabă de filozofie fantastică, să te gândești la treaba asta. Sunt momente când spui ducă-se dracului, mie
să-mi fie bine, nu? Nu sunt și momente când spui Acu, nene, și gata!? [...] noi am
avut alt sistem educaţional, … eu am fost la internat patru ani de zile, la călugăriţe, … și un alt respect faţă de omul de lângă tine. [...] spuneam ce-am făcut
eu și… stăteam și făceam pușcărie. Dar dacă eu aș fi vorbit… aș fi implicat încă o
persoană, două, trei, nu? Și-atunci, eu răspundeam de viaţa ălora, îi aveam pe
conștiinţă. [...] erau situaţii că nu l-a putut băga la subminarea puterii în stat, că
era singur, că nu poţi să faci un complot singur. Ei organizau complotul, chiar
dacă era o persoană singură, umpleau [după] [...] Foarte mulţi oameni au fost
absolut nevinovaţi, băgaţi în ciorba asta. [...] Știi? Asta era boala lor – să facă
loturi. Așa că băteau... (Bălănescu, Dumitrescu-Ille 1998).

Fiinţa umană se poate acomoda cu lipsa unor lucruri de uz curent și
intim (săpun, pastă și periuţă de dinţi, chiloţi, vată etc.), dar nu poate suporta
umilinţa înjurăturilor, a supravegherii prin vizetă în momentele de strictă intimitate, urmărirea și controlul permanente. Umilinţa, dorul, foamea, sângerarea
gingiilor, căderea dinţilor și a părului, încetarea ciclului menstrual, mizeria,
promiscuitatea, duplicitatea, claustrofobia sunt câteva dintre binefacerile regimului de detenţie politică.
Cu timpul, comportamentul lor, privit azi din afară, pare în multe
privinţe o întoarcere la primitivitate: femeile conversează stând pe vine la
WC-ul turcesc; consumă impasibile zeama neagră și turtoiul necomestibil (în
condiţii firești); dispar convenţiile elementare: sunt duse la baie dezbrăcate
(„goale pușcă”) sub privirea indiferentă (și ele își propun să devină la fel de
indiferente) a unui pușcăriaș care supraveghează cazanul cu apă. Și-au pierdut,
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parcă, pudoarea; au pierdut autonomia intimităţii. Când tineta se umple până la
refuz, cele două femei care o duc până la latrină pentru a o goli se stropesc pe
picioare cu conţinutul ei; se adaugă izolarea de zi cu zi sau cea severă: în celulă
nu este aer, nici lumină, ferestrele sunt închise sau inexistente/ obloanele
bătute în cuie: „ne înverzisem de-a binelea, din lipsă de oxigen și din cauza
aerului viciat și poluat de putoarea tinetei” (Balș 1993: 63).
Supravieţuiesc înlocuindu-și tălpile pantofilor mâncate de urină cu hârtie
și carton, dorm pe saltele umplute cu hainele pline de mizerie și sânge ale
morţilor din spitalul închisorii, economisesc bucăţica de săpun, cât o cutie de
chibrituri, legând-o într-o zdreanţă ca să ţină cât mai mult; bucurându-se de
minunea descoperirii unui cuib de șoareci într-o grămadă de cărămizi din
curtea închisorii, zărind prin crăpăturile obloanelor o vrabie, un copil dincolo
de gardul închisorii, auzind păsările, clopotul bisericii sau joaca străzii etc. De
aici, acelea care au disponibilitatea interioară să o facă, pot evada:
Să poţi „evada cu gândul” și acest lucru nu-l poţi face decât în pat. Aci te izolezi
de pălăvrăgeala din celulă. Și pleci unde era bine, unde era curat, frumos. Unde
ai fost fericit […] Pleci efectiv și chiar dacă se urlă în preajma ta, tu nu auzi, tu
ești departe (Ibidem: 58).

Nevoia de a fi singură, chiar și în această colcăială mizerabilă și promiscuă, inumană; nevoia de a fi tu însăţi, cea care oscilează pe linia ce separă
primitivismul de civilizaţie, nu este decât încercarea de a conserva fibra încă
nedistrusă a omenescului. Deţinuta renunţă și la însemnele feminităţii, într-o
luptă inegală în care speră să-i protejeze pe cei dragi:
Și-am mâncat la bătăi, de nu se mai poate. Și, la-nceput aveau ei obiceiul ăsta...
te-apucau de păr așa, și te trăgeau și rămâneau cu smocul. Când am ieșit din
pușcărie și m-am văzut în oglindă..., și-am văzut că de fapt eu nu mai am păr
aici [arată tâmplele] …că l-au scos din rădăcină, și eu și mama, aici, partea asta,
suntem chele, adică era, mama, săraca. ... Nu era o durere foarte mare, deci am
putut să rezist la chestia asta. Frica am pierdut-o în momentul în care am crezut
că mă-mpușcă” (Bălănescu, Marta-Bircle 1999).

Dina Balș rememorează o scenă cutremurătoare, în care imaginaţia se
dezlănţuiește, însoţită de pierderi ale memoriei. S-a chinuit o noapte și o zi
pentru a-și aminti numele mamei. La un moment dat, una dintre colegele de
celulă a început să povestească despre Ioana d’Arc. Și atunci, trezită din
amnezia pasageră provocată de înfometare, și-a amintit că mama ei se numește
Ioana. După stingere, pe întuneric, împotriva regulamentului, cineva întreba:
„Ei, azi ce mâncăm?…”. Nu întotdeauna expresia populară „cui pe cui se scoate”
avea efect:
Când am plâns pentru prima și ultima oară în pușcărie și aceasta a fost într-o
dimineaţă când pe gratiile canalului de scurgere a curţii am văzut și am vrut să
iau cozile verzi de ceapă aruncate acolo printre alte gunoaie […] Mi-au ţâșnit
89

Flori Bălănescu
literalmente și saliva și lacrimile deodată […] Foamea aceea nu este aceeași cu
foamea pe care o simţi zilnic, când se apropie ora mesei […] este ca o durere și
chiar îţi produce o durere crâncenă la prima lingură de fiertură slabă și murdară
pe care o bagi în gură. Este durerea contracţiei glandelor salivare, violentă și
bruscă, atât de tare că-ţi vine să strigi, dar trebuie repede să înghiţi prima
lingură căci după aceea merge, nu te mai doare. Toate sufeream de foame, unele
mai tare, altele mai puţin (Balș 1993: 6465).

Pe lângă pierderea memoriei, un alt efect al alimentaţiei precare este
căderea părului – care se agăţa peste tot, intrând până și în gamele. Ceea ce
medicii-deţinuţi numesc foame celulară poate fi povestit și altfel, nu în termeni
medicali, ci prin imagini de o poezie acerbă, așa cum reușește Nicole
Valéry-Grossu, pe care adeseori senzaţia de foame o trezea din somn și i se
părea că aude pe cineva în patul de deasupra cum „mușca dintr-un corn
proaspăt și crocant asemenea unei baghete franţuzești; mi se părea că aud cum
coaja lui rumenită se sfărâmă între dinţi” (Valéry-Grossu 1997: 91). Nu era
decât scârţâitul saltelei de paie când colega ei Sandrina se întorcea pe cealaltă
parte. În cazul Nicolei, însă, foamea fizică era dublată de foamea spirituală,
„care mă făcea să vreau să vorbesc cu tovarășele mele de suferinţă”.
Dina Balș realizează un top al suportabilităţii primare:
Foamea primează. Îmi închipuiam pe atunci că foamea nu se poate uita
niciodată; acum, după mai mult de trei decenii, îmi dau seama că aveam dreptate
(…) apoi umilinţa (…) Dorul este divers, în afară de cei dragi, de copii, mai este
dorul de copaci, de cer văzut printre frunze, de iarbă, de întinderea unui câmp,
de o pâine mare, caldă, de o zi senină sub cerul liber de pădure, dar am și uitat
cum arată o pădure verde, proaspătă, înmiresmată (Balș 1993: 74).

Asemenea expresii pot fi suspectate de prea multă poetizare. Dar numai
din afară și la o distanţă mare în timp faţă de experienţele traumatizante. Lena
Constante a stat în izolare totală timp de 5 ani, de la arestare și până în 1957,
când a fost mutată într-o celulă cu alte femei. Atunci a luat sfârșit „evadarea
tăcută” și a început „evadarea imposibilă”. Cele două cărţi: Evadarea tăcută și
Evadarea imposibilă reconstituie perioada de claustrare în care deţinuta reușește
să evadeze apelând la resursele intime, apoi intervalul în care încearcă resocializarea în celula populată, dar în care evadarea devine imposibilă. Este o mărturisire atipică, deoarece propune două tipologii de rezistenţă: în deplină solitudine și călcând peste orgoliile intelectualei. Felul în care a trăit și a gândit
ulterior cele două perioade distincte de detenţie este surprins în următorul
paragraf:
De-a lungul anilor trăiţi în detenţie, a căuta cuvinte dure sau melodioase, a le
împleti, a le suda, a le da un sens și un ritm devenise pentru mine necesitate.
Timpul meu de viaţă nu era cu totul irosit. Concentrarea maximă, impusă de
născocirea poveștilor mele în versuri, îmi aducea uitare și alinare. Acum îmi
dădeam seama cu mâhnire că nu voi putea regăsi climatul necesar muncii mele
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printre amărâtele femei din celulă. Smulse din satele lor, rupte de familie, de
obiceiuri, lipsite de o muncă manuală, fără brumă de cultură, zilele lor celulare
nu se puteau scurge decât în jalnice văicăreli și în deșarte pălăvrăgeli.
Izbutisem să evadez dintr-o celulă solitară. Izbuti-voi, oare, să evadez dintre ele?
Să mă strecor, cum, între gratii de cărnuri vorbitoare? (Constante 1996: 24)

O femeie din Lotul Șușman, o membră a grupului de sprijin, a fost condamnată la 6 ani pentru că băiatul ei făcea parte din acest grup de rezistenţă
care acţiona în Munţii Apuseni. Trecând odată pe acasă, mama lui i-a dat o
pâine. Aurora Dumitrescu-Ille a întâlnit-o în penitenciarul Mislea și a
perceput-o ca pe o fiinţă a cărei stare permanentă era controlată de supărare,
de suferinţă, pentru că fiul său devenise „fugar”, iar regimul comunist îi interzicea să aibă sentimente materne: „Și când a fost prins lotul a arestat-o pe
mama și... a confruntat-o cu băiatul ei mort, împușcat... de ei” (Bălănescu,
Dumitrescu-Ille 1998). Suferinţa celor de lângă noi poate deveni insuportabilă,
impresiile pe care le inculcă sunt mai puternice decât trăirea propriei suferinţe.
Putem vorbi și de paradoxuri ale suferinţei în închisoare: atunci când
nepăsarea, cinismul, răutatea, lipsa de discernământ și de omenie care îi caracterizează pe gardienii, anchetatorii, ofiţerii politici, medicii, directorii închisorilor sunt pulverizate într-o secundă de gestul imprevizibil făcut de un
membru al administraţiei. Un paznic, botezat „Căţelu”, „părea să sufere că ne
vede atât de senine și... neștiutoare în acest beci” (Balș 1993: 41). Au fost nenumărate alte gesturi mărunte de omenie, dinspre gardieni răi, care ţipau în faţa
ușii celulei, ca să fie auziţi de superiori, răutatea lor oprindu-se aici, pe pragul
celulei, până la cei care introduceau în camerele femeilor ţigări, bomboane
(zahăr) sau medicamente, lucruri absolut interzise de regulament și sub
ameninţarea permanentă a propriei arestări. Au existat și cazuri în care unii
gardieni sau medici au încercat – și chiar au reușit – să transmită mesaje de la
deţinuţi membrilor familiei. Unii dintre ei au fost depistaţi și au ajuns, la rândul
lor, în celulă. Un soldat de la penitenciarul-spital Văcărești, „cu faţă de copil”, a
strecurat unei deţinute, pe care o însoţea în lift, un pachet de ţigări „ţinându-l
cu mâinile la spate și întorcându-se cu spatele spre ea. Făcuse aceasta în
ascensor, fără martori” (Balș 1993: 49).
Veţi povesti și n-o să vă creadă nimeni!
O ameninţare pe care doar cel trecut prin închisoarea politică o poate
înţelege pe deplin, cel nevoit să se întoarcă într-o lume pe care n-o mai înţelege
și care nu îl mai recunoaște, nu îl mai acceptă cu drepturi depline. Această lume
a exersat, la rândul ei, până în 1964 practica supravieţuirii și a dedublării.
Femeile se sfiesc să vorbească despre traumele intimităţii în închisoare și
o fac, cel mai adesea, numai în prezenţa unui interlocutor de același sex. Așa
cum bărbaţii trecuţi prin detenţia politică se jenează să pronunţe detalii precum
bătaia peste testicule, ca să nu mai amintim de detaliile reeducării de tip Pitești.
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La femei nu este o problemă de orgoliu, ci de pudoare specifică. Deși
medic, Rodica Bircle (fiica medicului legist Alexandru Bircle, participant în
delegaţia României la comisia internaţională care a examinat cadavrele
4
ofiţerilor polonezi uciși la Katyn , de către sovietici) suferă de această pudoare:
„într-un fel am o pudoare a sentimentelor mele...”, spune intervievata
(Bălănescu, Marta-Bircle 1999). Vorbește cu mare grijă despre secarea laptelui
(în momentul arestării a lăsat acasă o fetiţă de câteva luni), însă are și umor,
deși a trecut prin anchete cumplite, ca și mama sa, tot medic de profesie.
Ambele au fost bătute și terorizate, niciuna, însă, nu a divulgat vreo informaţie
care ar fi condus la depistarea și arestarea tatălui/ soţului. Dna Bircle are o
perspectivă personală deosebită asupra fricii și scăpării de frică. Este binecunoscută metoda de înfricoșare a victimei, înainte de anchetă, folosită de către
gardienii de transport cu duba sau cu transportul special, de către ofiţerii de
Securitate (anchetatori) în cazul celor aflaţi în anchete pentru delicte precum
„spionajul”/ „trădarea”. Aceștia erau mutaţi de la un sediu la altul, în depozitele
sigure (la închisoarea militară Uranus, în București, sau la Pitești – unde
Securitatea avea un depozit rezervat „trădătorilor”).
Proaspăt arestată de la Canal – unde era medic civil, Rodica Bircle a fost
transportată de la penitenciarul Constanţa la București, în aceeași dubă cu
inginerul Vasilescu-Colorado, executat ulterior pentru crimă de sabotaj la Canal,
și cu alţi membri ai lotului sabotorilor. Angajaţii Securităţii depășiseră orice urmă
de discernământ și omenie, erau amorali și corupţi sufletește. Uneori, asemenea
experienţe au adus mântuirea de frică și îndârjirea în a rezista.
Eu am un noroc formidabil că la tensiunile mari mi se face somn și adorm. La
examene era o problemă grozavă: beam două cafele ca să nu adorm... la examenul de anatomie, care dura patru ore, am dormit două ore până m-a sculat un
coleg de-al meu. ...Știi, situaţia asta supraliminară îmi protejează creierul și
adorm. Am zis „mă-mpușcă!”, așa c-am dormit, am mâncat bucăţica aia de pâine
cu șuncă și am dormit. Și la jumătatea drumului spre București au oprit într-o
pădurice, unde se auzeau împușcături. M-am trezit și-am auzit împușcături, am
văzut păduricea, și am fost convinsă [apasă] că se reeditează povestea
Katyn-ului. Și au zis „pe care-ntâi?”, ei doi, „femeia sau bărbaţii?”, „hai, femeia!”.
Da, da, eu întâi, bineînţeles, am zis eu, că doar nu era să stau să asist cum îi
împușcă… „Uite, fă, te duci acolo după tufiș…”. „Nu, în faţa tufișului”. „Fă, cum o
să stai în faţa tufișului, te duci după tufiș!”. „Ba, eu o să stau în faţa tufișului!”.
„Pișe-te fă – știi?, ţigănește! – pișe-te, fă, în faţa tufișului, să te vadă toată
lumea!”. Asta era problema, acolo era closetu’, acolo erau probabil soldaţi care
păzeau... „A, da, pentru asta ne-aţi oprit?” „Da’, pentru ce credeai?” Ce să spun,
c-am crezut că ne omoară, nu?... (Bălănescu, Marta-Bircle 1999)

4

După 23 august 1944 sovieticii l-au urmărit pe medic pentru a-l aresta şi
lichida; l-au condamnat în contumacie pentru crime de război, apoi soţia şi fiica sa au
fost arestate pentru complicitate, condamnate fiecare la câte 5 ani de închisoare.
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Un caz special: Adriana Georgescu, La început a fost sfârşitul
Un titlu relevant nu doar pentru nivelul interpretării contextual-istorice,
dar și pentru biografia brutal sfâșiată a tinerei proaspăt licenţiate în drept, fire
sportivă, critic de film („Universul literar”), infirmieră într-un spital militar
(făcea gărzi în saloanele muribunzilor). În 1943 este căutată de Gestapo, pentru
cronicile făcute filmelor germane ce rulau în cinematografele bucureștene. Se
ascunde la Câmpulung până după 23 august 1944, când devine reporter politic
la ziarul liberal „Viitorul”.
Austerul și impozantul general Nicolae Rădescu o întâlnește într-o zi pe
fata cu ciorapi trei sferturi și o numește șefa lui de cabinet. Începe adevăratul
calvar, suportă, alături de general, presiunile, șicanele și mojicia „tovarășilor de
drum” (precum Petru Groza) și ale comuniștilor din guvern (ca Teohari
Georgescu), apoi asediul și punerea în scenă operate de comuniștii locali
coordonaţi de Moscova în februarie 1945. Preluarea puterii se face după reţeta
bolșevică: agenţii comuniști infiltraţi trag cu gloanţe adevărate în mulţimea
strânsă în Piaţa Palatului și asupra Ministerului de Interne. Guvernul condus de
„fascistul Rădescu” nu poate asigura liniștea în spatele frontului, el trebuie
înlocuit cu un democrat. Demnitarii ajung rând pe rând în închisoare, generalul
Rădescu reușește să se refugieze. Tinerilor din jurul său li se înscenează
așa-zisul lot al „Organizaţiei T”. Vor înfunda pușcăriile comuniste.
Pașii arestării și anchetării unei „teroriste”, „căţele”, „vipere”,
„târfe reacţionare”
Adriana Georgescu, șefa de cabinet a primului ministru, a fost arestată
ca-n filme în ziua de 29 iulie 1945, pe când ieșea din locuinţa Generalului,
prinsă între două mașini oprite-n viteză. Aruncă în ei cu bicicleta, încercând să
scape. În coc avea un mesaj de la Rădescu. Este prinsă. Unul îi pune mâna la
gură, este lovită cu capul de portieră. Se zbate, lovește cu picioarele. De la
Ministerul de Interne este transportată la Serviciul Secret (Serviciul Special de
Informații) (închisoarea militară Uranus). Nicolski – Omul Șobolan –, șeful
Brigăzii Mobile în vara anului 1945, îi rezervase în anchetă și în viitorul proces
al „Organizaţiei T” rolul de trădătoare a reprezentanţilor de seamă ai opoziţiei
democratice. Pe baza declaraţiilor sale aveau de gând să-i condamne pe toţi
ceilalţi: liberali, oameni din anturajul Regelui etc.
Femeia nu poate reconstitui zilele sau un timp anume al anchetelor la
care este supusă. Iese din ritmul cronologic obișnuit și se instalează în memoria
predominant afectivă. Nu poate uita lovirea cu capul de pereţi, în coapse,
jucatul în picioare, bătaia cu mâneca umplută cu nisip, injecţia cu drog, dinţii
care se mișcă, organele deplasate, carnea tumefiată, „jocul reflectoarelor”,
falsele anchete de noapte cu sticlele de alcool pe masă. Este atât de slăbită fizic
și psihic încât nu-și poate stăpâni clămpănitul dinţilor în prezenţa colegei de
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celulă care face frecvent crize de epilepsie. Dar nimic din ceea ce i se întâmplă
nu o poate determina să semneze Declarația dictată de Nicolski.
Drogul avusese efectul de a o face să bolborosească niște nume.
Deţinuta, deși torturată la fiecare anchetă, este stăpânită de crize de luciditate
care îi sperie pe spionul sovietic Nicolski, devenit om de bază al sistemului de
securitate românesc, și pe ceilalţi, dar îi și înfurie:
Eu, semnând jurământ în faţa lui Ţeţu, tabloul e irezistibil. Nu mai simt durerea
din picior, din coapsă, din braţe. Râd aproape cu poftă.
Omul-șobolan vine spre mine. Îmi ia cu grijă capul între mâini și începe să-l
lovească de perete. În gură, gust de sânge. Sunt pe jos. Cineva urlă:
– E nebună de legat.
Omul-șobolan scoate din sertar aceeași mânecă. Nu mai știu nimic... (Georgescu
1999: 90)

Aparenta criză de demenţă este, în realitate, un debușeu psihic. Nu știa
ce a semnat drogată fiind: declaraţia potrivit căreia a depus jurământ de
credinţă la primirea în inexistenta Organizaţie T, prescurtarea de la „Teroare”,
cum i-au spus comuniștii.
Acum, nimic pe lume nu m-ar mai putea face să semnez. Mi-e totuna!...Mă spăl,
beau, mă spăl. Am impresia că n-am să mă spăl niciodată destul!” (Georgescu
1999: 129.)

Până și cei mai rafinaţi torţionari se pot înșela. Atunci când ne referim la
psihicul uman, ne putem încadra în reguli, putem apela la teorii de specialitate.
Miracolul fiinţei umane constă, însă, tocmai în capacitatea sa de a reacţiona
imprevizibil în condiţii inimaginabile de traumă fizică și morală. Violul nu a
fost o scăpare administrativă trecută cu vederea în interiorul sistemului concentraţionar românesc. Regulamentul intern interzicea aspru orice contact fizic
al membrilor administraţiei închisorilor și lagărelor cu dușmanul ideologic.
Violul ca metodă de anchetă pare să fie pentru detenţia politică postbelică din
România un experiment ad-hoc al începuturilor regimului. Ne aflăm încă în
1945–1946. Adriana Georgescu este considerată un pion esenţial în scenariul
inculpării clasei politice. Anchetatorii vor fi gândind că este femeie, prin
urmare va ceda cu ușurinţă. N-au intuit corect resorturile intime ale feminităţii,
nu au ţinut cont de configuraţia ei intelectuală și morală. Cum ar fi putut recunoaște lucruri de nerecunoscut, neadevărate, care ar fi târât în închisoare elita
5
politică românească, o femeie care nu a cedat la o tortură fizică inumană ?
Violul a înverșunat-o. Greșeală pe care – din câte cunosc până acum – regimul
5

Colonelul Uţă i-a povestit Emmei-Emilia Bratu că a găsit pe potecile din munţi
femei spânzurate cu capul în jos, cu sânii şi cu limba tăiate, de care erau atârnate pancarte cu inscripţia: „Cine pactizează cu partizanii aşa va păţi.”; „Era impresionat de bravura populaţiei, de curajul femeilor, care urcau pe poteci ocolite cu hrană, îmbrăcăminte şi chiar muniţii” (Bratu 1995: 21).
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nu a repetat-o în anii următori. Ca și în reeducarea aplicată studenţilor câţiva
ani mai târziu, într-o atare situaţie moartea nu putea fi decât o salvare.
Rochia mea e murdară și ruptă. Aș vrea să râd dar, și în interiorul meu, mă simt
murdară și ruptă (Georgescu 1999: 129).

Noaptea, Adriana a fost violată de gardienii beţi, dimineaţa, probabil că
unul dintre anchetatori, „bărbatul cu privirea blândă” îi aduce un pahar cu
lapte, încercând să o influenţeze subliminal, pentru proces. Fusese ameninţată
să nu spună ce s-a întâmplat în timpul anchetelor. Falsul bun/ falsul bine/ falsul
frumos. Ce sunt binele și frumuseţea în absenţa normelor morale, culturale,
sociale? Acel punct fix, pe care nu-l poate dărâma nicio ideologie, niciun
fanatism, niciun fundamentalism. În ciuda tratamentului la care a fost supusă,
descoperă curajul de a supravieţui. Frumosul, adevărul, binele se transformă în
vorbe, își pierd demnitatea de cuvinte, atunci când o tânără nevinovată este
torturată în fel și chip, violată, operată de două ori pe viu, fără anestezie, o dată
la coapsa dreaptă – peste care fusese lovită, a doua oară de apendicită. Inima ei
nu mai suporta, la 24 de ani, anestezicul. Medicul închisorii îi scoate, tot pe viu,
cei 12 dinţi care i se clătinau din cauza bătăilor peste faţă. Tânăra se întreabă
„De ce nu mă lasă să mor?” Pentru că torţionarii aveau nevoie de „teroristă” în
viaţă. Ea pune pe seama unei alte deţinute, o colegă de celulă, următoarele:
Altă mare descoperire a lor: frica! Frică să vorbești prea mult, frică să nu
vorbești destul, frică să vorbești în somn, frică de străini, frică de copiii tăi, frică
de bărbatul tău, frică de tine însăţi. Asta-i cel mai grav: frica de tine însăţi.
– Am descoperit ceva: dacă nu mi-e frică, sunt liberă. Chiar și aici, poţi să spui
la toată lumea că ai cunoscut-o pe Varvara, cea căreia nu-i mai e frică. O să
devină ceva tot mai rar, un om căruia să nu-i fie frică. Poţi să le spui secretul
meu. Spune-le: „Varvara a descoperit secretul libertăţii”. Ai să-ţi aduci aminte,
nu-i așa? Ai să le spui așa, Varvara... (Georgescu 1999: 97)

Un adevărat rechizitoriu moral, din adâncurile traumatizate ale femeii
care nu a cedat. Din nefericire, totul este real. Regimul comunist s-a consolidat
și conservat prin frica și cedările oamenilor. Cuvintele mărturisitoarei au
greutate morală, nu lasă loc de nuanţe: dacă ai apucat să cedezi, cât de puțin,
sistemul te-a înghiţit, faci parte din el, îl hrănești. Este adevărata dramă a
popoarelor ieșite din comunism. Prin împărtășirea experienţei sale, martora se
eliberează, dar nu iartă, pentru că în celulă, împreună cu prietenii, și ei supuși
torturii, a jurat să nu uite. Cel trecut prin sistemul concentraţionar are datoria
morală să vorbească, pentru eliberarea sa ultimă și, poate, pentru izbăvirea
celorlalţi. Există prejudecata că puţinii care au rezistat până la capăt nu au
cunoscut frica, altfel spus, nu toţi oamenii sunt curajoși, nu toţi sunt născuţi
pentru a fi eroi. Cum însuși Paul Goma o spune, curajul se naște din frică. Este
și cazul Adrianei Georgescu, ieșită din această experienţă cu traume grele.
„Dacă văd uniforme de N.K.V.D., am să izbucnesc în plâns. Nu vreau să plâng
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în faţa lor” , simte Adriana, după ce suportase lucruri de neimaginat în
pușcărie.
Mai există opinia că Partidul nu a cunoscut, la vârf, metodele folosite de
Securitate, în subteranele regimului represiv. Nu este decât o altă schemă,
croită tot în laboratoarele Securităţii, precum: Ceaușescu nu știa ce se întâmplă
în țară/ el era bun, Ea (Elena Ceaușescu) a fost capul răutăților etc. etc. Un
document de 75 de file de dosar format A4, bătute la mașină, din Fondul CC al
PCR – Cancelarie, de la Arhivele Naţionale Istorice centrale (ANIC) relevă un
aspect dincolo de orice dubiu: nomenclatura de vârf (în frunte cu Gheorghiu-Dej)
era informată despre realităţile din sistemul penitenciar. Documentul conţine
traducerea primei părţi a memoriilor Adrianei Georgescu, apărute în serial în
„Revue de Paris”, prima parte în octombrie 1951. Pe ștampila de înregistrare la
Cancelaria CC al PCR scrie 15–XII–51. Traducerea în franceză a fost făcută de
Claude Pascal (pseudonimul Monicăi Lovinescu), iar retroversiunea, evident, de
un lucrător al Securităţii. Textul se intitulează Dictatura la București (viitoarea
carte La început a fost sfârșitul) și este semnat: Adriana Georgescu-Cosmovici.
La fila 1 se poate citi introducerea în text a redacţiei, în traducerea Securităţii:
REZUMATUL PRIMEI PĂRŢI. Autoarea, Adriana Georgescu, a aparţinut rezistenţei
române când Ruși[i] au intrat în România. Ea tocmai își luase examenele de licenţă
(avea 23 de ani) și voia să devină avocat. Pentru ea ca și pentru toţi concetăţenii ei
venirea Rușilor a prezentat o serie de mari surprize. România alăturându-se de aliaţi
sperau că armata roșie se va prezenta ca prietenă. În realitate furturile, violurile și
măcelăririle au fost numeroase. Autoarea putând să evite aventurile cele mai
desagreabile a găsit de lucru la un ziar liberal. Curajul ce-l manifesta publicând
articole adevărate asupra abuzurilor de putere rusești a făcut ca să fie aleasă ca șef
de Cabinet al generalului Rădescu. Se găsea deci bine plasată pentru a asista la
lovitura de forţă care, în Februarie 1944 (?)7 a permis Rușilor de a îndepărta pe toţi
reprezentanţii poporului român și să substituie la Ministerul generalului Rădescu
un guvern Groza complect cucernic lor8.
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Les femmes prisonnières politiques – une enquête à partir
des témoignages publiés ou inédits
La présente étude sur les femmes en détention politique pendant le régime
communiste est fondée sur des mémoires déjà publiés ou encore inédits. En général, le
régime de détention, les interrogatoires ou la vie quotidienne dans les cellules sont
similaires pour les femmes et pour les hommes condamnés pour des motifs politiques en
Roumanie après l’année 1945. Mais il y a aussi des particularités liées à la nature et au
rôle social des hommes et des femmes. D’où la différence de traitement de la part de la
Securitate lors des enquêtes et de comportement de la part des femmes prisonnières. Les
enfants-détenus, nés en prison, forment un thème particulier. Les similitudes et les
différences de traitement dans les prisons et les camps des travaux forcés dessinent le
tableau complexe du système concentrationnaire roumain dans lequel femmes et
hommes ont subi la terreur idéologique, la torture, la faim, des conditions sanitaires
précaires, le refus de l’assistance médicale et des humiliations physiques et morale.
L’analyse des témoignages a prouvé des parfaites ressemblances avec le Goulag
soviétique.
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Mots-clés: Mateiu Caragiale, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, journal, automobile,
radio

Liceenei Iulia Hasdeu, cadoul promis de ilustrul său tată la începutul
anului 1884, cu ocazia voiajului parizian, trebuie să i se fi părut o binecuvântare: „o baie de la Viena, de o sistemă nouă, care se poate așeza în orice
odaie, se mută pe roticele și are o sobă înlăuntru” (Hasdeu 1976: 125). Una
dintre numeroasele invenţii ale sfârșitului de secol XIX, de departe cea mai
spectaculoasă. Generaţia ce se naște un an mai târziu, în 1885, va tânji, la
vârsta Iuliei, după alte „producţii” civilizatorii: pentru un adolescent ca Mateiu
I. Caragiale, modernitatea se va reflecta deopotrivă, predilect, în „mersul lin și
egal” (Caragiale 2001: 554) al întâielor automobile, și imperios – pentru
exilurile sale paupere, de la periferia citadină – în „candelabre cu sute de
lumânări electrice” (Caragiale 2001: 548). În atmosfera berlineză a anului 1907,
regăsirea lor cotidiană îi va produce viitorului scriitor acel „sentiment
zdrobitor” de neapartenenţă la propria lume (bucureșteană).
Inovaţiile tehnologice răvășeau existenţele, sfârșind prin a se banaliza.
Epistolarul exemplelor invocate dezvăluie doar începutul triadei: ceea ce
bătrânului Hasdeu îi apărea „strălucit”, iar tânărului Mateiu Caragiale, cu
siguranţă, ceva „fin”, contemporanilor noștri li se pare doar firesc și, uneori,
demodat. Și tocmai recuperarea dovezilor prime de interacţiune dintre scriitori
și manifestările inventicii moderne, din textele memorialistice aparţinând
segmentului temporal dintre cele două conflagraţii mondiale, sperăm să ofere
detalii asupra receptivităţii acestora pentru numeroasele forme de nou din
epocă, inclusiv asupra stilului de viaţă.
Câteva precizări se impun, totuși: spontaneitatea consemnării diaristice
s-a dovedit (cea) mai profitabilă studiului respectiv decât memoriile, dar, și aici,
jurnalul lui Mihail Sebastian l-am folosit în detrimentul aceluia rebrenian, mai
bogat faptic, dar mai puţin intelectualizat; recuperat din situaţii-clișeu, elementul modern din evocările Cellei Serghi devine inutilizabil (am reţinut
interesul lui Camil Petrescu pentru urbanistică, în epoca construcţiei
zgârie-norilor în București); dintr-o multitudine de noutăţi tehnologice
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urmărite: cinematograf, fotografie, telefon, radio, automobil, ne-am oprit
exclusiv la ultimele două, pentru un motiv pur obiectiv: frecvenţa consemnării
în text care nu ne-a oferit întotdeauna și imaginea evoluţiei fenomenului.
Alteori, corespondenţa (cazul lui Mateiu I. Caragiale, din al cărui epistolar am
recuperat pasiunea pentru automobil) sau opera de ficţiune (la Camil Petrescu)
ne-au ajutat să întregim fenomenul, textul memorialistic, singur, neoferindu-ne
imaginea sa completă.
Apariţia insolitului automobil la început de secol XX nu poate rămâne
fără ecou, mai ales dacă debutează printr-o dispută dintre un mare industriaș
(Basil Assan) și un prinţ (Valentin Bibescu) privind numărul de înmatriculare
prim (1-B), dispută rămasă emblematică și pentru accesibilitatea noului însemn
al modernităţii în România. Deja strecurat cu nonșalanţă printre „nimicurile”
1
costisitoare, în jurnalul din 1915 al Marthei Bibescu , automobilul îl mai
surprinde pe arhiepiscopul catolic al Bucureștilor, când, în același an,
consemnează, tot în jurnal, venirea pentru prima oară a M.S. Ferdinand, la
biserică, în automobil.
În virtutea unei nobleţi mai curând sufletești, tânărul Mateiu I. Caragiale
regretă lipsa automobilului personal, căruia scriitorul îi va rezerva, pe durata
existenţei, destinaţii dintre cele mai diverse: de la o egoistă recuzită în „cucerirea
gloriei” financiare și amoroase, la aceea luxuriantă a evadărilor în voiajuri
exotice pe Riviera franceză, sfârșind într-o necesară cotidiană comoditate.
La el, imaginea automobilului se raportează unei situaţii paradoxale:
frecvenţei din corespondenţă i se opune o absenţă totală în universul ficţional.
Pentru că diaristul, asemenea romancierului, „narează, cu precădere, istorii
vechi și se referă prea puţin la întâmplări prezente” (Simion 2001: 75), în operă,
cu două excepţii, formele de viaţă modernă lipsesc aproape cu desăvârșire: una,
privind călătoria în Italia anului 1928, pe urmele ministrului de externe N.
Titulescu, prilej cu care, la Arquata, jurnalul consemna „giganticele instalaţii
electrice” (Caragiale 2001: 333); alta, din Craii de Curtea-Veche, unde Ion Barbu
crede a vedea o vagă trimitere la primul zbor al lui Aurel Vlaicu (Caragiale
2001: 82). În schimb, însemnările lapidare din Agenda-Acta-Memoranda, permisive cotidianului, surprind scriitorul uzitând de „producţiile civilizaţiei”, cum el
singur le numea aiurea, mai des decât ne-am fi imaginat. Asistăm la o radicală
schimbare de optică în privinţa mijloacelor de transport uzitate: cel ce, în
Jurnal, umbla „numai cu trăsura”, în Agendă, circulă „numai” în automobil: în
1924, Mateiu Caragiale înregistrează „interesanta discuţie politică” pe care o
are în mașină, cu ministrul Octavian Goga, în drum spre generalul Averescu
(10 octombrie), dar și faptul că Nichifor Crainic îl aduce cu mașina, în 27
1

În 1905, autoarea participase, împreună cu George-Valentin şi Emanuel
Bibescu, la expediţia-misiune diplomatică din Persia, relatată de scriitorul şi ziaristul
francez Claude Anet, în volumul Les roses d'Ispahan. La Perse en automobile, à travers la
Russie et le Caucase, 1906.
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octombrie; în 1930, spicuim o plimbare cu dr. Liviu Câmpeanu pe ruta
Neustadt-Râșnov-Brașov; în 1933, un incident neplăcut, tot în automobil, când
pierde 94 de lei, iar apoi numeroasele descinderi la Sionu, proprietatea soţiei,
Marica, căreia îi solicită deseori, epistolar, „vino să mă iei la București cu
mașina, cu o sticlă de vin pentru noi” (2 XI/1934) sau, la nici două săptămâni:
„trimite-mi (...) o mașină bună cu un șofer care să știe bine drumul” (19
XI/1934) (Caragiale 2001: 602).
Dacă, spre sfârșitul existenţei, Mateiu I. Caragiale apelează la serviciile
de taximetrie modernă, iar uneori și la cele tradiţionale (cum e cazul unui
episod din 11 noiembrie 1931, cu un automobil tras de cai), mai curând dintr-o
necesitate de latifundiar, plimbările în automobil ale tânărului confrate Camil
Petrescu sunt uneori rezultatul amabilităţii derutante (N[icolae] [Gh.]
P[opovici]), când scriitorul se simte obligat să revanșeze costul piperat al
benzinei cu antreuri la „Flora”; fie, cel mai adesea, al generozităţii amicale
(Carol Grümberg).
Imaginea automobilului ca însemn al mondenităţii se impune în literatura română prin autorul Patului lui Procust, romancierul însuși trecând drept
monden în memoriile câtorva dintre contemporanii săi (cazul Luciei
Demetrius). Două consemnări convin în acest sens: cea proprie, privind descinderile cu automobilul prietenului Grümberg, la Sinaia (Petrescu 1975: 137), în
tradiţia high life-ului bucureștean, și cea a Cellei Serghi, care-l surprinde sosind
la mare „cu o mașină superbă” (Serghi 1991:136), probabil a aceluiași înstărit
avocat. Cea din urmă își adjudeca, printre altele, în volumul autobiografic Pe
firul de păianjen al memoriei, și epitetul sugestiv de „rablă” asociat
Austro-Daimler-ului lui Fred Vasilescu, din Patul lui Procust, care, de altfel, „cu
cei opt cilindri ai lui, era o torpilă mare, botoasă, de nichel alb-albastru și piele
cafenie la fotolii” (Petrescu 1963: 114), adică o limuzină. Epitet uzitat ulterior și
de Mihail Sebastian în Accidentul (Sebastian 1991: 91), fără valoare de antiteză,
ci cu intenţia vădită de minimalizare a obiectului, pretext al geloziei.
Derutantă, în jurnalul lui Camil Petrescu, este pudicitatea la care face
referire Ioana Pârvulescu. Transferând personajelor experienţele sale „revelatoare” (Pârvulescu 2001: 7), scriitorul își văduvește jurnalul de fapte care în
mod firesc ar constitui bogăţia documentului diaristic, dacă le-ar precede pe
acelea romanești. La șase ani distanţă după dezvăluirea unei veritabile „istorii”
romanţate a automobilului în mondenitatea bucureșteană (Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război și Patul lui Procust), instantaneele automobilistice din Note zilnice (noiembrie 1936) par îndepărtate replici anacronice
ale primelor.
După îndrăzneţul Dion-Bouton roșu, limuzina admirată de Mateiu I.
Caragiale pe străzile bucureștene la începutul secolului, Chevrolette-ul lui Liviu
Rebreanu este primul automobil proprietate personală al unui scriitor român,
două decenii mai apoi. Jurnalul rebrenian (1927–1944) oglindește o relaţie
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exclusiv pragmatică a scriitorului cu acesta, deci extrem de modernă: când
reparaţiile devin excesive la automobilul de ocazie, Rebreanu achiziţionează o
mașină nouă (mai 1928); nemulţumit, licenţiază șoferul (18 ianuarie 1932), se
interesează de despăgubirile ce i se cuvin în urma avarierii mașinii de către un
autobuz piteștean (3 ianuarie 1932) sau, pur și simplu, schimbă pneurile, într-o
după-amiază, la „Royal Card” (28 august 1930).
Ca (ardelean) proprietar de automobil, Liviu Rebreanu merge până la a
trage profit, destinându-l câteva ore taximetriei. În calitate de romancier,
exploatează imaginea acestuia ca însemn al clasei privilegiate, într-o atmosferă
tensionată, când poate deveni, alături de alţi factori, „motivaţie” pertinentă a
unei răscoale (Călinescu 1982: 735). În romanul din 1932, automobilul provoca,
indirect, moartea boieroaicei risipitoare, după ce șoferul său neamţ era și el
suprimat cu brutalitate.
În universul ficţional interbelic, ca și în memorialistică, asocierea automobilului cu accidentul este singulară: e cazul accidentelor lui Fred Vasilescu,
de la rubrica mondenă; Lucia Demetrius amintește, la rându-i, despre
accidentul de automobil al Mărgăritei Miller-Verghy (Demetrius 2005: 185);
fără a da uitării cazul premonitoriu al lui Mihail Sebastian. Jurnalul celui din
urmă surprinde automobilul episodic, asociat prieteniilor burgheze (același
Carol Grümber, gazetarul Titu Devechi, criticul teatral Gh. Nenișor) sau micilor
gesturi copilărești (ca sunatul din claxon), care-i descoperă aceluia „așa de
obosit de viaţă” încă resurse vitale (Sebastian 1996: 25). Dacă pentru tânărul
Mateiu I. Caragiale, automobilul reprezenta modalitatea elegantă de evadare
dintr-o nostalgie nativă spre destinaţii luxuriante (Monte Carlo), pentru Mihail
Sebastian, orice evadare (Balcic, Brăila, Brașov, Sinaia) din „absurda” „viaţă
zilnică” este creativă, iar mijloacele care i-o oferă (automobilul, avionul sau
trenul) au efect reconfortant întotdeauna.
N-am plecat din București: am fugit. După o zi de alergături, m-am împachetat
în cincisprezece minute, am sărit într-un taxi, cu valizele prost închise, cu
pardesiul și fulgarinul fluturând în urma mea, am ajuns la gară două minute
înainte de plecarea trenului, am alergat nebunește până la wagon, în timp ce
hamalii veneau în urmă adunând de pe jos lucrurile pe care le pierdeam în
goană (unul mi-a adus o mănușă, altul pe cealaltă...) Când s-a pornit trenul eram
ameţit. Nu-mi venea să cred că totuși am plecat (Sebastian 1996: 216).

Însemnările din 23 iulie 1939 le dorim revelatorii mai mult pentru ceea ce
înseamnă alternativa unei non-evadări: muzică și dragoste, uneori într-o relaţie
de semi-dependenţă, fără mijloace, într-un București ostil politic și climateric,
opţiunile scriitorului reducându-se dramatic la dimensiunea propriei locuinţe.
Devine evident de ce, în jurnalul lui Sebastian, mai mult decât în al celorlalţi
scriitori, prezenţa radioului și a telefonului are o frecvenţă atât de mare.
Dintr-o perioadă de pionerat, „radioul” Cellei Serghi animă, în memoriile
scriitoarei, o petrecere ad-hoc cu prietenii, la Paris, (Serghi 1991: 87), iar cel al
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lui Liviu Rebreanu, cu acumulatori pe care-i duce în permanenţă la încărcat, îi
patronează Revelionul din 1936, cu programe, crede semnatarul, „deopotrivă de
nesărate pretutindeni”, fie la București, Stuttgart sau Paris (Rebreanu 1998:
255). Ultimului îi aparţine, din perioada redactării romanului Răscoala, tot în
jurnal, o interesantă delimitare a spaţiului bucureștean ca nefavorabil creaţiei,
cu nominalizarea factorilor perturbatori, printre care descoperim surprinzător
și radioul, alături de „cărţi”, „ziare” și ... „oameni” (Rebreanu 1998: 210).
În jurnalul lui Mihail Sebastian, importanţa radioului este dezvăluită din
primul moment:
[Marţi], 12 februarie 1935
10 seara
Radioul e deschis la Praga. Am ascultat un concert în G-dur de J.S. Bach, pentru
trompetă, oboi, cembal și orchestră. Urmează, după pauză, un concert în sol
minor pentru pian și orchestră de același.
Sunt în plin Bach. Aseară, în timp ce îi scriam o lungă scrisoare lui Poldy,
ascultam de la Lyon – pentru prima oară prins extrem de clar – al patrulea
concert brandenburghez. Pe urmă un concert pentru pian și orchestră de Mozart
(Sebastian 1998: 19).

Propunerea lui Gh. Nenișor de a face cronică muzicală la „Indépendence
Roumaine”, considerată iniţial extravagantă de scriitor, îi devine pasiune
constantă, jurnalul recuperând o multitudine de evenimente culturale bucureștene, dar și străine: Praga, Stuttgart, Varșovia, Viena, Zürich, Budapesta,
Londra, în fine, ni-l putem imagina pe Mihail Sebastian schimbând scala aparatului pentru oricare dintre aceste destinaţii, uneori pe o durată neîntreruptă
de șase ore de audiţie (11 aprilie 1936). Perioadelor de singurătate, Mihail
Sebastian le alternează serile pline, când iese cu prietenii, de multe ori o
consecinţă a nefuncţionării radioului, motiv pentru a nu-și consemna nici
„itinerariile muzicale”. În schimb, notează problemele tehnice ce-l agasează: în
11 aprilie, Pasiunea lui Ioan e „ascultată greu, din cauza aparatului (...) de radio
care înnebunise subit”; doi ani mai târziu, acesta îi restricţiona melomanului
audiţiile, prinzând doar Budapesta, pe toată gama de unde (9 aprilie 1938).
Pe măsură ce evenimentele istorice (consolidarea Gărzii de Fier, legislaţia
antisemită) și „degringolada (...) politică” (Sebastian 1998: 157) a prietenilor
(Mircea Eliade, Nae Ionescu), cum el singur avea să o numească, îl izolează,
funcţionarea aparatului de radio devine vitală, muzica dobândind, în peisaj,
valenţe curativ-narcotice: 13 ianuarie 1938 („Mă mai amăgesc seara, ascultând
muzică”); 30 august 1939 („Mult Bach, mult Mozart – iată tot ce mă poate salva
de la angoissă”); 17 septembrie 1939 („Aș vrea să ascult mereu muzică – e
singurul meu stupefiant”).
Când iminenţa războiului se conturează, acel obsesiv „dacă...” face loc
nevoii de informare, cedând știrilor întâietatea, dar fără a renunţa la muzică
(„Dacă aș avea radio, aș asculta știri și muzică”). Totuși, la sfârșitul aceleiași
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luni septembrie 1939, știrea asasinării lui Armand Călinescu, aproape anunţată
în direct, i se pare „o farsă”, Mihail Sebastian încercând s-o verifice din alte
surse, prin telefon sau, direct, în stradă, cum o face în momentele tensionate.
Deși prin radio are revelaţia transpunerii într-o realitate paralelă („Stăm agăţaţi
de aparatele noastre de radio și trăim într-o lume atât de depărtată de noi, și pe
care o considerăm a noastră. Pe urmă ieșim pe străzi și ne trezim într-un oraș
cu trupe germane – prizonierul lor” (Sebastian 1996: 313), confiscarea acestuia,
la 20 aprilie 1941, îl afectează vădit, lăsându-l „mai dezorientat, mai lipsit de
sprijin” (Sebastian 1996: 331) ca oricând. Două luni mai târziu (17 iunie), va
consemna în jurnal o altă restricţie: anularea permiselor de circulaţie automobilă;
peste alte câteva zile (21 iunie): blocarea telefoanelor particulare și „impresia
ciudată de primejdie, de izolare, de asediu”. Nu se împlinea decât premoniţia pe
care o făcuse în septembrie 1939: „Suntem parcă într-un oraș dinamitat, care va
sări în aer peste cinci minute, dar care deocamdată continuă să trăiască,
inconștient, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat” (Sebastian 1996: 233).
Minutele lui Sebastian aveau să expire dramatic în România postbelică.
Ca o ultimă coincidenţă tristă, același număr din 1 iunie 1945 al „Jurnalului de
dimineaţă” anunţa, deopotrivă, în paginile sale Trista ceremonie de la Cimitirul
Filantropia ce marca înmormântarea omului de litere Mihail Sebastian și
Dispozițiile Ministerului de Interne prin care se revenea „asupra restricţiunilor
dreptului de a poseda aparate de radio” (***1945: 1), precum și dispoziţiile
aceluiași minister pentru restituirea lor.
Elementele de viaţă modernă își continuau, astfel, istoria, căpătând, în
contextul noii ordini ce se întrezărea, evident, alte valenţe.
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Eléments de la vie moderne dans les mémoires roumaines
entre deux-guerres
Dans les écrits biographiques (mémoires, journaux) de quelques importants
écrivains roumains de la première moitié du XXème siècle (Mateiu I. Caragiale, Camil
Petrescu, Mihail Sebastian, Liviu Rebreanu, Cella Serghi, Lucia Demetrius), la
récupération des preuves de leur interaction avec les manifestations modernes de la
technique peut nous fournir des détails singuliers sur leur réceptivité aux nouvelles
formes de modernité, comme aussi sur leurs modes de vie. Quelques précisions sont,
cependant, nécessaires. L'enregistrement spontané du diariste s'est révélé plus
profitable que la rédaction rétrospective du mémorialiste. Le journal intime de Mihail
Sebastian a été plus utilisé que celui de Liviu Rebreanu, riche en événements du
quotidien, mais moins réfléchi. De même que, partie composante dans des situations
stéréotypées, chez Cella Serghi, l'élément moderne était devenu presque inutilisable; on
a, par contre, retenu l'intérêt de Camil Petrescu pour l'urbanisme à l'époque de la
construction des gratte-ciels à Bucarest. En ayant le choix de toute une variété de
nouveautés technologiques – cinéma, photographie, téléphone, radio, automobile – qui
sont, toutes, richement illustrées dans les mémoires entre deux guerres, nous avons
choisi de nous arrêter dans ce texte sur les deux derniers, pour une raison tout à fait
objective: leur fréquence dans le texte ne reflète pas toujours l'image du phénomène.
Mettre en correspondance les textes des mémoires et ceux de la fiction nous a été
souvent nécessaire afin de voir et mieux comprendre l'ensemble du phénomène.
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Jurnalul inedit (2001–2002) al Monicăi Lovinescu:
particularităţile discursului diaristic
și provocările îngrijirii de ediţie
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În 2014 scriam, în prefaţa ultimului jurnal, până atunci inedit, al Monicăi
Lovinescu:
Spre deosebire de celelalte volume, în a căror apariţie autoarea s-a implicat
direct, acest volum postum a avut nevoie de un editor care să clarifice, să
completeze lacunele, să reformuleze, pe alocuri, și, în general, să pună în acord
cu normele limbii literare actuale textul diaristic de o intensă oralitate, cu o
fluenţă ameţitoare a frazei (corespunzătoare fluxului ideilor). El a fost, în același
timp, atent să nu se piardă amprenta stilistică atât de personală din Jurnalele
anterioare.

Poate că succinta prezentare de mai sus nu este însă suficientă spre a se
înţelege în ce a constat îngrijirea de ediţie și poate că niște precizări asupra
modului în care a fost prelucrată dactilograma originală nu ar fi de prisos; prezentele detalii ar echivala cu o Notă asupra ediției – pe care nu am inclus-o în
corpul lucrării întrucât acolo am urmat modelul – deci și structura – celor șase
volume anterioare.
Citind cu ochi de editor Jurnalele precedente, mai ales pe ultimele, care
au avut-o ca redactor pe Antoaneta Iordache și au beneficiat de o lectură finală
însoţită de acceptul Monicăi Lovinescu, apoi comparându-le cu dactilograma
din 2001–2002, am constatat că în toate volumele publicate scriitura fusese
modernizată la maximum și complet adusă la zi sub aspect formal. Nu s-a
păstrat niciun „parfum” al epocii, nu s-a dorit nicio „patină” stilistică prin care
să transpară interbelicul. Am respectat această opţiune. Am acordat, așadar, o
deosebită atenţie ţinutei literare a textului, încercând, împreună cu redactorul
de carte, Mona Antohi – căreia i se cuvin profunde mulţumiri pentru profesionalismul dublat de disponibilitate și fair play – să îndreptăm intervenţiile
stilistice în sensul actualizării discursului și al refacerii intenţiilor autoarei, în
special atunci când cei peste 50 de ani pe care i-a petrecut în Franţa îi
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înlocuiau, pe traseul dintre articularea gândului și forma sa scrisă, unele
cuvinte.
Astfel, „a intra în reflexe” > „a intra în reflex”, „să-i deverse conţinutul” >
„să-i reverse conţinutul”, „François Mauriac ţine vedeta” (< fr. tenir la vedette) >
„ţine capul de afiș”, „cartea lui Annie Bentoiu, de al cărei titlu luminos și sobru
se declară gelos” > „pe al cărei titlu”, „prin mine însămi” (< fr. par moi-même) >
„singură” (în contextul „voi încerca să obţin cartea ca să pot judeca prin mine
însămi”), „inventoriindu-ne amicii” (< fr. inventorier) > „luându-ne la rând
amicii”, „un dialog între Habermas și Michnik. Amândoi nu se mai sperie de
comunism” (< fr. tous les deux) > „Nici unul nu se mai sperie”, „fără cap nici
coadă” (< fr. sans queue ni tête) > „fără cap și coadă”, „omul indicat la locul
indicat”/ „omul cuvenit la locul cuvenit” > „omul potrivit la locul potrivit”,
„ospitalizarea” (< fr. hospitalisation) > „spitalizarea”, „simplu constat” (< fr.
constat) > „simplă constatare”, „un articol asupra unui general” (< fr. sur) > „un
articol despre un general”, „după 43 de ani, am făcut același tip de vis ca în
noaptea arestării mamei” (< fr. faire un songe) > „am avut”, „pentru a nu pierde
legătura cu restul scriitorimii – mai profesională, mai amatoare – din exil” >
„mai profesionistă”, „nu renunţăm nici una, nici cealaltă la poziţiile iniţiale, ne
părăsim totuși ca și când am fi de acord” (< fr. nous nous quittons) > „ne
despărțim”.
În situaţiile de încălcare a proprietăţii termenilor, am refăcut expresiile
uzuale în limba română: „deabia trăgându-și picioarele” > „abia târându-și
picioarele”, „e mai greu de obţinut un număr de telefon la București, decât în
Uganda” > „de la București, decât din Uganda” (contextual: autoarea dădea
telefoane la București și prindea liniile ocupate), „Eugen Mihăescu are și naționalitatea franceză” > „are și cetățenie franceză”, „cheamă de la Ierusalim Ileana
Vrancea, a cărei tăcere o înregistram cu oarecare grijă” > „cu oarecare îngrijorare”, „cu impresia că mi se face o injustiție” > „o nedreptate”, „să nu depreciez
timbrul” > „să nu disprețuiesc”, „o distracție de copil” > „o joacă de copil”,
„baloanele imparabile” > „mingile imparabile”, „iată că sunt semne contrarii” >
„semne contrare” (contextual), „starea aceasta e atât de rară la el, încât ar
merita o sărbătoare” > „ar merita o sărbătorire”, „și comunicasem Ilenei Vrancea
o broșură” (< fr. communiquer) > „și trimisesem”, „ea scrie mereu la articolul ei”
(< fr. toujours) > „scrie încă”, „Editura Minerva, privatizată, nu-și mai plătește
luxul unui serviciu de presă” (< fr. se payer) > „nu-și mai permite” (am transcris
așa, întrucât „nu-și mai oferă” nu era logic în context), sintagma „cade prima
întrebare” (< fr. tombe la question) a fost refăcută la „vine prima întrebare”, „se
observă un minut de tăcere în memoria victimelor” > „se ține”. În contextul
„pentru un examen al canalului lombar, spre a se vedea dacă este strâmtorat
sau nu. Nu îndrăznim s-o întrebăm dacă, în caz de „strâmtorare“
(rétrécissement), există vreun mijloc de a lărgi canalul cu pricina”, am refăcut
formele „strâmtat”, „strâmtare”, iar în contextul „lui Horia [Lovinescu], fiul, i-a
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fost pana spurcată când și-a intitulat prima piesă Citadela sfărâmată”, am
transcris „i-a fost pana blestemată”.
În toate cazurile în care citatele din memorie erau redate inexact, le-am
corectat: „nu-mi revin decât versurile eminesciene, cele cu «gura străină»
ce-mi spune «povestea pe de rost»“ > „«străina gură»”, „sub semnul lui
«vremea trece, vremea vine” > „sub semnul lui «vreme trece, vreme vine»”.
Fragmentul din Psaltirea de la Voroneț, citat (cu multe greșeli) de către autoare
după Al. Niculescu, l-am preluat (p. 177) după transcrierea Mss. rom. 693 din
fondul Bibliotecii Academiei Române datorată lui Ion Gheţie și lui Alexandru
Mareș (Gheţie, Mareș: 1996).
Când înţelesul ideii era prejudiciat de aproximări sau de tatonări în
expresie, l-am restabilit conform cu logica factuală, ca în exemplul: „a apărut
La apa Vavilonului, II. Nu ajung să mă bucur precum s-ar cuveni. La urma
urmei, acestea sunt fragmente de trecut pe care le-am salvat din naufragiu” >
„le-am salvat de la naufragiu”, în care prepoziţia din ar fi implicat ideea că toată
viaţa autoarei a fost un naufragiu din care s-au mai putut salva doar
fragmentele recuperate în volumul memorialistic, în timp ce prepoziţia de la
implica ideea că, punctual, fragmentele respective au fost salvate de la uitare.
La fel, am transcris fraza „în niște termeni pe care dacă i-aș reproduce n-aș
putea evita reproșul vanității deslănțuite” reformulând logic genitivul ca
acuzativ: „reproșul de vanitate dezlănţuită”; în același sens am operat modificările următoare: „Iliescu, Năstase și pedeseriștii acumulează gafele, căptușind
administraţia cu clientela lor securizată și chiar direct securistă” > „cu clientela
lor securistă” (am evitat termenul securizat pentru că are un alt înţeles decât cel
vizat de autoare), „titlul arată și ce îi prididește (duioșia), și ce îi lipsește
(rigoarea și un strop de rea-credinţă)” > „ce îi prisosește”, „primise în sfârșit un
pachet de cărţi inițial pierdut” > „considerat pierdut”, „să-l ducă cu basmul pe
principalul său aliat” > „să-l ducă cu povești”, „noroc cu doctorul Mihăileanu,
care-mi telefona mai mult amical decât doctoral” > „decât medical”, „dramele nu
se șterg unele pe altele. Se suprapun, atâta tot, și astfel tristeţile devin mai
colțoase” > „mai colțuroase”.
Fiind vorba despre un text menit publicării – a cărui pregătire în acest
sens a fost începută de către Monica Lovinescu însăși, care a făcut tăieturi,
corecturi și adnotări marginale pe dactilogramă, notând pentru Editura
Humanitas și numărul total de semne al materialului, dovadă că intenţiona să îl
trimită spre redactare – și nepierzând din vedere nici asprele reproșuri pe care,
chiar în corpul acestui volum, le primește redactorul unuia anterior care a
nemulţumit-o pe autoare („mi-am făcut iluzii văzând în ea un fel de alter-ego în
stare să taie și să spânzure cu folos în Jurnalele mele de tipărit post-mortem
(s.n., A.C.)”), am căutat în toate cazurile problematice un echilibru între
corectitudinea lingvistică și cea logică – se știe că ele nu coincid întotdeauna.
Având mereu în auz tonul inconfundabil al Monicăi Lovinescu, am dorit ca
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nota distinctă a discursului, fie el scris sau oral, să se păstreze intactă și,
totodată, să nu apară niciun exemplu punctual care i-ar fi dezminţit eleganţa
exprimării. Astfel, am eliminat repetiţiile nesemnificative, care s-au produs
probabil doar din pricina vitezei cu care au fost scrise (și) aceste pagini de
jurnal, ca și paginile oricărui alt asemenea text, dar le-am păstrat pe cele care
mărturiseau o obsesie, o nevoie de subliniere a ideii ori de îngroșare stilistică a
frazei; am reţinut majoritatea particularităţilor expresive ale textului,
renunţând doar la câteva forme prea neaoșe, de care autoarea nu era deloc
atașată, dar care îi mai scăpau în fuga condeiului, ca parte din „bagajul” său
lingvistic oltenesc (caracterizat prin ritm, ton, vocabular și sintaxă specifice).
Așadar, în exemplul „ca «sărbătoarea» să fie completă, cărţile sunt
completate de o orhidee și de urări tot atât de înflorate”, am evitat repetiţia (>
„cărţile sunt însoțite”); la fel, am transcris fraza „Serie neagră pe timp urâcios
iarna ca la Paris umedă de ploaie nu de zăpadă, cu timpul disecat de treburi și
panici mărunte” adăugând semne de punctuaţie pentru clarificare și înlocuind
prima ocurenţă a cuvântului „timp” cu „vreme”: „Serie neagră, pe vreme urâcioasă – iarna ca la Paris, umedă de ploaie, nu de zăpadă – cu timpul disecat de
treburi și panici mărunte”, iar în pasajul „Sună și Greg: a apărut o carte despre
procesul lui Brâncuși cu vama americană, pe care-o confundă cu un eveniment.
Îmi vine greu să-i mărturisesc totala mea indiferenţă, ar risca s-o confunde cu o
lipsă de prietenie”, am înlocuit prima ocurenţă a verbului cu „o ia drept”. Am
suprimat repetiţia lui „doar”, am reformulat ușor și am adăugat virgulele necesare, astfel încât fragmentul „Cum dă o seamă de detalii lasă impresia că a citit
cartea din scoarţă-n scoarţă până când se oprește la casa lui Petra din Mexic
aidoma celei natale din Sibiel, o atribuie lui Cugler și o deplasează în... Peru,
dovedind astfel că doar a frunzărit cartea. Nici «clandestinii» nu a priceput ce
sunt și doar o explic pe mai multe pagini. De fapt pretenţia mea e absurdă. Nu
trebuie să scriem ca să fim citiţi ci doar ca, la rândul lor, să scrie despre noi cei
care nu ne citesc” a devenit „Cum dă o seamă de detalii, lasă impresia că a citit
cartea din scoarţă-n scoarţă, până când se oprește la casa lui Petra din Mexic
aidoma celei natale din Sibiel, o atribuie lui Cugler și o deplasează în... Peru,
dovedind astfel că numai a frunzărit cartea. Nici «clandestinii» nu a priceput ce
sunt, deși o explic pe mai multe pagini. De fapt, pretenţia mea e absurdă. Nu
trebuie să scriem ca să fim citiţi, ci doar ca să scrie despre noi cei care nu ne
citesc”.
În schimb, am menţinut repetiţiile din categoria celor descrise mai sus ca
semnificative: „Zi de zi, de câţiva ani încoace, învăţăm pe dinafară același
verdict. Zi de zi punem în discuţie celula românească”, „și acum, spre spartul
târgului cu viaţa, tocmai acum să ne abandoneze?”, „Răzvan Theodorescu,
cocoţat în postul de Ministru al Culturii, a găsit de cuviinţă să excludă din
Comisia de subvenţii de carte «rata rataților intelectuali», care ar fi fost, după
el, imensă. Astfel au fost înlăturaţi bine-cunoscuţii «ratați» Livius Ciocârlie,
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Sorin Alexandrescu sau Alexandru Călinescu”, „mai credeam, pesemne, în
buna-credință a interlocutorului nostru”, „le-am căutat [...] în infernul clasamentelor noastre mereu neclasate. Am hotărât mai demult că, dac-ar exista,
infernul s-ar confunda pentru mine cu pivniţa sau cu podul nostru atotdevoratoare”.
Modificările de topică au vizat o redare cât mai fidelă a conţinuturilor
care au fost stânjenite de filtrul bilingvismului: „realizez că dezbaterea e dusă în
America de mai multă vreme asupra rostului acestui «monopol al Răului
suferit»“ > „realizez că în America dezbaterea e dusă de mai multă vreme”,
„asupra persecuțiilor de evrei din timpul războiului în România” > „asupra
persecuţiilor contra evreilor în România, în timpul Războiului”, „la îndemnul
să-și scrie memoriile, îmi mărturisește că acesta și este și proiectul” > „acesta îi
și este proiectul”, „timp mohorât și contrarevoluţionar de toamnă” > „timp de
toamnă mohorât și contrarevoluţionar”, „într-o noapte m-am chiar plimbat pe
culoar, crezându-mă într-o tainiţă a lui Bin Laden” > „chiar m-am plimbat”,
„uitarea se instalează în cuvânt în momentul chiar în care este rostit” > „se
instalează în chiar momentul în care este rostit”, „citatele din Pandrea mi-au
făcut mai mult rău decât paginile de descrieri cu tortură” > „cu descrieri de
tortură”, „de parcă Leontin Jean Constantinescu ar putea sta pe o aceeași
treaptă a valorii să zicem cu un Mircea Eliade” > „pe aceeași treaptă a valorii cu,
să zicem, un Mircea Eliade”.
Modificările au fost comparate, înainte de a fi puse definitiv în pagină,
atât cu forma originală – căutând ca intenţiile expresive ale acesteia să nu fie
nicidecum „trădate” –, cât și cu unele pasaje dificile din volumele anterioare.
Prezentul material nu poate, evident, cuprinde toate locurile în care am
intervenit, într-un fel sau în altul, în transcrierea dactilogramei. Lista ar fi prea
lungă, mai ales dacă le punem la socoteală și pe cele vizând punctuaţia. Așa
cum știe orice editor, a aduce un text la zi presupune un lucru minuţios, cu
numeroase detalii/ modificări care adesea trec neobservate chiar de către
autorul însuși; în absenţa lor cititorul ar avea însă sub ochi un discurs plin de
„imperfecţiuni”. În acest articol am menţionat, în primul rând, categoriile de
intervenţii, în al doilea rând, cele mai importante dintre schimbările pe care
le-am făcut și, nu în ultimul rând, am încercat să conturăm din elementele
prezentate perspectiva din care am abordat documentul. Opţiunea, în cazul
fiecărui detaliu, a fost o provocare la care am putut răspunde mai ușor sau mai
greu. Unele pasaje s-au lăsat lesne descâlcite – precum acesta, pe care l-am
clarificat introducând două cuvinte și o virgulă: „Deodată regret c-am aplaudat
iniţiativa [constituirii] Tribunalului Internaţional și a ingerinţei în treburile
interne, ce nu intervine decât atunci când inculpatul e la pământ, tăcând însă
chitic când crima împotriva umanităţii se petrece în Cecenia, în Coreea, în
China, în orice ţară care are petrol sau arme sfidătoare”; altele, dimpotrivă,
ne-au dat mai mult de furcă.
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Am operat ceea ce se numește în practica curentă a editării „modificări
tacite”. Astfel, în transcrierea dactilogramei am eliminat dezacordurile în
număr („e printre extrem de rarii intelectuali parizieni [...] care îndrăznește să
sfideze corectitudinea ambientală, politică și «morală»” > „îndrăznesc să
sfideze”, „când mă consider nedreptăţită îmi piere și luciditatea și scepticismul”
> „îmi pier”, „o bruscă lombalgie a lui V., cu SOS Docteurs și medicamente de
luat de la farmacie, ne-au făcut să amânăm întâlnirea” > „ne-a făcut”), în
persoană („sunt prima care am intervenit” > „sunt prima care a intervenit”) sau
în gen („peste o jumătate de volum, aproape 300 de pagini cu literă mică, e, cu
succes, confiscat de notele Gabrielei Omăt” > „confiscată”, „publicarea după ’90
a lui Noica și Cioran ar fi reactualizat tezele extremei drepte, fiind, deci, responsabile de situaţia actuală” > „responsabilă”) între subiect și predicat,
inconsecvenţele în folosirea cazurilor gramaticale („i-a rămas să se răzbune pe
noi: Virgil Ierunca, eu, Paul Goma” > „să se răzbune pe noi: pe Virgil Ierunca,
pe mine, pe Paul Goma”) sau dezacordurile între atribut și (pro)numele determinat („printre aceștia din urmă figurez și eu, în braţele mamei, sub forma unui
prunc cu un moţ mai mare decât mine” > „mai mare decât el”). Trebuie făcută
observaţia că, în toate aceste cazuri, stilul diaristic de o intensă oralitate a
privilegiat acordurile prin atracţie sau pe cele logice; normele editării ne-au
impus însă, evident, refacerea acordurilor gramaticale, cu încercarea
permanentă de a păstra echilibrul între corectitudinea formală și expresivitatea
conţinuturilor. Unele pasaje s-au dovedit dificile. Dezacordul gramatical – în
ciuda unui acord de sens! – și punctuaţia incompletă din fragmentul „Am
șovăit: boala – bolile mai exact zis din decembrie până pe la mijlocul lui martie
– constituiau un minunat pretext ca să mă dezbar de «datoria» pe care singură
mi-o impun de a mai ţine un Jurnal. De ce nu-mi explic nici eu” au cerut un
efort de regândire a frazei: „Am șovăit: boala, bolile, mai exact zis, din decembrie până pe la mijlocul lui martie constituiau un minunat pretext ca să mă
dezbar de «datoria» pe care singură mi-o impun de a mai ţine un Jurnal (de ce,
nu-mi explic nici eu)”. Fraza „originală nu este necesitatea de a afla un rost prezenţei noastre pe lume, ci nivelul la care e exprimată” am lăsat-o însă ca atare,
nedorind să facem cu orice preţ acordul în gen al numelui predicativ originală
cu subiectul nivelul, deoarece aici fluenţa oralităţii îl suplinea îndeajuns.
Am actualizat formele de genitiv-dativ (tinereței, logodnicei, cotiturei,
informaticei, Coreii, Ilenii, tatii, carierii, Cenușăresii), formele cu opţiune grafică
s/z (deslănțuie, să desmintă, desmințită, desnădejde, desvoltare, desnodământ,
sbârcită, sdrobitoare, epizodul, zmulg), cu final în e/ă (grije, sinucigașe (sg.),
descopere (ind. prez.), politeță, acurateță, origină) sau formele învechite (să aibe,
să coace, să trimeată, trimete, complect, complectez, ași vrea, lăcrămând,
lăcrămez, aceluiaș, ghiarele, întortochieri, femenină, vertigii, reazăm). Am
refăcut grafic diftongul ie, acolo unde lipsea (îndoelnic, încheetura, femee,
creerul, sfătuesc, siluește, voevodal, fluera). Am revenit la formele nepre112
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tenţioase, eliminând astfel cazurile de hipercorectitudine lingvistică (declinație
> declinare, apelație > apelativ, hyper agitată > hiperagitată, hypotensiunea >
hipotensiunea, descrierele > descrierile, symposium-ul > simpozionul). În
situaţiile când în dicţionar apar două forme pentru același cuvânt, am ales-o pe
cea mai răspândită (cearceaf > cearșaf, să mă cocoțez > să mă cocoţ). Am
renunţat la pluralele vechi (tinerețelor, cireși amare, cronicele (subst.), vremi), în
favoarea celor din norma lingvistică actuală, ca și la grafiile de provenienţă
franceză (ingerenței, masohismul, metro, filigrană, orchidee). După caz, am
despărţit (deabia, dela, pentrucă, deasemenea, deadreptul, dealtminteri,
dealungul, însfârșit, deobicei, ceeace), am alăturat sau am unit (non sens, non
conformismul, contra indicată, mini dispută, de bună voie, proces verbal, bună
cuviință, post belic, post modernism, post comunistă, pro-europeană, după
amiază, azi noapte, nici unde, rămas bun, electro-cardiograma, ultra-sunete, pace
maker-ul, co-autorul, bun gust, cvasi certitudinea, cvasi obligatorie, cvasi-legală,
ne mai având, hyper-corectitudine, new yorkez, a-tot devoratoare) compușii,
conform normelor ortografice de astăzi. Trebuie notat faptul că în numeroase
cazuri autoarea folosea formele „corecte” (adică actuale) alternativ cu cele
„interbelice”: dela/ de la, pentrucă/ pentru că, electro-cardiograma/ electrocardiograma, însfârșit/ în sfârșit, deobicei/ de obicei, post comunism/ postcomunism, Joi/ joi, Februarie/ februarie, tatii/ tatei, cronicei/ cronicii. Am păstrat
grafia „Christos a înviat!”, întrucât era o marcă a scrisului întregii generaţii din
care provine autoarea.
Dintre termenii adaptaţi sau preluaţi ca atare din franceză, am păstrat
unele cuvinte-cheie, cu mare frecvenţă în text, și unii termeni cu pondere stilistică; pe cei daţi în franceză i-am marcat în text prin italice: „ordinator” (<
ordinateur), „portabil” (< [téléphone] portable), „a chema” [la telefon] (<
appeler), „plictiseli” (< ennuis), „a lua întâlnire” (< prendre rendez-vous), bref, en
titre, tel quel, kinesi (< kinésiste, kinésithérapeute), placarde (< placardes),
répondeur, caméra cachée, une compression, pavé, caddie-ul, menu-ul, couscous,
ayant droit, scanner, match de football, Le Tout-Bucarest, règlement de comptes,
sang à la une, le moindre mal, malentendu, „poliţă de caractere” (< police de
caractères), „director de paie” (< homme de paille), „deriziuni caracterizate”, „am
luat rezoluţii mai mult sau mai puţin solemne să mă abţin, pe cât se poate, de la
manifestări publice”, „derobada” (fr. se dérober).
Am corectat scăpările și greșelile din dactilogramă, inclusiv pe cele de
sorginte dialectală: (tarăbi > tarabe, excrocherie > escrocherie, a nu știi > a nu
ști, recunoștiință > recunoștinţă, de cuvință > de cuviinţă, să consființească > să
consfinţească, mușchiulară > musculară, epuizasem (pl.) > epuizaserăm, trăisem
(pl.) > trăiserăm, fusesem (pl.) > fuseserăm, ieșisem (pl.) > ieșiserăm, ajunsesem
(pl.) > ajunseserăm, mi-ar place > mi-ar plăcea, pitrocite > pritocite, greșală >
greșeală, doctoranți > doctoranzi, Ingmar Bergam > Bergman, Lucia Hossu
Longhin > Longin, Răzvan Teodorescu > Răzvan Theodorescu, ministru la
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Unesco > ambasador la UNESCO, kafkaism > kafkianism, kamikazilor >
luptătorilor kamikaze/kamikazelor, leaderii > liderii). Am eliminat construcţiile
pleonastice din documentul original, chiar dacă ele apar adesea în vorbirea
fiecăruia dintre noi cu rolul de a întări ideea – acesta fiind unul dintre cazurile
„divorţului” sus-pomenit între logica exprimării și cea a gramaticii. Astfel,
„fanatici ai propriei lor persoane” > „ai propriei persoane”, „propriul său crez” >
„propriul crez”, „răspunsuri în mare parte fanteziste, când nu chiar total false”
> „când nu total false”, „se întâmplă la câte 50 de ani o dată” > „la 50 de ani o
dată”, „izbucnire nu tocmai calmă” > „izbucnire” (nepotrivita alăturare de termeni îi aparţine lui Geo Dumitrescu, citat de autoare), „ar veni chiar special la
Paris” > „ar veni special”. Prin introducerea ghilimelelor am evitat să suprimăm
comparativul unui adjectiv care nu cunoaște – cel puţin formal – grade: „în
ceea ce-l privește pe V., nou asalt al Râmnicului. Iar o cetăţenie de onoare, din
nou «concursul V.I.» într-o ediţie «și mai completă»“.
Am transcris cu majuscule unele nume care, în dactilogramă, erau cu
minuscule – „iniţiativa [constituirii] Tribunalului Internaţional”, „Partidul
Naţional Ţărănist”, „Partidul Comunist”, „UNESCO”, „un domeniu ce va fi
cedat Bisericii Ortodoxe Române”, „de la Radio România Cultural”, „Institutul
Român de Istorie Recentă”, „secta de tipul New Age” – și invers: „luni”,
„vineri”, „octombrie”, „februarie”.
Titlurile – care în dactilogramă fie nu sunt marcate deloc, fie apar între
ghilimele – au fost scrise actualizat (cu italice titlurile de texte și de compoziţii
muzicale, cu ghilimele titlurile de articole), ca în exemplele: „Diagonale“
(articolele intitulate așa), Agendele „Sburătorului”.
Am modificat și/ sau am suplimentat discret semnele de punctuaţie.
Conform normelor interbelice, autoarea punea de multe ori virgulă atât între
subiect și predicat, cât și între verb și complementul său, mai ales atunci când
încerca să redea astfel intonaţia descendentă; am suprimat toate aceste virgule.
Am adăugat numărul minim de semne care să creeze claritate în privinţa intenţiilor pe care dorea să le exprime, abţinându-ne de la practica nocivă de a
supraîncărca textul. De regulă, Monica Lovinescu nu marca prin virgule
construcţiile adversative sau incidente; le-am adăugat în transcriere, ca în
aceste exemple, care în original apar fără nicio virgulă: „obsesiile mele par a
ţine nu de timpul care, totuși, se grăbește din ce în ce mai mult, cât de
ordinator, acest mizerabil instrument căruia îi datorez două cărţi și toate
enervările de pe lume”, „lasă de fiecare dată impresia că are să-mi spună lucruri
de o importanţă capitală, iar când se întâmplă să ne întâlnim, convorbirea
noastră e agreabil cotidiană”, „un reportaj excepţional azi, la televiziune, în
emisiunea Envoyé spécial, asupra Coreei de Nord”, „îmi spune că, pentru prima
oară, se scrie în ziare despre procesul lui Crăciun, directorul închisorii de la
Sighet, iar reacţiile de până acum la Lexiconul negru sunt bune”, „i-a ieșit cartea
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cu interogatoriile la care a fost supus tatăl ei, Anton Golopenţia, înainte de
procesul Pătrășcanu. Torturat, el a murit în cele 6 luni de anchetă”.
Nu am făcut note de subsol pentru că precedentele șase volume nu au
avut. Am încheiat cartea cu un Indice, conform modelului întregii serii; este un
instrument foarte util pentru orientarea lecturii, pentru găsirea rapidă a răspunsurilor în chestiuni de detaliu, pentru „cartografierea” tematică a fiecărui
tom. Lucrul la Indice s-a dovedit deosebit de dificil, deoarece autoarea folosea
de cele mai multe ori doar majuscula/ majusculele numelor, unele pseudonime,
unele forme de alint sau diverse abrevieri, pentru a desemna, familiar, persoanele la care făcea referire.
Pasajele din dactilogramă tăiate au fost omise în ediţie conform cu indicaţiile autoarei. În Cuvântul-înainte am evocat, pe scurt, modul în care
transcrierea s-a raportat la documentul original:
Autoarea a tăiat aproape o zecime din text, autocenzurându-se din două motive
majore: fie pentru a proteja intimitatea celor despre care știa diverse lucruri care
nu trebuia să ajungă publice, fie pentru a-și proteja propria intimitate, atunci
când, furată de fluxul evocării, includea amănunte sau sentimente care îi
aparţineau exclusiv, fiind menite să facă parte din ceea ce numea „grădina sa
secretă” (Lovinescu 2014: 12).

De altfel, Monica Lovinescu însăși s-a exprimat foarte clar în acest sens:
Am început să corectez anul 1995 din Jurnalul bătut deja pe ordinator. Adică să
tai tot ce era mai personal sau de o sinceritate netransmisibilă «celuilalt». [...] E
bine că tai, cât mai am timp, tot ceea ce nu vreau să apară vreodată, cum ar fi
prieteniile trădate, sau frazele prea crude, răutăcioase, despre oameni care nu
mi-au făcut nici un rău, sau altele despre stări indicibile (ibid.: 47–48).

Aducem aici precizări suplimentare în această privinţă. Am renunţat,
potrivit tăieturilor sau notelor marginale ale autoarei, la multe fraze sau fragmente pe care Monica Lovinescu le va fi considerat fie prea laudative, fie prea
sensibile, fie generatoare de situaţii delicate, pasaje care o priveau sau îi
priveau pe Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, Adriana Georgescu,
Emil Cioran, Marie-France Ionesco, Oana Orlea, Rodica Iulian, Paul
Barbăneagră, Cicerone Ioniţoiu, Remus Radina, Lucian Raicu, Adriana Bittel,
Nicolae Manolescu, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, Liviu Antonesei,
Nicolae Balotă, Eugen Simion, Matei Călinescu, Sorin Antohi, Norman Manea,
Octavian Paler, Radu Mărculescu, Gabriela Adameșteanu, Ion Bogdan Lefter,
Andrei Dimitriu, Constantin Boboc ș.a. De asemenea, am renunţat la toate
paragrafele din care răzbăteau prea direct (deducem acest lucru din tăieturile
autoarei) diverse sentimente privindu-l pe Virgil Ierunca sau în care se
menţionau unele întâmplări delicate legate de persoana lui. Am încălcat
indicaţiile diaristice într-un singur loc, restaurând un fragment tăiat de către
Monica Lovinescu („Mâine V. se duce la consultul neurologic de la Rothschild.
În așteptare, chiar ceva mai liniștită, nu mai sunt real bună de nimic. Mi-e
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extrem de greu să-mi fixez atenţia pe altceva decât pe ideea mea cea neagră și
fixă. Nici vocea nu mi-o mai pot controla cu totul. Sper să nu se fi simţit prea
tare când vorbeam cu cei pe care nu-i puneam la curent cu sănătatea lui V.”, p.
33), întrucât suprimarea pasajului indicat ar fi dăunat înţelegerii contextului
(„nu știu cum au trecut zilele și nopţile prelungindu-se în tenebre” etc.). Am
avut, după publicarea cărţii, curiozitatea de a număra locurile din dactilogramă
suprimate de Monica Lovinescu: au fost 86, „contabilitate” din care se poate
deduce în ce măsură contribuia autocenzura la potenţarea vocii sale diaristice
și cât de prezentă a fost și în ediţia aceasta apărută postum. Un motiv, sperăm,
de liniștire a celor care se tem de faptul că Jurnalul inedit ar putea fi un text
străin de autoarea lui. Dimpotrivă: Monica Lovinescu a reușit să facă o primă
mână de corectură, pregătindu-l pentru publicare – chiar dacă nu a mai apucat
să îl vadă ajuns în forma finală.
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Monica Lovinescu’s Unedited Diary (2001–2002):
Particularities of Discourse and Challenges of Edition
Working as an editor on Monica Lovinescu’s last diary, written in 2001 and
2002, when the author was in her 80s and preparing to leave public life, proved a very
rewarding if difficult task. First of all, because there already existed a series of six
volumes of her Diary previously published by the same editorial house and on which
she had shed an attentive eye, watching them during the whole process, while in the
case of the latter volume she has only begun to prepare the final form; secondly,
because her style is very fluent, with a vivid expressivity and an alert tone in which
real logic is more important than grammar with its formal rules. Although she has
spent most of her life (more than 50 years) in Paris, Monica Lovinescu kept a very good
grip on her native language, which she never stopped using. However, bilingualism
sometimes prompted her French words or derivatives, some of which we have kept as
they were, while replacing others by the correspondent Romanian words. We have
eliminated unwanted repetitions, but for the significant ones; when necessary, we
reestablished the word order according to both grammatical rules and affective
meaning; we have made numerous interventions regarding punctuation, as the author
followed older punctuation rules, more prone to grant the reader the capacity of safely
deducing the intonation (and therefore the meaning of a sentence) than nowadays
rules of punctuation are. As for the many fragments which the diarist herself indicated
(in marginal notes) for removing from the published version, because she considered
them too sensible, too praising, too personal, too risky or too like to create delicate
situations, we have followed her indications, apart from one case when cutting those
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lines would have made the whole context unclear. We consider the published form of
this diary a very close, yet more accurate and less faulty version of Monica Lovinescu’s
beautiful, interesting and important work.
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„Viaţa este în același timp și tragică și comică,
probabil din cauza acestui dublu caracter este delicioasă”
(Leon 1933: 9).
Keywords: Nicolae Leon, Ernst Haeckel, parasitology, Elizabeth Sombart

Telefonul din acea dimineaţă de noiembrie a anului 2012 m-a surprins
profund. Un domn extrem de politicos, ce tocmai venise din București, dorea să
ne întâlnim. Avea o carte pentru mine, din partea dlui prof. C.D. Zeletin,
președintele Societăţii Medicilor Scriitori și Publiciști din România, la acea
vreme, și misiunea de a identifica urmele unui profesor ieșean.
„Dl prof. Zeletin v-a trimis această carte (Centenar George Emil Palade.
Crestomație de familie, ediţie îngrijită de Anca-Michaela Israil, Radu Șerban
Palade și C.D. Zeletin, București, Editura Spandugino, 2012) și vă roagă să mă
ajutaţi să-l găsesc pe dl Lucian Vasiliu. Crede că domnia sa îmi poate oferi
câteva informaţii…”. Priveam cu bucurie cartea și așteptam mai multe detalii de
la domnul C.O., care-și căuta agenda... „Mai am o carte și pentru dl prof.
Valeriu Rusu...”, îmi spunea, continuând să-și răscolească nervos geanta plină
de cărţi și broșuri. „Aaa, scuzaţi, am găsit-o! Iași... Iași... dl Constantinescu...
U.M.F... Gata! Dl Zeletin mi-a dat un nume de profesor despre care eu trebuie
să aflu amănunte. Domnia sa crede că la Muzeul Literaturii poate sunt informaţii”. Îl priveam cu un fel de curiozitate specială. Nu rostea acel nume pe care
și-l notase în agendă. I-am spus că-l pot însoţi la Muzeul Literaturii și, dacă nu
este vreo taină, să-mi împărtășească numele celui despre care se interesa.
„Îndată!” Deschise din nou agenda, căută însemnările călătoriei moldave, și
rosti: „Nicolae Leon! Un profesor care a fost la Medicină. Poate mă ajutaţi să-i
duc dlui Zeletin ceva informaţii”. „Nicolae Leon?...”, repet eu, de parcă ar fi
pronunţat nu știu ce nume fistichiu. „Daaa... Nicolae Leon. Este o doamnă din
Elveţia care vrea să dea de urmele lui...”.
Am amuţit. Sau așa păream în ochii dlui C.O. „Aţi auzit de el?”, mă
întrebă emisarul dlui Zeletin, în fapt al acelei doamne de prin Elveţia. Apoi cred
că am zâmbit și, în acele momente, am simţit cum se deschide o ușă înspre anii
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din urmă. Nicolae Leon însuși cred că zâmbea de pe undeva. Cu siguranţă din
fotografiile și busturile pe care le adunasem în ultimii ani...
Fără să-i spun multe, l-am rugat pe mesagerul bucureștean să mă
însoţească în Muzeul de Istorie a Medicinei din cadrul Universităţii de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Am făcut doi-trei pași prin
curtea universităţii, schimbând replici scurte, vorbind de călătoria spre Iași, de
dl Zeletin și de fundaţia pe care o reprezenta, și am intrat în muzeu. L-am adus
în faţa unei statuete din mijlocul sălii. Aplecându-se, a citit: Nicolae Leon. I-am
sugerat să citească și numele autorului lucrării: Ion Mateescu (1876–1951),
demi-fratele lui George Topârceanu.
Cel care vizitează muzeul și privește statuia nu observă gulerul fin din
regiunea gâtului… ce amintește de trauma acelei lucrări. Am cules-o, prin anul
2005, din zona unde se depozitau obiectele casate ale diferitelor discipline din
universitate. Capul era separat de trup, indexul mâinii drepte lipsea, și în multe
zone era deteriorată… Tot în acel loc, de unde am adunat multe din obiectele
existente actualmente în muzeu, mai era un tablou spart, sub resturile sticlei
murdare ascunzându-se chipul zâmbitor al profesorului Nicolae Leon. Statueta
a fost restaurată de Magda Migală, artistul care a readus la viaţă numeroase
lucrări distruse de contemporani… Multe se pot spune despre cum „o comunitate anume își administrează relaţia cu timpul și cu propria-i posteritate”
(Mihalache 2014: 24). În multe din instituţiile medicale românești, respectul
pentru înaintași, pentru patrimoniu nu există. Universităţile s-au depersonalizat, devenind spaţii cu mese din pal melaminat, scaune și geamuri
termopan. Birourile, bibliotecile, tablourile fondatorilor ajung să încălzească
godinurile barăcilor de la periferia orașelor. Cu siguranţă, Jean-Baptiste André
Godin (1817–1888) nu s-a gândit că inovaţia sa va ajunge să înghită și să
mistuie fragmente de istorie…
Statuia lui Nicolae Leon mai avea în preajmă alte două lucrări restaurate:
tabloul care o însoţise în mormanul de obiecte casate, și o caricatură, ce-i
înfăţișează pe profesorii Facultăţii de Medicină din Iași în anul universitar
1903–1904, care fusese odinioară pe unul din pereţii Disciplinei de Parazitologie, dar ajunsese, în timp, după un dulap, așa că i-am găsit un loc mai
potrivit în muzeu, în „haine” noi.
C.O. își nota tot din ce începusem să-i istorisesc despre relaţia mea cu
Nicolae Leon. Spun „relaţie” pentru că, de când l-am descoperit, ca profesor, ca
cercetător, ca memorialist, dar, mai ales, ca Om, s-a creat un atașament și o
relaţie specială. I-am parcurs cărţile, i-am adunat lucrările, am scotocit prin
arhive după fotografii, scrisori și documente, i-am căutat casa în care a locuit în
Iași, am descoperit strada ce-i poartă numele în Copou și am mers adesea la
mormântul său de la Cimitirul „Eternitatea” din Iași.
Amicul C.O. își conturase o imagine despre cel de care se interesa. De
fapt, nu spera să afle atât de multe lucruri, dar se pare că, în viaţă, oameni și
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întâmplări ajung să se ciocnească și din această coliziune să înflorească o
sumedenie de aspecte vizibile și invizibile.
Vizitatorul a început să-mi spună că de puţină vreme este în România,
pentru câteva concerte, o lansare de carte și un masterclass, strănepoata profesorului Nicolae Leon, pianista Elizabeth Sombart. Artista, cu profunde rădăcini românești, fiind strănepoata lui Nicolae Leon și nepoata acad. Werner
Sombart (1863–1941), dorea să facă o vizită în Iași în anul următor, în orașul
despre care auzise din poveștile bunicii Cornelia. Împreună am creionat un
posibil program al vizitei, în care am inclus și oficierea unui Te-Deum la mormântul străbunicului.
Pomenesc numele lui Nicolae Leon de rânduri bune și cititorul se va fi
întrebat cine-o fi acest profesor? Ioan Dafin, în volumul Figuri ieșene, îl
descria astfel:
Cu pălăria cu boruri mari aruncată cu multă măiestrie la o parte, cu pantalonii și
jiletca fantezie, având subsuoară un teanc de reviste și ziare, iar cu cealaltă
mână, cele mai de multe ori ţinând de o curelușă câte un câine de rasă, pășește
liniștit, în pas măsurat, cu privirea senină și răspunzând la saluturi în dreapta și
în stânga c-o eleganţă serioasă. Poartă totdeauna la butonieră, de obicei, o
crizantemă. (...).
E un original simpatic, dar de o originalitate care-l prinde admirabil. În toată
atitudinea sa nu e nimic forţat și tocmai aceasta îl face să fie privit cu mai multă
atenţiune și socotit, cu drept cuvânt, o personalitate din cele mai distinse ale
Iașiului.
Ceea ce, însă, caracterizează pe acest învăţat profesor e, în primul rând,
modestia cu care se înfăţișează în toate împrejurările.
Deși posedă într-un grad destul de însemnat calităţi intelectuale care pe altul
l-ar face să se bucure de onoruri deosebite și de o popularitate intensă, dânsul se
mulţumește numai cu aprecierile ce i le fac savanţii din străinătate și cercul
restrâns al intelectualilor noștri. (...)
Așa cum se prezintă profesorul dr. N. Leon, fie la cursuri înaintea studenţilor, fie
în mijlocul colegilor săi, cu blândeţe și seriozitate în același timp, fără a căuta să
se impună prin vreo manifestare zgomotoasă care să o facă în jurul activităţii
sale știinţifice, el rămâne o personalitate de mâna întâi, o figură frumoasă,
înzestrată cu multe daruri pe care numai un om superior le poate avea (Dafin
1928: 269, 270).

Nicolae Leon era o personalitate recunoscută a vremii sale. Ce-a făcut
posteritatea cu ceea ce a descoperit în știinţă, cu amintirile sale, cu donaţia sa
de carte oferită unei importante instituţii de cultură, cu piesele pe care le
adunase pentru studenţi ori pentru muzeul catedrei sale? Cu spaţiul generos
care găzduia disciplina căreia i se dedicase o viaţă? Mulţi gropari pândesc cu
nesaţ spaţiile care ne amintesc de oamenii care au adunat și construit, care au
pus interesul școlii mai presus decât interesul propriu.
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Nicolae Leon s-a născut la Botoșani, în anul 1862, a urmat școala primară
la Institutul Mărgineanu din localitatea natală și liceul la Institutul Academic
din Iași, devenit Institutele Unite. În anul 1884 a început, la Jena (Germania),
studiul știinţelor naturale și colaborarea cu naturalistul Ernst Haeckel (1834–
1919), în laboratorul de zoologie al căruia a început să lucreze. În vara anului
1885 a fost trimis la Bergen (Norvegia) să studieze animalele marine; îl
cunoaște pe zoologul și exploratorul polar Fridtjof Nansen (1861–1930).
Susţine, în anul 1887, la Jena, doctoratul în știinţe, distins cu „Magna
cum laude” pentru teza Beiträge zur Kenntnis der Mundteile der Hemipteren
(Contribuţii la cunoașterea părţilor gurii hemipterelor) (Leon 1887). Revine la
Iași și este ales membru al Societăţii de Medici și Naturaliști și, tot în anul 1887,
ajunge profesor suplinitor la Catedra de Botanică de la Facultatea de Știinţe a
Universităţii din Iași. Un an mai târziu devine profesor la Catedra de Zoologie
și Botanică a Facultăţii de Medicină din Iași, post desfiinţat ulterior din raţiuni
bugetare.
La venirea mea n-am găsit nici cuvetă, nicio lupă, nicio planșă sau vreo piesă
care să servească ca material didactic. A trebuit să treacă câţiva ani până am
reușit, cu mijloacele cele mai modeste, să organizez un laborator în care, pe de-o
parte, să poată face lucrări practice cei 40–50 de studenţi care urmau anul I; iar,
pe de altă parte, să pot studia speciile de helminţi și insecte pe care le recoltasem
în ţară, aproape tot timpul de la întoarcerea mea de la Universitatea din Jena
(Leon 1921: 6–7).

Scrie Hemidiptera Haeckelii, lucrare publicată în „Jenaische Zeitschrift
für Naturwissenschaften” (an. XXV, 1891, p. 13–15), iar în anul 1892 pleacă la
Staţiunea Zoologică Neapole. Revine în 1893 în ţară și suplinește timp de patru
ani Catedra de Istorie naturală de la Facultatea de Medicină din București.
Lecţiile de zoologie și biologie generală pe care le ţinea în această calitate
entuziasmează auditoriul, care se îngrămădea până la refuz în sala de curs, ce se
afla într-o clădire de pe strada Brezoianu (…); a fost nevoie să se dărâme un zid
despărţitor cu o cameră vecină pentru a se mări capacitatea acestei săli
(Nitzulescu 1972: 16).

Spiru Haret (1851–1912), ministrul Instrucţiunii, îl însărcinează, în anul
1899, cu elaborarea unei programe de știinţe naturale. În poziţia primită,
Nicolae Leon impune teme progresiste de biologie. A fost inspector al
învăţământului secundar și superior, inspector al școlilor particulare (1906) și
director al învăţământului profesional. A mers în străinătate să viziteze școlile
de menaj, pentru a le lua drept exemplu în organizarea unor școli similare în
spaţiul românesc.
În data de 4 noiembrie 1899 este numit profesor titular la Iași. Cursul
inaugural pe care l-a prezentat a fost „Rolul zoologiei la Facultatea de
Medicină”, în care susţinea că, prin cursul de zoologie, se va deschide un
orizont mai larg, acesta având ca scop,
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în afară de descrierea speciilor cu aplicaţiune la arta medicală, de a face cultura
biologică a viitorilor medici, a-i înarma cu principiile fundamentale ale biologiei
(...); a-i învăţa să recunoască unitatea legilor care stăpânesc materia vieţuitoare
(Leon 1922: 200).

Mai funcţiona ca profesor la Școala fiilor de militari, suplinea catedra de
Știinţe naturale la Liceul Naţional și catedra de botanică la Facultatea de Știinţe
din Iași.
La Facultatea de Medicină din Iași se înfiinţează Catedra de Istorie
Naturală; după 2 ani de tergiversări, devine titular al catedrei, pe care o va
conduce până la sfârșitul carierei sale (1931).
(...) am revenit la Iași ca profesor titular de Istorie naturală medicală. Căutând să
regăsesc micul laborator și colecţia de parazite, pe care o recoltasem cu mari
greutăţi, n-am mai găsit nimic. Instrumentele și aparatele se împărţiseră între
alte câteva laboratoare, iar colecţia de helminţi și insecte s-a aruncat ca material
fără valoare.
Acest fapt mă face să mă gândesc zilnic la soarta colecţiunei de parazite și a
miilor de preparate microscopice, pe care le-am recoltat și preparat eu singur, în
ultimii 20 de ani. Teama unui asemenea vandalism, care s-ar mai putea repeta,
după dispariţia mea, m-a grăbit să fotografiez speciile noi și rare sau care n-au
fost încă găsite în România, să le descriu sau cel puţin să le semnalez în diferite
reviste, pentru ca să poată fi de folos acelora care s-ar ocupa, după mine, cu
asemenea chestiuni (Leon 1921: 8).

A fost această teamă de vandalism justificată? Ce-a mai rămas din universul pe care l-a creat la facultatea pe care a slujit-o? Mai nimic...
Nicolae Leon a înfiinţat, la Facultatea de Medicină din Iași, primul
Laborator de Parazitologie și este primul profesor care a predat sistematic un
curs de parazitologie – fiind considerat întemeietorul parazitologiei în România.
S-a preocupat de malarie și helmintiaze, afecţiuni frecvente și extrem de
grave la începutul secolului al XX-lea; a descris specii noi de helminţi; a studiat
insectele și a descris aparatul bucal al ţânţarului Anopheles și pompa cu care
suge sângele și pompează în loc saliva cu plasmodiile malariei; cercetările sale
asupra ţânţarilor au fost direcţionate spre problema malariei în România;
monografia Contribuțiuni la studiul Culicidelor din România (1910) reprezintă o
lucrare fundamentală pentru campania antimalarică. Sunt de menţionat și
contribuţiile aduse cunoașterii fluturilor crepusculari, dar și un catalog al
fluturilor din colecţia Keminger (Nitzulescu 1972: 29), studiile asupra insectelor
vătămătoare din România sau cele asupra faunei cadavrelor.
Numeroase lucrări știinţifice semnate de Nicolae Leon pot fi consultate
în reviste precum „Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und
Infektionskrankheiten”, „Zoologischer Anzeiger”, „Biologisches Centralblatt”,
„Archives de Parasitologie”, „Journal of Parasitology”, „Journal de Médecine de
Lyon”, „Annales de parasitologie humaine et comparée”, „Bulletin de la Société
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des Médecins et Naturalistes de Jassy”, „Bulletin de la Société des Sciences de
Bucarest”, „Analele Academiei”, „Viaţa Românească”, „Școala Modernă”,
„Arhiva Societăţii Știinţifice și Literare” etc.
A colindat numeroase locuri din România și a colectat mulţi ani leacuri,
urmare fiind publicarea, în „Arhiva Societăţii Știinţifice și Literare din Iași”, a
studiilor Zoologia medicală a țăranului român (1897) și Botanica medicală a
poporului român (1899), iar în revista „Convorbiri literare”, Câteva observații
asupra medicinei poporului românesc. În anul 1903 publică Istoria naturală medicală a poporului român (Editura Academiei Române) – o sinteză și o completare
a lucrărilor anterioare, „cel dintâi studiu știinţific de ansamblu asupra medicinei populare din ţara noastră” (Ghelerter 1970: 288).
La Editura Academiei Române a publicat Studii asupra cestoizilor din
România (1911) și Insectele vătămătoare din România (1912) – ce au constituit
baza teoretică a campaniilor pentru combaterea bolilor parazitare la cereale,
arbori fructiferi, viţă-de-vie etc.
Profesorul Nicolae Leon era un adept și un promotor al învăţământului
experienţial. Cât a funcţionat ca inspector școlar, a reușit să introducă în
regulament obligativitatea excursiilor pentru elevii școlilor secundare. În
cuvântul de deschidere al volumului Excursiuni zoologice scria:
Excursiunile sunt cel mai ieftin și mai profitabil mijloc didactic; ele complectează
intuiţiunile câștigate în timpul lecţiunilor și dezvoltă dorul și interesul pentru
priceperea naturei (...); trebuie renunţat la sistemul primejdios de a învăţa pe de
rost, adoptat încă până acuma în școalele noastre (Leon 1905: 7, 11).

Relaţiile pe care le avea cu parazitologii din lume, precum prof. dr. Carl
Isidor Cori (1865–1954), directorul Staţiunii Zoologice din Triest, ori prof. dr.
Isao Ijima (1861–1921), de la Universitatea din Tokyo, fondatorul parazitologiei
nipone, dar și legătura sa cu savantul Emil Racoviţă (1868–1947) conduc la
îmbogăţirea colecţiilor catedrei ieșene cu numeroase vietăţi marine și paraziţi.
Este de menţionat celebra polemică între doi savanţi, cu prenume identic,
plecaţi din această lume în același an, Nicolae C. Paulescu (1869–1931) și „eruditul
său adversar” (Paulescu 1999: 189), Nicolae Leon, între o concepţie știinţifică
creștină și una evoluţionistă, în revistele „Convorbiri literare” și „Spitalul”.
Dl dr. Leon este un reprezentant autorizat al școlii evoluţioniste moderne, iar o
discuţie serioasă cu un om de competenţa D-sale nu poate să prezinte decât un
mare interes pentru studenţii universităţilor noastre. Urmărind dezbaterea cu
atenţie și dându-și seama de ce parte este adevărul, ei vor putea dobândi, asupra
acestor probleme capitale, convingeri profunde și neclintite, capabile de a le
influenţa întreaga viaţă intelectuală și chiar morală (Paulescu 1999: 190).

Nicolae Leon a fost decan al Facultăţii de Medicină din Iași; a determinat
numeroase schimbări și, prin măsurile propuse, a dus și la îmbunătăţirea unor
aspecte din învăţământul superior medical din întreaga ţară. A dorit întinerirea
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corpului profesoral al facultăţii, astfel că, în perioada decanatului său, s-a
realizat intrarea în Facultatea de Medicină din Iași a unor tineri foarte valoroși,
care au devenit creatori de școală medicală ieșeană. Pe placa din marmură care
s-a realizat în urmă cu peste un deceniu în holul central al clădirii Rectoratului
U.M.F. Iași și pe care s-au încrustat numele decanilor Facultăţii de Medicină din
Iași, cel al profesorului și decanului Nicolae Leon lipsește, din pricina faptului
că informaţiile au fost oferite de cineva, istoric bazat pe „șoapta la ureche”
(Popa 1945: 12) și nu pe cercetarea documentelor.
În galeria rectorilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” („Mihăilene”)
din Iași figurează și o fotografie a profesorului Leon, care a fost la conducerea
acestei instituţii în câteva rânduri, demisionând și refuzând anumite aspecte...
Ca rector al Universităţii Mihăilene, „văzând greutăţile de viaţă ale studenţilor,
s-a ocupat în primul rând de aproape de căminuri și a reușit să organizeze un
cămin de 400 de paturi în cele mai bune condiţiuni” (Raicovicianu 1938: 6); a
fost extrem de implicat și apropiat faţă de studenţi și problemele acestora.
Opera sa știinţifică a condus la propunerea de a fi inclus în rândul academicienilor; în acest sens, Gr. Ștefănescu, Victor Babeș și Gr. Antipa au redactat
rapoarte elogioase asupra lucrărilor sale, toţi pledând pentru accederea sa în
rândul Academiei Române. Nicolae Leon a refuzat, ca gest de pietate faţă de
memoria lui Vasile Conta, Mihai Eminescu, Ion Creangă sau Ion Luca
Caragiale, „a căror activitate literară sau știinţifică n-a putut fi apreciată de
către Academia noastră” (Leon 1927: 209).
Într-o zi de toamnă, pe 4 noiembrie 1931, Nicolae Leon a încetat din
viaţă. La câteva zile de la dispariţia sa, un fost colaborator, dr. Iamandi, își
amintea cu durere de maestrul său, profesorul Leon,
omul masiv și dintr-o bucată, pentru care tranzacţii de conștiinţă n-au existat în
viaţa sa, poate să rămână o pildă vie pentru toţi grăbiţii acestei vieţi. El a plutit în
sferele cele mai senine, a fost idealistul incorigibil în cea mai înaltă accepţiune a
cuvântului, și a primit loviturile crude ale soartei cu cea mai adâncă și admirabilă
resemnare stoică.
În plină viaţă, a avut imensa durere să-și piardă devotata tovarășă de viaţă, un
exemplar de frumuseţe clasică, lăsându-i în grea și trudnică grijă creșterea a
șase copii, din care cel mic abia văzuse lumina zilei. El a fost pentru ei și tată, și
mamă duioasă. Imensul gol al căminului n-a mai putut fi umplut niciodată, și
pustiul sfâșietor al sufletului lui a rămas același, până la ultima suflare a vieţei.
Cu toate vicisitudinile vieţei, el a știut să-i crească în mod exemplar și în
profundă dragoste de părinte, adorat de copiii săi, dând societăţii atâţia membri
distinși, care o onorează mult, după cum a onorat și pe părintele lor.
Sub acest raport, el a putut închide ochii, mai mult decât fericit. Adevărul ca om
de știinţă, și conștiinciozitatea ca om de suflet, au fost criteriile lui de conduită.
Frumoasă icoană a vieţei unui om!...
M-am plecat cu adâncă smerenie, în faţa mormântului de curând închis, care îmi
evocă nostalgia unui trecut frumos: am lăsat o lacrimă de adânc regret pentru
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sufletul așa de îndrăgostit de frumuseţile Naturei, și voi purta o pioasă amintire
unui mare și distins profesor (Iamandi 1931).

Adesea merg cu o floare la mormântul său, situat în apropierea bisericii
„Sf. Gheorghe” din Cimitirul „Eternitatea” din Iași. Aici l-am adus și pe amicul
C.O., împreună cu care am decis să organizăm vizita strănepoatei profesorului
Leon, pianista Elizabeth Sombart, în anul 2013. Periplul ieșean al strănepoatei
s-a încheiat la mormântul străbunicului, pe care-l vedea pentru prima oară și în
faţa căruia s-a rugat și i-a mângăiat chipul zâmbitor din bronz. Vizitaserăm
Muzeul de Istorie a Medicinei, Disciplina de Parazitologie, o expoziţie pe care
am organizat-o împreună cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
din Iași în memoria profesorului Leon, holul Rectoratului U.M.F. Iași și al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Muzeul Universităţii din Iași, strada ce
poartă numele „Dr. N. Leon” și casa din str. Toma Cozma în care presupuneam
că a locuit profesorul Leon și pe care strănepoata a recunoscut-o, după descrierile bunicii și după fotografii.
Întâlnirea cu Elizabeth Sombart m-a marcat și impresionat. Nu m-aș fi
gândit să existe o așa întâmplare, în vremea când adunam resturile statuetei
sau când mai salvam din documentele și cărţile sale ori scanam fotografii de
prin arhivele ieșene. Distrugerii trupului de cărţi și documente i s-a asociat și
sfărâmarea trupului de gips… Dar spiritul său n-a putut fi distrus. Zâmbetul
său, surprins de toţi artiștii care l-au reprezentat, în fotografie, în grafică sau în
sculptură, a sfidat orice hotărâre vremelnică a vreunei conduceri universitare și
ceva parcă a conlucrat și a condus la salvarea unor obiecte și documente, dar,
mai important, la întâlnirea cu sensibila artistă Elizabeth Sombart, ale cărei
delicateţe și sensibilitate îmi amintesc mereu de stăbunicul său, Nicolae Leon –
„o insulă de idealism” (Luca 1931).
Documente, fotografii, mărturii, puse la dispoziţie de către Elizabeth
Sombart, alături de amintirile străbunicului, publicate în perioada interbelică,
vor constitui baza de la care vom porni în alcătuirea unui volum pe care
intenţionăm să-l dedicăm, în viitorul apropiat, Profesorului Nicolae Leon.
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Nicolae Leon: A Flower and a lot of Grave-Diggers
This is a brief history of the beginning of my relationship with a personage:
Nicolae Leon. Professor of Parasitology, Dean of the Faculty of Medicine, Rector of the
University of Iași, a researcher and memoirist, a man dedicated to his students and to
the people who formed him, but most importantly, a moral man – an island of idealism.
He was refractory to all compromise.
The scientific work of prof. Leon is very rich: he studied malaria and
helminthiases, frequent diseases and very serious at the beginning of the twentieth
century; described new species of helminthes; his research on mosquitoes were
directed to the malaria problem in Romania. Nicolae Leon is considered the founder of
parasitology in Romania. An authorized representative of modern evolutionary school,
Leon was one of those who spread in the Romanian culture Darwinism and monism.
He wrote the first scientific study overview folk medicine in our country.
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Din schema comunicării literare, elementele care par să fi suferit de-a
lungul timpului cele mai multe mutaţii contradictorii sunt autorul și referentul/
contextul, celui dintâi proclamându-i-se chiar moartea, celui de-al doilea
minimalizându-i-se constant importanţa în favoarea mesajului, codului și
canalului. Cititorul-receptor pare să aibă de departe o soartă mult mai bună
decât cea a autorului, mai ales în ultimele decenii de multiplicare a teoriilor
lecturii. Toate valurile de artă pentru artă au căutat să elimine componentele
aparent „periferice” ale comunicării artistice, rezultând tot felul de aberaţii
autarhice, de parcă, vorba lui Virgil Ierunca, operele ar crește singure pe
margini de stradă. Extremele se întrevedeau deja odată cu explozia culturală a
sfârșitului secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea: toată literatura
va fi proclamată fie ficţiune-autoficţiune (în virtutea concepţiei că eul e altul,
asistând astfel, implicit, la idealizarea imaginarului), fie biografie-autobiografie
(rezultând, în fond, o re-creditare a realului). Cert este că speciile convenţional
denumite odinioară biografie sau autobiografie, memorii sau jurnal s-au tot
schimbat la faţă, au ţinut pasul cu vârstele succesive ale culturii, ajungându-se
la o sumedenie de formule hibride, practicate frecvent încă de la începutul
secolului trecut: poeme sau naraţiuni împletite cu pasaje diaristice, autobiografii în versuri, non-fiction literar (poetic sau narativ), ficţiuni memorialistice, romane și jurnale indirecte, poeme autobiografice, pseudojurnale, antimemorii, antibiografii etc. Ce au în comun toate aceste ramificaţii este atenţia
acordată vieţii intime, reflecţiei personalizate, rezultând cărţi în care fiecare
autor, sastisit să tot fie „un altul”, își asumă ostentativ identitatea: „Critica
modernă a căutat să determine, de multe decenii, pe altul în eul care enunţă: e
timpul să caute acum eul care se deghizează în altul ...” (Simion 2002: 17). După
modernismul elitist din interbelic, promovând și provocând „dezumanizarea
artei”, ca să preluăm celebra formulă a lui Ortega y Gasset, perioada postbelică
asistă la „întoarcerea autorului” și reumanizarea artei, în ciuda experimentelor
structuraliste. Anterior, multe condeie s-au întrecut în a se manifesta pro și
contra intimismului – cazul G. Călinescu la noi, oroarea lui Liviu Rebreanu de
„hiperbolizare a eului”, cu toate că va scrie jurnal, celebrele opinii ale lui Paul
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Valéry și ale lui Marcel Proust etc. Cultura pudorii și teama de intimism au
prevalat, ca și o tentativă utopică de a situa literatura într-un spaţiu autonom.
Dezideratul scriiturii impersonale sau mult râvnitul grad zero încep să dispară,
istoria vie de după Al Doilea Război Mondial începe să se opună istoriei conceptualizate, impersonalizate, arhivate, completând-o și nuanţând-o. Memoria
privată, istoria mică, a sinelui și a familiei, implicând estomparea socialului, își
are locul ei aparte în motorul universal generator de texte și nu va mai fi
privită ca formulă marginală. Așa-numita obiectivitate lasă din ce în ce mai
mult loc subiectivităţii, și ca strategie literară, și ca viziune asupra lumii. Acasa
nu mai e doar într-un cuvânt rostit de altul, ca să-l parafrazăm pe Nichita
Stănescu sau, în cuvintele critico-teoretice ale lui Eugen Simion: „Nu merită,
oare, eul biografic, adică omul trimis la plimbare, să ne interesăm de soarta
lui?” (Simion 2002: 8). Rezolvarea disjuncţiei eu profund/ auctorial vs. eu
biografic/ empiric se face eliminând obligativitatea disjuncţiei: „Nu cumva
memoriile, eseurile biografice, autobiografiile ca atare reprezintă o revanșă a
autorului eliminat din ecuaţie?” (Simion 2002: 9).
Cum menirea prioritară a scrierilor autobiografice și memorialistice
rămâne aceea de a conserva existenţa („dosare de existenţă”, documente de
viaţă), aluviunile (auto)ficţionale variate sunt menite să corijeze, să unească
imaginarul și realul ca lumi complementare deopotrivă de legitime. Între
acestea, un loc aparte îl ocupă scrierile despre părinţi și copii în care gradul de
autenticitate atinge cote superioare și ca efect de stil, și ca implicare a existenţialului. Dintr-o zonă de aparent minorat tematic – eludând obsesia cunoașterii
și autocunoașterii și spectacolul ideatic ce definesc operele tradiţionale din
câmpul biografic și memorialistic – sintaxa familială exersată incipient în
interbelic de Ion Pillat și de Tudor Arghezi devine topos central în epoca biografismului. Textul viu, prin analogie cu metafora vie, este textul direct motivat
existenţial, nu doar cultural. Esteticul rămâne la stadiul de efect, nu de ţintă
prioritară sau, oricum, nu singura ţintă. Funcţia emotivă devine declanșator al
textului iar finalitatea va fi și una terapeutică, mai mult sau mai puţin
conștientă: cititorul model nu e doar abstract, ci în primul rând copilul/
părintele pierdut sau copilul devenit adult, adică un interlocutor iubit. Cititorii
concreţi, la rândul lor, nu pot fi decât empatici.
Amintirile copiilor. Cartea de doliu și poezia pe cord deschis
Litera acuzată frecvent în scrierile diaristice că „ucide”, pe urmele
versetului apostolului Pavel, sau că e moartă, în trena antiliteraturii care însoţește acest tip de scriitură, nu se mai regăsește în cărţile despre dispariţia celor
dragi decât într-o foarte mică măsură. Cuvintele sunt revalorizate, își recapătă
forţa întemeietoare de punţi între fiinţe și între lumi, funcţionând ca în cazul
textelor sacre – conectori între prezenţă și absenţă. Despre pomenirea morţilor,
Jan Assmann spune că reprezintă „punctul iniţial și centrul a ceea ce înseamnă
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1

cultul amintirii” . Radu Vancu subliniază o asemenea evidenţă în prima pagină
a amintirilor pentru tatăl său: „moartea celor dragi e cel dintâi lucru despre care
a ţinut literatura, prin gura lui Ghilgameș, să ne vorbească”. Rememorarea nu
ţine doar de momentele constructive, ascendente ale vieţii, ca în autobiografiile
tradiţionale, constituind și romane ale formării, ci și de colapsuri și impasuri,
de traume devenite și ele parteneri de existenţă. În consecinţă, literatura
funcţionează și ca un analgezic temporal: „În cartea aceasta, moartea unui om
drag se străduiește să moară” (Vancu 2010: 5).
Deja clasicizatele Kaddish-ul lui Leon Wieseltier sau Jurnalul de doliu al
lui Roland Barthes sunt explicit scrieri menite să vindece, să transfere șocul și
disconfortul în literă. Din seria de texte de graniţă din literatura noastră, merită
repomenite editări actuale, precum corespondenţa Ecaterinei Bălăcioiu, Scrisori
către Monica, în care cuvântul recapătă din forţa lui originară mai mult ca
oriunde – reface o lume, acoperă distanţe insurmontabile. Dacă nu vindecă,
atunci măcar face suportabilă durerea, suferinţa tabu. Scrisul devine mai mult
decât literatură, o soluţie pentru supravieţuire, încărcată cu o forţă emotivă și
spirituală aparte. Pe portative similare, în Portretul lui M, Matei Călinescu
suplimentează prin amintire literară existenţa fiului dispărut, încât acest tip de
scriitură anulează toate crizele limbajului care se întoarce la funcţia lui certă de
mediator. Scrisă în 40 de zile de la moartea lui M, cartea tatălui leagă lumile și
reface pacea interioară. Nici obsesia literaturizării păguboase care apare în
jurnalele și memoriile clasicizate nu-și are locul aici decât într-o măsură foarte
redusă. Boala, agonia și moartea nu mai lasă loc pseudo dramelor autoreferenţiale, pentru că, în fond, protagonistul acestor scrieri nu e autorul, aflat
într-o perioadă de prag prelungită, suspendat în intervalul doliului, ci fiinţa
dragă dispărută. Mitul personal și Narcis privindu-se excesiv în oglindă nu mai
reprezintă infrastructura imaginarului. În termenii lui Jankélévitch din Tratat
2
despre moarte, avem de-a face cu o „moarte la persoana a doua” . Pe de altă
1

„Dacă ea [amintirea] este în primul rând raportarea la trecut, şi dacă trecutul ia
naştere atunci când devenim conştienţi de diferenţa dintre ieri şi azi, atunci moartea
este experienţa originară a acestei diferenţe, iar amintirea care se leagă de cel mort este
forma originară a amintirii culturale” (Assmann 2013: 61).
2
„[...] între moartea altuia [moartea la persoana a treia], care este îndepărtată şi
indiferentă şi moartea proprie [moartea la persoana întâi], care se află chiar în fiinţa
noastră, există proximitatea morţii aproapelui. Tu reprezintă într-adevăr primul
Celălalt, un celălalt imediat, altul şi non-eul în punctul său de tangenţă cu eul, limita
proximă a alterităţii. Astfel, moartea unei fiinţe dragi este aproape ca a noastră,
aproape la fel de sfâşietoare ca a noastră; moartea unui tată sau a unei mame e aproape
moartea noastră, iar într-un anume fel ea este într-adevăr moartea proprie: cel
neconsolat îl plânge aici pe cel de neînlocuit. [...] Cât despre moartea părinţilor noştri,
ea face să dispară ultimul intermediar între moartea la persoana a treia şi moartea
proprie; ultimul paravan ce separa moartea noastră personală de conceptul morţii a
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parte, pentru astfel de cărţi este nevoie și de foarte mult curaj – ele răspund
unei poetici a ecorșeului, fac parte din categoria „cărţilor crude”, pentru că
presupun renunţarea la turnul de fildeș tematic, alcătuit din tot soiul de
abstracţiuni și înregistrează atacul periculos asupra tenebrelor și temerilor per3
sonale: „A/ scrie poeme metafizice e o/ lașitate oricum” (Vancu 2015: 78) .
Cărţile despre părinţii pierduţi scrise de Radu Vancu (Biographia litteraria,
Amintiri pentru tatăl meu, Frânghia înflorită, Cantosuri domestice), Marius
Chivu (Vântureasa de plastic), Livia Iacob (Nu toți suntem îngeri) se află în
această zonă a poeziei pe cord deschis. Anterior, volumul celebru al Ilenei
Mălăncioiu, Sora mea de dincolo, introducea în literatura română problematica
traumei personale la cote artistice nebănuite. Cuvintele recuperează afectiv,
viaţa de hârtie o prelungește pe cea propriu-zisă, trauma se poate exorciza parţial prin litere. Esteticul se piteşte cuminte în faţa existenţialului, cu toate că
efectele sale nu lipsesc, dimpotrivă, armonizează suferinţa şi moartea.
Mormântul de litere îi închide deopotrivă pe vii și pe morţi ca într-un uter
abstract, o lume alternativă, a viilor și morţilor împreună, lumi care nu se pot
întâlni în ordinea limitată a realului: în cartea lui Marius Chivu, avem și o
fotografie a autorului-copil alături de mama sănătoasă și fericită, ţinându-l în
braţe. Prin analogie cu ideea „copilului interior” din psihologie, prin acest tip
de transfigurare a suferinţei apare „părintele interior”, într-un proces de
re-scriere a realităţii, care, paradoxal, reiterează durerea pentru a o metaboliza,
îi dă o coerenţă și un sens inexistente în ordinea realului, într-un fel de
exorcizare a absurdului. Și în scrierile de familie ale lui Cristian Popescu
tragicul era silit să se anuleze prin ironie și grotesc, traumele se tratau estetic.
În fond, o astfel de componentă tematică resuscitează inervaţiile obosite ale
literaturii și o întoarce la structurile și finalităţile originare.
Amintirile în versuri ale celor trei contemporani surprind poezia
coexistenţei familiale, dispărută odată cu părintele, dar și momentul zero, al
întâlnirii nemiloase cu moartea și prelungirea ritului de trecere:
în poemele acestea/ scurte, funeral furioase,/ nu veţi întâlni metafore,/ fiindcă
moartea celui mai drag/ nu e o figură de stil,/ e o pasăre înlemnită/ și tristă în
zbor/ care se uită la mine cu ochii/ coloraţi,/ caleidoscopici/ ai copilăriei (Iacob
2013: 1314).
căzut; […]. Aşadar, moartea tatălui şi a mamei reprezintă pentru fiecare om trecerea de
la mediat la imediat” (Jankélévitch 2000: 28–29).
3
„Rareori am citit o mai radicală încercare de a plasa metafizicul pe o poziţie de
inferioritate faţă de banalităţile existenţei”, spune Mircea Mihăieş despre Kaddish-ul lui
Leon Wieseltier (Mihăieş 2009: 41).
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Uneori, părinţii răspund din lumea celor drepţi – în Frânghia înflorită și
în Nu toți suntem îngeri – sau reînvie prin scrisorile trimise odinioară copilului
aflat la studii în alt oraș (Vântureasa de plastic, 2012). Marius Chivu dovedise și
prin îngrijirea antologiei Cartea cu bunici că toposul familiei poate hrăni o
expresie foarte fericită literar. Vântureasa de plastic este un transplant estetic
de cordon ombilical: „dintre furtuni și tuburi transparente/ e rândul meu să-i
aștept primul scâncet/ în acest salon/ cu uterul rece de faianţă” (fire subţiri de
plastic, p. 15). Una dintre concluziile poetului se poate extinde fără teama
vreunui risc la nivelul întregii experienţe umane și al întregii arte a lumii:
„convieţuirea cu moartea te face să iubești” (în preajma mor ii cau i iubire,
4
p.72) . Amintirile în versuri încep cu telefonul care anunţă ultimele ceasuri ale
mamei și durerea trecutului redevine prezent. Vorbind cu sine la persoana a
doua, copilul-poet face terapie prin dialog cu sinele speriat, suferind, îngrozit
de neputinţă. Patul de spital, saloanele, institutul de transfuzii, operaţia – „un
Dumnezeu în halat reface lumea/ pentru un singur om”; „aceasta e clipa în
care/ gândurile/ toate gândurile se transformă în rugăciuni/ ca apa în vin”
(doar aşteptarea a mai rămas, p. 14) – perfuziile, patul pe rotile, grotescul
biologiei, pierderea memoriei construiesc un scenariu tragic și copleșitor.
Bandajele culturale – „Cartea spune că noi vom fi cei mângâiaţi!”, „suferinţa
zugrăvește icoanele-n saloane” (p. 40) – nu pot nici ele atenua durerea, de
vreme ce moartea mamei nu se poate învăța vreodată: „carnea oricum e
tristă/ iar cărţile merită să rămână și/ necitite” (p. 52). Încercările de autoconsolare și rezilienţă iau forma telegrafiată a spovedaniei unui suflet
scurtcircuitat de șocul pierderii: „toate acestea:// deznădejdea mila speranţa/
duioșia dragostea fricile/ amintirile mele împletite coroană/ pentru fiecare zi în
care/ am ignorat certitudinea că/ în echilibrul precar al lumii/ unul din noi/
oricum va muri/ înaintea/ celuilalt” (p. 35). Dragostea filială asigură cuvintelor
o altfel de respiraţie – „m-am ras în cap să nu fie singură/ nici unul nu mai
suntem ce-am fost/ din fericire/ numai eu îmi voi aminti” (fiecare tresărire,
orice spasm, p. 22) – iar șoapta nerostită a mamei către fiul ei cuprinde miracolul care anulează din tragismul morţii, învingând-o prin sublimul dragostei
materne: „tu ești poarta prin care se intră în sufletul meu!” (chinuită ca
oricare, p. 26), „nimeni nu te va iubi la fel de mult/ dar eu sunt singura pe care
ai voie s-o părăsești” (n-a mai rămas nimic aici, p. 70).
În Amintiri pentru tatăl meu, Radu Vancu își explică de la început marea
temă a operei lui poetice: „moartea celor dragi nu se învechește niciodată.
Mortul putrezește, moartea lui nu prinde nici măcar mucegai” (2010: 5). Astfel,
purtând „coroanele de spini ale amintirilor”, fiul îi dă tatălui o viaţă de hârtie în
mai multe cărţi, îi povestește ce s-a mai întâmplat în lipsa lui râvnit temporară,
4

În plus, literatura poate conserva această formă autentică a iubirii: „Textul –
mai puternic decât suferinţa şi decât moartea” (Mihăieş 2009: 33). Identitatea de fiu/
fiică şi cea de scriitor nu se exclud.
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îl întreabă, îl ascultă, face exerciţii de teodicee: „îmi ascult inima cu dicţia ei
perfectă:/ ta-ta ta-ta ta-ta ta-ta ta-ta” (Ghepardul din Monstrul fericit 2009: 28).
Cărţile citite îi oferă un mediator al experienţei personale: în texte ca Geneza
metaforei și sensul amintirilor sau Reactivități livrești Radu Vancu face o lectură
intimă a marilor scriitori și folosește transplanturi salvatoare. Confesiunile
monstrului fericit. Un apolog propun o formulă autobiografică directă: „aveam
nouăsprezece ani și patru luni, stăteam lângă corpul tatălui meu, cald încă,
paramedicii trebăluiau conștiincioși pe lângă el și, pe măsură ce realizam că
moare sau că e deja mort, lumea se derealiza încetul cu încetul” (Vancu 2009:
52). Cea de-a doua figură paternă este a lui Mircea Ivănescu, maestrul de la care
discipolul a deprins nu doar arta poeziei, ci și tehnicile desprinderii de
existenţa imediată și de iremediabilul morţii: „să te gândești la poeţii pe care îi
iubești ca la niște fantome/ bântuind incontinent meterezele elsinorului tău”
(camelia e supărată în biographia litteraria 2006: 54). Frânghia înflorită, volumul
împăcării cu moartea, unit tematic cu Antologia orășelului Spoon River de Edgar
Lee Masters și La lilieci al lui Sorescu, e „un musical cu un cimitir care începe
să vorbească prin somn” (2012: 17), un volum de poeme plus comentarii autoreferenţiale și autobiografice legate de laitmotivul „Ce-ţi spune unul dintre morţii
tăi/ cei mai dragi, cel mai iubit dintre morţi,/ când te lasă inima să-l visezi”. Din
comentarii, de reamintit e felul în care Radu Vancu își justifică opţiunea
tematică: „Poezia e artă de familie”, în consecinţă, se declară „poet domestic,
poet de familie” și subliniază că scrie „literatură pentru cei dragi” (p. 47, 50).
Comentariul-cheie în jurul căruia se rotesc toate sensurile mari ale textelor sale
rezolvă cel mai bine problema interpretării: „Fie că-i vorba de tata și de mine,
fie că-i vorba de mine și de Sebastian, toate poemele astea sunt bântuite de
fantasma unui bărbat îndrăgostit de fiul său” (p. 63). Așadar, expresia iubirii
familiale prevalează asupra fatalităţii biologice. În Cantosuri domestice,
„neurochimia terorii” se întoarce. Tangajul amintire-realitate-imaginaţie de poet
avertizează indirect asupra pactului de lectură, care nu trebuie să se limiteze la
convenţional, la autoreferenţialitate sau fantasmatic: „e/ ca atunci când te-ai
dus cu tata/ cu cortul (nu te-ai dus niciodată/ cu tata cu cortul)” sau „Ochii
câinelui tăi/ Rulfo după ce te-a mușcat de/ umăr (n-ai avut niciodată un/ câine,
Rulfo sau altfel)” (2015: 54). Cruzimea existenţei, concreteţea groazei, angoasa
inexplicabilului invadează din nou sintaxa poetică, pentru că moartea tatălui a
deschis fanta absorbantă spre vid: „Când spun că mai mereu/ îmi simt corpul ca
o hârtie igienică/ mulată peste nimic/ nu fac metafore” (p. 66).
Livia Iacob își începe volumul-rugăciune cu descrierea unui drum rău spre
centru, spre acasa unde moartea subită a tatălui a răsturnat toată coerenţa lumii:
destul de simplă, șerpuitoare totuși/ e povestea:/ un drum lung în noapte,/
viteză, viteză, viteză,/ faruri care la nesfârșit îţi rămân acolo,/ pe retină,/ ca o
injecţie cu adrenalină/ în inima mortului,/ încă nu vrei să știi,/ viteză, viteză,
viteză,/copilul îţi plânge în braţe,/ pe piept/ se foiește,/ în dreptul inimii,/ și la
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capătul lumii/ o mașină de poliţie,/ încă nu vrei să vezi,/ viteză, viteză, viteză,
viteză,/ condoleanţe, ţi se spune,/ și atunci nu mai încape/ îndoială,/ viteză,
viteză, viteză, viteză, viteză,/ a inimii care încă plutește/ pe deasupra obiectelor
mute din încăpere [...] (2013: 7–8)

Pe alocuri cu tonalităţi de bocet și descântec, alteori exprimând nevoia
de iertare – „și iartă-mă, tată,/ astăzi nu te aștept într-o biserică,/ astăzi/ te
aștept într-o carte” (p. 47) – poemele scurte ca momentul dintre viaţă și moarte
surprind simplitatea nudă a iubirii filiale:
mi-e tare dor de tine, tată./ cum să înţeleg/ că n-o să te mai văd/ niciodată/
decât cu ochii mincinoși ai minţii,/ dar cine are minte, tată,/ și/ și cui îi
folosește?/ mintea e o sumă de spaime deghizate frumos/ în care nimeni,/ până
la capăt,/ nu crede (p. 33–34).

Graniţele aparent insurmontabile între cele două tărâmuri încep să se
deschidă cu ajutorul imaginarului poetic alimentat de iubire, tatăl răspunde
și-și liniștește fiica, încât comunicarea nu se rupe, în pofida absenţei: „fiecare zi
e o clepsidră nevinovată/ care ne aduce pas cu pas mai aproape” (p. 37).
Moartea proprie se transformă într-un antidot care face suportabilă
despărţirea, iar lumile se pot suprapune dincolo de limitele fenomenale: „cu
singurătatea sub pernă/ și câteva amintiri/ să îmi ţină de cald,/ stau/ și chem/
și mă rog./ unul dintre noi/ tot trebuie,/ la urma urmei,/ să vină/ în
întâmpinarea celuilalt” (p. 21). Livia Iacob își transferă existenţa în text, acolo
unde extincţia poate fi zădărnicită și cel dispărut poate deveni coautor al
poeziei perfecte – „poemele pe care le scriem împreună, tată” (p. 17). Efectul
soteriologic al cuvântului îi confirmă arhetipalitatea, pentru că, la sfârșit, ca și
la început, va fi tot cuvântul, întemeietor al unui alt fel de realitate: „vom fi
două uriașe poeme fericite” (p. 62). Creditat până la capăt, limbajul reușește
ceea ce fiinţa umană nu poate, acoperă viaţa și moartea deopotrivă cu „o mie și
una de povești de dragoste” (p. 64). Acest final al volumului Nu toți suntem
îngeri stă sub semnul seninătăţii și împăcării, în spiritul învăţăturilor anterioare
ale tatălui: „tot timpul în care te căutam să-ţi vorbesc/ și râdeai/ și-mi spuneai/
că o să avem destulă vreme/ să ne plângem de milă” (p. 50-51).
Iată că, deși mai puţin explicit decât în Kaddish-ul lui Leon Wieseltier,
toate aceste cărţi sunt deopotrivă rugăciuni pentru părinţi și încercări de recuperare a sacrului. Cititorul, la rândul său, poate face cu greu alt tip de lectură
decât aceea de identificare. Pentru că ar fi de prisos, ori chiar inadecvat.
Amintirile părinţilor. Microarmonia familială
În aceeași sferă tematică a familiei, paginile despre fericirea de a fi
părinte scrise de Ana Dragu (Mâini cuminți. Copilul meu autist), Dan Coman
(Dicționarul Mara), Radu Vancu (Sebastian în vis), Ioana Nicolaie (Cerul din
burtă), Iulian Tănase (Adora) conservă miracolul și timpul care, neconsemnate,
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își pot estompa din intensitate. Scrisul poate salva momentele de graţie, astfel
de texte sunt, la rândul lor, terapeutice pentru că imortalizează fragmente de
existenţă fericită supusă trecerii. În plus, copilăria facilitează accesul la
imaginarul fără limite, îl contaminează pe părintele-autor cu limbajul infantil
de o expresivitate aparte tocmai pentru că nu e intenţionat sau conștient.
Ludicul e împrumutat de adult și, la fel ca în Experimentul Zaica, literatura
pălește în faţa naturaleţii limbajului liber faţă de convenţii iar idilismul
domestic devine cuceritor. Altfel spus, poetica spontaneităţii, convenţie a
diarismului, se ilustrează prin vocabularul și sintaxa inedite ale celor mici.
Rezultă fermecătoare texte de graniţă: poezia, basmul ri(t)mat și romanul
poematic au o componentă biografistă deloc disimulată pe care se pot altoi
fascinante lumi imaginare, irigându-se reciproc. Cum tematica predispune la
idealizare, ne-am putea aștepta la recitative psihologizante despre o stare greu
de tradus în cuvinte. Prea puţin din toate acestea – cărţile pomenite creditează
în egală măsură limbajul expresiv și existenţa, imperativul originalităţii, chiar
dacă anxioase pe alocuri, și ADN-ul universal.
Adora lui Iulian Tănase, urmat de Experimentul MAMATATA din 2015,
sunt, de asemenea, cărţi despre copilărie și impulsul de vitalitate suplimentară
dat maturilor. În primul volum, purtând numele fiicei (Dimitrie Stelaru își
cântase și el odinioară fiica în poeme, pe Eumene) ne întâmpină o atmosferă ca
în Zenobia lui Gellu Naum, cu imaginarul suprarealist activat – „punctul de
adoraţie” unde „vom trăi doar ce-am visat, nimic mai mult”. Existenţa capătă
stranietatea senină a visului perfect odată cu noua viaţă din viaţa autorului:
„Punctul de adoraţie e ora de aur e ora de dor e dorul din zori/ e ora Adora”
(Tănase 2009: 48). Poemul adorației paterne, Poemul tatălui și-al fiicei sunt
declaraţii de dragoste și semne ale intrării într-un spaţiu sacru al devenirii.
Cerul din burtă scris de Ioana Nicolaie, subintitulat roman, e un inedit
jurnal de sarcină în care mama îi vorbește copilului în gestaţie, debutând cu o
expresie fericită în candoarea și dragostea ei: „Dragă fată, dragă băiat,
Împreună suntem un test cu dungi rozalii” (2010: 11). Poveștile altor mame,
ghidurile de sarcină, complicaţiile medicale, amintirile din copilăria în comunism, superstiţiile, sfaturile, prognozele despre natalitate și suprapopulare,
partenerul Mir și liniștea lui balsamică sunt rampe care construiesc o carte a
stărilor de spirit diverse traversate de o femeie însărcinată. „În burta mea ești
nervi și mușchi în reţele. Începi să ai oase și muguri de dinţi. Pleopiţe străvezii
și piciorușe gata de fugă. Ai patruzeci de grame, ești cât un măr dat în copt” (p.
37). Schimbările, un fel de suprapunere de identităţi, sunt înregistrate cu
încântare și teamă discretă: „Încep să ocup un alt trup” (p. 44), iar momentul de
mare graţie, primul răspuns al copilului, va fi consemnat în 12 octombrie: „În/
jurul/ orei/ 23/ l-am simţit/ prima oară./ Trei ciocănituri/ în peretele mut./ Trei
ciocănituri blânde și bune”(p. 65). Ca și în cazul altor părinţi-autori ca Ana
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Dragu sau Radu Vancu, Ioana Nicolaie are parte de revelaţia-cheie: „Cerul din
burtă e aidoma unui colac de salvare” (p. 166).
Dicționarul Mara din 2009 al lui Dan Coman, subintitulat ghidul tatălui:
0–2 ani, surprinde cu multă autoironie și inevitabilă duioșie schimbările pe
alocuri traumatizante de ritm vital pe care le presupune venirea pe lume a
primului copil. Secvenţele de imaginar suprarealist concurează realismul dur al
nopţilor nedormite, poetul-tată nu elimină chinul parental, dar îl edulcorează
estetic. Nurofenul, mărul cu biscuiţi, frica, alăptarea fac parte din cosmosul
poetic. Inevitabil, viaţa bate literatura: „în faţa unei fetiţe de trei luni/ vorbele
de om sunt impracticabile.// căci în faţa acestei fetiţe de trei luni/ dintr-o
singură mișcare/ pielea inimii se întinde prin tot corpul/ până direct peste
gură” (vorbele mari ale omului, p. 30), dar și literatura își ia revanșa: „nici nu
deschid bine ochii și iată-mă legat de un copil/ ca de-un ţăruș în mijlocul
sufrageriei” mărturisește urmuzian poetul în tatăl (după cinci zile) (p. 62).
Duduind intertextual, poemul-basm rimat al lui Radu Vancu, Sebastian în
vis, e o ingenioasă construcţie care amintește ca tehnică de Unde fugim
de-acasă de Sorescu: „Sebastian în vis e Sebastian din trezie făcut poezie” (2010:
7). Nici urmă de anxietate a influenţei, dimpotrivă, în faţa vieţii începute în
candoare cuvintele își recunosc limitele: „Faţă de ochișorii lui visând, Arta e
pitică” (p. 8). Părinţii sunt contaminaţi de bucuria de a trăi - „Pe lângă frenezia
ekstazei noastre, paradisul e găselniţă” (p. 9); „Toarnă în tati biberoane de
endorfine și îl agită bine-bine” (p. 13) - și întreg universul va fi la dispoziţia lui
Sebastian, care-i face o meritată terapie cu ingenuitate lui Nietzsche devenit
„Nietzschuleţul”, transformând Supraomul în ...Omuleţ. Nu doar reparaţiile
culturale sunt cuceritoare, ci mai ales armonia liniștită a Paradisului Camil
Sebastian, în care viaţa a triumfat asupra morţii.
Într-o zonă mai apropiată de canonul autobiografic se află două cărţi
recente, scrise de mame, Povești cu scriitoare și copii, volum coordonat de Alina
Purcaru, respectiv Mâini cuminți. Copilul meu autist, de Ana Dragu. În 2010,
Mihaela Miroiu și Otilia Dragomir coordonau o antologie intitulată Nașterea.
Istorii trăite în care mai multe mame relatau întâmplări diverse legate de
momentul aducerii pe lume a copiilor. În Povești cu scriitoare și copii, aceeași
tematică – relaţia maternităţii cu scrisul – este tratată diferit de la o autoare la
alta: domină amintirile în cea mai mare parte, alteori se preferă formula
corespondenţei fictive care să insereze aceste amintiri (Luminiţa Marcu) sau
chiar aceea a unei proze scurte (Ioana Morpurgo). Umorul și nevrozele se
întâlnesc cordial cu duioșia și nostalgia. În Povești cu scriitoare și copii,
autoarele probează faptul că textul autobiografic dezvoltă problematica
scrisului mai mult decât alte formule, într-un permanent tangaj uneori
halucinant, alteori echilibrat între viaţă și cărţi. Parcurgem un regal confesiv,
asistăm la un divan al mamelor-scriitoare din care se desprinde fericirea dificilă
de a avea copii și de a scrie, ilustrată în stiluri diferite, direct biografice sau
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mediate ficţional. 100 de zile de Ioana Morpurgo surprinde existenţa în două
lumi a prozatoarei, dar și coexistenţa lumilor ca atare: un personaj abandonat
temporar din pricina urgenţelor maternităţii prinde viaţă și îi bântuie existenţa
imediată. În textul Simonei Popescu, un copil reface printr-o replică echilibrul
lumii: „A aflat că nu există Moș Crăciun chiar de la bunica ei pe care a tras-o de
limbă până a cedat! Ce lovitură! După ce a plâns toată ziua, spre seară, sfârșită,
îmi spune cu glas stins: «Nu există Moș Crăciun!» și-apoi, oftând ca un copil ce
e : «Dar bine că există Dumnezeu!»” (p. 172). Miruna Runcan, cu un copil mort
într-un accident de mașină și o sarcină în doliu, cu un desen al destinului care
pare desprins din „identităţi ficţionale” (p. 189-206). Mihaela Ursa și maternitatea ca „dezintoxicare discursivă” (p. 228), prilej pentru conștientizarea
„bogăţiei prealfabetice a existenţei” (p. 234). Poemele audio ale Elenei
Vlădăreanu, cu sunetele emise de copil, de jucării, de apa clipocind la băiţă și
toate celelalte amintiri pulsând de iubire și nostalgie.
Efectul de literatură al realului
Ana Dragu, cu un capitol și în volumul colectiv despre scriitoare și copiii
lor, dezvoltă epic, în Mâini cuminți, o situaţie existenţială aparent fără ieșire:
cum poate o mamă să își ajute copilul autist, o carte despre „aerul care se
termină în ziua când afli că ai un copil cu adevărat autist”, un copil „care va fi
toată viaţa autist și care pare că s-ar fi descurcat mai bine pe oricare altă
planetă” (2015: 87). Bogdan Alexandru-Stănescu o numește potrivit în prefaţă
„o carte profund altruistă” (p. 8). Cartea e sfâșietor de frumoasă, mai ales că
Micul Prinţ Sașa, copilul ţinut în lighean pe când era bebeluș, care a învăţat
târziu, greu, cu terapie îndelungată să vorbească, nu e doar o fiinţă cu auz
absolut, care percepe lumea pe note muzicale, ci și un poet înnăscut, care percepe literal toate expresiile idiomatice și metaforele, exprimându-se într-un
limbaj de invidiat de toţi manipulatorii atenţi ai cuvântului sugestiv: „Ţine-mă
în braţe, nu mă vărsa pe jos!” (p.9), „Mama, îmi curg degeţelele” (p. 15) „M-am
murdărit pe părţile corpului” (p. 23), „Uite-l pe mama!” (p. 29), „Nu mai plânge,
mama, că îmi faci plâns și mie!” (p. 42), „Glumă-te, mama!” (p. 49) „Nu-s trist.
Sunt important!” (p.50), „Se bâlbâie oala!” (p.63), „Îmi cânţi tu, mama, Sonata
lunii de Botovăn, că vreau să mă dorm?” (p. 91), „Mă uit în oglindă să văd ce
mai fac” (p. 109).
Nu doar replicile lui Sașa sunt cuceritoare, ci și lumea lui aparte, în care
nu există graniţe între real și imaginar, în care un umeraș poate ţine companie
și în care un balon invizibil trebuie plimbat consecvent de acasă la școală și
invers. Desigur, există și o latură atroce a acestei lumi, rezultată din insensibilitatea la durere, din insomnii și ţipete, dintr-un „La mulţi ani!” pe muţește,
din fuga printre mașini după un porumbel la 2 ani sau mersul pe balustrada
balconului. Ana Dragu surprinde la temperaturi înalte inclusiv estetic toată
spaima de necunoscut și de diferenţă pe care o trăiește o fiinţă umană
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neurotipică în faţa unui copil diagnosticat cu autism: „Avea aproape 4 ani.
Mânca numai pământ și supă de tăiţei. Scrâșnea încontinuu din dinţi, l-am
surprins de trei ori ștergându-se la gură cu pisica, repeta doar câteva cuvinte și
nu suporta oamenii” (p. 30).
Tragismul iniţial se convertește treptat într-o formă specială de sublim, în
care părintele înţelege indirect de la copilul său că limitele realului nu sunt deloc
cele pe care le știa. Iniţierea e reciprocă și deschide porţi nebănuite ale lumii:
Un copil din bucăţi. Cam asta plimb eu prin parc, pe străzi, la piscină. Își scutură
mereu mâinile pentru că nu și le simte. Se învârte mereu în cerc în încercarea
disperată de a-și simţi întreg corpul. Dacă își rupe vreun os, ca astă iarnă, nu
simte durerea, însă dacă încerci să-l mângâi ușor pe umăr, începe să ţipe ca din
gură de șarpe. La fel și dacă insiști să te privească în ochi.
- Nu mă pot uita la tine, că mă arzi la ochi, mama! (p. 23)

Dragostea mamei face minuni și, mai ales, îi face pe cei doi să se adapteze
fiecare în lumea celuilalt. Nu doar Sașa ajunge să comunice cu ceilalţi din ce în ce
mai bine, ci și mama reușește să pătrundă într-o altfel de reprezentare a
existenţei, tulburător de frumoasă în stranietatea și candoarea ei:
-

Ce faci, Sașa, nu dormi?
Ăăăă, bine fac, vorbesc singur.
Păi, și nu vrei mai bine să vorbești cu mine?
Pentru ce? (p. 157)

Cartea surprinde și relaţia cu celălalt copil, Aria, fetiţa neurotipică, sora
mai mare a lui Sașa, un sprijin considerabil pentru mamă, care la 6 ani îi cere
lui Moș Crăciun autism, echivalându-l cu atenţia excesivă a celorlalţi. Aceeași
mamă care mușcase un câine de bot ca să o apere când era bebeluș și care acum
scrie povești speciale pentru băiatul ei care nu poate pricepe în ruptul capului
logica melodramatică a textelor de tipul Stejarului din Borzești. Povestea despre
Nimeni este un exemplu perfect de terapie prin limbaj, și nu doar Sașa are
parte de un asemenea tratament subtil. Secvenţa autobiografică se încarcă de
semnificaţii metalingvistice, mama și fiul provoacă latenţe ale semnului, uitate
din pricina uzului:
- Cu cine vorbești iar?
- Cu nimeni.
- Cu nimeni, ok! Hai că vorbesc și eu cu nimeni. Ba mai bine vorbesc cu mama
lui nimeni. Mama lui Nimeni, te rog să-l chemi pe Nimeni acasă, că e noapte și
Sașa e obosit! Auzi, mama lui Nimeni? Dacă nu îl chemi acum acasă, îi rup un
picior și îl bat la fund cu el. M-am săturat să se tot ţină după noi pe stradă! Ce
fel de familie aveţi, de-ţi umblă copilul toată ziua și toată noaptea pe drum și
nu-l lasă pe Sașa să vorbească cu noi? Să nu-l mai prind aici, că nu știu ce fac. Ai
înţeles? Pleacă, măi, de aici! Du-te acasă la mama ta și lasă-l pe Sașa în pace, că
ne-am săturat de tine. Vezi că te prind și nu știu ce-ţi fac! Nu te mai suport,
Nimeni! Dispari!
139

Loredana Cuzmici
Vociferez și gesticulez în mijlocul străzii, nervoasă. Dau din mâini și din
picioare, fugăresc un nimeni imaginar. Aria râde, crede că mă prefac. Sașa tace,
se întoarce spre mine, mă fixează cu privirea:
- Nimeni nu există. Vorbesc singur! (p. 138-139)

Atmosfera cărţii devine din ce în ce mai solară de la o pagină la alta,
textul pledează indirect pentru curajul de a accepta și înţelege diferenţele între
oameni ca o mare șansă, în fond, scuturând din prejudecăţile penibile și reprezentările-șablon ale lumii:
-

Cum ești tu?
Bucuros!
Bravo. Ești bucuros! De ce ești bucuros?
Pentru că am colţurile gurii în sus. (p. 161)

Anterior Mâinilor cuminți, în capitolul copii din antologia coordonată de
Alina Purcaru, Ana Dragu își exprima o dorinţă care, vizibil, s-a împlinit:
„Doamne, de-aș putea scrie o carte la fel de frumoasă ca el! O carte care să ne
dea la toţi restart”. Mărturisirea poate constitui o definiţie exactă a textului viu.
Ca și felul în care moartea poate fi împiedicată de dragostea pentru copii: „Știu
bine că fără copii ar fi crescut din mine flori și buruieni de mult”. (Purcaru
2014: 37).
În contextul inflaţiei de literatură, poezia sau proza de familie, asemenea
albumelor despre care vorbea Barthes că se pot transforma în opere, rezolvă
problema marii pierderi a contactului cu existenţialul. Astfel de texte dovedesc
că realul și imaginarul coexistă în proporţii variabile în orice scriere, oricât de
intimă, că separarea lor e absolut iluzorie și inutilă și că sursa inepuizabilă a
experienţei de viaţă va asigura metamorfoza perpetuă a literaturii. În fond,
efectul de real al literaturii va fi mereu concurat și completat de efectul de
literatură al realului.
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The Breathing Text. Therapy through Literature
The major infusion of biographic background in literature leads to the return of
the author in literary studies. Of course, we deal with another convention: not only the
author himself, in flesh and blood, but also the author of letters and paper. Real and
imaginary worlds mingle in expressive patterns, they are no longer split apart. The
books about the loss of a parent or of a child are not only authentic – stylistically and
existentially – but also therapeutic: they can exorcise the trauma through words.
Intimate memories and autobiographical poems written by Radu Vancu, Livia Iacob,
Marius Chivu are original forms of kaddish. On the other hand, the books about rising
children can function identically, preserving the golden age and fighting against time.
No longer a minor theme in contemporary literature, the bond between parents and
children can be detected in some important works of Romanian writers such as Ana
Dragu, RaduVancu, Iulian Tănase, Ioana Nicolaie, Dan Coman and others.
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Memoria colectivă este definită ca „tipul de memorie împărtășită de toţi
membrii unei comunităţi” (Halbwachs 1925: 91). O altă definiţie a acesteia o
găsim în Dicționarul de psihologie socială, din 1981 potrivit căruia memoria
colectivă reprezintă un „ansamblu al actelor de întipărire, conservare și
reactuaizare a unor experienţe de viaţă comune unui grup sau unei colectivităţi” (Dicționarul, 1981: 489). De aceea, memoria colectivă interferează cu
numeroase domenii, printre care și cel publicistic.
Presa interferează cu memoria colectivă atât în calitate de „agent al
organizării” (vezi C.O. Craiu: 13) , cât și în calitate de simplu utilizator al
acesteia. În calitate de „agent al organizării”, mass-media are rolul de a construi
memoria colectivă, prin promovarea anumitor imagini sau, așa cum se
întâmplă în perioadele de totalitarism politic, prin selectarea anumitor informaţii, în detrimentul altora, care sunt condamnate la uitare.
Pe de altă parte, presa recurge frecvent la memoria colectivă doar pentru
a susţine un punct de vedere, caz în care memoria colectivă este inclusă
strategiilor argumentative sau persuasive.
Cu această valoare apare în publicistica eminesciană cu temă politică.
Având în vedere că unul dintre punctele forte ale articolelor eminesciene îl
constituie argumentarea, utilizarea unor aspecte ce ţin de memoria colectivă
este indispensabilă. Eminescu este atât un bun cunoscător al problemelor pe
care le abordează – de aici o bună și complexă argumentare, cât și un bun
cunoscător al societăţii în care trăiește – de aici derivând dimensiunea persuasivă a textelor sale. Nu de puţine ori, pentru a-și întări argumentele aduse în
sprijinul unei probleme, Eminescu recurge la imagini luate din mentalul
colectiv. Cunoscute în acest sens sunt textele ce fac referire la imaginea
legendară a lui Ștefan cel Mare sau la imaginea voit ironică a unui personaj
caricatural, reflecţie a spiritului nostru balcanic, Nastratin Hogea, considerate
niște topoi ai mentalului colectiv românesc, cu mare putere de convingere în
sine.


Şcoala Gimnazială „M. Codreanu”, Iaşi.
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În aceste articole apare povestirea, ce urmează două direcţii: fie se
prezintă întâmplări reale, fie Eminescu inventează unele relevante pentru
situaţia la care se referă. Un loc aparte în povestirile din articolele lui Eminescu
îl au cele cu privire la figurile excepţionale ale domnitorilor (Ștefan cel Mare,
Basarabii etc.), arhicunoscute cititorilor vizaţi, unde dimensiunea reală se
împletește cu cea mitică, dând naștere unei metafore complexe, o strategie
argumentativă cu impact major asupra cititorilor cărora li se oferă ca soluţie o
imagine model, puternic contrastivă cu situaţia denunţată în articolele politice.
Așadar, memoria colectivă servește, în articolele eminesciene cu temă politică,
creării unor strategii argumentative și persuasive.
Fiind un om al timpului său, puternic ancorat în realităţile vremii,
Eminescu este tributar doctrinei romantice, recurgând în mod frecvent la
antiteza prezent – trecut. În mod evident nemulţumit de ceea ce înseamnă politica pentru contemporani, Eminescu se întoarce către trecut, de unde scoate
imagini grăitoare pentru idealul de om politic, în timp ce prezentului îi asociază
imagini grotești, comice, preluate din imaginarul popular.
Pentru a-și susţine ipotezele, Eminescu pornește de la comparaţie, unde
primul termen reprezintă modelul pozitiv de societate. Apoi își construiește al
doilea termen al comparaţiei prin eliminare. Demonstraţia constă în negarea
primului termen al comparaţiei. Trecerea la cel de-al doilea termen al comparaţiei se face prin intermediul unei întrebări retorice: „să zicem, bunăoară, că
cineva are un palat cât al lui Vodă și venituri numai de pe un petec de cinzeci
de pogoane. Va putea el să ducă trai de Domn, să ţie slugi multe de pe petecul
lui de moșie?” (Eminescu 2: 19).
Publicistul își creează un adevărat algoritm al demonstraţiei care „are ca
model construcția dublă, de la general la particular și invers” (Spiridon 2004:
25), de aici aplicarea comparaţiei și transformarea acesteia într-un model argumentativ. Prin utilizarea comparaţiei, Eminescu convertește „cuvântul în
imagine și construiește un univers specific, rezultantă complexă a lumii
imaginare cu lumea rolului, stăpân îmbogăţit semantic” (Spiridon 2004: 25), iar
Eminescu îl orientează în direcţia intenţionată de la bun început. Astfel
„jurnalistului îi reușește un tur de forţă: o răsturnare de funcţie, graţie căreia
adevărul însuși este silit să se dovedească verosimil” (Spiridon 2004: 51).
Scena politică românească a vremii îi oferă subiecte și motive de probare
a verosimilului. Parlamentul, cu tot ceea ce reprezintă acesta, este o sursă
inepuizabilă de a găsi modele și contra-modele, de a utiliza mijloacele puse la
dispoziţie de limbă pentru a demonstra o situaţie sau alta. O preocupare predilectă a articolelor lui Eminescu o constituie situaţia Basarabiei, Bucovinei și
Dobrogei. Eminescu nu va înceta să pledeze pentru recuperarea teritoriilor
românești pierdute prin diverse tratate de pace și să critice poziţia guvernelor
care, de cele mai multe ori, în loc să găsească soluţii, desfășurau numai lupte
verbale în cadrul ședinţelor al căror subiect îl constituia situaţia acestor
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teritorii. În mod frecvent, articolele se structurează sub forma unor constatări
asupra evoluţiei diacronice a teritoriilor aflate sub stăpânire străină. În toate
aceste articole „schema rămâne aceeași: cromatica se schimbă cu vremea,
mergând la sarcasm” (Spiridon 2004: 55).
Și aici există o structură lineară de tipul general-particular, obiectiv-subiectiv. Singura deosebire ţine de modul în care Eminescu îmbracă această
structură. Aici, poate mai mult decât în celelalte articole, apare ipostaza pamfletarului dublat de calitatea de cugetător.
Articolele eminesciene prezintă două feţe: una care îmbrăţișează faptul concret
și cealaltă planul abstracţiunii, demonstraţie a unui principiu. (...) Singur, de
altfel, atrăgea atenţia că există două moduri de a susţine o discuție serioasă și
onestă: unul ad rem care dovedește adevărul tezei în sine, celălalt ad hominem
care arată că adversarul a susţinut sau făcut însuși lucrul pe care azi îl combate
(Eminescu 1980: 43).

După cum se observă, Eminescu însuși a fost preocupat de maniera de
probare a verosimilului.
„Pe poet îl interesează nu atât să miște conștiinţele, cât să convingă”
(Spiridon 2004: 11), deci interesul cade pe persuadare și convingere, pe
demonstrarea punctuală a propriilor idei.
În această situaţie se află suita de articole Basarabia care este înţesată de
date, de statistici, de citate, iar această multitudine de elemente constituie încă
un mod de probare a adevărului. Prima parte a acestei suite face referire la
denumirea și spaţiul ocupat de Basarabia, după care urmează o evocare a
istoriei acestui teritoriu de-a lungul a cinci secole. Textul este plin de date din
istorie, de citate, de „informaţii revelatoare, spicuite avizat din documente, acte
de arhivă etc.” (Eminecu 1989: 14).
Ca de obicei, și aici, Eminescu se servește de puterea totală a comparaţiei. Comparaţia se face aici între trecutul Basarabiei, echivalent cu dreptatea
faţă de România și prezentul sinonim cu nedreptatea.
Argumentele privitoare la nedreptatea făcută prin răpirea Basarabiei vin
din extragerea a cinci secole de istorie ce atestă apartenenţa acestei regiuni
României. Demonstraţia la care recurge Eminescu este una ce atinge metoda
știinţifică: face apel la documente, cronici, articole de lege pe care le citează, iar
citatul devine astfel modalitate de argumentare. Modul obiectiv se împletește
cu cel subiectiv într-o naraţiune binară, unde publicistul începe fie de la elemente generale, ajungând la ilustrarea generalităţii cu fapte, fie invers,
pornește de la elemente concrete pe care, ulterior, le include în abstract. Întreg
articolul relevă, pe de o parte, atitudinea Marilor Puteri faţă de Ţările Române,
pe de altă parte, atitudinea românilor faţă de ei înșiși. Observaţia este cu atât
mai dureroasă cu cât publicistul se apropie de prezent. Se creează astfel
contrastul trecut-prezent, unde trecutul este încărcat cu valoarea simbolică a
unui model, întrucât aici regăsim portretele unor „domni” precum: Basarab,
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Radu Negru, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare etc. Pe măsură ce ne apropiem
de prezent, locul domnilor, adevărate figuri politice, este luat de copii, de
partidele politice care, în loc să se preocupe de problemele ţării, sunt preocupate mai mult de interesele proprii, de vorbăria goală, fără fundament.
În ceea ce privește demonstrarea adevărului conţinut în trecut, întreg
articolul cuprinde numeroase citate ce justifică ceea ce Monica Spiridon
cuprinde în sintagma „plăcerea citatului”, strategie ce reconstituie situaţia
iniţială și duce la modificarea forţei discursului și a intenţiilor iniţiale: „medicul
Fazel-Ullah-Rasid compilează cronica lui după fragmente mongolice, și sub
anul 1240 povestește următoarele: În primăvara anului 1240 principii mongoli
trecură munții Galiții, pentru a intra în țara bulgarilor și a ungurilor. Orda care
merge spre dreapta, după ce a trecut țara Aluta, ieși înainte cu armată, dar e
bătut. Cadan și Buri au mers asupra sașilor și i-au învins în trei bătălii. Bugek
trecu din țara sașilor peste munți intrând la Kara-Ulaghi și a bătut popoarele
ulaghice” (Eminescu 1989: 57).
„Întradevăr, în anul 1511, Bogdan, voievodul Moldovei încheie capitulaţiunea întâia cu turcii. În această capitulaţiune Poarta recunoaște:
(Art. 1) că Moldova e țară liberă și nu cucerită;
(Art. 3) că Poarta e obligată de-a apăra Moldova contra oricărei agresiuni
eventuale și de-a o mănținea în starea în care se găsea de mai înainte, fără ca să i
se facă cea mai mică știrbire a teritoriului ei;
(Art. 6) că stăpânirea voievozilor se va întinde asupra întregului teritoriu al
Moldovei” (Eminescu 1989: 61).
Critic al formelor fără fond, Eminescu se ridică și împotriva unei meserii
„la modă” în vremurile sale: demagogia. Aici apare și acea atitudine ironic
violentă la adresa demagogilor pe care îi recunoaște în toate guvernele și în
toate partidele politice. Este remarcabil, în acest sens, articolul scris de
Eminescu în urma dezvelirii statuii lui Ștefan cel Mare la Iași:
s-au adunat împrejurul bronzului ce reprezintă pe marele domn, nu spre a-l
glorifica pe El, ci pentru a lustrui nulităţile lor (...) Și tu Doamne Ștefan, stăteai
mut și rece asupra acestei adunări și n-ai răzbit cu ghioaga ta răpuitoare de eroi,
în capetele acestor reptile, acești traficanţi de credinţă și de simţire (Eminescu
1989: 430).

Eminescu pune faţă în faţă două elemente: trecutul, a cărui valoare se
ridică din imaginea lui Ștefan cel Mare, și prezentul, dominat de imaginea
demagogilor. Pentru a da expresie credinţelor sale, publicistul face apel la
contrast și la un limbaj ce merge de la expresia directă la valorificarea lexicului
și sintaxei familiare.
Structura binară a demonstraţiei care se construiește pe baza unei
comparaţii dintre un fapt general și unul particular se păstrează și în cazul
naraţiunii: există o comparaţie realizată pe un contrast, cel dintre trecut și
prezent, comparaţie ce traduce, în plan profund, un mod ideal de a înţelege
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lumea (lumea politică chiar). De aici vin deziluzia cauzată de prezent,
nemulţumirea faţă de înţelegerea comună, faţă de complacerea politicienilor
români în situaţia dată și dorinţa de a evada, de a găsi un model compensator
în trecut. Este un contrast ce adâncește sensul negativ al prezentului și pune
într-o lumină mitică trecutul, contrast realizat în aceeași manieră în care
Eminescu îl realizează și în poezie sau proză. Sensul general pozitiv al trecutului este, cel mai adesea, asociat imaginii unui domnitor. Publicistul recurge,
pentru aceasta, în mod frecvent, la recrearea imaginii canonizate a domnitorului Ștefan cel Mare. Imaginea lui Ștefan cel Mare se situează între mit (deci
ficţiune) și realitate.
Pe de o parte, Eminescu construiește imaginea lui Ștefan cel Mare care
merge de la realitatea atestată documentar până la ceea ce subzistă în conștiinţa colectivă a poporului. Pe de alta, Eminescu duce imaginea lui Ștefan cel Mare
mai departe, asociind-o figurii christice.
La toate acestea se adaugă plăcerea nespusă de a povesti. În acest
segment, jurnalistul atinge perfecţiunea. Numeroase articole conţin ferestre
narative. Acestea, fie că fac referire la legende, fie că marchează textul ironic,
sunt modalităţi de susţinere a opiniei jurnalistului. În mod frecvent, pentru a
aduce argumente solide în favoarea unei idei, Eminescu recurge la ficţiune. O
modalitate de introducere a ficţiunii în interiorul textului publicistic este
portretizarea unui personaj ce a existat în realitate. În cazul acestui articol,
elementele de ficţiune ţin de imaginea mitică a lui Ștefan cel Mare ce s-a
păstrat în conștiinţa colectivă. Simpla recurgere la vocativul „și Tu, Doamne
Ștefane...” este capabilă să aducă în prim plan imaginea puternicului domnitor,
imagine ce se întâlnește cu aceea a eroilor de epopee. De partea cealaltă se
situează mulţimea redusă la „poleirea” individualismului, conturată în cuvinte
ce amintesc de Țiganiada lui Budai-Deleanu.
Lui Eminescu îi este caracteristică
prelucrarea istoriei în scopuri probante, transmiterea ei în planul fictiv, chiar
mitic; pentru a demonstra, Eminescu include istorisiri situate în illo tempore,
domeniu al naraţiunii paradigmatice. Eminescu aclimatizează în publicistică
ficţiunea documentară sau imaginarul istoriografic cu atribute probante
(Spiridon 2004: 51).

De exemplu, într-unul dintre articole, Eminescu face referire la imaginea
lui Nastratin Hogea, într-o Poveste orientală ce ia forma pildei:
Ce ţi-e și cu omul iscusit? Cum află el așa ca din senin vindecarea la toate relele,
cum află oricărui sac petecul, așa bunăoară vestitul Nastratin își cârpea într-o zi
giubeaua fără nod la aţă. Așa și cu liberalii noștri (Eminescu 1989: 269).

Și tot specifică pentru Eminescu este caracterizarea personajelor din prezent. Fenomenul se produce fie prin ironizarea subtilă a unor trăsături, fie prin
numirea directă, unde textul alunecă de la registrul grav la cel trivial.
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„În mod frecvent, publicistul deschide câte o fereastră fabulatorie”
(Spiridon 2004: 51) pentru a introduce câte o anecdotă, câte o istorisire, câte un
fragment de legendă cu caracter probant și accentuator pentru ideea susţinută.
Structura stilistică a argumentării eminesciene urmărește tiparul pe care
Monica Spiridon îl numește „precum...tot așa”, sintagmă ce intră în categoria
conectorilor argumentativi. În acest tipar ce se dezvoltă pe o amplă comparaţie, cu
valoare sintetizatoare, el introduce fapte, anecdote, fabule, basme, mituri și istorisiri pe care le prelucrează și adaptează conform necesităţilor sale, ajutându-se de
un limbaj adecvat, ce oscilează între expunerea raţional-obiectivă și utilizarea
lexicului și sintaxei familiare, marcate, în mod frecvent, de un maximum de
subiectivism. Verbul eminescian se încarcă fie cu o valoarea expozitivă, fie cu o
valoare sarcastică, ironică, devenind forţă de răsturnare și manipulare a situaţiei.
Același articol ce utilizează imaginea lui Nastratin Hogea adaptează imaginea arhicunoscutului personaj balcanic situaţiei existente în România în
momentul scrierii și publicării articolului.
Eminescu își creează propriile legi stilistice, știind să dea expresie artistică
tumultului personal, și numai așa poate să acţioneze cu atâta forţă asupra
cititorului. Tumultul frazelor își descoperă un ritm specific care le luminează și le
urcă pe culmile lirismului (Spiridon 2004: 45).

Ca și în cazul strategiilor argumentative, și strategiile persuasive sunt în
număr foarte mare, însă predomină tematica, citatul, agresiunea verbală și politeţea. Tematica oscilează între negativ și pozitiv, în funcţie de problematica
abordată. Dacă publicistul are în vedere trecutul românilor, imaginea domnitorilor, atunci tematica este una pozitivă. Pentru a da expresie credinţelor sale,
publicistul face apel la contrast și la un limbaj ce merge de la utilizarea
cuvântului direct, tăios, la valorificarea lexicului și sintaxei familiare. Când
publicistul face referire la prezent, tematica este predominant negativă. Astfel ia
naștere un articol în care, pentru a combate opiniile neautorizate ale unui
„specialist” în economie și geografie, Eminescu recurge la istorie, imaginând
deciziile pe care le-ar lua Ștefan cel Mare:
Săracul Ștefan Vodă! Crișu el, la răsărit avea tatari, la miazănoapte ţara leșască,
la apus Ardealul, la miazăzi Ungro-Vlahia. Acuma ce ar face când ar vedea la
apus turci, ruși și unguri uniţi, râvnind toţi buluc asupra lui? Ce ar face? Ia, ar
face, c-ar avea pe doftorul nostru, care știe să mute mările și ţările de la apus la
răsărit. Deodată te-ai pomeni numai cu Dunărea 'n vârful munţilor și cu pădurile de brad în albia Dunărei. Și iacă așa ar scrie Nistor Urechi: La satul
Stuhăria-lupului, ținutul Nicăiri, unde-i biserica într-un vârf de plop și Dunărea
curge la deal, întâlnitu-s-au oștirea moldovinească cu urdii turcești, moschicești și
ungurești și, dând război bărbătește de ambe părțile, mare mult s-au oștit până au
biruit oastea moldovinească, iar limbele străine s-au ascuns toate într-o căpățină
de sîrb, pe care pan Vlădescul, biv-vel vraci Sadagorski o adusese din țara franțozească. Și astfel am biruit noi limbele străine cu mila Domnului, cu vitejia
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Vlădescului și cu norocul lui Ștefan Voevoda. I-așa ar scrie Nistor Urechi, bată-l
norocul, ș-ar merge vestea Vlădescului nevoie - mare!
Păcat că-n vremea când domnea strălucita roadă Mușatin neamul Vlăduţilor și
Drăganilor se 'ndeletnicea cu creșterea bostanilor în ţara bolgărească (Eminescu
1980: 148).

Povestea pe care Eminescu o imaginează pornește de la imaginea-model
a lui Ștefan cel Mare, deci de la o tematică pozitivă, pe care o opune imaginii
reduse a lui Vlădescu – tematică negativă. Contrastul este evident și se realizează pe baza unei antiteze între o tematică pozitivă generată de imaginea
domnitorului Ștefan cel Mare și o tematică negativă, conturată de imaginea
prezentului populat de politicieni de tipul lui Vlădescu.
Suita de articole Basarabia are la bază comparaţia trecut – prezent,
model – antimodel. Din această comparaţie între două stări de lucruri antitetice
rezultă perspectiva ironică a publicistului.
Dar lăsînd Valahia de o parte, ce se numește astăzi Basarabia?
Trăgînd o linie de la Hotin, din Nistru pînă în Prut, avem o lature, de la
amîndouă capetele ei tragem cîte o linie pînă în Marea Neagră, una de-a lungul
Nistrului, cealaltă de-a lungul Prutului; iar capetele acestor două linii le
încheiem cu o a patra linie formată prin ţărmurii Mării Negre. Acest cuadrilater
cam neregulat se numește azi Basarabia, deși fără cuvînt.
După ce Ștefan cel Mare a luat de la Valahia, între anii 1465–1475, părţile de
sud, cîte le aveau Basarabii între Prut și Nistru, aceste părţi a păstrat numele
distinctiv a dinastiei primae ocupantis, a Basarabilor. Deci nu întreaga ţară dintre
Prut și Nistru e Basarabia, ci aceasta e numai o fîșie spre sud, hotărîtă și mică,
așa cum ne-o arată Cantemir în Descriptio Moldaviae (Eminescu 1989: 58).

Povestea pe care Eminescu o imaginează pornește de la imaginea –
model a lui Ștefan cel Mare pe care o opune imaginii reduse a lui Vlădescu.
Ironia este evidentă: se realizează la nivel macrotextual prin antiteza celor două
personaje, iar la nivel microtextual, prin lexicul folosit, prin folosirea
cuvintelor cu conţinut general pozitiv, care ascund însă conotaţii negative.
Naraţiunea se plasează într-un timp neidentificat, mitic chiar, întrucât peste
toate se suprapune imaginea model a voievodului moldovean. Cronica
imaginată și pusă pe seama unei autorităţi în materie – Nistor Urechi – este de
o ironie ce atinge paroxismul: Eminescu creează un text după tipicul popular,
plin de nonsensuri și de contradicţii, care relevă din plin „calităţile” lui
Vlădescu:
La satul Stuhăria-lupului, ţinutul Nicăiri, unde-i biserica într-un vârf de plop și
Dunărea curge la deal, întâlnitu-s-au oștirea moldovinească cu urdii turcești,
moschicești și ungurești și, dând război bărbătește de ambe părţile, mare mult
s-au oștit până au biruit oastea moldovinească, iar limbele străine s-au ascuns
toate într-o căpăţină de sîrb, pe care pan Vlădescul, biv-vel vraci Sadagorski o
adusese din ţara franţozească. Și astfel am biruit noi limbele străine cu mila
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Domnului, cu vitejia Vlădescului și cu norocul lui Ștefan Voevoda (Eminescu
1980: 148).

Ultima lovitură imaginii lui Vlădescu este dată în secvenţa „Păcat că-n
vremea când domnea strălucita roadă Mușatin neamul Vlăduţilor și Drăganilor
se 'ndeletnicea cu creșterea bostanilor în ţara bolgărească”. Abundenţa de diminutive cu care Eminescu face referire la neamul Vlădescu reduce semnificaţia
acestora la dimensiuni neglijabile. Atemporalitatea naraţiunii imaginate implică și comparaţia trecut – prezent ce are efecte dezastruoase pentru personajul
avut în vedere de critica eminesciană.
Pentru a sublinia adevărul celor susţinute,
Eminescu aclimatizează în publicistică ficțiunea documentară sau, dacă vrem,
imaginarul istoriografic cu atribute probante. Jurnalistului îi reușește un tur de
forţă: o răsturnare de funcţii, graţie căreia adevărul însuși este silit să se dovedească verosimil (Spiridon 2004: 51).

Alteori, Eminescu pornește în demersurile sale de la funcţiile probante
ale parabolei:
Odată Afganistanul juca un rol cu desăvîșirea preponderant în primii București
ale unei foi oarecari, iar Emirul Șir-Ali, relaţiile cu nenorocitul om și fiul neascultător, Iacub-Han, era oarecum centrul împrejurul căruia gravita centrul însuși.
Deși lucrul e cam încurcat, noi, simpli muritori cari nu vedem legăturile intime
dintre cauză și efect, vom spune numai că afganii, acest popor primitiv, însă se
vede că foarte simpatic, aveau în Asia rolul de-a acoperi cu neagra lor mulţime
tendenţele Rusiei, iar Franţa orientală acopereau cu vitezele lor regimente o
poartă mare, pe care cineva se-ncerca să intre. E ciudat cum o poartă mare poate
deveni o cheie pentru dezlegarea interesantelor cestiuni... din Asia centrală.
Dar Afganistanul s-a cam învechit ... precum e în genere greu de-a vorbi mult
timp într-aiurea, chiar cînd ești advocat. O formă mai poetică se puse la
dispoziţie pentru urmărirea aceleiași porţi mari și acea formă este ... parabola.
Vestita parabolă a prorocului Nută cătră David-împăratul, povestirea lui Hristos
despre fiul risipitor și despre lucrătorii din via Domnului și altele de asemenea
natură n-au putut a nu face victime din naturile simţitoare ale unei depărtate
posterităţi.
E bine ca augurii să se-nţeleagă sub rosa, iar noi, ucenici umiliţi, vom încerca
numai să facem o exegeză plină de admiraţiune asupra unei adînci parabole,
ce-o găsim în Presa (Eminescu 1989: 100).

În acest articol, Eminescu pornește de la nararea unei parabole pe care,
apoi, grefează faptul concret care a determinat recursul la parabolă. Situarea în
atemporalitate determină o comparaţie implicită între un atunci repetabil și
valabil în permanenţă, realizat la nivel temporal prin utilizarea verbelor la
imperfect, și un acum ce ia în derizoriu orice valoare umană. Structura binară
determinată de inserarea parabolei, bazată pe comparaţia prezent – trecut are
valenţe negative pentru ceea ce se petrece în prezent.
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În strânsă legătură cu inserarea de episoade narative stă o altă calitate a
publicistului Eminescu, cu valenţe de marcă stilistică: crearea de personaje. Pe
acest teritoriu, Eminescu demonstrează puteri excepţionale, întrucât personajele sale îmbracă o gamă largă de ipostaze: personaje model, ieșite din lumea
mitului sau a legendei, personaje comice, specifice modului românesc de a
reprezenta aspecte mai puţin convenabile sau plăcute ale realităţii, sau personaje de-a dreptul grotești, realizate pe principiul caricaturii, prin exagerare și
hiperbolizare. Efectele stilistice ale realizării unor astfel de personaje sunt
dintre cele mai variate: ironie la adresa prezentului, aprecierea valorilor trecutului etc.
Crearea de personaje în publicistica eminesciană este tributară atât ideologiei căreia publicistul subscrie – conservatorismul –, cât și viziunii populare
căreia acesta supune majoritatea articolelor în care intervin secvenţe narative
sau dramatice prin aceea că
imaginarul se dezvoltă între coordonatele specifice despre lume, reflectată în
stratul de adâncime al limbii, iar imaginea este reprezentată mai evident, relativ
transparent, de expresiile idiomatice, aceleași din stilul conversaţiei –
instrument al desfășurării funcţiei expresive, mai mult decât al funcţiei poetice.
(...) Hotarul dintre ficțiune și realitate se dizolvă în dezvoltarea naraţiunii
populare în care lumea fantasticului (supranaturalului) se împletește frecvent
până la suprapunere cu cea a realului (Irimia 2000: 138).

De aici vine acea ștergere a limitei dintre real și posibil în articolele care
au drept strategie argumentativă naraţiunea, despre care vorbește Monica
Spiridon. Și tot de aici vine și bogăţia tipologică de personaje pe care Eminescu
o aduce în faţa cititorilor cu o ușurinţă nemaipomenită: când vrea să sublinieze
ceva, aduce în faţă un personaj; când este nemulţumit de ceva, se întoarce în
trecut, răscolește în sertarele istoriei și aduce în faţă un descendent al
Mușatinilor sau Basarabilor, pe care îl propune drept model uman; când ceea ce
găsește în prezent este de-a dreptul ridicol, se întoarce spre basm sau spre
snoavă și propune personaje de-a dreptul grotești etc.
Personajul din articolele eminesciene se încarcă de funcţii etice și
estetice. Astfel, recursul la personaj este simptomatic; în articolele în care
apare, acesta devine modalitate principală de subliniere a unei atitudini, a unei
stări de lucruri etc. Inserat cel mai adesea în interiorul opoziţiei, implicite sau
explicite, trecut – prezent, personajul vine să rezolve o situaţie conflictuală în
care se găsește jurnalistul. Recursul la model sau la antimodel este elocvent
pentru situaţia avută în vedere.
Nemulţumirea cauzată de situaţia politică pe care publicistul o trăiește îl
determină să se întoarcă în trecut și să aducă de acolo imaginea oamenilor
politici adevăraţi: Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân etc. Cel
mai adesea este evocată imaginea lui Ștefan cel Mare care beneficiază de autoritate, cunoscută fiind perioada de domnie a marelui voievod. Imaginea
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acestuia este fixată într-un spaţiu ce pendulează între realitate, mit și legendă.
Asemeni personajelor divine din naraţiunile populare, imaginea lui Ștefan cel
Mare este „supusă procesului de semnificare din perspectiva unor valori umane
esenţiale, definitorii pentru concepţia creatorului” (Irimia 2000: 140). Astfel,
Ștefan cel Mare devine imaginea ideală a omului politic căruia i se opune, din
perspectiva lui Eminescu, întreaga adunătură de așa-numiţi politicieni, contemporani publicistului:
În dricul verii anului 1484 sultanul Baiazid II intră cu oști mari în ţara Moldovei și
bate Chilia și Cetatea Albă, pentru a realiza o politică oarecum tradiţională.
Miercuri, la 14 iulie, ia cetatea Chilia, comandată de pîrcălabii Ivașcu și Maxim, iar
la 5 august acelaș an ia Cetatea Albă, comandată de pîrcălabii Gherman și Oană (la
Urechi: Ioan). (...) Așa Ștefan Vodă au curăţit ţara de vrăjmași, iar cetăţile care
le-au luat turcii, Chilia și Cetatea Albă, nu au putut să le mai scoată de la turci, că ei
mai înainte de ce au ieșit din ţară le-au îngrijit cu oameni, cu puști și cu bucate de
ajuns; și așa au rămas pe mîna turcilor pînă astăzi. (Urechi) (Eminescu 1989: 60).

Acestei imagini, Eminescu îi opune imaginea contemporanilor săi, într-o
viziune dominant ironică, ce-i descalifică total pe politicienii zilelor sale.
De cealaltă parte stau imaginile pitorești, desprinse din viziunea
populară, tipic balcanică, încarnate în imaginea lui Nastratin Hogea:
Ce ţi-e și cu omul iscusit. Cum află el așa ca din senin vindecare la toate relele,
cum află oricărui sac petecul, așa bunăoară vestitul Nastratin își cârpea giubeaua
fără nod la aţă. Așa și cu liberalii noștri (Eminescu 1998: 132).

Comparaţia între liberali și pitorescul Nastratin este explicită și de un
umor aparte, Eminescu dovedind mare capacitate de creaţie pe terenul personajelor. El ajunge la această imagine sinteză, reducând și contopind trăsăturile
opozanţilor într-o singură imagine care vorbește de la sine de priceperea de
care dau dovadă aceștia în materie de politică. Apogeul priceperii lor este
surprins în sintagma „își cârpea giubeaua fără nod la aţă”. Apoi trece cu ușurinţă, pe baza deschiderii pe care i-a oferit-o apelul la imaginea lui Nastratin
Hogea, la prezentarea adversarilor. Impresia de situaţie imposibilă, de lucru
făcut fără cap se păstrează. Modelul luat din literatura populară vorbește de la
sine; explicaţia prin apelul la personajele concrete vine pentru a aprofunda
impresia creată de model și pentru a o ancora în cotidian: illo tempore se convertește în aici și acum.
Alteori publicistul recurge la un dublu model: unul specific lumii balcanice
– Nastratin – altul specific lumii românești – Pepelea. Niciunul dintre acestea nu
onorează lumea avută în vedere, și anume lumea politică românească.
După șirurile noastre de faţă organul marelui om de stat știe de ce am pus
cestiunea de încredere înainte de toate. Precedentul frumos al Băncii de
București ne face într-adevăr să nu dăm crezare argumentaţiunii încifrate a
guvernului, pe care voim s-o descifrăm ca să nu iasă din ea negustoria lui
Nastratin. Pe lîngă statul proprietar rămîn ca proprietari toţi aceia cari vor pre152
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fera a-și ţinea acţiile și a-și lua dividentele în curs de nouăzeci de ani. Acești
oameni vor putea fi membri în adunarea generală, membri în reprezentaţiunile
acestor adunări, c-un cuvînt vor avea parte la toate: și din coș grăunţe și din
făină parte și din traistă merinde, adecă cuiul lui Pepelea în casa românului
(Eminescu 1989: 343).

Imaginea lui Nastratin revine în varii articole, de câte ori este nevoie.
Modelul este reluat, iar lumea avută în vedere este astfel etichetată.
Cînd vede cineva această negustorie curat ca a lui Nastratin, nu se va îndoi că
roșii trebuie s-o fi făcut. Numai ei, cari nu știu carte, ei cari idee n-au nici de
importanţa unui drum de fier, nici despre raportul ce există între el și producţiune, au putut să voteze orbiș și în ruptul capului acea monstruoasă concesie Stroussberg, un adevărat monument de ușurinţă financiară, de copilărie
economică (Eminescu 1989: 354).

Recursul la imagini consacrate din memoria colectivă este evident. Utilizarea imaginii model a lui Ștefan cel Mare este justificată de faptul că, în epocă,
aceasta are valoare de icon cultural: are durabilitate, distinctivitate și face
trimitere la un model politic pozitiv, asociat cu idealul de rezistenţă, demnitate
și continuitate politică într-o perioadă foarte instabilă din punct de vedere
politic. De asemenea, în partea opusă, recursul la imaginea lui Nastratin Hogea
are rolul de a încadra antimodelul într-un tipar consarat de literatura populară.
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Topoi of the Collective Memory in Eminescu’s Political Journalism
The collective memory is defined as „the type of memory shared by all members
of a community” (see Halbwachs, Maurice, Les cadres sociaux de la memoire, 1925).
Therefore, the collective memory is interfering with many areas, including publishing.
Press interferes with collective memory both as an „organizing agent” and as a
simple user. As an „organizing agent”, the media is to build collective memory by
promoting certain images or, as it happens in times of political totalitarianism, by
selecting certain information to the detriment of others who are to be forgotten. On the
other hand, the media frequently resort to the collective memory only to support a
point of view, where the collective memory is included as argumentative persuasion
strategies.
With this value it appears in Eminescu’s political publishing. Given that one of
the strengths of Eminescu’s articles is the argumentation, the use of aspects of
collective memory is indispensable. Eminescu has both a good knowledge of the issues
he informs about – hence a good and complex reasoning and a good knowledge of the
society he lives in – hence deriving his persuasion in texts. Not infrequently, to
strengthen arguments for a problem, Eminescu uses images taken from the collective
memory. Known are texts that refer to the image of legendary Stefan cel Mare or to the
deliberately ironic image of a caricatural reflection of our Balkanian spirit – Nastratin
Hogea, which are considered some topoi of collective memory for Romanians, with
great power of conviction. In these articles, the story has two directions: either it is real
or it is invented by Eminescu, being relevant to the presented situation. A special place
in these stories is given to the exceptional figures of rulers (Stefan cel Mare), well
known to readers. Being a man of his time and a very good specialist in the realities of
the time, Eminescu is tributary to the romantic doctrine, frequently using the
antithesis: present – past. Clearly dissatisfied with what politics means for his
contemporaries, Eminescu returns to the past, where he finds eloquent images of ideal
politicians, while his present is full of grotesque images similar to the popular imagery.
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1. Introducere
Voi comenta în prezenta lucrare structura Memoriilor lovinesciene, pornind de la consideraţiile teoretice cu privire la decalajul scrierilor cu conţinut
memorialistic în România și în Europa de Vest și continuând cu personajele
cunoscute și reţinute de Eugen Lovinescu în cele trei volume. Cele dintâi sunt
portretele profesorilor universitari din România – Titu Maiorescu, Vasile
Pârvan, Nicolae Iorga sau din Franţa – Émile Faguet. Sunt figuri de scriitori
iluștri, precum M. Sadoveanu, Ion Barbu, sau aproape necunoscuţi – Al.T.
Stamatiad, George Murnu.
2. Memorialistica în România și în Franţa
Un critic cu preocupări de istoria culturii românești cum este Eugen
Lovinescu caută interesul redus de care se bucura memorialistica în România în
decalajul economic și social al ţării, prin comparaţie cu alte ţări, precum Franţa,
care produseseră literaturi cu mult mai nuanţate.
Fiecare dintre cele trei volume de Memorii, dispuse în ordine cronologică,
arată insatisfacţia criticului și istoricului literar Eugen Lovinescu în faţa
firavelor încercări de memorialistică românească; prefeţele poartă toate ca titlu
neajunsurile de a scrie memorii în limba română: „Primejdiile și limitările
memorialisticei contemporane” (Lovinescu 1998: 9), „Problema memorialisticei
la noi” (Lovinescu 1998: 157). Criticul își exprimă clar intenţia „de a fixa memorialistic fizionomia vieţii literare din cursul ultimului sfert de veac” (Lovinescu
1998: 9), caracterizând cu precizie și subiectivitate personaje din viaţa literară,
profesori, colegi, ajungând până la a „reconstitui”, în al treilea volum,
atmosfera cenaclului Sburătorul, cu ajutorul a doi factori: „anecdotismul psihologic” și „portretistica morală” (Lovinescu 1998: 283). Urmează enumerarea
inconvenientelor care fac din memorialistică o specie minoră în literatura
română, în vreme ce alte literaturi îi oferă o importanţă sporită: Eugen
Lovinescu consideră că, în literatura franceză, memorialistica era o „adevărată
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cale regală”, în schimb, literatura română prezenta întârzieri explicate prin
structura de mentalitate a poporului român însuși: „La noi omul nu agonisește,
ci trăiește de pe o zi pe alta, în așteptarea neprevăzutului, care să-i poată da,
fără să aibă ce-i lua” (Lovinescu 1998: 157).
Tendinţa distanţată de spiritualitate și orientată spre munca fizică, spre o
economie naţională agrară, de asemenea „precaritatea existenţei poporului și a
statului” (Lovinescu 1998: 158) au întrerupt necesitatea scrierilor memorialistice. Adesea, Eugen Lovinescu se referă la modelul francez, când încearcă să
definească specificul naţional al României și al poporului român: Franţa este o
ţară conservatoare, în care s-au manifestat „siguranţa proprietăţii”, prin urmare
necesitatea de a scrie însemnări despre viaţă – fie publică, fie personală – a
generat opere numeroase și consistente. Dimpotrivă, în literatura română, nesiguranţa proprietăţii și absenţa tradiţiei au îndepărtat necesitatea de a consemna fapte, personaje și evenimente pentru istorie, memorialistica fiind, în
accepţiunea lui Lovinescu, o specie târzie în literatura română, consolidată la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, după ce se creaseră premisele psihologice pentru această „ramură posibilă a literaturii
naţionale” (Lovinescu 1998: 158).
3. Etapele portretisticii lovinesciene
Portretul pe care i-l dedică Eugen Simion criticului Eugen Lovinescu îi
arată înclinaţia spre scrierile memorialistice: Lovinescu nu ar fi, în accepţiunea
lui Eugen Simion, compatibil temperamental cu critica literară: „această
disciplină este în contradicţie cu temperamentul lui elegiac, contemplativ,
comun în genere intelectualilor moldoveni” (Simion 1971: 5). Eugen Lovinescu
acorda cea mai mare importanţă talentului personal și vocaţiei critice, în opinia
sa „criticul fiind un creator care se caută pe sine comentând pe alţii” (Simion
1971: 5). Faptul că Eugen Lovinescu compară mereu literatura română cu literatura franceză nu este surprinzător, câtă vreme exegeţii au remarcat influenţa
decisivă a culturii franceze asupra universului critic lovinescian: „Contactul cu
literatura franceză a fost, după acela cu scrierile Antichităţii, decisiv pentru
orientarea criticului” (Simion 1971: 15).
A fost semnalată existenţa unui Jurnal lovinescian, în care criticul își
nota însemnări și literare, și personale:
Contemporanii semnalează un Jurnal, în care criticul își nota impresiile. Pot fi
ele altele decât acelea din Memorii, Aqua forte și celelalte scrieri critice în care
cea mai însemnată parte a biografiei (viaţa morală și spirituală) intră ca o jertfă
voluntară în alcătuirea lor intimă (Simion 1971: 17).

Lovinescu realizează deopotrivă portrete din ambianţa universitară
românească și din cea franceză, surprinzând cu exactitate trăsăturile fizice,
trăsăturile temperamentale și înregistrând chiar și deplasarea persoanelor pe
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stradă, reacţiile trecătorilor: Vasile Pârvan, coleg de generaţie cu Lovinescu,
este înfăţișat pictural: „mic, slab, rural prin înfăţișare ca și prin origine”
(Lovinescu 1998: 39), este urmărit când îl însoţea pe Nicolae Iorga, maestrul
său, pe Calea Victoriei din București: „i-a venit și rândul lui Pârvan de a-i duce,
abia ţinându-se de dânsul, geanta plină de cărţi, în zâmbetul ironic al trecătorilor Căii Victoria”. Din spaţiul francez, Eugen Lovinescu îl evidenţiază pe
Émile Faguet, fostul său profesor, care debutase foarte târziu, la 37 de ani, însă
continuase cu o multitudine de volume de studii (în jur de cincizeci), cititorul
reţinând munca susţinută pe care o îndeplinea profesorul Faguet, chiar la o
vârstă înaintată.
Scrierea volumelor de Memorii, care să însoţească cărţile de istorie
literară și de critică literară ale lui Eugen Lovinescu, pare să confirme constatarea exegeţilor că dezvoltarea „vocaţiei critice” lovinesciene s-a petrecut în
contradicţie cu „temperamentul elegiac, contemplativ, comun în genere
intelectualilor moldoveni” (Simion 1971: 5), adică, structural, criticul și istoricul
literar Lovinescu se sprijină de o acumulare secretă, de observarea atentă a
mediului literar la care participă încă din copilărie (reprezentând figuri precum
I. Dragoslav sau M. Sadoveanu) până la cunoscutele vizite pe care le primea în
casele sale din București, în strada Câmpineanu sau în strada Regina Elisabeta.
Citim încă din prima carte a Memoriilor diferenţa dintre creaţie literară și
critică literară, așa cum o închipuia Lovinescu: creaţia literară înseamnă aprindere spontană, gratuitate, existenţă autonomă:
Pe când opera de artă există în sine, indiferent de ochiul ce o contemplă, critica nu
se valorifică decât pe măsura acţiunii ei asupra publicului; pe lângă maturitate și
autoritate, ea cere așadar, înainte de toate, posibilitatea de a se exprima și de a
exercita o influenţă sau, cu alte cuvinte, reclamă condiţiuni de producere și târzii,
și greu de realizat (Lovinescu 1998: 16).

Din acest „credo poietic” înţelegem seriozitatea care însoţește activitatea
critică, responsabilitatea faţă de publicul larg: prin decodificarea operei, prin
explicarea acesteia și încadrarea ei în canonul epocii respective, criticul
exercită o „influenţă”, educă și modelează gustul artistic al cititorilor de literatură sau al privitorilor operei de artă. E. Lovinescu crede că nu există critică
fără „exerciţiu public” (Lovinescu 1998: 44), adică, fără a fi cunoscută și tipărită,
aceasta nu are efect, nu se constituie dacă nu este receptată.
Foarte concludente sunt exemplele pe care criticul le folosește din viaţa
literară a vremii: evocând figuri de scriitori, încearcă să elucideze chestiuni de
teorie literară, de relaţie între scriitor și critic; astfel, evocând figura lui Al. T.
Stamatiad, Lovinescu prezintă exemplul antic al lui Horaţiu, care cere ca poeţii
să fie izolaţi de comunitate, câtă vreme scriu exagerat de mult și își prezintă
creaţiile chiar și în faţa oamenilor de pe stradă. Relaţia dintre Al. T. Stamatiad
și E. Lovinescu, în calitate de scriitor și critic, se reduce, din punctul de vedere
al celui dintâi, la obligaţia îndeplinirii meseriei pentru care au vocaţie: cea de
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scriitor și de critic: „Eu sunt poet și dumneata ești critic – prin urmare eu sunt
obligat să fac poezii și dumneata să scrii despre ele. De nu scrii înseamnă că
nu-ţi faci datoria”, pretinde Al. T. Stamatiad (Lovinescu 1998: 121). Nimic mai
trist decât acest pragmatism cu care se confruntă Lovinescu în rândul
contemporanilor săi. Această atitudine de anatemizare a poeţilor, pe care
Lovinescu o oferă ca exemplu pornind de la Horaţiu – pedeapsa ca poeţii să fie
însemnaţi, pentru a fi ocoliţi – apare și în familia poetului Ion Barbu, cu
numele său oficial Dan Barbilian, care se teme să publice sub numele său real
de familia sa de magistraţi de la Câmpulung și de profesorii săi de la
matematici (Lovinescu 1998: 204), poezia fiind o ocupaţie frivolă și neserioasă.
O altă personalitate care confirmă practic necesitatea criticului de a se
maturiza înainte de a începe să scrie este profesorul parizian Émile Faguet, care
a debutat destul de târziu, la vârsta de 37 de ani, însă, ulterior, a reușit să
alcătuiască o operă consistentă, cu volume de critică și de istorie literară, de
asemenea cronici dramatice: „întârzierea debutului a fost răscumpărată de una
dintre cele mai prodigioase activităţi cunoscute în publicistica franceză”
(Lovinescu 1998: 67). Acest model creator este considerat ca fiind generat de
„nerv” și pasiunea „iraţională” (Lovinescu 1998: 67), care l-au ajutat să depășească orice dificultate în domeniul creaţiei. Aceeași viziune se regăsește în
exemplul oferit despre Saint Saëns, care îi explică unei tinere pianiste că nu
există artă fără pasiune, fără iubire, că trebuie să iubești pe oricine sau orice
pentru a trezi emoţiile, pentru a stimula vibraţiile. Ca să existe, arta are nevoie
de simţire, de trăire și de impresionabilitate.
4. Critică literară și memorialistică
Resorturile sufletești care determină actul de creaţie îl interesează în
mod deosebit pe Eugen Lovinescu, chiar când discută despre propria sa ideologie de critic literar. Lovinescu a fost adept al impresionismului – pe care l-a
deprins de altfel și în timpul studiilor sale în Franţa – adică al unei maniere de
a scrie critică literară lipsite de dogmatism, fără respectarea unei ideologii
prestabilite și urmărind îndeosebi „propria sensibilitate” (Lovinescu 1998: 169).
Lovinescu își caracterizează prima fază de creaţie ca „diletantism”, „impresionism nestatornic”. Educaţia sa universitară de filologie clasică a determinat
„echilibrul de esenţă clasică” și respingerea „noutăţii revoluţionare” (Lovinescu
1998: 169), ceea ce denotă un temperament eclectic, înclinat spre armonie și
muzicalitate. Scriind despre Liviu Rebreanu, Eugen Lovinescu socotește că
„vicisitudinile vieţii” distrug în scriitori funcţiunea lor esenţială de creaţie”
(Lovinescu 1998: 177); de aceea Eugen Lovinescu își ascultă chemarea
ancestrală, își asumă identitatea de moldovean și temperamentul domol, care
respinge înnoirea, ceea ce este revoluţionar în artă; încă din vremea studiilor
universitare, Eugen Lovinescu se plânge de atracţia sa pentru studiile de
filologie clasică alese și puţine dintre cursurile propuse îl pasionează; el
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consideră că „timid, izolat, poziţia mea universitară era mai estompată și prin
faptul că, specialitate discretă, filologia clasică oferea o arenă neînsemnantă”;
formaţia sa îi modelează fără îndoială resursele creative și modalităţile de
expresie, transformându-l într-o figură aparte printre criticii și istoricii literari
ai epocii sale – G. Ibrăileanu, G. Călinescu etc. – prin apropierea sa structurală
de universul literaturilor antice (greco-latină); să nu uităm, de altfel, că
Lovinescu nu a renunţat toată viaţa la catedra sa de profesor de liceu de limba
și literatura latină.
Erudiţia îl ajută să aibă acces la fondul clasic, ceea ce îi influenţează și
alegerea imaginilor pe care le aplică universului literar din vremea sa. Portretele pe care le dedică contemporanilor săi literaţi – cele trei volume din
Memorii sunt formate mai cu seamă din portrete literare – devin adevărate
capodopere. Așa este portretul dedicat lui George Murnu, clasicist de marcă,
traducător în limba română și editor al lui Homer, în care i se elogiază stilul
clasic – în acest sens Lovinescu propune un adevărat poem în proză – și
acţiunea sa de latinizare a limbii române:
Pe dinaintea privirii interioare îi trec probabil viziunea Pindului natal…cele
câteva coloane profilate pe cerul albastru din spatele Capului Sunion…uriași
monoliţi rupţi din „treptele Coloseului…apariţii antice…zvelte torsuri de
coefore…dansuri de bacante tracice (…) De câte ori se pune o chestiune de limbă, el
explodează și perorează, aruncându-și ca eroii homerici lancea mâniei sale împotriva
neologismului inestetic și numai după ce l-a ucis și călcat în picioare, după ce l-a
purtat, ca trofeu de șapte ori în jurul cetăţii purificate, calmându-se și spălându-și
mâinile de sânge în limpiditatea cristalină a tuturor dialectelor daco- și
macedo-române, el se pune să potrivească silabele după simţul unei urechi pururi
dificile (…) înclinând spre latinizare nu în sensul francizării curente și al întoarcerii
la izvoarele autentic latine, generatoare de forme frumoase și procedând la crearea
unei limbi literare, nu după norme regionale, ci după principii de vocaliză…
(Lovinescu 1998: 197–198).

În primul volum de Memorii – pe care îl începe cu anii copilăriei sale –,
E. Lovinescu le dedică profesorilor care l-au influenţat decisiv în anii de
formare universitară evocări consistente. Nicolae Iorga și Titu Maiorescu, deși
în afara specialităţii de filologie clasică, sunt figuri pe care le apreciază criticul
nostru, ca student, la superlativ:
Maiorescu își dramatiza cuvântarea printr-o modulare neîntrecută și printr-o
mimică expresivă caracteristică; d. Iorga n-avea nici modulare, nici gesturi; uriașa
pânză a vorbelor lui nu era pusă în valoare prin accent; imobile, mâinile nu
sculptau înţelesul cuvintelor în mirarea auditorului, ce auzea și vedea în același
timp fraza bătrânului orator. Dramatismul cursului domnului Iorga nu venea din
acţiunea sa oratorică; nu venea din afară, ci dinăuntru. Maiorescu era rece și-și
domina oratoria; fără să fie încă lava de acum, d. Iorga era cald; prin monotonia
imensului debit verbal, simţeai sufletul ce se zbate și pasiunea ce se frământă;
lipsit de compoziţie și de arta exterioară a dicţiunii și a acţiunii, oratorul își
159

Ioana-Rucsandra Dascălu
însufleţea cursul nu numai prin forţa lăuntrică, ci și printr-un fel de dramatism
familiar, însușirea de căpetenie, dar, într-o măsură și mai mare, a lui Emile
Faguet (…) (Lovinescu 1998: 22).

În monografia sa dedicată criticului de la Sburătorul, I. Negoiţescu
observă, ca un paradox, inadaptarea studentului la mediul universitar bucureștean și la specialitatea aleasă; vocaţia sa de mai târziu pentru critica literară,
în care va atinge nivelul celebrităţii și al carierei, îi confirmă înclinaţia către
literatură, cu două compartimente: critica literară și istoria literară, teorie
asupra literaturii și preocupare pentru maniera în care se scria literatură la
începutul secolului al XX-lea:
Deși a fost un elev și un student eminent, școala nu i-a lăsat decât amintiri întunecate; singurele cursuri ce l-au interesat au fost cele ale lui Titu Maiorescu și
Nicolae Iorga, cursuri în afara specialităţii pentru care se pregătea. Și fapt
paradoxal, E. Lovinescu, cel care va polemiza o viaţă întreagă cu Iorga, își începe
activitatea publicistică în 1904, printr-o lucrare dedicată profesorului de istorie,
atunci admirat și o altă lucrare, în care polemizează cu marele critic, căruia îi va
dedica mai târziu cele mai întinse și mai pioase cercetări interpretative
(Negoiţescu 1999: 10).

5. Concluzii
Această dualitate a personalităţii sale, care, așa cum va recunoaște și
Lovinescu însuși, îi va aduce și avantaje, și dezavantaje stilistice – ca latură
pozitivă, erudiţia și temperarea emoţiilor, care, necontrolate, s-ar fi putut transforma în pathos și, ca latură negativă, limitele fanteziei, inhibiţia și dificultatea
de a crea, cauzate de severitatea și de autocenzura excesive, specifice clasiciștilor. Cele două teze cu care își susţine doctoratul la Paris, între 1906 și 1909,
una despre opera literară a lui J.J. Weiss, iar cea de a doua despre călătoriile
francezilor în Grecia în secolul al XIX-lea, confirmă în mod evident această
dualitate, greu de conciliat în cultura română.
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Literary Criticism and Portrayal in Eugen Lovinescu’s Memoirs
The activity of memoirist seems more appropriate for Eugen Lovinescu’s talent
than literary criticism; Eugen Simion remarked that Lovinescu’s „critical vocation”
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contradicted „his elegiac and contemplative temper, common to all Moldavian intellectuals”
(Simion 1971: 5); by structure, Lovinescu relied on a secret accumulation, on the attentive
observation of the literary circle to which he belonged, depicting acquaintances since
childhood (I. Dragoslav or M. Sadoveanu) until the visitors he used to receive later in his
houses in Bucharest, in Câmpineanu Street or in Queen Mary Street.
The literary portraits of the three volumes of Memoirs coincide with Lovinescu’s
formation: his first portraits date from his high-school and university studies, when the
young Lovinescu impresses Titu Maiorescu and Nicolae Iorga. Next we find the
portraits of the Sburătorul writers, when Lovinescu overpasses the impressionist
phase, being influenced by modernism: Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu,
Ion Barbu, George Murnu etc.
In this study I have also followed the evolution of Eugen Lovinescu’s critical
conceptions, along with discursive strategies of achieving portraits and evoking
literary characters. First I have commented upon Lovinescu’s theoretical thoughts
about writing memoirs in Romania, in comparison to other western countries;
afterwards I have described portraits of several writers of the time, more or less
famous.
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Un om, o epocă – Sub călcâiul vremii, de Ion Gheţie
Mioara Dragomir

Keywords: personal memory/ collective memory, inner freedom, the act of writing,
memoirism

Ion Gheţie scrie, prin trilogia romanescă Sub călcâiul vremii, una din
acele cărţi autobiografice care integrează experienţa personală – transmisă prin
personajul Sever Alexandru Henţia, al cărui destin este urmărit din copilărie
până la vârsta maturităţii, – în cadrul complex, istoric şi social, al vremii. Din
acest motiv textul cuprinde registre variate între ludic şi dramatic, marcate şi
de accente tragice.
Primul volum al trilogiei, Taina cea mare (scris între 1980–1983, apărut
în 2002), este un roman al copilăriei. Năzbâtiile copilului Sever – escapada prin
canalele oraşului, în căutarea comorii Báthoreştilor, chiulul de la lecţiile de
pian, timp în care, cu un prieten, Nemeş Andrei, Sever trage clopotele bisericii,
peripeţiile născocite împreună cu fraţii Ruha şi multe altele – captivează prin
capacitatea scriitorului de a-i reda personalitatea specială şi, deopotrivă,
farmecul copilăriei. Sever este un copil precoce, atent la tot ce se întâmplă în
jurul său, cu o memorie ieşită din comun, trăsături care îl arată a fi, după
spusele doctorului Antalffy şi după constatările celor mari din familie, altfel
decât ceilalţi copii.
Cartea cuprinde cinci părţi divizate pe capitole, cu titluri succinte,
sintetizând şi anunţând, într-o anumită măsură, conţinutul capitolului, ceea ce
nu împiedică însă ca lectura să rămână incitantă până la ultima filă. Pe lângă o
1
bună stăpânire a artei narative, scriitorul excelează în arta portretului . În
general, când urmează să intre în cursul evenimentelor, fiecare personaj este
descris (unchi, mătuşi, colegi, domnul Togan, călugăriţele de la claustru etc.)
prin trăsături care îl individualizează, de ordin fizic şi psihologic, într-un mod
care captează atenţia cititorului:
Mătuşica Mărioara era cea mai grasă femeie din câte cunoscusem până atunci
[...]. Cine ar fi văzut-o, cu ochii cenuşii-tăioşi, de adevărată Henţească, cu buzele
subţiri şi cu bărbia zvârlită înainte, ar fi crezut că e rece şi distantă. Şi-aşa şi era


Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei
Române.
1
Această trăsătură a literaturii lui Ion Gheţie a fost evidenţiată şi în Dicţionarul
General al Literaturii Române, vol. E-K, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.
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până reuşeai s-o cunoşti mai bine. Abia după aceea îţi dădeai seama cât de bună
şi de prietenoasă e (p. 191).

Romanul cuprinde, însă, şi adevărate capitole-portret şi autoportret în
care, pe lângă descrierea naratorului, prin diverse întâmplări şi dialoguri,
personajul se autocaracterizează: Tata, Mama, Bunica, Despre mine însumi (I)
Sânt un copil rău, Despre mine însumi (II) Sânt un copil bolnăvicios, Despre mine
însumi (III) Sânt un copil neobişnuit. Nu lipseşte autoironia, pe care naratorul o
introduce ca pe un factor de echilibru: „Ar mai fi şi altele de povestit despre
mine, dar închei aici, socotind că m-am fudulit destul” (p. 58). Lumea conturată
în primele trei părţi ale romanului şi, parţial, în partea a patra, echilibrată şi
luminoasă, se află, în general, sub semnul ordinii. În familie, spiritul acestei
ordini şi totodată spiritul unificator este mama, Elena Henţia (Lenica), dedicată
în întregime educaţiei şi creşterii copiilor, într-un sens îndreptat spre cumpătare şi chiar modestie, în pofida poziţiei înalte pe care familia Henţia o deţine
în societate. Această poziţie se datorează şi genealogiei, mai ales a tatălui,
Victor Henţia, dar şi tenacităţii cu care acesta conduce afacerile uzinei, morii şi
ale „Băncii Sălăjeana”, al căror proprietar este. Lumea oraşului natal, pe care o
percepem din întregul roman, dar căreia autorul îi dedică şi un capitol special,
Silvania, este una plurietnică, compusă din români, unguri şi evrei. Fiecare
etnie locuieşte în zone bine stabilite ale oraşului şi este descrisă cu trăsăturile ei
definitorii. În principiu, cu excepţia unor mici şi inevitabile conflicte, convieţuirea este paşnică, comunităţile etnice urmându-şi cutumele străvechi. În casa
Henţia, una dintre reguli este de a nu se face discriminare între oameni, indiferent de etnie şi stare socială. Mama este cea care insistă – chiar cu asprime
(vezi capitolul Să nu uiţi niciodată) ca această regulă să fie respectată cu
stricţete de către copii.
Una din modalităţile naraţiunii, care menţine trează curiozitatea cititorului şi reprezintă o formă indirectă a relaţiei narator-cititor, este anticiparea
evenimentelor: „Aici îşi avea sălaşul şi domnul Togan, prietenul meu, despre
care va mai fi vorba în povestirea de faţă” (p. 23). Nu lipseşte nici relaţia directă
cu cititorul, prin formule care îl apropie de lumea narată, conferind, în acelaşi
timp, autenticitate evenimentelor: „Cititorii ar avea de câştigat aflând câte ceva
despre oraşul meu natal, unde s-au petrecut aproape toate întâmplările asupra
cărora am de gând să mă opresc” (p. 19).
Ultima parte a romanului prezintă o atmosferă cu totul diferită, dictată
de evenimente istorice şi sociale, unele anticipate încă din primele părţi. Deşi
încă departe de spaţiul românesc, izbucnirea celui de-al doilea război mondial
începe să-şi arate semnele în Ardeal. Este de remarcat arta scriitorului de a
reda, prin secvenţe concentrate şi descrieri semnificative, schimbările care au
loc în societate, tensionarea relaţiilor dintre unguri şi români, izbucnirea
conflictelor. Încastrat în această atmosferă, este urmărit destinul familiei
Henţia, cu sinuozităţi neaşteptate, impuse de vicisitudinile vremii. Vestea
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cedării părţii din Ardeal, în care se afla şi Silvania, îi surprinde pe Henţeşti în
vizită la moşul Franţisc, în Dărăbanţi. Din acest moment, ca şi pentru celelalte
familii de români din Ardealul cedat, se pune problema rămânerii sau plecării
în Ardealul liber. Hotărârea iniţială, de a pleca la Alba Iulia, este strămutată
prin intervenţia şi promisiunile autorităţilor maghiare din Silvania că familia
Henţia, datorită rolului important pe care îl are Victor Henţia în societate, va fi
protejată. Însă intrarea ungurilor în Silvania schimbă brusc situaţia. În timp ce
Victor Henţia este plecat la Cluj pentru afaceri, are loc un fapt cu consecinţe
grave: arestarea Elenei Henţia şi a celor patru copii, Sever, Tibi, Gusti şi Lici.
Scena şi pregătirile în pripă pentru plecare, sub privirile soldaţilor, atitudinea
demnă a mamei sunt descrise în detaliu. În beciurile tribunalului din Zalău,
Victor Henţia îşi regăseşte familia printre celelalte înghesuite acolo şi
împreună cu care vor împărţi, o vreme, aceeaşi soartă şi aceeaşi stare plină de
incertitudini: „Şi aici, ca la Silvania, se vânturau cam aceleaşi vorbe: deportare,
lagăr, închisoare. Nimeni nu mai credea într-o reţinere preventivă pentru a
intimida populaţia românească” (p. 258). Îmbarcarea în vagoane insalubre,
drumul către o ţintă necunoscută, spaima sunt prezentate în scene de un dramatism zguduitor, care iau sfârşit, cel puţin temporar, prin sosirea în Adealul
românesc, la Arad.
Odată cu finalul acestei călătorii, mărturiseşte naratorul, anticipând
perioada despre care va fi vorba în al doilea roman al trilogiei, ia sfârşit şi
„prima parte a copilăriei mele, adevărata copilărie” (p. 214), moment punctat şi
de cuvintele mamei: „Sever, să ai grijă de Gusti. Mă bizui pe tine. Acum eşti
băiat mare!” (p. 279). Totodată acesta este şi un prag care presupune deja
iniţierea lui Sever în lume, pe care scriitorul o anunţă în capitolul din partea de
început a romanului, Lumea cea văzută: „Taina cea mare, taina tainelor, pe care
încercam s-o pătrund era însăşi lumea care mă înconjura, uriaşă şi nepătrunsă,
asemenea unei cetăţi cu zidurile până la cer” (p. 67), moment intuit şi dorit de
copilul Sever de la o vârstă fragedă. În prima parte a copilăriei sale, Sever află
şi o altă taină mare, „cum se fac copiii”, fapt care, de asemenea, îl face să
reacţioneze altfel decât ceilalţi copii, introducând deja în sensibilitatea sa un
sâmbure al maturităţii.
Volumul al doilea, Fructul oprit (scris între 1989–1990, apărut în 2004),
prezintă perioada adolescenţei lui Sever şi, totodată, schimbările politice din
societate. Romanul debutează cu întoarcerea Henţeştilor în Silvania, în 1945 –
după cinci ani de şedere la Arad –, în Ardealul retrocedat românilor. Sever
observă îndată că „totul e la fel ca pe vremuri şi parcă nu e”. Lipsesc prăvăliile
evreieşti şi astfel află că şi evreii din Silvania au fost deportaţi. Cei care, cu
timpul, se întorc, români şi evrei, povestesc nenorocirile prin care au trecut. O
parte din tăbliţele firmelor sunt scrise bilingv, româneşte şi ungureşte, dar
apare şi un element nou; pe o placă stă scris: „Partidul Comunist din România
– Romániai Komunista Párt. Deasupra inscripţiei, secerea şi ciocanul. Iată
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într-adevăr ceva nou. Aşa ceva nu s-a mai văzut în Silvania” (p. 16). Sunt
semnele perioadei comuniste care începe. Scriitorul urmăreşte cum, gradat, sub
ochii tuturor, se impun forţat, prin teroare, interdicţiile şi răsturnarea valorilor,
culminând cu măsluirea alegererilor de către comunişti. Pentru Victor Henţia,
tatăl lui Sever, preluarea uzinei şi a morii înseamnă un nou început: „Absolut
totul e la pământ, ca atunci când am cumpărat-o de la Weiss. O iau încă o dată
de la capăt” (p. 15). Dar, prin felul său de a fi, capul familiei „poartă pe faţă
aerul hotărât al omului care trece prin greutăţi, oricât ar fi ele de mari” (p. 15).
Şi, într-adevăr, reuşeşte şi de data aceasta.
Sever este un elev strălucit, cu structură de lieder, un adolescent cu
trăirile interioare specifice vârstei, constrâns, o vreme, de gândul la trecerea
dincolo de fructul oprit, spre perioada bărbăţiei: „Muşcasem, în sfârşit, din
fructul oprit şi îmi recâştigasem libertatea pierdută” (p. 257). Tânăr vivace, cu
încredere în sine, Sever participă la jour-uri şi la petreceri şi îşi creează un grup
de apropiaţi. La întâlnirile lor, discuţiile variază de la femei până la situaţia
politică. Tot în această perioadă, Sever îşi descoperă chemarea pentru actul
scrisului şi debutează cu mult succes la o şedinţă a liceului, cu nuvela Umbre.
Este remarcabilă puterea de observaţie a scriitorului în privinţa stării
politice, modalitatea în care surprinde faza incipientă a pătrunderii elementelor
comuniste, repugnate de cei mai mulţi, şi rapiditatea cu care acestea se impun.
Prin intermediul observaţiilor lui Sever şi ale grupului său, scriitorul surprinde,
în esenţă, metamorfozarea oamenilor; de pildă, dirigintele clasei, Galea, profesor de filozofie, iniţial o persoană cu vederi largi, apropiat de elevii săi, odată
intrat în rândurile comuniştilor devine rigid şi oportunist. De asemenea, sunt
foarte bine surprinse reacţiile elevilor şi formele lor de protest faţă de „noua
ordine”. Unul dintre aceste momente îl constituie discursul directorului, şi el un
comunist, în faţa întregii şcoli, în sala de festivităţi:
Fiecare dintre noi se apleacă spre cel de alături şi-i şopteşte: „nu se aplaudă”. N-am
idee cine a lansat chemarea, dar sânt curios să văd ce efect va avea. Wisky a ajuns la
ultimele cuvinte […] apoi rosteşte răspicat: „Trăiască guvernul de largă concentrare
democratică dr. Petru Groza!” […] O tăcere de moarte se înstăpâneşte în sală. Wisky
clipeşte iute din ochi, parcă n-ar pricepe ce se întâmplă. I se pare, pesemne, că
visează. Mai aşteaptă câteva secunde, sperând într-o minune, apoi se îndreaptă
grăbit spre uşă, urmat de ceilalţi profesori, dintre care unii zâmbesc (p. 97).

Dar asemenea gesturi de protest, ca şi cele ale tinerilor naţional-ţărănişti,
între care se înscrie şi Sever, sunt pedepsite cu asprime. În scurtă vreme încep
arestările, printre care şi cea a lui Iuliu Raţiu, preşedintele Partidului
Naţional-Ţărănesc, rudă apropiată a Henţeştilor. Cei împotriva regimului sunt
deposedaţi de ceea ce au agonisit o viaţă. Victor Henţia este somat să predea
atât moara şi uzina, cât şi banca, iar familia este nevoită să cedeze casa. De astă
dată, plecarea are consecinţe ireversibile şi Sever conştientizează dureros
situaţia: „Cuprind într-o ultimă privire casa cu ziduri gălbui şi cupolă metalică
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la un capăt al acoperişului. În ea m-am născut, am crescut şi am petrecut ani
fericiţi. Ceva îmi spune că nu o s-o revăd niciodată” (315). Fructul oprit este
romanul începerii unui lung zbucium, dar şi al unei lupte adevărate, din
răsputeri, în care familia Henţia îşi păstrează demnitatea şi libertatea
interioară.
În Nodul gordian (scris în 1993, publicat în 2005) scriitorul prezintă
studenţia lui Sever Alexandru Henţia, pe fondul stării politice şi sociale din anii
’50. Urmărit la fiecare pas de primejdia exmatriculării pe motivul originii sociale „nesănătoase” şi al averii posedate cândva de părinţi, Sever se luptă să
răzbată printr-un sistem absurd şi, aşa cum îl îndeamnă Pallady, profesorul
care îl preţuieşte cel mai mult, să-şi termine, orice ar fi, studiile. De fiecare dată
când este convocat la secretariatul Facultăţii de Litere să completeze fişa de
cadre – în pofida faptului că este cel mai bun student –, i se naşte în suflet
acelaşi sentiment, aproape incontrolabil, dus la paroxism: „Odată încolţită în
inimă, teama creşte, devine absurdă” (p. 8). Atmosfera şi calitatea cursurilor nu
se ridică la nivelul aşteptărilor sale. O seamă de scriitori importanţi sunt trecuţi
la index, cărţile lor interzise şi separate într-un fond special, la care accesul se
face printr-o cerere riscantă. Profesori valoroşi sunt înlocuiţi cu indivizi slab
pregătiţi, cum este cazul profesoarei de literatură română contemporană: „A
fost adusă peste noapte, anul trecut, şi nu oricum, ci ca profesoară plină şi şefă
de catedră. Explicaţia? Foarte simplă. E soră cu Geo Bugariu, ziarist comunist
înainte de ’44” (p. 10–11). În plus, printre colegi mişună „turnătorii”, tenace şi
plini de ură, care nu-şi ascund scopul în ce-l priveşte pe Sever: „Nu se poate
[…], am informaţii că a fost om bogat, cu avere. Nu mai e mult şi-l voi dibui,
chiar dacă s-ar ascunde în gaură de şarpe” (p. 161). Din acest punct de vedere,
cazul lui Sever nu este unic. Cei care încă rezistă constată cu spaimă că, din
timp în timp, anumiţi colegi dispar fără a mai reveni niciodată la cursuri.
Despre unii dintre ei se află că au fost închişi. De altminteri, aceeaşi atmosferă
se înstăpâneşte pretutindeni, oamenii nu se mai vizitează, vorbesc în şoaptă şi
la repezeală despre ceea ce se întâmplă. Pericolul arestării pândeşte şi familia
lui Sever. La una din razii, noaptea, Sever îşi surprinde părinţii aşteptând
momentul ca pe un fapt inerent: „M-a îngrijorat mai ales expresia crispată a
mamei şi a tatei. Teama îi prinsese în tentaculele ei reci şi nu voia să le dea
drumul (A doua zi, tata mi-a mărturisit că se simţea ca şi arestat în urma
refuzului de a colabora cu Securitatea)” (p. 114).
În acest marasm al fricii şi al absurdului, Sever îşi găseşte două refugii:
întâlnirile cu prietenul său, Septimiu Crainic (Timi), cu care poate vorbi în voie,
şi scrisul. Este preocupat de istoria literaturii, direcţie spre care este încurajat
de profesorul Pallady, în cabinetul căruia discută pe diverse teme literare. De
asemenea, Sever îşi urmează chemarea şi pasiunea pentru scris, căreia îi
consacră nopţile de sâmbătă şi care îi rezervă o stare de bucurie cu totul
specială: „Timp de trei săptămâni [în care scrisese înverşunat] trăisem în afara
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mea, într-o altă lume, care-mi aparţinea în întregime, dobândind astfel
adevărata şi unica libertate, de atâta vreme şi atât de mult râvnită” (p. 154).
Scrie, dar, evident, nu publică, pentru că literatura sa nu este „în spiritul
vremii”. În urma anunţării unei noi razii, ajutat de prietenul său, Timi, îngroapă
manuscrisele într-un borcan în magazie. Prin remarca lui Timi, scriitorul reflectă
toate frustările, temerile şi răzvrătirile celor care nu pactizează cu regimul comunist: „Rău am ajuns, Sever, […] dacă ascundem în pământ ceea ce ar trebui să
arătăm tuturor. Şi greul abia de acum începe” (p. 117).
Deşi termină facultatea cu diploma de merit, Sever nu-şi găseşte o slujbă
decât după luni de căutări şi aceea, temporar, de suplinitor la o şcoală generală.
Se luptă în acest răstimp cu zbuciumul, frământările şi sentimentul de „element
pus la index” (p. 236). Totul durează până într-o zi, când nodul gordian este
distrus – are revelaţia conştiinţei de sine în faţa lumii în care trăieşte. Este unul
din fragmentele de mare rezistenţă ale romanului:
În zilele acelea am aflat în sfârşit un răspuns hotărâtor întrebării-cheie, care,
adeseori fără să o ştiu, mă urmărise statornic de-a lungul anilor. Trăiam într-o
lume strâmbă şi duşmană, în care stăpâne erau mizeria, minciuna şi frica. Traiul în
această existenţă nu se putea face fără compromisuri. […] Ei bine, lumea aceasta
nu putea fi a mea. Dacă ea nu mă voia, nu o voiam nici eu. Era o sfidare nu lipsită
de mândrie, pe care, fără s-o rostesc, i-o aruncasem. Neputând alege, voi trăi în ea,
dar voi rămâne străin printre locuitorii săi. Voi râde uneori cu ei, dar numai cu
buzele. Nu-i voi urî, cel mult îi voi dispreţui […]. Nu sântem nişte insule, dar în
zilele noastre e necesar să devenim. E unica noastră şansă de salvare, singura
speranţă de supravieţuire. Trebuia să mă cunosc bine, să mă cultiv, să mă iubesc.
Orice s-ar întâmpla, nimeni nu mă poate răpi mie însumi. Să înveţi a te mulţumi
cu tine însuţi era semnul supremei înţelepciuni. Mai târziu voi vedea dacă pe
insulă nu va fi loc şi pentru alt naufragiat […]. Dezlegasem nodul gordian, dar
nu dintr-o unică lovitură de sabie, ci printr-o necurmată şi istovitoare luptă cu
mine însumi (p. 281–282).

Din acea clipă destinul său începe să se contureze clar şi este un destin al
biruitorului. La puţin timp după această revelaţie, ca o răsplată a providenţei şi
ca o descătuşare, Sever primeşte vestea că este acceptat la Institutul de
Lingvistică din Bucureşti.
Alături de Sever Henţia (Ion Gheţie), eroul celor trei volume, apar
frecvent numele părinţilor, Victor, tatăl (Victor Gheţie), şi Lenica, mama
scriitorului (Elena sau Lenica Gheţie), şi cei trei fraţi: Tibi (Victor Francisc
Gheţie), Gusti (Alexandru Aurel Gheţie) şi Lici (Elena Gheţie, ulterior căsătorită Drăghici). Dintre profesorii de liceu apare în volumul al doilea şi al
treilea Galea (profesor de filosofie, Gal sau Gall). Mult mai mult sunt amintiţi
profesorii clujeni de la Facultatea de limba română: Medrea (Dimitrie Macrea),
Pallady (Dumitru Popovici), Alexandru Caranfil (Theodor Naum), Ionuţ (Liviu
Onu), Emil Ternovici (Emil Petrovici), Modoran (Romulus Todoran), Henri
Regnier (Henri Jacquier), Ovidiu Draica (Ovidiu Drimba), Ion Marinca (Ion
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Breazu), Ştefan Petrea (Ştefan Pasca), Velciu (Iosif Pervain), Zina Bugariu (Zoe
Bugnariu) şi Smaranda Repan (Raluca Ripan). Sub numele date de Ion Gheţie în
roman, dintre prieteni sunt: Timi Crainic (Laurenţiu Condor, cel mai bun
prieten, căruia el i-a dedicat volumul al treilea) şi Dan Ursu (Cornel Rusu), iar
dintre colegii de facultate: Milu Oprişan (Andrei Avram), Alex Miricioiu
(Alexandru Andriţoiu), Rezeda Voştinaru (Flora Şuteu), Gavril Arieşeanu (Mişu
Triteanu), Puiu Şora (Valeriu Şuteu), Remus Tascu (Pompiliu Dumitraşcu),
Silvia Păcuraru (Silvia Ciobanu), Relu Bucur (Aurel Bucur). Mai este pomenit şi
Olimpiu Pandrea (Olimpiu Drăgoi, angajat de profesorul Macrea la Muzeul
limbii române), iar Sireteanu este şeful contabil pe atunci la Institutul de
lingvistică (Dominteanu). Vizita în comuna Zeliş, cu toate evenimentele legate
de ea, a fost de fapt în comuna Beliş din Munţii Apuseni, unde locuiau părinţii
bunului prieten Timi Crainic (Laurenţiu Condor). Sub numele Iuliu Raţiu este
2
vorba de Iuliu Maniu. Un personaj în întregime inventat este domnul Togan .
Ion Gheţie aşază faţă în faţă, în trilogia cu titlul sugestiv Sub călcâiul
vremii, două lumi antagonice, denunţând absurditatea şi lipsa de libertăţi de
orice fel a unei lumi dominate de inversarea valorilor – care atunci purta
numele de comunism. Scriitorul aduce o soluţie de rezistenţă în faţa acestei
lumi: scrisul, lumea proprie şi, mai important decât orice, libertatea interioară,
manifestată pe deplin în literatura pe care a creat-o.
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A Man, an Era – Under the Heel of Time by Ion Gheţie
Through his trilogy, Under the Heel of Time, Ion Gheţie manages to write one of
those autobiographical books that integrate personal experience into the more complex
frame (historical and social) of the age. Therefore, the text contains various registers,
from ludic to dramatic. The first volume of the trilogy, The Great Mistery, is a
childhood novel containing several portrait chapters, which presents a balanced and
brighter world, governed by order and shaded, towards the end, by historical and social
events, some of them being anticipated right from the first chapters. The second
2

Romanele sunt construite pe o dimensiune profund autobiografică, cu multe
elemente din realitatea istorică a vremii şi din cea personală. Decodarea numelor
personajelor ne-a fost oferită de doamna Mirela Theodorescu, cercetător ştiinţific I la
Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, soţia filologului, lingvistului şi
scriitorului Ion Gheţie, căreia îi mulţumim şi aici.
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volume, The Forbidden Fruit, displays the adolescence of Sever Alexandru Henţia, as
well as the radical political changes. What strikes most is the writer’s power of
observation regarding the political status, his way of describing the outset of
communist elements, repugnant to most people, and their speed of assertion. In The
Gordian Knot, his third novel, the author presents Sever’s studentship, amidst the
social and political context of the 50s, a period marked by many negative changes. In
the morass of fear and absurdity, Sever manages to find two retreats: on the one hand,
the meetings with a friend who shares the same views as he does, with whom he can
speak freely, and, on the other hand, the writing. During this entire time, he struggles
with turmoil, kneading and the feeling of being side-tracked. Everything ends one day
when the Gordian knot is finally cut: he becomes self-aware in front of the world he
lives in. Short after this revelation, as a reward from the Providence and relief, Sever
receives the news that he has been admitted to The Institute of Linguistics in
Bucharest.
In his suggestively entitled trilogy, Under the Heel of Time, Ion Gheţie confronts
two antagonistic worlds by criticizing the absurdity and the lack of freedoms of any
kind, of a world dominated by reversal of values, which was called then communism.
The writer proposes his solution of endurance to this world: integrity and, above all
that, inner freedom, fully encountered in his work.
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O privire atentă asupra scrierilor memorialistice, în general, evidenţiază
cât de actual și de interesant este domeniul spre care cititorul se îndreaptă
adulmecând indiscret gânduri, gesturi, idei nedevoalate de creaţia artistică sau
biografia unui autor. Apariţia în peisajul cultural românesc a numeroase „jurnale
intime” ale unor starlete sau ale unor personaje cu notorietate efemeră poate
genera degradarea, ducerea în derizoriu a însăși imaginii literaturii memorialistice. Ideal ar fi ca doar spiritele cu adevărat înalte să-și încerce condeiul în
acest gen literar, notând zilnic în jurnal, scriind scrisori sau relatând călătorii. În
aceste însemnări autorul nu surprinde doar propria-i imagine, ci se află
întotdeauna în compania unor personaje care s-ar putea să nu fie de acord ca
momente ale vieţii lor, trăiri, gânduri să fie făcute cunoscute lumii întregi.
Istoricul Nicolae Iorga, memorialistul Nicolae Iorga, are, în acest sens,
dimensiunea exactă a libertăţii de expresie într-o scriere memorialistică. El
notează cu fermitate:
Cu ce drept amesteci oameni pe care i-ai prins printr-o singură latură, într-un
anume moment și a căror amintire a putut fi deformată de timp? Faţă de oricine
te-a iubit datorești cea mai desăvârșită discreţie, acestea nu sunt lucruri care se
scot în piaţă (Iorga 1976: 3).

Pentru Iorga, scrierile memorialistice nu trebuie să scoată în vitrină
„fericirile și sfintele noastre dureri în piaţa cască-gurilor…” (Iorga 1976: 3).
În măsura în care autorul memoriilor a fost martor al unor „fapte
istorice” importante, trebuie să le consemneze întrucât „a scrie istorie e o
datorie pentru omenire” (Iorga 1976: 4). Uneori, pentru a nu provoca nemulţumiri și pentru a proteja imaginea unor persoane despre care memorialistul
scrie în jurnalul său, autorul condiţionează apariţia însemnărilor zilnice, a
corespondenţei după un anume număr de ani, timp în care personajele la care
se face referire vor fi trecut în lumea umbrelor.
Ideea goetheană „memorialistica… descrie pe om în împrejurările vremii
lui” (Râpeanu 1976: VI) se regăsește în gândirea și opera lui N. Iorga. Ca istoric,
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cunoscând scrierile românești vechi, cronicile, dar și scrisorile din Evul Mediu
românesc, Iorga descoperă valoarea culturală, dar mai ales documentară a
memorialisticii.
Această descoperire, dar și sentimentul de însingurare în epocă, de altfel
comun creatorilor de geniu, îl determină să-și scrie memoriile, notele de
călătorie în care, potrivit crezului său literar, consemnează mai ales evenimentele istorice ale vremii sale și mai puţin cele personale. Prin toate lucrările
sale din domeniul istoriei, din însemnările din călătorii, din scrisori și memorii,
se relevă un cărturar român cu o extraordinară putere de muncă, de o mare
erudiţie, dar, în mod special, cu o profundă dragoste faţă de ţară și neamul
românesc.
2
Considerat de unii istorici „ideolog al naționalismului” , privit de contemporani drept exponentul principal al unui „naționalism lătrător” (Iorga 1976:
537), „hulit ca un nebun al naționalismului” (Iorga 1976: 449), dar un
naționalism „inferior și barbar” (Iorga 1976: 411), istoricul se declară repre3
zentantul unui „naționalism cultural” (Iorga 1976: 539) și explică în memorii, în
capitolul „Desăvârșirea unui crez politic și social”, sensul doctrinei naţionalismului. Iorga notează: doctrina aceasta
nu venea din postulate metafizice, nici din analiza unor fenomene de ordine
materială… [ci din] calda dorinţă de a folosi neamului… Eu plecam de la ce
văzusem cu ochii în hârtia documentelor și în sufletul oamenilor în viaţă,
cercetaţi de la un capăt al pământului românesc la altul (Iorga 1976: 378–379).

Imensul material memorialistic al lui Iorga este strâns legat de întreaga
sa creaţie, de cercetarea știinţifică din domeniul istoriei, al istoriei literare, din
1

Iorga a publicat corpusuri de Scrisori domneşti (1911), Scrisorile de boieri (1912),
Scrisorile de negustori, Scrisorile de meşteri, Scrisorile de femei, Scrisorile mesagiilor şi
proclamaţiilor, unele dintre aceste broşuri rămase, cum afirma însuşi autorul, „total
neştiute” (Iorga 1976: 362).
2
Caracterizarea aparţine lui Andrei Pippidi, în Prefaţa la Istoria românilor în
chipuri şi icoane, N. Iorga, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 7. Completând portretul savantului român cu menţiunea: „iluminismul şi naţionalism(ul) se armonizează
la Iorga”, A. Pippidi consideră că „Tot ce a adus la lumină omul acesta a fost iarăşi şi
iarăşi o contribuţie la cunoaşterea vieţii sufleteşti a poporului român” (cf. A. Pippidi,
op. cit., p. 11).
3
Într-un studiu intitulat „Naţionalismul românesc – Politologie şi doctrine politice”
(www.universul romanesc.com/1252) aflăm unele teoretizări ale naţionalismului şi
aspectele, formele naţionalismului românesc interbelic. Nicolae Iorga este considerat
reprezentant al unui naţionalism etnic, istoric. La programul Partidului Naţional
Democrat din 1910, Nicolae Iorga avea să enunţe un principiu al genezei naţiunilor în
sud-estul Europei… „Nu naţiunea noastră a fost creată de stat, ci statul nostru a fost
creat de o naţiune. Statul acesta este nu creaţia unei clase, ci creaţia unui popor
întreg…”.
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domeniul publicisticii, sau de activitatea politică. Citindu-i memoriile,
trimiterile la conferinţele ţinute și cărţile apărute în ţară sau peste hotare,
relaţiile cu oamenii de cultură sau cu politicienii, scriitorii și istoricii, cu ţăranii,
te obligă să părăsești textul jurnalului sau al notelor de călătorie și să cauţi mai
multe informaţii despre studiile amintite sau despre evenimentele relatate.
Astfel, te adâncești ca în adâncul unei păduri amazoniene, rătăcind furat de
noutatea și bogăţia imaginilor. În acest context, este necesar să trasăm câteva
direcţii care să marcheze preocupările majore care definesc profilul memorialistului, al marelui savant român N. Iorga. În primul rând, din scrierile
memorialistice, din notele de călătorie, din întreaga operă se remarcă istoricul
care prin întreaga sa operă a căutat, și credem că a reușit pe deplin, să facă
cunoscute lumii România, trecutul ei și poporul român: „Suntem un popor care
nu se cunoaște pe sine și nu-și cunoaște ţara. Dacă le-ar cunoaște, le-ar preţui
și ar căpăta o încredere în viitor care, de fapt, îi lipsește” (Iorga 1972: 8). După
lungi perioade de cercetare a documentelor istorice din ţară și din străinătate,
scrie și publică studii și cărţi care au ca subiect istoria românilor, raporturile lor
cu vecinii, cu latinitatea sau cu Bizanţul. În impresionanta listă bibliografică a
cărţilor și articolelor lui Nicolae Iorga rareori se va afla un titlu din care să
4
lipsească cuvintele România, român, românesc .
În multe dintre studiile și cărţile sale, în discursurile politice, N. Iorga se
arată preocupat de soarta românilor care trăiesc în afara graniţelor României,
în Bucovina de Nord, în Basarabia, în Banat, în Transilvania dinaintea Unirii.
Soarta poporului român aflat în aceste provincii rupte de ţară dar și a emigranţilor români din America, din Europa, sau de oriunde s-ar fi aflat, îl obsedează.
În fiecare notă referitoare la înstrăinarea teritoriilor românești, în fiecare frază
referitoare la tragedia existenţei românilor „slugi sub stăpânirea străinilor”
simţi durerea și revolta patriotului Iorga. Alcătuirea unei cărţi despre România
și poporul românesc întreg așa cum era atunci, la 1905 (Iorga 1976: 367) i se pare
lui Iorga a fi necesară pentru cunoașterea sufletului epocii și viaţa românilor de
peste hotare (Iorga 1976: 367). Scrie despre Neamul românesc în Basarabia
(1905) și arată în ce condiţii se făcuse răpirea Basarabiei într-o altă carte: O

4

Dintre cărţile şi studiile lui Iorga din domeniul istoriei menţionăm câteva: Acte
şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de manuscrise ale
Apusului (1895), Istoria lui Mihai Viteazul pentru poporul românesc (1901), Istoria lui
Ştefan cel Mare povestită neamului românesc (1904), Istoria armatei româneşti (1910),
Balada populară românească (1910), Istoria comerţului românesc (1915), Histoire de
Roumains et de leur civilisation (1920), Istoria românilor prin călători (1920), Drepturile
românilor asupra teritoriului lor naţional unitar (1919), La literature populaire, source de
haute literature (1925), Istoria vechii arte româneşti (1922), Coup d’oeil sur l’art roumaine
(1925), Istoria literaturii româneşti (1928, 1933 – vol. II, III), Istoria literaturii româneşti
contemporane (1934), Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688 etc.
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istorie a provinciei românești pierdute – Basarabia noastră (1917) (Iorga 1976:
373). În călătoriile sale, ajungând la Cernăuți, notează:
Capitala micii ţări rupte de la noi… Mă întorceam de acolo cu o bogată recoltă
de trecut cu conștiinţă că ţăranul din acea Moldovă de sus a rămas ceea ce
fusese în vremile de libertate, păstrând neschimbate limbă, port și obiceiuri și
gata de a reveni la noi…(Iorga, 1976: p. 344).

Redactează o istorie a românilor macedoneni în limba franceză și română
(Iorga 1976: 558) și publică într-o prestigioasă revistă suedeză un articol despre
„vitalitatea admirabilă a aromânilor noștri” (Iorga 1976: 558). Când Dobrogea se
afla într-o situaţie politică administrativă incertă, strânge material istoric care
„putea să sprijine dreptul nostru asupra acestei regiuni și publică La Dobrogea
Roumaine – drepturile românilor asupra teritoriului lor național” (Iorga 1976:
558).
Întâlnirile lui Iorga cu imigranţii români din America sau Paris îl determină să scrie în amintirile sale că aceștia sunt „suflete pierdute” care se
rușinează de ţara lor și aleg să trăiască departe de pământul și neamul lor:
„Tinerii care studiază la Paris… parcă le-ar fi rușine să arate ce sunt… și înţeleg
a rămâne în străinătate” (Iorga 1976: 595)… „Erau mulţi români la Paris, oameni
comozi care nu înţelegeau să participe la greaua muncă de reconstrucţie după
război… fără să caute contactul socotit compromiţător cu alţi români” (Iorga
1976: 596).
Călătoria în America îi prilejuiește istoricului întâlnirea cu imigranţii
români ale căror „nemulţumiri, cârtire faţă de ţară, lăudăroșenie pentru noua
situaţie” (Iorga 1976: 745) îl revoltă pe Iorga. De altfel, „nil novi sub sole”. Și
emigranţii români de astăzi au aceleași vorbe de ocară faţă de România iar
marile lor realizări din ţările care i-au adoptat se măsoară și numărul mașinilor
sau al bancnotelor de euro cu care își împodobesc bradul de Crăciun.
5
Notele de călătorie în Ardeal și Banat sunt mărturii puternice ale iubirii
nemărginite a marelui cărturar faţă de românii din Transilvania, aflaţi sub
stăpânire maghiară. Orice cuvânt românesc, arhitectura caselor, costumele
populare sunt, pentru Iorga, dovezi ale înrădăcinării românilor de două milenii
în acest spaţiu. „În Veștem, slove, mari negre pe o puternică zidire strigă pe
românește – școală” (Iorga 1977: 81), „Românești din toate timpurile, românești
din rădăcină sunt și satele care fac mândria noastră în aceste părţi…
villaeolachales” (Iorga 1977 a: 98), „La gura râului toate sunt aici așa de
românești încât abia te simţi în ţară străină. Primăria e intitulată întâi pe limba
noastră” (Iorga 1977 a: 99), „La Apoldul de jos, la o școală, copiii au faţă
5

Titlul exact al însemnărilor din călătoriile prin Ardeal şi Banat este Neamul
românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906, volum apărut într-o „ultimă ediţie” din
1939 la Bucureşti şi reeditat, în două volume, în 1977, cu titlul Pagini alese din
însemnările de călătorie prin Ardeal şi Banat, Bucureşti, Editura Minerva.
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săsească iar pe pereţi atârnă tablouri intuitive pentru învăţarea limbii
maghiare, dar toţi acești oameni de mâine sunt și vor rămânea români” (Iorga
1977 a: 114). Ajuns la Hașdatul și Rașcădia, Iorga găsește o populaţie de unguri
și, paradoxal, notează: „unguri însă va să zică săteni de limbă românească, de
veșmânt românesc, care merg la o biserică calvină…” (Iorga 1977 a: 179).
În toate peregrinările prin Transilvania vede școli, primării, vizitează
muzee și trece pe la biblioteci și oriunde află urme ale istoriei luptelor lui Mihai
Viteazul, ale răsculaţilor lui Horia, ale strămoșilor daci reamintește cititorului
trecutul glorios al acestui neam, socotind că așa o să-și cunoască istoria și
drepturile.
De câte ori vine cineva să prezinte istoria acestei regiuni ca fiind cu temelie
străină, iar noi să fi venit, în grupe mici, primiţi din milă și așezaţi ca intruși în
această regiune, pentru a fi supuși la toate umilinţele și apăsările întocmai ca
niște venetici, conștiinţa noastră de noi înșine, trebuie să știe răspunde oricui și
oricând prin ideile adânc pătrunse în sufletul fiecăruia, așa încât fiecare să poată
fi un mărturisitor de adevăr istoric și un apărător al drepturilor poporului său
(Iorga 1977 b: 226).

Călătoriile în străinătate dar și cele din ţară sunt pentru Iorga un prilej
de a face „operă de propagandă menită să scoată la iveală originalitatea și prin
aceasta valoarea poporului românesc” (Iorga 1976: 594). Înfiinţează, animat de
aceleași gânduri, școli românești sau institute culturale la Roma, Paris, Veneţia.
Întemeierea de școală românească în străinătate este considerată de Iorga „una
din cele mai mari opere ale vieţii [sale]” (Iorga 1976: 600).
Câte personalităţi ale culturii românești actuale își pun interesele
personale pe ultimul loc, gândindu-se numai și numai la binele ţării și al
românilor, după modelul marelui Iorga, sau cunosc ei opera istoricului, a
românului Iorga, pentru a-l lua ca model?
Un mare merit al lui N. Iorga este de a fi militat în permanenţă pentru
cultivarea și preţuirea limbii române literare. În memoriile sale menţionează
conferinţele pe care le-a ţinut la Paris sau București, pledând pentru păstrarea
limbii române în teatru, în edituri, în societate. La „Semănătorul” se ridică
împotriva maniei francomane și cu mândrie declară că la Paris „chiar între
zidurile Sorbonei că folosea prea puţin Franţei însăși” (Iorga 1976: 401–402)
maimuţăreala superficială a boierimii franţuzite și ceruse, pentru a încuraja
vânzarea cărţilor românești, să se perceapă „vama contra cărţilor străine la
modă” (ibidem). Studenţilor săi le explică „ce înseamnă pentru popor cultul
limbii în care de-a lungul generaţiilor i s-a întrupat nu numai gândul și
6
simţirea, dar viaţa însăși” (Iorga 1976: 402–403) . Pentru aceste opinii este declarat anarhist și se aștepta să fie arestat și dus cu duba la Văcărești.
6

„M. Sadoveanu îşi aminteşte că a participat la luptele de stradă provocate de
intervenţia forţelor poliţieneşti împotriva manifestaţiei cu care s-a încheiat conferinţa
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Nicolae Iorga a fost martorul celor două Războaie Mondiale în care
România a participat, fiind zdruncinată politic, economic, social, cu teritoriul
sfâșiat în bucăţi. În aceste momente de primejdie, Iorga scrie în memorii, cu o
sinceritate pe care n-ai cum s-o contești, cunoscându-i opera în ansamblul ei:
„Gândul meu era numai la ţara în frământări de moarte” (Iorga 1976: 502). În
Parlament, N. Iorga ţine un discurs în care deplânge starea ţării sale angrenate
în război fără a fi pregătită material și moral:
Am îmbrăcat în acele cuvinte toată ura contra încălcătorilor pământului nostru,
tot dispreţul faţă de forţa brută de șarlatană uneltire a uneltelor opusă energiei
viteze, toată încrederea prilejuită de îndelungata cercetare a unui trecut de atâtea
secole că totuși dreptatea elementară a cauzei noastre nu va putea fi zdrobită,
regretul că am intrat în războiul cel mai plin de primejdii fără pregătirea materială
și fără indispensabila solidaritate morală (Iorga, 1976: p. 505).

Marele om de cultură nu putea rămâne indiferent la distrugerile pe care
războiul le aducea patrimoniului artelor românești și universale. Vorbind
despre Primul Război Mondial în memorii, Iorga notează vizionar:
Camioanele porneau spre Rusia… se duceau într-acolo, poate ca să nu le mai
vedem niciodată comori de artă ale mănăstirilor, arhivele ţării, cele mai preţioase
din manuscriptele și documentele Academiei, tablourile lui Grigorescu și ce aveau
mai bun particularii (Iorga 1976: 523).

Consternare și sentimente de revoltă îl cuprind când, în Franţa, la catedrala de la Reims, „tezaure de artă și învăţătură” erau distruse de „cinismul brutal
din care era făcută psihologia colectivă a unui război” (Iorga 1976: 479).
Instinctele gregare ale „războinicilor” nu s-au estompat cu trecerea timpului.
7
Distrugerile monumentelor artei universale din Irak , în numele unor credinţe
religioase, confirmă spusele istoricului Iorga despre „barbaria și cinismului
războiului”.
Multe dintre gândurile, ideile, speranţele istoricului Iorga pe care le
descoperim în Memorii au fost împărtășite contemporanilor prin intermediul
presei vremii și, în mod particular, prin ziarele și revistele pe care Iorga le-a
înfiinţat: „Neamul românesc”, „Floarea darurilor”, „Noul Semănător”. Sfârșește
tragic, asasinat de legionari în 1940, din cauza opiniilor sale politice.
În concluzie, din imensul material memorialistic, din notele de călătorie,
în lucrarea de faţă am selectat, subiectiv, fără îndoială, texte pe care le-am
considerat reprezentative pentru profilul marelui român N. Iorga, pentru a
lui N. Iorga. Despre drepturile limbii naţionale în statul modern” (cf. Andrei Pippidi, op.
cit., p. 17).
7
„Militanţii din organizaţia teroristă Stat Islamic (SI) au devastat un muzeu din
Mosul, distrugând cu barosul artefacte vechi de sute de ani după ce au ars mii de cărţi
rare şi manuscrise valoroase din bibliotecile oraşului irakian” (cf. „Gândul”, 27.02.2015,
ediţia on-line).
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reaminti societăţii actuale ce a însemnat și ce înseamnă cuvintele patriot,
patriotism, cuvinte evitate în limbajul actual. Folosirea mult prea frecventă și
falsă a vocabulelor patriot, patriotism în „epoca de aur” poate fi cauza demonetizării acestor cuvinte. Ar fi necesară o educaţie patriotică a românilor așa cum
spunea Iorga, întrucât nici atunci și nici acum:
Educaţia patriotică nu fusese dată acestui popor, nici prin netrebnica școală nici
printr-o bună citire literară. Dar ceea ce lipsea claselor de sus, poporul o
suplinea din instinct. Acel minunat popor care caută în neobișnuitele lumini pe
cer și vestea că se întoarce România (Iorga, 1976: p. 495).

Nu știm dacă auditoriul sau cititorii vor afla din lucrarea de faţă imaginea complexă a României din vremea lui N. Iorga, o Românie aflată între cele
două Războaie Mondiale, cu o activitate politică furtunoasă, cufundată în crize
economice, financiare, în criza morală.
În acest tumult al epocii interbelice, memoriile lui Iorga apar ca flash-uri
orbitoare, ţâșnind din mintea și mai ales inima unei personalităţi renascentiste
care a marcat puternic cultura română a primei jumătăţi de secol XX.
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Nicolae Iorga and His Era as It Was
It is said that in this life every individual is a person, who, being reflected in his
own eyes or those of others, appears in multiple poses, more characters dwelling in the
same time, which reveal themselves with sincerity or with caution in journals, letters,
and travel notes. The memoirs writings, as a literary genre, as far as the author is
honest with himself and with others, acquire value in deciphering the complex
personality of the author and his work.
Compared with other memoirs writings in other literatures, from French
literature, for example, the number of this type of works in the Romanian literature is
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much more modest. If we take into consideration the notes on the old books in Ţara
Moldovei and the chronicler’s works, we can find the roots of this literary genre since
the Romanian Middle Ages. By the writings of Alecsandri, especially the travel notes
and correspondence with Gr. Ghica, we can know and understand the political, social,
economical and cultural atmosphere of the 1848 age. An important moment in the
history of the Romanian memoirs writings emerged during the period of Junimea. The
Journal of Titu Maiorescu, the Notes of George Panu, Iacob Negruzzi, the
Correspondence of Eminescu with Veronica Micle are interesting documents of the
reader who wants to discover the cultural atmosphere of the time.
As noted by J. Joyce on the memoirs writings „the letters, as well as the journals
are more revealing than the lives recounted by others”. Thus, the daily notes from the
Journal of Rebreanu of from the confessions of Camil Petrescu, Nicolae Iorga, later of
Adrian Marino, offer more information than the biographies written by literary critics.
Despite our reservations on the sincerity of the memoirs writings, they unquestionably
have both literary and linguistic value, but especially documentary value.
Of the many memoirs writings in the Romanian literature, I chose the notes of
Nicolae Iorga, O viață de om așa cum a fost, work from which I have selected those
notations that prove the great historian’s love for his nation and his country.
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Despre oameni, locuri şi vinuri
în memorialistica lui Vintilă Russu Şirianu
Liliana Foşalǎu

Mots-clés: mémoires, culture, portraits, gens, lieux, vins, écriture biographique

Introducere
„Întâlnirea” mea cu Vintilă Russu Şirianu a fost o întâmplare benefică şi
luminoasă, despre care m-am hotarât să scriu cu acest prilej, pentru a le facilita
şi altora calea către scrisul său. Pentru că nu figura decât rar în bibliografiile de
specialitate (mă refer la cele consacrate vinului, altminteri, în scrierile cu
caracter teoretic despre biografii lipseşte cu desăvârşire), am considerat că e
timpul să-l aduc într-o zonă în care acest nume îşi are pe deplin locul! Sutele de
pagini consacrate unor mari figuri ale culturii româneşti din prima jumătate a
secolului al XX-lea (unele chiar de la finele secolului al XIX-lea) se detaşează
mult de alte scrieri din sfera memorialisticii tocmai prin autenticitatea pe care
o conferă vieţuirea printre aceste personalităţi, o foarte bună cunoaştere a
elitelor literare şi culturale din ţară, dar şi din Franţa perioadei descrise, o caldă
profunzime de afect şi intelect, o comuniune umană de cea mai înaltă ţinută!
Scrisul se pătrunde de toate aceste valori şi va reda realitatea în tonurile unei
subiectivităţi foarte artiste, cu atât mai interesantă cu cât captează ecourile
altor subiectivităţi, ca în critica de identificare pe care o promovase şi practicase cel mai subiectiv şi în acelaşi timp lucid, aproape „matematic” critic, inegalabilul poet francez Charles Baudelaire. Nu o dată am avut impresia că,
citindu-l pe Vintilă Russu Şirianu pentru a-i redescoperi în altă lumină pe
Panait Istrati, Mihail Sadoveanu sau Octavian Goga, aud ecouri din Réflexions
sur quelques-uns de mes contemporains, fără ca obiectul analizat să fie acelaşi la
cei doi scriitori! Chiar dacă, în linii mari, Vintilă Russu Şirianu rămâne mult
mai colocvial, abordarea sa plecând de la taina omului către taina textului.
Pentru o scurtă prezentare a autorului
Strănepot (după mamă) al lui Ion Slavici, fiu al lui Ion Russu Şirianu,
publicistul ardelan fondator al cotidianului „Tribuna” (din Arad/ Sibiu), Vintilă
Russu Şirianu (1897–1973) a avut o existenţă culturală şi literară pe care şi-ar fi
dorit-o mulţi cronicari. În casa tatălui său cunoscuse, copil fiind, pe I.L.
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Caragiale, Barbu-Ştefănescu Delavrancea, G. Coşbuc, Al. Vlahuţă,
Constantin-Dobrogeanu Gherea şi multe alte personalităţi ale lumii culturale
(artistice, literare şi politice) româneşti. La 18 ani era deja secretar la „Liga
culturală”, unde N. Iorga, O. Goga, Barbu-Ştefănescu Delavrancea (şi alţii)
formau comitetul de conducere. Înainte de mobilizarea din 1916, urmează un
curs de infirmieri și este voluntar la Spitalul de răniţi amenajat în strada
Icoanei, unde îl va cunoaşte pe George Enescu (pe care îl mai întâlnise o dată,
în 1905, în casa profesorului universitar Ştefan Sihleanu, director al Teatrului
Naţional din Bucureşti). Printre studiile urmate în adolescenţă figurează şi doi
ani de conservator, iar pasiunea pentru muzică o va trăi cu intensitate toată
viaţa. În 1917 se află pe frontul de la Mărăşeşti, ca sublocotenent de artilerie.
Însărcinat cu misiuni de corespondenţă la Iaşi, petrece câteva memorabile ore
în casa Teodorenilor, ca prieten al celebrilor Ionel şi Păstorel (acesta din urmă
era pe atunci mobilizat pe frontul de la Oituz). Aici se reuneau în selectă
adunare George Enescu, Cella Delavrancea, Florica Muzicescu – sora doamnei
Sonia Teodoreanu) şi multe alte nume sonore ale vremii. În 1925 este numit
secretar al ministrului de Interne Octavian Goga, precum şi al Societăţii
Scriitorilor (unde preşedinte era tot Goga). În preajma acestuia va cunoaşte
mari figuri ale vieţii culturale şi politice româneşti din acea vreme, sau va avea
ocazia să rămână în imediata apropiere a unora pe care avusese deja şansa să le
cunoască (O. Goga, N. Brâncuşi, Nicolae Titulescu, ş.a.). În 1927 se stabileşte
pentru şapte ani la Paris, ca secretar al Legaţiei Române, frecventând cercuri
celebre ale lumii artistice, fiind adesea în preajma lui N. Brâncuşi, a Elenei
Văcărescu, a lui Panait Istrati ş.a. Având şi sprijinul unor intelectuali şi politicieni francezi care îl cunoscuseră şi pe fratele său, Mircea Russu Şirianu,
Vintilă fondează şi redactează o revistă lunară intitulată chiar „Revue
Franco-Roumaine”. Despre această publicaţie ar fi poate timpul să aflăm câte
ceva, într-un context în care doctoranzi în cotutelă se bucură de stagii consistente la Paris, având acces la documente care ar putea lumina zone necunoscute, sau prea puţin valorificate, din francofonia românească. În 1913, Mircea,
fratele scriitorului, despre care tocmai am amintit, doctorand strălucit în
capitala Franţei, tipăreşte o broşură intitulată Bulletin franco-roumain. Destinul
acestui tânăr este însă prea devreme spulberat de un obuz în sângeroasele lupte
de la Turtucaia.
Confesiuni despre scris
Într-un fel de prefaţă la scrieri numite când note, însemnări, evocări, când
„jurnal de bord”, când amintiri, uneori hronic, autorul face câteva mărturisiri
importante pentru cine ar dori să aprofundeze teoretic abordarea acestor texte.
Astfel, este transmisă intenţia de a reda câteva din momentele pe care a
avut „bucuria să le petreacă în preajma unor mari creatori de literatură şi artă”
(Russu Şirianu 1969: 5). Acesta este conţinutul, care apare din primele rânduri
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sintetizat sub forma unei enumeraţii: George Enescu şi Constantin Brâncuşi,
Mihail Sadoveanu şi Octavian Goga, Liviu Rebreanu şi Lucian Blaga, George
Coşbuc şi Ion Slavici, I.L. Caragiale şi Barbu-Ştefănescu Delavrancea, Marioara
Ventura şi Ion Brezeanu, Panait Istrati şi Ion Barbu, Păstorel Teodoreanu şi
Nicolae Bălţăţeanu, Mihai Ralea şi Tudor Vianu, Elena Văcărescu şi Nicolae
Titulescu, Paul Valéry şi Henry Barbusse, „umbre gigante care au lăsat în urma
lor nepieritoare lumină, oameni între oameni care au semănat în cugetul şi în
inima celor care i-au cunoscut clipe de aur şi de diamant omenesc” (ibidem: 5).
În ce priveşte straturile care compun acest conţinut, autorul face
distincţia între confesiunea directă, rod al trăirii nemijlocite în preajma unora
dintre aceste figuri, şi confesiunea indirectă, moştenită (este cuvântul folosit
atât de potrivit de către scriitor) de la tătăl său, cel care în anul 1878 împărţise
aceeaşi cameră cu M. Eminescu la Bucureşti. La pagina 173 întâlnim chiar
formula „de la tatăl meu citire”, atunci când relatează povestea împrietenirii
tatălui cu George Coşbuc. Aceste straturi formează o „geologie a amintirilor”
(p. 6) pe care îşi propune să le redea în „absolutul lor adevăr”. Deşi are certitudinea exactităţii informaţiei, a spuselor, precizează că nu va fi vorba de o
„reproducere”, pentru a nu ştirbi sau „trăda” prin acest exerciţiu aparent banal
„frăgezimea şi pitorescul stilului” ce au caracterizat povestirea în cazul
părintelui iubit.
Cu o modestie impusă de „marea vecinătate” şi, în egală măsură, de
ţinuta intelectuală şi umană de o mare eleganţă, autorul îşi asumă doar rolul de
scriptor („[…] eu rămân doar un simplu caligraf [Terţiu]”), sau „un secund caligraf”, refuzându-şi dreptul la vreo „însemnătate” („Insul meu nu are nici o
însemnătate”). Rolul lui este doar acela de a „reflecta” o imagine, aidoma unei
oglinzi, sau de a repercuta un ecou. Obiectul prim e cel care contează, care va
crea noua realitate, textul. Cel care scrie e doar un ucenic (ziditor).
Apare ideea disproporţiei dintre dimensiunea figurilor ce vor fi evocate
şi putinţa limitată a celui ce va înfăptui scrierea lor, poate tot dintr-o decenţă
care caracterizează o civilizaţie cvasi-dispărută şi o modestie nu neapărat justificată. Cititorul va putea aprecia dacă formula „mediu condeier” este adecvată
sau nu acestei scriituri care surprinde şi atrage în acelaşi timp prin fineţe, eleganţă, nuanţare, profunzime, subtilitate, vivacitate şi puterea evocării,
printr-un stil ce cucereşte fără niciun efort. Aş spune chiar stil seducător, fără
teama exagerării, dar las în seama celor ce-l vor citi să confirme sau să infirme
aprecierea.
Despre oameni
Spaţiul acestei lucrări nu permite prea multe detalieri şi nici o prezentare
de ansamblu a conţinutului, deşi am fi vrut să ne oprim la fiecare figură
evocată cu mână de fin portretist, cam în genul lui Sainte-Beuve, dar mai subtil,
cu accente baudelairiene din Reflexions sur quelques-uns de mes contemporains
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mai degrabă, aşa cum am mai spus şi în introducere. Ne vom opri doar la
câteva consideraţii despre Constantin Brâncuşi, Octavian Goga şi Panait Istrati,
în legătură cu care mărturiile abundă şi se cer a fi valorificate.
Portretul nu este, în general, o preocupare scripturală în sine, el se
desprinde mai degrabă pe fondul poveştii, într-o atmosferă în care autenticitatea transpare în nuanţă şi detaliu, redate cu generozitate afectivă. O
tentativă mai pronunţată (şi deci intenţionată) de a realiza portrete se observă
în textul intitulat „Colinele sub munte şi La Cena”. Aici îi vom „întâlni” pe M.
Sadoveanu, L. Rebreanu, Camil Petrescu, George Topârceanu, Ion Pillat,
Cincinat Pavelescu, Ionel şi Păstorel Teodoreanu, Lucian Blaga, Cezar Petrescu
şi Ion Minulescu – „o bogată varietate de inşi şi de personalităţi”, după cuvintele autorului, în fapt „unul din cele mai interesante peisaje umane”, cum însuşi
spune cel ce, în calitatea sa de secretar al Societăţii Scriitorilor Români, a avut
norocul să se afle în preajma acestor creatori de cultură. Schiţa de portret este
realizată după un „tipar” adaptat fiecărei individualtăţi, acesta conţinând câteva
aspecte fizice abia menţionate, un detaliu obligatoriu despre felul de a vorbi,
prezenţa sonoră/ eufonică, apoi elemente de temperament şi, în final „stema”
(deviza) fiecărui scriitor prezentat.
Foarte interesant pare a fi, în redarea figurilor, pluriperspectivismul. Nu
doar ochiul condeierului este cel care vede şi surprinde trăsăturile personajului.
Adesea, Şirianu adaugă puncte de vedere, impresii, relatări, mărturisiri, trăiri,
uimiri ale altor persoane care au stat în preajma celui evocat, din a cărui
companie toţi povestitorii au făcut parte. Alteori, cel prezentat este el însuşi
autorul unui text în text, al unor reflecţii despre sine, arta sa, despre vinuri,
oameni etc. Textul memoriilor devine astfel cu atât mai dinamic şi pasionant.
„Cu dalta şi ciocanul Brâncuşi a spart porţile veacului. În definitiv, în
lumea lui a fost un uriaş” (p. 30). „Sub carcasa lui psihologică şi fizică de ţăran,
în fond Brâncuşi era una din personalităţile cele mai complexe” – iată două
reflecţii ale lui Vintilă Russu Şirianu ce pot uşor contura un portret puternic, în
acord perfect cu materialul în care Maestrul inegalabil a lucrat.
În preajma marilor admiratori ai sculptorului, tânărul Vintilă se vede „un
Prîslea, purtat în sfera fascinării, care pătrunsese, în comprehensiune justă,
geniul creator al ţăranului de pe Jiu” (p. 33). „Brâncuşi profesează o simplitate
de păstor şi ceva direct, aproape brutal, ceva de haiduc” (ibidem) – iată câteva
trăsături care corespund perfect imaginii binecunoscute a sculptorului;
citindu-l pe Şirianu, parcă îl vedem pe Brâncuşi în haine ţărăneşti rezemat de o
poartă sculptată, sfredelind cu privirea depărtările. Dar mult mai importante
decât consideraţiile de ordin fizic sunt cele menite a ne redeschide un orizont
asupra operei, prin inserarea în textul memoriilor a unor afirmaţii de mare
fineţe şi profunzime ale lui Brâncuşi însuşi, ce alcătuiesc un credo demn de
orice mare creator de artă:
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La modă? Eu nu veau să fiu la modă. Nu. Mai bine contestat, înjurat. Dar „la
modă” nu. Ce e la modă, ca moda trece, amicilor! Or, piatra şi bronzul, mai mult
decât pânza, se cer spre veacuri, departe…(p. 42).

La o întrebare a lui Camil Ressu: „Tu cum te-ai defini, ce eşti?”, Brâncuşi
răspunde: „Toţi mă caută în complicat. Eu locuiesc în simplu” (p. 50).
La o cafenea din Montparnasse, înconjurat de artişti, dezvoltă, spre
încântarea celor prezenţi, reflecţii despre artă:
Cînd n-ai decît arta formei, trebuie să cobori adînc, îndelung în subiect. Să
cobori apoi cu subiectul în tine, pînă îi descoperi ideea. Numai după aceea poţi
sili mîna să se supună gîndului tău… Şi mîna ajunge… să cugete (p. 50).

sau:
Eu niciodată nu mi-am propus: hai să fac eu o artă nouă, să uimesc lumea cu o
trăsnaie. Eu, la căpătîi cu dorinţa mea, cu plăcerea mea, am judecat simplu şi am
ajuns la ceva tot simplu, la o sinteză care să sugereze ceea ce vreau să redau. Şi
am tot căutat, ani mulţi, să ajung să scot din lemn, din bronz, din marmură acel
diamant ascuns – esenţialul – aşa cum îl scot minerii din adîncul pămîntului (p.
64).

O afirmaţie a Elenei Văcărescu poate fi preluată (credem că sursa e
unică) oricând se vorbeşte despre Brâncuşi: „Cel mai mare, un sfânt păstor
român. Nu mână oi, ci stele. Din focurile fantastice care ard în el se nasc, prin
calcinare, idei” (p. 65).
Şi adăugăm în această serie şi o epigramă a maestrului Păstorel, mai ales
că în ea este vorba şi despre vin: „Cu ciocanul şi cu dalta/ Sunteţi, Maestre,
divin,/ Dar acuma vă-ntreb alta:/ Fi-veţi, oare, şi la vin?” (p. 36). Scrisă şi spusă
la o cină organizată de Păstorel la Modern, cină la care marele sculptor era
invitat de onoare, alături de Ion Vinea, Camil Ressu, Nicolae Dărăscu şi Cezar
Petrescu.
Din întâlnirile cu Octavian Goga, pentru care avea o admiraţie imensă,
dincolo de portretul literar (care n-ar fi neapărat inedit), reţinem mai ales
câteva „maxime” ce spun mult despre gândirea sa şi raportarea la oameni,
istorie şi întâmplări. Mai întâi despre bacşiş: „Scîrbos lucru, bacşişul ăsta; o
palmă dată cu hîrtia!” (p. 158). Apoi despre Napoleon: „Cea mai scurtă
caracterizare a lui Napoleon: un jongleur cu mapamondul. L-a tot săltat pe cap,
pînă l-a scăpat…” (p. 159).
Foarte „actual” pare a fi şi duelul verbal cu M. Sadoveanu, pe când O.
Goga încerca să-l convingă să intre în Guvernul său.
(Sadoveanu:) Îmi pare rău că te dezamăgesc. Eu nu cred în nimic legat de
partide, doar în realizarea intereselor lor de tarabă… De ce să ne alipim de
proşti, farisei, interesaţi, afacerişti sau mişei? Nu fac politică. Mă mir că
dumneata faci…
Goga izbucneşte ca o furtună:
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- Te miri? Dragă Sadoveanu, nu înţelegi că tocmai trebuie să facem? Noi,
scriitorii, oamenii de artă. Pînă cînd să-i lăsăm să ne conducă ei, „proştii, mişeii,
fariseii”, cum spuneai? Trebuie să intrăm peste ei, să-i scoatem din uz…” (p.
162).
Aflăm şi cum iluziile lui politice au fost repede spulberate de către Carol
al II-lea, cel ce-i jucase „obraznica, sinistra farsă”. La şase săptămâni de la
numire în fruntea guvernului, pe când Goga „concentra eforturi să dea o fizionomie guvernării sale, s-a pomenit, peste noapte, concediat, ca un figurant
dintr-o trupă de provincie” (p. 170).
Iar adevărurile, mărturiile sunt foarte numeroase, cu referire atât la
cariera literară a lui Goga (aflăm, de exemplu, că în anii ’30 Valéry Larbaud tradusese mai multe din poemele acestuia în franceză), cât şi la implicarea sa în
viaţa politică, cu tot patriotismul care îi este cunoscut.
Paginile dedicate lui Panait Istrati, dense şi consistente în ansamblul
volumului, propun o prezentare destul de incitantă a cunoscutului povestitor
hors-la-loi, adevărat „fenomen literar” la al cărui apogeu memorialistul a fost
martor în perioada sa pariziană (1927–1930), aşa după cum, din 1930 încolo,
asistă la „tragica lui prăbuşire” (p. 226). Vintilă Russu Şirianu are în vedere
„lămurirea personalităţii” acestui „furtunos şi prestigios fiu al Dunării brăilene”
(p. 200) din două perspective: „Pe de-o parte, modul cum s-a născut creaţia lui
literară, factura operei lui, destinul ei. Pe de alta, personalitatea sa umană,
soarta lui de om” (ibidem).
În ceea ce priveşte personalitatea, se subliniază vivacitatea şi francheţea
lui Panait Istrati, „sinceritatea lui vibrantă şi absolut comunicativă”, pasiunea
prieteniei şi a vieţii, trăirea intensă a dorului de ţară (fără nimic emfatic), dar şi
fericirea de-a se afla în Parisul visat, inima arzătoare şi tristeţea că inimile
adevărate sunt tot mai greu de găsit, dar şi contradicţiile, exaltarea, salturile de
umoare, simplitatea, lipsa de convenţional ori prejudecată, dar şi „anarhicul în
atitudini” şi refuzul de a raţiona organizat.
Trăind după o logică a inimii, gustând însingurarea inimilor, povestitorul
se întreabă foarte retoric: „Cîţi la sută dintre oameni mai au inimă? Nu un
muşchi, o pompă de sînge… (…) Inimă de om, inimă cu suflet, inimă care
iubeşte!” (p. 214). Ieşind de la un film cu Charlie Chaplin, îl întreabă pe
însoţitor (n.n. Vintilă Russu Şirianu): „Ştii ce e Charlot ăsta? E fratele
nevoiaşilor…, e un om cu o mie de inimi” (p. 215).
În ceea ce priveşte opera, foarte interesante ni s-au părut consideraţiile
de receptare critică în mediul literar parizian al anilor ’30. Amintim aici câteva
dintre acestea:
„E limpede: Istrati este un fabulos fiu al folclorului. Marea lui artă constă în a nu
redacta, ci în a vorbi – cu pana” (Edouard Herriot în Russu Şirianu 1969: 236).
„Istrati ia totul în coarne, superb, fără meserie, cu un instinct literar sălbatic şi
sigur. Nu-i pasă de nimic. În faţa lui nu e decât imaginea, culoarea de sînge pe
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care o atacă, o urmăreşte cu ochi de foc, cu coarnele vibrînde” (Francis de
Croisset în Russu Şirianu 1969: 236).
„Însuşirile lui excepţionale de narator pornesc dintr-un vast fond poetic. În fond,
acest Istrati este un muzician care farmecă realitatea, o crează din ficţiune
printr-o chimie literară stupefiant de simplă” (Erik Maria Remarque în Russu
Şirianu 1969: 237).

Desigur că spaţiul lucrării nu permite exploatarea acestor opinii literare
atât de incitante prin entuziasmul şi sinceritatea de care sunt impregnate şi
care spun mult despre receptarea franceză (şi nu numai) a marelui nostru
povestitor. Rămâne ca alţi cititori să le valorifice pentru, eventual, o monografie Panait Istrati ce va revela multiplele faţete ale strălucirii povestitorului
plecat de pe Dunăre pe Sena, după multe alte peregrinări prin locuri despre
care s-a mai scris, dar care pot duce şi la alte descoperiri.
Despre locuri
În ceea ce priveşte locurile, ele sunt importante atât pentru ideea de
cadru în care evoluează un personaj, cât şi pentru legătura identitară pe care o
comportă şi o dezvoltă, sau pentru sociabilitatea care introduce în scenă al
treilea element al consideraţiilor noastre, vinul. Cele trei elemente (oameni,
locuri şi vinuri) ne apar ca indisociabile în aceste scrieri, fapt ce conferă şi
unitate de ton în ansambul memoriilor. Povestirea unei întâmplări începe
undeva, un loc ce-şi aşteaptă actorii, sau în care aceştia se află deja, spre
povestire.
Din cele mai interesante spaţii prezentate în aceste scrieri, am reţinut
„Peştera faurului”, nume dat de Ilarie Voronca atelierului lui Brâncuşi din
Impasse Ronsin, unde Vintilă Russu Şirianu a avut de multe ori şansa să
ajungă. Un fragment care descrie magia din „peşteră”:
Ne aşezăm, Voronca pe o mică laviţă, eu pe unul din scaunele brâncuşesti cioplite de el din piatră de moară. […] Pe un bloc, în formă de coloană, se înalţă,
gata de zbor, una din cele mai frumoase ediţii ale Păsării. Ne afundăm cu voluptate în ora magică. Ca un jet de lumină cerească străluceşte, în splendidul bronz
auriu, „Pasărea”, care nu e pasăre. E zborul. E avîntarea fără stavilă în necuprins.
Elanul spre soare. Eliberarea absolută. Spunea meşterul fără seamăn care a
zămislit minunata pasăre că el „a simţit fizic” acel zbor descătuşător. Iată că
acum, aici, îl simt şi eu… (p. 71–72).

Interesante ni s-au părut şi paginile care redau atmosfera Iaşului din anii
Primului Război mondial, cu o mare forţă evocatoare.
În vara aceasta tîrzie şi uscată, copacii îşi scutură pretimpuriu frunzele arse.
După cei doi ani apocaliptici de rezbel, de foamete şi de exantematic, iată un
nou aspect al Iaşilor. În augustul lui 1918, bătrîna cetate voievodală e un oraş
ciudat, zăpăcit, plin de contraste. Înşişi ieşenii mărturisesc că „parcă nu se simt
acasă”. Printre ieşenii care nu-şi găsesc echilibrul şi chipul familiar al „dulcelui
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tîrg” mişună mii de flotanţi: funcţionari, militari, negustori, samsari veniţi „de
dincolo”, demobilizaţi care, din diverse pricini, nu pot trece în zona germană.
Dincolo de Mărăşeşti sub ocupaţie germană, dincoace de Mărăşeşti sub ocupaţia
mizeriei (p. 301).

Se impun apoi spaţiile vinului, pentru a le regrupa astfel, crame, terase,
restaurante, cafenele, saloane private unde artiştii se întâlnesc să discute despre
artă, literatură, politică uneori, sau pentru „turniruri” bahice, în care Păstorel
îşi asumă rolul de maestru de ceremonii (cel puţin până la un punct).
O primă evocare în care apare vinul este legată de George Enescu. Invitat
acasă la Maestru, Vintilă Russu Şirianu va asista, şi alături de el şi cititorul, cu
toată emoţia pe care scena o suscită, la gestul ritualic binecunoscut (libaţie),
prin care câteva picături sunt lăsate pentru cei plecaţi în veşnicie. „Pentru cei
căzuţi la Turtucaia” va lăsa Enescu să curgă primele picături, într-o secvenţă de
mare intensitate afectivă, după ce va fi aflat despre moartea fratelui lui Vintilă,
Mircea Russu Şirianu, pe frontul amintit.
O altă evocare ce se impune uşor atenţiei este legată de o noapte petrecută
într-o biserică, în ascunzătoare, unde copilul de opt ani care era la acea vreme
Vintilă, de foame şi de sete, va fi obligat să bea vin şi să mănânce anafură,
„sustrase” amândouă de către fiul popii (Goga) din altarul bisericii din Răşinari.
Mai interesante decât locurile unde se bea vinul sunt reflecţiile ce se ţes
acolo despre vin şi virtuţile lui. Altminteri, ne-au preocupat şi spaţiile de origine ale vinurilor evocate (les terroirs), legătura ce se stabileşte între locul
vinului şi locul natal al omului, fina fibră identitară ce nu poate fi tăgăduită.
Am vrut să avem şi o imagine de ansamblu privind vinurile preferate de
scriitorii şi artiştii în jurul cărora s-a ţesut textul amintirii, despre ce se consuma la anumite întâlniri, în anumite medii, despre ce valoare umană şi simbolică
i se atribuia reputatei licori ce îşi are un loc binemeritat şi în literatura memorialistică. Toate acestea în perspectiva unei cercetări mai ample despre imaginarul vinului în literatura europeană.
Aşa cum am mai spus, locurile vinului fac trecerea spre cel de-al treilea
subiect al prezentării. Le regăsim acolo unde se află protagoniştii, la Paris sau
la Iaşi, la Bucureşti, în drumurile străbătute, într-un vagon de tren, într-o
biserică, în casele ce îşi primesc musafirii aşteptaţi sau veniţi pe nepregătite. La
toate întâlnirile vinul este prezent, martor al regăsirilor, bucurie a lor, vin al
amintirii, al memoriei, al legăturii cu cei vii dar şi cu cei plecaţi, al prezentului,
al uitării, al desprinderii de cotidian, loc al povestirii, vinul necesar, aşa cum îl
considera, într-o admirabilă formulă, marele actor Nicolae Bălţăţeanu.
Despre vinuri
Câteva consideraţii despre vinuri se impun prin însăşi situarea lor în
titlul volumului de memorii. Vinurile sunt elementul care coagulează energiile
literare, artistice şi umane prezente în text. Ele sunt releu narativ, cale de
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comunicare, întoarcere spre trecut şi strămoşi, ferment al legăturilor umane
ridicate pe sinceritate şi căldură, încredere şi generozitate, deschidere către
celălalt în momente de bucurie sau de cumpănă. Vinurile ne leagă de locurile
obârşiei. În ele ne regăsim rădăcinile. Garanţie de vitalitate şi de sociabilitate,
vinurile fac mereu legătura dintre lumi şi oameni.
„Pahare ciocnite cu George Enescu” vorbesc despre tandreţea sufletului
marelui muzician; acesta nu va bea din auriul cotnar înainte de-a lăsa să cadă
câteva picături „pentru cei căzuţi la Turtucaia, la Mărăşeşti sau în Tatra”. Aşa
se cuvine celui rămas, să se gândească la cel plecat. Despre vinul lui Brâncuşi –
aflăm că era un vechi burgund rubiniu (fără altă precizare). Nu îi displace
Maestrului nici vinul de Segarcea (un anumit rosé dintr-o sursă secretă) servit
pe terasele bucureştene în miez de vară şi nu refuză nici provocările lansate de
Păstorel în seri de mare efervescenţă! Poetice consideraţii practice despre
divina băutură a oamenilor şi a zeilor emite un mare şi fin cunoscător, Conu
Mihai. Aflăm de la M. Sadoveanu (ceea ce ştiam, spus în alte cuvinte) că „(…)
gheaţa loveşte vinul în coaste. Vinul se supără. Se aspreşte, zgîrie”. Lui îi place
„răcoarea prietenească a beciului”. Atunci „el face bucurie gurei însetate” (p.
95). Cu O. Goga, memorialistul avea să bea vinuri în cele mai neaşteptate locuri
şi împrejurări, printre care amintim biserica din Răşinari, un restaurant din
Cetatea Albă – pe când se afla într-o delegaţie de război, „Luzana”, o terasă în
Bucureşti (cu L. Rebreanu), un salon privat (casa unei doamne de onoare a
Reginei), la un dineu „foarte high-life” sau un apartament în hotelul Athéné
Palace. Vin liturgic sau vinuri de Şaba, de Valea Mieilor, uneori chiar
Château-Margaux sau vechi Chablis, fiecare vin ţese în jurul lui o poveste ce va
fi peste timp încântarea cititorului acestor memorii! Citim şi despre „vinuri
bahice şi vinuri dureroase”, vinuri sibiene („un straşnic chihlimbariu de
Richiu”) băute în compania lui G. Coşbuc, pentru care autorul are o deosebită
afecţiune, mai ales că fusese şi prieten foarte bun cu Alexandru, fiul adorat al
poetului, mort prea devreme într-un accident de maşină. Cu Panait Istrati va
petrece în Paris ore de mare încântare, dar şi de confesiuni inegalabile, în jurul
unor sticle de Beaujolais sau şampanie Veuve-Cliquot. „M-am dat dracului,
domnişorule – exclamă Istrati (…), nu mai pot decât cu vin nobil, vechi de 12
ani” (p. 210). Despre celebrul în epocă actor Ion Brezeanu, „consumator selectiv
ce avea repulsie faţă de apă” (p. 287), aflăm că ştia să se bucure în egală măsură
de vinul de Berheci, de un zglobiu de Mizil, de un porfiriu de Huşi, de orice vin,
ca băutor serios ce se considera, care „lucrează cu paharul ca zidarul cu
mistria” (p. 294). Şi pentru că nu putem dezvolta mai mult aici acest subiect,
vom încheia scurtul periplu vinicol, întotdeauna cultural, printr-o splendidă
formulă ce sintetizează multiple valori pe care cei aici menţionaţi le atribuiau
celei mai vechi, cunoscute şi apreciate dintre băuturi: „vinuri necesare” – este
formula pe care cu graţie şi convingere o foloseşte şi o transmite un alt mare
nume al teatrului românesc interbelic, Nicolae Bălţăţeanu!
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Concluzii
Am încercat, prin această lucrare, să aducem în atenţia publicului un
autor ce-şi are pe deplin locul în memorialistica românească şi ale cărui texte
pot constitui o sursă de satisfacţie intelectuală incontestabilă! Aceste texte se
cer a fi exploatate din perspectivă socio-culturală, literară, critică, potatorică
(aşa cum ar spune Răzvan Voncu, probabil), biografică şi autobiografică, în
perfectă consonanţă cu tema colocviului! Nota personală inerentă unor astfel
de scrieri îşi trage seva din veridicitatea întâmplărilor relatate, din savoarea şi
profunzimea conversaţiilor purtate de autor cu figuri de marcă ale culturii
româneşti interbelice surprinse în momente fie de detaşare/ relaxare, fie de
pasiuni artistice creatoare, fie de cumpănă (în unele cazuri), dar şi din dorinţa
scriptorului de a nu lăsa nimic nescris din ceea ce s-a spus, aducând, astfel,
prinosul de recunoştinţă faţă de personalitatea celui evocat. O scriitură
deschisă, fină, în care inteligenţa inimii şi tandreţea perfect coerentă a memoriei parcurg drumuri ce ne duc într-un altfel de mod spre oameni cunoscuţi,
despre care s-a scris (mai mult sau mai puţin) şi care nu pot fi epuizaţi, a căror
complexitate este o sursă de îmbogăţire spirituală pentru noi, cititorii!
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Des gens, des lieux et des vins dans les mémoires
de Vintilă Russu Şirianu
Un livre dont on a si peu parlé jusqu’ici, et encore moins écrit, Vinurile lor… /
[Leurs vins…], mérite bien d’intégrer la littérature roumaine du genre. On considère
qu’il est grand temps que le public lecteur l’approche. On essaiera d’illustrer selon trois
perspectives la richesse de l’information que les 400 pages fournissent. Ainsi d’abord
les gens, tout comme le sous-titre – dans une explicitation du titre – les situe en
position initiale. Les vins semblent être pour l’auteur un prétexte afin qu’il rende le
vécu, les heures passées en la compagnie de George Enescu, Constantin Brâncuşi,
Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Panait Istrati, Ion Brezeanu et encore quelques
noms incontournables de la culture roumaine. Puis les lieux, dont l’écrivain traite avec
franchise et spiritualité, la description acquérant une aura spéciale, conférée aux
espaces par les protagonistes („la Cave du forgeron”, le Théâtre National de Bucarest,
la maison des Teodoreanu, diverses rues de la ville de Iaşi pendant les années de la
Grande Guerre, etc.). Et en troisième lieu, les vins, lieu textuel d’une consistance à part
dans le livre de Vintilă Russu Şirianu, relais narratif, scriptural et culturel qui
empreigne symboliquement les espaces et confère aux gens qui vivent de l’intérieur les
histoires du vin, la puissance du vécu et aussi celle du témoignage. Par leur
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authenticité et par l’approche de l’intérieur qu’ils proposent, les écrits réunis dans ce
volume contribuent d’une manière significative à une meilleure et nécessaire – non
rarement surprenante – connaissance des figures évoquées, tout comme à la
valorisation des liens qui s’y tissent entre les thèmes proposés (biographies, espaces/
lieux et vins), souvent interdépendants.
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Cum te salvezi din deşertificarea cuvintelor:
Ultimele caiete închipuite de Doina Cornea
Livia Iacob

Nu pot să sufăr când sunt supravegheată aşa, atunci devin
mai întâi arţăgoasă, apoi tristă şi în cele din urmă îmi
răsucesc iarăşi inima, întorc ce-i rău spre afară, ce-i bun
spre înăuntru, neîncetând să caut o metodă pentru a deveni
aşa cum mi-aş fi dorit tare mult să fiu şi cum aş putea să fiu
dacă… n-ar trăi alţi oameni pe lume (Anne Frank, Jurnalul
Annei Frank).
Keywords: journal, biography, dissident, totalitarism, rewriting and rethinking
history

În 2009, Editura Fundaţiei Academiei Civice, alături de Centrul
Internaţional de Studii asupra Comunismului, edita, într-un format reunind 288
de pagini, notele de jurnal din perioada 1988–1989 ale Doinei Cornea. În
momentul în care scrie acest jurnal, Doina Cornea, fenomenul care stârnise
valuri succesive de interes în mediile occidentale şi în lumea ştiinţifică
americană (să-l denumim, generic, printr-o sintagmă care, dacă nu îl cuprinde
în întregime, cel puţin îl onorează prin clarificările aduse în raport cu terminologia aferentă, şi anume literatura biograficului) îşi consumase deja gloria
efemeră, chiar dacă încă nu îşi epuizase resursele. În spaţiul cercetării
româneşti însă, deşi se invocaseră, încă din perioada interbelică, modernismul
şi necesitatea apariţiei unei literaturi subiective genuine, deşi se vorbise mult
despre valenţele plurisemantice ale literaturii confesive, despre jurnal ca
expresie scripturală a eului sau despre memorialistica de călătorie înţeleasă ca
modalitate de relaţionare cu alteritatea, o cercetare amplă care să fi ajuns la
performanţa unei taxonomii a genului se lăsa aşteptată.
Momentul, aşadar, care-i face, cu adevărat, dreptate genului şi în literatura română de specialitate avea să coincidă cu cel al maximei libertăţi de
subiecte, stiluri şi interpretări, posibil datorită anului de graţie 1989. Avea să
coincidă, altfel spus, pentru a închide bucla demonstraţiei, cu momentul producerii Ultimelor caiete ce devin, din acest punct de vedere, o scriere
emblematică pentru ceea ce Linda Hutcheon numea postmodernismul estic,


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
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unul care operează prin concepte precum rethinking or rewriting history. În
fond, tot despre o rescriere a istoriei, chiar dacă personale, de familie şi, prin
extensie voluntară, de etnie, apoi de neam este vorba şi în jurnalul de faţă.
Elipsa de până atunci e înlocuită de salutare analize, într-un număr suficient
pentru a fi luat în seamă de istoria recentă a literaturii. Începând cu data mai
sus-amintită, posibilitatea de a gestiona limbajul şi formele de expresie ale
conştiinţei fără frica ori mânaţi de nevoia de a răspunde cenzurii reprezenta
pentru scriitorii/criticii/istoricii literari (în prezent, şi pentru teoreticieni)
aparţinând unor generaţii diferite un impuls creator salutar şi îi provoca să
regândească, să rescrie, să tematizeze istoria/istoriile din spatele închisorilor
comuniste. Căci tot un tip de închisoare este actualizat şi în jurnalul de faţă:
cea a arestului forţat, ale cărui măsură şi efecte pot fi apreciate prin raportarea
directă la situaţii existenţiale dramatice, cum ar fi tăierea telefonului şi lipsa de
acces la orice informaţii a familiei Iuhas-Cornea, în condiţiile în care soţul
acesteia suferise un infarct şi nu se putea deplasa, iar mama ei era paralizată şi
grav bolnavă.
Desprinzându-se, în prealabil, de plutonul „oficial” al diaristicii
româneşti, cu o detaşare senină, nonvindicativă şi care s-a produs în timp, iar
nu sub forma unor neconvingătoare salturi bruşte, prin vizibile apariţii editoriale salutate de spiritele înrudite cu al său, dinamica jurnalului semnat de
Doina Cornea produce o reinventare abilă a genului, care se dovedeşte o provocare pentru criticul şi istoricul literar român. Acesta poate descoperi aici o
puternică turnură faţă de specificul obişnuinţei de a scrie un „caiet mărturisitor”, printr-o ruptură cu istoria oficială şi chiar cu istoria personală, de
familie, cu încrederea în utopismul ei. Autentic document sufletesc al celei
care, după ce a pus punct războiului, cum îi plăcea lui Eugène Ionesco să scrie,
cu toată lumea, claustrându-se în universul unde realitatea contondentă
cedează locul evocărilor sinestezice şi evaluărilor lucide, rândurile de faţă promit, la o primă vedere, să oglindească o metamorfoză spectaculoasă. Anume
schimbarea la faţă a celei bolnave de literatură şi credinţă, incapabilă să
vieţuiască în afara lor, transformarea sa radicală într-un alt fel de sceptic mântuit, care aşterne, prin asceza lui, semnul sinonimiei între religie şi artă, între
cuvânt şi ontos, între taină şi gnoză, optând aproape fără excepţii în favoarea
termenului secund. Iar lucrul acesta se petrece în descendenţa unor paradigme
paideice greu imitabile, livresc mărturisite adeseori prin uşurinţa trimiterilor
livreşti sau a invocării, cum se va vedea, a unor modele umane pe care scriitoarea le consideră ireproşabile din punct de vedere moral, în contexte istorice
extrem de potrivnice unui asemenea tip de comportament.
Cu privire la domeniul memorialisticii, un cuvânt greu de spus în mediile
occidentale l-au avut teoreticienii literaturii, din rândul cărora adesea sunt
invocaţi Gérard Genette, Jean-Claude Bonnet sau autorul Pactului autobiografic
şi al volumului Je est un autre, Philippe Lejeune, care coordonează chiar o
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asociaţie ce se ocupă de autobiografie şi de patrimoniul autobiografic, constatând că, în Franţa anilor 90, aproximativ trei milioane de francezi ţineau un
jurnal intim sau cochetau cu memorialistica. În apropierea modelului cultural
francez trebuie situate şi rădăcinile preocupărilor criticului român Eugen
Simion (Timpul trăirii, timpul mărturisirii (1977) până la celebrul studiu din
1981, Întoarcerea autorului, şi mai departe, până la Sfidarea retoricii. Jurnal
german (1986) şi Ficţiunea jurnalului intim (volumele I-III, 2002), Genurile biograficului (2002, reeditat în 2008), de vreme ce întrebarea cu ajutorul căreia el
însuşi îşi legitimează demersul s-a născut la umbra pasiunii pe care o jumătate
de secol a dovedit-o faţă de autenticismul, practic imposibil de înseriat, din literatura lui Marcel Proust. „Cine scrie memoriile, autobiografiile, cine se exprimă
în opera de confesiune: eul profund (eul pur), de care vorbesc Proust şi Valéry,
sau detestabilul eu biografic?”, se întreabă, evident retoric, Eugen Simion,
pentru care e limpede că, într-o cultură bombardată şi subminată de vizual,
cum este mass-media de astăzi, e de preferat să semeni mai degrabă îndoiala
decât certitudinea.
În Genurile biograficului totuşi, prin acumulări succesive, dar şi segregări
inevitabile, aceasta ţinteşte spre o (im-)posibilă clasificare a genurilor literare
subsumate biograficului: memoriile care comit pactul cu istoria; autobiografia
care se doreşte a fi un contract de identitate graţie „caracterului testamentar şi
profetic al discursului autobiografic; romanul autobiografic; ficţiunea
romanului-jurnal sau a jurnalului-roman; romanul-memorii; cartea vorbită,
care încheie pactul cordialităţii vigilente” sau memorialul, un gen care, în tradiţia românească, operează prin încălcarea şi hibridizarea genurilor etc. Tot
aici, se punctează cu justeţe că, geo-istoric, „memorialiştii apar, de obicei, după
marile catastrofe ale istoriei”, iar secolul XX s-a dovedit, cum se ştie, foarte
rodnic din acest punct de vedere, dând la iveală „două războaie mondiale, două
sisteme totalitare, un lung război rece şi o serie interminabilă de revoluţii care,
în numele umanităţii, au sacrificat individul”. Evident, odată eliberat de sub
presiunea şi opresiunea istoriei, surclasându-şi imediatul existenţial, omul are
toate motivele să se întoarcă în sine, găsindu-şi, în scriitura despre propria lui
alcătuire, rutinieră sau metafizică, resursele supravieţuirii.
Astăzi, Ultimele caiete oferă prilejul unei reconfortante întâlniri nu doar
cu valoare documentară, textul făcând numeroase trimiteri ce pot fi supuse
judecăţilor de natură istorică, dar şi est-etică în sensul pe care-l dădea, odinioară cu mare răsunet, Monica Lovinescu – întrucât scriitorul Doina Cornea
îşi truchează, aici, biografia pentru a inventaria şi reevalua trei epoci distincte:
interbelic, comunism şi postcomunism –, cât mai ales cu încărcătură emoţională, afectivă, dat fiind că aceste Ultime caiete se vor a fi, în primă instanţă,
un bilet de adio adresat de protagonista lor, fiinţă constant discretă, celebrităţii
în posteritate.
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Aşezându-se, cu olimpiană calmitate, sub semnul rostirii mai degrabă
poetice, modelat, stilistic, de Lucian Blaga, limbajul Ultimelor caiete readuce în
lumina actualităţii un tip de meditaţie pe care l-am fi putut crede dispărut. El
aminteşte subtextual că, într-un secol precum acesta în care timid am păşit, ce
manifestă tot mai vii tendinţe autodistructive, căci dirijate sistemic, doar
anti-istorismul poate detrona căderea în timp a fiinţei umane. Aşa că diaristul
vremilor noi, care scrutează lumea prin prisma deceniilor dure pe care le-a avut
de înfruntat sub dictatura comunistă, dar şi substanţiale prin metamorfoza
interioară pe care au produs-o în cea care se retrage din real pentru a-şi scrie
jurnalul, nu se mai arată predispus la visare ori la antrenantă contemplaţie, ci
la acută, sacerdotală reflecţie, una capabilă să reabiliteze virtuţile terapeutice
ale scrisului şi să reinstaureze gândirea ca fundament al actului artistic.
Aşa se face că din text nu lipsesc implicaţiile unor riguroase analize de
factură morală, filozofică, estetică, religioasă. Deşi sunt rare, portretele unor
intelectuali români, cum ar fi cel dedicat lui Constantin Noica, a cărui carte
Devenirea întru fiinţă este modelul prin excelenţă adoptat de autoarea jurnalului, reţin şi ele atenţia prin nota accentuat etică şi mai puţin prin interesul
antropologic. Filonul unei gândiri febrile, mereu puse la lucru, atentă la detalii,
la nuanţe, la jocul de lumini şi umbre din spatele aparenţei cenuşii pe care
memoria trăitului recent o conservă încă la aproape douăzeci de ani distanţă de
scrierea propriu-zisă a textului, îl face pe cititor părtaşul unei experienţe
autentice a libertăţii autoasumate malgré tout et malgré tous, într-una din
perioadele cele mai cumplite şi înfricoşătoare ale regimului comunist. Cartea
mai cuprinde o convorbire cu Doina Cornea şi copiii săi, Ariadna Combes şi
Leontin Iuhas, moderată de Georgeta Pop, pe 16 august 2002 – şi din care se
pot afla numeroase detalii biografice –, dar şi fotografii şi anexe conţinând
fotocopii ale unor documente din arhiva CNCSAS (scrisori personale, fişe de
urmărire a autoarei de către Securitate), precum şi alte însemnări de după ’89.
Fotografiile, avea să scrie Ana Blandiana, editorul volumului, în Cuvântul său
(Cornea 2009: 10), de la cele ale părinţilor şi ale copilăriei, până la cele de filaj
făcute de Securitate, dau o dimensiune în plus ideilor şi sentimentelor transcrise
cu simplitate şi rigoare, iar cele câteva documente reproduse din dosarul de la
CNSAS întregesc imaginea atât de friabilei şi atât de rezistentei Doamne care, mai
bine de un deceniu, în faţa restului lumii şi în faţa propriei noastre istorii, ne-a
ţinut locul tuturor.

Volumul pe care l-am primit graţie generozităţii celor ce se ocupă de prezervarea Memorialului Sighet, figurând în Colecţia Istorie orală cu numărul 13,
poartă următorul moto aparţinându-i lui Lucian Blaga, alt mare, în fond,
neînvins în totalitarismele întrupate mioritic: „Orice carte este o boală învinsă”.
El este, iată, o uriaşă declaraţie de iubire filială, orientată către familia de
origine, iar nu către cea dobândită la maturitate, deşi aceasta din urmă nu
absentează complet din rândurile cărţii, e doar invocată cu suficientă detaşare
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încât să nu se dezvolte într-o subtemă în sine. Este un veritabil regressus ad
uterum, ale cărui motivaţii sunt fixate fără nici o umbră de nehotărâre: „Simt
obsesiv nevoia să mă întorc în copilărie. Poate pentru a-i alunga pe miliţienii şi
securiştii din faţa casei, pentru a pune punct interogatoriilor de pe strada
Traian”.
Una care începe în timpul rarelor plimbări prin cimitir, când, într-o
solitudine tinzând spre sacralitate, Doina Cornea, adultul urmărit de Securitate,
se refugiază în intimitatea propriilor gânduri, căutând să-şi redescopere eul
profund, migrând, dinspre real, dinspre situarea în lume înspre eul abisal, cel
care nu se lasă adulmecat, descoperit decât în inocenţa copilăriei. Aşa se face că
rânduri precum cele consemnate la Cluj, pe 6 decembrie 1988 („Zi însorită de
iarnă. Îmi fac plimbarea obişnuită prin cimitir. Securiştii după mine. Încerc să-i
izolez: să nu percept decât splendoarea zăpezii aninate de crengi. Perspectiva în
adâncime a aleii mărginite de copacii seculari, cu crengile lor îngemănate spre
vârf, formând ca nişte arcade succesiv-descrescânde în depărtare… Apele azurului printre ramuri par uriaşe vitralii. […] Aşa s-a alcătuit micul meu volum de
versuri”) sunt în chip armonios completate de versuri precum cele ce urmează:
„Tânjesc după fragede dimineţi/Cu sevele lor de lumină./Mâine…, o, mâine…
Tânjesc/După acel mâine însetat de lumină” (Cornea 2009: 122).
Pornind de la aceste plimbări, pretext, în fond narativ, de reactualizare
vibrantă a unui trecut viu, purtat în memoria sufletului, interesul autoarei se
deplasează dincolo de anecdotic, despărţindu-se de simplul fapt biografic consemnat cu exactitate. Căci adevăratele personaje care construiesc, în volumul de
faţă, identitatea celei ce consemnează jurnalul sunt părinţii, alintaţi Milu şi
Mila, modelele, cu o expresie demodat de didactică, dar cât se poate de
ilustrativă, de curaj şi conştiinţă care îl învaţă pe omul în formare fundamentala lecţie a vieţii: aceea de a se lua în serios. Modelele care îi produc, apoi,
revelaţii adultului, silit să adopte calea imediată a înţelegerii unei suferinţe:
imediate, în cazul tatălui care se sinucide, îndelungi, în cazul mamei care are
nevoie de o îngrijire atentă, căci este imobilizată la pat vreme îndelungată şi îşi
pierde luciditatea. Figura paternă, pe cât de dură în procesul educaţional, pe
atât de dispusă la concesii şi ghiduşii în momentele de vacanţă, este completată
în chip fericit, ba chiar, am îndrăzni să spunem, umbrită de oglinda maternă, în
care adolescenta, apoi tânăra şi adultul combatant se privesc ori de câte ori au
nevoie de o confirmare, de o reîmprospătare a forţelor sau pur şi simplu spre a
evada din împovărătoarele clipe de gestionare a singurătăţii.
Tatăl rămâne sever, dar dispus la mici complicităţi afective, cel mai
adesea amintirea lui se cere obnubilată prin tandreţe şi prin constantul interes
către latura frumos etică a alcătuirii lumii:
Mi-l reamintesc pe tata… era atât de afectat de boala mea… Nu mi-aş fi închipuit
că ţinea aşa de mult la mine. În fiecare zi, îmi cuprindea uşurel încheietura de la
mână să se asigure, în taină, că nu am mai slăbit […] Într-o zi mi-a spus: Chiar şi
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numai pentru această frumuseţe, arătând cu mâna apusul soarelui, şi tot merită
să trăieşti. Această frază neaşteptată mi-a schimbat radical, pentru un timp,
starea de spirit. Ea îmi spunea că frumuseţea lumii era deja o raţiune suficientă
pentru a trăi în bucurie (Cornea 2009: 38).

În altă parte găsim un cald omagiu adus ludicului, dar şi prin acesta
transpare obsesia, atât de distructivă în epocă, a unui provincialism care
funcţiona organic în absenţa unei axiologii ale cărei criterii să fie validate altfel
decât prin antitetica şi defavorabila raportare centru vs. periferie:
El m-a făcut să descopăr culorile calde ale ziniilor, armonia sunetelor muzicale
[…] îmi amintesc şi izbânda de-a pune în mişcare şoricelul şi broscuţa, două
jucării mecanice pe care mi le-a adus de la Bucureşti (Cornea 2009: 49).

Eul tulburat de mizeria prezentului, dar care-i supravieţuieşte, în cele din
urmă salvându-se prin rezistenţă culturală, trebuie salutat tocmai din această
postură de supremaţie. Doina Cornea îşi invită cititorii la scrutarea propriei lor
biografii spirituale ca pe o sursă de constantă reînnoire a sinelui. La fiece pas –
căci jurnalul acesta pare a fi fost scris peripatetic, date fiind numeroasele promenade invocate drept tot atâtea pretexte pentru libertate –, diarista îşi pune
întrebări existenţiale şi remodelează cosmosul propriei metamorfoze, demiurgic, în cadenţe de prelungi şi arborescente litanii, chiar dacă, pe alocuri, ele
sunt deghizate şi împrumută chipul straniu şi tulburător al unei romanţate
amintiri, cu parfumul dulce-amărui al unei epoci de tristă amintire care-şi
întinde tentaculele şi asupra prezentului imediat postrevoluţionar. Iată, în
continuare, cum tot o amintire cu tatăl o introduce subtil în scena prezentului
minţii pe mama, fiinţă fragilă dar completând un tablou care este retrezit la
viaţă nu cu furie, nu cu disperare, ci cu luciditatea creatorului înţelept, care ştie
că sacralitatea memoriei personale are acea forţă compensatorie şi virtuţi terapeutice pe care nici măcar teroarea istoriei nu le poate destabiliza sau anihila:
Tata îmi culegea în fiecare seară câte o regina nopţii, să o ducem mamei, că e
bolnavă şi îi place parfumul acestei flori. Era plin de gingăşie, tata. O gingăşie
discretă, fără ostentaţie, mama n-a înţeles-o niciodată, dar nici eu, decât mai târziu
(Cornea 2009: 65).

Chipul mamei este luminos în copilărie, asociat plimbărilor la braţ prin
capitală, prezenţei la balurile mondene, dispariţiilor misterioase la prietena din
Braşov, care o înspăimântau pe copila Doina Cornea, brusc confruntată cu
revelaţia pierderii fiinţei celei mai dragi. Alteori, la completarea imaginii lui în
oglinda devoţiunii filiale lucrează, cu destulă, căci proustiană convingere, mirosurile de plăcintă, izul de limonadă cu mentă sau prânzul liniştit, de duminică.
Acesta pare să fie un moment de graţie, o clipă binecuvântată existând în sine,
în afară din timp, prilej pentru ca toţi membrii familiei să îşi adune gândurile
spre a forma o fiinţă unică, un eu plural. Acelaşi chip însă devine dureros, iată-l
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iluminat prin suferinţă la bătrâneţe, marcând dramatic destinul Doinei Cornea
şi pregătind-o mai târziu, fără voie, pentru marea trecere:
Mă uit la mama. Azi împlineşte nouăzeci de ani. […] Surprind la ea o nevoie
sporită de tandreţe, de căldură, de protecţie. Îmi spune mamă, când o tratez cu
duioşie. Când o neglijez, se închide în ea însăşi. Cât de puţine lucruri ştiu cu
adevărat despre ea. La fel şi despre tata. Misterul părinţilor… dureros ca o
remuşcare, acum, când ei nu mai sunt sau nu mai pot răspunde întrebărilor pe
care li le-aş fi putut adresa la timp (Cornea 2009: 49).

Dragostea filială şi constanta reconstruire a sinelui prin raportarea la
identitatea familială fac, apoi, posibilă chiar transgresarea limitelor temporalităţii, chiar şi a limitelor fizice, despre care citim într-un omagiu adus lor şi
datat după revoluţia din ’89: „Azi, mama ar fi împlinit 101 ani… azi mama
împlineşte 101 ani, iar tata va avea în curând 110”. Este de remarcat aici
insistenţa cu care Doina Cornea asociază modelele parentale fiinţării în afara
cronotopului, privilegiind existenţa transistorică şi atemporală ca pe o sursă de
eternizare a dragilor dispăruţi, dat fiind că „pe mama o vizualizez ca
nou-născută, apoi ca pe un copil de un an, cu părul ei blond deschis, aproape
alb […] pe tata îl văd pe front, rănit, condus la punctul de prim ajutor; dar şi ca
copil de zece, unsprezece ani, elev mediu, dar jucăuş”. Portretele acestora –
alcătuind în fapt nucleul dur al cărţii – sunt sublimate prin introducerea tainei,
a revelaţiei creştine şi a rugăciunii ce recuperează adevăratele repere ale
spiritului. La aceasta din urmă adesea se revine în momentele de tensiune dramatică a textului, care urmează, evident, unor momente de cumpănă
existenţială, la care însă autoarea nu face decât în rarisime excepţii referire:
Aceste imagini şi amintiri, povestite mie în copilărie, când mă interesam de originile mele, m-au dus, azi, la rugăciune pentru sufletele lor. Iubirea mi-a încălzit
ca niciodată întreaga fiinţă (Cornea 2009: 138–139).

Sau ca în rândurile de mai jos, unde citim o transparentă invocare a divinităţii, pe care diarista o cheamă mereu în ajutor pentru a se debarasa de
mizeria prezentului:
Trăind, cu vremea, suntem deposedaţi de toate investiţiile de iubire pe care le-am
făcut, pe lângă prieteni, copii, nepoţi, mai ales pe lângă copii… despuiere dureroasă, dar, într-un fel, salutară. Ea ne face să descoperim singura iubire care nu
amăgeşte şi nu dezamăgeşte… iubirea de Dumnezeu. […] Ajută-mă să pot fi mai
trează, mai atentă la ce se petrece în spiritul meu. Să-l păstrez cât mai mult deschis
spre Tine. Să nu Te uit, să nu-Ţi uit prezenţa. […] Duminică. Participat la
Liturghie. Descoperit că cele mai mărunte stări de tensiune interioară sunt un
semn de ruptură a legăturii noastre cu Dumnezeu. Când suntem cu Dumnezeu,
sufletul nostru stă în bucurie, netulburat de asediul nimicurilor din jur (Cornea
2009: 140–142).
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Maladivul înşelător – căci el se supune regulilor după care este condusă
lumea aparenţelor – prin care se pătrunde în dimensiunea cvasi-gnostică,
graţie căreia discursivitatea se desăvârşeşte prin subtilele ei resorturi hermeneutice, pare să rămână, de altfel, de-a lungul întregului volum cea mai puţin
sinuoasă (poate singura?) cale capabilă să descrie interesul complexei diariste
pentru „esenţele tari” şi să-i configureze un imaginar în care taina şi revelaţia,
clarul şi obscurul, magia metaforelor deseori folosite şi limpezimea conceptuală
se întâlnesc şi funcţionează osmotic. Fără a cădea pradă păcatului egolatriei,
cea care scrie şi se (de-)scrie aici o face conştientizându-şi infirmitatea de a
vieţui după chipul şi asemănarea celorlalţi, manifestând adică un profund
sentiment al diferenţei, greu de imaginat în rândurile atât de omogene, lipsite
de individualităţi creatoare puternice, ale generaţiilor rapid şi fără substanţialitate succedate în proximitatea prezentului nostru.
Astfel, într-un rafinat joc de oglinzi, pornind de la creionarea portretelor
părinteşti, se ajunge, în fapt, la portretizarea unei epoci în integralitatea sa, a
unor decenii, mai exact, de întristătoare amintire. Apoi se revine, prin
reversibilitate metonimică, în punctul de plecare, totul pe fondul unei subtile
hermeneutici a istoriei colective împrumutând elemente preluate, nu în ultimul
rând şi nu fără o reală stăpânire a pârghiilor interdisciplinare, din psihanaliză.
Jurnalul consemnează şi date concrete, experimentate personal, despre situaţia
politică dificilă, greutăţile venite odată cu ocupaţia maghiară în Transilvania şi,
apoi, odată cu instaurarea comunismului – noul regim politic, ce a preluat
puterea în 1945, oferă o perspectivă atât de sumbră, încât este simţit de Doina
Cornea a se prelungi la infinit, a nu-şi arăta niciodată urmele declinului. În
această distopie:
abuzurile, nedreptatea – mai ales în regimul comunist – erau atât de evidente, încât
laşitatea (chiar şi în mintea unui copil, respectiv a unui adolescent) ar fi însemnat
dezonoare... O, cât e de salutară pedagogia suferinţei! (Cornea 2009: 168).

Impresionant este modul în care autoarea înţelege ideea de rău: răul
exterior nu devine superior răului interior, ambele lasă urme adânci, dar, poate
paradoxal, reprezintă un imbold spre continua perfecţionare spirituală: „şi
experienţa – regretabilă – a răului a îndeplinit uneori un fel de funcţie
pedagogică în formarea mea“. Poate mai mult decât răul istoric, răul interior e
cel care îi provoacă, retrospectiv, cele mai dureroase reamintiri. Doina Cornea
caută, apoi, să producă o elevare a discursului caracteristic amintirilor, să-l
intelectualizeze sau, cum îi place ei să scrie, să-l spiritualizeze prin permanente
referinţe filozofice, etice şi estetice, dar mai ales religioase, căci invocarea,
descrierea şi apropierea de sacralitate şi Dumnezeu sunt o constantă a
Ultimelor caiete.
În ritmurile de procesiune ale acestui jurnal se pătrunde răbdător,
acceptând pactul pe care autoarea lui – ce ar fi putut deveni, în condiţii istorice
lipsite de ostilitate, o iscusită poetă, după cum o demonstrează o suită de
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convingătoare fragmente ce pot fi descoperite din absolut orice extras al
textului – îl propune. Cu inteligenţă şi seducătoare prin magia muzicală a
exprimării sale aforistice, Doina Cornea îşi îndulceşte tonul ontologic orientat
al textului printr-o abilă regie a conţinuturilor. Condamnată să actualizeze
tipuri identitare diverse aparţinând unei epoci abolite, dar care se prelungesc,
invariabil, în noile decenii, diarista preferă să coboare cu aceeaşi recunoscută
discreţie treptele devenirii, mergând întotdeauna înapoi către sine, căutând,
adulmecând, răstălmăcind şi diluând sursele de inspiraţie care îi hrănesc scrisul
şi întrebările lui fundamentale. Întrebările care au făcut, adică, posibilă materia
impalpabilă şi adesea imposibil de definit cu exactitate, nuanţele şi chipurile
narcisiace ale acesteia. Ascultând la gramofon o placă veche şi închizându-şi
ferestrele pentru ca larma străzii să nu se mai audă, din librării pustii şi
cafenele, la capătul acestei călătorii autoarea se descoperă dând un nou înţeles
cunoscutei exclamaţii camilpetresciene „Câtă luciditate, atâta dramă!”: este o
solitară în căutarea partenerilor egali, a confraţilor de stirpe-aleasă, cum i-ar fi
denumit poate François Villon.
Metoda întoarcerii în timp, dincolo de posibilele modele livreşti
frecventate de autoare, o asiduă cititoare a literaturii franceze, dar şi a lui
Steinhardt sau Noica, ori a Vechiului şi Noului testament, dar şi o devotată
ascultătoare a Europei Libere, a BBC-ului sau a Vocii Americii, ipostaziate şi
ele drept personaje ale unei lumi în descompunere, nu dezvoltă aici nostalgii de
începător ori sentimentalisme culpabile. E, dimpotrivă, o reuşită a intrării în
productivă polemică cu propria identitate, e recompunerea unui puzzle
existenţial complex, care face vorbire despre o personalitate alcătuită din
contrarii, predispusă organic, psihic şi afectiv, la lupta cu sistemul. Din acest
punct de vedere, definiţia pe care o dă intelectualului devine un stabil şi
coerent mod de înţelegere al actelor proprii:
A fi intelectual nu înseamnă doar a avea un important bagaj de cunoştinţe şi a fi
priceput în a le folosi. […] Înţeleg prin fiinţă spirituală acele exigenţe interioare,
valorice, constante prin care omul răspunde provocărilor realităţii. Doar atunci
când întreaga activitate a cărturarului se organizează în funcţie de aceste exigenţe
de adevăr, de dreaptă judecată, de bine şi de frumos putem vorbi de un adevărat
intelectual, doar atunci se prezintă în faţa noastră o conştiinţă, un destin uman
(Cornea 2009: 44).

Iată reluat, la o altă scară, desigur, întregul demers pe care Monica
Lovinescu l-a desfăşurat de-a lungul mai multor decenii în Occident, sub
pecetea est-eticului. În această familie de spirite, Doina Cornea îi înscrie pe
Gheorghe Brătianu, Vasile Pârvan, Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt,
Constantin Noica, Dimitrie Gusti, Anton Dumitriu, Mihai Şora, alături de Ana
Blandiana şi Ileana Mălăncioiu. Tot aici trebuie încadrată şi inspirata definiţie
pe care o dă culturii, din care repudiază, fără menajamente, dar cu explicaţii
lucide, mare parte din artiştii români:
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Cultura nu poate fi vie decât în măsura în care valorile ei sunt trăite, transformate în atitudini spirituale manifeste şi constante, chiar şi în cele mai potrivnice împrejurări. Artiştii, scriitorii noştri sunt, în bună parte, numai meseriaşi,
producători iscusiţi de obiecte de artizanat artistic (poezie, proză), în care nu
pun nici un fel de crez, de vreme ce sunt oricând dispuşi să facă concesii politicului, modei, care tot un fel de cenzură e. Paradoxal e însă faptul că aceiaşi
scriitori se lamentează apoi că nu intră în universalitate… or, acolo nu intră
decât acele opere care poartă pecetea unei creaţii vii (Cornea, 2009: 43).

În ultimă instanţă, funcţia jurnalului acesta, scris parcă sub pecetea
inevitabilului, presimţindu-l, este una cu totul aparte, în cadrul memorialisticii
cel puţin: profund umană, Doina Cornea, în momentele de criză totală a omenescului pe care le trăia în arestul său la domiciliu, într-un Cluj în care strada
pe care se afla locuinţa sa era în permanenţă închisă cu semnul de circulaţie
Interzis pentru lucrări de amenajare astfel încât maşinile de miliţie să o poată
supraveghea şi fila mai cu folos, îşi ghidează gândurile doar sub impulsul unor
spuse precum următoarele:
Am revăzut şi completat aceste file tocmai în intenţia de a face o mărturisire nu
numai în faţa lui Dumnezeu, ci şi a familiei mele, faţă de care adesea am greşit…
Îmi cer iertare. Îmi cer iertare (Cornea 2009: 148).

Preluându-i formula, putem considera că Ultimele caiete ale Doinei
Cornea reprezintă o formă de examinare aproape masochistă a conştiinţei,
descriind un tip absolut special de contemplare lăuntrică şi chiar de oratio
mentalis, mizând pe impactul nemediat cultural, ce se apropie de subtilitatea
unei rugăciuni a inimii. În această carte a risipirilor mundane şi a elevaţiilor
spirituale mediate de lecturile vizitând numeroase domenii, de la literatură
până la filozofie sau pictură, contează însă gândul liber, neîncorsetat în
canoanele religioase, trăit în substanţa sa. El alcătuieşte esenţa modelului
paideic propus unor cititori care resimt tot mai acut nevoia să-şi reorienteze
lecturile în funcţie de propriul, neîntinat, orizont de aşteptare.
În ampla lui desfăşurare, discursul diaristic sedimentat în Ultimele caiete
este de fapt un solilocviu reunind, uneori chiar sublimând printr-o frumoasă
suprapunere copilăria, perioada visărilor juvenile, a inocenţei îndelung
şovăielnice şi maturitatea operând pe cord deschis, prin judecăţi dure, lucide,
adesea masochiste, dar niciodată temătoare. Toate dispuse astfel încât să ne
facă să înţelegem că disidenţa sa a fost una trăită decent şi cu discreţie, fără
excesele patriotarde cu care ne-a obişnuit, din nefericire, societatea românească
postdecembristă. O disidenţă care trebuie însă cunoscută şi apăsat scoasă în
relief, tocmai spre a ieşi – o dată pentru totdeauna – din obscuritatea acelor
gesturi culturale ce riscă uneori să fie condamnate la uitare.
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How to Escape Words Desertification:
Ultimele caiete Written by Doina Cornea
The present study takes into account the Romanian journal as a starting point
in order to analyze the memory of a period in Romanian recent history known as one
defined by totalitarism, one that claims – in order to be properly understood – new
theoretical concepts such as rewriting or rethinking history, successfully employed by
Canadian researcher Linda Hutcheon in her books, The Politics of Postmodernism:
Parody and History and A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. The
author is interested in Doina Cornea’s lattest book, Jurnal. Ultimele caiete, which was
published with the help of Memorialul Sighet. Centrul Internaţional de Studii asupra
comunismului and therefore became a symbol of the silent way in which a
representative figure of Romanian intelighentia chose to assume her position as a
dissident. In fact, for many young researchers interested in literary criticism,
struggling to fiind and impose new axiological criteria and conceptual-theoretical
connections in the scientific paradigm of diary, this remarkable book could function as
an outstanding example. Doina Cornea’s autobiographical writing, a regularly kept
record of the diarist’s activities and reflections under the pressure of an hostile history,
was primarily written for the writer’s use alone. But thanks to the efforts of her
friends, such as Ana Blandiana, and her children, nowdays its frankness shows the
signs of a deep metamorphosis: this book changes from a story of both courage and
grace (the story of a brave woman facing Ceauşescu’s dictatorship) into the story of
one who finds God in the deepest and darkest place of her life and dedicates it to all
those who, like her, were and are passing through their own suffering with respect and
dignity.
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Keywords: Nică Barbu Locusteanu, Romanian patriot, the first who paved the
road between Brussa and the Sea of Marmara, a supporter of I.H. Radulescu

Nică Barbu Locusteanu (24. III. 1821, Leu, j. Dolj – 3. IX. 1900, Leu, j.
Dolj), fiu de moşneni, a învăţat să scrie şi să citească în chiliile bisericii Madona
Dudu din Craiova, apoi, după clasele primare, din cauza lipsurilor financiare
ale familiei, intră copist în cancelaria unui subprefect. A fost un om luminat, cu
vederi progresiste. Partizan al revoluţiei de la 1848, este exilat, împreună cu alţi
revoluţionari, la Brusa, în Asia Mică. Acolo, învaţă franceza şi se instruieşte în
tainele ingineriei. A construit prima şosea pietruită între Marea Marmara şi
Brusa. A fost un „partizan” al lui I.H. Rădulescu, refuzând să-l părăsească chiar
şi atunci când în jurul acestuia mai rămăseseră doar câţiva prieteni loiali.
Reîntors în ţară după exil, L. a devenit inginer hotarnic, punând ordine pe terenurile multor localităţi unde pământul fusese însuşit pe nedrept de cei bogaţi.
Ca parlamentar, a militat pentru drepturile celor săraci, dar, mai cu seamă,
pentru păstrarea ţării unită şi întregită. A fost preocupat de elaborarea unui
dicţionar enciclopedic românesc, dar fără rezultat. A scris un Dicţionar istoric
(al cărui manuscris s-a pierdut) şi a tradus Dicţionarul limbii franceze de L.-N.
Bescherelle.
În volumul Amintiri din trecut, Craiova, 1896, N.B. Locusteanu notează
evenimentele care i-au marcat existenţa, realizând, totodată, un document cu
rezonanţă istorică. În prefaţă, autorul îşi argumentează demersul, conştient de
importanţa acestei scrieri pe care o lasă posterităţii:
Vorbind de evenimente, fac istorie, scriu memoriile mele care cred că nu vor fi
rău primite de cititori, pentru că pun în evidenţă lucruri şi fapte nu fără interes
a fi cunoscute. Apoi o scriere, oricât de puţin gustată, oricâtă secetă de cugetări
înalte ar conţine, nu e cu totul nefolositoare; căci precum pe un câmp cu bălării
sunt şi flori mirositoare din care albina laborioasă culege mierea care nutreşte şi
ceara care luminează, asemenea într-o carte nu poate să nu se afle un cuvânt de
seamă, o expresiune fericită, o veritate istorică, morală sau politică necunoscută
care să merite osteneala omului studios (Locusteanu 1896: 6).
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N.B. Locusteanu consideră ca a fost predestinat să apere spiritul dreptăţii
şi al libertăţii în ţară deoarece s-a născut în anul revoluţiei lui Tudor
Vladimirescu iar tatăl său a luptat în oastea acestuia, fiind întemniţat, dar
reuşind să evadeze:
Sunt născut la 1821 anul în care Tudor Vladimirescu s-a sculat să redea
românilor tronul strămoşesc uzurpat de străini. Am văzut lumina la 24 spre 25
martie în zorii zilei Bunei Vestiri. Cel dintâi sunet ce a izbit urechea mea a fost
zgomotul armelor române mult timp neîntrebuinţate ce la glasul eroului din
Vladimir se lua de aceia ce o sută de ani suferiseră jaful şi împilarea beilor din
Fanar şi ciocoilor complicii lor (Locusteanu 1896: 7).

Cu umor, autorul Amintirilor povesteşte despre scurta „băjanie” în care
s-a aflat cu mama, fratele şi surorile sale când, într-o zi din 1828, când avusese
loc războiul ruso-turc, mamei i se pare că vede nişte turci venind spre ei şi fuge
cu copiii; totodată, din notaţiile autorului reiese veneraţia pe care i-o purta
mamei sale:
ne luă şi fugi cu noi într-o veche groapă de bordei la marginea pădurii. Eram o
băjanie în miniatură compusă din trei fete: Rada, Dumitrana şi Bălaşa; doi băieţi:
Nică şi Dimitrie, şi mama noastră Ioana, omonima martirei din Orleans, martiră şi
dânsa a datoriilor materne: băjanie se numea pe vremea aceea fuga mai multor
familii împreună retrăgându-se în alte locuri la năvălirea oştirilor inamice. Cuvântul
e sinonim cu emigrare. Noi acum eram în băjanie sau migraţiune, ceea ce mie îmi
făcea o neexprimabilă plăcere, şi când după câteva ore ne-am întors acasă, regretam
că emigrarea n-a ţinut mai mult (Locusteanu 1896: 12–13).

Literele alfabetului le învaţă de la mama sa, dar nu ca formă scrisă, deoarece
mama nu ştia să scrie; dorinţa copilului este să poată să scrie, ceea ce se întâmplă
după ce sora mai mare se mărită şi el poate învăţa de la cumnatul său. Cu mai
multă osârdie învaţă carte la şcoala din chiliile bisericii Madona Dudu. Aici îi are
profesori pe Florian Aaron, Stanciu Capuţineanu şi Grigore Pleşoianu.
Cunoştinţele deprinse aici înseamnă mult mai mult decât a scrie şi a citi:
În şcoala naţională de la Madona Dudu am auzit pentru prima dată pronunţându-se dulcele nume de patrie; aci am învăţat că înainte de întâiul veac al
cristianismului, noi românii nu locuiam aici, ci patria noastră era Italia şi oraşul
nostru era Roma de la care ne-a rămas numele de români sau romani
(Locusteanu 1896: 18).

Cu foarte mare atenţie, autorul notează şi schimbările din vocabular, respectiv neologismele, la vremea respectivă, care vor lua locul definitiv formelor
arhaice:
În şcolile naţionale limba începu a se curăţi de slavinisme, de grecisme, de
turcisme ce o făceau necunoscută. Locul bucoavnei îl luă alfabetul, al bukelor sau
slovelor literile, slava deveni glorie, rodul deveni fruct; de aci înainte şcolile
începură a nu mai da bukeri ci literaţi, monitorii nu se mai numiră vătaşi şi regii
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crai; vătaşii au rămas în ţigănii şi craii în mahalaua Dudescului (Locusteanu
1896: 20).

Datorită rezultatelor foarte bune la învăţătură, Locusteanu a avut mereu
rolul de „monitor”, respectiv răspunderea de a le explica lecţiile elevilor mai
slabi la învăţătură şi de a-i ajuta să înveţe. Nemulţumirea din partea părinţilor
bogaţi că monitor este un copil cu origini modeste duce la organizarea unui
nou concurs, însă câştigătorul este acelaşi:
Alegerea mea, a unui băiat de la ţară din părinţi fără avere şi fără nume mare,
nemulţumi pe fiii de boieri din şcoală, şi după cererea lor, alegerea de monitor
general fu din nou pusă la concurs înaintea unei comisii compusă din profesorii
tuturor catedrelor. A doua mea alegere a închis gurile pretenţioşilor (Locusteanu
1896: 22).

Faptul că N.B. Locusteanu suferă în şcoală şi din cauza atitudinii dispreţuitoare a fiilor de boieri faţă de hainele sale este evidentă în mărturisirea pe
care o face:
Fiii de boier (...) purtau haine de mătase. Veşmintele mele erau de dimie din lâna
oilor tatălui meu, toarsă, ţesută şi colorată de mama (...). Şi cu toate acestea, eu
aveam în şcoală întâiul pas după profesor (Locusteanu 1896: 22).

O profesiune de credinţă care l-a marcat toată viaţa este exprimată de el în
doar câteva cuvinte: „Ceea ce am fost în şcoală am rămas şi în viaţa mea politică:
neînduplecat de către cei mari” (Locusteanu 1896: 23). Dragostea sa faţă de istorie
şi de mituri şi-ar fi dorit încununarea prin cumpărarea Alexandriei de către
mama sa, la un bâlci. Numai că mama, după ce îşi dă şi ultimul bănuţ ca să le
cumpere mâncare, începe să plângă că nu mai are bani şi pentru carte. Inima
copilului se îndurerează când o vede pe mamă plângând şi se consideră vinovat:
Voind s-o am la bâlciul ce se făcea la comuna Prejba de lângă Craiova, am rugat
plângând pe mama să o cumpere. Mama dăduse cel din urmă ban pe cele trebuincioase pentru casă, şi în imposibilitatea de a-mi împlini dorinţa din cauza
neaverei, atâta s-a mâhnit încât blânzii săi ochi s-au umplut de lacrimi.
Înduioşat de lacrimile mamei, am renunţat la carte, urând-o şi pe ea şi răsboaiele
vitezeşti cu crustaceele ale eroului lui Calistene şi de atunci ori de câte ori îmi
aduc aminte că am mâhnit pe mama, care era o sfântă şi o martiră, o întristare
mă cuprinde (Locusteanu 1896: 24–25).

Deoarece situaţia financiară a familiei este precară, autorul Amintirilor
nu mai poate continua studiile şi este angajat copist într-o cancelarie de
subprefectură. După mărturisirea sa,
sub statutul organic, posturile de copist, de registrator, de ajutor, erau singure la
care putea să aspire un om, fie cât de meritos, dacă nu era boier, ori fiu de boier
cu rang (...). De aceea timp de 12 ani de birocraţie am rămas ajutor, dădacă
tuturor nulităţilor ce veneau în capul plăşilor (Locusteanu 1896: 28–29)
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După revoluţia de la 1848, N.B. Locusteanu este trimis în exil împreună
cu alţi patrioţi. Ajunge la Brusa:
Brusa e un oraş întărit al Turciei în Anatolia, capitala paşalâcului cu acest nume
şi rezidenţa unui guvernator sau paşă. Situată la poalele muntelui numit de cei
vechi Olimp, are o poziţiune din cele mai plăcute şi o climă dulce. Băile ei de ape
termale sunt cele mai renumite în tot Orientul. În împrejurimile ei sunt plantaţiuni de duzi şi păduri de castani. Măslinul, smochinul, viţa, arbuştii roşcovilor
şi rodiilor îşi dau fructele lor suculente (Locusteanu 1896: 101)

Cei 24 de români exilaţi la Brusa donează din suma pe care o primeau
pentru întreţinere lunar un anumit procentaj lui I.H. Rădulescu pentru „imprimare de memorii, proteste, articole de jurnale şi scrieri în limba franceză, proprii a lumina cabinetele şi opinia publică europeană asupra dreptăţii cauzei
noastre” (Locusteanu 1896: 103); Locusteanu decide să profite de timpul
petrecut acolo ca să-şi completeze educaţia:
La Brusa am învăţat limba franceză şi am trecut în această limbă geometria,
trigonometria şi algebra, dorinţa mea fiind a îmbrăţişa, întorcându-mă în ţară,
profesiunea de inginer. Profesorii mei – fără de arginţi – erau: Petre Cernătescu
de limba franceză şi Nică Maghieru de matematici. Apoi ca să pot vorbi această
limbă am intrat în pension la un francez stabilit în Brusa. Profesor de desen
aveam pe un italian emigrat (Locusteanu 1896: 107)

Pentru a-şi exersa cunoştinţele acumulate în învăţarea ştiinţelor exacte,
decide să facă parte din echipa care va construi o şosea pietruită între Brusa şi
Marea Marmara. Lucrul lor reuşeşte. Este foarte expresivă paralela între
Apollodor din Damasc şi construirea şoselei:
Un asiatic, Apollodor din Damasc, a făcut în Europa cel dintâi pod peste
Dunărea de jos; un grup de ingineri români au construit în Asia cea dintâi cale
pietruită între marea de Marmara şi Brusa. Astfel românii expatriaţi au lăsat
urme indelebile pe pământul exilului. Ei au onorat Patria, pentru că lucrarea lor
care va rămâne în secoli, nu e a numelui lor de familie ce de atunci au fost uitate
de trecători, ci a numelui naţiunei lor despre care istoria va vorbi (Locusteanu
1896: 110).

N.B. Locusteanu este foarte mulţumit că a reuşit să-şi însuşească meseria
de inginer:
cel ce a zis că o meserie plăteşte cât o moşie a fost foarte modest. O meserie, o
profesiune, o artă, preţuieşte consideramente mai mult decât o avere imobiliară,
pentru că nu dă numai îndestulare ci şi viaţă, şi o avere se poate pierde în mii de
chipuri dar o meserie nu (Locusteanu 1896: 110)

Revenit în ţară, el hotărăşte să devină inginer hotarnic, meserie pentru
care se pregătise la Brusa: „Repatriat, am aruncat cariera funcţionarismului ca
pe un vestmânt vechi şi incomod, şi prin profesiunea de inginer (...) am
recăpătat avutul pierdut şi l-am înmulţit” (Locusteanu 1896: 121). El recunoaşte
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că, aflat în această profesie, şi-a servit ţara făcând, mai cu seamă, dreptate celor
năpăstuiţi:
Un om, în orice stare şi în mii de chipuri, poate să-şi servească ţara şi pe semenii
săi. Ca inginer, câte pământuri încotropite de puternici de la moşneni şi de la
foştii clăcaşi nu le-am descoperit şi n-am făcut ca cei în drept să intre în posesia
lor! Câţi orfani să-şi recapete moştenirea lor! Am fost hotarnic mai mult al
obştilor de cultivatori şi al celor împilaţi (Locusteanu 1896: 121).

Totodată, în politică, ales în Adunarea deputaţilor şi în Senat, el subliniază că s-a pus în slujba bunului mers al ţării mai mult decât alte interese: „am
căutat ca mai înainte de a fi om de partid, să fiu omul ţării mele” (Locusteanu
1896: 125). Pe lângă diferite situaţii din politica ţării pe care le sesizează spre a fi
rezolvate, Locusteanu menţionează rolul culturii în evoluţia poporului român:
Naţiunile care merg în fruntea civilizaţiei au biblioteci în care se găsesc traduse
în limba ţării operele tuturor scriitorilor mari ai altor neamuri în diferitele şi
variile ramuri ale ştiinţei în care au scris. Noi n-avem în limba patriei decât
foarte puţine scrieri ale autorilor străini; ne lipseşte până şi un dicţionar cât de
pe scurt dar complect, încât acei dintre noi care nu cunosc decât limba naţională
se află privaţi de multe cunoştinţe (Locusteanu 1896: 144).

Cunoscându-şi bine rolul şi rostul pe care l-a avut pentru neamul său,
N.B. Locusteanu încearcă o evaluare plină de modestie a activităţii sale:
Vine însă un timp când soarele dreptăţii apare şi omul de bine, geniul, servitorul
devotat al neamului său, martirul drepturilor patriei sale multă vreme uitat, se arată
în toată strălucirea lui şi îşi ia locul meritat în istorie. Eu, de am fost folositor patriei
mele şi de am onorat judeţul meu, posteritatea va judeca (Locusteanu 1896: 152).

După toate legile în favoarea progresului ţării şi a celor obidiţi, la care a
contribuit, N.B. Locusteanu şi-a donat prin testament averea comunei natale,
ajutorării elevilor de la şcoala din comună, înfiinţând şi două burse care urmau
să fie acordate elevilor merituoşi pentru a-şi completa studiile la una din
instituţiile de învăţământ superior din ţară sau din străinătate. Şi-a donat
biblioteca sa de peste 1500 de volume gimnaziului din Caracal. N.B. Locusteanu
a fost cu adevărat un patriot şi a contribuit prin tot ce a putut la progresul ţării
sale.
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N.B. Locusteanu – Memories
Nică Barbu Locusteanu was a pioneer in what concerns Romanian political
activity as well as the activity of a patriot and a scholar. He was also the engineer who
the first paved the road between Brussa and the Sea of Marmara and he was a
supporter of I.H. Radulescu in exile. He was also a visionary about the progress of
Romania.
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Memorialiști în sutană.
Re(ve)laţii obișnuite, înfrigurări insolite
Emanuela Ilie

Mots-clef: mémoires, prison, prêtres orthodoxes, identité spirituelle, sacré

Introducere
În bogata memorialistică a Gulagului românesc, publicată începând cu
1990, există o secţiune de un deosebit interes nu atât estetic, cât etic și mai ales
religios: aceea a memoriilor, amintirilor sau paginilor diaristice scrise de preoţii
care au trăit experienţa, fără îndoială teribilă, a infernului carceral comunist.
Sau, ca să folosim imaginea din finalul opului confesiv semnat de Pr. Liviu
Brânzaș (Raza din catacombă), cei care au îmbrăcat succesiv cele mai onorante
și mai greu de purtat uniforme în secolul totalitarismelor:
Am lepădat uniforma de ocnaș și va trebui să îmbrac uniforma de preot. M-am
dezbrăcat de zeghea vărgată, ca să îmbrac haina sacerdotală. Cele mai onorante
uniforme în acest veac ateu și totalitar, dar cele mai greu de purtat! (Brânzaș
2011: 323).

Lor li se adaugă, firește, o mult mai bogată literatură secundară,
constând în amintirile sau portretele fragmentare publicate în paginile revistelor, fie de către apropiaţii mărturisitorilor, fie de către cunoscuţii-martori sau
supravieţuitori ai aceluiași infern. În timp, graţie eforturilor unor editori care
au intuit vandabilitatea acestui gen de sinteză întru suflet, menită a orienta
sufletele debusolate, majoritatea acestor mărturii secundare au fost la rândul
lor adunate în opuri eclectice (nu atât ca substanţă, cât ca sonuri și valoare
scripturală), unidirecţionate însă ca intenţionalitate, menite a fixa în conștiinţa
contemporanilor, clerici sau mireni, figuri emblematice ale „generaţiei marilor
duhovnici sfinţiţi cu sânge martiric prin temniţele comuniste și prin rugăciune
1
de multe decenii, spre slava lui Dumnezeu” . De altfel, titlurile vorbesc de la


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
În general, textele de gen sunt recomandate de reprezentanţii Bisericii
Ortodoxe Române în termeni similari. Prin urmare, convingerea în jurul căreia
părintele Valentin Ioan Istrati îşi construieşte discursul Despre revoluţia Părintelui
Justin Pârvu (inclus în înfioratul op colectiv dedicat lui Avva Justin Pârvu. Mărturii.
Amintiri. Minuni – Herman 2014) ni se pare cu totul reprezentativă din perspectiva
stabilirii acestor convenţii de receptare.
1
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sine despre dominanta iniţiatică sau paideică a acestor texte, folosite prioritar
drept surse de idolatrizare a unor modele directoare, de conștiinţă spirituală
într-o epocă „demonizată”: Din temnițe spre Sinaxare (volum coordonat de
Danion Vasile, 2011); Mărturisitorii din închisorile comuniste. Minuni. Mărturii.
Repere (2011); Avva Justin Pârvu. Mărturii. Amintiri. Minuni (volum coordonat
de Vlad Herman, 2014) etc. În mod cert, și cărţile semnate de memorialiștii în
sutană despre care vom vorbi în continuare sunt tot mărturii (în sensul etimologic al vocabulei) despre minunile de varii semne trăite de autorii lor și
micro-colectivităţile încarcerate alături de aceștia – chiar dacă, după cum se va
vedea, ele nu se raportează explicit, încă din titlu, la ideea de mărturie (id est:
mărturisire a credinţei). Subsecventă acestei raportări este privirea lor ca
simple documente duhovnicești, o constantă inerţie de receptare pe care o
putem ușor descoperi nu numai în mediul clerical. Cititorii în sutană le privesc
aproape întotdeauna, și le și recomandă cititorilor mireni, drept cărţi „adânc
duhovnicești”, „pătrunzătoare”, „cutremurătoare”, așadar necesare. Finalitatea
lecturii oricăreia dintre ele seamănă, în fond, cu cea așteptată de prefaţatorul
volumului confesiv semnat de Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos. Document
pentru o lume nouă, Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, care îl prezintă de la
început drept
o adevărată odisee a spiritului, o introspecţie abisală făcută cu umilinţă și fineţe,
pe care numai un om trecut prin chinurile iadului și ieșit curat pe malul înalt al
sfinţirii le-a putut primi de la îngerul care l-a vegheat pe toată calea încercărilor
(Ianolide 2012: 5).

În consecinţă, susţine părintele cu elocventă înfrigurare duhovnicească,
Cititorul care se va apleca asupra acestei cărţi nu o va sfârși fără a fi măcar cutremurat, dacă nu întors spre credinţă, căci viaţa lui Valeriu Gafencu și a celorlalţi ca el
este un model moral și o scară de suire spre cele înalte, o chemare stăruitoare de a
ieși măcar pentru o vreme din mlaștina acestei vieţi și de a urca spre Soarele
Dreptăţii, spre Răsăritul cel de Sus, Care este Hristos (Ianolide 2012: 9).

Aproape fără excepţie, și teoreticienii memorialisticii românești (evident,
mult mai puţin numeroși decât inocenţii cititori laici) le privesc prin aceeași
perspectivă clișeizată: mărturii univoce despre binecuvântarea închisorii, a
lagărului sau a prizonieratului, textele confesive ale prelaţilor noștri ar legitima
practic identitatea spirituală a autorilor lor, obligaţi să păstreze ridicat
stindardul credinţei în cele mai vitrege condiţii istorice, socio-politice șcl. Am
cita, spre ilustrare, opinia Ruxandrei Cesereanu, după care
Unii mărturisitori, chiar dacă văd în detenţie un har de a putea închina lui
Dumnezeu suferinţele și mărturisirea de credinţă [...] atestă doar o suferinţă
omenească. Exagerarea binecuvântării închisorii (chiar ca ipostază a unei probe
de încercare a credinţei) este un risc al mărturiilor feţelor bisericești (Cesereanu
2005: 124).
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În plus, ele ar reprezenta un model de existenţă întru Hristos, de nu
cumva chiar de sfinţenie, spre care și necredincioșii, și credincioșii de azi ar
trebui să privească, evident, cu înfiorare sau cu luare-aminte... Să fie, însă,
textele confesive ale clericilor doar niște documente mărturisitoare despre suferinţa resimţită drept probă absolut vitală, căci necesară întăririi credinţei? Sunt
re(ve)laţiile pe care ne așteptăm să le descoperim în acest gen de discurs (în
mod evident, subsumate relaţiei eu individual/ colectiv–alteritatea cea mai
radicală, Dumnezeu cel viu, altfel spus, revelaţiile în sens strict religios) singurele epifanii permise clericilor și în timpul trăirii, și în timpul mărturisirii
scripturale a suferinţei? Devine vreodată, în cazul lor, confesiunea publică „un
echivalent al confesiunii sacramentale”, ca să preluăm o formulă a lui Roland
2
Barthes ? Și, de ce nu: cât de profitabilă este această lectură pentru literaţi? Iată
doar câteva dintre interogaţiile la care ne propunem să răspundem în cele ce
urmează, plecând de la câteva texte suport pentru care vom folosi, în ciuda
oricărei precauţii iniţiale, termenul de exemplaritate – dar cu sensul atribuit de
Tzvetan Todorov în Abuzurile memoriei. Teoreticianul francez susţine că
Este permis să nu ne intereseze acele hit-parades ale suferinţei, ierarhiile exacte
ale martirilor. Dincolo de un anumit prag, crimele împotriva umanităţii rămân
degeaba specifice, ele se întâlnesc în oroarea fără nuanţe pe care o provoacă și în
condamnarea absolută pe care o merită (Todorov 1999: 41–42).

Se poate, prin urmare, vorbi de exemplaritate din perspectiva capacităţii
unor figuri care au știut nu doar să lupte împotriva injustiţiei, a ororilor trăite,
ci și să se ridice împotriva unui așa-numit determinism al apartenenţei:
Pentru că nu este nici un merit în a te plasa de partea cea bună a baricadei, o
dată ce consensul social a stabilit clar unde se află binele și unde se află răul; a
da lecţii de morală nu a fost niciodată o lecţie de virtute. Este, în schimb, un
merit incontestabil să treci de la propria nenorocire sau de la nenorocirea celor
apropiaţi, la a celorlalţi, să nu reclami pentru tine statutul exclusiv de fostă
victimă (Ibidem).

Or, în textele scrise de preoţi precum Ioan Bărdaș (Calvarul Aiudului.
Din suferințele unui preot ortodox, 1999), Dimitrie Bejan (Oranki, Bucuriile
suferinței. Viața unui preot martir, 2010), Liviu Brânzaș (Raza din catacombă)
sau Î.P.S. Bartolomeu Anania/ Valeriu Anania (Memorii, 2009), accentul se pune
adesea pe statutul de foste victime ale celorlalţi, și nu pe statutul similar al
memorialistului în sutană.

2

În opinia teoreticianului francez, „Cei educaţi în spirit protestant se complac în
jurnal şi autobiografie. Nu numai că natura morală a omului îi obsedează şi îi scuză în
propriii lor ochi, pentru gestul de a se face remarcaţi cu tot dinadinsul, dar şi găsesc în
confesiunea publică un echivalent al confesiunii sacramentale” (Roland Barthes, Note
despre André Gide şi Jurnalul său, în Barthes 1987: 35).
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Et ad inferos ego....
În debutul excelentului op despre Modernitatea vieneză și crizele
identității, Jacques Le Rider observă pe bună dreptate că, pe fondul exacerbării
sentimentelor „de solitudine, de fragilitate ale eului subiectiv, de instabilitate a
identificărilor interioare și a identităţilor de suprafaţă”, unii autori de jurnale
intime vieneze, scrise prin anii 1900,
explorează căile de restaurare a identităţii prin mijloacele oferite de ceea ce am
putea numi radicalizarea individualismului. Figurile misticului (de exemplu la
Hofmannstahl), ale geniului (așa cum îl vede Otto Weininger) și ale lui Narcis
(reinterpretată de Lou Andreas-Salomé) se degajă ca trei tipuri principale de
afirmare a autosuficienţei individului izolat de orice comunitate omenească, a
„eului” concentrat asupra lui însuși, într-un soi de „înfruntare directă”, nemediată,
cu realitatea lumii. Afirmarea identităţii eului trece în acest caz prin reformularea
unei filosofii a Identităţii spiritului și a fiinţei, a unităţii subiect/ obiect (Le Rider
2003: 7–8).

Desigur, și autorii de care ne ocupăm în continuare trăiesc sentimente de
solitudine, de fragilitate ale eului subiectiv, de instabilitate a identificărilor
interioare și a identităților de suprafață (cu totul firești, într-un context cu mult
mai sumbru decât acela cunoscut modernilor vienezi). Mediul carceral izolează
altfel și obligă eul, mai mult ca oricare altul, la o concentrare asupra lui însuși,
la o înfruntare directă, nemediată, cu realitatea lumii. Ceea ce face ca afirmarea
autosuficienței individului, specifică figurilor pe care le identifică Le Rider în
operele citate, să nu mai fie posibilă. În textele scrise de Valeriu Anania, Ioan
Bărdaș, Liviu Brânzaș, Dimitrie Bejan șcl. nu e, în plus, aproape niciodată
descris procesul de restaurare a identităţii prin radicalizarea individualismului.
Ceea ce nu înseamnă, totuși, că memorialiștii în sutană care au cunoscut
experienţa carcerală ignoră temele identitare. Dimpotrivă! Încă de la o primă
lectură a textelor acestor supravieţuitori, este evident faptul că fiecare dintre ei
suferă – la fel ca orice alt deţinut care a traversat experienţe similare – un
proces vizibil de estompare sau de alterare a identităţii, în special a identităţii
materiale și a celei sociale. Cauzele imediate sunt cele inerente infernului concentraţionar: suferinţa fizică extremă, determinată de variatele forme de
tortură fizică, apoi de cei trei teribili „f” (frica, foamea, frigul), într-un cuvânt,
iminenţa morţii, care transformă cel puţin iniţial experienţa încarcerării în
intrare într-un iad decolorat, precum cel descris de N. Steinhardt în debutul
Jurnalului fericirii:
Celula 34 e ...o hrubă, e un canal, e un maţ subpământean, rece și profund ostil, e o
mină stearpă, e un crater de vulcan stins, e o destul de izbutită imagine de iad
decolorat (Steinhardt 2008: 82).

Obligaţi de o dublă clauză a sincerităţii (prima e dictată oricărui prelat,
cel puţin teoretic, de însăși natura sa profesională; cea de-a doua derivă din
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specificitatea scriiturii confesive la care apelează), scriitorii acestor texte nu pot
ascunde cu totul felul în care au traversat acest iad. Fie el și unul decolorat,
cum e cel steinhardtian.
După cum am arătat într-un studiu mai vechi (Ilie 2013: 680–701), în
mărturiile scrise și implicit „adevărurile individuale” ale supravieţuitorilor în
sutană sunt de descoperit, în ciuda aparenţelor, destule amănunte șocante privitoare la suferinţa experimentată în închisorile comuniste sau lagărele de
muncă forţată. Suferinţe, mai exact, căci majoritatea autorilor amintesc faptul
că cele mai multe forme de suferinţă fiziologică au fost experimentate
combinat. Cea mai comună și, cel puţin în aparenţă, mai ușor de suportat a fost
complementaritatea frig-foame: „În celulă, cei trei mari inamici ai fiinţei
noastre sunt: frigul, foamea și inactivitatea forţată”, ne anunţă Liviu Brânzaș
încă din debutul opului confesiv Raza din catacombă (Brânzaș 2001: 11). În
unele situaţii speciale, foamea teribilă, foamea „unică și fără de sfârșit”
(Pavlovici 2011: 143) specifică prizonierului trebuia îmbinată cu setea. Pedeapsa
pentru tentativa de evadare din lagărul internaţional de prizonieri Oranki, își
amintește preotul militar Dimitrie Bejan, era o lună de zile de carceră – așadar
izolare și dublă suferinţă fiziologică: „Dădeau o dată pe zi mâncare, un ceai cu
sare în el” (Bejan 2010: 87). Aducându-și la rândul său aminte de raţia zilnică de
mâncare primită la Aiud („hrana consta timp de două zile într-un turtoi pe zi și
o gamelă cu apă caldă, iar în a treia mâncare obișnuită”), Ioan Bărdaș conchide:
„Numai în pușcăriile comuniste se putea vedea un om viu-schelet, care nu mai
avea fese și trebuia ajutat de alţii să meargă” (Bărdaș 1999: 56). Mărturii
similare oferă și ceilalţi memorialiști în sutană (Bejan 2010: 87 și Anania 2009:
84 și 312), cu observaţia că, nu o dată, reflecţiile despre foame și celelalte forme
de tortură fiziologică se schimbă imediat în elogiu al suferinţei ca mijlocitor al
epifaniei sau catalizator al transferului dinspre uman spre divin. De altfel,
christomorfoza totală sau măcar asumarea parţială a destinului christic este
3
adesea invocată în astfel de texte .
În alte situaţii, nu atât cantitatea insuficientă de hrană, cât modalitatea
administrării ei era socotită, adesea, o formă eficientă de tortură fiziologică și
psihologică. Părintele arhimandrit Roman Braga, la data arestării preot în
Scoreni, rememorează, spre exemplu, un episod cutremurător din cursul
întemniţării la Pitești:
Când vedeam mâncarea intram sub pat, cu corpul tot, și afară ne rămânea doar
capul, iar în faţă ni se așeza gamela. Noi stam cu mâinile la spate și trebuia să
mâncăm numai cu gura, fără să atingem cu mâna. În acest timp, cei reeducaţi se
3

Un exemplu edificator: „Frigul, foametea, carcera, lanţurile, bătaia, izolarea,
inactivitatea silnică, permanenta prigonire, toate aceste forme de distrugere şi
dezumanizare muşcă din fiinţa bieţilor întemniţaţi, dar ei urcă mereu, acest calvar
neîntrerupt” (Brânzaş 2001: 215).
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plimbau și grohăiau ca porcii. La urmă, unul dintre reeducaţi lua cârpa cu care
se spăla tineta (hârdăul de necesităţi) și ne ștergea la gură (Cf. Manea 2010: 68–69).

Numeroase mărturii similare scot în evidenţă mizeria de nedescris în
care erau forţaţi să trăiască deţinuţii privaţi de condiţiile de igienă minimă.
Actualizat în astfel de confesiuni dramatice, imaginarul rezidualului nu are
prea multe șanse de valorizare. În special atunci când își amintește impactul
primelor imagini sordide asupra mai vechiului său eu, memorialistul pare că
uită să semneze condica transfigurării. Apucă în schimb condeiul cu cerneluri
naturaliste, care îl obligă să nu uite nicio umbră carcerală. Să observăm, spre
ilustrare, doar schiţa sumbrului tablou al rezidualului ce poartă semnătura
Valeriu Anania. Memorialistul invocă, pentru început, încăperile de tranzit,
unde zecile de deţinuţi trebuiau să suporte atât mirosul pestilenţial al celor
câteva hârdaie lăsate pentru urină și fecale, cât și pe acela specific diferitelor
tare epidemice căpătate în aceste condiţii mizerabile:
Într’o cameră de tranzit de lângă poartă, cei veniţi înaintea noastră dormeau pe
jos și respirau adânc o grozavă duhoare de murdărie omenească... Hârdăul se
umpluse cu fecale, urina se revărsase peste margini și făcea șiroaie pe ciment, în
parte sorbită de zdrenţele osândiţilor ... M’am pomenit singur într’o celulă foarte
murdară. Se vedea că nimeni nu mai fusese demult acolo; urina fermentase în
hârdău și împinsese pe de margini fecalele uscate. Un șobolan a fugit de sub un
pat și a pierit într’o gaură (Anania 2009: 315).

Își amintește apoi că la Malmaison a luptat „greu, înverșunat”, nu atât cu
oamenii și cu propria senzaţie de neputinţă, cât cu insectele carnivore: noaptea
cu puricii de cal, ieșiţi la atac „cu miile și miile, din pământul amestecat cu
baligă… extrem de agresivi și cu mușcături grozave, în numai două zile îmi
umpluseră de sânge gleznele, încheietura mâinilor și gâtul”; ziua, cu muștele,
„mari, numeroase și tot atât de agresive”. Că ulterior, la Jilava, a fost mai întâi
oripilat la vederea găurilor cu funcţie de closete (pe care „ședea, chircit, câte un
ins în spatele căruia așteptau, în rând, alţi douăzeci-treizeci care se întreceau în
a-l huidui pe cel ce icnea din toate puterile să isprăvească mai repede. Nu se
poate pune pe hârtie limbajul ce putea fi auzit într’un asemenea ceas de
tortură, vorbele întrecându-se cu haznaua în a împuţi văzduhul”). Dar și-a
justificat, după ani, repulsia printr-o reacţie fiziologică specifică, care i-a transformat anii de detenţie într-un veritabil calvar fizic: „nu această atmosferă
pestilenţială mă împiedica să-mi deșert intestinele, ci nenorocitul meu simţ de
pudoare care-mi inhiba sfincterele, de care am suferit toată viaţa și care mi-a
făcut din acest banal act fiziologic una dintre cele mai grele torturi ale anilor
mei de închisoare” (Anania 2009: 30–31; 63–64; 267 ș.a.).
Nici alţi memorialiști nu omit detaliile subsumate patologicului. Unii își
amintesc, spre exemplu, că – urmare a lipsei de igienă – majoritatea deţinuţilor
aveau diaree și dizenterie, la care se adăugau plăgile mușcate de șobolani sau
rezultate de pe urma torturilor, plus diferite alte maladii (de la astm și ciroză la
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tuberculoză osoasă) pentru care, de regulă, nu primeau medicaţia corespunzătoare. După cum se știe, torţionarii îi constrângeau pe unii dintre
deţinuţii bolnavi ca, în schimbul dozelor minime, necesare supravieţuirii, să
ofere informaţiile pe care nu le cedaseră nici măcar în timpul torturii. Mărturia
câtorva dintre supravieţuitori a înregistrat cazul absolut uluitor al unora dintre
bolnavii în stare extrem de gravă, aflaţi la Târgu-Ocna, într-un fel de
închisoare-sanatoriu pentru deţinuţii tuberculoși care se stingeau, lent, în
chinuri îngrozitoare. Ei au refuzat streptomicina oferită de Securitate ca preţ al
trădării, susţinând cu fermitate soluţia credinţei desăvârșite și a morţii în
numele lui Dumnezeu:
Vreo două-trei persoane au refuzat, spunând: „Nu, preferăm să murim pentru
Hristos, nu vrem să trădăm aproapele!”. Și așa, chiar dispreţuitor, ofiţerul de
poliţie a spus: „Du-te și mori pentru Hristos!”4.

Suferinţa lor putea să pară un fel de eroism aparte, chiar și în viziunea
unora dintre cei care i-au îngrijit. Vorbind cu părintele Moise de la Oașa despre
condiţiile precare din Târgu-Ocna, un fost deţinut politic, medicul Aristide
Lecca, va opera o astfel de distincţie lămuritoare:
Părinte, să știi că una este eroismul de moment și alta este eroismul de durată.
Una este să mori pe front, într-un avânt, ucis de glonţ, și alta este luni de zile, să
te stingi încet, bolnav de tuberculoză, cu puroi, cu escare, în niște chinuri
cumplite, și să mori foarte senin (Danion 2011: 63).

Sigur, există și situaţii în care preoţii erijaţi în scriitori de texte autobiografice nu potenţează larmoaiant astfel de detalii, ci preferă să descrie
sordidul în tușe ceva mai sobre. În Bucuriile suferinței. Viața unui preot martir,
Pr. Dimitrie Bejan pomenește, bunăoară, ca în treacăt:
Ne băteau cu ciomege pe toţi la rând, ca barbarii (…) Ne-au bătut peste tot…
Parcă dădea în altul. Parcă bâta se oprea la o distanţă oarecare de mine. Iar
4

Această mărturie a Părintelui Moise de la Oaşa, intitulată Despre eroismul de
durată al noilor mărturisitori, a fost inclusă în Din temniţe spre sinaxare (Danion 2011: 59–
73). Memorialistul Liviu Brânzaş defineşte eroismul în alţi termeni: „Viaţa creştină nu
este spectaculoasă, de aceea, lipsesc trăitorii ei. Mândria îl împinge pe om să-şi desfăşoare
viaţa şi acţiunea pe o scenă unde să aibă privilegiul de a fi în centrul atenţiei generale.
Aplauzele şi recompensele sunt o necesitate vitală pentru majoritatea oamenilor.
Eroismul creştin este în primul rând moral, el se realizează în anonimat, uneori total, doar
sub ochiul invizibil al lui Dumnezeu. Pentru un astfel de spectator, omul cu greu va trăi,
şi mai ales, se va sacrifica. A suferi în tăcere, şi mai ales o suferinţă anonimă de lungă
durată, cu greu se poate accepta şi suporta. Dar în fond acesta este adevăratul eroism.
Eroismul moral real care a creat sfinţii după modelul Mântuitorului. În momentele de
prigoană, în faţa marilor primejdii şi riscuri, unui apostol trebuie să-i răsune în urechi
cuvintele Mântuitorului: «Nu vă temeţi!». Nu vă temeţi de cei ce vă ucid trupul, ci vă
frământaţi pentru ceea ce se va întâmpla cu sufletul” (Brânzaş 2001: 197).
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Maromete, șeful pușcăriei [din Jilava, n. ns., E.I.], striga: „Ivănică, dă-i! Omoară-l,
că ăsta-i catolic!”. Și eu strigam: „Nu-s catolic, sunt ortodox!”. „Ba, catolic ești, că
nu zici nimic!”. Dar eu ce să fac, dacă nu mă durea? (Bejan 2010: 94).

Și relatarea lui Ioan Bărdaș despre condiţiile greu suportabile din Aiud
(bătăile cumplite, frigul teribil ori spectacolul grotesc al muribunzilor ce se
repezeau să prindă ceva din cojile și cotoarele putrede de fructe aruncate de
gardieni) este, în general, reţinută în aprecieri colorate emoţional. Reţinem,
dintre excepţii, episodul rememorării unei înmormântări de preot ortodox.
Când dricul („droșca brașoveană, trasă de un cal, cu doi gardieni pe capră,
ducând sicriul”) care transportă trupul neînsufleţit al părintelui Ilarion Felea
ajunge la poarta închisorii, deţinuţii „cei de jos” asistă la o scenă terifiantă:
venea ofiţerul de serviciu cu o bară ascuţită de fier și o înfigea în inima mortului,
să se convingă „stăpânirea” de moartea omului. Ce scenă sinistră și lugubră,
demnă de evul mediu și ea se petrecea în evul modern, în era comunistă! (Bărdaș
1999: 75) –, izbucnește memorialistul Bărdaș spre finalul confesiunii.

După cum am mai precizat, cărţile de confesiuni scrise de clericii ortodocși nu epatează, precum multe din mărturiile similare ale mirenilor, printr-o
5
expunere denudată a suferinţelor atroce suportate de autorii lor în închisorile
comuniste. Dar cititorii sunt avertizaţi că, adesea, și în cazul lor durerea atingea
limita insuportabilului, ceea ce le determina reacţii comune cu ale deţinuţilor
de rând. Textul memorialistic nu ocolește, prin urmare, descrierea lucidă a
acestor însemne ale omenescului, pe care statutul carceral al preotului sau
viitorului preot nu le poate oricum obnubila:
O ploaie de lovituri, de amândouă părţile, ritmic, ca pe nicovala potcovăriei, s’a
năpustit pe tălpile mele. Atunci am început să urlu, și-mi era rușine de mine, și
nu voiam să urlu, și urlam îngrozitor, îmi dădeam bine seama – și mușcam aerul
și simţeam nevoia să-mi înfig dinţii în ceva și am nimerit, zvârcolindu-mă,
piciorul celui ce ţinea de capătul funiei și l-am mușcat de pantalon și i-am auzit
înjurătura, apoi am leșinat din nou (Anania 2009: 271).

Fără excepţie, memorialiștii admit că și încarceraţii care fuseseră nevoiţi
(cel mai adesea, chiar în numele credinţei) să își schimbe veștmintele de slujitori ai Domnului în straiele vărgate ale celor cu identitatea socio-profesională
zdrobită erau chinuiţi de aceleași nevoi fiziologice dintre cele mai mărunte și
de aceleași presiuni psihice dintre cele mai greu de suportat. Ajungând uneori,
în cursul chinurilor fizice la care au fost supuși în temniţele comuniste, să își
5

„Nu întâmplător moartea creştinilor sub comunism a fost o sinteză a modalităţilor de moarte violentă inventate de omenire de la începuturile ei, aici reluându-se,
la o scară până atunci nemaiîntâlnită, toate formele de sacrificiu uman pe care le-a
cunoscut istoria” (Monica Papazu, Tăcere şi cuvânt: Biserica Ortodoxă mărturisitoare şi
martiră. Trei sferturi de veac de prigoană în Rusia, în Bădiliţă, Conţac 2012: 359).
216

Memorialiști în sutană. Re(ve)laţii obișnuite, înfrigurări insolite

conștientizeze și chiar strige slăbiciunea de care, iată, textele scrise peste ani
dau omenească mărturie.
De partea cealaltă, putem totuși înregistra și o altfel de confesiune, în
care ororile sunt prezentate cel mult eufemistic: este vorba despre textul lui
Liviu Brânzaș, de bună seamă cel mai discret memorialist din acest punct de
vedere. Justificările acestei discreţii apar într-o pagină despre condiţiile îngrozitoare din închisoarea de la Oradea; deși se oprește, după obicei, asupra frigului insuportabil, autorul invită la lectura altor mărturii edificatoare asupra
ororilor carcerale:
Ion Ioanid a descris cu lux de amănunte acest calvar, în primul volum din
Închisoarea noastră cea de toate zilele. Iar Ion Pantazi, în cartea sa Am trecut prin
iad, are pe aceeași pagină, două edificatoare caracterizări ale închisorii Oradea
din perioada respectivă (...). Dar eu nu am talent să descriu ororile. La mine
timpul îmbracă totul într-un văl roziu (Brânzaș 2001: 86).

Ceva mai departe, revine asupra problemei suportabilităţii condiţiilor de
încarcerare și își explică din nou reticenţa:
La ieșirea din închisoare am fost întrebat despre regimul de detenţie. Mai ales
când era vorba de Aiud, interlocutorii vorbeau cu un fior de groază. Răspunsul
meu era întotdeauna același: nu închisoarea în care ești contează, ci regimul
care se aplică. Aceeași închisoare poate fi rai sau iad. Mă rog, nu chiar rai, dar
cel puţin un purgatoriu mai suportabil (Brânzaș 2001: 188).

Catalizatorii acestor transformări uluitoare, de semn înalt ontologic, vor
fi descriși, succint, în cele ce urmează.
Fiat lux ! Re(ve)laţii așteptate...
Parcurgând, nu fără greutate, paginile simpatetice pe care le semnează
slujitorii Bisericii Ortodoxe Române, cititorii sensibilizaţi, fie ei clerici ori
mireni, se pot nu o dată întreba: cum au reușit totuși acești miraculoși supravieţuitori să reziste, ieșind din infernul terestru încă întregi, mai mult, încă vii
spiritual? O astfel de interogaţie nu e lipsită de legitimitate, cu toate că acest tip
aparte de autor de literatură confesivă care este preotul ortodox revine el însuși
constant la mijloacele spirituale, de esenţă profund creștină, ce i-au facilitat
dobândirea disciplinei și a libertăţii interioare. Singurele care, din punctul său
de vedere, îi asigură celui încarcerat supravieţuirea. Făcându-l să exclame,
precum preotul Dimitrie Bejan: „A fost crucea bucuriei! Asta vreau să scriu. (...)
Cine primește suferința ca din mâna lui Dumnezeu, crucea vieții se transformă în
bucurie. Bucuria mântuirii! ” (Bejan 2010: 43).
Lăsând la o parte așa-zisa apartenenţă socio-profesională a acestor
autori, trebuie să avem totuși în vedere faptul că, din moment ce și-au
încredinţat confesiunile tiparului, ei au cel puţin veleităţi de scriitor. Este
perfect explicabil, din acest motiv, rolul esenţial pe care îl îndeplinesc în
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scrierile lor temele creaţiei. Strâns legate, ce-i drept, de temele religioase.
Astfel, după memorialistul Valeriu Anania, credința, mijlocită, la rândul ei, de
rugăciunea practicată (după spusele sale) fără opreliști în închisoare, și creația
sunt singurele mijloace eficiente din acest punct de vedere. El își amintește că, în
întunericul din celulă, disciplina mentală îi era asigurată în special de rugăciunea
ardentă și de exerciţiul creator propriu-zis, îmbinat cu cel al înmagazinării
versurilor inscripţionate în straturile adânci ale memoriei de durată. Aflăm, spre
exemplu, că numai la Aiud a reușit să scrie versuri și două piese de teatru, Steaua
Zimbrului și Meșterul Manole, însumând peste zece mii de versuri, a căror
memorizare îi era ameninţată de subnutriţie și de boală. Cu toate acestea,
deţinutul Valeriu Anania a putut fi salvat de scriitorul cu același nume:
Munca aceasta – și mai ales conștiința creației – mi-au menţinut, de-a lungul
acelor ani, un echilibru moral de care nu mulţi se bucurau. Acest univers interior
al meu m’a făcut să îndur numai cu jumătate de suferinţă toate privaţiunile și
promiscuitatea vieţii de pușcărie: foamea, frigul, oboseala, murdăria, praful,
spaima, percheziţiile, umilinţele de tot felul, turnătoriile, nervii camarazilor de
celulă. Nu am cuvinte să-i dau mulţumită lui Dumnezeu pentru acel dar (Anania
2009: 323–323).

Nefiind și scriitor de profesie, memorialistul Liviu Brânzaș nu pare a-i
concede creaţiei aceeași finalitate, dar amintește în mai multe rânduri procesele
care îi sunt subsumate. E adevărat, mixând tipurile de scriitură (diaristică,
respectiv memorialistică), amestecând planurile (prezent/ trecut; acum/ atunci;
libertate/ captivitate) și registrele corespunzătoare atât de nonșalant, încât propriul text devine totuși ofertant din însăși perspectiva poeticii genului. Iată o
pagină revelatoare din Raza din catacombă:
Sufăr din ce în ce mai mult. Mișcarea continuă pentru a depăși starea de suferinţă fizică prin frig, are drept consecinţă – ca un revers negativ – oboseala.
Această stare de suferinţă are însă un efect neașteptat. Parcă s-a declanșat în
mine un resort misterios care produce o forţă și o efervescenţă interioară nemaiîntâlnită. Năvală de gânduri, idei, sentimente… Încetul cu încetul, prind contur
câteva gânduri pe care n-aș vrea să le uit. În libertate, în timpul adolescenţei,
obișnuiam să-mi notez gândurile într-un jurnal intim, care purta titlul: „Totul
pentru ideal”, având ca motto: „Spre culmi” și „Aspru cu tine însuţi”. Acum
nu-mi rămâne decât să încep un nou „Jurnal” (Brânzaș 2001:18).

Aceeași glisare e specifică și următoarelor însemnări, care se referă tot la
nașterea și conservarea în spaţiul carceral a eboșelor viitoarelor texte îndatorate
profund Mnemosynei:
Întrucât nu am hârtie, de-acum nu voi avea la dispoziţie decât memoria. Încep
să-mi „notez” gândurile și frământările într-un „Jurnal” mental. Pe parcursul
anilor de închisoare, el se va îmbogăţi mereu cu noi „pagini”. Prin repetare
continuă, s-a fixat în memorie și a rezistat timpului. La eliberare, în primele zile,
l-am notat pe niște foi volante, pentru a putea fi ascunse mai ușor. Mai târziu,
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când am văzut că nu ni se fac percheziţii (așa cum am presupus la început), l-am
transcris definitiv într-un caiet, pe care l-am păstrat ca pe o relicvă sacră.
„Jurnalul” este reflexul razei care mi-a strălucit în catacombă (Ibidem).

Atunci când pare, în sfârșit, a se decide asupra perspectivei (evident, nu
pentru mult timp...), naratorul ne prezintă înflăcărat un program zilnic de
activitate interioară, în trei trepte care ar umple de conținut vidul carceral:
Primul program este cel al rugăciunii. În singurătatea și obscuritatea celulei
există cele mai favorabile condiţii pentru rugăciune. Suferinţa întoarce pe om
spre Dumnezeu. „În ziua necazului”- cum spune psalmistul – omul caută pe
Dumnezeu. În asemenea condiţii se experimentează puterea rugăciunii. Aici, în
bezna celulei, nu ţi se mai pare că afirmaţia Sfinţilor Părinţi care spun că rugăciunea este totul, ar fi exagerată, ci te convingi că este un adevăr. Numai când
experimentezi învăţătura Sfinţilor Părinţi îţi dai seama și poţi cunoaște adevărul
lor. Când ei spun că fără rugăciune nu este posibil nimic în viaţa religioasă (nici
progres moral, nici rezistenţă la ispite, nici – în final – mântuirea însăși)
constaţi din propria experienţă că perioadele de mediocritate spirituală au
existat tocmai când nu te rugai, iar după intrarea în rugăciune, ce stări de iluminare și fortificare interioară ai cucerit și cât de ușor te puteai menţine pe
culmi. ... Al doilea program este cel al amintirilor. Nu știu ce experienţă a trăit
Dante, dar nu pot înţelege al său Nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo
felice nelle miseria (Nu-i chin mai mare-n vremi nenorocite, decât să-ţi amintești
de clipe fericite), din Infernul, cântul V. Ocnașii veacului nostru au infirmat,
prin experienţa lor, această afirmaţie. În iadul de pe pământ, amintirea zilelor
fericite înseninează sufletul și recompune, pentru o clipă, fericirea de odinioară.
(...) Momentul amintirilor este, în același timp, legătura noastră cu cei de acasă....
Al treilea program este cel al poeziilor. Programul poeziilor are un rol important
în viaţa noastră spirituală (Brânzaș 2001: 12–13).

Și alte texte de gen glosează în termeni similari pe marginea utilităţii în
închisoare a exerciţiului de memorare a poemelor. Niciuna din aceste
observaţii nu atinge însă profunzimea pătimașelor consideraţii ale lui Nicolae
Steinhardt pe tema poeziei ca formă de alteritate eminamente necesară în
mediul carceral:
Din prima zi constat în toată celula o sete grozavă de poezie. Învăţarea pe
dinafară a poeziilor este cea mai plăcută și mai neostoită distracţie a vieţii de
închisoare. Fericiţi cei ce știu poezii. Cine știe pe dinafară multe poezii e un om
făcut în detenţie, ale lui sunt orele care trec pe nesimţite și-n demnitate, al său e
holul hotelului Waldorf-Astoria, și a sa e cafeneaua Flore. Ale lui îngheţata și
limonadele servite pe măsuţele braseriei Florian din piaţa San-Marco. Știa el,
abatele Faria, ce face pregătindu-se pentru insula Monte-Cristo prin învăţarea
pe de rost a tuturor cărţilor. Și nici nu bănuia Nicolai Semionovici Leskov ce
bine a grăit povăţuind: „Citește și încearcă să te alegi cu un folos. O să ai parte
de-o bună distracţie în mormânt”. Închisoarea fiind și ea un mormânt, sfatul se
adeverește excelent: cui îi place să înveţe poezii nu se va plictisi niciodată în
pușcărie – și nu va fi singur (Steinhardt 2009: 83).
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Confesiunile preoţilor scriitori se referă totuși, fără excepţie, la rugăciunea interioară ca la mijlocul esenţial de conservare a identităţii spirituale în
condiţiile carcerale. Dovadă că, practic,
Toţi – și în special cei arestaţi și calificaţi drept „legionari” de către anchetatorii
comuniști – călugării, teologii sau credincioșii Bisericii noastre – au văzut în
rugăciune arma de a lupta împotriva ideologiei comuniste, care a confiscat mai
întâi viaţa – adică libertatea oamenilor – dar și bunurile materiale; Biserica
rămânând astfel singura redută într-un regim concentraţionar, care mai putea
apăra pe oameni de „dezumanizarea” programată a societăţii, efectuată de către
comuniști (Nechita 2008: 42).

Întrebat fiind dacă a practicat rugăciunea inimii în închisoare, preotul
Dimitrie Bejan răspunde simplu („Da, cu mila Domnului. În pușcărie am
dobândit-o. Acum o fac mai ales noaptea, când sunt singur cu Dumnezeu”),
apoi o descrie la fel de succint, într-o secvenţă cu vagi inflexiuni poetice:
Rugăciunea noastră în pușcărie, ca și viaţa de mai târziu, curgea limpede ca apa
unui izvor, în care-i spui lui Dumnezeu, direct, tot ce te doare. Simţeai totdeauna
că Dumnezeu aude și te ajută să suporţi greutatea (Bejan 2010: 187).

Memorialistul Liviu Brânzaș amintește de același tip de rugăciune a
inimii care poate facilita accesul spre înălţimi altfel negândite:
„Doamne Iisuse Hristoase, învaţă-mă să Te iubesc și să-ţi urmez Ţie. Doamne
Iisuse Hristoase, dă-mi puterea ca în toate zilele vieţii mele să-Ţi slujesc Ţie”.
Transcriu în „Jurnal” această rugăciune lirică. Ea constituie cea mai înaltă culme
spirituală pe care am cucerit-o de când am intrat în catacombă. Această
rugăciune o voi rosti mereu în faţa gratiilor care ne închideau orizontul, ca pe
un memento al datoriei apostolice (Brânzaș 2001: 33).

În mod evident, specificitatea acestui motiv transformă inclusiv textul
confesiv, care se încarcă pe nesimţite de vocabule aromite nostalgic, amintind
de stilistica liturgică. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, fragmentele
ritualice descrise în cărţile de memorii pe care le prezentăm aici împrumută din
decorul și recuzita de inspiraţie direct evanghelică sau mediat liturgică. Cum
6
deţinutul în straie preoţești nu are la îndemână recuzita specifică (crucile și
6

Din raţiuni evidente, niciunul dintre memorialiştii de care ne ocupăm nu
comentează în vreun fel episoadele sinistre din timpul reeducării de la Piteşti, în care
erau implicaţi preoţi sau studenţi la teologie obligaţi, între altele, să oficieze „ritualuri”
utilizând instrumente de tortură sau elemente reziduale în locul recuzitei liturgice:
„Aceştia, denumiţi în mod batjocoritor «mistici», au constituit şi victimele predilecte în
mizanscenele anticreştine de Paşte şi de Crăciun, ce «reconstituiau» variante ale
acestora pline de imaginaţie morbidă. Fără a intra prea mult în detalii, ele conţineau, de
cele mai multe ori, batjocorirea Decalogului, interpretarea unor cântări cu texte
obscene şi calomniatoare, pantomime ale unor orgii sexuale zoofile ce implicau
personaje biblice, dar şi profanarea slujbelor religioase” (Lăcătuşu, Mureşan 2009: 23).
220

Memorialiști în sutană. Re(ve)laţii obișnuite, înfrigurări insolite

lumânările, tămâia, prescurile și azimile, toiagul, cununa și chivotul etc.), și-o
reinventează. Dublul său memorialist nu uită niciodată de principiul
transferului de semnificaţie religioasă dinspre obiectele cultice păstrate în
amintirea celui închis înspre elementele din spaţiul carceral:
În multe zile de zbucium din închisoare, copleșit de suferinţă și îndoială, mi-am
îndreptat privirile spre zăbrele ca spre o troiţă și am șoptit această rugăciune. În
fiecare dimineaţă, în faţa gratiilor reci, trebuia să-mi aduc aminte de misiunea
mea. După un asemenea moment de înălţare sufletească, orizontul viitorului se
lumina... Ideea că zăbrelele reprezintă troiţa noastră, a întemniţaţilor, este cât se
poate de reală. Privind spre zăbrele, vedeam libertatea noastră răstignită pe ele.
Încrucișarea de gratii reprezintă blazonul nostru. Acest semn este o sumă de
cruci, simbolizând intensitatea credinţei și suferinţei noastre pentru Hristos cel
crucificat. Nu urcăm noi acum o Golgotă? Și nu este credinţa în Fiul lui
Dumnezeu cel răstignit pentru noi, ultima temelie a suferinţei noastre? Braţe de
gratii, cruci de fier, viaţa noastră răstignită pe ele! (Brânzaș 2001: 33).

De același ceremonial intens spiritualizat, chiar mistic, care s-ar putea
ușor numi ritualul sublimării suferinței prin credință, ţin, fără nicio îndoială,
toate formele exterioare, subsecvente liturgicului. După cum s-a arătat adesea,
mijloacele liturgice canonice au trebuit înlocuite în mediul carceral de instrumente, obiecte și veștminte improvizate, percepute însă drept la fel de pline de
har și în consecinţă la fel de eficiente precum cele din biserici sau mănăstiri.
Cazul cel mai cunoscut, din această perspectivă, este botezul carceral al lui
Nicolae Steinhardt, desfășurat în Celula 18 de la Jilava. Nașterea „din apă
viermănoasă și din duh rapid” (Steinhardt 2009: 169), sinonimă, practic, cu o
transfigurare identitară totală și copleșitoare, va constitui substanţa celei mai
emoţionante pagini din Jurnalul fericirii. Dar astfel de întâmplări miraculoase
ale fiinţei încarcerate trebuie să se fi repetat într-un spaţiu resimţit drept
antecameră a morţii. Cel puţin memorialiștii proveniţi din rândul clerului vor
recunoaște, fără nicio rezervă, importanţa unor astfel de acte simililiturgice:
Făceam toţi rugăciuni comune, agheasmă mică și spovedanie. De altfel, cu o
spovedanie completă, cu formula ei spusă corect, cu punerea mâinilor pe capul
penitentului, credeam că Raiul ne este deschis. Eu cred și acum același lucru.
Căci Sfânta Împărtășanie este coroana harului pe care-l poate primi creștinul,
dacă merită s-o primească. Acolo în pușcărie n-a fost posibil. Iată, eu aveam
Împărtășanie. O ţineam ascunsă în gulerul cămășii și, când mă pregăteam, mă
împărtășeam. Iar dacă cineva dintre deţinuţi era bolnav sau pe moarte, îl
spovedeam și-l împărtășeam pe ascuns și așa pleca la Hristos (Bejan 2010: 88).

Într-un mediu în care conceptul de libertate religioasă capătă alte
semnificaţii decât în lumea „liberă” din exterior, astfel de evenimente sunt
experimentate fiinţial, cu osebire în zile de sărbătoare:
Săptămâna Patimilor are în închisoare un alt ecou decât în libertate. Acolo unde
nu este suferinţă, lumea este copleșită de pregătirile materiale pentru praznic.
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Aici, în împărăţia durerii, totul se concentrează pe trăirea semnificaţiei religioase. Drumul pe galerie, spre adâncuri, se parcurge cântându-se imnuri religioase. Răsună bolţile subterane de cântările: „Cu noi este Dumnezeu”, „Sfinte
Dumnezeule” și altele. Ocnașii care merg în șir, purtând lămpile ce scânteiază în
joc de lumini și umbre de-alungul galeriilor învăluite în beznă, par niște pelerini
ce merg spre un tărâm plin de taine. Așa treceau, odinioară, creștinii primelor
prigoane, prin labirintul tainic al catacombelor. Ocnașii de astăzi sunt cei mai
buni fraţi cu prigoniţii și martirii de atunci, căci și sufletele lor se înalţă spre cer
din adâncul catacombelor (Brânzaș 2001:109).

O altă formă de rezistenţă în mediul carceral este cea culturală. Colocviile
sau conferinţele pe diverse teme literare, filosofice, istorice, politice ș.a.m.d.,
desfășurate fie în șoaptă, în celulele supraaglomerate, transformate astfel în „aulă
universitară” (Florin Constantin Pavlovici 2011: 188), fie prin intermediul
alfabetului Morse, bătut în pereţii dintre ele, sunt înregistrate drept mijloace
taumaturgice, dacă nu cumva drept soluţie esenţială de supravieţuire, în
majoritatea textelor confesive publicate începând cu anii ‘90. Despre un transfer
miraculos de experienţe culturale amintește, spre exemplu, Valeriu Anania:
Ceasurile noastre de seară, dintre numărătoare și stingere, le umpleam cu povestiri, prefăcându-ni-le în adevărate șezători culturale. Fiecare spunea, pe rând, ce
știa din specialitatea sau experienţa lui. În cele vreo trei luni cât am stat în Jilava
am ascultat povestindu-se zeci de cărţi, filme, teorii filosofice, un curs universitar
despre structura luminii și patru-cinci conferinţe despre operele de artă din
Florenţa. Când mi-a venit rândul, am povestit Miorița, ceva din Du-te, vreme, vino,
vreme!, apoi, în cursul zilei următoare, a venit vorba de mănăstirile românești și
am fost îndemnat să povestesc ceva despre ele. Am început cu ruinele Vodiţei, am
continuat cu istoria și legendele Tismanei (Anania 2009: 310).

Ideea de schimb profitabil de cunoștinţe preponderent religioase între
deţinuţii de diverse confesiuni, la un moment dat prizonieri în aceeași celulă,
apare și în confesiunea dialogată din Bucuriile suferinței:
Și în pușcărie, la un moment dat, acolo la Aiud ne pusese pe profesiuni. Adică
era o secţie unde erau numai preoţi... Toţi erau creștini. Toţi. Era frumos când
ne-au pus pe categorii. Eram zece în celulă. Fiecare într-o zi trebuia să-i întreţină pe ceilalţi. Nu ne scotea nici la lucru, nimic, nici la aer, nimic, și atunci
făceam conferinţe (Bejan 2010: 89).

Și concluzia, de o frumuseţe tulburătoare, care vine să întărească ideea
că, numai graţie comuniunii între credincioși și a credinţei totale în Dumnezeu,
chiar și suferinţa atroce se poate sublima în bucurie epifanică: „La noi în celulă
e raiul lui Dumnezeu” (Bejan 2010: 89). Evident, aceeași miză paideică a
suferinţei carcerale apare și în Raza din catacombă, al cărei autor nu se sfiește
chiar să vorbească, fără ocolișuri, de școala elitistă a închisorii:
Ca un corolar al acestor adevăruri, înseamnă că închisoarea este școala care
plămădește viitoarea elită a neamului. Căci aici se dezvoltă calităţile esenţiale
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care se cer unui conducător. După o perioadă de prigoană anticreștină și
antinaţională, numai din închisori poate ieși acea forţă care să fie capabilă să
reînnoiască societatea (Brânzaș 2001: 149).

Ca multe alte profeţii ale memorialiștilor, clerici sau mireni, ce au traversat infernul carceral, și aceasta s-a dovedit, din păcate (sau din fericire?!),
inexactă...
După cum am văzut, multiplele forme de tortură (fizică și în special
morală) pe care le-au suportat nu numai preoţii încarceraţi de comuniști au fost
proiectate și puse în practică de către autorităţile regimului și torţionarii
demonizaţi ai acestora, drept mijloace eficiente de efasare lentă și sigură a
identităţii încarceraţilor. În fapt, ștergerea identităţii materiale și a celei sociale
au fost considerate doar treptele premergătoare adevăratei eradicări identitare,
cea constituită de anularea identităţii spirituale. Și totuși – după cum nu încetează să sublinieze memoriile carcerale ale preoţilor ortodocși – exceptând
situaţiile celor morţi în urma torturilor, ale sinucigașilor sau ale „reeducaţilor”
care nu au putut suporta suferinţa, trădându-și atât semenii, cât și vocaţia, pe
porţile închisorilor comuniste au putut ieși, uluitor, și oameni întregi, căci
împliniţi spiritual, încreștinaţi sau întăriţi în credinţă. Astfel, preotul Dimitrie
Bejan își va așeza, încă de la început, rememorarea sub semnul uluitor al unei
fericiri stranii, determinate de relaţia foarte strânsă cu Dumnezeu cel viu. Titlul
,
uneia dintre cărţile sale, Bucuriile credinței. Viața unui preot martir , vorbește de
la sine despre felul în care, la fel ca în cazul N. Steinhardt, anii de suferinţă grea
au fost metamorfozaţi în ani de fericire, de co-participare la miracolul divin.
Iată și una dintre explicaţiile acestei transformări, pe care o regăsim în
interiorul opului:
M-am simţit foarte bine în prizonierat. Eu am plutit! Nici măcar n-am strănutat,
n-am fost răcit, n-am contactat nicio boală. Nimic. Am trecut și prin închisori și
prin păduchi, prin frig, prin geruri, dar am fost perfect sănătos, cu mintea
limpede. Parcă pluteam; parcă nu eram eu! A fost mila lui Dumnezeu cu mine
(...) Dumnezeu m-a salvat. Am simţit, fraţilor, am simţit pe umăr o mână care
mă apăsa! (Bejan 2010: 96).

Desigur, o astfel de revelaţie presupune parcurgerea mai multor etape,
unele dintre ele deloc măgulitoare pentru novicele ce își contemplă, cu acest
prilej, propria umanitate. După memorialistul Liviu Brânzaș, prima treaptă a
cristalizării identităţii sale spirituale (proces desfășurat, practic, de-a lungul
celor 13 ani de întemniţare), este revelaţia propriei nimicnicii anterioare.
Prima stare sufletească pe care am trăit-o în catacombă a fost părerea de rău
pentru viaţa mea anterioară, regretul că nu am fost așa cum, în mod ideal, ar fi
trebuit să fiu. Mi-a apărut atât de clară toată mediocritatea și superficialitatea
mea în realizarea idealului moral. Toată adolescenţa mea a fost călăuzită de
steaua polară a perfecţiunii de sine. Acum îmi dădeam seama cât de departe
eram de acest ideal și cât de plin de defecte eram. Vedeam limpede că nu trăisem
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conform credinţei și virtuţii, ci pe bază de instinct și orgoliu. Zidul din faţa mea,
întunecat și sumbru, parcă devine o oglindă în care mă văd în toată realitatea
mea. Cât de clar se vede în această beznă! (Brânzaș 2001: 18).

Finalitatea pneumatologică a suferinţei revine cu obstinaţie în textele
scrise de membrii Bisericii Ortodoxe Române. În mod cert, aceste simple, dar
cât se poate de vii, de ardente fragmente de confesiune cu o miză ontologică
dintre cele mai înalte dovedesc cu asupra de măsură că, pentru nu puţini dintre
preoţii ortodocși care au trecut prin infernul închisorilor comuniste, suferinţa
carcerală a avut cu totul alt efect decât cel scontat de autorităţi. În locul
distrugerii identitare, prelaţii torturaţi cu sălbăticie – și, la fel ca ei, numeroși
credincioși mireni – au resimţit o întărire miraculoasă a identităţii lor
spirituale, tocmai prin întărirea relaţiei cu alteritatea radicală, Dumnezeu cel
viu. Într-o formă lapidară, Valeriu Anania exprimă această certitudine într-o
pagină superbă din Memorii: „Trântitura aceasta a vizetei te umilește de moarte
și te aruncă într’o singurătate fără margini. Vai, ce ne-am face fără
Dumnezeu?” (Anania 2009: 315). Mai ales că Dumnezeu este sursa tuturor
fericirilor, așa cum conchide, fără drept de apel, semnatarul în fond luminoasei
Raze din catacombă:
Dumnezeu m-a ajutat să-mi realizez idealul apostolic și sunt fericit că în Biserica
luptătoare din timpul prigoanei ateiste din România, am fost un soldat în prima
linie în bătălia pentru apărarea credinţei (Brânzaș 2001: 324).

Una dintre puţinele ocazii în care memorialistul în sutană împrumută
simultan din imaginarul eroic și cel sacru pentru a-și confirma destinul.
...și slăbiciuni de mireni/ înfiorări insolite
E adevărat că sensul ascensional, luminos, numenal, al revelaţiei devine
de la un moment dat nexusul oricărei confesiuni memorialistice scrise de
clerici. A nu se înţelege, totuși, că revelaţiile subsecvente sacrului sunt singurele bucurii sau „raze din catacombă” pe care și le amintesc memorialiștii în
sutană. Aparent neobișnuite pentru astfel de autori și, evident, mai puţin
frecvente în discursul lor autobiografic sunt cele propriu-zis umane. Se știe că
efemeridele fără prea mare importanţă pentru omul liber devin, în cazul celor
încarceraţi, bucurii, chiar fericiri trăite cu cea mai mare intensitate. La fel ca
oricare alt deţinut, și clericii sau viitorii clerici vor încerca, prin urmare, să
anuleze prin orice mijloc opoziţia dintre afară și înăuntru, dintre exterior și
interior, resimţită, adesea, ca zdrobitoare. Indiferent când își vor consemna
mărturia, ei nu vor uita să puncteze acest imperativ al fiinţei private de
libertate. Rememorarea pare oricum a păstra ceva din prospeţimea dureroasă a
percepţiei celor din umbra zidurilor:
În acest timp, tinerii de afară se plimbă pe sub teii înfloriţi, trimit scrisori
romantice iubitelor, se duc la teatru și cinematograf. Iată, au terminat școala.
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Moment fericit. Se cântă „Gaudeamus igitur”... „Să ne bucurăm, așadar cât
suntem tineri”! Da, ei se pot bucura! Dar noi, tinerii din umbra zidurilor? Pare
paradoxal, dar și noi avem bucuriile noastre. Bucurii care uneori întrec în
intensitate și în vrajă pe cele din libertate. Este adevărat că bucuriile ocnașilor
sunt de fapt doar momente răzleţe când răul scade în intensitate. În închisoare
nu este niciodată bine, ci poate fi doar mai puţin rău (Brânzaș 2001:148).

Exemple semnificative vin să confirme imediat identitatea de fond a
acestor manifestări – indiferent de simţul prin care se percepe și se transfigurează cotidianul:
Să ne bucurăm, de pildă, că astăzi gardianul este supraocupat și noi putem murmura, în colţul cel mai îndepărtat de ușă, un cântec religios, un marș naţional
sau o romanţă. Să ne bucurăm că am confecţionat, după o trudă sisifică de
câteva săptămâni, un ac cu care ne vom putea coase câteva petece pe pulovărul
sau cojocelul tot mai deteriorate de ani. Să ne bucurăm că am zărit prin deschizătura unei scânduri mișcate de la locul ei, cu riscul de a merge la carceră, un
petec de cer albastru sau dealurile înverzite din apropiere (Brânzaș 2001: 148).

Pauperitatea ocaziilor de a converti suferinţa uzuală în bucurie senzorială nu știrbește niciodată din semnificaţiile de profunzime ale acestor
veritabile acte de transgresiune. Cu atât mai mult reverberează în conștiinţa
memorialistului bucuriile cu totul excepţionale, precum cele... fotbalistice:
Cu începerea campionatului de fotbal, avem o surpriză plăcută: de la fereastra
noastră se vede o parte din terenul de fotbal, restul fiind mascat de șirul de plopi
uriași. Duminica, atunci când este de serviciu Filimon sau Aldea, Chelsoi
împreună cu mine ne așezăm pe postamentul ferestrei și privim prin oblon
meciul de fotbal. Gardienii stau și ei la luminatorul dinspre stadion și privesc.
Mai vin la spectacolul fotbalistic de la distanţă și deţinuţii de drept comun care
sunt plantoane pe secţie. Deși gardienii cei buni care stau la vreo 3–4 metri de
ușa noastră, știu că privim și noi, nu ne deranjează. În schimb, Asparuh, când
este de serviciu, colindă tot timpul pe la vizete în speranţa descoperirii vreunui
infractor microbist. Echipa Metalul-Aiud joacă în divizia B. Se aude galeria până
la noi: - Hai Metalul, hai Metalul…! Pentru mine, cel mai fermecător aspect al
spectacolului fotbalistic este coloritul tribunelor. Lumea poartă cămăși și
treninguri colorate în diverse nuanţe care dau tribunelor aspectul unui tablou
impresionist. Mai târziu, după ieșirea din închisoare, m-am dus de câteva ori pe
stadioane, ca să retrăiesc emoţia zilelor când priveam tumultul și coloritul
tribunelor ca pe o priveliște din altă lume (Brânzaș 2001: 153–154).

Ce-i drept, revelaţiile pe care le-am amintit anterior nu diminuează și
nici măcar nu camuflează cele mai grave slăbiciuni pe care și le amintesc
memorialiștii în sutană. În cazul lui Valeriu Anania, deznădejdea și tentaţia suicidului, mărturisite fără ocolișuri într-o pagină din Memorii articulată pe
tiparul spovedaniei autentice. Memorialistul nu ezită să își amintească din acest
motiv inclusiv felul dramatic în care s-a luptat cu tentaţia automutilării prin
orbire, cu scopul de a se pedepsi pentru greșeala de a fi cedat la drogul
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adevărului, scopolamina, și de a fi denunţat pe unii dintre cunoscuţi. În cazul lui
Liviu Brânzaș, este vorba despre un altfel de păcat, acela al deznădejdii, înţelese
în termenii asumării nedorite a unei solitudini înfrigurate și parcă definitive:
Aici la Zarcă, este mai frig; sau numai mi se pare mie? Simt, în mod cert, atmosfera de răcoare și umiditate bolnăvicioasă care mă cuprinde și mă pătrunde tot
mai mult. În plus, mă cuprinde și un frig interior. Mă simt ca un soldat părăsit,
în plină noapte, în linia întâi a focului, înconjurat de primejdii nevăzute și ameninţătoare, din toate părţile. O asemenea stare sufletească nu am mai trăit din
ziua arestării. O retrăiesc acum, cu intensitatea clipei unice, care nu se experimentează decât o dată în viaţă. Mie mi s-a dat să o trăiesc de două ori. Negreșit,
ziua de 15 noiembrie a devenit ziua neagră a vieţii mele. Aducerea în această
clădire cu faimă sinistră – de fapt, o închisoare în închisoare – echivalează cu o
nouă arestare. Dar această recluziune mi se pare mai teribilă. Trebuie să reiau
lupta de la început. Lupta aceea atât de grea, de a fi viu în imperiul morţii. Deși
acum am experienţă, mă simt mai dezarmat sufletește. Forţele interioare de care
dispuneam, parcă s-au topit. Niciodată nu m-am simţit atât de singur. Aici este
atâta tăcere, de parcă aș fi la capătul lumii. Am senzaţia că sunt în cușeta unei
nave spaţiale misterioase, suspendată în vid, în sfere nelocuite de alte fiinţe. Înot
cu sufletul în mijlocul unor valuri care mă trag la fund. Nu-mi rămâne alt ajutor
decât strigătul disperat al Sfântului Petru, când se scufunda: „Doamne,
scapă-mă!” (Brânzaș 2001: 256).

Unica șansă de supravieţuire a fiinţei aruncate așadar, fără drept de apel,
în starea pe care Maurice Blanchot o numea, undeva, de „solitudine esenţială”
(Blanchot 2007: 333) este, din nou, Fiinţa...
Din perspectiva unui cititor de literatură, desigur, deosebit de
semnificative se dovedesc și celelalte înfiorări ale memorialiștilor, cele care le
denotă mai degrabă slăbiciunile de scriitor. Ele sunt de descoperit în special în
acele secvenţe ce nu mai răsfrâng obișnuita smerenie a autorului în sutană.
Condiţia uzuală a acestuia (de umil devenit, prin suferinţă, un iluminat) e
substituită în ele de o cu totul altă atitudine auctorială. Umilinţa trece, pe
nesimţite, în mâhnirea celui nedreptăţit în scrierile unor fraţi de suferinţă sau
chiar orgoliul celui care e convins de superioritatea propriei percepţii.
Elocvente sunt, din această perspectivă, câteva pasaje portretistice din Raza din
catacombă, acolo unde spectrul umoral ameninţă serios lumina autoreprezentării. Pentru că, în rememorările cât se poate de exacte ale unor evenimente
de mare impact carceral, tresaltă urmele unor întunecări mai degrabă mirene.
Iată, spre ilustrare, un fragment în care se chestionează practic justeţea
amintirilor carcerale ale lui Ioanid:
După cunoștinţa cu mina, urmează cunoștinţa cu oamenii din lagăr. Ion Ioanid are
în cartea sa „Închisoarea noastră cea de toate zilele”, volumul I, o listă a celor de
care și-a adus aminte că au fost la Cavnic. Îi mulţumesc că și-a amintit și de „fraţii
Brânzaș”. În legătură cu „fraţii Brânzei” de care pomenește Ioanid, se cuvine o
dublă rectificare. Nu au existat doi fraţi Brânzei, ci a fost doar un Brânzei care nu
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era ardelean, ci moldovean, despre care fratele meu își amintește că era un tânăr
blond care a lucrat mai mult la suprafaţă. Dintre cei omiși (mai exact, uitaţi) de
Ion Ioanid, trebuie să amintesc câteva figuri de marcă din lagăr. Profesorul
Cristian Petrescu, doctor în știinţe economice, fost asistent al lui Mihail
Manoilescu. Este un bărbat frumos la chip și ţinută, delicat și foarte manierat. Își
păstrează, chiar și în aceste condiţii de mină și lagăr, o vizibilă și fermecătoare
distincţie și eleganţă. Gheorghe Pleșa, un prahovean de mare calibru sufletesc,
deși pare un om modest și simplu. Pentru felul lui de a fi, cumpătat și sfătos, este
numit „Moș Pleșa”. Moș Pleșa este în realitate un vulcan stăpânit care are în
adâncuri o masivă magmă de căldură și energie sufletească (Brânzaș 2001: 103).

Și un altul, în care se desenează, nu fără o urmă de maliţiozitate,
portretul poetului specialist în Sfârșitul continuu, nu numai bacovian.
Memorialistul îi contestă însă și caracterul (evident, din punctul său de vedere,
mai ales după stabilirea în Occident), ci și simţul religios:
Ion Caraion este slăbuţ din punct de vedere fizic și cu greu reușește să-și
îndeplinească norma. La îndemnul domnului Dragomir, tinerii legionari aflaţi în
aceeași echipă cu Ion Caraion îl ajută pe acesta să-și realizeze norma, spre a nu
fi pedepsit. Ajutat astfel de legionari, Ion Caraion a biruit mai ușor condiţiile
grele ale ocnei. Unii legionari erau miraţi de prea marea prietenie dintre cei doi.
Stelian Diaconescu – alias Ion Caraion – după ce la Buzău a făcut parte din
Frăţiile de Cruce, prin anii ‘45–‘47 a cârmit-o spre stânga, lucrând în redacţia
ziarului „Scânteia Tineretului”. Peste câtva timp însă și-a descoperit vocaţie
anticomunistă și iată-l într-un lagăr de muncă forţată. Și eu m-am apropiat de
Ion Caraion. Discutând cu el despre „spaţiul mioritic” al lui Blaga (una din
cărţile de căpătâi ale adolescenţei mele), m-a îndemnat să urmez filosofia, cu
preocuparea pentru filosofia culturii. I-am spus că vreau să urmez teologia. A
fost puţin decepţionat. Am observat că Ion Caraion nu avea înţelegere suficientă
pentru valorile religioase. Religia lui era poezia (Brânzaș 2001: 105).

În loc de încheiere
Chiar dacă, prin urmare, pe spaţii extinse textele confesive ale clericilor
par a fi contaminate de simbolica liturgică și semantica de amvon, ele merită
citite nu doar ca simple documente mărturisitoare despre suferinţa resimţită
drept încercare „dată” întru întărirea credinţei. Ce-i drept, ele însele se articulează adesea pe ideea absolvirii unei „școli a suferinţei transfiguratoare”
(Brânzaș 2001: 279). Cu toate acestea, re(ve)laţiile pe care, cu răbdare și, de ce
nu, sagacitate, le putem descoperi în acest gen de discurs nu sunt exclusiv cele
de esenţă și expresie sacră. Iar când se dovedesc mai mult decât simple
echivalente ale confesiunii sacramentale, textele memorialiștilor în sutană au
șansa reală de a deveni fărâme egografice de o sensibilitate greu egalabilă.
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L’étude intitulé Mémorialistes en soutane. Ré(vé)lations communes,
fébrilités insolites se propose une lecture analytique des uns des plus représentatifs
textes de mémoires signés par les prélats orthodoxes qui ont vécu l’expérience terrible
de l’enfer carcéral communiste: les „Mémoires” de Valeriu Anania, „Le calvaire de
l’Aïude” de Ioan Bărdaș, „Les joies de la souffrance. La vie d’un prêtre martyre” de
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În literatura memorialistică, textele artiștilor ocupă un loc aparte pentru
că, dincolo de calităţile literare ale multora dintre acestea, ele transpun și o altă
viziune artistică, cea a imaginilor vizuale, întrepătrunderea celor două arte
1
producând efecte neașteptate. Memoriile lui Giorgio de Chirico , de exemplu,
constituie nu numai niște admirabile pagini literare, ci și o prelungire a metafizicii sale picturale, indispensabile în analiza artei dechirichiene. De asemenea,
2
jurnalul-epistolar al lui Vincent van Gogh , rezultat din scrisorile adresate
fratelui său Theo, reproduce atât zbuciumul artistului olandez, în pagini
copleșitoare, cât și geneza a numeroase capodopere ale sale. Un alt tip de
confesiune, alcătuită, de data aceasta, dintr-o serie de convorbiri, este aceea a
3
artistului catalan Joan Miró , Culoarea visurilor mele, unde amintirile sale,
relatate, firește, în cuvinte, sunt completate de gestica sa, mereu scoasă în
evidenţă de interlocutorul lui, dar și de imaginea tablourilor sale, care formează
un fundal de referinţă al întregii confesiuni:
Aș fi vrut nu numai să pot să-i reproduc cuvintele, ci să-i consemnez și gesturile
– mărturisește Georges Raillard, autorul convorbirilor. Mai ales gestul de a-mi
apuca mâna și a mi-o duce să urmărească o linie, să străbată un spaţiu de
culoare, să pipăie granulaţia unui fond (Miró 1982: 7).

N-ar fi nimic neobișnuit dacă memoriile artiștilor ar cuprinde și imagini
legate de confesiunile acestora, însă, în unele cazuri, contopirea dintre imagine
4
și cuvânt este completă, ca în Caietul – jurnal pe care Georges Braques l-a
ţinut timp de aproape patru decenii.
Amintirile artiștilor, transpuse în toate genurile biograficului – memorii,
jurnale, autobiografii, convorbiri, confesiuni epistolare –, încalcă toate regulile
enunţate de-a lungul vremii de teoreticienii acestui gen literar. Structura lor


Biblioteca Academiei Române, București.
Giorgio de Chirico (1888–1978), important pictor italian care a influenţat
suprarealismul european, fără să adere niciodată la această mișcare artistică.
2
Vincent van Gogh (1853–1890), cunoscut pictor post-impresionist olandez.
3
Joan Miró (1893–1983), artist catalan influenţat de mișcarea suprarealistă.
4
Georges Braques (1882–1963), pictor cubist francez.
1
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este diversă; scrise sub forma unui text-confesiv, a unor epistole, interviuri sau
pur și simplu a unor pagini desenate, textele memorialistice ale artiștilor nu se
supun niciunui șablon. Legea Blanchot – calendaritatea – nu numai că este, în
majoritatea cazurilor, eludată, dar atunci când aceasta există, în mod explicit,
conţinutul memoriilor aruncă în aer orice principiu de temporalitate reală; este
5
cazul Jurnalului lui Salvator Dali, structurat, în mod aparent, într-o manieră
tradiţională pe ani, pe luni și chiar pe zile; ţinut în perioada 1952–1963,
Jurnalul unui geniu consemnează, în primii ani, detalii semnificative ale vieţii și
ale creaţiei daliniene, pentru a se dilua, odată cu trecerea vremii, în însemnări
din ce în ce mai succinte. Dar chiar și în perioadele expuse pe larg scurgerea
timpului se realizează într-un mod aparte, existând o foame nestăvilită de a
retrăi timpul care s-a scurs deja și de a-l face, prin puterea artei, reversibil.
Astfel, la 18 iulie 1952, Dali nota:
Deodată, apare Rosita cu micul dejun, aducându-mi o veste care mă aruncă
înt-un extaz fericit.
- Mâine va fi 19 iulie și e chiar ziua când Domnul și Doamna au sosit de la Paris
acum un an. Scot un ţipăt isteric.
- Deci n-am sosit încă! N-am sosit. Abia mâine voi sosi la Port Lligat. Anul trecut
pe vremea asta nici măcar nu începusem să-l pictez pe Cristos! [Tabloul
Înălțarea, la care se referă pe tot parcursul anului 1952 n. n.]. Și iată că acum,
înainte chiar să fi sosit la Port Lligat, Înălțarea e aproape gata, îndreptată spre cer.
Alerg îndată la atelier și lucrez până la extenuare, trișând și profitând de faptul
că n-am ajuns încă; încerc să fac maximum maximorum până la momentul
sosirii. Întregul Port Lligat prinde de veste că încă nu sunt aici și seara, când
cobor la cină, micul Juan îmi strigă, pișicher:
- Domnul Dali vine mâine seară! Domnul Dali vine mâine seară!
Gala mă privește cu duioșie învăluitoare, pe care numai Leonardo a reușit s-o
picteze și iată că tocmai mâine se împlinesc cinci sute de ani de la nașterea lui
(Dali 2005: 51 subl. n.).

S-a mai spus că literatura memorialistică este un gen de bătrâneţe, scris
ca mesaj testamentar (Simion 2008 I: 23), fapt contrazis din nou de memoriile
artiștilor. Cu excepţia lui Van Gogh, care și-a curmat zilele la 37 de ani și care
și-a mărturisit viaţa în timp ce-o trăia, în scrisori patetice adresate fratelui său,
celelalte confesiuni autobiografice reprezintă mai degrabă o operă a maturităţii,
artiștii mai longevivi oprindu-se la perioadele lor cele mai fructuoase, eludând
anii senectuţii; astfel, Giorgio de Chirico, care a trăit 90 de ani, și-a întrerupt
memoriile în anul 1952, când avea 64 de ani, an în care moartea fratelui său
Alberto Savinio l-a marcat profund și nu a mai putut nici picta o perioadă mai
îndelungată; Georges Braque, care a trăit 81 de ani, și-a ţinut Caietul-jurnal
până în anul 1955, iar Salvator Dali și-a încheiat Jurnalul la 59 de ani, el trăind
5

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Marqués de Dalí de Pubol
(1904–1989), important artist suprarealist catalan.
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până la 85 de ani. Un caz singular, dar cu atât mai special, este Joan Miró, care
a trăit 90 de ani, confesiunile sale fiind elaborate în doar 5 zile, între 3 și 8
noiembrie 1975, pe când artistul avea 82 de ani.
În memoriile artiștilor, tensiunea dintre eul prezent (le je actuel) – cel care
își scrie memoriile și sinele trecut (le moi révolu) – eul istoric, enunţată de Jean
Starobinski (Starobinski 1970: 92), nu prea există, iar duelul dintre eul profund („le
moi profond”) și cel superficial („le moi superficiel”) din binomul lui Marcel Proust
este întotdeauna câștigat de cel dintâi. De ce oare? Pentru că în confesiunile
artiștilor, cel puţin în cele la care facem referire, personajul central este opera
acestora. Se pare că, în comparaţie cu un scriitor, un artist este mult mai legat de
lucrările sale, truda lui este mai intensă, atingând uneori epuizarea psihică și
fizică, iar în timpul creaţiei izolarea lor de realitatea cotidiană este completă.
Pentru că, de pildă, în Jurnalul lui Salvator Dali, vedete sunt operele sale,
tablouri sau ilustraţiile de carte care prind chip sub privirea cititorului:
Înălţarea (1952), Cristos pe cruce (Corpus hypercubicus) – 1953 sau ilustraţiile
pentru volumele Don Quixote de Miguel de Cervantes (1957) şi Divina Comedie
de Dante Alighieri (1960).
Și în confesiunile lui Miró sunt prezentate câteva dintre capodoperele
sale, în diferite stadii ale creaţiei: Ferma (1922), Familia (1924), Culoarea
visurilor mele (1925); de pildă, referindu-se la tabloul Carnavalul arlechinului
(1924–1925), artistul mărturisește:
Ţi-am spus că muream de foame când am pictat Carnavalul Arlechinului. A fost
anul cel mai rău. [...] A fost o suferinţă, solitară, foarte solitară. N-am vorbit,
niciodată, nimănui de ea, am păstrat asta pentru mine, mi-am ţinut gura. [...]
Pentru a realiza desenul urechii din Carnavalul Arlechinului a trebuit să lupt.
Îmi trebuia o ureche, acolo. Dar nu-mi trebuia o ureche bine desenată, trebuia să
fie întâi o ureche și în același timp o forţă de expresie (Miró 1982: 183–185).

Iar Memoriile lui Giorgio de Chirico, chiar dacă sunt, aparent, mai conforme cu tiparul tradiţional al unor memorii literare, aura metafizică în care
sunt învăluite le transformă într-o prelungire a misterioaselor sale peisaje. De
fapt, la de Chirico nu se știe niciodată unde se încheie amintirea și unde începe
ficţiunea, prezentă în toate paginile confesiunii sale.
Și Vincent Van Gogh prezintă, în jurnalul său epistolar, ţinut cu regularitate în perioada august 1872 (când artistul avea 16 ani) – 23 iulie 1890 (cu
patru zile înainte de sinucidere), geneza și realizarea multor capodopere ale
sale. Este interesant faptul că abia în ultimele decenii volumele scrisorilor sale
sunt însoţite și de imagini ale tablourilor, fiindcă multă vreme de la apariţia
primei ediţii, din 1914, descrierile acestora, realizate de artist prin intermediul
cuvintelor, au fost suficiente, nefiind necesară dublarea acestora prin imagini.
În ceea ce privește Caietul-jurnal al lui Georges Braque, epurat de orice
dată calendaristică, este o operă de artă în sine, unde cuvintele au fost reduse la
esenţă, iar desenul a înlocuit întreaga sa trăire artistică. Se poate observa o
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preeminenţă a imaginii în prima perioadă, cuprinsă între 1917–1947, urmând
ca în următoarea etapă, până în anul 1955, cuvintele, uneori adevărate poeme,
să aibă un rol mai pregnant, în detrimentul imaginii.
Ne-am întrebat, firește, care ar fi motivul pentru care memoriile artiștilor
nu se încadrează în nicio structură elaborată de teoreticienii genului, de la Jean
Starobinski, la Maurice Blanchot sau la Philippe Lejeune, și am constatat că
acești teoreticieni ai literaturii nu se referă decât la memorii literare și, mai rar,
la memorii istorice sau politice. Abia Gilles Deleuze și Félix Guattari, care au
plasat pictura la mijlocul drumului între muzică, pe care o considerau arta cea
mai elevată și mai pură, și literatură, pe care o socoteau arta cea mai accesibilă
și, deci, cea mai vulgară, au adus niște precizări importante asupra memoriilor
pictorilor. În volumul Mille plateaux (Mii de platouri), în capitolul Amintirile
secretului, cei doi filozofi francezi constatau, referitor la reprezentarea plastică
a timpului în memoriile artiștilor:
Memoria are o organizare punctuală dat fiind că orice prezent trimite în același
timp la linia orizontală a scurgerii timpului (cinematic), care se deplasează dinspre
un fost prezent spre prezentul actual, și la o linie verticală a ordinii timpului
(stratigrafic), care se deplasează dinspre prezent spre trecut sau spre reprezentarea
fostului prezent. [...] Reprezentarea picturală are o formă asemănătoare, pe care o
realizează însă prin mijloace proprii: nu numai pentru că tabloul are o verticală și
o orizontală, ci și pentru că liniile și culorile trimit, fiecare, la niște verticale de
deplasare și la niște orizontale de suprapunere (Deleuze, Guattari 2013: 390).

Astfel, artiștii având o viziune plastică asupra scurgerii timpului, nici
fluxul amintirilor acestora nu este asemănător cu acela al oamenilor de litere.
Referindu-ne la literatura memorialistică a artiștilor români, un prim
6
exemplu selectat este Jurnalul lui Theodor Pallady , al cărui manuscris original
7
se află în colecţiile Bibliotecii Academiei Române . Scris pe o agendă a magazinelor Samaritaine din anul 1936, acest jurnal cuprinde însemnările artistului
din anul 1941. Întors de la Paris și instalat la hotelul București din capitala ţării
sale, într-o cameră unde își avea și atelierul, Theodor Pallady, în vârstă de 70 de
ani, a ţinut acest jurnal în limba franceză, fără nici cea mai mică intenţie de a-l
publica. De altfel, notele sale, scrise mai ales în creion, sunt disparate, ele se
referă la programul său zilnic, la diferite aprecieri asupra prietenilor, rudelor,
cunoscuţilor, la constatări asupra artei ori la evenimente notate laconic sau în
stilul său sarcastic. Numeroase crochiuri însoţesc textele, de multe ori fără nici
o legătură cu conţinutul acestora (ilustraţia 1 – vezi anexa). S-ar putea glosa pe
marginea alegerii acestei agende din anul 1936, în aparenţă fără prea mari
calităţi grafice, ca suport al unui jurnal scris cinci ani mai târziu, când numai
modificarea zilelor din săptămână cerea un efort suplimentar. Era această
6
7

Theodor Pallady (1871–1956), important pictor român modern.
B. A. R., Ms. fr. 231.
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agendă o amintire atât de preţioasă a anilor parizieni sau pur și simplu a fost
un gest de moment, fiind la îndemână, pentru a începe un jurnal, ţinut de fapt
de-a lungul unui singur an, 1941? Acest jurnal, inedit ca formă şi ca structură, a
fost publicat, fragmentar, în anul 1966 şi a fost inclus în volumul Pallady
scriind, din păcate, în ambele ediţii doar în traducere românească, textul
original și majoritatea desenelor rămânând pe dinafară. Păstrat în legătura
originală, aleasă de artist, din mătase și piele, acest jurnal este de fapt el însuși
o operă artistică ce ar trebui publicată ca atare, pentru că el reflectă o altă
faţetă a inegalabilului Theodor Pallady, o figură excentrică a vieţii artistice
bucureștene.
Memoriile și jurnalele artiștilor români pot fi clasificate în mai multe
categorii, în funcţie de structura și de mesajul acestora. Unele dintre acestea,
mai apropiate de modelul clasic al literaturii memorialistice, urmărind cronologia biografică și fiind scrise la senectute, sunt și cele mai puţin interesante.
8
9
10
Astfel, Corneliu Baba , Ion Popescu Negreni , Adam Bălţatu sau Stephan
11
Eleutheriadis își relatează fiecare în parte viaţa, cu mai mult sau mai puţin
har și umor; se poate constata faptul că importanţa artistică pe care și-o
atribuie fiecare dintre aceștia în memorii este, de obicei, invers proporţională
cu valoarea lor în arta românească. Remarcabile ni se par Memoriile lui Vasile
12
Dobrian , dense, scrise cu un real talent literar (chiar poetic, numeroase versuri proprii însoţind amintirile sale) și cu un pronunţat simţ al măsurii.
O altă categorie de memorii, scrise sub forma unor interviuri, este aceea
a artiștilor care au ales exilul și au revenit în ţară, după 1989, cu expoziţii și
13
14
diferite manifestări, precum Camilian Demetrescu și Nicăpetre . La aceștia,
amintirile dureroase din exil se adaugă umilinţelor de tot felul suportate
înainte de a părăsi ţara, dar și proastei primiri pe care le-a făcut-o lumea
8

Corneliu Baba (1906–1996), cunoscut pictor român, renumit pentru portretele sale.
Ion Popescu-Negreni (1907–2001), pictor roman cu o bogată activitate
expoziţională.
10
Adam Bălţatu (1889–1979), pictor român apreciat mai ales pentru peisajele sale.
11
Stephan Eleutheriadis (1922–?), pictor și arhitect român care a emigrat, în
anul 1951, în Grecia și apoi în Brazilia.
12
Vasile Dobrian (1912–1999), valoros artist plastic și poet apropiat de cercurile
de avangardă românești.
13
Camilian Demetrescu, pseudonimul lui Paul Constantin Demetrescu (1924–
2012), pictor, sculptor și scriitor român care a emigrat în anul 1969 în Italia, unde a
avut o interesantă evoluţie spre arta abstractă, de inspiraţie mitologică și sacră. După
1990 a avut o intensă activitate în ţară, deschizând, la București, o impresionantă
expoziţie retrospectivă (2000).
14
Nicăpetre pseudonimul lui Petre Bălănică (1936–2008), sculptor român care a
emigrat, în anul 1980, în Grecia și apoi în Canada. A avut o bogată activitate
expoziţională în întreaga lume; o parte dintre sculpturile sale sunt expuse la Muzeul
Nicăpetre din Brăila.
9
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artistică la întoarcerea în patrie. Chiar dacă arta amândurora s-a păstrat
puternic ancorată în tradiţia românească, ei s-au integrat perfect în culturile de
adopţie, în cea italiană, respectiv canadiană. Tonul memoriilor acestora este
însă foarte amar, reflectând frustrările, numeroasele dificultăţi și obstacole, nu
atât materiale, cât mai cu seamă de ordin estetic, întâmpinate în ţările unde au
ales să-și trăiască viaţa.
În mod paradoxal, mult mai senine sunt cele două jurnale de închisoare
15
ale Lenei Constante , în care, la prima vedere, notaţiile artistice par a lipsi din
preocupările sale din timpul recluziunii de 12 ani, dintre care 8 în izolare
completă. Evadarea tăcută, primul și cel mai valoros dintre jurnale, reprezintă
un text memorialistic unic în literatura română. Început la Paris, în anul 1976 și
încheiat în anul 1985, scris în limba franceză, cu litere extrem de mărunte
„pentru a-l putea ascunde mai ușor”, el a fost publicat iniţial în capitala Franţei,
16
la scurtă vreme după căderea dictaturii ceaușiste :
„Evadările m-am hotărât să le scriu brusc, fără să fi avut înainte vreo intenţie de
acest fel. Eram la Paris, stăteam în mansarda în care ne găzduia Lassaigne17.
Într-o zi m-am trezit pur și simplu dimineaţa, pe la ora 6, și am început să scriu
într-un caiet pe care îl aveam pe masă ceea ce avea să devină prima frază a
cărţii”18, mărturisește artista.

Manuscrisul original în limba franceză, alcătuit din două caiete, l-a
donat, în anul 1999, Bibliotecii Academiei Române (A 3839), după ce l-a transcris în limba română și l-a publicat la editura Humanitas, în anul 1992
(ilustraţia 2 – vezi anexa). Nenumăratele suferinţe și privaţiuni trăite în închisoare sunt redate cu o sinceritate profundă, iar simplitatea trăirii reprezintă
unica formă de asumare a durerii, a bolii, a singurătăţii, a recluziunii. Discursul
narativ epurat de orice artificiu stilistic dezvăluie o făptură extrem de
puternică, înzestrată cu un talent artistic cuceritor, care se manifestă în orice
moment prielnic. Descrierea diferitelor celule în care a fost încarcerată este
realizată, de fiecare dată, cu penelul unui artist: liniile, suprafeţele, fereastra,
atunci când există, patul, tineta sunt trasate întotdeauna cu multă precizie și cu
o voluptate a detaliului, iar lumina, naturală sau artificială, constituie un
element esenţial al spaţiului său concentraţionar:

15

Lena Constante (1909–2005), artist plastic, folclorist și scriitor român. După
ieșirea din închisoare, interzicându-i-se să picteze, cele mai valoroase opere ale sale
sunt tapiseriile.
16
Idem, L’évasion silencieuse. Trois mille jours seule dans les prisons roumaines,
Paris, La Découverte, 1990.
17
Jacques Lassaigne (1911–1983), istoric de artă francez, prieten cu Victor
Brauner și cu IlarieVoronca.
18
Lena Constante, București, Institutul Cultural Român, [2005], p. 199.
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Celula, aproape 4 metri pătraţi. Ziduri murdare, mâzgălite cu diferite texte. […]
Un pat de fier, o saltea de paie, un cearceaf curat, o pătură cazonă aspră. O
masă. Un scaun. Fără fereastră, un bec electric chior răspândea, zi și noapte, o
lumină gălbuie. Lumina aceasta, amestecată cu palida lumină a zilei, intrând
printr-o deschizătură pătrată, așezată deasupra ușii, îmi provoca o latentă stare
de greaţă (Constante 2013: 87);

altădată notează:
La primul etaj se deschide ușa unei celule mari, ai cărei pereţi fuseseră daţi de
curând cu var. Mirosul este încă puternic și podeaua încă nespălată. Acoperită
cu var și gunoaie. O saltea zace pe jos în mijlocul încăperii. Tinetă. Sobă de
fontă. Frig. O cană mare cu apă. O fereastră [...] ochii mei începuseră să perceapă mașinal spaţiul [...] Fereastra, o fereastră obișnuită, îmi ajunge până la
talie. Dincolo de ea, o a doua curte, tot atât de mare ca și cealaltă. În mijlocul
curţii, o veche și frumoasă fântână cu roată19.

Păpuși modelate din săpun, îmbrăcate în hârtie și așezate într-o cutie
20
lungă, confecţionată tot din hârtie, „șase păpușele într-o celulă” , confiscate
apoi de gardian, miniaturi de instrumente (ace de cusut, croșete, pilă de
unghii), realizate din așchiile de os găsite uneori în mâncare, pensule confecţionate din pene de porumbel culese cu ocazia plimbării obligatorii prin curtea
închisorii sau desenele cu săpun de pe sticla geamului constituiau tot atâtea
opere de artă create cu îndemânare și cu multă imaginaţie; obiectele miniaturale făcute pe ascuns reprezentau o nepreţuită companie, iar confiscarea lor
era cu atât mai dureroasă.
După eliberare, de parcă nu ar fi fost deajuns, Lenei Constante i s-a
interzis să picteze, pentru că, mărturisea ea, „un fost deţinut politic nu avea
21
voie să expună” . Coșmarul închisorii a însoţit-o însă întreaga viaţă, acesta
fiind redat într-o multitudine de forme, în desenele și în tapiseriile sale.
Ciclurile de „vrăjitoare”, personaje ce întruchipează „capetele” grotești care îi
invadau celula în timpul detenţiei, reprezintă mărturiile unui artist traumatizat
de frică (ilustraţia 3 – vezi anexa):
Brusc, două pietricele mă privesc cu o privire de piatră. Sub acești doi ochi se
strâmbă o gură. Alături, apare alt chip, din adâncuri. Sudate unele lângă altele, capetele se rânduiesc, se îmbină. La stânga, la dreapta, sus, jos, mari, mici, nepăsătoare
sau rânjind, frumoase sau înspăimântătoare, mișună capete, se înghesuie peste tot22.

Și în tapiserii, gen artistic căruia Lena Constante i s-a dedicat cu multă
pasiune, se pot distinge iconuri ale traumelor sale; multe dintre aceste tapiserii
sunt niște aglomerări obsesive de celule, de diferite dimensiuni (ilustraţia 4 –
19

Ibidem, p. 234.
Ibidem, p. 132.
21
Lena Constante, ed. cit., p. 41.
22
Idem, Evadarea tăcută ..., ed. cit., p. 102.
20
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vezi anexa), pe care le-am putea denumi, cu o expresie a lui Michel Butor, „le
carré et son habitant” (celula și prizonierul ei) (Butor 1968 III : 307), iar alte
tapiserii sunt traversate chiar de zăbrele, colorate de obicei în negru (ilustraţia
3 – vezi anexa).
Memoriile Lenei Constante, singulare în literatura română, îmbină exprimarea literară a unor suferinţe umane extreme cu măiestria unui artist care,
pierzând totul, a redescoperit, cu migală, frumuseţea unei întregi lumi.
23
Un alt tip de memorii de artist este acela al lui Marin Gherasim , care, în
perioada 1967–2010, a ţinut un jurnal de atelier, și acesta diferit faţă de literatura confesivă clasică. În acest jurnal artistul nu a notat evenimente ale vieţii
sale cotidiene, ci trăirile sale interioare în cadrul „ceremonialului picturii”, cum
își numește artistul activitatea creatoare, „tot ceea ce mă pune în starea de a
plăsmui, tot ceea ce mă trimite implacabil la șevalet” (Gherasim 2012: 6).
Un alt text confesiv absolut remarcabil îl reprezintă Memoriile sculpto24
rului Oscar Han , publicate în volumul Dălți și pensule, în anul 1970, pe când
acesta avea 79 de ani. Structura memoriilor sale depășește, și aceasta, orice
model prestabilit. Împărţite în cinci capitole, urmărind ordinea cronologică,
confesiunile lui Oscar Han înfăţișează, cu un talent narativ ieșit din comun,
primii ani ai Școlii de Belle Arte de la București, activitatea diferitelor grupări
artistice în care a activat, întâmplări din lumea artelor românești, fără a afla
însă NIMIC despre autor, deși naraţiunea este prezentată mereu la persoana
întâi singular. Astfel, cine este Oscar Han, din ce familie provine, care au fost
viaţa și devenirea lui nu se dezvăluie în aceste memorii, ci doar se subînţeleg,
artistul integrându-se de bunăvoie în toate grupurile pe care le descrie. De
asemenea, talentul de portretist al lui Oscar Han este extraordinar, reușind să
traseze, cu talentul sculptorului exprimat, în mod foarte fericit, prin cuvinte,
portrete remarcabile, unele nu lipsite de maliţiozitate (precum acela al
colecţionarului Al. Bogdan-Pitești sau al istoricului de artă George Oprescu)
sau admirative (ale confraţilor săi, Th. Pallady sau Dimitrie Paciurea). Din
galeria portretelor notabile, realizate prin cuvinte, se numără și portretul lui
Urmuz, puţin cunoscut și citat în exegeza dedicată scriitorului. Descris cu
minuţia artistului, atent la toate detaliile anatomice, dar și la expresivitatea
extraordinară a chipului său, imaginea bizarului scriitor pare cioplită dintr-o
esenţă preţioasă:
M-am uitat la el: ochii lui negri străluceau de o luminozitate rară. Aveau scăpărări
vibrante și un fel de crispare a mușchilor frontali. Când părea concentrat în sine,
când parcă se strâmba cuiva departe de tot. Nimic nu l-a putut face să iasă din
starea lui de muţenie. Construcţia capului lui era a unui om slab, cu pomeţii și
maxilarele desenate linear, iar gura în linii incisive, cu accentuarea inserţiilor
23

Marin Gherasim (1937–2017), important pictor român contemporan,
fondatorul Grupului 9+1.
24
Oscar Han (1891–1976), sculptor român.
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mușchilor, mai ales a mușchiului rizoriu. Avea un accent de virgulă în obraji.
Sprâncenele clare, orbitele în planuri osoase și tăiate în muchii, iar tâmplele bine
scobite. Faţa lui brună avea un luciu mat. Părul negru, lins, îi acoperea craniul ca o
perucă bine presată. Urechile proporţionate, cu pavilioanele ușor înclinate în
afară. Acest cap ședea pe un gât subţire, iar mușchii gâtului păreau două undrele,
strânse de o cravată fionc, de culoare albastră. Avea ceva ireal în masca lui. Nu era
carnal. Totul părea uscat și făcut din fibre musculare. Figura lui era mai mult o
iradiere de expresii și stări sufletești. Lumina era captată din unghiuri diferite, de
numeroasele faţete ale figurii lui prismatice. Era frumos (Han 1970: 687–688);

portretul este întregit și de elemente sonore, care completează poate cea mai
sugestivă descriere făcută vreodată autorului Paginilor bizare: „râsul lui specific, în care erau de toate: suferinţă, ceva de scelerat, ceva naiv și blând, dar
totul crispat” (Han 1970:690).
În fine, două texte memorialistice foarte singulare și încă inedite în
peisajul confesiunilor artistice românești sunt cele ale pictorilor Arthur Segal și
Reuven Rubin, cu destine oarecum asemănătoare. Amândoi s-au născut în
Moldova, la Botoșani, respectiv la Galaţi, amândoi au fost apropiaţi de mișcarea
de avangardă românească, dar au plecat definitiv din ţară înainte ca aceasta să
se nască în mod oficial, devenind artiști celebri în ţările de adopţie, Germania,
respectiv Israel, și păstrând o frumoasă amintire perioadei petrecute în ţara
natală.
25
Despre Arthur Segal , născut în anul 1875 la Botoșani și decedat în anul
1944 la Londra, se cunosc mai multe informaţii, din perioada dadaistă de la
Cabaret Voltaire, din epoca primei expoziţii internaţionale a revistei
„Contimporanul”, din decembrie 1924, unde a participat cu lucrări, precum și
din activitatea sa ulterioară. A părăsit ţara în anul 1892, când avea 17 ani. Din
încercarea de a-și scrie memoriile, începute la Londra în anul 1939, artistul nu a
finalizat decât capitolul românesc, intitulat Boyhood in Romania (Copilăria din
România); manuscrisul dactilografiat în limba engleză, aflat în prezent sub
tipar, într-o ediţie tradusă în limba română, se găsește în arhiva Arthur Segal
26
din New York . După cum mărturisește încă de la început, memoriile sale nu
respectă criteriul cronologic, iar viziunea sa asupra întâmplărilor are aceeași
inocenţă cu a copilului din amintiri. Arthur Segal a fost mereu un băiat
singuratic și neînţeles de familia sa, mici bancheri din Botoșani, fără nici o
aplecare spre artă. Își iubea părinţii, dar încă de mic a trăit sub imperiul fricii
de a nu-i supăra, fricii de a nu fi pedepsit, fricii de a nu fi păcălit. Memoria sa
scoate la lumină întâmplări aparent puţin importante, dar care l-au marcat
profund; prima „lecţie de viaţă” a primit-o de la unchiul său, care i-a propus,
25

Arthur Segal, pseudonimul lui Aron Sigalu (1875–1944), artist și scriitor de
origine română, apropiat de avangarda europeană și creatorul, în cadrul expresionismului german, al unui stil propriu, inconfundabil.
26
Leo Baeck Institute, Arthur Segal Collection, Box 2, Folder 6.
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într-o zi, să facă schimb de cravate; a sa era nouă, foarte „decorativă”, maro cu
dungi albastre, și îi plăcea foarte mult, iar a unchiului era veche și murdară.
Atunci când și-a cerut cravata înapoi, unchiul a refuzat, spunându-i că a făcut o
mare greșeală că nu a verificat obiectul primit la schimb: „Am fost foarte necăjit și nu am putut răspunde. Nu puteam înţelege de ce trebuie să fii atent, ca să
27
nu fii pedepsit. De ce trebuie să fie cineva pedepsit?” . Altădată, în timpul unei
întreceri cu zmeie, unde artistul era foarte priceput atât în confecţionarea câtși
în înălţarea acestora, a fost păcălit de un băiat mai mare și a fost înfrânt,
cealaltă echipă capturându-i zmeul:
Este foarte greu să descriu ce-am simţit. Nu pierderea zmeului și a întrecerii
m-au rănit, ci faptul că am înţeles cât de răi pot fi unii oameni. Acum îmi era
clar că „salvatorul” a complotat cu adversarul. Zâmbetul lui dezgustător mi-a
demonstrat caracterul său. Multe săptămâni după aceea nu am putut uita
această experienţă. [...] De câte ori îmi amintesc această înfrângere, retrăiesc
toate momentele și, treptat, ele devin parte a întregii mele fiinţe. [...] Acest
episod a lăsat o urmă adâncă în viaţa mea, iar neîncrederea în oameni a crescut
din ce în ce mai mult. A fost un șoc oribil care mi-a arătat întreaga cruzime a
oamenilor28.

Elev complet neadaptabil, adolescent rebel, la vârsta de 16 ani s-a raliat
mișcării socialiste, devenind co-fondator al Clubului socialist din Botoșani,
participând la lipirea afișelor și la difuzarea manifestelor, acţiuni care se
încheiau, de obicei, în confruntări cu poliţia. Fiind în pericol de a fi expulzaţi,
neavând, conform legilor din acea vreme, cetăţenie română, părinţii lui s-au
hotărât să-l trimită la Berlin și au cedat în faţa fiului lor, care se hotărâse să
studieze pictura. Aici se încheie și memoriile lui Arthur Segal, care dezvăluie
atât detalii necunoscute ale perioadei sale românești, dar și aspecte determinante ale personalităţii sale atât de tulburătoare.
29
Celălalt artist, Reuven Rubin , nume foarte puţin cunoscut în arta
românească, este, la rândul său, o personalitate fascinantă, pusă în valoare atât
pe calea scrisului, cât și prin pictură. El s-a născut la Galaţi, într-o familie
extrem de săracă și foarte numeroasă; „mama nu era niciodată prea sigură de
numărul copiilor, dar obișnuia să spună că erau 13 sau 14. Eu am fost al optulea
30
sau al nouălea, și alţi patru sau cinci s-au născut după mine” , mărturisește
artistul. În prima sa zi de școală, la vârsta de trei ani, a scrijelit pe plăcuţa de
ardezie, cu o bucată de sticlă pe care o avea în buzunar, portretul învăţătorului
și a repurtat un mare succes. Apoi, acasă, desena pe orice suport, pe hârtie de
împachetat, pe pereţi; și-a câștigat primii bani scriind și desenând băieţilor din
27

Arthur Segal, My Boyhood in România, ms. cit., p. 5 (trad. n.).
Ibidem, p. 7–8 (trad. n.).
29
Rubin Reuven, pseudonimul lui Rubin Zelicovici (1893–1974), important
pictor israelian de origine română, scriitor și diplomat.
30
Idem, My Life, my Art, New York, Sabra Books, 1974, p. 17 (trad. n.).
28
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cartier, evrei și români, scrisori de dragoste, iar la 14 ani publica ilustraţii în
Buletinul literar în idiș „Licht” și în revista sionistă „Hatikval”. A avut o viaţă
fabuloasă, pe care și-o istorisește cu mult har; în 1912, la 19 ani, a plecat la
Ierusalim să studieze artele, dar după un an s-a întors acasă; apoi a plecat la
Paris și a studiat la Beaux Arts, în timpul primului război mondial a revenit în
România, unde a făcut de toate, în 1919 avea un studio la Cernăuţi, unde picta,
sculpta și scria poezie, apoi a ajuns la New York, unde a intrat în cercul lui
31
Alfred Stieglitz , având o expoziţie personală în galeria acestuia, Anderson
Gallery, apoi a revenit la București, unde a deschis două expoziţii personale, în
același timp cu Marcel Iancu, dar în săli diferite; în fine, în anul 1922 a părăsit
definitiv România, stabilindu-se în Palestina, la Tel Aviv, unde a devenit cel
mai important pictor contemporan israelian. Acolo s-a împrietenit cu Marcel
Iancu, care l-a convins să accepte postul de ambasador, Rubin devenind astfel
primul ambasador la București al proaspăt-înfiinţatului stat Israel. Memoriile
le-a publicat în anul 1969, când avea 76 de ani, în limba engleză, cu titlul My
32
Life, my Art (Viața mea, arta mea) ; 2/3 din volum le ocupă confesiunile sale
despre copilăria, pe care o descrie într-o aură mitică, și despre tinereţea
petrecute în România. Atunci când se referă la acestea, timpul se dilată la
nesfârșit, iar naraţiunea cuprinde nenumărate detalii, stări, personaje,
întâmplări neverosimile. Pe măsură ce cunoaște gloria, în Israel, la Paris sau la
New York, ritmul devine mai alert, naraţiunea mai concisă, cititorii fiind
contemporani cu aceste întâmplări. Memoriile lui Reuven Rubin sunt pagini de
literatură autentică, iar viaţa lui este un roman care se citește pe nerăsuflate,
alăturând întâmplărilor miraculoase frumuseţea pură a picturilor sale.
De obicei, memoriile artiștilor nu sunt luate în considerare atunci când
se discută despre istoria memorialisticii dintr-o anumită ţară, preferându-se
mai degrabă memoriile scriitorilor și memoriile istorice. Această lucrare ar dori
să fie o pledoarie pentru integrarea memoriilor artiștilor români în istoria
memorialisticii românești. Deși personalităţi care aparţin unei lumi artistice
aparent diferite, lumea imaginilor vizuale, artiștii recurg, în ultimă instanţă, la
cuvânt pentru a-și exprima stările, trăirile, amintirile. Și nu de puţine ori
calitatea discursului lor este exemplară.

31

Alfred Stieglitz (1864–1946), fotograf american, promotor, prin galeria sa
newyorkeză, Anderson Gallery, al artei avangardiste europene.
32
Rubin Reuven, My Life, my Art, ed. cit. Publicarea memoriilor sale, precum și
realizarea unui volum-album dedicat activităţii românești a artistului israelian
constituie un proiect editorial al subsemnatei, realizat împreună cu Muzeul Rubin din
Tel Aviv.
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Mémoires d’artistes
D’habitude quand il s’agit de la littérature des mémoires on a en vue seulement
les récits littéraires et historiques. Cet ouvrage, tout en passant en revue les écrits
autobiographiques des artistes visuels roumains, plaide pour leur intégration dans une
histoire roumaine des mémoires.
Tout en mettant en évidence les traits particuliers des mémoires d’artistes, qui
ne respectent aucune norme traditionnelle des mémoires littéraires, les écrits analysés
étonnent par leur diversité et par l’intime imbrication des mots et des images. La
plupart peu connus, quelque uns même inédits, les mémoires d’artistes présentés
enrichissent la palette artistique de ce genre littéraire.

Foto 1. Th. Pallady, pagină de jurnal (Ms. fr. 231)
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Foto 2. Lena Constante – Vrăjitoare

Foto 3. Lena Constante, pagină de jurnal (B.A.R. A 3839)
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Foto 4. Lena Constante – Tapiserii

Foto 5. Lena Constante – Tapiserie
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Istoria și istoriile Elenei Văcărescu
Cecilia Maticiuc

Keywords: Elena Văcărescu, Romanian writer in French, memoir, 20th century
history, image of royalty

Asupra istoriei, cu evenimentele ei, cei care oferă o viziune de ansamblu
sunt istoricii – „gestionari ai memoriei colective” (Zub 2006: 54). Asupra
acelorași evenimente, memorialistul aduce, dimpotrivă, o perspectivă fragmentară și, de cele mai multe ori, încărcată afectiv. Un amestec neobișnuit de
luciditate și căldură a sentimentelor este memorialistica Elenei Văcărescu.
Viaţa Elenei Văcărescu a avut un traseu foarte complex, începând la
moșia familiei Văcărești din Dâmboviţa, trecând pe la Curtea regelui Carol I, ca
domnișoară de onoare în suita reginei Elisabeta a României, ajungând până la
marile curţi regale europene, apoi în saloanele literare ale Parisului și în toată
Europa, în miezul unor evenimente istorice majore.
Așa cum se știe, Elena Văcărescu este ultima reprezentantă a vechii
familii boierești care a dat literaturii române patru poeţi. Încercând să respecte
„testamentul” străbunicului Ienăchiţă Văcărescu, a scris, la rândul ei, poezii,
romane, piese de teatru și memorialistică, ducând la îndeplinire doar jumătate
din „testament” – „a patriei cinstire”. Scriind în limba franceză, Elena
Văcărescu va simţi și va exprima adesea mustrări de conștiinţă pentru nerespectarea „dispoziţiei testamentare” privind „creșterea limbii românești”.
Nucleul valoric al operei sale rămâne memorialistica; culegerea cea mai
substanţială de însemnări, pe care a reușit să o publice cu un an înainte de
moarte, în 1946, este Mémorial sur le mode mineur. O vastă lucrare memorialistică ar fi trebuit să fie Le Roman de ma vie, pe care a început să o redacteze în
1942, în plin război, însă nu a reușit să o încheie.
Numele Elenei Văcărescu este asociat, cel mai adesea, cu numele altor
două scriitoare române de limbă franceză din prima jumătate a secolului al
XX-lea, Anna de Noailles și Martha Bibescu. În dicţionarele franţuzești de
literatură, ele sunt prezentate drept scriitoare franceze de origine română.
Anna de Noailles, de altfel, s-a și considerat întotdeauna scriitoare franceză,
ignorând orice legătură cu poporul român. Numai Elena Văcărescu și-a afirmat
fără ezitare și aproape obsesiv originea română, fără a înceta să susţină cauza


Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei

Române.
247

Cecilia Maticiuc

României în lume, într-un context istoric extrem de tulburat, marcat de două
războaie mondiale.
Așadar, istoria „mare” se va reflecta în „istoriile” autoarei, adică în
relatări ale evenimentelor, dar mai ales evocări ale unor numeroase personalităţi istorice, culturale și politice pe care le-a cunoscut și care fac parte din
elita aristocratică și intelectuală internaţională de la sfârșitul secolului al
XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea.
Toţi memorialiștii își justifică demersul prin datoria și responsabilitatea
de a comunica ceea ce au văzut și au trăit ca martori sau participanţi la
evenimente istorice. În 1942, aflată în sudul Franţei, la Aix-les-Bains, când a
început să lucreze la Romanul vieții mele, Elena Văcărescu scria: „Pe cititorul
care va binevoi să parcurgă aceste amintiri îl rog să le iubească cu o încredere
pe care memorialiștii obișnuiţi nu sunt nevoiţi să o ceară” (Văcărescu 1997: 15).
Ceea ce poate părea infatuare – ea nu este „un memorialist obișnuit” – ar fi,
mai degrabă, conștientizarea poziţiei privilegiate pe care a avut-o, prin legăturile cu oameni atât de importanţi în istoria Europei. Pactul de încredere îl fac
toţi memorialiștii, de multe ori implicit. Elena Văcărescu îl face în mod explicit,
și ca pe o declaraţie de onestitate, conștientă de responsabilitatea pe care o are
și de valoarea documentară a memoriilor sale, dar, în același timp, conștientă
că poate fi bănuită că ar avea interese de imagine.
Pe lângă declaraţia de onestitate, apare ceva mai puţin obișnuit: „Mă
înfăţișez cu singura dorinţă de a fi plăcută și de a fi sinceră întru totul”
(Văcărescu 1997: 16). „Dorinţa de a fi plăcută” nu cred că înseamnă, aici,
vanitate. Este o nevoie de comunicare dusă dincolo de cadrul saloanelor și al
mediului cultural european (un orizont oricum neobișnuit de vast pentru un
singur om). Elena Văcărescu s-a bucurat întotdeauna de admiraţie tocmai datorită elocvenţei sale, făcându-se remarcată prin talentul oratoric mai mult decât
prin cel poetic și, de fapt, prin toată personalitatea ei. Deși ceea ce spune Ion
Stăvăruș despre conferinţele ei poate părea exagerat, opinia contemporanilor
memorialistei confirmă personalitatea ei efervescentă:
Stăpânea retorica în legile ei clasice, echilibrate, construindu-și eșafodajul convingător, cu migală și măiestrie, iar în expunere punea un patos de suflet
romantic. Enunţul, descrierea precisă, documentul se împleteau cu evocarea și
descrierea plastică, bogată în asociaţii, cu portretul nuanţat cu fineţe. Mânuia cu
abilitate arsenalul mijloacelor stilistice (Stăvăruș 1974: 253).

De ce este atât de convingătoare Elena Văcărescu? Nu e vorba doar de
cunoașterea perfectă a retoricii, de claritatea argumentelor, de eleganţa frazelor, așadar strict de o construcţie rece, ci întotdeauna de exprimarea, cu mult
entuziasm, a unor convingeri care se cer împărtășite. Această nevoie de
comunicare, ca trăsătură de personalitate, este punctul de plecare și pentru
scrierea memoriilor.
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Elena Văcărescu nu își povestește viaţa. Ea se oprește doar asupra unor
episoade importante – o importanţă biografică (așa cum este perioada copilăriei petrecute la moșia Văcărești, evocată cu lirism și nostalgie) sau una în care
biograficul strict este dublat de importanţa istorică. Decupează cu atenţie fragmente de viaţă personală și de istorie a românilor în relaţia lor cu puterile
Europei. Cu o rar întâlnită discreţie, transmite posterităţii perspectiva ei asupra
evenimentelor. Cine caută anecdoticul în aceste pagini riscă să rămână
dezamăgit. Totul este prezentat comme il faut.
Deși autoarea nu se transpune în personaj principal, din memorialistica
ei nu lipsește propriul portret: mai întâi o fetiţă curioasă și neastâmpărată, apoi
o tânără cu părul negru și tenul roz, chipul expresiv și ochii strălucitori,
conștientă de farmecul ei, nu neapărat de frumuseţe (cu toate că epitetele prin
care se descrie sunt destul de măgulitoare la adresa propriei înfăţișări). Și, mai
ales, conștientă de farmecul cuvintelor ei, nedezminţit până la sfârșitul vieţii.
Anii petrecuţi la Paris, începând cu 1879, când audiază la Sorbona cursuri
de literatură, filozofie, estetică și istorie, îi lasă în memorie chipuri ale unor
scriitori importanţi: Victor Hugo, Sully Prudhomme, José-Maria de Hérédia,
Leconte de Lisle. Pe alţii îi va cunoaște mai târziu (Paul Valéry, Frédéric
Mistral). Totuși, nu oricine își găsește loc în memoriile Elenei Văcărescu.
Selecţia este relevantă. Dacă ne gândim la relaţia ei cu cele două verișoare, la
fel de (sau chiar mai mult) prezente și apreciate în lumea literară europeană,
înţelegem de ce nu pomenește nicăieri despre Martha Bibescu, în schimb
despre Anna de Noailles vorbește întotdeauna cu duioșie și multă căldură.
Opţiunea de a trece complet sub tăcere aspecte negative sau figuri antipatice,
de a nu arunca invective este o marcă a delicateţii sale.
Există câteva episoade importante în viaţa personală a Elenei Văcărescu,
reflectate în memorialistică, dar care furnizează, în același timp, informaţii și o
anumită perspectivă asupra reginei Elisabeta, alături de care s-a aflat între 1888
și 1891, asupra regelui Carol I și, mai ales, asupra lui Ferdinand. Nu sunt
portrete complete, ci evocări pline de emoţie, dar și o formă de omagiu adus
acestora, mai ales reginei: „Chipul reginei României mi-a luminat întreaga
viaţă. Încă de când eram copil, vorbele și privirea ei m-au învăţat să venerez tot
ce e bun, nobil și adevărat” (Văcărescu 1997: 8).
În schimb, imaginea regelui nu funcţionează ca un model, semn că
memorialista nu este predispusă la admiraţie fără discernământ, iar delicateţea
și generozitatea ei nu exclud observaţiile lucide: „Sufletul Regelui Carol era
cioplit în unghiuri ascuţite. El nu avea sentimentul relativităţii lucrurilor, nu
lua în seamă nici bunătatea unora, nici frumuseţea sufletească a altora”
(Văcărescu 1997: 65).
Relatarea unor întâmplări în centrul cărora se află regina (de exemplu,
scena vânătorii unui urs la care participă toţi) suferă de o oarecare naivitate,
explicabilă, poate, prin nostalgie, având în vedere afecţiunea autoarei pentru
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regină. În plus, ele împărtășeau aceeași admiraţie pentru ţărănimea română,
văzută, conform spiritului epocii, drept păstrătoare a identităţii naţionale, nealterate de veacuri. De altfel, în condiţiile încercărilor de a pune în evidenţă
identitatea naţională, Elena Văcărescu alcătuiește o culegere de balade
populare, prelucrate – Rapsodul Dâmboviței, la care ţine foarte mult și a cărei
importanţă, fapt lesne de înţeles, o va supraestima.
Dacă regina este un reper important pentru Elena Văcărescu în această
perioadă, „traiul regesc” în sine nu este deloc menit să-i atragă admiraţia. Nu e
fascinată de această lume, nu se entuziasmează și nu se mândrește cu poziţia ei
la Curte. Un sentiment de singurătate și de izolare dureroasă este fixat în
această descriere, construită din imagini cât se poate de plastice:
Un palat, sau mai degrabă o Curte regală seamănă cu o insulă foarte îndepărtată
de continent. Este un ocol strâmt în care domnesc patimi tăinuite, mistere și o
tristeţe ţesută din solemnitate și dorinţe neexprimate. Cei ce sunt închiși între
zidurile unui trai regesc respiră doar aerul închisorilor și al prăpăstiilor. Grijile
materiale sunt înlocuite de o neîntreruptă teamă și de sentimentul unei singurătăţi
copleșitoare (Văcărescu 1997: 58).

La Curţile Europei, ca însoţitoare a reginei Elisabeta în numeroasele ei
călătorii, Elena Văcărescu va cunoaște și alţi regi, prilej cu care va face o
observaţie foarte importantă: regii străini devin mai patrioţi decât autohtonii și
mai responsabili faţă de ţara care li s-a dat în grijă, ca o moșie. Următoarele
consideraţii, care aparţin Ștefaniei Rujan, exprimă succint maniera în care
memorialista face loc, în textul ei, acestor personaje:
L’attitude de la mémorialiste à leur égard est différente, selon les sentiments qu’ils
lui inspirent: admiration, amour, respect comme dans le cas de Carmen Sylva, de
la reine Alexandre, du roi Edouard VII, de la reine Victoria d’Angleterre,
sympathie comme pour la reine Christine d’Espagne, ironie mitigée d’un léger
sarcasme pour l’empereur Wilhelm II d’Allemagne. Dans ce dernier cas, malgré
son antipathie personnelle (l’empereur s’était opposé à son mariage avec le prince
Ferdinand), elle ne dénature en rien la verité historique, l’orgueil démesuré et la
rigidité des conceptions de l’empereur étant bien connus (Rujan 2003: 443).

Faptul că „ea nu denaturează cu nimic adevărul istoric” este un fel de a
afirma onestitatea memorialistei, însă rămâne valabilă ideea că, și în acest caz,
este vorba de un adevăr în condiţiile limitelor memoriei și ale selecţiei voite,
intenţionate. Nici un memorialist nu își amintește totul sau, dacă își amintește,
nu scrie totul.
Din perioada petrecută la Curtea regală datează un episod foarte
cunoscut din biografia Elenei Văcărescu: povestea de dragoste și logodna cu
prinţul Ferdinand. O primă întâlnire se produce, de fapt, cu aproape zece ani
înainte, în 1881, când domnitorul Carol este proclamat rege; la vremea aceea,
atât Elena Văcărescu, cât și Ferdinand aveau vârsta de 17 ani. Prin mijlocul
mulţimii care îl aclamă pe noul rege trece trăsura în care se află și Ferdinand,
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iar ei se văd întâmplător. Autoarea recreează scena, nu „așa cum a fost”, ci așa
cum a văzut-o ea, copleșită de emoţie, fapt ce explică, poate, alunecarea în
patetism:
Privirile ni se întâlnesc; ochii mei de fetiţă zburdalnică îi văd pe ai săi. Ah! de-am
ști… Dar trompetele răsună și fluviul mișcător al mulţimii pare să ia cu sine
vedenia plină de șoapte care lasă în urma ei o dâră de flori strivite în colb, și nu
știu ce tristeţe, născută dintr-o dată de tăcere… Doamne, fie-ţi milă de inima
tulburată a unui copil! (Văcărescu 1997: 23).

Portretul lui Ferdinand este cel asupra căruia Elena Văcărescu insistă cel
mai mult, fiind rodul percepţiei unei priviri îndrăgostite. Cei șaizeci de ani care
o despart de vremea idilei sale nu numai că nu au șters-o din memorie, dar nici
măcar nu au estompat contururile, dimpotrivă, le-au făcut și mai vii. Ferdinand
rămâne „un tânăr prinţ sfios și frumos”, „cu ochii tulburători”, „un sentimental,
un emotiv, pe care elanuri ascunse îl făceau să se rușineze uneori” (Văcărescu
1997: 43). Martha Bibescu, la rândul ei, va reţine, într-un portret, timiditatea și
farmecul prinţului devenit între timp rege, dar în altă manieră. Evocarea din
paginile Elenei Văcărescu păstrează o anumită candoare și o prospeţime a
percepţiei. Detaliile de portret fizic se repetă adeseori pe parcursul mai multor
pagini – ochii și mâinile, chipul cu expresiile lui:
Blond, înalt și subţire, cu ochii albaștri și visători, cu un zâmbet care apărea
arareori, cu buzele pline de freamăt și mâini minunate. (...) Vorbea rar, cu privirea
pierdută în depărtare, cu frumoasele sale palme unite, sprijinite pe genunchi sau
întinse în faţa lui. Cu un gest fermecător le ridica în sus în clipa în care dorea să-și
exprime o părere sau o bucurie: atunci, chipul lui gânditor se lumina și sângele îi
îmbujora tâmplele și obrajii (Văcărescu 1997: 58).

După desfacerea logodnei, Elena Văcărescu este obligată să plece din ţară
și se stabilește în Franţa. Acum îi apar cele mai multe cărţi de versuri, romane
și piese de teatru. Devine foarte cunoscută, printr-o bogată activitate
publicistică și prin salonul literar deschis în apartamentul său din Paris.
În contextul Primului Război Mondial, mai mult decât oricând, Elena
Văcărescu se dovedește un actant al istoriei, și nu doar un martor. Ea este cea
care, în cursul unor întrevederi cu importanţi oameni politici și membri ai cabinetului francez, la invitaţia lui Georges Clemenceau, prezintă situaţia din
România, după ce, în februarie 1916, îi explicase lui Aristide Briand, ministrul
francez al Afacerilor Externe, motivele pentru care România manifestă prudenţă în ce privește intrarea în războiul început deja de aproape doi ani: era un
stat foarte tânăr, care purta acest nume abia din 1862 și care dobândise independenţa în 1877. Și, în general, reușește să câștige susţinere și înţelegere
pentru România, în condiţiile în care ţara noastră dovedea o politică externă
foarte oscilantă, nerespectând acordurile încheiate.
În ce privește înfăptuirea Marii Uniri, Elena Văcărescu este una dintre
cele mai entuziaste militante. Memorialistica ei cuprinde suficiente detalii care
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arată o atitudine profund emoţională faţă de problema redobândirii
Transilvaniei – „copilul drag”, căruia îi fusese dor de patria-mamă. Cu această
atitudine, ea îl convinsese pe Ferdinand, în timpul unei excursii în Munţii
Rucărului, să mănânce un pumn de pământ transilvănean, provocând stupoare
celorlalţi, mai ales regelui Carol, atât de rigid în opiniile lui. Așadar, sunt ușor
de înţeles bucuria și mândria ei atunci când are loc Unirea, în timpul domniei
regelui Ferdinand.
Activitatea de „ambasadoare” a Elenei Văcărescu va continua până la
sfârșitul vieţii. Între 1919 și 1920, ea participă ca membră a delegaţiei române la
Conferinţa de Pace de la Paris, iar pe parcursul întregii perioade interbelice
activează în Societatea Naţiunilor de la Geneva, în calitate de secretar general
al delegaţiei României. La 11 iunie 1925, după ce fusese primită în Academia
Franceză, ca personalitate marcantă a literaturii franceze, este primită în
Academia Română ca membru corespondent, la propunerea lui N. Iorga, Mihail
Sadoveanu, Octavian Goga, I. Al. Brătescu-Voinești, ca o recunoaștere a ceea ce
ea numea „a servi ideea românească”.
„Eu cred că adevărata poziţiune a unui patriot luminat și cu răspundere
nu poate rezulta decât din îmbinarea lucidă și echilibrată a factorului naţional
cu factorul internaţional” (Văcărescu 1997: 172) – este o afirmaţie care
dovedește un tip de gândire istorică ce avea să câștige teren, în sensul că va
pune în lumină tot mai mult specificitatea oricărui spaţiu etnocultural, dar și
conexiunile lui inextricabile cu spaţiile vecine. De altfel, aceasta era o idee care
circula în epocă, introdusă de Nicolae Titulescu (bun prieten al Elenei
Văcărescu): o „spiritualizare a frontierelor”, care presupune o apropiere
transnaţională bazată pe valorile spirituale și culturale.
Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial înseamnă, pentru Elena
Văcărescu, noi eforturi de a explica atitudinea României de cedare la
ultimatumul Rusiei. Întâlnirea cu Albert Lebrun, la 8 iunie 1940, este un trist
prilej pentru asemenea clarificări: România nu a avut de ales, rezistenţa noastră
ar fi durat cel mult o săptămână și întregul teritoriu ar fi suferit distrugeri, pe
care mulţi ani n-ar fi putut să le înlăture. Dar suferinţa pentru pierderile
Franţei îi unește: „Ne-am despărţit plângând”. Discursul memorialistic aduce
tocmai acest element afectiv, care nu intră, de obicei, în atenţia istoricilor.
Memoriile Elenei Văcărescu sunt, de fapt, o proză de evocare sentimentală, uneori cu deraieri patetice, alteori sunând convenţional. Însă, de cele
mai multe ori, frazele sunt elegante, imaginile artistice atent construite. În
ansamblu, este o reprezentare echilibrată, fără exagerări nici în modestie, nici
în laudă și fără orgolii. Un discurs coerent, captivant și convingător, care
transmite un adevăr al trăirilor.

252

Istoria și istoriile Elenei Văcărescu
Bibliografie
Cioculescu 1977: Șerban Cioculescu, Elena Văcărescu, memorialistă, „România literară”, nr.
11, 17 martie 1977, p. 7; nr. 12, 24 martie 1977, p. 7.
Cioculescu 1984: Șerban Cioculescu, Itinerar critic, vol. IV, București, Editura Eminescu.
Iorga 1934: Nicolae Iorga, Istoria literaturii românești contemporane, vol. II, În căutarea
fondului (18901934), București, Editura Adevărul.
Petrescu, Paraschiva 1999: Victor Petrescu, Serghie Paraschiva, Dicționar de literatură al
județului Dâmbovița 15081998, Târgoviște, Editura Bibliotheca.
Rujan 2003: Ștefania Rujan, Trois cas d’intégration dans l’espace culturel français, Iași, Editura
Junimea.
Rujan 2006: Ștefania Rujan, Metafore obsedante și imagini proiectate, Târgoviște, Editura
Bibliotheca.
Stăvăruș 1974: Ion Stăvăruș, Elena Văcărescu, București, Editura Univers.
Văcărescu 1946: Elena Văcărescu, Mémorial sur le mode mineur, Paris, Editura La Jeune
Parcque.
Văcărescu 2001: Elena Văcărescu, Memorial în mod minor, traducere de Anca-Maria
Christodorescu, prefaţă de Ion Bulei, București, Editura Compania.
Văcărescu 1989: Memorii, selecţie și traducere din limba franceză de Aneta și Ion Stăvăruș,
prefaţă și note de Ion Săvăruș, Cluj-Napoca, Editura Dacia.
Văcărescu 1997: Elena Văcărescu, Romanul vieții mele. „Printre cei mari ai unei lumi
dispărute”, selecţia textelor, traducere din limba franceză, prefaţă și note de Maria
Platon, Iași, Editura Cronica.
Văcărescu 1998: Elena Văcărescu și Franța. Memorii. Oameni, idei, selecţia textelor, traducere
din limba franceză, prefaţă și note de Maria Platon, Iași, Editura Cronica.
Văcărescu 2000: Elena Văcărescu, Din amintirile Elencuței Văcărescu, traducere de Măriuca
Vulcănescu și Ioana Fălcoianu, București, Editura Paideia.
Văcărescu 2004: Elena Văcărescu, Regi și regine pe care i-am cunoscut, traducere de Ileana
Carmen Moldovan, București, Editura Compania.
Zub 2006: Alexandru Zub, Clio sub semnul interogației. Idei, sugestii, figuri, Iași, Editura
Polirom.
The History and the Stories of Elena Văcărescu
This article deals with the memoirs of Elena Văcărescu, a Romanian writer in
French, who was very active in supporting Romania’s relationships with other
European countries, and especially with France. The analysis intends to answer three
questions: why is she writing her memoirs, what are the things that the writer
considers meaningful to express, how is the memoirs discourse articulated? Her reason
of writing is the same as for all memoirs authors, i.e. the responsibility. Even so, in the
case of Elena Văcărescu, writing is motivated also by the need to communicate, which
seems to be a strong feature of her personality. The things described by the author in
her memoirs are significant historical moments, such as the remembrance of important
people from the cultural and aristocratic elites at the end of the 20th century. Elena
Văcărescu’s writing is characterized by elegant phrases, carefully developed poetical
images, being strongly informed by her feelings, imbued with nostalgia, emotions, and
enthusiasm.
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Jurnalul lui Jeni Acterian –
ipostază a demonicului kierkegaardian
Natașa Maxim

Keywords: existentialist writing, metaphor of the diary, demonic, captivity,
nothingness

Perspectiva existenţialistă propusă asupra Jurnalului unei fete greu de
mulțumit este menită să o scoată pe Jeni Acterian din perimetrul închis(tat) al
diaristicii feminine vaporoase. O luciferică, o demonică, Jeni Acterian e ilustrarea perfectă a omului estetic, a tânărului kierkegaardian trăit de viaţă,
manipulat, care nu acţionează, nu face nimic pentru a-și schimba destinul.
Stare de captivitate, de interiorizare, refuz al comunicării, semn al maleficului
denotând muţenia, demonicul sau angoasa de bine este o stare pe care Søren
Kierkegaard o opune libertăţii, expansivului, comunicării. În sens religios,
libertatea e comunicativă, deoarece a comunica înseamnă a cumineca, a
împărtăși, a (se) mântui. Se stabilește astfel o antiteză care depășește sfera
lingvistică, extinzându-se la cea spirituală. Monologul dezvăluie o persoană
închisă în sine, prin extensie, jurnalul, ca monolog egolatru, poate constitui o
ipostază a demonicului, dacă luăm în calcul și structura psihică a diaristului:
schizoid, permanent în conflict cu sine și cu lumea. Discursul diaristic
înseamnă egolatrie, narcisism, autism, dialog cu sine și respingerea celuilalt.
Aspectul demonicului ca metaforă a jurnalului va fi urmărit în scrierile
lui Søren Kierkegaard: Conceptul de anxietate, Boala de moarte, Papers and
Journals: A Selection și Jurnalul unei fete greu de mulțumit al lui Jeni Acterian.
I. Dialectica intimismului
Pentru Mircea Mihăieș, intimul presupune apartenenţa la câmpul
semantic al tainei, al protecţiei, al secretului, al camuflării, fiind configurat
categoriei mai vaste a intimismului: reflectarea unei mentalităţi, a unei atitudini, un fel de-a fi al eului în lume ce implică refuzul gregarismului, al turmei,
al societăţii, cultul individualităţii și al căutării de sine, Mihăieș abordând
intimismul dintr-o perspectivă metafizică:
Intimul conotează fragmentarismul, discontinuitatea, secretul, nevăzutul, ascunsul
și tăcerea. Evoluţia termenului descrie un traseu dinspre dorinţa de socializare
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spre singurătate. Adică dinspre eul social, spre eul individual, al adâncimilor
fiinţei (Mihăieș 1995: 110).

Spaţiul oamenilor singuratici, revoltaţi, inclasabili, Eugen Simion consideră
că scrierea intimă pune pecetea eșecului existenţial. Ţin jurnale doar solitarii,
marginalizaţii sistemului, cei care sunt altfel, care nu se încadrează turmei
freudiene, excluzând din categoria diariștilor fiinţa realizată social, performantă:
domină celibatarii, orfanii, femeile singuratice, adolescenţii bolnavi, exilaţii, marginalizaţii, cei care trec printr-o criză morală sau religioasă (...) indivizii nefericiţi.
De aceea jurnalele secrete abundă în nenorociri sau în scene de beatitudine
(Simion 2005: 35).

O părere critică ce include stereotipuri, ducând la discriminare și stigmatizare. Dintr-o scriere ce oglindea estetica romantică a unicităţii individului
și a ruperii lanţurilor strâmte ale clasicismului îndoctrinant, jurnalul glisează
către scrierea ce anatemizează. Scrie și cel care se simte singur, dar mai ales cel
care a căpătat conștiinţa propriei valori și consideră că experienţa sa trebuie
împărtășită. Individul devine diarist când e conștient de singularitatea personalităţii și a experienţelor sale. Secolul al XIX-lea, dominat de estetica
romantică, înseamnă libertate, exaltarea individualităţii, diferenţiere, conștiinţă
de sine, nevoia de exprimare, de afirmare a propriei personalităţi unice, într-un
cuvânt: cultul eului, care trebuia să-și găsească un debușeu, iar jurnalul a
constituit forma acestei expresii. Oglindă a permanentei antiteze scriitor lume, jurnalul este consecinţa scindării, rupturii, diariștii având mereu
o problemă cu ei și cu ceilalţi, sunt într-un perpetuu divorţ, pun mereu lumea în
discuţie și de cele mai multe ori nu-i găsesc niciun rost, suferă de egolatrie, de
plictis, de vid, de angoasă, într-un cuvânt, dezgustul de viaţă esenţializează
structura psihică a diaristului (Simion 2005: 258).

Liana Cozea considera jurnalul „un teritoriu unde feminitatea se dezlănţuie în deplina ei splendoare” (Cozea 2005: 11) De ce splendoare? Sylvia
Plath, Jeni Acterian sunt la fel de angoasate de ideea morţii precum Pavese sau
Kafka, obsesia creaţiei, a scrisului e aceeași la Virginia Woolf, Sylvia Plath ca la
Thomas Mann sau Rebreanu. Întâlnim aceleași angoase, aceleași fobii, același
imaginar morbid, indiferent de gen. Aici feminismul, segregarea nu se justifică.
Stilul poate diferi în funcţie de structura interioară a fiecărui diarist; Anaïs Nin
și Sylvia Plath sunt mai flaubertiene, mai iraţionale, ilogice, cu o scriitură barochistă, pe când Jeni Acterian e stendhaliană, fiind la fel de masculină în atitudine și limbaj ca Eliade sau Sebastian. Nevoia de dialog sparge canoanele
persoanei întâi singular, diaristul ajungând să creeze în interiorul confesiunii o
instanţă morală supremă, un personaj imaginar sau readucând la viaţă un
personaj din trecutul diaristului. Tu este la Alice Voinescu soţul decedat Stello,
devenit partener de dialog în scrierea confesivă, la Anaïs Nin persoana a doua
desemnează în mod evident viitorul lector al jurnalelor, publicul larg: „Stări
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proaste; culoare galbenă; pic de savoare – nu mă băgaţi în seamă” (Nin 2011:
335). În jurnalul lui Jeni Acterian, persoana a doua este un tu generic,
impersonal:
Când l-am început eram copil încă și aveam tot felul de ambiţii literare. Mai
târziu – când au dispărut ambiţiile de tot felul și mai cu seamă cele literare –
scriam totuși pentru cineva. Nu știu pentru cine, dar scriam cu ideea în
subconștient că ce scriu va fi citit de cineva… (Acterian 2008: 52)

Dacă ar fi să considerăm că toate jurnalele au fost din start menite tiparului, ar dispărea clauza sincerităţii, intimismul devenind un alt mod de creaţie,
un alt fel de a face literatură. Jurnalul unei fete greu de mulțumit, apărut iniţial
ca rezultat al ambiţiilor literare ale unei adolescente, se nuanţează pe parcurs,
Jeni mărturisind că ţine carnetul doar pentru ea, nedorind să se sperie mai
târziu de imbecilitatea celor scrise, adresările la persoana a doua către un
cititor ideal, poate, plasându-i jurnalul, după părerea noastră, la graniţa dintre
literatură și confesiune, dintre estetic și taumaturgic, dintre scrisul în jurnal ca
exerciţiu stilistic în vederea proiectatelor nuvelele și scrisul ca eliberare, scrisul
cu scop terapeutic.
Metafora nașterii lui Frankenstein identificată de Barbara Johnson
(Mihăieș 1995: 199), un întreg imperiu al monstruosului, poate fi extinsă la
nivelul tematicii intimismului. Nodurile din covorul lui Gide sunt migrenele,
insomniile, homosexualitatea, insignifianţa, ale Sylviei Plath – narcisismul,
instabilitatea emoţională, inadaptabilitatea, obsesiile lunare, condiţia androgină
sau fizicul nedefinit, dorinţa de comuniune și respingerea, Cesare Pavese scrie
un jurnal negru al lipsei de speranţă „e obsedat de ideea morţii și când nu mai
găsește suficiente argumente pentru a trăi și pentru a scrie, alege sinuciderea”
(Mihăieș 1995: 34), o cale aleasă și de Drieu la Rochelle. În cazul lui Kafka se
dezvăluie tema dificultăţii de a scrie, tema autorităţii paterne, tema
iudaismului, a singurătăţii, a coșmarurilor, tema nesfârșitelor angoase, a
suferinţei fără o vină identificabilă. Amprenta personală a fiecărei scrieri
confesive își are propriile fantasme, teme, tare spirituale ce trebuie exorcizate
prin scris. Uneori, jurnalul confident și salvator trădează, Jeni Acterian, Kafka,
Cesare Pavese, Sylvia Plath, Holban nu reușesc să ucidă monstrul deșteptat din
hibernare, nu-și rezolvă conflictele cu lumea sau cu ei înșiși, unii alegând calea
evadării definitive. Angoasa se mărește sub lupa analizei lucide, asistând la
înmulţirea capetelor hidrei, fapt ce vine să întărească utopia funcţiei cathartice
a confesiunii, Gheorghe Glodeanu vorbind de un paradox al jurnalului intim,
instrumentul de salvare devenind un mijloc de tortură, consemnarea
angoaselor, a traumelor amplificându-le efectele și permanentizându-le.
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II. Despre conceptul de angoasă cu referire permanentă la
Søren Kierkegaard
Demonicul kierkegaardian (angoasa de bine) este o stare ce ţine de sfera
somatică, psihologică, pneumatică, omul fiind sinteză de trup și suflet purtată
de spirit, dezorganizarea unuia răsfrângându-se asupra celorlalte (Kierkegaard
1998: 165). Dacă demonicul e închiderea în sine, denotând muţenia, semn al
maleficului, libertatea e tocmai expansivul, comunicarea, în sens religios
însemnând a cumineca, a împărtăși. Se stabilește astfel o antiteză care depășește sfera lingvistică, extinzându-se la cea spirituală. Monologul dezvăluie o
persoană închisă în sine, prin extensie jurnalul, ca monolog egolatru, poate
constitui o ipostază a demonicului, dacă luăm în calcul și structura psihică a
diaristului: schizoid, permanent în conflict cu sine și cu lumea. Superstiţia,
necredinţa, închiderea în sine, muţenia, contradicţia gând - faptă, tot ce nu vine
din convingere, tot ce e de faţadă, plicticosul, bruscul, inertul, lipsa de
substanţă sunt aspecte ale demonicului kierkegaardian.
Angoasa și disperarea, semne ale spiritului, transformări ale sufletului,
cu cât mai profund spiritul, cu atât mai adâncă disperarea, deosebesc omul de
animal și creștinul de păgân. Expresie a neîmplinirii sinelui, disperarea este
consecinţa libertăţii omului și nu a formei sinelui ca sinteză dintre libertate și
necesitate, deoarece ar însemna ca divinitatea să fie responsabilă pentru
scindarea interioară umană. Disperarea e „ameţeala” libertăţii, o defectuoasă
gestionare a vieţii proprii, fiinţa trăind „în păcat”, cum nu trebuie, neîmplinind
misiunea divină, Kierkegaard separând trăitorii întru această stare în filistini și
cavaleri ai disperării, „knights and knaves of despair” (Kierkegaard 1941: 35).
Disperarea e boala de moarte, o bifurcaţie, o fragmentare, o ruptură care se
produce necontenit, singura cale de ieșire fiind prin acţiune, prin credinţă.
Pentru redobândirea libertăţii, individul trebuie să-și recunoască vina, ruptura,
ulterior începând procesul echilibrării. Recunoașterea vinei, din perspectivă
teologică sau coborârea în sine, în profunzimile fiinţei, din punct de vedere
psihanalitic, echivalentă miticei coborâri în Infern, va duce la eliberare, la redobândirea libertăţii pierdute din propria vină. Angoasa este o consecinţă
psihologică a căderii în păcat ce duce la dezbinarea sinelui, la trăirea absurdă,
la înstrăinare. Cei mai mulţi nu concep că și-au pierdut libertatea din propria
vină, ci vor să o considere vina sorţii, a destinului, simţindu-se nedreptăţiţi.
Căderea în păcat este o expresie teologică a ruperii interioare, o „modalitate
dogmatică de interpretare a unei realităţi psihologice” (Kierkegaard 1998: 18),
fiind starea cea mai egocentristă „deoarece din dorinţa de a se eschiva de la
alegerea între spirit și natură se gândește numai la sine” (Kierkegaard 1998: 34).
În prelungirea lui Kierkegaard, Mircea Eliade considera neurastenia care l-a
afectat în Portugalia drept cea mai penibilă formă de egoism (Eliade 2010: 176).
Toată această paletă de stări negative, angoasa, disperarea sunt trepte ale
urcușului omului spre purificare, spre împlinire, aici putând vorbi de motivul
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paulinian al ghimpelui în carne sau de răul necesar care face din individ o
existenţă de excepţie.
În Daimonion (Blaga 1980), Lucian Blaga descrie entuziasmul, contopirea
cu divinitatea în legătură cu conceptul socratic și goetheean al demonicului,
echivalentul anticului entuziasm, etimologic, posedat de zei; între demonul
socratic, geniu al încarcerării, al restricţiei și cel goetheean – duh pozitiv al
creaţiei, filosoful interbelic optând pentru accepţiunea germană a conceptului
das Dämonische, caracterul imposibil de stăpânit al pasiunilor, spiritul revoltat
al individului. Diferenţa dintre demonicul kierkegaardian și cel romantic
constă în inspiraţia socratică a primului dezvoltată în Sau-Sau (I) asemănător
supraeului freudian de mai târziu, „un glas ascuns care te reţine de la un pas
greșit (...) un geniu al restricţiunii morale” (Blaga 1980: 289), respectiv în
rădăcinile romantice, goetheene ale Daimonionului blagian:
Demonicul e ieșirea din sine a divinităţii, o evadare din ordinea logică ce și-a
impus-o. Dumnezeu e organic, câteodată paradoxal manifestat în contradicţii.
Când e paradoxal, Goethe preferă să-l numească «demon». Dumnezeu, întrucât
are posibilitatea să iasă din sine, să lupte cu sine, încercând imposibilul, devine
Daimonion (Blaga 1980: 302).

III. Nihilismul acterian
Influenţa kierkegaardiană se face simţită în cultura noastră abia după
Primul Război Mondial, pătrunzând pe filieră franceză și germană, Cioran
mărturisind mai târziu: „l-am citit pe Kierkegaard când nici nu era la modă în
România” (Cioran 2007: 16). Ideile lui se reflectă în proza lui Garabet
Ibrăileanu, în poezia lui Emil Botta, în jurnalele generaţiei `27: Octav Șuluţiu,
Cioran, Jeni Acterian, în eseistica și romanele existenţialiste ale lui Mircea
Eliade, în Existența tragică a lui D.D. Roșca, în Conștiința nefericită a lui
Benjamin Fundoianu sau în pierderea credinţei și filosofia ca o cale de
redobândire a credinţei la Nae Ionescu:
Kierkegaard care nu credea a scris cele mai pătrunzătoare analize ale sentimentului religios și a contribuit ca nimeni altul în secolul XIX (…) la stabilirea
autonomiei experienţei religioase, la definitiva ei disociere de etică și metafizică.
La fel și Nae Ionescu în cultura română – promova preocupările religioase,
autentificarea experienţelor extraraţionale, popularizarea doctrinelor și teologiei
printre laici. Nae a făcut eforturi să creadă ca un ţăran creștin, dar era mereu
chinuit de îndoială. Și-a pierdut de tânăr credinţa și a regăsit-o la studii în
Germania. Oare a regăsit-o cu adevărat? Și n-a mai pierdut-o niciodată? Fapt
este că o credinţă facilă, totală n-ar fi fost creatoare de cultură, cum a fost credinţa pierdută și regăsită a lui Nae Ionescu. Aventurile lui în căutarea lui
Dumnezeu au fost fertile pentru tineret și în genere pentru cultura românească
(Eliade 2010: 288).
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În acest context, prin diversele noduri din ţesătura Jurnalului unei fete
greu de mulțumit (1932-1947): omul abandonat, închisoarea, plictisul, absurdul
existenţial, un Dumnezeu ale cărui pretenţii de supunere și umilinţă îi scapă,
boala de moarte, disperarea, imbecilizarea și lipsa de spirit de la CAFA,
confesiunea lui Jeni Acterian devine un jurnal existenţialist pur, distrugând în
același timp mitul diaristei feminine, delicate, fragile, cu scriitura preţioasă și
goală de conţinut, deoarece prin confesiunea situată la graniţa dintre viaţă și
moarte, prin stilul hiperlucid și teme poate sta pe același nivel cu Jurnalul
portughez al lui Mircea Eliade sau cu Jurnalul lui Kafka.
Aș împărţi devenirea ei în două mari perioade, hotarul de demarcaţie
fiind intrarea României în război în 1941 și angajarea la Casa Autonomă de
Finanţare și Amortizare: „Există întotdeauna în viaţa omului un moment al
trecutului său, pornind de la care el ar vrea să-și refacă altfel viaţa. Pentru mine
este august 1941” (Acterian 2008: 346). Adolescenţa, între 1933 și 1941, stă sub
semnul formării intelectuale, al narcisismului, al demonului aroganţei, al
studenţiei și al lecturilor mai mult sau mai puţin modelatoare. După august
1941, viaţa e stăpânită de boala de moarte, de teama ratării și groaza
mediocrităţii. Evenimentele istorice sunt notate sec, telegrafic. Moartea lui
Haig în 1943, demersurile Marietei Sadova pe lângă regele Carol al II-lea pentru
a-l scoate din închisoare și a-l trimite pe front au fost cenzurate de Arșavir sau
de Jeni. Jurnalul, așa cum îl cunoaștem, nu este integral. Infernul de la CAFA,
disperarea, intrarea în teatru, zugrăvirea lumii culturale interbelice fac din
Jurnal unei fete greu de mulțumit și un document istoric, alcătuind, alături de
Jurnalul lui Sebastian, „capul și pajura diaristicii române interbelice” (Acterian
2008: 12), după cum remarca Doina Uricariu, dar mai ales un document uman,
foaia de turnesol a unei existenţe, fiinţa așa cum este ea, cu entuziasme și
ratări, cu iubire și moarte, cu vise și deziluzii.
O fată cu oroarea contactelor imbecile, mizantropă, narcisică, Jeni
Acterian devine un Anton Pann care taxează toate personajele limitate pe care
le întâlnește, începând cu Marieta Sadova, continuând cu profesorii și colegii.
Studenţii de la cursul de filosofia culturii „sunt penibil de idioţi. Să sperăm că la
anul vor rămâne mai puţini idioţi. Prin epurare. Niciun cap interesant”
(Acterian 2008: 141). Narcisicii în general resping valorile sociale comune,
trăiesc după reguli interioare, își fac propriul cod, sunt elitiști, își formează
singuri cercul, sunt rare cazurile în care se lasă atrași de o altă personalitate, au
o platoșă care din exterior pare snobism. De critica ei nu scapă nici profesorii
de la Universitate. Nae Ionescu nu vine la cursuri; după nouă ore de curs e
dezamăgită – „am impresia că nu e ce credeam” (Acterian 2008: 154):
se vedea că are el ceva în cap dar îi e greu să se exprime, să explice cum se cuvine.
La un moment dat zice: «Nu știu dacă înţelegeţi că eu nu prea le spun bine. De altfel,
trebuie să vă spun din capul locului că azi sunt zăpăcit» (Acterian 2008: 155).
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Așa s-a străduit Nae o oră să vorbească despre spaţiu și timp și Jeni să-i
înţeleagă gândul nebulos. Totuși este singurul om care a influenţat-o în
gândire, care i-a descoperit toate calităţile intelectuale latente, singurul om de
care își amintește cu drag, ani de zile după dispariţia lui; Motru scrie mai bine
decât vorbește, Gusti e arogant, Ion Petrovici „a spus niște prostii celebre.
Lămurit și cu el” (Acterian 2008: 243). Compară lejeritatea și estetismul lui
Alice Voinescu cu capacitatea lui Nae Ionescu de a pătrunde miezul problemelor, o comparaţie defavorabilă lui „tanti Alice” (Acterian 2008: 394). P.P.
Negulescu e lipsit de geniu, de strălucire, „un caz neutru de umanitate, lipsit
deci de orice interes” (Acterian 2008: 273). Se pune întrebarea: de ce-i critică pe
toţi? Așteptări înșelate... Jeni este un copil care-i ridică dinainte pe un
piedestal, creează fantoșe și, când realitatea diferă, distruge zeii. Neacceptând
omul cu calităţi și defecte, visând la perfecţiune până la capăt, cu un imaginar
infantil, din perspectivă psihanalitică, e o narcisistă.
S-a spus despre Jeni Acterian că avea harul prieteniei. A încercat să și-o
facă prietenă pe cea mai deșteaptă fată pe care a întâlnit-o, Alice Botez, dar
cum Al era abulică, distantă, snoabă și găsea în suferinţă o mască pentru a se
deosebi de restul muritorilor, prietenia lor a fost mai mult o fantezie, o wishful
thinking. Prietenii ei sunt împrumutaţi de la fraţi, în mare parte reprezentanţi
ai generaţiei `27– Eugen Ionescu, Eliade, Cioran, Ţuţea, Mariana Klein, sau
fetele din Clubul „Pana Trăsnită” – Alice Botez, Nuni Dona, Lucia Vasiliu. La
un moment dat, face portretul lui Arșavir, prin extensie, al generaţiei sale, o
critică a acestor tineri care inventează probleme existenţiale, pe când ea s-a
născut cu toate suferinţele metafizice, nu trebuie să și le imagineze. Peste
câţiva ani va condamna „Porcăria asta de război care a distrus totul pentru
generaţia mea. Suntem niște rataţi, la fel de sigur ca și cum ne-ar fi ucis pe toţi.
Epave ce suntem, târând după noi o luciditate sterilă și inutilă” (Acterian 2008:
391).
Jurnalul dobândește un aspect metafizic, spiritual, iar speculaţiile ei
despre păcat, condiţia umană, vinovatul fără vină, absurdul existenţei, omul
abandonat, rostul credinţei, rostul suferinţei, Dumnezeul crud, nemilos, omul
încarcerat care suportă mâna supremă fără să știe de ce suferă, de ce este
închis, ce păcat a săvârșit, amintesc de Colonia penitenciară a lui Kafka, unde
oamenii erau condamnaţi la moarte fără să cunoască motivul:
Mă întreb de ce o fi cerând Dumnezeu de la noi oamenii iubire, credinţă? Ce
nevoie are Dumnezeu să ne lase să ne zbatem între îndoieli, să ne ducem toată
lupta asta contra necredinţei. Ce nevoie are Dumnezeu de zbaterea asta a noastră?
Dacă n-are nevoie de ce ne lasă s-o trăim? Nu te poţi opri de a găsi puţină
cruzime. Cum de nu-l copleșește la un moment dat mila de toată neputinţa asta,
de tristeţea și zbaterea unor bieţi nenorociţi. Suntem ca niște orbi care n-au liniște
în închisoare (...) Cât de străin trebuie să fie Dumnezeu de suferinţe de ne lasă să
continuăm. Am uneori impresia că Dumnezeu ne-a impus viaţa, cum impunem
noi experienţe cobailor fără măcar să ne punem întrebarea că s-ar putea să
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determinăm o serie de suferinţe. De ce are nevoie Dumnezeu să facă experienţe?
(Acterian 2008: 181)

Suferinţa ei vine din revoltă, din orgoliu, din lipsa umilinţei. O luciferică,
o demonică, o sceptică, între credinţă și tăgadă, Jeni Acterian e ilustrarea
perfectă a omului estetic, a tânărului kierkegaardian trăit de viaţă, care nu
acţionează, nu face nimic pentru a-și schimba destinul:
Am auzit chiar de suferinţe mântuitoare. Suferinţa mea însă sigur nu duce la
Dumnezeu. A mea e tocmai pe dos. E o suferinţă ţesută din orgoliu, din lene și din
tot felul de incapacităţi. Incapacitatea de a mă resemna, de a crede fără a cerceta, de
a mă sacrifica, de a dura fără revoltă, de a trăi. N-am putut niciodată înţelege de ce
cere Dumnezeu umilinţă. Și probabil tocmai ăsta mi-e păcatul (Acterian 2008: 195).

Lectura Banchetului lui Kierkegaard o adâncește mai mult în disperare:
„Mă întreb din ce lut sunt plămădită ca să fiu atât de incapabilă de bucurie”
(Acterian 2008: 128). Chiar și pentru evadare îi trebuie o anumită energie, o
certitudine pozitivă sau negativă. Cum o asemenea certitudine îi lipsește,
continuă să trăiască. Aspectul existenţialist, kierkegaardian al jurnalului se
reflectă și într-o disertaţie pe două pagini despre moarte, circumstanţele în care
își imaginează că va muri, certitudinea morţii ca un balsam pentru o fiinţă
chinuită pentru care viaţa e disperare sau o farsă tristă
singura consolaţie în toată farsa asta tristă și monotonă care se cheamă viaţa
este că, în definitiv, este sigur că într-o zi voi muri. (...) Dacă în momentul cel
mai acut de teroare în faţa morţii aș afla că nu voi muri niciodată, chiar atunci
asta n-ar însemna ușurare, ci disperare... (Acterian 2008: 56)

Angajarea la CAFA în august 1941, echivalează cu intrarea în Infern pe
care-l va părăsi câţiva ani mai târziu. O lume vulgară, imbecilizată, cu care nu
comunică spiritual, care-i macină capacitatea de studiu și cercetare și din care
nu are nicio perspectivă de ieșire. Acest an al groazei de moarte, se încheie cu o
însemnare din 30 noiembrie, a îngropării Ninei Mareș.
Melancolia și plictiseala, sunt aspecte ale angoasei, in extenso ale demonicului kierkegaardian, întrucât conștiinţa permanent se gândește la sine.
Plictisitor poate fi considerat cine ȋi plictisește pe alţii, dar și unul care se plictisește pe sine: „Cei care ii plictisesc pe alţii sunt plebea, mulţimea, infinitul șir al
oamenilor în general; cei care se plictisesc pe sine sunt aleșii, nobilimea”
(Kierkegaard 2008: 359) consideră Kierkegaard, nu neapărat ironic, Eliade, de
exemplu, fiind un melancolic cu crize de disperare pentru care neurastenia e
singura trăsătură de nobleţe, o barieră menită să-l separe de muritori, prin
crizele de nervi păstrând contactul cu divinitatea, singura formă de trăire
religioasă ce i-a fost hărăzită:
crizele aparţin unui alt nivel decât cel al sentimentalismului, își au izvorul într-o
intuiţie de natură mistică sau metafizică. Încep să cred că asemenea crize de
melancolie alcătuiesc felul meu propriu de experienţă religioasă (Eliade 2010: 118).
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Interpretarea plictisului ca panteism demonic (Kierkegaard 2008:361), în
Rotația culturilor, conferă spleenului un aspect nihilist, individul care se
plictisește simţind un vid, un nimic prezent pretutindeni. Plictisul e demonic
întrucât persoana se raportează la sine și e închisă în cercul propriei plictiseli.
Pentru combaterea plictisului, Kierkegaard propune rotaţia culturilor, „care nu
constă în schimbarea terenului, ci a metodelor de cultivare și a soiurilor de
semănături” (Kierkegaard 2008: 363). Pentru ieșirea din spleen nu e suficient
doar să faci mereu altceva, să evadezi în exterior pentru a te narcotiza, pentru a
uita de tine și de vidul propriei fiinţe; nu ajunge doar să schimbi obiectul pe
care îl crezi vinovat, culpa aparţinând de fapt subiectului. Trebuie ca individul
să-și schimbe modul de a privi lumea, de a se raporta la existenţă, la sine și la
ceilalţi. Stare de prostraţie, de inactivitate, lipsă de perspectivă, aspect al
angoasei și al nihilismului, „noapte a minţii” (Eliade 2010: 305), „moartea inteligenţei” (Acterian 2008: 287), Kierkegaard, în Diapsalmata, asocia plictisul
morţii sufletești, unei împietriri fiziologice și spirituale:
Cât de groaznică e plictiseala  groaznic de plictisitoare (…) Stau imobil, inactiv;
nu văd altceva decât golul, nu trăiesc decât în gol, nu mă mișc decât în gol. Nici
măcar durerea n-o simt. Până și durerea și-a pierdut funcţia înviorătoare. (…)
Mor negreșit de moarte… (Kierkegaard 2008: 96)

La Jeni Acterian, plictisul, „un soi de prostraţie lucidă” (Acterian 2008:
39), evoluează clinic spre nevroză, ajungând, în timpul războiului, la pură
agonie: „Stai și te uiţi cum se moare, fără să poţi face nimic. Stai și te uiţi cum
mori neurastenic prin simpatie. E cel mai rău dintre infernuri și cu siguranţă
cel mai tragic” (Acterian 2008: 394). Notaţiile despre spleen de la sfârșitul lui
1936, apropiate de nevroză, sunt asemănătoare, prin senzaţia de împietrire a
fiinţei, cu cele din Diapsalmata:
Starea asta riscă să devină permanentă. Orele de uitare, de narcotizare, de
intrare în viaţă sunt din ce în ce mai rare, mai mărunte, se chircesc, și tendinţa
spre permanenţă se accentuează, starea de boală se întinde și mă cuprinde din ce
în ce mai mult. Îmi este pe zi ce trece mai greu să mă cufund într-o carte (…)
Dimineaţa nu mă pot scula. Stau așa, cu faţa în sus inertă, și nu mă pot smulge
din pat. Stau și mă chinuiesc într-un mod sinistru…Nu mă pot scula de pe
fotoliul acela. Parcă sunt lipită acolo. Și stau așa înlemnită ore întregi (Acterian
2008: 148149).

Atât Jurnalul unei fete greu de mulțumit cât și jurnalele lui Kierkegaard
reflectă nevoia de a descoperi o idee, un rost al vieţii, un scop, un motiv pentru
a trăi. „Tumultul din mine e în căutarea unui scop nobil căruia să i se dăruiască
neprecupeţit” (Acterian 2008 : 57), nota Jeni la 17 ani, în timp ce la Søren
Kierkegaard, student la Teologie, se observă influenţele religioase, nedorind să
se sustragă voinţei divine:
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What I really need is to be clear about what I am to do, not what I must know,
except in the way knowledge must precede all action. It is a question of
understanding my destiny, of seeing what the Deity really wants me to do; the
thing is to find a truth wich is truth for me, to find the idea for which I am willing
to live and die (Kierkegaard 1996: 32).

În 25 septembrie 1855, Kierkegaard nota pentru ultima dată în jurnal:
Am luat naștere printr-un delict, am luat naștere împotriva voinţei lui Dumnezeu.
Pedeapsa e pe potriva vinei: să ţi se răpească orice plăcere de a trăi, să fii adus la
gradul maxim de lehamite de viaţă. (Kierkegaard 1999: 18),

subliniind permanent în operă și în Papirer ispășirea păcatului patern de la 11
ani, revelaţia acelui „cutremur din pământ” declanșându-i criza care i-a transformat întreaga existenţă. Și Jeni crede că ispășește un păcat, făcându-se vinovată de prea multă luciditate, demon care îi declanșează mizantropia, plictisul,
neurastenia, angoasa și disperarea. Într-o scrisoare din 1947 către Clody
Berthola își mărturisea eșecul existenţei din cauza imposibilităţii structurale de
a face compromisuri:
Duc o viaţă insuportabil de imbecilă. Am ajuns să mă întreb dacă în felul acesta nu
merg spre un alt gen de ratare. Mă întreb dacă trăind ca acum nu ajung să ratez ca
fiinţă, mă întreb dacă nu ajung să mă imbecilizez definitiv... E un diavol lucid în
mine care are oroare de creaţia imperfectă. Lui îi datorez paralizia mea de până
acum (...). În clipa în care diavolul lucid din mine va muri, voi fi și eu un om ca toţi
oamenii din jurul nostru și deci orice aș putea crea ca atare, va fi nevalabil artistic,
neinteresant în absolut, mediocru și scremut (Acterian 2008: 516517).

Impresia pe care o lasă Jurnalul unei ființe greu de mulțumit este a unui
destin dezaxat de la un moment dat, o viaţă ratată prea timpuriu, o frustrare pe
care o transmite Jeni Acterian că jocul s-a terminat înainte de a-i înţelege regulile, că viaţa s-a terminat înainte de a începe. Cioran a pus degetul pe rană,
destinul ei ratat nefiind o surpriză, presupunând totodată o interpretare prin
grila istoriei mentalităţilor, a imagologiei: „destinul tău de fată deșteaptă în
Balcani mi se pare mult mai crud. În afară de dragoste și beţie, ce se poate
întreprinde în acel inavuabil sud-est?” (Acterian 2008: 525). O fiinţă care a ţintit
sus, dar karma, destinul, istoria, Dumnezeu au avut alte planuri. De altfel,
jurnalul se și încheie, în ’47, pe un ton nihilist.
Am început să mor înainte de a începe să trăiesc (...) Nu mi-ar plăcea să fiu
Dumnezeu și să înfrunt omenirea. Poate are justificări. Așa cum îl cunosc, e în
stare să scoată niște justificări din buzunar și să mi le pună calm și victorios pe
masă și să ne simţim noi prost că l-am judecat greșit. Asta ar fi culmea. Da, asta
ar fi culmea (Acterian 2008: 397).

Un destin asemănător cu al Sylviei Plath, care la 22 de ani părea să fi
experimentat totul, barându-și astfel orice posibilitate de trăire și cunoaștere:
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Sentimentul îngheţării, al împietririi, al diminuării psihice a personalităţii
brăzdează ca o axă dureroasă întregul discurs confesiv al Sylviei. Existenţa i se
curbează, incapabilă să mai ia altitudine. Opresiv, sentimentul îi dă senzaţia
fizică dureroasă că pentru ea totul s-a terminat prea deveme, poate chiar înainte
de a începe (Mihăieș 1995: 104).

Jeni Acterian este o reprezentantă tipică a sensibilităţii interbelice, perspectiva existenţialistă propusă fiind menită să o scoată din perimetrul diaristicii
feminine vaporoase. Spre deosebire de Eliade, din Jurnalul portughez, care și-a
integrat suferinţa, agonia, învăţând să-și poarte crucea, Jeni Acterian are
probleme cu autoritatea, e un om revoltat, trăiește cu patimile ei, al căror sens
refuză să-l înţeleagă. Pe parcursul celor 14 ani ai jurnalului, rămâne în starea de
crisalidă, de nigredo.
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Jeni Acterian`s Diary – an Aspect of the Kierkegaardian Demonic
The existentialist outlook on Jeni Acterian`s confessions aims to bring her out
of the cloister of the usual and often boring perspective of the ethereal, diffuse
feminine intimism. Her suffering comes out of rebellion, out of pride, from lack of
humility. Condition of captivity, inwardness, refusal to communicate, a sign of
numbness, the demonic or the anguish well is a state of beeing that Søren Kierkegaard
opposes to freedom, expansiveness, communication. In a religious way, freedom is
communicative because the Latin cumminecare means to communicate, to share, to (be)
saved. This establishes an antithesis which goes beyond linguistics, extending to the
spiritual. The monologue reveals an imprisoned person, by extension the diary as
egotistic soliloqui can be an aspect of the Kierkegaardian demonic, if, also, we take into
account the psychological structure of the diarist: torn between itself and the world.
The diaristic speech means narcissism, autism, self dialogue and rejection of the other.
Unlike Eliade from the Portuguese Journal which has integrated his grief, Jeni has
problems with the divine, lives with her Passions whose meaning she refusese to
understand. During the 14 years of the diary, she remains captive in the chrysalis. Her
confession between life and death, can stand alongside any other existential diary. I
think Jeni destroys the myth of the feminine intimate writing  delicate, fragile,
precious and empty of content. From the same spiritual family as Cioran, after 1941,
through the various themes: the abandoned man, the world as a prison, the boredom,
the absurd, a God whose claims of obedience and humility she misses the point, the
sickness unto death and lack of spirit from CAFA, her diary becomes a pure
existentialist writing. By confessing, the naked suffering turns into existential
literature; since Jeni continues to suffer, the therapeutic gole of the diary disappears.
The alleged rescue tool becomes as in Kafka, Sylvia Plath, or Mircea Eliade's cases a
means of torture, since recording those moments of anguish, despair, or fierce lucidity,
only increases the effects.
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1. Aspecte teoretice
Prin valorificarea unor instrumente și tehnici de analiză utilizate cu
precădere în cercetările cu profil antropologic, în studiile recente de lingvistica
textului s-a instaurat ideea că textele oglindesc „problemele fundamentale ale
vieţii comunităţii” (Metzeltin, Thir 2013: 34). Aidoma ritualurilor care marchează etapele semnificative ale existenţei omenești, ţesăturile textuale sunt
articulări semiotice care pun în lumină una sau mai multe din temele abstrase
din caleidoscopul realităţii sau care furnizează substanţa unui imaginar
dezvoltat ca viziune asupra realităţii. Indiferent că descriu lumea așa cum este
aceasta sau că problematizează cum ar putea ori cum ar trebui să fie ea, textele
sunt, ca și ritualurile, codificări bine delimitate caracterizate de coerenţă și
coeziune (Metzeltin, Thir 2013: 14).
Transpusă pe terenul lingvisticii textului, congruenţa dintre ritualuri și
texte ar putea fi fructificată pentru a urmări diverse aspecte ale ceremonialului
semiotic prin care ia fiinţă, se dezvoltă și este valorificată o lume textuală, știut
fiind că, în orice proces de comunicare verbală, faptele de limbă se înscriu în
1
2
reţele de relaţii care configurează atât câmpul deictic , cât și câmpul simbolic
al unui act de limbaj (Bühler 2011).
3
În stilistica și poetica actuală , concepţii știinţifice rezonante cu
Organon-ul bühlerian, precum teoria lumilor textuale (engl. „text world
theory”), direcţie de cercetare fondată de Paul Werth, fructifică distincţia între


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Conform concepţiei lui Karl Bühler, comunicării umane îi sunt proprii trei
moduri deictice: ostensiv, concretizat în actul de a arăta sau de a indica ceva, anaforic,
concretizat în actul de a evoca, adică de a zugrăvi prin cuvinte imaginea unui fapt
petrecut, şi am Phantasma, concretizat în actul de a exprima ceva imaginar, adică de a
plăsmui, cu ajutorul cuvintelor, un univers închipuit (Bühler 2011: 9495).
2
Dacă sistemul deicticelor semnalează în ce situaţie se produce comunicarea
(ego-hic-et-nunc), câmpul simbolic oferă indicii despre context, adică despre ceea ce
este reprezentat prin enunţuri (Bühler 2011: 169 ş.u.).
3
Pentru familiarizarea cu tendinţele actuale în cercetarea faptelor de stil, se
poate consulta cu mult folos antologia editată de Burke 2014.
1
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lumea de discurs, considerată drept conturarea, în plan cognitiv, a unei situaţii
de comunicare, și lumea textuală, adică scenariul conceptual prin care este
reprezentată o stare de fapt. De lumea discursivă ţin, pe de o parte, așteptările
și constrângerile care guvernează comportamentul comunicativ al indivizilor,
cunoștinţele de natură perceptivă, empirică, lingvistică și culturală despre lume
sau, mai adecvat, tot ceea ce pune în valoare abilitatea comunicativă a cuiva,
capacitatea sa de angajare în dinamica procesului de negociere verbală. Pe de
altă parte, lumile textuale sunt constituite din cadrele, schemele și scenariile
conceptuale graţie cărora prelucrăm și înţelegem ceea ce se reprezintă discursiv. Cu alte cuvinte, lumile textuale izvorăsc din lumile de discurs (Gavins
2007).
Prea puţin studiate în raport cu bogăţia de date care, la rigoare, pot
alcătui materialul necesar întemeierii unei arheologii a textului, scrierile din
specia memoriilor au proprietatea de a pune în lumină, prin ceremonialuri
semiotice mai mult sau puţin fastuoase, aspectele marcante (riturile de trecere)
din existenţa unor fiinţe de excepţie. Trecute prin filtrele lingvisticii textului,
astfel de scrieri pot fi considerate ca istoriografii în care se camuflează rituri de
iniţiere (cf. Metzeltin, Thir 2013: passim).
Dimensiunea istoriografică a scrierilor precum memoriile este reliefată
de ipostaza de actor, observator, martor sau restaurator pe care și-o asumă
autorul textului. În funcţie de ipostaza adoptată, cele trăite sunt relatate
(re-modelate) astfel încât cititorul să poată reface în intimitatea propriei
conștiinţe panorama unei lumi care, de altfel, îi este străină. Așadar, scrierea
are funcţia de a informa, de a asigura plasarea cititorului pe orbita nucleului de
semnificaţii ale textului conceput și compus de memorialist. Astfel, cititorul
interiorizează informaţii despre lumea înfăţișată de memorialist și este ghidat
să descopere indiciile și căile de acces spre lăuntrul universului decupat din
fluxul realităţii.
Caracterul iniţiatic al multor scrieri din specia memoriilor este decelabil
dacă se ţine seamă nu numai de faptul că memorialistul reconstituie, nu
neapărat în ordine cronologică, scene semnificative fie din curgerea vieţii în
genere, fie din curgerea propriei vieţi (din acest unghi, textul său poate fi
considerat o formă de Bildungsschrift), ci și de faptul că cititorul este ispitit la
reflecţii de natură autoscopică ce, în procesul de lectură, își au izvorul în
exemplaritatea scenelor și întâmplărilor înfăţișate de memorialist și în calitatea
de existenţă-model pe care, în chip conștient sau inconștient, memorialistul o
proiectează asupra cititorului. Altfel spus, memorialistul îl călăuzește pe cititor
să re-facă un traseu iniţiatic, iar scrierea memorialistică își asumă un rol
formativ, de a modela sau de a influenţa o mentalitate, prin acomodarea, chiar
naturalizarea viziunii și ideologiei memorialistului în conștiinţa cititorului.
Prin dinamica celor două roluri, informativ și formativ, textele denumite
memorii pot crea aparenţa unor constructe semiotice de tip descriptiv,
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expozitiv, dar esenţa lor este de ordin interpretativ. Prin relatarea unor felii de
viaţă, memorialistul poate sădi în conștiinţa cititorului un set de valori și, prin
acestea, jalonează, în mod explicit sau implicit, felul în care cititorul își imaginează lumea reprezentată textual.
2. Precizări metodologice
În lumina decupajelor teoretice de mai sus, această lucrare are ca
obiectiv problematizarea existenţei unei retorici a memoriilor, ipoteza de lucru
fiind aceea că în textele acestei specii se manifestă adesea clivaje între lumea
simbolizată textual (lucrurile povestite) și discursul ce potenţează efigia
memorialistului (personalitatea care povestește). Prin raportare la teoria
argumentării, se poate aprecia că deplasarea dinspre elementele obiective, ad
rem, ale lumii povestite, către elemente subiective, ad hominem, ale personalităţii care povestește, se produce ca o consecinţă a acţiunii „principiului de
aderenţă, care cere ca individul să fie întotdeauna implicat în ceea ce este spus
celuilalt ca și în ceea ce celălalt ne încredinţează” (Meyer 2010: 132).
În acord cu obiectivul stabilit, va fi discutată oportunitatea de a deosebi
între memorii transparente și memorii opace, transparenţa și opacitatea fiind, în
cazul de faţă, considerate ca atribute ale ceremonialului de modelare textuală.
Pentru surprinderea gradului de transparenţă sau de opacitate a memoriilor am
utilizat un cadru de evaluare alcătuit din parametri precum:
1) sursele declarate ale memoriilor, adică izvoarele despre care memorialistul afirmă că i-au fost de folos în elaborarea textului;
2) straturile lumii textuale, și anume referinţe la a) elemente de tip
(auto)biografic, b) elemente de tip ideologic și b) elemente de tip imagologic;
3) tehnicile de compoziţie dominante valorificate în memorii;
4) ipostazele discursive asumate de memorialist (măștile adoptate de
autorul textului).
În memoriile întemeiate pe un ceremonial transparent de modelare textuală este de așteptat ca cititorul să poată identifica ușor sursele și straturile
lumii textuale, să nu aibă dificultăţi în inventarierea câtorva din principalele
tehnici compoziţionale la care autorul a recurs cu stăruinţă și să poată aprecia
ce măști de povestitor a adoptat autorul. Dimpotrivă, în memoriile întemeiate
pe un ceremonial opac de modelare textuală, e de așteptat ca cititorul să nu
poată identifica cu ușurinţă sursele și straturile lumii textuale, să întâmpine
dificultăţi în recunoașterea tehnicilor elocuţionale dominante și să nu poată
preciza la ce deghizări narative a recurs autorul.
Astfel de așteptări sunt, desigur, principiale. Diversitatea memoriilor,
varietatea nuanţelor căutate de cititori atunci când se angajează în lectura unor
asemenea texte și nivelele deosebite de performanţă atinse în analiza intuitivă
și în descoperirea semnificaţiilor textuale fac puţin probabilă identificarea cu
precizie matematică a gradului de transparenţă sau de opacitate a scrierilor din
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specia memoriilor. Fără a pretinde că metoda de lucru propusă este infailibilă,
prin criteriile de analiză adoptate este urmărită surprinderea acelor aspecte
structurale și compoziţionale care pot indica dacă ceremonialul de modelare a
lumii textuale este predominant transparent sau predominant opac.
4
Considerată din perspectivă pragmatică , opoziţia transparenţă – opacitate furnizează turnesolul pe baza căruia cititorul, în funcţie de competenţa sa
comunicativă, evaluează memoriile ca fiind mai mult sau mai puţin obiective,
mai mult sau mai puţin autentice, mai mult sau mai puţin concludente ș.a.
Textele care au servit ca suport pentru elaborarea prezentului studiu
sunt memoriile a doi lingviști români importanţi, Sextil Pușcariu și Iorgu
Iordan. Ele au fost alese din mai multe considerente. Un prim motiv de selecţie
a fost acela că memoriile respectivilor savanţi sunt mai mult decât
texte-document, sunt texte cu caracter de testament ideologic și cultural. Ele
evocă atmosfera și spiritul unor epoci de multiple frământări. Un alt motiv de
alegere a avut în vedere condiţiile de scriere și de publicare. Dacă Memoriile lui
Sextil Pușcariu au fost redactate în diverse momente ale vieţii autorului, dar
mai cu seamă între 1945 și 1948, fiind publicate postum, în 1978, la trei decenii
de la dispariţia fondatorului școlii clujene de lingvistică, Memoriile lui Iorgu
Iordan au fost scrieri de senectute ale căror ecouri autorul le-a putut cunoaște,
după cum rezultă din paratextele intitulate „În loc de prefaţă”, cuprinse în cele
trei volume publicate între 1976 și 1979. Relevant este și faptul că ambele
Memorii au fost publicate în perioada de relativ „dezgheţ ideologic” din a doua
jumătate a anilor ’70 ai secolului trecut. Contextul istoric indică de ce inter5
venţia cenzurii a desfigurat , pe alocuri, textul memorialistic al lui Sextil
Pușcariu și de ce memoriile lui Iordan îi creează cititorului contemporan
6
impresia de text deturnat prin autocenzură . Avem, așadar, de-a face cu un text
4

În studiul de faţă, perspectiva pragmatică se defineşte, în convergenţă cu
viziunea fondatoare a lui Charles Morris (1946), ca raport: autor – text – cititor.
5
A se vedea, în acest sens, evaluarea realizată de Ion Simuţ, într-un triptic
publicat în săptămânalul „Cultura”, VIII, numerele 39 (443), 40 (444), 42 (446), din 24
octombrie–14 noiembrie 2013, republicat în Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, editori,
Caietele Sextil Puşcariu, I, Actele Conferinţei Internaţionale „Zilele Sextil Puşcariu”,
Ediţia I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2015, p. 295–312. Cităm din acest studiu: „Volumul editat în 1978 este desfigurat de croşete aproape la fiecare pagină, cenzura intervenind peste tot pe unde era
vorba despre Basarabia şi de ruşi” (p. 297).
6
În volumul al treilea al memoriilor sale, scriind cu multă grijă despre climatul
de teroare de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române, din vara anului 1952,
Iordan nu îşi reprimă o mărturie, credem, cât se poate de relevantă pentru temerea de a
nu trezi suspiciuni. După destituirea din funcţia de director, scrie autorul, „trăiam întrun fel de panică, pe care o simţeam destul de vag, dar cu atît mai puternică era
influenţa ei asupra capacităţii mele de a acţiona. Astfel, într-o zi, gîndindu-mă că mi sar putea face o percheziţie – simplă «fandacsie» à la Conu Leonida – am distrus toată
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în care transparenţa ceremonialului memorialistic este opacizată prin cenzură
și un text în care transparenţa ceremonialului memorialistic este convenţională, aparentă, din moment ce autorul și-a cenzurat dezvăluirile.
3. Pactul memorialistic
Ce sunt memoriile și cum se cuvin ele a fi citite și înţelese? La această
întrebare crucială, memorialistul caută să ofere un răspuns implicit sau explicit.
Pentru Sextil Pușcariu, autorul de memorii este, aidoma unui cartograf, explorator și topograf al epocii pe care o reconstituie prin prisma unor portrete și
7
scene de viaţă memorabile . Pentru Iorgu Iordan, savant aflat în pragul a
nouăzeci de ani la momentul publicării memoriilor sale, scrierea memorialistică
este atât un act declarativ, cât și un act de autoritate prin care memorialistul își
8
asumă calitatea de judecător al celor trăite .
În mod invariabil, autorul de memorii își problematizează, fie în chip
mărturisit, fie în chip tacit, identitatea de povestitor. Acest ceremonial, prin
care o imagine virtuală a sinelui, cea de memorialist, intră în rezonanţă cu
sinele real, fiinţa în carne și oase, reflectă libertăţile și constrângerile care
dirijează accesul cititorului în labirintul celui ce comunică și, astfel, se comunică. În raport cu sinele real, ipostazele memorialistului iau naștere prin
(auto)contemplare, iar în ochii posterităţii memoriile devin unităţi de măsură
ale exemplarităţii unor destine individuale. Asemenea testamentelor, memoriile
corespondenţa pe care o aveam cu confraţii mei străini. Au fost arse cîteva sute de
scrisori, care ar fi putut fi folosite ca sursă pentru o microistorie a lingvisticii romanice
dintre cele două războaie mondiale”.
7
„…Cînd făceam armata, am învăţat să citesc hărţi. În primul război mondial miau prins bine aceste cunoştinţe, care îmi ajutau să mă orientez în teren. Hărţile speciale
de 1:75.000 consemnau o mulţime de amănunte utile: un podeţ, o moară lîngă un rîuleţ,
o capelă sau o troiţă, şinele căii ferate ce traversau şoseaua, toate îţi permiteau să fixezi
locul pe care ai ajuns. De atunci, au trecut mulţi ani. Azi fotografiile luate din avion
permit recunoaşteri rapide şi foarte exacte chiar în pustiul Africii, pe unde măsurători
nu s-au făcut încă. Dar exactitatea fotografică e adesea mai degrabă o piedică de a te
orienta, decît disproporţia hărţilor în care nişte şine de tren ocupă mai mult spaţiu
decît o şosea: din cauza pomilor nu mai vezi pădurea din fotografie.
Ceva analog se întîmplă cu imaginile pe care le evocă amintirea. Îţi aduci aminte
de cîte un amănunt fără importanţă, dar alteori memoria nu te serveşte pentru învierea
altor fapte memorabile. Şi totuşi, această disproporţie e singura orientare potrivită
pentru un memorialist, care nu are ambiţia să evoce mai mult decît nişte imagini
fugare pe care fantazia cititorului are latitudinea să le completeze printr-o colaborare
activă” (Puşcariu 1978: 543).
8
„Autorul unor memorii nu se limitează însă la simpla descriere sau povestire a
celor trăite de dînsul. El se erijează, prin forţa împrejurărilor, în comentator, ca să nu
spun judecător al propriei sale fiinţe, ceea ce n-ar fi prea grav, precum şi al semenilor
pe care i-a cunoscut şi cu care a avut relaţii de tot felul” (Iordan 1976/I: 5).
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sunt scrieri ale unui eu construit și orientat nu către sine, așa cum e cazul autobiografiilor și experimentelor diaristice, ci către ceilalţi.
Memorialistul Pușcariu simte, trăiește și cugetă pentru alţii, iar scrierile
9
sale constituie cartea ce ar putea călăuzi pașii prin viaţă ai celorlalţi . În spirit
asemănător, deși cu alte argumente, înţelege și Iordan rostul de a-și fi scris
memoriile. În concepţia sa, memoriile nu sunt altceva decât efluviile unui proces
10
de conștiinţă, memorialistul simţindu-se dator să dea socoteală colectivităţii .
Acest ceremonial deopotrivă confesiv și justificativ pe care îl putem întâlni în
scrierile memorialistice pare a avea menirea pragmatică de a permite instanţei
memorialistului să-și construiască cititorul și, prin acest ritual de imaginare a
11
celuilalt, să instituie o distanţă retorică faţă de alteritate . Prin exerciţiul
redescoperirii în sens retrospectiv a vieţii prin care a trecut, memorialistul își
12
13
anticipează cititorii ori intră în dialog, chiar în polemică, cu aceștia .
9

Într-o filă de jurnal din 4 ianuarie 1917, adică în ziua împlinirii a patruzeci de
ani, Puşcariu nota: „Ideea de a începe sistematic această lucrare (aceea de a însemna,
pentru alţii, cele trăite – n.m.) mi-a venit propriu-zis acum cîteva săptămîni, citind o
carte de Thomas Mann (Familia Buddenbrook), în care se descrie creşterea şi scăderea
unei familii de negustori, unde toate evenimentele mai însemnate se însemnau într-o
carte familială. Cartea aceasta devine un fel de simbol în roman: trecînd din mînă în
mînă, ea întovărăşeşte toate prefacerile din neam şi provoacă paşii decisivi în viaţa
tinerilor deprinşi a-şi alege cărările după cum le-au însemnat în carte înaintaşii lor”
(Puşcariu 1978: 177).
10
„Hotărîrea de a fi autor de memorii am luat-o determinat şi de conştiinţa unei
datorii faţă de societatea în mijlocul căreia am trăit şi care m-a ajutat, nu numai
indirect, să-i fiu de folos după puterile mele” (Iordan 1976/I: 6).
11
Considerăm folositoare, pentru o potenţială aprofundare a acestei chestiuni,
consideraţiile lui Eugen Simion, din primul volum al lucrării Ficţiunea jurnalului intim,
în special cap. 11, „Lectori, infractori, destinatari” (p. 225–242), şi cap. 14, „Jurnalul
intim şi cititorii săi” (p. 280–296).
12
„Acest volum nu va apărea decît după moartea mea, care desigur nu va
întîrzia prea mult. Afară de greutăţile tehnice ale tipăririi, cu greu ar găsi cititori şi deci
un editor. (…) Cu greu ar găsi amatori o scriere ca a mea, cînd sunt atîţi autori contemporani, dintre care unii foarte talentaţi. Ca om pe care anii m-au învăţat multe şi care
nu mai are ambiţia să se vadă tipărit, îmi zic însă că poate mai tîrziu, după gustul de azi
să urmeze tocmai dorinţa de a citi iar lucruri lipsite de actualitate, cărţi care povestesc
de alte vremuri şi preocupări” (Puşcariu 1978: 34).
13
„Împotriva unor temeri personale, destul de vagi, volumul I al acestor
Memorii s-a bucurat, în general, de aprecieri favorabile din partea numeroşilor
recenzenţi ai lui. Am primit şi scrisori personale, ca să nu mai amintesc de comentariile
orale ale cunoscuţilor, cîteodată chiar prin telefon, şi ale unor cititori de care auzeam
pentru întîia oară” (Iordan 1977/II: 5). Prefaţa celui de-al treilea volum de memorii e
interesantă întrucât cuprinde o componentă polemică, memorialistul disputând cu
diverşi opinenţi, numiţi sau nenumiţi, acurateţea şi justeţea unor comentarii din
memorii (Iordan 1979/III: 8).
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4. Textul-palimpsest
Cu excepţia tăieturilor memorialistice (note, medalioane portretistice,
analize ale vieţii culturale românești și europene) pe care Sextil Pușcariu le-a
publicat antum în diverse periodice, proiectul memorialistic al savantului a
avut de învins timpuri vitrege pentru a vedea lumina tiparului. Istoria literară
reţine că volumele Spița unui neam din Ardeal (1998), Călare pe două veacuri
(1968) și Brașovul de altădată (1977) conturează tabloul perioadei de răscruce de
la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutului secolului al XX-lea. Firul
memorialistic din volumul Călare pe două veacuri se întrerupe în jurul anului
1906, ultimele pagini ale cărţii fiind dedicate momentelor de mare încărcătură
simbolică din etapa vieneză a formării știinţifice: dobândirea titlului de
Privatdozent și căsătoria. Cu toate acestea, digresiunile și completările din
textele menţionate oferă informaţii despre lumea de până la izbucnirea Celui
de-al Doilea Război Mondial. Volumul de Memorii publicat în 1978 reînnoadă
firul memorialistic și cuprinde perioada întinsă între declanșarea Primului
Război Mondial, în iunie 1914, și Primul Congres Internaţional de Lingvistică,
organizat la Haga, în aprilie 1928. Lipsește din seria de scrieri memorialistice
un volum dedicat anilor de profesorat la Universitatea din Cernăuţi (1906–
1914), pe care îi întrezărim, totuși, în filigranul evenimentelor din vremea Marii
Uniri.
În redactarea scrierilor sale memorialistice, Pușcariu s-a servit de mai
multe tipuri de surse, pe care le menţionează în mod repetat: jurnalul (ziarul)
început pe frontul italian, la 4 ianuarie 1917, în ziua împlinirii a patruzeci de
ani, adică atunci când „nu mai trăiești numai pentru tine, ci mai ales pentru
alţii” (Pușcariu 1978: 176), corespondenţa publică și cea privată ţinută de-a
lungul vieţii (sute de scrisori grupate pe ani), actele cu profil administrativ elaborate în perioada în care savantul a îndeplinit diverse însărcinări organizatorice și știinţifice și, nu în ultimul rând, articolele apărute în presa culturală.
14
Ca într-un palimpsest, colajul este rezultatul procesului de a contopi, în
aceeași lume textuală, scrieri având cronologii și identităţi stilistice distincte.
Așadar, textul memorialistic de tip palimpsest se întemeiază pe înlănţuiri de
scene reconstituite, mai întâi, prin prisma unor scrieri relativ apropiate de
timpul manifestării întâmplărilor, cum ar fi decupajele diaristice sau cele

14

„Prevăzîndu-şi, probabil, sfîrşitul apropiat, Puşcariu a renunţat (…) la redactarea memoriilor sale. Bătutul la maşină cu mîna stîngă – singura modalitate de a scrie,
posibilă după congestia cerebrală suferită în decembrie 1944 – cerea prea mult timp.
Soluţia: realizarea unui colaj, în care fragmente din însemnările zilnice, din amintiri şi
din scrisori, uneori şi din opera publicistică, sînt racordate între ele prin – de obicei,
scurte – pasaje explicative. Selecţia şi ordonarea materialului îi aparţin în întregime
autorului” (Puşcariu 1978: XVIII).
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epistolare și corelate, mai apoi, prin racorduri mai apropiate de timpul defi15
nitivării memoriilor .
Prin colare, straturile lumii textuale vor alcătui un întreg în care elementele de natură (auto)biografică se îmbină cu cele de factură ideologică și de
ordin imagologic, așa cum într-o simfonie armoniile diverselor tipuri de
instrumente concură la producerea efectului muzical de ansamblu dorit de
compozitor. Astfel, stratul referinţelor (auto)biografice este organic corelat cu
stratul elementelor care reflectă ansamblul de idei referitoare la crezul artistic,
convingerile știinţifice, concepţiile filosofice, valorile morale ale persoanelor și
personalităţilor evocate în memorii. Din stratul elementelor de tip ideologic
răsare stratul referinţelor imagologice, adică planul reprezentărilor pe care
memorialistul le dezvoltă cu privire la colectivitatea sau poporul din care face
parte, pe de o parte, și planul reprezentărilor pe care el le dezvoltă cu privire la
16
străini (persoane, grupuri, comunităţi și popoare), pe de altă parte.
În memoriile lui Sextil Pușcariu, pe fondul dezvăluirii surselor fructificate ca aide-mémoire, transparenţa ce caracterizează referinţele (auto)biografice permite o eficientă gestionare a înrămărilor ideologice și imagologice.
Graţie încadrării om – context – idei – epocă, cititorul este dirijat să înţeleagă
și să-și formeze imagini despre oamenii cu care memorialistul a intrat în
contact, despre viziunile lor asupra lumii (sintetizate așa cum le-a interpretat
memorialistul), despre mediile și împrejurările istorice în care respectivii
oameni au fost cunoscuţi și despre atmosfera epocii, în genere. Bine stăpânită,
arta colajului favorizează surprinderea, cu lumini și umbre, a omului cunoscut
într-o anumită situaţie și într-o anumită ambianţă a epocii în care el a trăit.

15

Iată cum justifică Puşcariu adoptarea scrierii în palimpsest, problematizând,
totodată, raportul dintre transparenţă şi opacitate în scrierea memorialistică: „În cazul
de faţă, am făcut o încercare cu fragmentele din scrisorile către soţia mea. Ele fiind
zilnice, notate sub impresia imediată a evenimentelor, au prospeţime, iar neurmărind
efecte asupra unor cititori străini, ci fiind scrise numai pentru Leonora, au şi sinceritate
absolută. Ele ar suferi unele retuşări, dar am preferat să modific cît mai puţin, pentru ca
să nu sufere autenticitatea lor. Doar pe alocuri, am crezut necesar să fac înţelese şi
pentru alţii unele lucruri cunoscute numai de noi. Cum scrisorile erau uneori cenzurate, era necesar să vorbesc în ele acoperit. (…) Scrisorile mele, din care am extras
poate prea numeroase fragmente, zăbovind ceva cam mult pentru cei ce mă însoţesc,
conţin o pronunţată notă lirică, care ar putea părea nepotrivită. Dacă cititorul va avea
însă această impresie, de vină e numai stângăcia mea de scriitor, neputinţa de a realiza
o intenţie care ar putea fi binevenită la un autor cu mai mult talent. (…) Asemenea
scrupule de scriitor m-au muncit atunci cînd din multele scrisori trebuia să aleg părţile
de reprodus, fără să încarc prea mult memoriile mele cu banalităţi, sau să forţez nota
sincerităţii vorbind de lucruri prea intime” (Puşcariu 1978: 32–33).
16
A se vedea, ca exemplu, capitolul intitulat „Călătoria în Danemarca”, din
Puşcariu 1968: 64–72.
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Bogăţia și rafinamentul expresiv al tehnicilor compoziţionale la care
Pușcariu a recurs în scrierea memoriilor sale trebuie căutate în fascinaţia filologului faţă de arta literară. Obsedantul gând că despărţirea de scrisul literar a
făcut posibilă cariera strălucită de lingvist este, în Călare pe două veacuri,
prezentat ca o victorie a raţiunii asupra veleităţii literare:
Ceea ce colorează amintirile nu e nici greutatea conţinutului lor, nici bogăţia de
fapte interesante. E sinceritatea povestitorului și în mare măsură stăpînirea lui
de a nu prezenta lucrurile mai frumoase și mai favorabile decît au fost. Mi-au
trebuit cîţiva ani și am avut norocul să întîlnesc oameni cu multă judecată
dreaptă ca să mă conving că n-am, așa cum aș fi dorit atît de mult, talent de
literat. A fost una din marile decepţii ale vieţii. Dar a fost în același timp cea mai
mare învingere a mea cînd am renunţat la o himeră care îmi putea aduce
decepţii și mai amare. Încercările mele literare, atît de nereușite, n-au fost însă o
pierdere de vreme. Nici n-au însemnat o scădere a încrederii în viitor. Căutînd
ani de-a rîndul echilibrul între artă și știinţă, am cîștigat acea îndemînare a
scrisului, care poate face agreabil chiar cel mai arid tratat filologic. Tocmai
acum, la bătrîneţe, cînd am încercat să dau lucrări sintetice de lingvistică, mi-au
prins bine exerciţiile de stil și compoziţie făcute în tinereţe (Pușcariu 1968: 187).
17

De fapt, clamata desprindere de literatură pare mai mult un exerciţiu
de autosugestie, din moment ce savantul are, fără îndoială, conștiinţa că a
colorat cu procedee și imagini artistice atât scrisul știinţific, cât și pe cel memorialistic. Mai mult decât atât, analiza memoriilor lingvistului clujean
demonstrează o originală naturalizare pe terenul textului memorialistic a unor
tehnici compoziţionale proprii altor arte: literatură (Pușcariu 1968: 129–154) și
18
artele spectacolului, pictură , sculptură, muzică (Pușcariu 1968: 58 ș.u.) sau
19
arta fotografiei . Memorialistul cultivă cu savoare tehnica oglinzilor paralele
(Pușcariu 1968: 104–105), realizează remarcabile medalioane ale personalităţilor
cunoscute și împletește cu nedisimulată pasiune file de jurnal și extraordinare
pagini epistolare.
17

„Văzînd cum Anghel (Dimitrie Anghel – n.r.) purta cu sine săptămâni întregi
un vers înainte de a-l aşterne pe hîrtie, cum Iosif (Şt. O. Iosif – n.r.) sacrifica strofe
întregi, minunat de frumoase, pentru ca poezia sa să aibă o formă mai curată, mi-am zis
că literatura ce o făceam eu atît de uşor nu e artă adevărată. Și atunci avui inima să
trag o dungă groasă peste tot ce scrisesem şi pentru totdeauna. Pot să spun că această
renunţare a fost din cele mai grele din viaţa mea. Faptul, însă, că am izbutit să mă
înving, îl socotesc ca una din cele mai mari izbînzi” (Puşcariu 1968: 187).
18
„În memoriile mele aş vrea ca tablourile pe care le dau să fie veridice, dar nam ambiţia să fie mai mult decît nişte schiţe impresioniste. Nu cum erau de fapt, ci cum
mi se părea mie că sînt cred că este mai interesant. Mai ales cînd e vorba de oameni,
memorialistul nu poate face fotografii luate cu kodakul obiectiv, ci doar portrete văzute
cu ochiul care totdeauna şi apreciază” (Puşcariu 1978: 330).
19
Se poate consulta, ca exemplu, albumul de instantanee creionat în Puşcariu
1968: 72–110.
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Studiul aprofundat al acestor tehnici de compoziţie semnalează că
instanţa memorialistului adoptă măști variate (cartograf, dramaturg, pictor,
muzician, fotograf ș.a.) la care se recurge cu discreţie și talent pentru a se
zugrăvi cât mai transparent pe pânza unei scrieri o convingătoare și credibilă
20
imagine despre lumea în care autorul a trăit, iar nu despre o realitate ca atare .
Așa cum celebrul roman al scriitorului englez Daniel Defoe, Robinson Crusoe,
impune un memorabil erou civilizator, memoriile în palimpsest ale lui Sextil
Pușcariu creează ca suprapersonaj o epocă de dramatice mutaţii în ritmurile
civilizaţiei europene de dinaintea Celui de-al Doilea Război Mondial.
6. Textul-manifest
Spre deosebire de luxurianţa stilistică a memoriilor lui Sextil Pușcariu,
cele trei volume de memorii semnate de Iorgu Iordan atrag atenţia prin tonul
rece, neutru, voit știinţific adoptat de autor pentru a înfăţișa basoreliefurile
unui veac de furtunoase întâmplări. Ritualul de a povesti are o neabătută curgere cronologică. În primul volum sunt schiţate copilăria, adolescenţa și tinereţea, fiind urmat tiparul întâmplărilor și momentelor memorabile din viaţa
oricărui om. În cel de-al doilea tom se evocă studiile, cariera academică și unele
din aspectele vieţii sociale și politice din perioada de până la Cel de-al Doilea
Război Mondial. În volumul al treilea sunt grupate evenimentele de după
„Eliberare” (23 august 1944), focalizarea fiind cu precădere orientată asupra
responsabilităţilor publice. Șiragul cronologic îl ajută pe cititor să exploreze
21
memoriile polemice ale unui spirit greu de mulţumit .
Conceput ca o dare de seamă, în care stilistica austeră a registrului de
stare civilă alternează cu cea a procesului-verbal, ceremonialul de modelare
textuală îl împiedică pe cititor să afle dacă autorul va fi elaborat scrierea cu ajutorul vreunui precursor textual care să fi funcţionat ca aide-mémoire. Foarte
rar, cititorul poate bănui că unele evenimente au fost reconstituite și relatate
după ce autorul va fi consultat, poate, pagini din literatura dosarelor de
administraţie universitară, însemnări de călătorie sau scrisori. De altfel, în
paratextul ce prefaţează cel de-al doilea volum al memoriilor, autorul ţine să-și
încredinţeze cititorii că, în scrierile memorialistice, inadvertenţele sunt
inevitabile, chiar și când scriptorul se ajută de fișe și însemnări. Cu atât mai
mult, ele ar fi naturale în cazul în care memorialistul reface strict din memorie
20

„Nu importanţa obiectivă a evenimentelor şi oamenilor a fost hotărâtoare
pentru memorialist, ci locurile, lucrurile şi oamenii ce l-au impresionat şi au fost determinante pentru el” (Puşcariu 1968: 43).
21
„Din cele două volume de «Memorii» deja apărute n-a fost greu de înţeles,
chiar pentru un cititor mai grăbit, că sunt un om incomod, ca să folosesc un termen…
elegant. Nu-mi pare nici bine, nici rău, că sînt aşa. Aceasta-i situaţia, ca să citez pe un
ţăran din Bărăgan, în vîrstă, care lucra la cîmp, în toiul verii, cu căciula în cap” (Iordan
1979/III: 376).
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călătoria de întoarcere în trecut (cf. Iordan 1977/II: 5). Înzestrarea cu o memorie
fenomenală este, de regulă, interpretată ca însemn al spiritelor alese, dar
pretenţia de recurs doar la depozitul viu al memoriei poate fi și o strategie
retorică prin care se supralicitează identitatea unui eu construit, pornindu-se
de la presupoziţia că respectul și admiraţia cititorului vor fi mai ușor câștigate
22
dacă se invocă argumentul unei excepţionale ţineri de minte .
Recursul la memoria neajutată de precursori textuali sau discursivi
creează impresia că vitalitatea relatării se manifestă spontan. „Memoria” – scrie
Quintialian (1974/III: 275) – creează „faima că avem o inteligenţă promptă și
facem impresia că ceea ce spunem nu aducem pregătit de acasă, ci că am
improvizat pe loc – impresie foarte utilă atît oratorului cît și procesului”.
Atunci când instanţa memorialistului are ca izvor mnemonic doar ţinerea de
minte, se poate aprecia că receptorul se confruntă cu un text-manifest. Prin
relatarea nemijlocită, din memorie, a unor întâmplări, premisa pragmatică și
expresivă de contact cu cititorul/ ascultătorul este de stil direct (nemediat), nu
de stil indirect (mediat), așa cum se poate întâmpla în cazul memoriilor elaborate prin recurs la alte surse textuale. Ca un arhivar, memorialistul clasifică
și ordonează, pentru receptor, date din fluxul de realităţi. Cititorul are sarcina
grea de a stabili, de la caz la caz, dacă gradul de transparenţă al ceremonialului
de modelare a „arhivei” este mai mare sau mai mic.
Dacă se mai acceptă astăzi butada că stilul este omul însuși, atunci ar fi
de așteptat ca analiza stilistică a memoriilor lui Iorgu Iordan să pună în
evidenţă trăsăturile de caracter ale omului care le-a scris. Din mărturiile unor
discipoli (cf. Sala 2013: 179–188) rezultă un sobru portret oficial (savantul Iorgu
Iordan a fost un profesionist punctual, meticulos, critic, erudit, pătruns, în
vorbă, în gest și în comportament, de modelele unor magiștri asumaţi, îndeosebi Alexandru Philippide și G. Ibrăileanu) care, în unele detalii, poate părea
contrastant în raport cu trăsăturile omului văzut în intimitate (omul Iorgu
Iordan era curios, timid, susceptibil, capabil de intense trăiri sufletești care i se
reflectau pe chip în clipele de mare emoţie, animat uneori de prejudecăţi și de
„sugestii” preluate de la diverși colaboratori, dispus, în rare clipe de largheţe
sufletească, să glumească ori să laude fără rezerve meritele altora).
Lectura memoriilor scrise cu un condei înţepător îi dezvăluie cititorului
atent la text unele din trăsăturile menţionate. Ironicul memorialist care nu se
23
ferește să-și aroge masca memorialistică de sever judecător și polemist se
întâlnește, e drept, nu în aceleași pagini, cu un umorist atent exersat, după cum
22

În seria sa de Portrete şi evocări, Marius Sala confirmă capacitatea excepţională
a lingvistului Iorgu Iordan de a reda, din memorie, întâmplări petrecute cu ani înainte
de momentul povestirii lor (Sala 2013: 186). Despre prestigiul retoric al memoriei, a se
vedea Quintilian 1974/III: 261–276 (XI.2.).
23
Modelele polemice care par să-l fi marcat pe Iordan sunt cele profesate, în
scris, de Alexandru Philippide şi G. Ibrăileanu.
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deformărilor cu substrat politic li se contrapun comentarii și caracterizări juste
referitoare la oameni și întâmplări având ecouri tulburi.
Sub aspectul relaţiilor dintre planuri [(auto)biografic, ideologic și
imagologic], ceea ce deosebește memoriile lui Iorgu Iordan de scrierile memorialistice ale lui Sextil Pușcariu este ponderea atribuită elementului ideologic.
Prin pregnanţă, acest strat le opacizează pe celelalte două. De pildă, în
devoalarea legăturilor familiale din vremea copilăriei, memorialistul insistă
asupra condiţiei sociale modeste, fără a dezvălui niciodată mai mult decât
strictul necesar. Astfel, tatăl este înfăţișat ca „voinic, mare muncitor, ordonat și
disciplinat în tot ce făcea”, de o corectitudine exemplară, sever, „închis în sine,
tăcut, adesea chiar posomorît” (Iordan 1976/I: 18–19), în timp ce mama, cu 12
ani mai tânără decât tatăl, este portretizată ca o fire sociabilă, cu „umor și spirit
polemic”, „bună la suflet, darnică și generoasă” (Iordan 1976/I: 19–20), având o
ţinere de minte puţin obișnuită (Iordan 1976/I: 23). În mod natural, memorialistul moștenește de la părinţi unele din calităţile amintite:
Fizicește seamăn, ca două picături de apă, cu tata, care era un om voinic, viguros și
cu o sănătate foarte bună. (…) De el mă apropie, într-o măsură însemnată, temperamentul, oarecum ponderat, și spiritul de disciplină și de ordine (…) Semănam
însă, în ce privește mai cu seamă afectivitatea, cu mama, chiar dacă nu eram la fel
de leutselig și de vorbáreţ (iubitor de societate și de „causerie”) ca ea (Iordan
1976/I: 30–31).

Aceeași prudenţă vecină cu tăcerea se manifestă și în prezentarea unor
scene matrimoniale. Despre soţia lingvistului, cititorul află, în primul volum,
doar că e „Maria N. Popescu, fiică a institutorului Nicolaie Popescu, directorul
școlii primare nr. 3 de băieţi din Buzău” (Iordan 1976/I: 269) și că „este o gospodină și totală, și perfectă” (idem: 271), apoi amintirile legate de viaţa familială
se întorc în matca informaţiilor de ordin ideologic (viaţa de dascăl liceal și
figurile publice ale zilei din epoca Primului Război Mondial). Resorturile acestei
autocenzuri îi rămân necunoscute lectorului. Mai sigur este că, în același timp
24
cu evitarea menţiunilor referitoare la rutina matrimonială , autorul recurge la
tehnici compoziţionale desprinse din panoplia retorică a genurilor juridic și
epidictic. În economia memoriilor, se face astfel deosebirea între ceea ce este
considerat just sau injust, potrivit sau nepotrivit, nobil sau rușinos, înalt sau
josnic etc. Alternanţa naraţiunii cu descrierea îi permite cititorului să intuiască
natura clasică a demersului memorialistic, iar măștile eului memorialistic

24

În antiteză cu reţinerea lui Iorgu Iordan de a oferi amănunte despre viaţa de
familie, Sextil Puşcariu notează, pentru cititor, până şi amănunte precum cheltuielile
casei.
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oglindesc dubla specializare profesională, juridică și filologică, a autorului
25
(arhivar al vieţii publice, judecător, pedagog ).
Scrisă mai degrabă ca o autobiografie sau ca o culegere de amintiri, dacă
ne-am raporta la criteriile invocate de Philippe Lejeune (2000), lucrarea memorialistică a lui Iorgu Iordan este un document care atestă că viaţa personală și
cea publică pot fi reconsiderate de pe poziţiile unei ideologii lipsite de echivoc.
Foarte rezervat cu sine, memorialistul nu se sfiește să pătrundă în intimitatea
existenţei altor persoane (colegi de muncă, figuri publice, adversari de idei,
inamici declaraţi) și să le judece cu aplomb trecerea prin lume. Personajul cel
mai fascinant al acestor memorii este chiar eul construit al memorialistului, din
perspectiva căruia este orientat întregul montaj. Înveșmântat în purpura
senectuţii, regizorul acestei proiecţii va fi cugetat, poate, că disciplina aproape
militară a exerciţiului memorialistic e un ceremonial solemn de negociere a
legitimităţii.
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Rites of Memoirs
Little studied, in comparison to the wealth of available data, the memoirs of
some Romanian linguists may become the object of study of a textual archaeology such
as it is developed by Metzeltin/Thir (2013). Analysed from the conceptual and
methodological viewpoint of textual linguistics, the memoirs, in general, and the
Memoirs of the linguists Sextil Pușcariu and Iorgu Iordan, in particular, appear as
textual rituals which recall, through various means (narratively, descriptively or
argumentatively), crucial aspects (rites of passage) in the life of the individuals and of
the communities.
In this light, by appealing to the memoirs of the Romanian scholars Sextil
Pușcariu and Iorgu Iordan, we aim at revealing the existence of an ideology, and,
implicitly, of a rhetoric of the Memoirs, the starting point being the observation that
the linguist-writer of memoirs is, just like the historiographer, aware of the shaping
function of the events that form the narrative substance of his life experiences.
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Amintiri din copilărie de Ion Creangă
sau despre performanţă în memorialistică
Doris Mironescu
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În secolul al XIX-lea românesc, Creangă se plasează prin opera sa în
centrul mișcării de contestare canonică și redefinire estetică a literaturii
române de către societatea literară Junimea. Deși a impus un autor important
al generaţiei și epocii sale, opera lui Creangă este compusă în prea mică măsură
din scrieri originale de imaginaţie: poveștile sale sunt repovestiri ale unor versiuni de basme folclorice, iar amintirile sunt... amintiri. Cu toate acestea, mai
ales Amintiri din copilărie au căpătat un statut clasic în literatura română,
făcând din autorul lor mai mult decât autorul unor scrieri de succes, aproape
un scriitor-mit, de vreme ce scrierea sa de căpătâi era o autobiografie. Procesul
prin care scrierile crengiene s-au clasicizat merită atenţie, între altele și pentru
că pune o întrebare importantă cu privire la limitele autonomiei esteticului în
literatura secolului al XIX-lea.
Lucrarea de faţă își propune să identifice, cu ajutorul capodoperei lui Ion
Creangă, ce anume hotărăște succesul unei scrieri memorialistice în „secolul
romantic”. Este un exerciţiu de lectură contextualizantă, preocupat de criteriile
funcţionale pentru evaluarea literaturii în secolul al XIX-lea. Una dintre
dificultăţile lucrării provine din aceea că, în Amintiri din copilărie, avem de-a
face cu o operă de răscruce, o capodoperă care, în bună măsură, schimbă
regulile jocului, obligând cititorul la o reorientare „din mers” a modului său de
a citi. Particularitatea cazului acestei scrieri nu trebuie, totuși, să fie confundată
cu o eventuală calitate „inefabilă”, inexplicabilă a valorii ei literare și a situării
sale generice. Pornim la analiză cu convingerea că literatura, fiind inteligibilă,
este și interpretabilă, astfel că statutul de excelenţă literară, în loc să micșoreze
potenţialul explicativ al analizei, îl amplifică și îl silește să se rafineze pentru a
face faţă unei realităţi estetice complexe. Statutul canonic al operei crengiene
este un argument în favoarea justeţii încercării critice pe care o formulăm aici,
iar nu un neajuns. O altă piedică posibilă vine din direcţia periodizării didactice
a istoriei literare românești, care stabilește o cezură apăsată între epoca


Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei
Române.
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pașoptistă, socotită „premodernă”, și perioada Junimii, considerată a reprezenta, prin unii dintre scriitorii săi (M. Eminescu, I.L. Caragiale), începutul
modernităţii. În ce ne privește, considerăm că, deși secolul XIX poate fi socotit,
în ansamblu, unul „romantic” sub raportul sensibilităţii estetice, el constituie,
din punct de vedere civilizaţional, o parte a epocii moderne, prin occidentalismul său, prin angajarea pe calea capitalismului, prin începutul revoluţiei
industriale și reorientarea comercială spre Vest (Murgescu 2010). Pentru un
spor de claritate, precizăm că vom considera în această lucrare epoca junimistă
ceea ce și este în ordine istorică, și anume o epocă postpașoptistă, extinzând
însă această judecată și asupra gândirii estetice a scriitorilor ei marcanţi. Luăm
prefixul „post-” ca desemnând succesiune, continuitate, dar nu și lipsă de originalitate și caracter ancilar sub raportul ideilor, așa cum se întâmplă în
istoriile literare curente care tratează perioada ulterioară anilor 1840. Între
scriitorii pașoptiști și cei ai Junimii există o continuitate la nivel tematic, chiar
dacă, estetic vorbind, temele sunt tratate într-o manieră revoluţionară. Însă
revoluţionarismul tratării poate face să fie trecută cu vederea persistenţa unor
anumite teme, specii și figuri care au făcut posibilă prima schimbare de generaţie efectuată cu succes în perioada modernă a literaturii române.
Ce anume determină performanţa în memorialistică, în condiţiile unor
virtuţi comparabile ale stilului autorilor? Cum ajunge să fie consacrată literar o
autobiografie drept capodoperă, dat fiind că rigorile genului nu sunt dirijate în
primul rând de artisticitatea scrisului, ci de pactul autobiografic (Lejeune
2000)? Trei răspunsuri posibile există aici. 1) Succesul unor memorii poate fi
dat de o capacitate mnemonică mare sau de avantajul de a fi trăit mult, de a fi
avut o biografie bogată. Cazul unui peregrin precum Ion Codru Drăgușanu sau
al mai tuturor pașoptiștilor longevivi (George Sion, Ion Ghica în primul rând)
sunt elocvente. Trebuie spus că tocmai memoriile acestor scriitori au fost
salutate de critică și utilizate de autorii de romane istorice pentru reconstituirea atmosferei epocii. 2) Performanţa memorialistică mai poate fi dată de
însemnătatea a ceea ce se rememorează; memoriile trebuie să aibă, atunci, în
centru, evenimente importante, esenţiale pentru istoria ţării sau cultura ei. Și
aici, pașoptiștii sunt cei care deţin prim-planul: mai toţi, între care mai
proeminenţi sunt Ion Heliade Rădulescu și Vasile Alecsandri, relatează
evenimente din preajma revoluţiilor de la 1848, fierberea preunionistă și
eforturile diplomatice pentru recunoașterea Unirii din 1859. În generaţia
contemporană direct cu Ion Creangă, scrisorile de pe front ale lui Vintilă
Rosetti (Alexandrescu 1999: 39–41) reflectă într-o manieră pe alocuri dramatică
încercările Războiului de Independenţă din 1877–1878. 3) Al treilea criteriu ar
putea fi „calitatea” amintirilor, cu alte cuvinte (a) valoarea literară a textului
sau (b) forţa de a sintetiza, de a extrage esenţialul dintr-o epocă,
transformând-o astfel într-o „lume”, adică într-un conspect de realitate
socio-istorică și cultural-mentalitară. În prima variantă, desigur că opera
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memorialistică a lui Creangă, o mare carte a literaturii române, deţine atuurile,
dar simpla calitate a frazării ni se pare un argument insuficient pentru
consacrarea unei opere în epoca dată. Abilitatea frazării nu este, totuși, o
calitate atât de rară, iar pe de altă parte literatura posedă încă, pentru o mare
parte a publicului ei, o valoare preponderent cultural-identitară. De aceea,
trebuie să discutăm a doua variantă, anume relevanţa transestetică a operei.
Aici, Amintirile lui Creangă par să fie, într-adevăr, câștigătoare, deoarece ele
vorbesc despre autohtonia ţărănească, despre lumea satului moldovenesc, fără
însă a ţinti la fixarea idiosincrasiilor regionale, ci cu un proiect naţional evident
în minte. Nu se poate spune că nu există concurenţă chiar din partea marilor
memorialiști ai generaţiei anterioare. Ion Ghica și George Sion, mai târziu
pașoptistul întârziat Radu Rosetti, au și ei un proiect considerabil în minte, de a
descrie lumea veche, de a salva de la uitare icoana unor generaţii dispărute și
de a evoca realităţi sociale irecuperabile altfel.
Creangă a fost receptat, încă de la primele ecouri critice mai consistente,
ca un autor reprezentativ, în opera căruia se exprima ceva imponderabil aparţinând „sufletului” naţional. Una dintre primele menţiuni critice semnificative
îi aparţine lui Titu Maiorescu, în articolul Literatura română și străinătatea, din
1882. Acolo, Amintirile din copilărie este citată, alături de nuvele de I. Slavici și
romane de Gustave Flaubert, George Sand, I.S. Turgheniev și Fritz Reuter, ca o
operă literară remarcabilă care sugerează o înflorire a „romanului poporan”,
caracterizat, „pe lângă măsura lor estetică, de originalitatea lor naţională”
(Maiorescu 1989: 282). Receptarea lui Creangă în contemporaneitatea imediată
continuă cu Eduard Gruber care, într-un text din 1888, scrie:
Creangă e o vastă sinteză etnică a poporului român. Cine s-ar ispiti să facă psihologia poporană a românului, va trebui să studieze afund pe acest foarte talentat
scriitor (Gruber 1888: 118).

Doar doi ani mai târziu, Creangă este pentru Nicolae Iorga „cel mai original și mai românesc dintre prozatorii noștri” (Iorga 1968: 201). Urme ale acestei
predilecţii pentru o lectură a lui Creangă în sensul „exponenţialităţii” sale etnice,
îmbogăţite cu elemente tot mai pregnante ale lecturii estetice (care nu lipsește
totuși nici la N. Iorga și, cu atât mai puţin, la G. Ibrăileanu) apar și la G.
Călinescu, Vladimir Streinu, Al. Piru sau N. Manolescu (Scarlat 1990, 65–100).
Ce anume dă totuși Amintirilor din copilărie un caracter reprezentativ
naţional atât de imperios? Memoriile lui Creangă nu sunt primele scrieri de
acest fel ale unui om care și-a trăit copilăria la ţară; încă din Studie moldovană
de Alecu Russo întâlnim toposul copilăriei rurale. Iar faptul că sunt scrise mai
bine decât alte memorii nu le justifică exponenţialitatea sub raportul specificului etnic. Pentru a le înregistra noutatea stilistică, trebuie să încercăm să
privim solidar cele două tipuri de reprezentativitate, cea etnică și cea estetică,
și să le explicăm în contextul epocii. Identificând o serie de trăsături tipologice
ale memoriilor pașoptiste, putem urmări prezenţa sau adaptarea acestora în
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opera lui Creangă, ceea ce poate arăta în ce măsură memoriile autorului
humuleștean ţin de perioada pașoptistă și cum anume se despart de ea.
Există câteva constante ale memorialisticii pașoptiste, prima constând în
faptul că ea descrie identitatea colectivă a generaţiei respective. Cărţile de
amintiri ale perioadei sunt în mai mică măsură niște memorii personale, ale
unor indivizi care își cultivă individualitatea, singularitatea idiosincratică, decât
niște memorii paradigmatice, ale unei generaţii și ale unei naţiuni în proces de
autocunoaștere. Sunt, în același timp, niște memorii pedagogice (vezi Însemnare
a călătoriei mele de Dinicu Golescu, în care latura subiectivă e de fapt mistificatoare, ea urmărind educarea cititorului prin mijlocirea exemplului personal
[Anghelescu 2008: 48–57]) și ideologice (chiar amintirea propriei copilării
într-un sat de pe valea Bâcului la Alecu Russo are rolul de a reliefa mai bine
peisajul intelectual al generaţiei bonjuriștilor, rupţi de vatra părintească și
trimiși la studii într-o ţară străină, departe de patrie). Misiunea lor este mai
mereu una publică, fie că e vorba de călătorii la munţi, în căutarea unor ruine
istorice (memorialul de călătorie al lui Grigore Alexandrescu), fie de lămurirea
unor împrejurări obscure ale marilor evenimente (memoriile despre revoluţie
ale lui Heliade Rădulescu sau memoriile despre misiunile diplomatice ale lui
Vasile Alecsandri), fie de călătorii în străinătate cu scop de edificare a căii
politice de urmat în ţară (Dimitrie Ralet în Turcia, Dimitrie Bolintineanu la
românii din Macedonia, Nicolae Filimon în Germania meridională, Ion Codru
Drăgușanu în Europa Occidentală). Sunt scrieri care dau mărturie despre biografia unui individ cu o poziţie notabilă în societate, o viaţă care reflectă istoria
ţării: astfel, povestindu-și peregrinările din anii ‘40–‘50, Ion Ghica știe că vorbește despre punctele nodale, uneori secrete, ale istoriei naţionale, care au
influenţat istoria în chip ascuns (de pildă, cu ajutorul prietenilor francezi, el îl
păcălise pe sultan, făcându-l să anuleze rezultatul alegerilor trucate din primul
Divan Ad-hoc din Moldova, în 1857). O temă subiacentă a majorităţii memoriilor
este lectura istoriei naţionale a veacului al XIX-lea după modelul opoziției dintre
trecutul care a fost și prezentul rupt cu totul de el. Marea naraţiune din spatele
majorităţii memoriilor epocii este progresul societăţii românești spre europenism
și modernitate, cu unele dileme implicite care nuanţează acest parcurs.
Prin comparaţie cu memoriile intens politizate ale pașoptiștilor, Amintirile fac figură aparte, ele povestind o biografie anonimă, care nu a intersectat
istoria naţiunii într-un mod semnificativ. Cele câteva figuri și episoade istorice
menţionate în treacăt în carte (fuga bunicului David Creangă, pe vremuri, din
calea unei invazii turcești, o vizită a domnitorului Grigore Ghica la Târgu
Neamţ în 1852) nu au pregnanţa din memorialistica pașoptiștilor și contribuie
la atmosfera intimă care înglobează istoria însăși (ele fiind istorii de familie sau
evenimente care nu au avut pondere decât în biografia personală a evocatorului). Amintirile descriu o biografie aparent lipsită de legătură cu istoria
ţării, ceea ce însă o apropie considerabil de ideea refuzului istoriei de către
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categoria de oameni în numele căreia vorbește autorul. Dacă memoriile lui
Creangă evită apropierea de personalităţi recognoscibile (în afara câtorva nume
venerate de dascăli din zona Neamţului), ele vizează totodată doar copilăria,
adică perioada cea mai puţin individualizată intelectual și psihologic. Și aici
există o deosebire faţă de memorialiștii pașoptiști, pentru care copilăria nu era
decât un moment de contrast care pregătește intrarea în istoria mare.
Dimpotrivă, amintirile humuleșteanului zăbovesc asupra epocii puere anonime,
socotită un paradis personal, desfășurat într-un spaţiu de o consistenţă aparte,
inaccesibil odată ce copilăria a trecut. Tocmai copilăria este evenimentul
central al memoriilor crengiene, această perioadă socotită de către pașoptiști
menţionabilă doar în măsura în care a făcut posibilă întâlnirea cu figuri cu
semnificaţie istorică, inteligibilă abia la vârsta maturităţii (de pildă, Iancu Jianu,
întâlnit de Ion Ghica la curtea tatălui său).
O trăsătură distinctivă imediat observabilă este că Amintirile renunţă la
compoziţia pedagogică a memorialisticii pașoptiste. Chiar dacă autorul pare,
uneori, să se îndrepte pe drumul unei prezentări monografice a satului sau că
relevă exotismul folclorului (obiceiuri de înmormântare, sărbători de iarnă), așa
cum încercase, mai înainte, și Vasile Alecsandri, coerenţa monografică este
mereu deșirată prin intervenţia umorului contagios, care duce naraţiunea pe
calea anecdoticului și departe de spiritul sintetic și rezumativ al pasajelor
corespunzătoare din George Sion sau Alecu Russo. În locul scopului clar
pedagogic, scriitorul moldovean preferă o tehnică deictică, prin care doar indică
temele importante pentru o literatură naţionalist-militantă (de pildă, specificul
etnografic al obiceiurilor sătești de peste an), abţinându-se însă de la a le
dezvolta sistematic. Nu se poate spune că nu există indicii ale existenţei unei
ideologii crengiene, caracterizată prin resuscitarea valorilor societăţii rurale
tradiţionale în numele „bunului simţ” asediat de modernitatea citadină și
dizolvantă. Dar puseele ideologice sunt amortizate prin integrarea lor în
discursul câte unui personaj (Trăsnea, inamic al gramaticilor „antiromânești”,
în partea a treia a cărţii) sau prin redimensionarea lor la scara întregii
autobiografii – astfel, plecarea lui Nică, în partea a patra a Amintirilor, la școlile
înalte de la Iași echivalează cu un exil din lumea satului și a copilăriei în lumea
maturităţii și a orașului, cu grijile și întristarea ce le caracterizează.
Deși profund idiosincratice, personale, memoriile lui Creangă nu ocolesc
identificarea supraindividuală, ceea ce arată că sunt un produs autentic al
secolului al XIX-lea. Dar, dacă sensul pierderii în anonimat a memorialistului
era, la un Alecu Russo, recursul la conștiinţa combativă a unei generaţii istorice, Creangă pare a apela la un alt tip de identificare. În unele locuri, este
vorba de recursul la „anonimatul” ţăranului de la munte, prezentat ca un tip
fizic și moral exemplar, într-o paralelă comică cu „străinul”, oricât de apropiat,
fie chiar de la câteva sate distanţă, din valea Siretului:
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oamenii [sunt] mai sănătoși, mai puternici, mai voinici și mai voioși, iar nu ca iști
de pe la câmp: sarbezi la faţă și zbârciţi, de parcă se hrănesc numai cu ciuperci
fripte, în toată viaţa lor (Creangă 1996: 168).

Discriminarea de care se face vinovat în acest pasaj Luca Moșneagu,
răzbit de ciudă și de ţânţari noaptea, pe prispa unei case din satul Blăgești, în
drumul său spre Iași, este prezentată desigur cu intenţie comică de către autor,
pentru a semnala atașamentul iraţional faţă de baștină al fiecăruia, în alte
locuri naratorul prezentându-se cu mândrie ca fiu de ţăran, ca moldovean de la
Neamţ, urmaș de oameni viteji, bine rostuiţi etc. Totuși, atașamentul faţă de
locul nașterii este constant amendat prin binevenite accente de autoironie, care
sunt menite să corijeze cu luciditate răsfăţul excesiv al autorului și să prevină
posibila alienare a cititorului care nu împărtășește aceleași sentimente filiale
faţă de satele moldovenești de munte. Totodată, autorul propune și alte moduri
de identificare cititorului, care nu se mai limitează la o generaţie (ca la Alecu
Russo) și nici măcar la o regiune sau la o clasă. Recurgând la memoria propriei
copilării, Creangă propune o experienţă anonimă și universalizabilă, pe care
fiecare cititor virtual este invitat să o redescopere în propria amintire: „Așa
eram eu la vârsta cea fericită, și așa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea
asta și pământul, macar să zică cine ce-a zice” (Creangă 1996, 131). Prin aceasta,
Creangă își invită cititorul la o lectură participativă care ocolește conștiinţa
dimensiunii istorice a prezentului, propusă sistematic de către pașoptiști. Astfel
de invitaţii, acceptate de către lector, operează performanţa de a transforma
aceste memorii „anonime” într-un reper canonic inconturnabil al literaturii și
de a face din satul Humulești un veritabil lieu de mémoire al culturii române.
Dacă memoriile pașoptiste au mai întotdeauna un profil public, căutând
mereu semnificaţia istorică edificatoare și bifând fără greș marile evenimente
traversate, Amintirile din copilărie evită cu încăpăţânare acest drum. Deși
sentimentul de mândrie a obârșiei există (căptușit totuși cu destulă autoironie),
fiind consolidat de evocarea strămoșului familiei, Ciubuc Clopotarul, din partea
întâi, preocuparea pentru evenimentele istorice lipsește. Simptomatică este
absenţa oricărei referiri la momentul obsedant al memorialisticii perioadei,
revoluţia de la 1848, înlocuită la Creangă de evocarea „cinstitei holere de la
‘48”, care i-a pus viaţa în pericol neastâmpăratului copil. Temporalitatea
oficială, istorică nu lipsește cu totul. Cu toate acestea, trama narativă a
Amintirilor este dată de evenimentele înscrise în temporalitatea subiectivă a
vieţii copilului. Pentru acesta, „pragurile” semnificative sunt începutul învăţăturii și plecarea la școli îndepărtate, maturizarea emoţională în urma câte
unei șotii cu consecinţe mai durabile sau pe măsură ce „începe a-i mirosi a
catrinţă”. În chip elocvent, plecarea de acasă la Iași pune capăt copilăriei,
semnalând și depășirea spaţiului protector al satului. Din acest motiv, tema
majoră a cărţii este aceea a pierderii „paradisului” copilăriei sătești, ceea ce
înseamnă în același timp (1) intrarea în lumea nesigură și plină de antagonisme
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a maturităţii, dar și (2) ieșirea din lumea valorilor morale stabile ale satului
într-un „afară” prezumat ostil și anomic. Dacă în prima sa formă (sfârșitul
copilăriei și pregătirea pentru maturitate) tema are un caracter imediat
universalizabil, cea de-a doua variantă (pierderea stabilităţii din lumea satului)
nu este lipsită de o referenţialitate culturală ceva mai precisă. Astfel,
naraţiunea din Amintiri poate fi interpretată ca descriind erodarea, deocamdată
doar presimţită, dar în viitor inevitabilă, a societăţii sătești datorită avansurilor
modernizării citadine. Ruinaţi de o economie care nu îi mai așează în centru,
ţăranii vor fi siliţi să plece la oraș, să devină altceva decât ţărani și, astfel, să
pună capăt unei forme de existenţă milenare. Se poate citi în spatele acestei
alegorii a modernizării inevitabile un program abia schiţat, congruent celui
eminescian de la aceeași epocă, program care fixează esenţa vieţii naţionale în
spaţiul satului tradiţional și intrarea, odată cu invadarea satului de către
instituţii moderne, într-o epocă de dizolvare a specificului etnic, prin înscrierea
pe un traseu civilizaţional uniformizant și, în fond, anonimizant. Prin comparaţie cu anonimatul negativ al modernităţii ce acţionează nivelator asupra
culturii sătești, dătătoare de identitate naţională și regională, anonimatul
copilăriei sătești este unul fericit, deoarece reflectă o situaţie de stabilitate
identitară, de coerenţă axiologică, de omogenitate socială.
Se poate observa că memoriile lui Creangă recurg la tiparul pașoptist al
opoziţiei între prezent și trecut. George Sion sau Ion Ghica situau în trecutul
premodernităţii fanariote semnele unei cruzimi naive și patriarhale, fascinantă
prin pitoresc, dar respinse din cauza multelor sale neajunsuri. Ion Creangă
schimbă sensul polarităţii, privilegiind trecutul în dauna prezentului și
construind astfel figura majoră a cărţii sale, devenită din acest motiv mai mult
decât o carte de memorii, și anume o carte a memoriei. Trebuie spus că el are
un predecesor pașoptist, pe Alecu Russo, de care îl desparte însă o nuanţă hotărâtoare. În Studie moldovană, Russo descria trecutul ca o epocă „de tot moartă”,
marcată de tot felul de abuzuri, dar având încă un „suflet” viu, pe care
prezentul excesiv de raţionalist nu va ști să-l păstreze. Scoţând această opoziţie
din contextul excesiv istoricizat al pașoptistului (care vedea în ea marca unui
schimb necesar de generaţii), Creangă transferă conflictul prezent-trecut
într-un plan subiectiv, vorbind despre „copilăria nevinovată” și maturitatea
căreia îi este hărăzită o „uricioasă întristare”. Însă „conflictul” Amintirilor din
copilărie nu este doar unul interior, deoarece el se deschide, prin realitatea
sociologică a satului, către clivajele ideologice ale epocii. Creangă privilegiază
trecutul și pentru că acesta proiectează un sentiment de echilibru într-o lume
omogenă social și moral, sentiment dispărut în epoca târzie din care scrie
naratorul. Dacă prezentul era, pentru memorialiștii pașoptiști, urmarea
eforturilor lor de a preface România, ducând-o pe calea progresului și a
idealurilor nobile, astfel încât solidarizarea cu el era inevitabilă, la Creangă
prezentul este timpul nostalgiei după o epocă a plenitudinii existenţei, un timp
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golit de conţinut tocmai prin faptul că este locuit de nostalgie, ceea ce indică
indirect neajunsurile modernizării. Astfel, Amintiri din copilărie sunt și o
scriere junimistă, sub raport ideologic, una care reevaluează mitul liberal al
transformismului necesar și al progresului necondiţionat.
Deși mai frapante sunt deosebirile, există o anumită continuitate de la
pașoptiști la Creangă la nivel stilistic și retoric. G. Călinescu (Călinescu 1973:
252) a semnalat preluarea tehnicii dialogului cu propriul duh de la Grigore
Alexandrescu în debutul părţii a treia a Amintirilor: „Nu mi-ar fi ciudă încalte
când ai fi și tu ceva și de te meri unde, îmi zice cugetul meu” (Creangă 1996:
145). Cornel Regman, la rândul său, a constatat că, în aceeași parte a treia,
Creangă împrumută privirea ironic-dezvrăjită faţă de ruinele patriotice pe care
și Alecsandri o avea în Iașii în 1844, unde palatul doamnei lui Duca Vodă de la
Cetăţuia apărea „plin de ciocălăi de popușoi” (Regman 1995: 25); Cetatea
Neamţului, ruină impresionantă, dar și hilară, este descrisă de humuleștean
într-un registru parodic-solemn, ca „îngrădită cu pustiu, acoperită cu fulger,
locuită vara de vitele fugărite de strechie” (Creangă 1996: 146). Putem adăuga la
acestea prezenţa unui bun stil retoric pe care Tudor Vianu îl descoperea la
prozatori pașoptiști precum Alecu Russo sau Nicolae Bălcescu, identificabil în
special în pasajele introductive ale capitolelor cărţii, unde fac legătura între
prezentul nostalgiei și trecutul „trăirii” în memorie. Ceea ce se găsește adesea
în memoriile pașoptiste, dar nu și la Creangă, este predilecţia pentru anecdota
relevantă istoric și pentru tabloul de moravuri. Memorialistul pașoptist știe că
scrie despre o lume care nu mai există și de aceea dorește să o ateste cu toate
mijloacele disponibile: evocarea unor personalităţi cunoscute, indicarea unor
obiceiuri exotice dispărute, cu sublinierea apăsată a exotismului lor. Simptomatic este, de pildă, O călătorie de la București la Iași înainte de 1848, text în
care Ion Ghica descrie avantajele călătoriei cu trenul în locul trăsurii de poștă,
marcând totodată data care trebuie socotită esenţială pentru emanciparea de
epoca veche, deși după 1848 trăsura de poștă a mai funcţionat decenii întregi
(Ghica 2014: 169–173). Creangă nu nesocotește nici el importanţa prezentării
monografice a unei realităţi culturale, aceea a satului, necunoscută multora
dintre cititorii săi, pe care îi provoacă, punându-le în faţă un lexic uneori
straniu și inexplicabil, precum nomenclatura tehnică a unui atelier de
1
ciubotărie moldovenească . Însă intenţia monografică nu ia decât rareori o
formă explicită, și atunci este imediat amendată de autoironie („Dar ce-mi bat
eu capu cu craii și împăraţii, și nu-mi caut de copilăria petrecută în Humulești
și de nevoile mele?” [Creangă 1996: 147]) și corijată prin reîntoarcerea la
povestire.
Dar cea mai importantă tehnică compoziţională a Amintirilor constă în
capacitatea autorului de a-și transforma autobiografia într-o „viaţă exemplară”
1

Pentru o discuţie a retoricii regionalismelor la Creangă, vezi Mironescu 2012:
643–645.
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care rezumă bătălia culturală esenţială a secolului, așa cum Creangă însuși o
prezintă. Trecerea eroului prin școli, sentimentele sale de deplină încredere și
atașament faţă de sat și valorile sale, trauma ruperii de obârșie pentru a pleca la
învăţătură la oraș codifică, în cele din urmă, ideea satului românesc tradiţional
ca „paradis în destrămare”, ameninţat de forţele modernităţii. Acest sens unitar
organizează naraţiunea episoadelor copilăriei din Amintiri, astfel încât niciuna
dintre întâmplările istorisite nu rămâne separată de ansamblu și nu îi schimbă
semnificaţia. Datorită organizării materialului narativ într-o formă atât de
solidară și expresivă, nu rare au fost opiniile critice care au preferat să vadă,
2
metaforic, în memoriile lui Creangă un „roman” . Această impresie critică,
exprimând admiraţie faţă de performanţa estetică a lui Creangă, neglijează să
amintească cealaltă performanţă operată de către memorialist, și care este chiar
mai impresionantă: cea de a face o biografie modestă și neimportantă sub
raport istoric să devină un monument literar care formulează una dintre temele
cele mai pregnante și mai durabile ale dezbaterii culturale a secolului, cea
privind resursa identitară a satului și necesitatea de a opune ceva spectrului
modernităţii. Așa cum arată articolul prezent, trebuie să includem în formula
performanţei literare a Amintirilor din copilărie o latură estetică, a compoziţiei
și retoricii, dar și una culturală, ţinând de ideea autohtoniei, a apartenenţei, a
valorizării spaţiului biografic. Performanţa crengiană se construiește printr-o
utilizare ingenioasă a celor două direcţii, profitând de continuitatea temelor
memorialisticii pașoptiste în generaţia următoare și ridicând cu abilitate mizele
acesteia.
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Memories of My Boyhood or What Makes a Memoir a Masterpiece
The paper discusses Ion Creangă’s celebrated memoir written în the 1880s in
the context of the expectations that his readership at the time might have had based on
the other prestigious memoir-writings available to them in Romanian literature. After I
identified several traits of the romantic memoir in works by Dinicu Golescu, Alecu
Russo, Ion Ghica, G. Sion, Vasile Alecsandri, Ion Heliade Rădulescu, Grigore
Alexandrescu and others, I paralleled Creangă’s book to theirs. Since these writers from
an earlier generation wrote publicly-spirited, didactically enclined, history-centered
memoirs of a group rather than of an individual, Creangă’s appear almost
individualistic and concerned with intimacy and private feeling rather than with
historic circumstance. However, I argue that Creangă does have an ideologic “agenda”,
that he cleverly hides from view, and that behind his longing for a return to the
anonymous and carefree age of childhood lays more that an aspiration towards lost
innocence. The mountain village of his youth is presented as a haven from modern
social change and a cradle of cultural continuity. In this way, Creangă prolonged the
ideological debates of his time (about the seat of cultural identity and the resistance to
modernity) by using better aesthetic craftsmanship and by turning his biography into a
highly complex version of the cultural challenges of his century.
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Spaţiul ieșean: capitală provincială,
„hartă mentală”, lieu de mémoire
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Spaţiul moldav, aflat la periferia culturii naţionale, se constituie drept o
1
contra-identitate faţă de centrul reprezentat de Muntenia, având capitala în
București, în sensul că urmărește găsirea unor diferenţe specifice faţă de
modelele străine și configurarea unei identităţi culturale proprii, revendicate de
la o tradiţie culturală locală. Voi întreprinde, în cele ce urmează, un demers de
reconstituire a literaturii din perspectiva geopoliticii literare, trasând o hartă
conectivă între Centru și Provincie și reevaluând, implicit, potenţialităţile și
însemnătatea „marginalităţii” (cf. Ungureanu 2007). Dacă Muntenia este cea
care dă tonul și direcţia modernizării, Moldova se prezintă drept o frână în
calea progresului și a schimbărilor înfăptuite cu o viteză copleșitoare, mizând
pe un model „organicist”, investind în tradiţia culturală existentă și realizând
sensul continuităţii cu trecutul. Formele moderne aduse prin contactul cu
spaţiul francez și introducerea bruscă a acestora în spaţiul românesc, deplasarea capitalei de la Iași la București, iar mai târziu exodul intelectualilor care
părăsesc capitala provincială a Moldovei în favoarea centrului, pierderea
treptată a întâietăţii politice și culturale conduc la o reacţie de frondă a intelectualilor, tradusă printr-o literatură nostalgică, sentimentală, paseistă, care
invocă mereu vremurile de altădată. Astfel, se poate decripta la autori precum
Sadoveanu și Ionel Teodoreanu o memorie a locului, care fie descinde în începuturile imemoriale creând o mitologie a locului (Hanu Ancuței), fie evocă
trecutul recent și lumea de altădată (Locul unde nu s-a întâmplat nimic, La
Medeleni). Moldovenismul survine, așadar, nu atât ca urmare a unui conglomerat de trăsături temperamentale, cum credea E. Lovinescu, și nu doar ca o
consecinţă a unor realităţi socio-politice, cât mai ales ca reacţie a unor oameni
de cultură moderni faţă de schimbare. Moldova devine, în consecinţă, un
construct cultural al modernilor, al acelor moderni „certaţi” cu progresul



Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Termenul este utilizat de Jan Assmann pentru a desemna o mişcare de
rezistenţă a periferiei faţă de centru, a culturilor marginale faţă de alte culturi resimţite
drept superioare.
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radical, al antimodernilor în accepţia lui Compagnon, care încearcă să refacă
timpul fracturat prin apelul la continuitate și memorie.
Inventarea moldovenismului
În Spiritul critic în cultura românească, Ibrăileanu distinge între
criticismul moldovenesc și radicalismul mimetic al muntenilor, observând că
personalităţi precum Alecu Russo sau Mihail Kogălniceanu au îmbrăţișat
moderantismul, datorat spiritului critic ce și-a făcut apariţia în Moldova, ca
urmare a unei configuraţii sociale particulare, o atitudine mentalitară specifică
și o tradiţie culturală accentuată. Absenţa unei clase de mijloc înclinate către
revoluţie și inovaţie a condus la o viziune „organicistă”, opusă revoluţionarismului muntean. Mai mult chiar, Moldova este spaţiul unei tradiţii culturale datorate influenţei polone, dar, mai ales, existenţei „curentului poporan”,
care înseamnă, în viziunea criticului ieșean, „cunoașterea literaturii populare și
utilizarea ei ca îndreptar pentru literatura cultă” (Ibrăileanu 2010: 50). Pentru
Ibrăileanu, așadar, poporul, simbol identitar, extrapolat la întreaga naţiune,
devine construcţie literară, imaginară, un instrument de emancipare literară și
cucerire a unei culturi înalte în numele unei culturi folclorice putative. Literatura folclorică reprezintă, prin urmare, o arhivă a memoriei culturale, devine
patrimoniu cultural. Memoria culturală, așa cum arată Jan Assmann, se
deosebește de memoria colectivă (Maurice Halbwachs), nefiind suficientă
împărtășirea amintirilor în cadrul unui grup social; ea este o memorie artificială, construită de specialiști, instituţionalizată și sancţionată istoric, ce operează cu forme simbolice, care sunt stabile și situaţional-transcendente. Prin
memoria culturală se pot realiza conexiuni mai adânci cu trecutul (chiar cu un
trecut care merge pînă la originile lumii), întrucât ea ţine de perpetuarea
tradiţiei, transmiterea sensului și conservarea identităţii, inerente pentru
coeziunea unei societăţi (Assmann 2013). Înţelegem, astfel, parti-pris-ul lui
Ibrăileanu, în contextul sincronizării cu valorile europene și al rupturii faţă de
trecut, ca demers de consolidare a unei tradiţii culturale (care, de altfel, este
foarte tânără), o încercare repetată de construcţie și, chiar mai mult, de
invenţie a unei identităţi culturale specifice, neasimilabile altor culturi europene. De aceea Moldova poate fi văzută drept spaţiu de referinţă, entourage
2
materiel al memoriei, investit cu un conţinut simbolic de scriitorii care deplâng
trecutul său glorios, vechile clase boierești („unde sunt boierii de odinioară?”,
se întreabă Mihail Sadoveanu excedat de formele noi) sau atmosfera senină de
patriarhalitate, dar este necesar să înţelegem că acest paseism este filtrat prin
lentilele prezentului și de aceea, spuneam, devin bunuri simbolice. Investigând
2

Maurice Halbwachs stabileşte o interrelaţie între memoria colectivă şi fixarea
sa într-un spaţiu fizic, arătând că permanenţa spaţiului conferă stabilitate grupului, în
timp ce grupul modelează spaţiul conform propriei imagini identitare.
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locurile memoriei, Pierre Nora atrage atenţia asupra deosebirii dintre memoria
vie, spontană, care este lipsită de sentimentul istoriei, și memoria-distanţă
(mémoire-distance), care funcţionează ca o mnemotehnică culturală cu rolul de
a dura trecutul în forme simbolice pentru a-l putea aduce în prezent. Este
important să înţelegem caracterul instituţionalizat al memoriei culturale,
deoarece autori precum Ibrăileanu, Sadoveanu sau Ionel Teodoreanu sunt
destul de lucizi pentru a accepta modernizarea ca pe o fatalitate necesară, dar,
prinși în mersul istoriei, încearcă să înnoade realităţile prezente de lumile „mai
bune” apuse (întotdeauna trecutul pare mai luminos decât prezentul).
Moldovenismul, în consecinţă, poate fi înţeles doar în relaţie cu tranziţia
spaţiului românesc către modernitate, constituind, la rândul lui, o altă faţetă a
modernităţii (modernitatea retro, cum spune Paul Cernat), îndrăgostită de
trecut.
Plonjarea în trecut ascunde, totuși, diverse capcane, iar scriitorii
moldoveni analizează în chip lucid consecinţele unei îndelungate trăiri în
trecut. Odată cu strămutarea capitalei la București, odată cu plecarea
intelectualilor în capitală (Junimea părăsește capitala Moldovei în 1885),
scriitorii ieșeni resimt un exil cultural, regăsindu-se la periferia spaţiului
românesc. Din această „pierdere” a Iașului se naște o literatură nostalgică,
sentimentală, care evocă mereu vremurile apuse. Apelul la memorie devine,
așadar, un liant între prezentul decadent și un trecut plin de glorie. Cu toate
acestea, există o concatenare de nostalgism și ironie, de paseism și progresism,
atât Sadoveanu, cât și Ionel Teodoreanu realizează, pe lângă configurarea unei
mitologii a locului, o demistificare, ironizând apatia moldovenilor care se
complac în evocarea trecutului fără a aduce nici un beneficiu prezentului. Imaginea Iașului, așa cum transpare ea la Sadoveanu și Ionel Teodoreanu, este cea
a unui oraș degradat, ruinat, care se agaţă de trecutul luminos doar pentru a-și
conștientiza mai bine decăderea. Mă interesează, așadar, nu doar condiţiile
istorice, sociale și culturale care conduc la această decădere, dar și felul în care
acestea modelează literatura, ca topos ficţional. Introducând conceptul de geocritică, Bertrand Westphal accentuează asupra caracterului transgresiv al
spaţiului, urmărind modul în care spaţiul-referent se transsubstanţiază în
ficţiune. Putem vorbi, de aceea, de o „deteritorializare” a spaţiului geografic,
secundat de o „reteritorializare” literară (Bertrand Westphal 2007: 34–35). În
acest mod, prin integrarea sa în literatură, spaţiul se semiotizează, capătă acel
caracter simbolic operat de memoria culturală.
Cetatea de „peste” vremi
O mitologie a locului creează Mihail Sadoveanu în Hanu Ancuței, dar nu
atât prin cartografierea unui spaţiu geografic îndepărtat în timp se face simţită
emergenţa trecutului, cât mai curând prin coloritul pe care îl imprimă
atmosfera, căci, dincolo de ingerenţa unor indici temporali în text, ce dau
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seama de un trecut relativ recent, importantă este impresia atemporalităţii,
iluzia încremenirii în timp. Mariana Neţ dezvoltă, în O poetică a atmosferei,
ideea conform căreia atmosfera ia naștere atunci când lumea pe care o descrie a
dispărut sau a devenit inaccesibilă, constituindu-se ca lume posibilă, „aproximativă”. În Hanu Ancuței rememorarea unei astfel de lumi se produce în volute,
lectorul având impresia că descinde din ce în ce mai mult în trecut, într-un
trecut aproape mitic: mai întâi, timpul povestirii evocă o lume aproape
fantastică, în care funcţionează credinţe arhaice (cartea cu zodii, semnele
prevestitoare de belșug etc.), iar în al doilea rând, acest illo tempore este în
câteva rânduri discreditat de povestitorii înșiși, care imaginează, la rândul lor,
un trecut cu mult mai măreţ decât prezentul. Iată „tânguirea” lui Ienache
coropcarul din povestirea Cealaltă Ancuță: „Într-adevăr, în vremea veche s-au
întâmplat lucruri care astăzi nu se mai văd [...]. Acum nici nu mai sunt oamenii
care au fost, urmă meșterul Ienache [...]. Și iernile pe-atunci erau mai tari”
(Sadoveanu 1954: 515). Cu toate acestea, aceste volute temporale nu se referă
decât la un trecut recent (recent past), care, așa cum arată Jan Vansina, nu depășește mai mult de trei generaţii, funcţionând printr-o memorie comunicativă
(Vansina apud Assmann 2013: 48–49). Dar, așa cum am menţionat deja,
reconstituirea istoriei factice (histoire) este părăsită în favoarea rememorării
sale prin povestire (récit), obţinându-se în final nu o mitografie credibilă, ci un
efect de mit. De ce recurge Sadoveanu la mit pentru a descrie o istorie recentă,
având în vedere că în alte părţi se folosește de date istorice și sociologice precise?
Mitul, așa cum ilustrează Jan Assmann, este un modus memorandi artificial,
conștientizat, ce ţine de memoria culturală, facilitând, prin conţinutul său
simbolic, demersul de „prezentificare” a trecutului, îl face, cu alte cuvinte, mai
accesibil, mai ușor transmisibil. Consider că Sadoveanu urmărește tocmai o astfel
de fixare și conservare a acestui trecut recent, atribuindu-i valenţele mitului.
Mitologia locului pe care Mihail Sadoveanu o încapsulează în Hanu
Ancuței, ca nevoie culturală de a formaliza amintirile și de a le transmite
sensul, este dublată de o demitizare ironică, care ia în deriziune tocmai această
autosuficienţă a spaţiului moldav, izolat în habitudinile sale ce dezavuează
orice formă civilizată care vine din afara sa. Povestea negustorului lipscan,
făcând notă discordantă în seria celorlalte, pune în valoare coliziunea a două
lumi: „lumea nemţască”, a Europei civilizate, industrializate (negustorul călătorește cu trenul), în care domină legea și accesul liber la educaţie (chiar și
fetele merg la școală!) și Moldova patriarhală, refractară la înnoiri:
– Vra să zică, urmă mazâlul, pui în ţâglă n-ai văzut?
– Nu prea.
– Nici miel fript tâlhărește și tăvălit în mujdei?
– Asta nu.
– Nici sarmale?
– Nici sarmale, nici borș. Nici crap la proţap.
– Doamne ferește și apără! se cruci moș Leonte.
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– Apoi atuncea, urmă căpitanul Isac, dacă nu au toate acestea, nici nu-mi pasă!
Să rămâie cu trenul lor și noi cu Ţara Moldovei (Sadoveanu 1956: 551).

Este evidentă ţinta ironiei lui Sadoveanu la adresa moldovenilor care
preferă un trai oriental, cu mâncare și băutură din abundenţă (Păstorel
Teodoreanu ironizează și el această cultură a vinului, consacrându-i o scriere
cronicărească cu vădită intenţie de demistificare) în defavoarea civilizaţiei
occidentale. După acest dialog, Dămian Cristișor își continuă povestirea
punând accentul pe beneficiile pe care le-ar putea aduce contactul cu
Occidentul: industrializarea, suveranitatea legii, accesul liber la educaţie,
reprobate pe rând de ascultătorii săi, în special de ciobanul Constandin, omul
locului, care vine din munţi, dintr-o lume izolată, primitivă, fără punţi de
legătură cu civilizaţia. Odată trecut de Cornu-Luncii și intrat în Ţara Moldovei,
negustorul se vede nevoit să-și plătească „vămile” (este evidentă referinţa la
credinţa populară a plăţii vămilor ca rit de trecere în lumea morţilor, dar,
plasată în acest context, devine pretext al ironiei), descriind periplul „baiderelor
roșii” pe care le dă în chip de mită vameșilor, hoţilor, „privighetorilor”,
bisericii. Întregul episod mizează pe contrastul dintre civilizaţia occidentală și
cea locală, inducând un efect de telescopare a identităţilor. Astfel, se poate
constata o atitudine echivocă faţă de spaţiul moldav: pe de o parte, el este văzut
drept un lieu de mémoire, cu o mitologie proprie, un soi de genius loci care
transcende reperele temporale (nu întâmplător hanul are aspect de cetate,
sugerându-se fixitatea sa în timp), iar, pe de altă parte, transpare un revers
ironic, care ţintește tocmai acest spaţiu anemic, autolatru, ce reprobă progresul,
considerându-se suficient.
Citadela plictisului
Destrămarea vechii orânduieli și dislocarea vechilor forme sociale odată
cu infiltrarea modernităţii în spaţiul românesc prin contactul cu Apusul,
realizarea unirii Principatelor, urmată de reformele lui Cuza, conduc, în
literatură, la apariţia unui ethos al amintirii care deplânge organicitatea acelui
Ancien Régime, scufundat într-o atmosferă de ideală patriarhalitate, în care
funcţionau legi nescrise, prestabilite în chip tacit de către ţărani și boierii
pământeni. Declinul aristocraţiei, ai cărei reprezentanţi sunt răzeșii și
boiernașii locali, este urmată de ridicarea unei clase noi de negustori și funcţionari (așa-zișii „ciocoi”), ca o consecinţă a capitalizării și urbanizării târgurilor,
dar considerată parazitară și impură de localnicii care își revendică autenticitatea prin nobleţea vechimii. Astfel, sămănătorismul emerge ca reacţie faţă de
această modernitate ce corupe moravurile vechii lumi, proiectând o privire
idealizatoare asupra trecutului, care devine, în noul context social, patria
pierdută faţă de un prezent degradat (temă care apare, spre exemplu, la Duiliu
Zamfirescu sau la Brătescu-Voinești). O altă consecinţă adusă de unirea de la
1859, indispensabilă pentru circumscrierea unei identităţi moldovenești, este
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strămutarea capitalei la București, care atrage ca un magnet o serie de oameni
de cultură, scriitori și artiști, lăsând Iașul în părăsire. Această periferizare a
Moldovei faţă de noul centru politic și cultural se traduce printr-o adâncire a
nostalgismului care contemplă gloria apusă a fostei capitale.
Tema dezrădăcinării vechilor clase sociale prin intruziunea elementului
alogen disolutiv, coroborată cu declinul metropolitan al Iașului în faţa noii
capitale, face obiectul romanului Locul unde nu s-a întâmplat nimic, dar, așa
cum observă Angelo Mitchievici, la Sadoveanu, sămănătorismul este rafinat de
un gust decadent, căci există o întretăiere tematică între invocarea unei lumi
rurale dezabuzate de penetrarea formelor moderne și tonalitatea elegiacă a
cetăţii în ruine: „Deplângerea decadenţei aristocraţiei este o temă comună atât
economiei rusticizante a spaţiului rural, cât și dinamicii «progresiste» a
spaţiului citadin, ceea ce face posibilă întâlnirea sămănătorismului cu decadentismul” (Mitchievici 2011: 502–503). Încercând să creioneze „geografia
plictisului său”, Lai Cantacuzino cartografiază spaţiul ieșean supus diseminării
moderne. Astfel, geografia sa îi cuprinde pe autohtoni, „copii ai propriului
pământ”, „vechii plugari mărginași de odinioară”, dar care se rușinează în
prezent de originile lor, căutând să parvină, așa cum este Vasile Mazu,
coexistând cu „urmași ai boierimii în declin”, apoi evreimea de mahala, dedată
la negoţul de amănunt și „nobleţea financiară”, reprezentată de evreii scăpătaţi
de pe urma capitalizării, noii îmbogăţiţi, ce se prezintă drept o categorie asimilată totuși spiritului locului (Goldmann își mărită fata tot în urma unei
căsătorii aranjate, în acord cu tradiţia locului), educată, la curent cu noile
apariţii din librăriile ieșene (de o cultură mediocră, totuși, având în vedere că
romanul care circulă este Misterele Parisului al lui Eugène Sue). Modernitatea
este asociată, așadar, cu noua clasă parazitară, similară „fenomenelor vechi de
invazie”, care destructurează vechea orânduire socială, anihilând-o. Nu întâmplător educaţia Dariei Mazu este, în viziunea prinţului, o formă de „destrăbălare intelectuală” menită să denatureze lumea primitivă în care se găsește.
Lai Cantacuzino simpatizează, așadar, cu oamenii locului, în pofida faptului că
este la rândul lui un venetic, însă acest suspin după patriarhalitatea pierdută nu
trebuie confundat cu o identificare reală cu aceasta, fiind, de fapt, un atribut al
intelectualului excedat de surplusul de civilizaţie la care este supus, e gustul
colecţionarului pentru lucrurile vetuste, antice. Nostalgia, se cuvine să
menţionez, nu traduce neapărat sentimentul apartenenţei la spaţiu, timp sau
grup social, ci este mai curând o categorie mentală și culturală (în același fel,
există o nostalgie a occidentalului pentru lumile orientale, a meridionalului
pentru lumea nordică sau a contemporanului pentru evi istorici demult apuși),
mentală, pentru că presupune o detașare raţională de trecut și o conștientizare,
de fapt, a failibilităţii memoriei, și culturală, întrucât operează în mod
reducţionist cu forme simbolice, interpretând trecutul après coup, prin prisma
unor achiziţii culturale, și nu a unei experienţe personale.
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Biografia personajului ne pune în vedere că Lai Cantacuzino este un
intelectual rafinat, „doctor în drept de la Paris”, cu o genealogie nobilă (este
descendent al împăraţilor bizantini), deţinând o impresionantă bibliotecă,
privind lenea ca pe o plăcere și făcându-și din plictis, acel dolce farniente, o
filozofie de viaţă (în acord mai curând cu bizantinismul decât cu
moldovenismul său). Chiar interesul pentru acest „exemplar de aglomeraţie
urbană” pare a fi filtrat prin „ochiul estetului” (nu întâmplător îi place să ţină
prelegeri despre monografia proiectată, chiar dacă interlocutorii săi dau semne
de plictiseală, având gustul autolatru pentru propriul discurs), deplângând, în
același fel, patriarhalitatea pierdută și izolarea sa într-un oraș „fără stil, fără
plan și fără caracter”, în care nu este loc pentru drame și pasiuni. Iașul apare ca
un loc al recluziunii, al închistării totale, cu reflexe primitive și convenţii
încetăţenite de o tradiţie îndelungată, în care plictisul este o fatalitate de
neînlăturat, iar dramele sunt trecute sub tăcere (un omor face foarte puţină
vâlvă, după care este dat uitării). Pentru Lai Cantacuzino, Iașul este un
„simulacru de capitală”, oraș de o urbanitate precară, neiluminat pentru că scrie
„lună la calendar”, cu străzi nepavate, oraș cu poeţi și fără edili, cum ar spune
Ionel Teodoreanu, în care orice mișcare nu este decât iluzie. Astfel,
rememorarea trecutului este însoţită, la Sadoveanu, de decepţia privind
stăvilirea progresului, suspinul după idealitatea pierdută este coroborat cu
dorinţa de a aduce Iașului gloria de odinioară. Într-un roman de tinereţe
(Însemnările lui Neculai Manea), Sadoveanu configurează o geografie a locului
prin evidenţierea micilor drame, a „poveștilor de dincolo de liniște”,
discreditând mitul conform căruia Moldova ar reprezenta o insulă a fericiţilor,
un exil binefăcător, dincolo de „fluviul răutăţii omenești”. De fapt, această
citadelă a plictisului înghite orice pasiune, orice dinamică interioară,
anemizând simţurile, așa cum spune Radianu, intelectualul alcoolic, degradat:
N-am simţit nimic în jurul meu, n-am putut face nimic în lumea asta, nu m-am
simţit îndemnat să fac nimic, și încet-încet mi-au amorţit simţirile; tot ce-aveam
bun în mine s-a dus, repede s-a mistuit, repede s-a risipit, ca și începutul acela
de dragoste (Sadoveanu 1955: 373).

Dacă Ion Radianu își duce degradarea până în pânzele albe, până la dispariţia oricărui sentiment de rușine, Neculai Manea se va complace, în cele din
urmă, într-un trai tihnit, identificându-se cu fericirea iluzorie a locului. Tema
revine în Locul unde nu s-a întâmplat nimic, numai că Lai Cantacuzino este un
intelectual de altă factură decât Ion Radianu și Neculai Manea. De aceea starea
de blazare și marasm intelectual nu rezonează neapărat cu lasitudinea spaţiului,
plictisul prinţului, acea „lene de plăcere” despre care vorbește chiar el, fiind, de
fapt, un privilegiu al aristocratului, care recuză dogmaticul cult al muncii în
favoarea deliciului rafinat al contemplaţiei. Fiecare acţiune a prinţului Lai
Cantacuzino este menită eșecului, ca într-o înlănţuire de acte ratate. Între
vânătoare, iubire și scris (triadă care se regăsește și la Alexandru Odobescu în
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Pseudokynegetikos) se stabilește o relaţie de interdependenţă. Iată episodul în
care Lai Cantacuzino este pe punctul de a o săruta pe Daria: „În clipa când
trebuia să-și îmbrăţișeze eleva, domnul Lai constată că e deosebit de emoţionat
și că, desigur, viaţa lui dobândește o complicaţie delicioasă” (Sadoveanu 1957:
561). Este evident că pentru prinţul bizantin nu emoţia în sine contează, ci estetizarea ei, impresia pe care reușește să o imprime raţiunii (verbul „a constata”
ţine, până la urmă, de o deducţie logică, traduce aproape un calcul matematic).
La vânătoare, Lai Cantacuzino are un câine care, deși se sperie de zgomotul
puștii, este educat după „cele mai precise canoane englezești”, pentru că nu
contează prea mult rezultatul final, ci eleganţa disimulată, teatralitatea gesturilor, la fel cum monografia proiectată nu va fi niciodată dusă la bun sfârșit,
lăsând locul unor ample divagaţii gratuite.
Robinson Crusoe și păpușa Monicăi
Tema decadenţei Iașului apare și în La Medeleni. Există, în romanul lui
Ionel Teodoreanu, o axă conectivă ce corelează universul intim, spaţiul privat,
dominat de o memorie afectivă, și universul exterior al orașului Iași, întrevăzut
prin lentilele unei memorii culturale. Un astfel de spaţiu-cheie pentru
construirea acestei dinamici este mansarda cu vechituri în care Dănuţ își
petrece ultimele momente ale copilăriei de dinainte de plecarea sa la București.
Este vorba despre un spaţiu izolat, recluzionar, un soi de halou al amintirilor, în
care sunt surghiunite obiecte ce refac memoria familiei. Obiectele, așa cum
arată Jean Baudrillard, își transcend practicabilitatea prin imprimarea unor
trăsături inesenţiale ce ţin de nevoi mentale și culturale. De aceea înserierea
obiectelor dintr-un spaţiu ilustrează mai mult decât felul în care acesta este
structurat, reliefând „cum sunt trăite obiectele”, ce valori ale umanului deţin, ce
conduite și relaţii interumane încapsulează. Astfel, în mansardă, pe lângă
mobila Fiţei Elencu, această aristocrată din casa Dumșa, a cărei existenţă este
învăluită în legendă, stau „cărţile, bucoavnele, gromolnicele și ceasloavele”,
apoi „stranii instrumente de muzică – născociri ale unui strămoș meloman și
șui” și portretele strămoșilor care nici nu mai seamănă cu niște chipuri omenești, fiind „icoane ale colbului” (Teodoreanu 1978: 199–200). Cartea, instrumentele muzicale și fotografia devin, în acest caz, simboluri, configurându-se
drept o arhivă a memoriei (nu întâmplător instrumentele așteaptă un strănepot
care să învie spiritul strămoșului), căutându-se o fuziune a trecutului cu
prezentul prin cultivarea unui sentiment al continuităţii. În această atmosferă
statică, încremenită, „în tovărășia unui câne adormit și a unui papagal împăiat”
(spre deosebire de cel bucureștean, care strigă obscenităţi) își ia rămas-bun
Dănuţ de la copilărie, identificându-se cu un Robinson Crusoe care își
părăsește insula. Tot printre vechituri va fi așezată și păpușa Monicăi cu
mesajul de dragoste, marcând, de fapt, sfârșitul copilăriei, căci stocarea unei
experienţe vii în bunuri simbolice reprezintă, nu-i așa, o depășire a acelei
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experienţe, o distanţare și, implicit, uitarea ei, revenirea fiind posibilă nu
printr-o legătură directă, ci mai curând prin apelul la acea mémoire-distance
despre care vorbește Pierre Nora. De aceea, singurele lucruri pe care le vor lua
Dănuţ și Monica din moșia vândută a Medelenilor vor fi cartea și păpușa, ca
mărturii materiale ale copilăriei lor, dar și ca mărturii ale imposibilei întoarceri.
Jean Baudrillard descrie, în Sistemul obiectelor, metamorfozele decorului
de la natura de patriarhalitate pe care o înfăţișează interiorul burghez, cu
„mobile-monument” care circumscriu relaţiile și ierarhiile familiale, ce iradiază
mereu spre un centru (bufetul sau patul), la artificializarea interiorului modern,
destructurat, desprins de relaţia cu umanul și mizând pe funcţionalitatea sa
practică. Consider că o analiză de sociologie a gustului este relevantă nu doar
pentru circumscrierea unor date ale spaţiului privat, dar și pentru configurarea
unui cadru istoric, social și cultural mai larg, întrucât gustul pentru anumite
obiecte, pentru anumite ţinute vestimentare sau amenajări de interioare
traduce, de fapt, particularităţile și tendinţele unei epoci, precum și condiţiile
externe ale desfășurării lor. La Ionel Teodoreanu regăsim contrastul dintre
microarmonia burgheză a moșiei Medelenilor și modernitatea confortabilă a
apartamentului bucureștean din Pitar-Moșu. Camera pe care o ocupă Dănuţ în
vacanţă la Medeleni este dominată de monumentalitatea mobilelor vechi
(oglinzi și candelabre veneţiene, bibliotecă și birou de lemn negru, două
sfeșnice de bronz masiv), care, pe de o parte, marchează inamovibilitatea și
prestanţa simbolică a spaţiului, iar, pe de altă parte, funcţionează ca vestigii ale
unui timp îndepărtat, cel al aristocratului Costake Dumșa. În contrast,
apartamentul din București este organizat după eticheta modernă, având un
„hall parchetat, cu ziduri boltite”, „cu o masă pătrată, patru scaune și un mic
bufet” (faţă de impozantul birou de la Medeleni), atmosferei feminine moldovenești i se opune un aer viril, sportiv, cu arme de vânătoare și florete de
scrimă. Dihotomia ce transpare din descrierea spaţiului intim este preluată
macroscopic de Teodoreanu pentru a pune în valoare opoziţia dintre Iași și
București: în timp ce capitala Moldovei este preocupată de continuitatea tradiţiei, constituindu-se ca loc al memoriei refractar la schimbare, noul centru
reprezentat de București îmbrăţișează ideile revoluţionare, îndreptându-și
privirea către modernitate.
Un alt punct de referinţă al memoriei este casa din Popa Nan, dominată
de figura cucoanei Catinca. În această oază de moldovenism din inima
Bucureștiului se citește „Viaţa românească”, preţuindu-se „blăstămăţiile lui
Patrașcanu” și „minciunile mâncăului Hogaș”, „moldoveni de-ai noștri”, se
mănâncă moldovenește, se vorbește moldovenește și se trăiește moldovenește,
câinele este adus tot de la Iași, iar motanul este și el „moldovan prin lene și
locul nașterii”. Dar ceea ce era învăluit într-un sentiment nostalgic în evocarea
Medelenilor este telescopat, aici, prin critica aceste nostalgii. Este evidentă
intenţia ironică a lui Ionel Teodoreanu în descrierea casei din Popa Nan,
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exagerându-se aproape până la caricatură alergia la muntenism a moldovenilor.
Această ironie a moldovenismului este truvabilă și în descrierea Iașului ca oraș
provincial, tributar gloriei trecute, reprobând orice formă de modernitate și
progres.
În dulcele târgul Ieșilor
Primul război mondial și înfăptuirea idealului naţional al Marii Uniri
marchează un alt moment de tranziţie, cu importante consecinţe în reconfigurarea geopolitică și socială a spaţiului românesc. Unirea din 1918 adâncește
și mai mult dihotomia Centru-Provincie, marginalizarea politică a Moldovei
odată cu deplasarea centrului la București este succedată de o decădere culturală treptată. În noul context, îi revine „Vieţii românești” rolul de odinioară al
Junimii, cel de frână culturală în faţa modernizării, dar în 1927, când își încheie
Ionel Teodoreanu romanul, revista ieșeană își trăia ultimii ani în spaţiul
moldav (este memorabil portretul, reiterat în Masa umbrelor, pe care îl face
romancierul lui G. Ibrăileanu, de ultim mohican al culturii ieșene, reprezentant
al „marilor ieșeni de altădată”).
Iașul este prezentat precum un oraș mort, ce abundă de poeţi și duce
lipsă de edili, cu aspect de gospodărie ţărănească mai mult decât de oraș, în
care „tăcerea spaţiază, ca la sate, lătrat de câini, muget de vite și rare accente
omenești”, trezit la viaţă doar de harabalele de gunoi ale primăriei, un oraș ce
și-a pierdut prestigiul, mândrindu-se cu vestigiile trecutului:
Iașul de altădată a îmbătrânit. Mai este el orașul culturii, orașul ideilor? Da,
pretind ieșenii, dispreţuind de la înălţimea reputaţiei de alţii ctitorită, muncitoarele și poate vulgarele orașe ale României Mari. Nu! Acest oraș bătrân nu știe
să fie bătrân – nu el, biată făptură de ruine – ci oamenii care-l locuiesc, vanitoși,
caricaturizându-i reputaţia din tinereţă. Un oraș nu e intelectual prin numărul
clădirilor culturale unde învăţăceii tineri deprind să ţie condeiul și să deschidă
gura, ci prin marile personalităţi care, cu înălţimea lor meditativă și dominatoare, împrăștie ca o aromă, până departe, și duhul orașului în care s-au
format. Unde-s acești stejari ieșeni, acești plopi ieșeni, acești brazi ieșeni, spre
care ţara să se-ndrepte în procesiuni evlavioase? Eminescu, Alecsandri, Creangă,
Panu? Aceștia au fost, și dimpreună au dominat zarea românească (Teodoreanu
1978: 172–173).

Sentimentul apartenenţei la un trecut măreţ este dublat ironic de
fetișizarea emblemelor trecutului, ca repere identitare ale spaţiului ieșean, așa
încât atașamentul ieșenilor faţă de strada Ștefan cel Mare, grădina Copou sau
teiul lui Eminescu este ridiculizat de autor ca reflex al unei gândiri retrograde,
al unui moldovenism autoscopic ce se hrănește cu fantasmele trecutului uitând
de prezent. Este elocventă concrescenţa dintre nostalgie și ironie la scriitorii de
la „Viaţa românească”, dintre dorinţa copleșitoare de a conserva trecutul și
necesitatea progresului. Dar această demitizare ironică, trebuie să menţionez,
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nu anulează cultul amintirii și privirea îndrăgostită aruncată trecutului despre
care am vorbit, căci, în fond, deconstrucţia unui mit nu înseamnă implicit și
anihilarea, ci mai curând încetăţenirea și evidenţierea sa. Astfel, chiar din
aceste pulsiuni ironice transpare tonalitatea elegiacă, edulcorată,
paseist-romantică a „poemului ruinelor” pe care îl consacră Dănuţ Iașului. Căci
în timp ce privirea lucidă atestă declinul vechii capitale, imaginaţia o
reabilitează printr-un imn al decăderii, „cântecul agoniei și moartea frumoasă”.
Spre deosebire de Mircea și Olguţa, Dănuţ preţuiește simbolismul, întrevăzând,
dincolo de decorativismul și defetismul înregistrate și blamate de cei doi,
farmecul pe care îl are sugestia muzicală, ca factor inconștient al creativităţii
(E. Lovinescu dixit!), astfel încât romanul pe care îl proiectează, concatenare de
romanesc și lirism „înăbușit”, ar trebui să transmită cititorului „impresia de
muzică în vis”. Imaginea spectrelor din mansarda cu vechituri ce marchează
sfârșitul copilăriei se transsubţiază, astfel, în romanul unei lumi dispărute,
crepusculare, dar recuperate, deopotrivă, printr-o memorie livrescă.
Este interesant de observat cum moldovenismul „reacţionar”, condamnat
mereu pentru conservatorismul său retrograd, reușește să integreze în filozofia
sa paseistă reflexe ce provin dinspre decadentism sau simbolism, așa cum se
întâmplă în romanele Locul unde nu s-a întâmplat nimic și La Medeleni. Dar,
până la urmă, cultul memoriei certifică nu o revenire la realităţi care nu mai
există, ci o punere în prezent a trecutului, o interpretare post eventum, filtrată
printr-o serie de achiziţii culturale și grile de lectură de-a lungul timpului. Pe
Lai Cantacuzino nu ni-l putem imagina în ambianţa de senină patriarhalitate
pe care o regretă, fără ingerenţa unei civilizaţii sofisticate și hiper-rafinate,
posibilă mai curând într-un spaţiu artificial precum castelul lui Des Esseintes
decât în provincialul „târg al Ieșilor”, la fel cum nici romanul crepuscular pe
care îl proiectează Dan/Dănuţ Deleanu nu ar fi posibil în lipsa declinului
metropolitan al Iașului. Discursul memoriei ajunge, astfel, la un paradox:
intelectualul deplânge abisul care îl desparte de trecut, dar se găsește, în același
timp, în imposibilitatea de a renunţa la reflexele sale culturale care îl leagă de
prezent.
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The City of Iasi: Peripherical Capital,
“Mental Map”, lieu de mémoire
This paper tries to set out a connective map between Centre and Periphery,
reinvesting and outlining the potential and the importance of marginality in the
Romanian literary space. While Bucharest is the centre that embodies the direction
towards modernism, advocating for the need of synchronism with European values,
the city of Iași becomes a counter-identity (Jan Assmann), in the sense that it struggles
to carve a specific national identity differing from the foreign models, an identity
which would prolong an existent cultural tradition. Therefore, the rapid change
brought by the new modern forms, the shift of the capital from Iași to Bucharest, the
departure of a great amount of intellectuals from the old capital to the new centre, the
loss of political and cultural primacy, all these conditions lead to an „anti-modern”
reaction of the Moldavian writers, imbedded in a nostalgic sentimental literature that
evokes the glorious past of Iași. Having this connective map in mind, I seek to give a
hypothetical definition of the concept of „moldovenism”. Rejecting E. Lovinescu’s
ethno-psychological theory, and relatively accepting G. Ibraileanu’s sociological study
regarding the identity of „moldovenism”, I want to mark out the fictional feature of
this concept, because „moldovenism” is in fact a cultural construction, the invention of
some modern intellectuals that react against the speeding process of modernization,
embracing an „organic” model that articulates the links a culture (especially a young
one) must have with its past and tradition. In this perspective, Moldova becomes a lieu
de mémoire (in Pierre Nora’s acceptance) that seeks to store the past in a symbolic
capital and encapsulate it in the present. This memory of place can be depicted in the
work of some Moldavian writers such as Mihail Sadoveanu (in Hanu Ancuței and Locul
unde nu s-a întâmplat nimic) and Ionel Teodoreanu (in La Medeleni), but the mythology
of the space they imagine is always subverted by an ironic reverse, so that the
nostalgia and the enamoured discourse on the past is doubled by the critique of the
moldovenism that indulges itself in the glorious past forgetting about the present
progress.
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Jurnalul fericirii şi strategiile subversiunii culturale.
Aluvionări memorialistice în eseistica lui N. Steinhardt1
Adrian Mureşan
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Faptul că N. Steinhardt a „deversat” părţi din celebrul său jurnal în
eseistica anilor ‘70–‘80 nu mai constituie demult o surpriză (Ardeleanu 2009:
247–270). Aceste contaminări memorialistice ale materialului eseistic au constituit, în cazul său, una dintre strategiile subversiunii culturale şi, totodată, una
dintre formele de a induce în eroare cenzura.
Să amintim aici câteva date de istorie literară, necesare scurtei noastre
investigaţii: Jurnalul fericirii este conceput între 1969 şi, probabil, finalul anului
1971. Confiscat în decembrie 1972, textul este rescris din memorie şi astfel va
lua naştere o a doua versiune a jurnalului. Prima versiune îi este restituită,
însă, în 1975, spre bucuria autorului care intenţionează acum o unificare a celor
două versiuni. În sfârşit, în 1984, este reconfiscată versiunea originală a
textului, însă autorul reuşise deja să pună la adăpost copiile textelor sau chiar
să le trimită la Paris, lui Virgil Ierunca şi Monicăi Lovinescu.
Nu doar datorită caracterului memorialistic, aşadar non-ficţional,
îndeajuns de incomod la nivel confesiv (un jurnal de detenţie politică) şi lipsit
de reţineri în privinţa curajului „mărturisitor”, nu exista posibilitatea ca
Jurnalul fericirii să vadă lumina tiparului înainte de 1989 (aşa cum au avut-o,
de pildă, alte întreprinderi literare cu un ridicat potenţial subversiv din această
perioadă, precum Zahei Orbul, Cel mai iubit dintre pământeni sau chiar Luntrea
2
lui Caron ), ci şi datorită vehemenţei şi, nu mai puţin, subtilităţii convingerilor
anticomuniste şi antitotalitare în care se fortifică discursul lui Steinhardt după
ieşirea din detenţie.

1

Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/S/140863,
proiect strategic ID 140863 (2014), cofinanţat din Fondul Social European, prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

Doctorand al Universităţii din Bucureşti.
2
În cazul romanului lui Lucian Blaga, trebuie menţionat că acesta a fost publicat
trunchiat: scurte fragmente au apărut, treptat, începând din 1967 până în 1989 (cf.
Sanda Cordoş, în Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coord. Ion Pop, ClujNapoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, p. 391).
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Paradoxal (deşi acest cuvânt riscă a se demonetiza în cazul lui Steinhardt,
devenind deja un loc comun în steinhardtologie), această fortificare în anticomunism se realizează în paralel cu asimilarea unui nou proiect existenţial, şi
anume acela al iubirii cristice, care îl va conduce pe rebelul conservator de
altădată la toleranţă, relativism, ecumenism. Această triadă manifestată
invariabil în discursul postbelic al lui Steinhardt suportă, însă, nuanţe din cele
mai diverse, într-un singur context: atunci când în discuţie intervine aspectul
totalitar, politic, în principiu comunist, cu tot ceea ce presupune acesta sub
aspect ideologic. În aceste situaţii, în maniera paradoxală binecunoscută,
criticul sau eseistul cunoscut îndeobşte pentru lipsa de sistem şi de verdict
critic, pierdut adesea în asociaţii pe cât de erudite, pe atât de forţate, şi în familiarităţi descurajante pentru integritatea (şi integralitatea) actului critic, pare că
îşi regăseşte busola şi cadenţa discursului. Sistemul critic, re-ordonator al
ideilor culturale şi re-distribuitor al mizelor, devine acum unul întru totul
insolit, însă nu mai puţin funcţional: subversiunea, în formele ei culturale binecunoscute (răstălmăcirea, nesupunerea, lectura în răspăr).
Începută discret, după părăsirea spaţiului concentraţionar, în urma
graţierii din 1964 a deţinuţilor politici, cariera de oponent al regimului debutează pentru Nicu-Aureliu Steinhardt cu aşa-numitul „deceniu al traducerilor”,
dublat în viaţa socială şi personală de umilinţele la care erau supuşi foştii
(puţini) deţinuţi reticenţi în a semna un contract, fie şi minimal, de colaborare
cu regimul. De la simplul praf în ochi până la deranjul cauzat de conceperea şi
de pericolul circulaţiei Jurnalului fericirii şi a altor texte ale sale şi de relaţiile
cu emigraţia românească sau cu „Europa Liberă”, Steinhardt învaţă, adesea pe
propria piele, să se apere singur împotriva a ceea ce numeşte el „univers concentraţionar, proces kafkian, joc de tip domino, labirint sau cameră de anchetă”
(Steinhardt 2008: 48) şi face cunoscute, ulterior, atât direct, cât şi indirect, o
sumă de elemente relevante în ordinea unei gramatici a subversiunii culturale.
Katherine Verdery, Virgil Bulat şi Virgil Ciomoş depun mărturie: după ce, în
1987–1988, „cota” subversivă îi creşte simţitor, iar criticile sale la adresa regimului se înteţesc (într-un consens, de altfel, cu un număr crescând de voci contestatare din sfera culturală), Steinhardt este gata să se solidarizeze cu Doina
Cornea, însă prietenii (în special V. Bulat) îl sfătuiesc să fie mai reţinut, datorită
stării sale precare de sănătate. Inima scriitorului cedează în martie 1989, iar la
înmormântarea sa, mănăstirea Rohia este efectiv asaltată şi împânzită de
securişti.
Privind astfel lucrurile, este evidentă imposibilitatea apariţiei Jurnalului
fericirii înainte de căderea comunismului. Trebuie luat în calcul aici şi faptul că,
spre deosebire de profilul subversiv al eseisticii lui Steinhardt, Jurnalul fericirii
întruneşte nu doar un potenţial subversiv, al unei opoziţii mediate şi pretextate
estetic şi literar, ci chiar şi unul al rezistenţei prin cultură, cu alte cuvinte, o
naraţiune literară cu valoare de document, de „testament politic”. Ne vom
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ocupa, dintr-o astfel de perspectivă, în cele ce urmează, de primele două volume de
eseuri cu care Steinhardt se reafirmă în viaţa literară, după ieşirea din detenţie.
Între viaţă şi cărţi (1976)
Steinhardt se adevereşte, însă, a fi nu doar un maestru al „deversărilor”,
3
ci şi unul al rescrierilor. Deşi se pare că este depus la editură în 1972 , volumul
Între viaţă şi cărţi va vedea lumina tiparului abia în 1976, suferind, pe deasupra,
şi de multiple intervenţii şi eliminări operate de către cenzură. Acest re-debut
al lui Steinhardt a constituit o surpriză pentru cei mai mulţi cititori, nu însă şi
pentru cei care îi cunoşteau textele încă din perioada „Revistei Fundaţiilor
Regale”. Formele de revizuire operate de Steinhardt asupra textelor sale de
tinereţe care urmau să susţină mixtura de nou şi vechi a volumului din 1976
sunt, după cum vom vedea, următoarele: rezumarea, reformularea, conservarea
şi evidenţierea unor pasaje prin eliminarea altora, extensiunile, precum şi nu
mai puţin semnificativa introducere sau accentuare a componentei subversive.
4
Scriind despre L’homme révolté , Steinhardt abordează tema relaţiei
camusiene dintre crimă şi risc, distingând, pe urmele scriitorului francez, între
mai multe tipuri de crimă. Distincţia (totuşi, riscantă, atâta timp cât crima
rămâne tot crimă) se face, crede Steinhardt, între crima care antrenează
punerea în joc a libertăţii, alimentată fiind de sacrificiul în numele ideilor profesate (fie şi pentru o cauză nedreaptă), şi crima poruncită din birou, „la rece şi
fără pericol”, decretată de Camus drept „stadiul cel mai de jos al corupţiei
spirituale” (Steinhardt 2010 : 92). Steinhardt se dovedeşte aici un spirit analitic
şi un împătimit al nuanţelor, un cercetător atent al talerelor, al unghiurilor şi al
gradelor, capabil şi oricând dispus, la fel ca şi în alte dăţi, a distinge între
machiavelisme relative şi machiavelisme absolute. La nivel tehnic, ceea ce operează Steinhardt în acest caz constituie o extensiune, de fapt, a unui pasaj
(Steinhardt 2008: 457, 638) din Jurnalul fericirii: „deversarea” este urmată de o
aprofundare a temei camusiene. Sub aspect subversiv, primele aluviuni
memorialistice din eseistica steinhardtiană a anilor ‘70 încep, totuşi, timid: în
cazul nostru, legătura, transparentă în pasajul cuprins în jurnal, dintre crimele
3

Conform unei scrisori trimise lui Virgil Ierunca (v. Dumnezeu în care spui că nu
crezi. Scrisori către Virgil Ierunca (1967–-1983), Bucureşti, Editura Humanitas, 2000, p. 204).
Dacă e să acordăm credit, însă, unei note semnate de informatorul „I. Alexandrescu”,
volumul ar fi fost predat editurii abia în octombrie 1973 (cf. ACNSAS, Fond informativ,
Dosar nr. 207, vol. 5, ff. 94–95).
4
Însăşi abordarea într-un eseu a unei astfel de cărţi putea fi socotită provocatoare:
pe urmele unor Waldemar Gurian (L’Avenir du bolchevisme, 1935) sau Élie Halévy (L’Ère
des tyrannies, 1936); Camus, la fel precum Czeslaw Milosz sau Hannah Arendt, subliniază
puternicul grad de conaturalitate dintre nazism şi stalinism (dreptul şi datoria de a ucide)
şi demască dimensiunea religioasă a „promisiunii” comuniste, precum şi rolul mesianic
acordat proletariatului (Camus 1994: 207–208).
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comandate din birouri şi autorii acestora („toate aparatele tiraniilor calcate pe
model mafiotic” – Steinhardt 2008: 457), rămâne, în eseul apărut în 1976, într-o
discretă umbră. Steinhardt lucrează, încă, prin învăluire.
Fragmentele fără probleme ideologice, non-subversive, sunt, în mod
firesc, „deversate” cu mult mai multă uşurinţă, uneori trecând aproape
neobservate în economia textelor eseistice. Astfel se explică de ce în multe
dintre articolele lui Steinhardt o parte a materialului textual este contaminată
de aluviuni memorialistice, de fragmente confesive adesea camuflate îndărătul
unor texte ale căror titluri diversioniste par a introduce un alt traseu tematic.
Uneori, aceste insule de confesiune ajung să ocupe prim-planul atenţiei
receptorului şi să ofere mici delicii subversive.
În textul pe care i-l dedică, Steinhardt nu se opreşte decât la două replici
din cunoscuta bucată a lui Brătescu-Voineşti (Călătorului îi şade bine cu drumul):
– Mă, Năiţă, dacă mă iubeşti, ia de ici bucăţica asta grasă.
– Mă, Pitache, să mă îngropi, gustă colea… (Steinhardt 2010: 148).

În afara acestui – să recunoaştem, aparent banal – decupaj, textul lui
Steinhardt este alcătuit din:
a. O vastă introducere, dominată de impulsuri etice, unde se face referire
la Jules Romains, unul dintre autorii de căpătâi ai tânărului Steinhardt, şi la
„voinţa de a face binele”.
b. O referire la lumea lui Dickens – acest „Origen al veacului al XIX-lea”
– precum şi o pagină de fragment confesiv, ambele „deversate” aproape în
întregime din Jurnalul fericirii.
c. O analiză „de câmp”, cuprinzând câteva generalităţi cu privire la
psihologia poporului român şi între care reţinem ideea despre fascinaţia
cârciumii şi pe aceea despre căutarea celuilalt: „beţia solitară” în această veritabilă „gnosă” a Călătorului… este, ne asigură autorul, de neconceput.
Abia înregistrând toate aceste consideraţii, ajungem la tema de fond a
eseului, şi anume la tema existenţialistă a comeseniei, înţelegând cum procedează Steinhardt: nu fără ingeniozitate, realizând excursuri interesante, însă
acordându-le mai întotdeauna titluri sau pretexte derutante, puse acolo parcă
pentru a înşela dinadins vigilenţa cititorului. Hotărât lucru, Steinhardt nu este
un autor de citit pe diagonală. Textele sale propun o subversiune, uneori chiar
şi o formă de auto-subversiune (a speciei), perpetue. Pentru cititorii grăbiţi,
titlurile eseurilor sale ascund mai mereu câte o capcană, fiind, nu de puţine ori,
trădate chiar de către pornirile zburdalnice ale memorialistului şi ale
amatorului de asociaţii imprevizibile, de comparaţii imposibile, de revelaţii
interzise (Ioan Pintea în Steinhardt 2000: 7) sau, pur şi simplu, de răstălmăciri
(Manolescu 2008: 1429).
Abordarea rămâne, însă, extrem de interesantă, deoarece eseistul ştie să
incite, iar problematica este împinsă, de regulă, în raza de proiecţie mult mai
generoasă a eseului cultural: comesenia, concept teologic al existenţialismului
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creştin, ajunge să relaţioneze cu taifasul sau chermeza, dar şi cu forma
occidentală, descendentă din arta teatrală, a happeningului, ca la urmă să-şi
găsească un corespondent tocmai în euforia banchetului platonician, unde
subiecţii „se împărtăşesc din esenţe în chip nematerialnic”. Deşi derutante, traseele culturale propuse de Steinhardt impresionează prin erudiţie, la fel cum,
totodată, dezamăgesc uneori printr-o anumită superficialitate a propriului lor
ghid, care-şi rezumă, uneori, argumentele pentru opţiunile mai insolite printr-o
simplă enumerare de nume proprii. Steinhardt ajunge până la urmă acolo unde
doreşte, însă Brătescu-Voineşti şi ai lui rămân în urmă, iar discuţia capătă alte
nuanţe şi alte direcţii (bunăoară, caracter antropologic, sociologic, etnologic
etc.), lăsând adesea netranşată problema anunţată anterior. Tangenţa cu
specificitatea literarului constituie, dacă privim lucrurile dintr-o astfel de
perspectivă, un deficit general al scrierilor lui Steinhardt.
Un alt aspect pe care l-am menţionat deja cu privire la geografia textelor
cuprinse între coperţile volumului Între viaţă şi cărţi îl constituie simulacrul
oferit de titlurile anumitor eseuri: se preferă titluri cu caracter general (titluri –
tampon, le-am numi), care conferă aparenţa de recenzie sau de cronică (de
pildă, „Albert Camus, Omul revoltat” sau „Jules Romains, Oamenii de
bunăvoire”). Scopul primar al unei astfel de întreprinderi nu îl constituie, totuşi,
o subversiune a speciilor (textele respective nu sunt nici cronici, nici recenzii),
ci păstrarea unei iluzii: sunt reproduse, în mare parte, titlurile publicate de
Steinhardt înainte sau după război, în „Revista burgheză” sau în „Revista
Fundaţiilor Regale”, deci în perioade anterioare experienţelor reconfiguratoare
la nivel existenţial (detenţia politică, convertirea, conceperea Jurnalului
fericirii). De obicei, astfel de texte debutează, la rândul lor, dincolo de titlu, cu
câte o generoasă frază–tampon, de preferinţă cât mai lungă, uneori cu un
scontat efect soporific şi solicitată parcă să învăluie, cel puţin pentru o vreme,
asemenea calului troian, adevăratele intenţii ale „me-moralistului”.
5
În cazul comparării textului publicat în „Revista burgheză” cu versiunea
din Între viaţă şi cărţi, se observă că cele două texte nu mai au în comun decât
titlul. Aceasta din urmă este învestită în continuare cu rolul de a păstra
aparenţa ştiinţifică a bănuitei recenzii: „Jules Romains, Oamenii de bunăvoire”
(Steinhardt 2010: 164–161). Diferenţa de perspectivă este, însă, totală: după
inserarea pe post de fraze–tampon a unui context presupus literar, sunt
infiltrate patru pagini preluate, aproape fără modificări, atenţie, nu din
viitoarea „variantă întâi” a Jurnalului fericirii, ci din aşa-numita „variantă a
treia”, dactilograma incompletă, descoperită de George Ardeleanu şi cunoscută
drept Manuscrisul de la Rohia (Steinhardt 2012). Aluviunea memorialistică este
generoasă, iar tematica prilejuieşte intrarea în scenă a unui personaj cu totul
5

Jules Romains, Les hommes de bonne volonté…, în „Revista burgheză”, nr. 2, 20
nov. 1934, p. 30–32, la rubrica „Cronica franceză”; reluat în Articole burgheze, în
Imagini şi cărţi, p. 74–77.
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nou, nu doar faţă de varianta din 1934 a textului, ci şi în raport cu o întreagă
lume interbelică în duhul căreia se formase scriitorul şi pe care a continuat să o
idilizeze şi mai abitir odată cu trecerea timpului, căzând pradă unei mitologii
paseiste. Este vorba despre personajul colectiv (cum altfel?) reprezentat de
„specia sub-umană a şmecherilor”. Aversiunea viitorului călugăr este garantată,
pe termen lung, la fel cum, în chip iarăşi paradoxal, este satisfăcut şi apetitul
subversiv al eseistului, apetit întreţinut, în cazul textelor trecute de cenzură, şi
de o bizară stare de jubilaţie survenită în urma luptei de uzură cu „epoca suspiciunii şi a turnătorilor”. Atitudinea, evidentă mai ales înspre finalurile
textelor de eseistică steinhardtiene, nu ar trebui să ne mire prea tare. Autorul
rămâne, totuşi, consecvent cu propria teorie consemnată în Jurnal…: „Va fi
război. Praf şi pulbere (…). Iar eu simt că întineresc cu douăzeci de ani”
(Steinhardt 2012: 46).
Steinhardt pare că îşi expune mai clar ideile într-o notă de subsol decât
într-o pagină de eseu. Iată că aşa-numitei soluţii „Churchill – Bukowski”, la fel
de poetică şi utopică precum sunt şi celelalte susţinute de imaginaţia livrescă a
autorului în primele pagini ale „Testamentului politic”, dar care au, totuşi,
meritul de instigare la curaj politic, Steinhardt îi găseşte, în mod surprinzător, o
aplicaţie… textualistă: strict la nivelul textului – acolo se va duce lupta de uzură,
acolo se află tranşeele.
Deschidem aici o paranteză care ţine mai degrabă de istorie literară, cu
privire la originea „deversărilor” luate în discuţie şi de către George Ardeleanu.
Ne întrebăm astfel:
a. Dacă abia în 1975 îi este restituit lui Steinhardt textul confiscat
(varianta I, pe care urma ulterior să o unifice cu cea rescrisă până atunci din
memorie), şi
b. Dacă volumul Între viaţă şi cărţi a stat într-adevăr „în carantină” din
1973 până în 1976, când a văzut lumina tiparului, atunci găsim îndreptăţit să ne
întrebăm (deşi nu aceasta face aici obiectul principal al cercetării noastre):
Este, totuşi, Manuscrisul de la Rohia varianta a treia, aceea care le unifică
pe primele două? Cu alte cuvinte: din moment ce pasajul aflat în cauză, conotat
mai sus drept subversiv şi „deversat” în volumul apărut în 1976, este aproape
identic cu cel din Manuscrisul de la Rohia, fiind redactat probabil imediat după
prima confiscare, nu este mai degrabă acceptabil să privim dactilograma de la
Rohia drept varianta a doua? Această chestiune ar merita pe viitor o investigaţie suplimentară şi amănunţită.
O altă formă de aluvionare memorialistică este de regăsit în eseul –
compilaţie „G. Călinescu, Cartea nunţii”. Întâlnim acelaşi scenariu: titlu de
recenzie, cu iz general, neutru, aparenţă de cronicar sau recenzent serios, text
„împănat cu citate” (Marino 2010: 341) şi referinţe care să fure ochiul. Toate
acestea, aflate, însă, în proporţie de 90% fără legătură cu romanul lui Călinescu.
Abia înspre finalul textului apare şi morala fabulei, reprezentată aici de un
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pasaj „deversat” din Jurnalul fericirii şi având în centrul său evocarea
nostalgică a Pantelimonului natal de dinainte de război, precum şi subiectul
prizonier al acestei mitologii de tip „paseist” (cum a numit-o Eugen Negrici
2008: 21) a paradisului pierdut, acea „La belle époque”, care revine adesea în
scrisul ultimului Steinhardt.
Cu privire la notele de subsol ale volumelor sale de eseistică, trebuie să
menţionăm faptul că scriitorul le acordă o atenţie deosebită. Întreprinde acolo
diverse paralele, stabileşte filiaţii, realizează asociaţii, se adresează cu
familiaritate cititorului, astfel încât notele devin cel puţin la fel de interesante
ca firul central al textului. În unele situaţii. Într-un text, de pildă, despre
Procesul lui Kafka, după ce se risipeşte în consideraţii generale, revine brusc la
tema articolului şi schiţează într-o notă de subsol, o posibilă direcţie kafkiană
în proza postbelică românească, începând cu romanul Animale bolnave al lui
Nicolae Breban şi până la Lungul drum al prizonieratului, romanul lui Sorin
Titel (Steinhardt 2010: 378).
Incertitudini literare (1980)
Una dintre cele mai severe prejudecăţi care ar putea exista în legătură cu
critica impresionistă a lui Steinhardt ar fi aceea că autorul elimină opera sau se
foloseşte de ea în favoarea spectacolului egoist al propriei subiectivităţi. Un
astfel de reproş îl aducea, în critica franceză, de pildă, Georges Poulet
„impresioniştilor” Émile Faguet, Jules Lemaître sau Anatol France: păcătuind
prin „mimetismul afectiv”, bătrânicios, aceştia ar configura ipostaza regretabilă
a cititorului incomplet, a criticului împiedicat, care, abandonându-se unui
orizont dezordonat-imitativ, nu reuşeşte să treacă de primul nivel al actului
critic (Poulet 1979: 26–28). Este oare acest diagnostic – absenţa unei reale
identificări, dacă e să împrumutăm terminologia lui Poulet – valabil şi în cazul
lui Steinhardt? Traversările spectaculoase ale biografiei lui Steinhardt – el
însuşi, oricând, un posibil personaj literar –, precum şi predilecţia pentru
critica creatoare, pentru o critică a conştiinţei, dublată polemic de impulsuri
contestatare la adresa excesului de formalism şi a eliminării din discuţie a
subiectului creator, mai cu seamă în perimetrul „arid”, comparat cu un muzeu
)6
al figurinelor de ceară (Steinhardt 2014: 321–323 , al structuralismului,
constituie mici nuanţe care pun sub semnul întrebării ipoteza luată în discuţie
mai sus, dar nu se pot constitui în argumente solide care să consemneze
diagnosticul drept unul pripit. Dacă, însă, luăm în calcul şi faptul că, la fel ca în
cazul lui Poulet, problema judecăţii de valoare este mereu surclasată ca interes,
6

N. Steinhardt, Ţelurile structuralismului (fragmente), în „Familia”, seria a V-a, nr. 10,
octombrie 1988, p. 6; reluat în volumul postum Drumul către isihie. Ispita lecturii, ediţie
îngrijită, note, referinţe critice şi indici de Irina Ciobotaru, studiu introductiv de Tania Radu,
repere biobibliografice de Virgil Bulat, Iaşi, Polirom – Rohia, 2014, p. 321–323.
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în discursul critic, de către analiza însăşi, că întâia îndatorire a criticului este
considerată a fi capacitatea de a admira (Steinhardt 2015: 309) (subsumată
surmontării şi înlocuirii, prin parafrază, a formulei carteziene „Judec, deci
7
exist” cu „Admir, deci exist” ) şi că, întocmai ca Poulet, Steinhardt nu poate
concepe literatura altfel decât în intimul ei raport cu o conştiinţă care se
descoperă pe sine, atunci suntem nevoiţi a sesiza că nici autorul român nu este
chiar aşa străin de însemnele a ceea ce se înţelege astăzi prin „critică de identificare”. Mergând pe acelaşi fir al apropierilor, este de reţinut şi formula lui
Eugen Simion cu privire la scrisul criticului francez (autorul Conştiinţei critice
s-ar manifesta asemenea unui „critic tematist de nuanţă spiritualistă” – Simion
1978: 352), întrucât nici scrisul lui Steinhardt nu pare îndepărtat de această
clasificare. Sigur, întrebarea fundamentală rămâne: a fost, însă, peste toate,
Steinhardt un critic în adevăratul înţeles al cuvântului? Asupra acestei
chestiuni vom reveni, însă, într-un alt studiu.
Am întreprins acest excurs privind raporturile lui Steinhardt cu
aşa-numita critică de identificare, deoarece volumul Incertitudini literare aduce
cu sine, în opinia noastră, cazul cel mai elocvent al unei astfel de identificări
8
din critica şi eseistica steinhardtiene. În acest volum într-adevăr remarcabil ,
criticul şi eseistul se identifică pe sine, îşi caută propria intimitate, îşi regăseşte
propriile experienţe, îşi rememorează propriile traume. Teme precum procesul
înscenat, mărturia mincinoasă, denunţul, închisoarea politică, problema suferinţei sau problema rezistenţei sunt mereu identificate şi decupate într-un ritm
alert, deoarece criticul sau eseistul cedează tot mai des memorialistului. Acesta
din urmă este mereu ispitit în a depune mărturie – acea mărturie –, deşi
răzbate încă timid de sub geaca de camuflaj până la apariţia din 1987 a Escalelor
în timp şi spaţiu, unde, în Note necronologice de drum sau în ciclul Suveniruri
contemporane, i se satisface parţial apetitul. Ceea ce nu înseamnă că micile
delicii subversive din Incertitudini literare merită trecute sub tăcere, mai ales că,
pornit într-o astfel de reconstituire autobiografică din fărâme literare, autorul
purcede la o subtilă (şi subversivă) lectură de identificare. Este de la sine înţeles
că regăsim şi aici, dată fiind selecţia extrem de favorabilă a textelor şi contextelor literare, multiple şi consistente contaminări memorialistice ale
7

„Ce e însă admiraţia dacă nu o cunoaştere, dar o cunoaştere susţinută, luminată
şi chiar dirijată de o emoţie? Act de cunoaştere, dar trăgându-şi forţa şi găsindu-şi izvorul
într-o experienţă intimă ce se confundă cu pura simţire. (...) în materie de cunoaştere
critică totul depinde de un sentiment care precede şi revelează, şi care nu se deosebeşte
de eul însuşi ca putere simţitoare şi admiratoare” (Georges Poulet, Conştiinţa critică, ed.
cit., p. 29–30).
8
Între volumele antume de eseistică şi critică, pare cel mai bine închegat, cel
puţin la nivelul structurii. Va fi, de altfel, recompensat cu premiul pentru critică al
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, ceea ce, pentru un nume precum N. Steinhardt,
echivalează în epocă cu o performanţă demnă a fi menţionată ca atare.
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materialului critic şi eseistic. Anticamera convertirii, procesul şi condamnarea,
iertarea şi toleranţa, transgresarea graniţelor, suferinţa ca formă de cunoaştere,
povestea Jurnalului fericirii, toate sunt prefigurate şi recognoscibile aici, după
cum se recunoaşte, de pildă, într-o cheie teologică, Iisus în naraţiunile
profeţilor Vechiului Testament.
La o privire atentă, potenţialul subversiv al volumului (recenzat imediat
după apariţie şi la Paris, în cadrul postului „Europa Liberă”) este în mare parte
subsumat de graficul aluvionărilor memorialistice preluate din Jurnalul fericirii,
iar primul care atrage atenţia asupra acestui proces este însuşi autorul, care îi
face semn cu ochiul lui Virgil Ierunca, într-o epistolă lămuritoare. Fragmentul
merită citat aici:
„Iubite Virgile,
Îţi mulţumesc mult pentru frumoasa şi măgulitoarea emisiune pe care ai
binevoit să o dedici volumaşului meu. (…)
Îmi pare rău, foarte rău, că nu te-ai oprit deloc asupra capitolelor pe care le
socotesc singurele interesante şi esenţiale în cuprinsul volumului: „H. de Balzac
şi G.B. Shaw: două dosare judecătoreşti”; „De la Dostoievski citire: Feţele tăcerii
de Augustin Buzura”; „Al. Ivasiuc, C. Ţoiu şi problema lui nimica toată”;
„Cunoaşterea treptată a realităţii”. Acolo e miezul cărţii, numai acolo: restul e
garnitură” (Steinhardt 2000: 255–256)9.

Ultima frază dă de gândit: de ce este acolo miezul cărţii şi nu altundeva?
Volumul cuprinde zeci de alte eseuri, pe teme cel puţin la fel de interesante. De
fapt, Steinhardt nu face aici decât să-şi deconspire încă o dată intenţionalitatea
supremă a actului său critic, miza şi, totodată, metoda: subversiunea culturală.
Doar aceasta din urmă oferă coeziunea internă a articolelor sale, pare a sublinia
indirect însuşi autorul, în scrisoarea mai sus citată.
Ne propunem să investigăm pe rând aceste „microsemnale” ale autorului.
În „H. de Balzac şi G.B. Shaw: două dosare judecătoreşti”, sub pretextul analizei
în paralel a romanului Punerea sub interdicţie de Balzac şi a piesei Sfânta Ioana
de George Bernard Shaw, se pronunţă, într-adevăr, în chip pregnant, nu unul,
ci două nivele ale subversiunii.
Jucând, în primul rând, rolul presupusului critic tematist, Steinhardt
ajunge destul de repede să se intereseze, de fapt, cu privire la reflectarea în literatură şi în istorie a cazurilor celebre de procese „măsluite şi montate”, cele în
care modul de redactare a proceselor verbale de interogatoriu era falsificat de
către grefierii aşa-zisului tribunal (în cazul procesului Ioanei d’Arc răspunsurile
anchetatei erau deturnate pe traseul de la franceza populară, în care se exprima
acuzata, la limba latină cu care operau inchizitorii) şi în care, neoficial şi
9

N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui că nu crezi… Scrisori către Virgil Ierunca
(1967–1983), Bucureşti, Editura Humanitas, 2000, p. 255–256. Scrisoarea este reprodusă
şi la finalul volumului Incertitudini literare, sub genericul unei „Addenda”, de către
editorul George Ardeleanu (ed. cit., p. 395–396).
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anterior anchetei propriu-zise, sentinţa era deja pronunţată. Faptele incriminate există şi sunt adevărate, ne sugerează fostul membru al lotului Noica –
Pillat, însă simpla lor existenţă nu este îndeajuns: ele trebuie să mai fie şi
criminale. Altfel, procesul sau ancheta devin pură prestidigitaţie, spectacol
grijuliu montat, scamatorie, ne asigură juristul dezlănţuit. George Ardeleanu
are dreptate atunci când atrage atenţia asupra aluziei cât se poate de evidente a
lui Steinhardt cu privire la procesele politice comuniste, subliniind spectaculozitatea acestui text „deversat” din jurnalul confiscat de Securitate, atâta
doar că textul cuprins în Incertitudini… nu este „deversat” în parte, cum se
exprimă Ardeleanu (Steinhardt 2012: 37–40), ci aproape în întregime. Explicaţia
acestei nuanţe o aduce faptul că monograful lui Steinhardt ia ca referent, în
această situaţie, varianta întâi a Jurnalului fericirii (cea consacrată), iar nu
Manuscrisul de la Rohia, de unde, la o privire atentă, observăm că s-a produs, de
fapt, respectiva „deversare”. Într-adevăr, în textul memorialistic nu este descris
doar comparantul, precum se întâmplă în eseul discutat, ci sunt alăturaţi ambii
termeni ai comparaţiei; subversiunea este substituită, în acest caz, prin mărturisire, altfel spus, prin atacul direct, prin incriminarea făţişă a Sistemului odios
şi a practicilor sale reprobabile:
Nespus mai frecvente şi mai grave apar în zilele noastre şi-n regimurile comuniste
procesele în care cel puţin nouăzeci la sută din faptele incriminate sunt şi
adevărate. Adevărate, da, numai că nu sunt şi criminale. (…) Răspunsurile păstoriţei neştiutoare de carte au fost înregistrate de grefieri în limba latină, lucru
„firesc”, de unde au putut izvorî însă cele mai grave consecinţe, deformările şi
distorsiunile cele mai cumplite. Căci răspunsurile nu erau numai traduse în
latineşte, ci şi stilizate de grefieri conform cu mentalitatea (prejudecata) şi
prealabila convingere a tribunalului. Dacă, bunăoară, Ioana răspundea: e adevărat,
am auzit glasul Sfântului arhanghel Mihail şi al sfintei Margareta ori al sfintei
Ecaterina care-mi porunceau să mă duc la Chinon, grefierul nu putea trece în
procesul-verbal decât: am auzit glasul diavolilor şi diavoliţelor (…), poruncindu-mi
să mă duc la curtea bastardului. Grefierul tălmăcea răspunsul fetei în limba aulică
a instituţiei pe care o slujea. (…)
La Securitate s-a urmat întru totul metoda inchizitorială: procesele-verbale sunt
redactate de ofiţerii anchetatori, care şi ei folosesc, de nu latina, în orice caz noua
limbă aulică a instituţiei lor. Aşa spre pildă, dacă învinuitul e întrebat:
– Îl cunoşti pe Gheorghe Florian10?
şi răspunde:
– Da, îl cunosc,

10

Gheorghe I. Florian (1918–1982). Economist. Absolvent, la fel ca N. Steinhardt,
al Colegiului Naţional „Spiru Haret” din Bucureşti, în calitate de şef de promoţie (1938).
Inculpat în procesul „Noica – Pillat”, arestat la 16 septembrie 1959 şi condamnat la 16
ani muncă silnică şi 7 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii. A fost eliberat
la 30 iulie 1964.
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în procesul-verbal apare fraza: Recunosc că am avut legături infracţionale cu
legionarul Gheorghe Florian.
Ori dacă i se punea întrebarea:
– Ai fost la Gheorghe Florian acasă?
şi răspunsul dat e:
– Da, am fost la el acasă,
ofiţerul consemnează: Recunosc că am fost în casa conspirativă din strada… nr.
… unde se adunau foştii legionari” (Steinhardt 2012: 273–277).

Discuţia devine, însă, şi mai interesantă, pentru că Steinhardt atacă problema în profunzimea ei. Chestiunea transcrierii devine, în chiar rândurile
ulterioare, o problemă de transformare a realităţii prin limbaj:
Tot aşa mi s-a pus şi mie întrebarea: Ai fost la Tr. Str.11 acasă? (…) am răspuns:
Da. Am citit însă apoi în procesul-verbal: Am fost convocat de multe ori
telefonic de Tr. Str. spre a lua parte la o şedinţă în casa ei. Dar ne invita la ceai!
am strigat eu o dată.
– Care ceai, mă pramatie? Vă convoca la şedinţe conspirative.
În moderna limbă aulică a Securităţii «ceai» se traduce prin «şedinţă
conspirativă», aşa cum Sfânta Ecaterina devenea acum patru sute de ani
„diavoliţa Ecaterina”. (…) Da, faptele fuseseră stabilite exact în ambele cazuri;
da, piesele de la dosar (redactate în limbajul instituţiei denumite o dată
Inchiziţie şi altă dată Securitate) erau impecabile…” (Steinhardt 2012: 278).

Este de remarcat, în al doilea rând, revenind la chestiunea subversiunii,
şi un alt aspect notabil pe care discursul eseistic steinhardtian îl înregistrează.
Textul supus discuţiei şi cuprins în volumul Incertitudini… conţine, în prima sa
parte, câteva observaţii care merită toată atenţia, dintre care o reţinem mai cu
seamă pe aceea conform căreia cititorul însuşi este invitat în mod subtil să
descifreze şi să demaşte „prestidigitaţia” generală, nu doar pe aceea specifică
proceselor „măsluite” descrise de Shaw sau de Balzac, ci şi pe aceea specifică
textului însuşi, polifonia inaudibilă, într-o subtilă lectură de suprapunere a planurilor. Citind că „în cele mai numeroase cazuri adevărul se descoperă cercetătorului”, mai ales prin intermediul unor „microsemnale”, şi că
Totul este să fii îndeajuns de atent, înzestrat cu o vedere destul de aprigă şi
capabil de a sesiza amănuntele (deseori înveşmântate în albul cel mai imaculat al
banalităţii, al lipsei de importanţă)”, întrucât „însuşirea aceasta – rară – a
captării şi sintetizării microsemnalelor nu ţine totuşi de un domeniu al
imposibilului ori al minunilor (Steinhardt 2012: 83),

11

Beatrice Strelisker („Trixi”) (1922–1989). Translatoare, inculpată în procesul
„Noica – Pillat”. Arestată la 15 decembrie 1959, a fost condamnată la 8 ani muncă
silnică şi confiscarea totală a averii. În cadrul procesului, a acceptat rolul de martor al
acuzării. A fost eliberată la 4 octombrie 1962.
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deducem că discursul subversiv devine, totodată, discurs despre subversiune, şi tragem două concluzii cu privire la strategiile eseului steinhardtian
aflat în discuţie, observaţiile putând fi extinse şi asupra altor eseuri:
subversiunea care funcţiona, după cum am arătat, ca metodă insolită a criticului, devine acum şi metadiscurs. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte finalul
„apofatic” al pasajului citat mai sus („însuşirea aceasta – rară – a captării şi
sintetizării microsemnalelor nu ţine totuşi de un domeniu al imposibilului ori al
minunilor”), acesta ilustrează cât se poate de fidel activismul viziunii lui
Steinhardt, impresia de ghid practic, predilecţia pentru făptuirea la timpul
prezent şi pentru risipirea iluziilor mistificatoare, evocând şi făcând pereche,
totodată, cu virilitatea catafatică a ideilor sub semnul cărora stă întreaga arhitectură a Jurnalului fericirii şi „Testamentul politic” care îl precedă: „Cele trei
soluţii la care ne referim sunt strict lumeşti, au caracter practic şi se înfăţişează
ca accesibile orişicui” (Steinhardt 2008: 43).
În „Al. Ivasiuc, C. Ţoiu şi problema lui nimica toată”, la fel ca în „De la
Dostoievski citire: Feţele tăcerii de Augustin Buzura”, aluvionările memorialistice ale materialului eseistic nu se realizează prin „deversare”, decât într-o
mai mică măsură, ci printr-o subtilă lectură de identificare: povestea procesului
politic şi pătimirile anchetei relatate pe larg în paginile Jurnalului fericirii sunt
uşor identificabile în cele două eseuri menţionate. Abilitatea realizării şi
punerii în lumină a decupajelor, din textele comentate, care angajează o problematică de ordin profund subversiv, recomandă în N. Steinhardt un expert. În
textele sale, veritabile expertize asupra mecanismelor subversiunii la alţi autori,
nu se mulţumeşte însă cu a decupa şi comenta, la rândul său, în propria sa
manieră necircumstanţială, pasajele care conduc la incriminarea nemijlocită a
„nimicniciei închisorilor politice” (Steinhardt 2012: 394), ci inserează, printre
rânduri, propria sa poveste, propria mărturie, plecând de la texte care, ele
însele, pun probleme subversive.
12
La fel ca în cazul piesei lui G.B. Shaw , problematica romanelor
„Păsările”, de Alexandru Ivasiuc, şi „Galeria cu viţă sălbatică”, de Constantin
Ţoiu, ridică semne de întrebare cu privire la legitimitatea unui regim politic

12

v. Victor Olaru, Teatrul de idei în Anglia: George Bernard Shaw: „În Sfânta
Ioana (1927), pe care mulţi o consideră capodopera sa, Shaw, ca mulţi alţi dramaturgi, a
scris despre guvernul inept al vremii sale, plasând acţiunea în altă epocă. Totodată a
luat în discuţie şi dreptul protestului individual, pe care el şi ceilalţi socialişti îl
practicau, în ciuda oricăror consecinţe ce puteau urma. El a descoperit în Ioana d’Arc
purtătorul de cuvânt potrivit pentru propria sa cauză şi s-a identificat în mod susţinut
cu bravura ei, eroina franceză preferând rugul în dauna compromiterii integrităţii sale.
Într-un anume fel, Sfânta Ioana este o actualizare a Antigonei lui Sofocle, care, la rândul
ei, desfide un sistem rigid şi alege moartea pentru a-şi păstra onoarea” (în „Ramuri”, nr.
12 (1098), 2007, p.17).
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totalitar şi la funcţionalitatea unui sistem întemeiat pe minciună . Problema
denunţului, a cedării în faţa Sistemului (care revine obsedant la Steinhardt) este
pusă faţă în faţă cu aceea a rezistenţei, a refuzului de a depune mărturie
mincinoasă sau mărturie de pe urma căreia alţi semeni ar avea de suferit. În
slujba pledoariei sale pentru demnitate şi pentru refuzul compromisului,
plecând de la abordările sibilinice ale celor doi romancieri, Steinhardt purcede
din nou la o acţiune de „decodificare” a retoricii specifice anchetatorilor, iar
amănuntul că o cunoaşte cel puţin la fel de bine ca şi autorii care au
literaturizat-o devine, la rându-i, de o subversivă transparenţă. Fapt pentru care
îşi permite până şi multiple analogii culturale în legătură cu perversa
minimalizare a adevărului, specifică discursului anchetatorilor şi binecunoscută
fostului „bandit” încarcerat în lotul „Noica – Pillat” (a se avea în vedere aici
legătura subtilă, şi sensul pe care eseistul i-l conferă, dintre creştinism şi
rezistenţă, în opinia noastră un raport revelatoriu pentru etica lui Steinhardt):
Situaţia, în timpul persecuţiilor îndreptate de autorităţile romane împotriva prozeliţilor noului cult creştin, s-a prezentat uneori în condiţii de analogie. Cel adus
în faţa magistratului era supus unei probe foarte simple: spre a dovedi că nu
aparţine sectei urmărite ca fiind a unor răsculaţi şi duşmani ai orânduirii sociale
şi de stat, n-avea decât să arunce câteva boabe de tămâie ori să toarne câteva
picături de vin pe altarul unui zeu. Ce puţin lucru! Ce uşor de făcut! Un fleac, o
nimica toată! De ce totuşi, de cele mai multe ori, se îndârjea acela şi, cu preţul
vieţii, refuza să execute o formalitate atât de simplă, de neangajantă, de lipsită
de repercursiuni (Steinhardt 2012: 184)?

Memorabilul răspuns oferit de Steinhardt la această întrebare provocatoare angajează o întreagă problematică a rezistenţei genuine, implicit fizice,
care, nota bene, nu mai este aceea realizabilă doar prin cultură, în absenţa căreia
individul poate fi oricând şi ireversibil compromis, murdărit, „calificat”.
Exigenţa lui Steinhardt ar fi meritat menţionată mai des, mai ales în dezbaterile
etice de după 1990, aflate în atingere cu problematica rezistenţei şi a compromisului politic în raport cu regimul comunist, precum şi a definirii termenilor
de „opozant”, „disidenţă”, „rezistenţă prin cultură” etc., un subiect controversat
şi, în opinia noastră, profund ideologizat:
Pentru că în anumite momente şi împrejurări lucrul cel mai mic, mai neînsemnat
poate dintr-odată deveni esenţial şi nespus de serios. Grăuntele de tămâie,
picătura de vin, indicarea numelui unei dactilografe ori al unui interlocutor
ocazional, semnătura depusă pe un act înzestrat cu dichisurile legalităţii pot
ajunge să fie totuna cu întregul univers, cu eul nostru cel mai adânc, cu însăşi
personalitatea şi sufletul omului în cauză, cu sensul vieţii pe care o trăieşte. Mare
lucru, dacă-i vorba aşa, şi pornim a gândi pragmatic şi utilitar, nu i s-a cerut lui
13

Cu privire la personajele lui C. Ţoiu, de pildă, Sanda Cordoş remarcă faptul că
sunt pur şi simplu „incapabile să utilizeze protocolurile mărturiei mincinoase cerute de
partid” (Dicţionar analitic…, ed. cit., vol. 2, p. 103).
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Constantin Brâncoveanu: se turcea de ochii lumii, scăpau cu viaţă ei şi ai lui, tot
în cadrul formelor se mişca. El însă n-a judecat astfel: a înţeles că lepădarea de
credinţă ar fi fost nespus mai mult decât abjurarea unui anume cult, ar fi
însemnat să se nege pe sine şi să se califice el însuşi drept ne-om şi im-persoană.
(…) Când amănuntul sau fleacul apărut spre a ne îmbia ori ameninţa se prezintă
sub aspectul cel mai anodin, pericolul de destrămare a sinelui tot ca extrem de
acut ne pândeşte. O „nimica toată” poate uşor trece printr-o mutaţie şi lua
amploarea unei dezbateri corneliene. Sunt perioade ale istoriei, sunt «clipe de
adevăr» în viaţă, sunt circumstanţe când totul devine important şi riscat (ca
pentru bolnavul hipersensibilizat şi expus a-şi înrăutăţi starea datorită celui mai
mic agent patologic), iar situaţiile corneliene circulă pe străzi şi ne pot înfrunta
la tot pasul. Putem atunci fi puşi în situaţia de a trebui „să ne declarăm”, să
arătăm ce ştim, de ce suntem în stare, cine – de fapt – suntem, în care rubrică a
vocabularului ne încadrăm: printre cei slabi, cei ticăloşi ori cei cu veleităţi de
oarecare demnitate şi candidaţi la titlul (mai pretenţios, mai nesigur decât s-ar
spune) de om. O nimica toată ne poate califica definitiv, ne poate pecetlui cu un
adjectiv care nu mai iese la nici un spălat, care nici trecut pe la boiangerie nu
încetează de a distona pe fundalul noii culori; e vârât în straturi prea adânci ca
să-l mai poată atinge vreun detergent (Steinhardt 2012: 184–185).

Identificăm, fără rezerve, mai sus o remarcabilă pledoarie pentru curaj,
demnitate şi rezistenţă într-un sistem totalitar, încropită parcă într-un regim de
urgenţă, nuanţată de inflexiuni cazone şi angajând o retorică mobilizatoare, de
tipul „acum ori niciodată”, cu unele devieri şi aluzii de omiletică escatologică, o
pledoarie în slujba căreia eseistul dezvoltă un evantai impresionant de analogii
culturale. Focalizând acest discurs impresionant prin exemplaritate, din care
răzbat „tranşeele” şi „lupta de uzură” la care făceam referire în debutul
studiului nostru, remarcăm (şi reclamăm) insuficienţa termenului de rezistenţă
prin cultură cu privire la scrierile anticomuniste ale lui N. Steinhardt. Constatând, pe de altă parte, drept nefuncţională şi excesivă eticheta disidenţei, la
care, din exces de zel, au recurs unii cercetători (Opriş 2001), propunem deocamdată, drept ipoteză, o formulă care ni se pare mult mai apropiată de mizele
şi de realizările demersurilor scriitoriceşti ale lui N. Steinhardt şi care
comportă, nu doar în plan lingvistic, o răsturnare semnificativă de termeni: nu
rezistenţă prin cultură, ci o cultură a rezistenţei.
Tot o subtilă lectură de identificare se petrece şi în eseul (cu aspect de
falsă cronică teatrală) „Cunoaşterea treptată a realităţii” (Steinhardt 2012: 389–
394). Pornind de la regia de scenă şi de la jocurile de lumini care schimbă
treptat percepţia spectatorilor asupra decorurilor piesei, Steinhardt ştie să
surprindă într-o manieră seducătoare, fără a face economie de detalii, modul în
care iluzia decorurilor unui vag hotel de lux se frânge sub acţiunea luminilor (şi
a „factorului timp”), dezvăluind progresiv adevărata construcţie scenică
(„crunta realitate”), aceea a unei celule în care zac nişte osândiţi la moarte:
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La început e un soi de hotel foarte confortabil: o cameră mare, cu baie, telefon,
radio, televizor, frigider, casetofon, covoare pluşate, perdele şi o vedere
splendidă spre un cer albastru şi o sferă de un galben aprins. E adevărat că
există şi câteva amănunte ciudate: minunata privelişte se desfăşoară numai
ochilor celui ce iese din cameră pe coridor; apoi sunt şi prea multe paturi (vreo
cinci ori şase, dintre care două suprapuse), iar pe un cuier atârnă nişte pungi de
pânză, cam sărăcăcioase şi distonând cu ambianţa atractivă. (…)
Cu încetul, înfăţisarea locului prinde a se schimba ca şi cum ar fi intrat în
acţiune bagheta unui magician: telefonul nu mai funcţionează, aparatul
fotografic se preface într-o căniţă de cositor, magnetofonul dispare, uşa dinspre
coridor se închide şi ia o suspectă nuanţă cenuşie, metalică. Farfuriile trec şi ele
printr-un proces transformatoriu: devin gamele de tinichea. Iată, perdeaua care
acoperă uşa ce dă în baie piere de asemenea: ba se şi vede că aşa-zisa baie nu-i
decât un scaun de closet şi o amărâtă de chiuvetă. Covoarele pluşate, pledurile
colorate s-au evaporat. (…) Funcţionarii administraţiei (…) sunt gardieni, cu
bastoane de cauciuc şi lanterne electrice şi înveşmântaţi în costumele specifice
păcătoasei lor meserii. Iar soarele acela strălucitor, cerul acela senin se
adeveresc a fi fost o pânză pictată ori o simplă închipuire. În locul pantagruelicelor prânzuri se înfiinţează o singură mâncărică – o zeamă lungă şi întru
totul vrăjmaşă gurii şi stomacului…” (Steinhardt 2012: 389–390).

În această „temniţă politică” (numită ca atare în text – Steinhardt 2012:
391), perdelele, baia, aparatul fotografic, magnetofonul şi celelalte nu
constituiseră altceva, ne asigură eseistul camuflat în critic de teatru, decât
rodul imaginaţiei bolnave a personajului principal, Tomás, eroul piesei La
Fundación de Antonio Buero Vallejo (Vallejo 1984). Numai că, în optimismul
său molipsitor, Steinhardt insinuează că perspectiva regizorală de mai sus nu
este singura posibilă. Din acest moment, subiectul piesei este definitiv
abandonat, iar ceea ce debuta ca o ingenioasă cronică teatrală este deturnat
înspre graniţele generoase ale eseului. Deversând aici, prin rezumare, un pasaj
(Steinhardt 2008: 177–179, 632) provenit din Jurnalul fericirii, în care propune
drept alternativă perspectiva de înnobilare a realităţii, specifică celebrului
personaj creat de Cervantes („cârciuma e de fapt castel, muşteriii nu-s nişte
târgoveţi şi nişte pârliţi, ci tot atâţia slăviţi seniori, numai că ei nu o ştiu şi se
poartă mai departe ca nişte mârlani” – Steinhardt 2012: 393), Steinhardt se
joacă pe sine în text, imaginând şi propunând o altfel de cale, prin simpla
inversare a direcţiei de derulare a faptelor. Ceea ce propune, de fapt, eseistul
(iar în filigran se resimte euforia convertitului) este o perspectivă de tipul
14
„Return to innocence” , prin derularea înapoi, implicit la nivel simbolic, a
imaginilor:
14

Există multiple aplicaţii, ulterioare lui Steinhardt, în cultura postmodernă
(inclusiv în media) ale acestui pattern cultural, mai cu seamă în cultura video, dar şi în
cea teatrală. Dintre cele mai cunoscute, amintim aici: filmul The Last Temptation of
Christ (1988), ecranizare după romanul omonim al lui Nikos Kazantzakis, în regia lui
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Se poate ca, uneori, un Thomas oarecare (s.n., A.M.) să sesizeze imediat şi la
maximum sordidul, promiscuitatea, sluţenia, murdăria, oroarea. Totul i se
impune, zice-s-ar, cu iuţeala fulgerului şi până la amănuntele cele mai infime.
(…) Evoluţia însă nu lipseşte – percepţia totalitară nu imobilizează clipa (…),
numai că face cale-ntoarsă, se produce în alt sens. Încetul cu încetul, clipă de
clipă, zi de zi, an de an, insului aceluia ipotetic celula îi dezvăluie frumuseţile ei
tainice şi-i deschide ochii (…). Ansamblul abject şi lugubru se topeşte, suferinţa
devine gimnastică întăritoare, drumul în timp dibuie căi de acces către o
metarealitate. Într-o asemenea eventuală presupunere (improbabilă, dar nu
exclusă) temniţa puturoasă ajunge a se schimba în hotel de lux, în anticameră a
cunoaşterii absolute şi în izvor de lumină.
Piesa lui Vallejo ar trebui atunci judecată anapoda: decorul, la fiecare scenă, se
purifică, se înfrumuseţează, apar covoare, pleduri, frigidere, băi, cărţi, discuri.
Hotelul se înfiripează, nu se dezintegrează. Soarele nu mai luceşte artificial.
Pereţii, uşile metalice, zăvoarele nu mai sunt piedici. Transfigurarea, atotputernică şi atotbiruitoare, a răsturnat scenografia. Iona, în versiunea aceasta, contrară celei a lui Marin Sorescu, iese din chit. (…). În desfăşurarea inversă a piesei
lui Vallejo – demonstraţie irecuzabilă şi pe viu a nimicniciei închisorilor politice
– (…) independenţa nu mai e funcţie de vreun element al continuumului
penitenciar” (Steinhardt 2012: 393–394).

Un Tomás care să cunoască fericirea în închisoare? Care să găsească căi
de acces către o metarealitate şi să se regăsească pe sine însuşi? Să încercăm să
ne închipuim bucuria resimţită de Steinhardt la publicarea acestor pagini
aproape autobiografice într-un volum apărut în România anilor ‘80, senzaţia
triumfului – infim, într-adevăr, prin raportare la un întreg Sistem – dar
semnificativ pentru mărturia personajului, în urma izbutitei sale strategii de
inducere în eroare a Cenzurii. Faptul de a fi reuşit, într-un aparent nevinovat
eseu de critică teatrală, să insereze aluziv şi subversiv ceea ce constituie, până
la urmă, esenţa naraţiunii şi, totodată, a documentului numit Jurnalul fericirii,
şi anume experienţa traumatizantă, deşi nu mai puţin stimulativă (detenţia
politică), precum şi ştiinţa de o depăşi, de a răsturna „scenografia” prin „transfigurare” (convertirea), constituie un caz remarcabil de subversiune culturală.
Ce ar mai rămâne de spus în privinţa contaminărilor memorialistice
subversive ale materialului eseistic cuprins în volumul Incertitudini literare?
15
În primul rând, textele comentate mai sus nu constituie singurele
destinaţii ale pasajelor „deversate” din Jurnalul fericirii, însă ele sunt, cu
siguranţă, cele mai spectaculoase şi mai reprezentative, fiind recunoscute ca
Martin Scorsese, apoi celebrul videoclip, emblematic în muzica anilor ’90, al trupei
„Enigma”, Return to innocence (1994), şi, nu în cele din urmă, în teatru, spectacolul
piesei Cântăreaţa cheală, de Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, jucat cu succes
atât în ţară, cât şi în Europa, începând cu 2009.
15
V. şi comentariul asupra acestor texte, întreprins de George Ardeleanu în
studiul introductiv „Incertitudine şi libertate” (Incertitudini literare, ed. cit., p. 37–42).
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atare, după cum am văzut mai sus, de către însuşi autorul lor. Există şi alte
forme ale imprevizibilităţii subversive a eseistului, întâlnite şi în celelalte
volume antume, ca, de exemplu, efectul înşelător al unora dintre titluri. Într-un
text, de pildă, despre iubirea pentru necuvântătoare care îl leagă, spune
eseistul, pe Emil Gârleanu de Jack London, efectul vizat în titlu este evident
unul soporific prin banalizare (Steinhardt 2012: 307–310), atâta timp cât blândeţea stilistică, „de abecedar”, în care debutează textul, este pe neaşteptate
contrabalansată, la o lectură atentă, înspre final, acolo unde frazele presupusului comparatist îşi însuşesc noi nuclee subversive (inventivitatea pretextelor în numele subversiunii este inepuizabilă la Steinhardt): pornind de la
chestiunea dresajului, „demascată şi denunţată” de către însuşi Jack London
drept „forma exacerbată a trufiei noastre”, Steinhardt are grijă să repoziţioneze
definirea terminologică:
Dresajul, fază incipientă a oribilelor lobotomii şi «spălări ale creierului» de mai
târziu (…), forma-limită a oricărei împilări a conştiinţei omului pe care mereu
tirania ar vrea să-l prefacă în automat şi marionetă (Steinhardt 2012: 309–210).

Quod erat demonstrandum. Pe de altă parte, ipoteza de „garnitură” pe
care încearcă să o acrediteze modestia proverbială a autorului în deja citata
scrisoare către Virgil Ierunca, în legătură cu celelalte eseuri cuprinse în volum,
nu se susţine. Bogăţia tematică, cultura impresionantă (de veritabil „trăirist”,
cum i-a şi plăcut autorului să se re-definească în ultimele decenii de viaţă),
inteligenţa şi spectaculozitatea asociaţiilor, dezinvoltura criticii culturale pe
care o practică eseistul nu fac decât să confirme altminteri neverosimilul
premiu al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti şi să anticipeze postumitatea
autorului care a avut onoarea de a fi fost nedreptăţit şi prigonit de către cel mai
mare duşman al său.
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Memorialistic Alluvia in N. Steinhardt’s Essayistic
This study depicts the ways and the purposes of N. Steinhardt while trying to
fool censorship in the 70s, by inserting short excerpts of the Journal of Happiness – a
book that was banned and confiscated by the Security in his first volumes of essays,
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published after his release from prison. The most interesting aspect of this textual
contamination is the subversive component, that the author will pursue and intensify
in his next volumes of essays, until his death in 1989.
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Intrarea Armatei Roșii în România și sprijinul acordat de URSS comuniștilor români au condus la o schimbare brutală de regim, care a fost percepută ca o traumă de societatea românească postbelică. Modificând întregul
sistem de alianţe și matricea anterioară de dezvoltare/modernizare, Bucureștiul
a optat pentru o relaţie specială cu Uniunea Sovietică și pentru integrare în
diferite organisme estice ale statelor comuniste (CAER, Tratatul de la
Varșovia). Acea perioadă a fost învăluită în mister, pentru un timp, datorită
absenţei presei democratice și a unei memorialistici care să dezvăluie politica la
vârful partidului unic de guvernământ. Cine lua deciziile de politică externă în
primele două decenii ale comunismului românesc, cât de fidel Moscovei era
Bucureștiul și dacă România își promova și interesele proprii pe lângă cele care
mai derivau din ideologia blocului estic ... sunt întrebări pe care și le-au pus,
presant, atât opinia publică cât și specialiștii, după 1989.
Mai mulţi foști demnitari ai statului comunist au scris memorii și au dat
interviuri în anii ’90 ai secolului trecut și la începutul anilor 2000, încercând să
explice un trecut traumatic și transformarea alertă a societăţii și să se plaseze
într-o lumină cât mai bună în raport cu mișcările de politică externă pe care le
făcea România populară în timpul lui Stalin și Hrușciov. Deoarece societatea
românească în anii ’90 și 2000, când au fost scrise aceste memorii, se dovedea a
fi anticomunistă și antisovietică, acești foști oameni de decizie în politica
externă românească au oferit versiuni proprii ale rememorării trecutului, în
care de obicei se prezentau cu o aură de patrioţi. Recunoscând vremurile grele
și dominaţia sovietică asupra Estului, nume precum Corneliu Mănescu, I.G.
Maurer, Silviu Brucan, Ștefan Andrei, Paul Niculescu-Mizil, Mircea Maliţa au
încercat să explice într-o viziune partizană problemele României comuniste,
prezentându-se, în final, drept buni români, aflaţi în slujba intereselor
naţionale. Doi analiști ai memoriilor nomenclaturii comuniste, Cristina și
* Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala din Iaşi a Academiei Române.
323

Paul Nistor

Dragoș Petrescu, atrag atenţia că poveștile oamenilor cu ranguri importante în
fostul regim sunt reconstrucţii ale trecutului, bazate pe o interpretare
partizană, finalizate cu concluzii de succes ale politicii lor (Petrescu, Petrescu
2003: 961).
Pentru studiul nostru ne-am oprit la șase cazuri de politicieni comuniști
prinși în construirea politicii externe a României populare și socialiste, din care
trei au fost miniștri de Externe – Ion Gheorghe Maurer, Corneliu Mănescu și
Ștefan Andrei, altul ministru adjunct de Externe – Mircea Maliţa, unul jurnalist
pe probleme internaţionale și ambasador al României la Washington – Silviu
Brucan, și un altul – Paul Niculescu-Mizil, membru al aparatului CC al PCR și
al Comitetului Politic Executiv, însărcinat adeseori cu rezolvarea problemelor
de politică externă.
În interviurile și memoriile lăsate, ei au atacat teme importante referitoare la aliaţii României în anii ‘50 și ‘60 ai secolului XX și au făcut precizări
despre politica de deschidere încercată de București, după un prim deceniu
sumbru, de obedienţă totală faţă de Moscova. La o primă vedere, se pare că
demnitarii români au intenţionat să arate că nu au fost 100 % de partea sovieticilor, că mai mereu au lucrat pentru o politică oarecum independentă faţă de
URSS și că, după anii duri ai stalinismului, s-au orientat spre deschidere
politică și spre legături cu Vestul, punând din nou România într-o relaţie
firească cu civilizaţiile de care o legau conexiuni istorice.
Memoriile politice exercită o atracţie specială faţă de cititori, prin îmbinarea istoriei cu politica și prin utilizarea unor tehnici narative captivante.
Uneori limbajul poate fi manipulativ, dar importanţa pe termen lung a memoriilor politice depinde și de calităţi precum profunzimea analitică, acurateţea și
perspectiva istorică, abilităţile literare, candoarea autobiografică (Egerton 1994:
23). Cititorii ar trebui să abordeze memoriile politice cu o anumită circumspecţie, faţă de alte tipuri de memorii, deoarece oamenii politici își scriu memoriile pentru a fixa ceva, pentru a-și explica deciziile și politica urmată, pentru a
urmări anumite scopuri personale și, poate, pentru a lăsa o moștenire politică și
a se pune într-o anumită lumină în faţa generaţiilor viitoare (O’Connor 2011:
363). Trebuie să avem în vedere că unele memorii sunt scrise special pentru a fi
surse pentru cărţile de istorie, ceea ce ne trimite cu gândul la faptul că autorii
devin mai circumspecţi și decenţi în scris, decât au fost în viaţă (O’Connor
2011: 364). Oricum, istoricii serioși ar trebui să coreleze mai multe asemenea
cărţi, pentru a obţine un tablou precis referitor la situaţii din trecut.
Naraţiunile oferite de foștii demnitari comuniști nu au o cursivitate deosebită a ideilor, ei sărind destul de haotic de la probleme de politică internă la
cele de politică externă, de la destinul personal la situaţia internaţională și de la
prezentarea unor conducători de prim plan – precum Dej, Hrușciov sau
Brejnev – până la actori mici și efemeri în marea istorie a României. Totuși, în
aceste frânturi amalgamate de amintiri, încercăm să sesizăm un fir roșu care să
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ducă la câteva teme importante. Ne interesează cine lua deciziile cu greutate în
politica externă românească și cine le punea în practică, în ce măsură politica
Bucureștiului era vasală Moscovei, în anumite etape, ce instituţii construiau
strategiile externe ale României Populare și ale României Socialiste, ce rol au
avut anumiţi actori politici. Dincolo de detaliile care permit recompunerea
relaţiilor internaţionale ale Bucureștiului după 1947, dorim să cunoaștem ce
însemna deschiderea României către lume pentru comuniști, cine a decis și
realizat deschiderea și care a fost filosofia politică care a stat în spatele acestei
strategii. Nu în ultimul rând, sunt importante tipurile de explicaţii date de
liderii comuniști, justificarea propriilor acţiuni, modul în care se plasau ei în
marea conjunctură politică a momentului și aprecierea activităţilor la care
luaseră parte.
Este general acceptat că memoriile unor personaje importante au făcut
lumină asupra problemelor sensibile din anii comunismului, în Europa de Est.
În unele state, memoriile cu rol autoeroizant au început să fie publicate și
înainte de 1989. Totuși, la începutul anilor ‘90, și în alte ţări din fostul bloc
comunist interviurile și cărţile de memorii au fost utilizate de fostele figuri
comuniste pentru a-și spăla imaginea sau pentru a găsi, la timp, ţapi ispășitori
(Bak 1994: 296–300).
În „decriptarea” acestor amintiri românești ne vom folosi de teoria
expusă de Silviu Brucan în cartea Generația irosită, teorie care susţinea schimbarea obiectivelor și acţiunilor de politică externă, în funcţie de balansarea a
doi factori importanţi – clasă și naţiune – în politica internaţională (Brucan
2012: 85–86). Brucan crede că în anumite perioade ale istoriei planul luptei de
clasă (mai bine zis planul ideologic) trecea în frunte, lăsând în umbră planul
naţional. În acele momente, România și liderii ei se aliniau mai puternic
politicii Moscovei și strategiilor de bloc. În alte momente însă, în timpul
destinderii Războiului Rece, interesele naţionale ar fi devenit mai presus de cele
ideologice. De exemplu, Silviu Brucan vede în cel de-al doilea Război Mondial
și în anii ‘60, cu detașarea președintelui francez de Gaulle faţă de americani,
momente de vârf ale importantei idei naţionale. În schimb, la finalul anilor ‘40,
când sovieticii impulsionau constituirea regimurilor comuniste și când, pentru
protejarea Vestului, apărea o puternică organizaţie militară – NATO,
argumentele ideologice ar fi avut o greutate mult mai mare, peste tot în lume.
Teoria lui Brucan este frumoasă și bine articulată, dar ea pare o creaţie
târzie, construită mai mult spre finalul comunismului și către anii 2000, după ce
în Europa s-a făcut o analiză profundă a regimurilor comuniste și a Războiului
Rece. Nu credem că în primele două decenii al comunismului românesc responsabilii politicii de la București își puneau problema alternării lejere a
„planului de clasă” cu „planul naţional” sau a introducerii unor principii naţionaliste în linia comunistă de bloc. E drept, semne ale detașării de Moscova s-au
văzut. Oricum ar fi, ne folosim de această teorie deoarece constatăm că, în mai
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toată memorialistica consultată, decidenţii de politică externă românească au
dorit să introducă explicaţii care ţin de promovarea intereselor naţionale,
concomitent sau chiar în antiteză cu obiectivele și principiile ideologice
comuniste. Ceea ce în anii ‘50 ai secolului XX ar fi fost o erezie condamnabilă
de către Moscova, chiar declanșatoare de fiori pentru cei care ar fi pus-o în
practică, devine după 1989 un motiv de mândrie și o trimitere clară la simbolistica patriotismului. Totuși, așa cum sugera un analist al acestor memorii, Andi
Mihalache, nu trebuie să blamăm memorialiștii, acuzându-i că fug de adevăruri,
ci e util să reperăm în textele lor și anumite modele explicative, scheme cauzale
și artificii justificative. În afară de reconstituirea faptelor, ar trebui să ne
intereseze și cum le valorizează foștii demnitari (Mihalache 2011–2012: 182).
Reîntorcându-ne la memoriile și interviurile date de cei 6 demnitari
comuniști, constatăm existenţa mai multor teme recurente, de care sunt
preocupaţi mai toţi cei prezenţi în studiul nostru. Ele relevă atât momente și
acţiuni la vârful politicii externe, în care cei șase au fost participanţi direcţi, cât
și probleme importante din trecut, de care opinia publică a anilor ‘90 s-a
interesat cu predilecţie. Nu de puţine ori, naratorii doresc să lămurească unele
controverse ale politicii externe românești, care din mistere politice ale
momentului au devenit chiar mituri, în timp. Multe dintre subiectele abordate
sunt legate de relaţia cu sovieticii și de toate detaliile care decurgeau de aici:
relaţiile personale cu liderii sovietici, intervenţia Moscovei în politica
românească, chestiunea tezaurului și a altor probleme „istorice” aflate în
dispută, retragerea Armatei Roșii din România, deciziile privind deschiderea
României către o colaborare cu Vestul, conjunctura internaţională care a
facilitat desprinderea de URSS.
O altă categorie de subiecte se include în lista relaţiilor bilaterale, a legăturilor diplomatice și politice cu ţări din Est sau din Vest sau a activităţii
românești la ONU. Aici constatăm o predilecţie pentru aducerea în discuţie a
unor momente cheie, când românii au participat la discuţii cu efecte majore, în
care interlocutorii erau personalităţi cu greutate: Mao Tze Dun, Charles de
Gaulle, președinţi americani, diferiţi șefi de state și de guverne.
Sunt apoi teme legate de orgoliul personal al fiecăruia și de diplomaţia
românească, în general: când a început deschiderea României către lume, cine a
decis-o și cine a pus-o în practică, care erau noile principii de politică externă
ale României naţional-comuniste; poziţia românilor și a PCR faţă de marxism și
de comunismul internaţional; cucerirea „lumii a treia” de către România.
Doar printre rânduri și nu enunţate direct, în general, apar detalii care
ne interesează în cel mai înalt grad: restabilirea unor adevăruri referitoare la
unele activităţi externe, cum se lua decizia în politica externă românească, cum
se rezolva conflictul... ideologic versus naţional... în relaţiile externe ale statului
român, unde apărea interesul naţional și unde se termina solidaritatea comunismului internaţionalist.
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Toate aceste teme sunt prinse în niște piloni fermi, evenimente care
păreau că au schimbat ceva în reacţiile României comuniste. Aceste evenimente ar fi: lansarea Planului Marshall de către americani și formarea NATO,
moartea lui Stalin, revoluţia maghiară din 1956, criza rachetelor din Cuba –
1962, prima vizită a lui Nicolae Ceaușescu la Moscova – septembrie 1965,
invadarea Cehoslovaciei de către sovietici – 1968. Toate aceste momente au
fost decisive, în felul lor, și i-au silit pe români să ia poziţii clare în relaţiile
internaţionale. De multe ori, aceste evenimente nu obligau Bucureștiul la
reacţii imediate, dar îi dădeau de gândit. Conducerea PCR era sensibilă la
schimbarea situaţiei internaţionale și la semne distincte în blocul comunist,
încât decidea metamorfozele politice în funcţie de modificarea mediului politic
regional sau mondial.
Deoarece trecutul presează asupra prezentului, mereu suntem înclinaţi
să căutăm explicaţii la evenimente sensibile derulate cu câteva generaţii în
urmă. Mai multe tipuri de memorii pot ajuta în acest sens: cele colective, cele
individuale și cele instituţionale. Lucrările avute în vedere de noi par a se
încadra în ultimele două tipuri. Pe de o parte, întâlnim memorii individuale
autobiografice, unde foștii oameni politici rescriu istoriile lor personale, pentru
a se face actori mai importanţi sau pentru a justifica opţiunile lor din trecut. Pe
de altă parte, credem că întâlnim și un tip de memorii instituţionale, unde
fostele elite politice construiesc înţelesuri bine articulate ale trecutului, pentru
a le impune societăţii viitoare (Lebow, Kansteiner, Fogu 2006: 11–13).
În general, cei șase demnitari comuniști au naraţiuni ambigue, unde
împletesc analizele impersonale și detașate cu intervenţii în care se valorizează
pe sine. Adesea, povestirile lor sunt proiectate ca un ceva neutru, un timp și un
spaţiu paralele cu destinul lor. Doar uneori ei se văd ca actori activi, participanţi
la acea lume în care se constituia furibund comunismul. Paul Niculescu-Mizil,
poate cel mai puţin implicat în decizia de politică externă, suferă cel mai mult de
narcisism politic și se prezintă cu o aură exagerată. El se vede implicat în evenimente decisive și consideră că are un aport important la acţiunile hotărâte de
PCR. Din punctul lui de vedere, Comitetul Politic Extern Executiv al CC al PCR
era locul unde se finisau marile decizii privind relaţiile internaţionale ale
României. Din contra, Mircea Maliţa crede că Ministerul de Externe și nu PCR a
dat o faţadă decentă politicii românești pe scenele politice ale lumii.
Alţi demnitari sunt mai precauţi în declaraţii, poate și datorită faptului
că au fost implicaţi și în anii ‘50, cei mai sumbri ai comunismului românesc.
Corneliu Mănescu are cea mai impersonală analiză a primei decade roșii în
România. Preferă să vorbească despre personaje politice și nu despre ţară și
situaţia ei dramatică. Se refugiază în poveștile unor indivizi, prieteni sau lideri
de partid. Ion Gheorghe Maurer e mult mai tranșant și abordează curajos trecutul, dar nu știm cât de sincer: „eram convins, încă de atunci, că modelul
rusesc, așa cum fusese el definitivat de Stalin, era o enormă greșeală politică”
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(Betea 2001b: 86). Opinia sa, deși paradoxală azi, pare să fie pe alocuri
confirmată de alţii, care îi recunosc încă din epocă un stil flegmatic și cinic.
Silviu Brucan, un campion al stalinismului, preferă să-și dezvăluie doar părţile
luminoase. El afirmă că deseori anumiţi membri ai cancelariei PCR se gândeau
la înlăturarea hegemoniei sovietice, el însuși venind cu propunerea desprinderii de URSS. Dar există o scuză a neputinţei: „desatelizarea era de neconceput atât timp cât aveam în ţară trupe sovietice” (Brucan 2012: 80).
Nu apare nicăieri ideea responsabilităţii personale pentru drama
României sau a populaţiei. Demnitarii se văd doar ca pioni neautonomi, într-o
piesă montată de alţii. Ei se supuneau unui destin implacabil, împinși din spate
de „fratele mai mare”. Ion Gheorghe Maurer sintetizează cel mai bine această
situaţie. El recunoaște că regimul Dej a fost o copie a celui sovietic, cu modele
importate de la Moscova și cu o politică impusă. Dar „…am fost obligaţi să o
executăm” (Betea 2001b: 156). Imposibilitatea de a se opune intervenţiei și
dictatului extern are totuși o explicaţie: România se afla într-o situaţie unică,
specială. „Hegemonia sovietică n-a fost atât de puternică în Polonia sau
Iugoslavia, ca la noi … la noi, în schimb, modelul sovietic a fost obligatoriu”
(Betea 2001b: 158). Acest laitmotiv apare peste tot în interviurile și memoriile
studiate: în România a fost cea mai dură intervenţie sovietică și nimeni nu avea
cum să se opună. Dar nimeni nu recunoaște că sovieticii aveau nevoie de colaborarea cu politicienii locali, care să pună în practică ideile venite din laboratoarele moscovite. Se evită permanent responsabilităţile personale și sunt
scoase în faţă justificările generale.
Dar fiecare dintre acești demnitari nu uită să-și ridice un soclu pe care
să-și expună meritele. Dacă anii sumbri ai comunismului se datorau URSS, și
aproape deloc lui Dej și echipei sale (!), vremurile bune au fost influenţate de
fiecare dintre ei. Brucan, Maurer, Mănescu, Ștefan Andrei, Mizil, cu toţii
consideră că au adus un plus personal la schimbarea în bine a României, la
deschiderea către lume a unui stat căruia i se impusese doar din exterior
autarhia și retragerea în Est.
Să vedem, în continuare, care sunt meritele pe care și le arogau foștii
nomenclaturiști și unde erau locurile în care acţionaseră decisiv, pentru umanizarea relaţiilor externe. Din detaliile acestor interpretări reies și cosmetizări
convenabile ale trecutului, poziţionări și reinterpretări menite a-i pune într-o
lumină favorabilă.
Silviu Brucan afirmă că momentul deschiderii a început în 1956, când, în
contextul revoluţiei maghiare, Dej s-a înspăimântat de brutalitatea sovieticilor
și i-a cerut să elaboreze textul unui document secret, exclusiv pentru Biroul
Politic, în care să analizeze modalităţi în care România se putea desprinde de
URSS. Dej i-ar fi încredinţat misiunea de a gândi o politică mai independentă a
României pe scena internaţională, dar pusă în practică cu tact, pas cu pas, și nu
prin vreo manevră grăbită (Brucan 2012: 78, 79). Din acel moment, Silviu
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Brucan se consideră a fi fost un promotor al desatelizării. El își prezenta ideile
în Biroul Politic, cu diferite ocazii, susţinând o linie de politică externă cât mai
puţin obedientă faţă de URSS (Brucan 2012: 87–88). Ca ministru al României, în
SUA și la ONU (1956–1962), ar fi urmat aceeași linie. Brucan se prezintă pe sine
ca fiind un curajos, un om care dorea înnoirea. În America, solicita direct
președintelui SUA, D.D. Eisenhower și Secretarului de Stat J.F. Dulles, relaţii
culturale și economice mai profunde între cele două ţări (Brucan 2012: 128).
Întors acasă, e dezamăgit că Dej nu-l mai lua la întocmirea textelor majore de
partid, „își făcuse altă echipă”… și atunci, „liberalul” Brucan deplângea că Dej
dorise doar desovietizarea, dar nu și destalinizarea în România! (Brucan 2012:
101–102).
Corneliu Mănescu se înfăţișează și el ca parte a grupului care a decis
deschiderea României. Meritele sale încep încă dinainte de a deveni ministru de
Externe, deoarece la finalul lui 1960, în calitate de ambasador la Budapesta, a
pus bazele relaţiilor cu China. Apoi, propulsat în funcţia de ministru de Externe
în 1961, ar fi constatat situaţia dezastruoasă în care era România la 15 ani de la
terminarea războiului: „nu existau relaţii cu alte state decât cu cele din lagărul
socialist” (Betea 2001a: 82). Și „nu aveam nici măcar acorduri culturale cu
Franţa, o ţară de care istoria culturii și civilizaţiei românești era puternic
legată” (Betea 2001a: 85–86). Apoi, prin activitatea sa susţinută, România a
încheiat acorduri financiare cu statele occidentale, a stins datoriile și a reușit
dezvoltarea unor relaţii normale, peste bariera ideologică (Betea 2001a: 87).
Parţial, acesta e un adevăr, dar nu toate realizările se datorau lui Corneliu
Mănescu. Mai ales că mulţi protagoniști din epocă spun că politica externă era
decisă de binomul Dej–Maurer iar uneori Mănescu nici nu era la curent cu
hotărârile importante ale Partidului în materie de politică externă (Betea 20011:
111–113).
În schimb, Ion Gheorghe Maurer, supranumit „creierul” regimului Dej,
după 1956, are o poziţie mai reţinută. Nu se prezintă excesiv de triumfalist și
consideră că doar în echipă cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, urmând o linie
precaută, a reușit să dea un alt curs politicii externe românești (Betea 2001b:
174–175). Amintește și el câteva victorii diplomatice personale: vizitele în
China și întâlnirile cu Mao, vizitele în URSS și întâlnirea din 1959 cu generalul
de Gaulle – aceasta fiind întâia primire a unui demnitar din Est de către un șef
de stat occidental! (Betea 2001b: 231). Ceea ce Maurer i-a spus lui Charle de
Gaulle – că România dorea să scape de hegemonia sovietică, dar nu era contra
politicii URSS – caracterizează, pe scurt, întreaga viziune de politică externă a
fostului premier și ministru de Externe român. El este prudent și reţinut în
declaraţii chiar și după căderea comunismului și nu-și confecţionează o alură
excesivă de erou antisovietic.
Ștefan Andrei, cel mai cunoscut ministru de Externe al lui Nicolae
Ceaușescu, este mai puţin modest decât Maurer. El făcea parte dintr-o nouă
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generaţie de oameni, care nu cunoscuse atât de puternic presiunea sovietică.
Acţiunile sale de politică externă sunt mai dezinvolte și se derulează fără acea
tutelă externă înăbușitoare din primul deceniu al comunismului românesc.
Tocmai Ștefan Andrei ne pune în gardă și ne transmite involuntar că deschiderea României către lume s-a făcut în etape și a fost percepută diferit de la
o generaţie la alta. Deși Corneliu Mănescu considera la finalul anilor ‘60, odată
cu vizitele lui de Gaulle și Nixon în România, că România pășise total pe un alt
drum, Ștefan Andrei, exaltând orgoliul personal și venind cu o altă viziune,
afirmă altceva:
Eu am fost cel care a iniţiat, în 1972, o deschidere largă a PCR-ului. Dincolo de
relaţiile cu partidele comuniste, România să aibă o deschidere largă cu alte forţe,
printre care și cu ţările în curs de dezvoltare. Când m-am prezentat în faţa
activului secţiei de Externe, am venit cu această linie (Betea 2011: 85).

Ștefan Andrei, care conducea atunci Secţia de Relaţii Externe a PCR, se
laudă mai apoi că deseori controla și ministerul de pe această poziţie (Betea
2011: 117).
Din toate acestea ar trebui să înţelegem, așadar, că mai întâi Ministerul
de Externe, deci statul, a iniţiat primele contacte vestice ale României și prima
ieșire din izolare, urmând, după o perioadă, ca și Secţia de Relaţii Externe a
PCR să aibă curajul extinderii legăturilor, dar pe linie ideologică, de această
dată, căutând diversificarea relaţiilor spre Africa și zona arabă.
Mircea Maliţa are și el o teorie despre evoluţia diplomaţiei Bucureștiului,
care s-ar fi desfășurat în mai multe faze. Anii ‘50 ar fi fost anii în care România
a căutat contacte și parteneri și o normalizare a politicii externe, după anii lui
Stalin. Apoi, anii ‘60 „vor fi în mod definitiv cotaţi drept anii deschiderii, o
mare inovaţie în raport cu anii ‘40 și ‘50” (Maliţa 2015: 243).
Maliţa crede că decizia ultimă a schimbării politicii externe a fost legată
de criza rachetelor din Cuba (1962) și de dubla furie a delegaţiei române care
atunci se întorcea din Asia, prin Moscova. Dej a aflat că avionul în care zburau
nu avea autorizaţie de survol deasupra teritoriului chinez, datorită unei stratageme sovietice, putând fi oricând doborât. În plus, Maurer și Dej au realizat
că Uniunea Sovietică nu-și anunţa aliaţii minori nici în momentele unor decizii
capitale (amplasarea de rachete în Cuba). Concluzia crizei rachetelor a fost una
singură pentru PCR: România se putea trezi în război cu Vestul, peste capul și
voinţa ei (Maliţa 2015: 292–293).
Acest șoc din octombrie 1962 ar fi avut forţa de a-l convinge total pe Dej
că rămânerea la cheremul Uniunii Sovietice ar fi fost contraproductivă. De
aceea, primii pași majori în altă direcţie s-ar fi văzut în 1963. Corneliu Mănescu
iniţia discuţii deschise cu Secretarul de Stat al SUA – Dean Rusk și Mircea
Maliţa cu Averell Harriman, solicitând Americii sprijin economic și politic.
Primul semn public cu greutate al noii orientări ar fi venit în noiembrie 1963,
când pentru prima dată, la votul pentru rezoluţia privind zona denuclearizată a
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Americii Latine, România a votat DA, altfel decât întregul bloc comunist,
declanșând stupoare în sală (Maliţa 2015: 330).
Maliţa s-a prezentat pe sine cu destule realizări diplomatice, de la cele
din timpul crizei rachetelor până la deschiderea relaţiei cu SUA și cu statele
arabe, plus opoziţia faţă de modificarea prevederilor Comandamentului Unit al
Pactului de la Varșovia, dar în final s-a situat de partea celor care l-au văzut pe
Maurer drept geniul politicii externe românești.
Maurer era autorul strategiei de independenţă a României sub urmașii lui Stalin.
Aparent simplă, strategia însemna crearea colectivă a unui cadru bazat pe
principii care să favorizeze aspiraţiile României ... Nicio provocare inutilă, nicio
ieșire temperamentală, niciun cuvânt jignitor (Maliţa 2015: 301).

URSS trebuia menajată, dar România își alegea încet-încet o altă cale.
Există, așadar, diferite viziuni asupra momentului în care România a
început să se distanţeze de Uniunea Sovietică, data oscilând undeva în
intervalul 1956–1962, fiind legată de crizele și evenimentele desfășurate la nivel
regional sau global. Dacă vom căuta să descoperim neapărat o dată precisă, s-ar
putea să mai avem de așteptat până la apariţia mai multor memorii și analize
care să radiografieze în detaliu perioada. Totuși, cu informaţiile de azi, ni se pare
mai degrabă că decizia distanţării de Moscova reflectă o gândire politică evolutivă, aspiraţii aflate în progres permanent și influenţate de mici crize politice,
personale și ideologice. Toate acestea au dus probabil la acumulări treptate de
resentimente faţă de „fratele mai mare”, care și-au găsit punctul culminant, în
perioada Dej, în căutarea unei relaţii speciale cu America și în lansarea
Declaraţiei din aprilie 1964. Momentul distanţării de Moscova ... se poate astfel
transforma ușor dintr-o decizie punctuală, așa cum au crezut mulţi la început,
într-un proces care, de fapt, s-a extins pe o perioadă de aproape un deceniu,
conform strategiei răbdătoare a micilor acumulări, practicată de Maurer și Dej. În
schimb, avem și aici prezent, ca și în politica internă (Mihalache 2010–2011, 188),
mitul întemeietorului. Dej și Maurer fac echipă în centrul acestui mit, iar ceilalţi
caută să-și prezinte cât mai ferm fidelitatea faţă de strategia „întemeietorilor”,
continuându-le linia și ducând mai departe moștenirea.
Totuși, trebuie să luăm aceste informaţii cu precauţia necesară, așteptând
ca ele să fie confirmate și de alte surse. Specialiștii spun că nu există autobiografie adevărată, ci doar o experienţă reconstruită. Trecutul este supus
diferitelor interpretări, nu doar pe baza unor fapte selectate din memorie, dar și
pe baza unora „create”. Individul folosește un „program” pentru a retrage
informaţii din memoria sa, un program susţinut de anumite criterii de relevanţă, care organizează faptele izolate și le cuplează la o teorie stabilită anterior. Sarcina finală ar fi combinarea fericită a mărturiilor directe cu interpretarea, analiza și logica, într-o compoziţie care să aibă credibilitate și
aparenţa adevărului (Folkenflik 1993: 38–45).
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Prezentând lucrările în această manieră, în spatele activităţilor și iniţiativelor de politică externă trebuia să stea, în mod automat, și o filosofie politică.
Ea era alta decât cea constatată la finalul anilor ‘40, când România semnase
tratate cu statele comuniste, aliniindu-și orientarea la cea a Moscovei. Oficial,
politica externă de la finalul epocii Dej și începutul epocii Ceaușescu s-a structurat pe câteva puncte considerate curajoase în epocă: relaţii reciproc avantajoase între state, relaţii bazate pe stimă și egalitate, respectarea independenţei
și a suveranităţii, neamestecul în treburile interne și condamnarea folosirii
forţei în raporturile dintre ţări. După cum aprecia și Maurer, „era mare curaj să
le spui sovieticilor că te consideri egalul lor” (Betea 2008: 330). Principiile
duceau cu gândul mai mult la mișcarea de nealiniere și la concluziile
Conferinţei de la Bandung, din 1955, și scoteau parţial România din politica
solidarităţii de bloc.
După 1989, demnitarii comuniști au putut rosti ceea ce nu se putea
afirma în epocă: politica externă a României după 1960 avea un profil naţionalist (naţional-comunist), în care „planul de clasă” conta din ce în ce mai puţin
și „planul naţional” din ce în ce mai mult. Acest tip de analiză, convenabil și
pentru posteritatea actorilor decidenţi, a fost îmbrăţișat total în scrierile demnitarilor comuniști. Uitând de începuturile lor în slujba internaţionalismului
proletar, dintr-o dată ei și-au configurat profiluri de patrioţi. Ei au considerat,
după 1989, că s-au pus în slujba interesului naţional și a poporului, uitând să
spună, de fapt, că politica românească în lume avea încă o puternică componentă ideologică iar „planul naţional” nu era unul autentic, ci reprezenta viziunea naţional-comunistă a regimului.
Conceptul „interesului naţional” era promovat în epocă de curentul
realist în relaţiile internaţionale. Deși blocul sovietic își fundamenta teoria de
relaţii internaţionale nu pe putere și interese, precum vesticii, ci pe corelaţia
forţelor și ideologia de clasă, totuși, cele două paradigme au dovedit apropiere
în foarte multe puncte, statele încercând să se adapteze cât mai bine la o lume
în schimbare (Guzzini 2000: 181). Realismul sublinia necesitatea unei politici a
interesului naţional, pentru politicieni, în beneficiu naţional și dincolo de
calculele personale. În politica externă, interesul naţional trebuia să fie
subordonat unor principii morale universale, dar să reflecte scopuri și idei
naţionale profunde (Murray 1997: 121). Într-o societate democratică, interesul
naţional trecea printr-un proces destul de dificil de definire, din cauza disputelor între grupările politice interne. Interesul naţional trebuia să derive dintr-o
dezbatere care să aducă consens și, deși în mai toate momentele de pace acest
concept era cumva suspendat deasupra politicii și intereselor de grup, el ar fi
trebuit să prindă contur când primea un sprijin suficient de larg din partea
politicienilor și opiniei publice (Trubowitz 1998: 2, 11, 29).
Cei care au scris memorii (Silviu Brucan, Mircea Maliţa și Paul
Niculescu-Mizil) își fundamentează mai bine acest tip de argument, pe când cei
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care au dat interviuri doresc să transmită aceleași lucruri, dar o fac utilizând
explicaţii mai rudimentare. Astfel, se vede că unii au avut timp să lucreze la o
filosofie politică ce trebuia să pună în consonanţă anii ‘60–‘70 cu ideile
dominante din anii ‘90, pentru a lăsa posterităţii o imagine cât mai puţin
maculată.
Silviu Brucan merge până acolo încât critică manifestul Partidului
Comunist și îl acuză de lipsă de viziune. Naţiunile și deosebirile etnice nu
păreau să dispară după apariţia regimurilor comuniste, așa cum credeau
părinţii marxismului, iar proletariatul nu reușea o solidarizare generală în
lume. Mai mult, spune Brucan, când „naţiunile care luptă pentru autonomie și
independenţa lor sunt ameninţate sau atacate de o putere străină, un impuls
centripet unește clasele și grupurile sociale componente”. În acest caz, capătă
preponderenţă „interesul naţional și strategia – care-l deservește” (Brucan
2012: 85). Brucan vedea reacţia naţională românească plecând de la exploatarea
sovietică din primii ani ai comunismului și de la presiunile făcute de Moscova
pentru ca România să accepte „planul Valev” și integrarea militară completă în
Organizaţia Tratatului de la Varșovia (anii ‘60) (Brucan 2012: 87). Drept urmare
a acestei situaţii, Brucan ajunge la câteva concluzii simpliste și lasă să se
înţeleagă că opoziţia faţă de sovietici a făcut din politicienii români de atunci
niște patrioţi.
Maurer întărește această idee naţională, combătând o realitate a epocii
interbelice: comuniștii români ar fi acceptat teza Moscovei că regatul României
era un stat multinaţional, ce trebuia să cedeze teritorii vecinilor. Maurer afirma
în clar:
eu nu am auzit pe niciun comunist spunând că Ardealul trebuie să fie unguresc,
Basarabia trebuie să fie rusească, iar Dobrogea bulgărească! N-am auzit pe alţii
spunând asemenea lucruri ... cu excepţia Anei Pauker și a celor veniţi cu ea, care
erau adepţi convinși ai stalinismului și ce zicea Stalin pentru ei era literă de
lege... (Betea 2008: 327).

Ștefan Andrei, în diferite ocazii, îl prezintă pe Nicolae Ceaușescu ca pe
un apărător al românilor în faţa expansiunii rusești. Chiar din acest motiv,
spune și Maurer, îl propusese pe Ceaușescu ca secretar general în 1965, peste
capul lui Gheorghe Apostol, dorit de Gheorghiu Dej (Betea 2008: 346). Aflat la
Moscova în 1967, noul Secretar General discuta cu premierul său (Maurer)
că PCUS guvernează politica externă a Imperiului Ţarist faţă de celelalte ţări,
dar sub altă mască. Și că, de fapt, apără și vrea să cucerească toate poziţiile
ţarismului. Și că, în numele comunismului, dorește să impună o politică de
extindere a influenţei teritoriale (Betea 2011: 165).

Pericolul rusesc se transforma astfel într-un laitmotiv care automat îi
făcea pe liderii PCR buni patrioţi. Acesta e un paradox, deoarece, în mai multe
rânduri, atât Maurer cât și Ștefan Andrei declară că România nu a dus o
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politică antisovietică (Betea 2011: 164). Pe scurt, demnitarii români aveau convingeri antisovietice, dar nu le transferau totalmente în politica pe care o
făceau. Alte exemple prezentate în memorii și interviuri, precum eforturile
depuse pentru readucerea în ţară a tezaurului românesc, luarea lui Nicolae
Titulescu drept exemplu ce le inspira diplomaţia (Betea 2011: 200), cererea de
retragere a trupelor sovietice din România, rebeliunile din CAER și Tratatul de
la Varșovia, denunţarea invaziei Cehoslovaciei sau refuzul Bucureștiului de a
semna declaraţia de la Moscova, în care Israelul era numit stat agresor, în
Războiul de 6 zile, aveau menirea de a prezenta cazul special al României în
blocul estic și, în final, caracterul patriotic al politicii duse la vârf.
Ceea ce doresc să transmită alţi naratori o spune mult mai elaborat Paul
Niculescu-Mizil. El amintește că ambiţia personală a lui Ceaușescu era de „a se
manifesta consecvent ca susţinător al intereselor naţionale, ale ţării”
(Niculescu-Mizil 2003: 15). Partidul Comunist Român, în anii ‘60 ai secolului
XX, reevaluase ideea de naţiune, iar Ceaușescu critica deschis „teoriile cosmopolite care încearcă să acrediteze părerea că naţiunile și-au încheiat rolul lor
istoric” (Niculescu-Mizil 2003: 24). Conducerea Republicii Socialiste România
ignora deschis internaţionalismul proletar propus de sovietici, nu agrea ideile
Moscovei de omitere a rolului naţiunii în lume și considera că particularităţile
istorice generau deosebiri în formele construcţiei socialiste. După cum se
exprima Niculescu-Mizil, „concepţia românească era rodul unei linii politice
naţionale, care punea pe prim plan interesele naţionale. Cealaltă era opusă,
ignora interesele naţionale, le subordona unor interese globale ale lumii
socialiste” (Niculescu-Mizil 2003: 25).
Și Mircea Maliţa folosește raportarea la interesul naţional, coborând însă
nivelul, de la liderul suprem la membri de rangul doi ai elitei socialiste. Mai
întâi, într-un mod naiv-utopic, spune despre Mihail Sadoveanu, pe care îl
admira, că, deși era un „perpetuu absent” și un însingurat, accepta sarcinile
politice care îi apăreau sub forma „interesului naţional sau a culturii” (Maliţa
2015: 182). Apoi, poate cu mai mult realism, Maliţa începe să se folosească de
acest concept mai ales în legătură cu decidenţii politicii externe de după 1961,
din grupul cărora făcea și el parte:
... noul ministru, Corneliu Mănescu, își alcătuia treptat o echipă din care lipseau
cadrele vechi ale anilor ‘50, cu afiliaţie sovietică notorie. Formarea noilor diplomaţi era axată pe tradiţiile școlii diplomatice românești, principiul „interesului
naţional” începuse să aibă circulaţie, iar poziţia României în afacerile internaţionale era un subiect de cercetat cu atenţie (Maliţa 2015: 280).

Toate aceste exemple ne arată că diriguitorii politicii externe românești
balansau destul de ușor între ideologic și naţional. Nu știm totuși dacă această
poziţie era menită să joace rol de propagandă și manipulare internă, dacă se
făcea din orgoliu personal sau dacă trebuia să fie un bun livrat posterităţii. Cert
este însă că acești foști demnitari nu doreau să sesizeze că interesele
334

Comuniștii români și memorialistica privind politica externă

nomenclaturii comuniste din timpul Războiului Rece nu puteau reprezenta
interesul naţional, în adevăratul sens al conceptului. Printr-o falsă suprapunere, partidul era poporul iar liderii vremelnici echivalau binele lor de grup
cu binele cetăţenilor români.
Poziţia foștilor demnitari în chestiunea analizată ne duce mai mult cu
gândul la modul particular în care constructivismul înţelege interesul naţional
– în acord cu interesele de moment ale elitelor politice conducătoare – și mai
puţin la definiţiile realiste, care consideră ideea ca fiind predeterminată, fixă,
imuabilă (Dumitrescu 2015: 3). Oricum, discuţiile în jurul termenului de interes
naţional au fost dintotdeauna aprinse, criticii considerând accepţiunea sa tradiţională prea vagă, nedemocratică, naţionalistă sau chiar imposibil de stabilit cu
certitudine. Totuși, într-o interpretare actuală, am putea considera că interesele
comune ale grupurilor și indivizilor ar trebui traduse în termeni politici de
lideri cu influenţă, pentru a se asigura binele public, în speranţa că percepţiile
politicienilor sunt apropiate de obiectivele interesului public (Clinton 1994: 50–
53). În cazul României comuniste, acest lucru este doar parţial adevărat, în problema politicii externe. Poporul român agrea deschiderea internaţională
operată de echipele lui Dej și Ceaușescu, deși încă nu e pe deplin stabilit dacă
efectele acestei deschideri foloseau mai mult elitelor comuniste sau și indivizilor de rând.
O miopie politică reală, voită sau nu, se constată în aceste amintiri, prin
reducerea elementul ideologic în politica externă românească și supraînălţarea
celui naţional. Acești demnitari uită că discursurile lor reflectau ideile socialiste
și promovau un regim totalitar, uită că România avea relaţii strânse cu alte
partide comuniste și muncitorești sau că Bucureștiul finanţa mișcări comuniste,
de eliberare sau stângiste din întreaga lume. Ori, în altă cheie, naţional comunismul era văzut de acei oameni ca naţionalism autentic, fără a sesiza că valorile perene ale României, care meritau promovate în lume, erau destul de
diferite faţă de ceea ce scotea în faţă regimul Dej sau regimul Ceaușescu. Este
drept, ei amintesc de perioada de deschidere a României, care a însemnat introducerea unor modificări semnificative faţă de primul deceniu comunist. Dar la
pachet cu deschiderea aduc și argumente care nu stau total în picioare.
Supralicitează, însă, faptul că detașarea de URSS a venit încă din anii ‘60. Spre
comparaţie, Ungaria abia în anii ‘80 a trecut la regândirea politicii sale externe,
punând-o pe baze naţionale și îndreptând-o spre Occident (Spinner 2002: 5).
Amintirea servirii „interesului naţional” în politica externă, după 1989,
ne apare excesivă și folosită ca un paravan pentru politica internă, derulată în
contra principiilor democratice. De asemenea, refugiul în extern era ca o
izolare de treburile murdare ale interiorului și o evadare către decenţa
saloanelor diplomatice și a recunoașterii internaţionale. Una, însă, nu putea să
o acopere total sau să o scuze pe cealaltă. Abuzul de explicaţii privind ghidarea
după „interesul naţional” nu salvează nici obedienţele românești din anii ‘50
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faţă de Moscova și nici greșelile și teroarea din planul intern. Preluarea unui
concept de prestigiu doar cu adaptarea lui parţială la realitatea epocii nu
reușește să înnobileze imaginea foștilor demnitari comuniști. În schimb, ne dă
măsura ori a iluzionării lor politice, ori a șireteniei deprinse în tranșeele
marxismului.
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The Romanian Communists and the Memoirs Concerning the Foreign Policy.
The „Embellishment” of Memories: Forgetting Ideology and the
Abusive Use of the National Interest
Several former dignitaries of the communist regime wrote memoirs and gave
interviews in the ‘90s and at the beginning of the 2000s trying to explain a traumatic
past and the quick transformation of the society, and to place themselves in a better
light concerning the foreign policy actions that Romania undertook during the times of
Stalin and Khrushchev. These former state officials that had the power of decision
concerning Romanian foreign policy, have offered their own versions of the past, in
which they usually presented themselves as patriots.
Romanian foreign policy makers of the past century, as they declare today, were
going back and forth between ideology and nationalism. However, we do not know if
this position is meant to play a propagandistic role for internal manipulation, if it
stemmed from a personal sense of pride, or if it was a good deed made for posterity.
What is certain is that these dignitaries do not wish to recognize that the interests of
communist Romanian nomenclature from the Cold War could not represent the
national interest, in the true sense of the word.
The recollection of serving the „national interest” in foreign policy, after 1989,
appears to be excessive and used as a front for the internal policy, conducted against
democratic principles. Also, the refuge taken in the external affairs acted as a
mechanism of isolation from the internal dirty business and an escape to the decency
of diplomatic salons and international recognition. The abusive use of the explanation
concerning the use of „national interest” as a guide does not excuse the Romanian
obedience towards Moscow in the 50s nor the internal mistakes.
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Inserţii memorialistice în discursul etnografic românesc
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Problema gradului de implicare a personalităţii etnografului în opera sa,
a modului de gestionare a relaţiei dintre punctul de vedere știinţific și cel
personal, dintre perspectiva academică și cea poetică, dintre omul de știinţă și
autorul de literatură va fi analizată în aceasta lucrare în comparaţie cu tradiţia
genului autobiografic din literatură. În definitiv, chestiunea raportului dintre
realitate și ficţiune, dintre documentul istoric și transpunerea sa în literatură
apropie antropologia de memorialistică. Alăturarea celor două tipuri de discurs
poate fi remarcată încă de la începuturile semi-profesioniste ale antropologiei,
atunci când informaţiile destinate interpretării realizate de antropologul „de
cabinet” erau extrase din memoriile de călătorie ale observatorului amator
(misionarul, exploratorul, administratorul colonial) (Stocking 1983: 71) –
modelul arhetipal al meseriei de antropolog. Relatările mai mult sau mai puţin
încărcate de impresii personale ale călătorului au fost încadrate în paradigma
lărgită a literaturii subiective (Iosifescu 1971: 70).
1. Între terenul tradiţional și nevoia de subiectivitate
Momentul în care ancheta unei societăţi exotice se profesionalizează
corespunde apariţiei, în preajma primului război mondial, a celui de-al treilea
personaj arhetipal al disciplinei – etnograful profesionist. Acesta, spre deosebire
de memorialistul de călătorie, „dă prioritate oamenilor în defavoarea locurilor”
(Wheeler 1986: 55). Înţelegem aici textul etnografic în sensul clasic de monografie a unei comunităţi, „ale cărei reguli de redactare se supun reprezentării pe
care și-o face etnologul despre poziţia sa pe teren și despre autoritatea sa
știinţifică” (Geraud, Leservoisier et alii 2001: 30). Evoluţia respectivă a presupus
și necesitatea ca antropologul să-și asume mijloacele tehnice de atingere a
standardelor de obiectivitate în descrierea vieţii băștinașilor și, implicit, să-și
cenzureze opiniile, sentimentele, impulsurile personale care ar putea interveni
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în darea de seamă rezultată, conform imperativelor creionate de întemeietorii
domeniului. Însă textele etnografice vor releva o realitate distinctă de cea
prescrisă cu rigurozitate, astfel încât se observă că, dincolo de neutralitatea
clamată, apar involuntar urmele personalităţii etnografului. Cercetătorii
occidentali au vorbit despre existenţa unui competiţii, în textul etnografic, între
„eul etnografic” și „eul personal”, deși de-a lungul istoriei cercetărilor
antropologice de teren cea de-a doua instanţă a fost frecvent eludată sau
tolerată (Bruner 1993: 5).
Pe lângă cele trei tipuri de antropologi pe care le-am menţionat deja, un
al treilea model se insinuează treptat în istoria disciplinei, numit de specialiști
„the gone native fieldworker” (Tedlock 1991: 69) sau cercetătorul de teren
transformat în nativ. Forjat în spaţiul occidental, acest termen acoperă identitatea acelor antropologi a căror activitate îndelungată într-un anumit spaţiu îi
apropie pe aceștia de modul de viaţă al membrilor comunităţii respective. În
cazul etnologiei românești, identificarea acestui arhetip al antropologului pune
probleme specifice, dată fiind distanţa restrânsă între cercetător și obiectul său
de studiu.
Etnologiei românești, considerată drept o „etnologie domestică”, i-a fost
recuzat dreptul de a se numi propriu-zis o antropologie, întrucât nu are ca
obiect de studiu principal un „Celălalt primitiv”, ci un „Eu original” (Mihăilescu
2003: 211). Experienţele concrete de teren ale acestei „etnologii a sinelui” relevă
dificultatea obiectivării atunci când etnograful „își instalează cortul în propriul
sat” (și nu la antipozi, precum antropologii occidentali), așa cum își denumesc
metaforic prima aventură antropologică doi cercetători ai unui sat din Gorj în
anii ’80 (Mihăilescu, Răutu 1995: 355).
Tratând această chestiune sensibilă a validităţii știinţifice a „antropologiei acasă”, în care distanţa tradiţională dintre insider și outsider este
redusă în mod simţitor, câţiva antropologi occidentali au recunoscut suspiciunile create în jurul acestui subdomeniu apărut relativ recent, dar consideră
că strategiile etnografice subiective trebuie făcute astăzi explicite, mai ales că
în etnografia tradiţională ele funcţionau deja implicit. Noua antropologie
trebuie să privilegieze „o reflectare a faptului că etnografii vin pe teren cu propriile amintiri, că experienţele lor acolo creează alte amintiri, că ei își exprimă
aceste amintiri în însemnările de teren și, peste ani, în scrisul lor” (Collins,
Gallinat 2009: 11). Astfel, este considerată binevenită întrebuinţarea „eului
etnografic” drept (auto)informator, ca și valoarea cunoașterii personale și anterioare descinderii antropologice pe care etnograful o are despre o anumită
comunitate (Gallinat 2009 : 25–28).
Astfel, în cercetarea etno-folclorică românească a intervenit de la începuturile sale necesitatea ca intelectualul cu intenţia de a descrie o comunitate
ţărănească să încerce să se integreze în sat, fapt la care se adăuga o oarecare
reminiscenţă a vechii politici culturale de extracţie pașoptistă și apoi
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naţionalistă care-i îndemna pe conaţionalii cu carte să se aplece cu simpatie
spre ţărani. Inserţiile subiective din textele care vor rezulta în urma unor astfel
de experienţe au drept rol tocmai sublinierea implicaţiilor personale ale
aventurii exploratorii, asumarea explicită a vocii din interior, dar mai ales, ele
contribuie la consolidarea autorităţii știinţifice a autorului. Omniscienţa lui nu
provine doar din urmarea conștiincioasă a imperativelor metodologice ale
anchetei, ci și din capacitatea de a simţi la unison cu subiecţii săi. În acest scop,
el va încălca în mod conștient norma neutralităţii absolute, va privilegia amintirea personală a terenului, în detrimentul chestionarului completat meticulos
sau al cerinţei știinţifice de a reda tipologic faptele socioculturale.
E de observat că principalii informatori ai primilor noștri culegători de
teren sunt rudele sau prietenii lor. Iată, de pildă, care erau sursele pe care le
menţionează Ispirescu într-una dintre primele colecţii de basme publicate la
noi: „Comunicat de fratele meu George și cules dintr-un sat din Vlașca”,
„Povestit de mama pe la 1840. Scris la 1884, aprilie”, „Povestit de tata, șezător în
București, mahal. Udricani, între 1838–1844. Publicat pentru întâia oară în
«Ţăranul român» nr. 11 din 1862”. În prefaţa uneia dintre primele monografii
etnografice a unei populaţii românești arhaice, și anume Românii în Munții
Apuseni (Moții), Teofil Frâncu mărturisește că a fost motivat în realizarea cercetării sale de dorinţa de a îndrepta afirmaţiile greșite sau prejudecăţile celor
care nu au cunoscut cu adevărat „poporul muntean”. Spre deosebire de aceștia,
cărora le-au lipsit studiile serioase „la faţa locului”, autorul își arogă dreptul de
a exprima punctul de vedere al nativilor din care el însuși face parte: „Fiind
născut și crescut în acel ţinut romantic, mi-am propus să descriu cât se poate
mai exact și mai lămurit traiul, portul, graiul și obiceiurile românilor-munteni”
(Frâncu, Candrea 1888: I). Comentatorii intervenţiei subiective în scriitura
etnografică au observat de altfel că paratextul este un spaţiu privilegiat al
acesteia: „Prefeţele, mulţumirile, introducerile și bibliografiile sunt spaţii
personale revelatorii în cadrul monografiei tradiţionale, ferestre către un
inevitabil subiectivism invariabil reluat în corpul textului” (Bruner 1993: 3).
Așa-numitele inserţii memorialistice pe care le vom analiza în continuare plasează etnografia românească într-o paradigmă modernă, dar care nu a
fost forjată (și nici populară) în spaţiul academic românesc. Ea a fost însă
consacrată în cadrul unei susţinute mișcări de regândire a propriei identităţi
disciplinare intervenită în antropologia occidentală (mai ales americană) a
anilor ’70–’80. Deși discuţia despre meritele manifestării punctului de vedere
personal al cercetătorului de teren în textul știinţific va debuta în acea
perioadă, sub influenţa poststructuralismului și deconstructivismului continental, implicarea personalităţii și experienţei autorului de antropologie în
interiorul textului său se va face simţită încă de la primele descinderi ale
savantului la populaţiile exotice. Este cazul chiar al întemeietorului metodelor
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de observaţie directă a societăţilor indigene, Bronislaw Malinowski, caz celebru
pe care îl vom analiza mai târziu.
În termenii grăitori propuși de un antropolog american, scriitura etnografică are sarcina dificilă de a împăca „focul terenului” cu „gheaţa etnologiei”
(Boon 1982). Aspirând să înfăptuiască această complicată sinteză a contrariilor,
etnograful are la dispoziţie metodele clasice de transformare imediată a
faptelor observate în scris, caz în care cercetătorul trebuie să devină un riguros
stenograf al vieţii sociale. Se află așadar într-o situaţie asemănătoare celor mai
obiectivi diariști din istoria literaturii, cei a căror acuitate descriptivă le face
jurnalul intim să pară un adevărat proces verbal al propriei existenţe. Nu
întâmplător, D. Gusti recunoștea virtuţile naturalismului literar francez, și mai
ales valoarea „carnetelor de notiţe” ale lui Alphonse Daudet sau ale fraţilor
Goncourt care-i puteau servi drept exemplu auxiliar pentru întemeierea metodei monografice în sociologie (Gusti, Herseni et alii 1999: 49). Chiar în afara
acestui curent literar, „jurnalul scriitoricesc slujește frecvent drept carnet de
note, pregătește creaţia în genere sau chiar adună sistematic material pentru o
anumită scriere” (Iosifescu 1971: 75).
În textele antropologice occidentale care și-au asumat revoluţia metodologică a anilor ’80, procedeul „ilustrării” era menit să contribuie la densitatea
descrierii (engl. „thick description”). Într-un important text al lui Clifford
Geertz – creatorul antropologiei interpretative postmoderne, autorul american
își convinge publicul prin „forţa unui argument ce ţine de metodă în antropologie, argument care e mereu prezent în subsolul textului etnografic modern
și care poate fi formulat în mod explicit prin sintagma «I was there» (am fost
acolo și, prin urmare, știu cum stau de fapt lucrurile)” (Troc 2006: 296) (s.a.).
Prin specificul ei, descrierea unei experienţe de teren respectă regulile
tragediei grecești, și anume unitatea de timp, de loc și de acţiune (Laplantine
2000: 79), iar, din perspectiva teoriei punctului de vedere, aceasta este o
naraţiune heterodiegetică, cu rol de a exprima autoritatea și omniscienţa etnografului (Brettell 1986: 130), dar în care autorul, în mod paradoxal, nu poate fi o
instanţă extradiegetică la modul absolut. Spre deosebire de literatura cu autor
omniscient, legile etnografiei îl obligă pe autorul descrierii să fi fost acolo. În
schimb, așa cum au observat criticii antropologiei tradiţionale, această
existenţă în universul descris îl face pe etnograf incapabil să-și aroge o cunoaștere globală a fenomenului. Este în fapt același statut paradoxal pe care-l
suportă textul autobiografic, de la care cititorul așteaptă asumarea unui pact
referenţial de către autor, în ciuda punctului de vedere iremediabil personal și
circumstanţial al acestuia.
Atunci când analizează comparativ „poveștile călătorilor” și textele
etnografice clasice, etnoistoricul Valerie Wheeler subliniază opoziţia dintre
retorica egocentrică a primelor și anti-egocentrică a celor din urmă (Wheeler
1986: 57). Această caracterizare ar trebui să anuleze apropierea dintre
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perspectiva literaturii subiective și cea a descrierii antropologice, dacă n-ar
exista mărturiile la persoana întâi ale etnografilor pe care le vom analiza aici.
Conform observaţiilor cunoscute ale lui Philippe Lejeune, „pactul referenţial, în
cazul autobiografiei, este coextensiv pactului autobiografic” și este asociat unui
jurământ imaginar din partea autorului că el va scrie doar adevărul despre
experienţele sale (Lejeune 2000: 38).
Textul etnografic „înseamnă organizarea textuală a vizibilului, una dintre
funcţiile principale ale acestei organizări fiind lupta împotriva uitării”
(Laplantine 2000: 58), trăsătură care-l apropie de scriitura memorialistică.
Clifford Geertz va face din problema textualizării în antropologie una esenţială
a domeniului. Această teorie apare în faimosul său text despre „poetica și
politica etnografiei”, și anume The Interpretation of Cultures; aici, autorul pune
accent pe experienţa textualizării în discursul antropologic și recunoaște că a
fost inspirat în această direcţie de teoreticieni și filosofi ai literaturii. A ajuns
astfel la credinţa că antropologia se apropie mai mult de disciplinele umaniste,
dominate de personalitatea creatorului, decât de aspiraţiile obiective ale
știinţelor sociale și că, privite la modul general, toate disciplinele care ajung să
se sprijine pe discurs își împrumută unele altora strategiile discursive,
rezultând o ambiguizare a genurilor (engl. „blurred genres”) (Geertz 1983).
Acest moment de schimbare a fost numit „turnura postmodernă” sau „turnura
interpretativă” din antropologia culturală. Și mai grăitoare pare denumirea de
„turnură reflexivă” („reflexive turn”) sau chiar „turnură narativă sau literară”
(Collins, Gallinat 2009: 13–14).
Înainte de asumarea explicită a discursului autobiografic în antropologie,
un eveniment editorial important va face cunoscută imposibila dorinţă a etnografului clasic de a-și exprima impresiile personale despre experienţa terenului.
Este vorba despre o carte semnată de chiar pionerul anchetei antropologice,
Bronislaw Malinowski, publicată în 1967, după moartea autorului. Intitulate în
mod grăitor „Jurnal în adevăratul înţeles al cuvântului”, notele zilnice ale
antropologului de origine poloneză reprezintă pandantul subiectiv al marilor
sale monografii: Argonauts of the Western Pacific (1922) și Coral Gardens and
their Magic (1935). Ele au stârnit reacţiile depreciative ale majorităţii membrilor
comunităţii academice mai ales din cauza distanţei de ton și viziune între opera
știinţifică, serioasă a marelui etnograf și reflectarea aceleiași perioade a vieţii
sale în scriitura autobiografică. Poziţia rasistă luată de acesta pe alocuri în
scrisul diaristic îi va face pe unii critici să pună sub semnul întrebării însăși
validitatea operei sale antropologice. Alţi antropologi au fost mai înţelegători,
susţinând că jurnalul intim a funcţionat pentru Malinowski ca un spaţiu de
refulare a unor sentimente pe care nu era capabil să le exprime în opera
„serioasă” (Stocking 1983: 102). Clifford Geertz a subliniat că, prin această
scriere, Malinowski a pus problema lui „A fi acolo” („Being There”) în modul
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cel mai radical cu putinţă, că a anulat, cel puţin virtual, distanţa afectivă dintre
observator și observat (Geertz: 1988: 83).
Totuși, chiar înainte de acest moment esenţial din istoria antropologiei,
necesitatea cunoașterii reflecţiei subiective asupra terenului se face simţită deja
în lumea specialiștilor. Exploratorul Arcticei, Jean Malaurie, va înfiinţa o serie
editorială dedicată acestui gen de texte, intitulată „Terre Humaine”, la editura
pariziană Plon; volumele așteptate ar fi trebuit să îmbine „obiectivitatea
știinţifică și dialectica relaţiilor personale” (Malaurie 1987: 10). Va rezulta din
acest apel originalul volum al lui Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (1955),
văzut de analiști ca o stranie îmbinare a descrierii de călătorie cu exprimarea
liberă a sentimentelor personale și observaţia etnografică (Tedlock 1991: 75).
Chiar de la începutul acestui volum, Lévi-Strauss mărturisește cât de dificil i-a
fost să-și părăsească postura neutră a antropologului și să-și povestească
expediţiile la persoana întâi (Lévi-Strauss 1968: 19). Departe însă de a-i știrbi
din măreţia sa profesională, acest experiment autobiografic al savantului
francez o face pe Susan Sontag să susţină că antropologul este un martor
ocular exponenţial, iar „antropologia un tip de disciplină intelectuală intens
personală, ca și psihanaliza” (Sontag 2000: 94). Astfel de abordări duale și
separate ale terenului – ca text etnografic și ca text memorialistic – vor mai
apărea în antropologia occidentală. Un exemplu cunoscut este Reflections on
fieldwork in Morocco (1977), carte care reflectă, conform autorului Paul
Rabinow, o altă perspectivă asupra unor informaţii care au fost tratate anterior
(în Symbolic Domination, 1975) cu mijloacele antropologice tradiţionale
(Rabinow 1977: 7).
2. Înapoi la metodă
Regulile etnografiei clasice presupuneau respectarea atentă a obiectivităţii
cercetătorului de teren și îndepărtarea oricărei intruziuni a opiniilor și
personalităţii etnografului. O sursă celebră a acestei reguli este textul lui Marcel
Mauss, unul dintre primele ghiduri sistematice pentru cercetarea etnografică:
Să nu „crezi” că știi doar pentru că ai văzut; să nu faci nici o judecată morală; să
nu te miri; să nu te înfurii; să locuiești în societatea indigenă; caută cu atenţie
mărturii […] Atât expunerea cât și observaţia reclamă obiectivitate. Adică, să
spui tot ce știi și nimic să nu rămână necunoscut (Mauss 2003: 25).

Sfaturile pentru novicele plecat pe teren sugerează o tehnică a anihilării
eului etnografic: „Ceea ce se dorește este reproducerea vieţii indigene și nu să
acţionăm prin intermediul impresiilor” (Ibidem: 36). Pus în faţa șocului cultural
de a descoperi o societate exotică extrem de diferită de cea din care provenea,
anchetatorul era obligat să-și înfrângă pornirea de a lăsa mărturie, în
descrierea etnografică, asupra sentimentului că avea de-a face cu lucruri
extravagante, bizare, respingătoare.
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Norme asemănătoare au stat la baza investigaţiilor monografice ale școlii
sociologice conduse de Dimitrie Gusti în România; unul dintre membrii notorii
ai școlii sale, Henri H. Stahl, afirma într-un interviu oferit lui Zoltan Rostas:
Mai este și un talent, pe care poţi să-l ai, sau să nu-l ai […] În primul rând, după
părerea mea, să te faci nevăzut în sat, să fii mut, să știi să asculţi, să vezi, să nu
fii băgat în seamă, să fii puţin cameleonic, să poţi să te ghidezi după psihologia
lor (Rostas 2000: 50).

Urmând metoda descrisă de magistrul său, Stahl va redacta un ghid al
atitudinii pe care trebuie s-o adopte pe teren sociologul; acesta devine pe
alocuri o exegeză a capcanelor care îl pândesc pe neofit. În paginile publicate în
1934, autorul construiește portretul-robot al monografistului ideal – un
detectiv sau agent secret în societatea cercetată, capabil să se prefacă nativ:
„Trebuie să simulezi o perfectă concordanţă cu mediul, așa că aproape să nu te
bage nimeni în seamă” (Stahl 1999: 183). În plus, anchetatorul trebuie să se
dedubleze până și faţă de el însuși: „Tu însuţi trebuie să te prefaci faţă de tine
însuţi că nu știi nimic asupra problemei pe care o cercetezi” (Ibidem: 185).
Pentru a atinge acest nivel al implicării, folcloristul e sfătuit să petreacă o
perioadă mai îndelungată printre oamenii cercetaţi, sfat acordat de asemenea
de Artur Gorovei într-un text manifest din 1933: „Folcloristul care adună
material trebuie să trăiască măcar vremelnic între indivizii pe care-i cercetează
și să găsească timpul potrivit și metoda nimerită pentru fiecare caz în specie”
(Gorovei 1990: 43).
La o primă impresie, această lege a neutralităţii (numită de H.H. Stahl a
„neamestecului în faptele sociale și a observaţiei directe”) ar conduce la
înregistrarea mecanică și cvasi-exhaustivă a lucrurilor observate. Totuși, sociologul admite necesitatea implicării conștiinţei directoare a observatorului
atunci când acesta va trebui să ierarhizeze faptele observate între ceea ce este și
ceea ce nu este semnificativ: „Observaţia presupune, prin definiţie, o alegere a
faptelor de observat. Este o distingere clară a unor detalii semnificative
dintr-un total amorf” (Ibidem: 178). Prin urmare, apare în chiar inima metodei
care a edificat în etnografia românească meritele obiectivităţii în descrierea
sistemelor sociale o concesie acordată punctului de vedere personal. Decizia în
privinţa obiectelor descrise este implicit informată de viziunea etnografului
asupra disciplinei, de formarea sa intelectuală, de scopurile sale știinţifice
imediate și de cele pe termen lung.
Până la urmă, dovada pertinentă a respectării legii obiectivităţii și
neutralităţii se regăsește sau nu în documentul scris – textul etnografic. Alcătuirea acestuia poate coincide cu momentul descoperirii informaţiei pe teren, în
cazul în care anchetatorul reușește să scrie tot ceea ce spune informatorul
concomitent cu vorbirea. În ceea ce privește proba alegerii elementelor
semnificative de către anchetator, aceasta este eliminată sau înlesnită de
utilizarea chestionarului etno-folcloric, instrument de lucru care ghidează strict
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temele conversaţiei etnografului cu subiecţii săi. Întocmit iniţial pentru a servi
anchetei indirecte, prin corespondenţă, în cadrul marilor întreprinderi etnografice ale finalului de secol XIX la noi, chestionarul nu a stârnit și interesul
membrilor școlii sociologice. Unii dintre aceștia au mărturisit că acest suport al
anchetei poate să-l descurajeze pe cel anchetat, introducând o notă de artificial
în convorbirea cu informatorul. Chestionarul trebuie să existe doar în mintea
cercetătorului, să fie un „aide-mémoire”, un „ghid de discuţie” (Mihai Pop, în
Rostas 2003: 267), punându-se în schimb accent asupra participării sociologului
la evenimentele din viaţa satului:
Toată discuţia era pe participare, adică dacă te-ai dus la horă sau la nuntă, atunci
notai tot ce se întâmpla acolo. Poate că nu era încă ideea că trebuie să chestionezi și
asupra sensului lucrurilor. Dar în orice caz ce vedeai, trebuia să notezi, și pe urmă
să-i întrebi ce se-ntâmplă, cum faci în cazul cutare (Ibidem).

Notatul cvasi-exhaustiv pare să înlăture atât faza intervenţiei punctului
de vedere și a alegerilor etnografului, cât și riscul de a pierde elemente care se
pot dovedi esenţiale. Ulterior școlii etnografice, Ovidiu Bârlea construiește și el
imaginea ideală a folcloristului-scrib ideal:
E bine să noteze cât mai multe date, chiar dacă lui i se par nesemnificative […].
Cu mintea mereu la pândă, scrutând cu agerime variantele pe care le fixează,
culegătorul notează, la nevoie selectând, cu sentimentul că nu va putea cuprinde
totul (Bârlea 1969: 92).

Transferul discursului informatorului din contextul lui originar, oral, în
text presupune o evidentă filtrare prin conștiinţa și înţelegerea anchetatorului
(Constantinescu 2007: 46). Așezarea în text a informaţiilor rezultate din
anchetă este urmarea înţelegerii de către cercetător a funcţionării societăţii
anchetate. Atunci când el a fost culegătorul informaţiilor folosite, acestea vor fi
completate logic de notaţiile personalizate, neoficiale, de amănunt, care descriu
contextul terenului:
În paralel, utilizând caietul de note de teren și chiar jurnalul personal, cercetătorul
trebuie să noteze observaţii, impresii și comentarii nerostite în momentul
înregistrărilor care dau seamă de actul performării și de atitudinea interlocutorului și a eventualei asistenţe, toate acestea fiindu-i utile în momentul
arhivării și apoi în cel al elaborării studiului (Știucă 2007: 66).

Deoarece „terenul reprezintă locul unde etnologul pune la încercare un
fel de conflict existenţial între conștiinţa curată (a savantului) și conștiinţa
încărcată (a martorului indiscret)” (Bonte, Izard 1999: 431), poziţia sa nu poate
fi una exterioară și cunoașterea sa omnipotentă. Prin urmare, are loc uneori
natural tranziţia de la savantul omniscient la relatarea acestuia în calitate de
simplu martor, mai ales în texte etnografice care au o structură narativă. Dacă
descrierea etnografică sintetizatoare se ordonează într-o „sfidare a fluxului
temporalităţii”, povestirea evenimentelor la care etnograful a participat devine
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„o serie de descrieri articulate în mișcarea temporalităţii” (Laplantine 2000: 63).
Această situare a etnografului contribuie la sporirea veridicităţii textului său:
„Relatările cu caracter personal mai prezintă avantajul că, datorită implicării
subiective, pot cuprinde toate detaliile unei descrieri, experienţa personală fiind
un suport real și eficient al memoriei” (Știucă 2007: 41).
Pentru Ernest Bernea, prezentarea organică a faptelor, pe axa temporalităţii, este mai pertinentă decât cea enumerativă, întrucât aceasta este cea
care respectă realitatea:
Descrierea poate lua mai multe forme, între care două principale: înșiruirea și
prezentarea organică. Pe care din ele am folosi-o noi? Sigur că pe cea de a doua,
care este, în fond, descrierea fenomenologică. În reconstituirea fenomenului nu
am explicat probleme în mod direct și abstract, ci am făcut acestea, cu rezultate
mai sigure, tot prin înfăţișarea faptelor și a legăturilor dintre ele (Bernea 1998: 10).

Catalogată drept metodă fenomenologică de către Bernea, nararea experienţelor terenului presupune privilegierea memoriei auto-noetice sau
episodice, în detrimentul memoriei semantice, cognitive. Este în fapt diferenţa
între a-ţi aminti circumstanţele și acţiunile unui eveniment și a-ţi aminti
semnificaţia lui (Tulving 1972). Un alt membru al școlii sociologice, D. Amzăr,
sublinia, și el, importanţa redării de către cercetător a instantaneelor de
atmosferă surprinsă în sat și le numește, cu un termen personal, „înregistrări
psihografice” (Amzăr 2013: 331).
Trebuie să ţinem cont și de ipostaza necanonică, oarecum neobișnuită a
acestor naraţiuni personale, fiindcă, în ultimele decenii, folcloristica
românească academică și-a stabilit drept obiectiv esenţial trecerea la stadiul
tipologiilor sintetizatoare, o etapă considerată de mentorii domeniului una
mult avansată în comparaţie cu vechea relatare a faptelor realizată din
perspectiva subiectivă și limitată a etnografului: „O descriere etnografică de
ritual se mărginește să-i prezinte acestuia schematic și reductiv structura […]
cu desprinderea «semnificaţiilor» acelor acte, gesturi sau formule care par
etnografului sau folcloristului purtătoare de sens” (Cuceu 2000: 58).
3. De la etnograful omniscient la diaristul începător
O analiză interesantă a relaxării normelor obiectivităţii în știinţele etnologice autohtone a realizat Otilia Hedeșan; cercetătoarea a constatat diferenţa
între descrierile neutre ale echipelor din școala sociologică și texte contemporane acestora din etnografia românească interbelică. Autoarea timișoreană
remarcă faptul că monografiile regionale publicate în aproximativ același timp
cu cele gustiene în „Anuarul Arhivei de Folklor” din Cluj „prezintă, în câteva
cazuri, devieri substanţiale de la normele scriiturii albe, ale privirii îndepărtate
și ale omniscienţei etnologului” (Hedeșan 2006: 26). Comentând două texte ale
lui Emil Petrovici (1935 și 1942), ea vorbește despre transfigurarea etnografului
obiectiv în personajul-etnolog: „Etnologul pornind spre teren sau descinzând în
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acesta se autoficţionalizează, devine un personaj care observă lucruri ieșite din
comun și nu pregetă să le noteze, uzând, pentru aceasta, de un stil liber, chiar
colorat” (Ibidem: 27).
Fragmentele reflexive sau inserţiile memorialistice pot proveni dintr-un
jurnal intim ţinut în timpul și în paralel cu experienţa etnografică, așa cum a
procedat Bronislaw Malinowski. Dat fiind specificul meseriei sale, care-l obligă
să-și transpună întreaga experienţă în scris, etnograful nu-și va permite acea
„boală a jurnalului” (franc. „la maladie du journal intime”) asupra căreia se
lamenta Roland Barthes (Barthes 1989: 359). Redarea atentă a circumstanţelor,
a datelor persoanelor întâlnite („fișa de informator”) în textul etnografic face
acest gen de relatări să respecte trăsăturile genului diaristic în sens strict.
Atunci când avem de-a face cu fragmente în care este prezentată perspectiva, în memorie, a unui eveniment la care etnograful a luat parte pe teren,
acestea pot fi integrate genului memorialisticii în sens larg. Această a doua
categorie de texte poate fi rezultatul a ceea ce câţiva antropologi interpretativi
au numit, în opoziţia cu „însemnările de teren” (engl. „fieldnotes”), „însemnările mentale” (engl. „head-notes”) ale etnografului (Ottenberg 1990). Antropologul Adrian C. Mayer le denumește „însemnări ale memoriei” (engl.
„memory notes”) sau „reconstrucţii imaginate” (engl. „imaginative
reconstructions”) (Mayer 1989: 210) într-un text intitulat sugestiv Amintirile
antropologice și punctează importanţa lor în arhitectura de profunzime a
textului etnografic: „Toţi antropologii folosesc nu doar însemnările lor
«factuale», dar, bineînţeles, într-un anumit grad, și amintirea pe care ei o
păstrează asupra contextului, a implicaţiilor, a reacţiilor care au stat în spatele
însemnărilor” (Ibidem: 207). O altă cercetătoare participantă la o prestigioasă
conferinţă pe tema relaţiei dintre antropologie și autobiografie, Judith Okely,
sugerează că „însemnările de teren ar putea să nu fie decât un stimul pentru
memorii corporale și, până atunci, subconștiente. Nu putem scrie toată
cunoașterea în chiar momentul experimentării ei” (Okely 1992: 4).
În majoritatea cazurilor de inserţii memorialistice, folosirea acestei
strategii pare să fie o marcă de autenticitate a textului etnografic, care susţine,
prin nararea unei întâmplări deosebite, exegeza etnologică:
Am urmărit spectacolul alaiurilor din Dărmănești de mai multe ori. Prima
întâlnire cu păstrătorii acestor străvechi obiceiuri a avut loc la sfârșitul lui
decembrie 1964. […] Prima senzaţie pe care am avut-o a fost aceea că localitatea
urma să fie asediată. Sute și sute de participanţi se îndreptau ameninţători spre sat
[…] Toate aceste încleștări sunt semne ale arhaicităţii obiceiului de care vorbim
(Ciubotaru 2005: 78).

Astfel, paginile obiective și iremediabil rigide ale descrierii etnografice
capătă valenţe artistice și au darul de a-l transporta pe cititor în lumea descrisă
plastic. În mod paradoxal, aceste inserţii, în loc să știrbească din autoritatea
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etnografului care se abate de la prescrisul stil știinţific, pot chiar să devină un
mod de legitimare, probând ipostaza sa de martor privilegiat la un ritual arhaic.
Un alt scop al inserării unei naraţiuni la persoana întâi este dorinţa
autorului de a-și face cititorii părtași la momentul revelării spontane a unor
semnificaţii; acesta este inspirat de însuși contactul cu realitatea și informaţiile
oferite de către săteni:
Meșterul Borodi din Sighet […] mi-a spus categoric că nimic „nu-i iertat să se
cresteze decât în chip de funie răsucită”. […] M-am întrebat întâi foarte nedumerit: ce va fi reprezentând această funie? Am bănuit vag uneori originea ei,
chiar în cursul investigaţiilor mele pe teren; însă enigma n-a fost dezlegată definitiv decât atunci când m-am aflat în faţa unor documente etnografice elocvente
în cel mai înalt grad (Caraman 2006: 50).

Observând textele etnografice românești, devine evident că inserţia unei
redări personalizate a faptelor nu e o evadare inconștientă a discursului din
stilul obiectiv, serios, spre marginile lui subiective. Aceste fragmente au funcţii
specifice, în conformitate cu intenţiile persuasive ale etnografului. De pildă,
unii autori ţin să-i dezvăluie cititorului dificultăţile întâmpinate în cercetarea
de teren și să scoată la iveală strategiile pe care le-au folosit pentru a avea
acces la informaţii. Folcloristul Gheorghe Pavelescu își mărturisește tertipul
folosit pentru a afla niște descântece dintr-o zonă transilvăneană
conservatoare, în condiţiile în care este cunoscută reticenţa oamenilor satului
de a-și declina astfel de cunoștinţe, dublate de practici, faţă de necunoscuţi:
Un episod interesant din culegerea descântecelor l-a oferit Anuţa Gherman din
Muntele Săcelului. Auzind din multe sate că e cea mai bună descântătoare din
împrejurimi, am căutat-o la munte unde am găsit-o împreună cu bărbatul ei la
adunatul fânului. I-am dat să înţeleagă că am ajuns acolo din întâmplare fiind
excursionist. Din vorbă în vorbă ea îmi spune că a fost „un domn” pe la Săcel și a
întrebat pe soru-sa descântece. Și-mi reproduce replica dată sorei-sale: „De ce nu
l-ai trimis la mine că-i spuneam eu descântece două zile”. Profitând de acest punct
al discuţiei i-am manifestat dorinţa să-mi spuie și mie câteva descântece căci nu
auzisem niciodată până atunci. Și mi le-a spus pe toate cu o vădită mândrie, fără să
bănuiască, firește, stratagema de care mă folosisem (Pavelescu 1945: 88).

Mai aproape de zilele noastre, Narcisa Știucă recunoaște că a fost
obligată să-și mistifice identitatea în ochii informatorilor și să recompenseze
material efortul acestora pentru a-i convinge să intoneze un cântec funerar:
Într-o cercetare de teren pe care am efectuat-o în comuna Padeș (jud. Gorj) în
vara anului 1994, am solicitat celor trei femei recunoscute ca specializate în intonarea cântecelor rituale funerare să se lase înregistrate. După îndelungi insistenţe
și după ce am plătit experimentul „cu o litră de ţuică slabă” așa cum mi-a sugerat
un vecin participant la negocieri, ele au consimţit să se lase înregistrate fără a
înţelege pe de-a-ntregul scopul cererii mele, ba mai mult, suspectându-mă că aș fi
ori o cântăreaţă de muzică populară ori o învăţătoare (Știucă 2007: 57).
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Texte etnografice care adoptă stilul eseistic și fac tranziţia spre literatură
dau mărturii încă și mai explicite asupra conflictului interior, ca un „flux al
conștiinţei” creat între dorinţa etnografului de a fi în același timp un martor
implicat și atent, un nativ naiv și un cercetător care deţine o cunoaștere
savantă precedentă contextului în faţa căruia se găsește:
Încerc să nu anticipez desfășurarea momentelor rituale așa cum le prevede tradiţia locului. Pentru a le trăi, dacă ar fi posibil, așa cum le trăiesc oamenii aceștia.
Îmi dau seama că nu izbutesc. Nu numai că în mintea mea desfășurarea este
prezentă, fiindcă o cunosc, dar este asumată, ca și cum ar fi avut deja loc. Nu pot
să uit ceea ce știu, memoria este zidită în mine ca aluatul în pâine. Numai că
pentru mine, acest preștiut reduce intensitatea momentului și afectează parcă
esenţa faptului, a trăirii (Laurenţiu 1998: 12).

O altă sursă predilectă a urmelor pe care experienţa de teren le lasă în
memoria etnografilor sunt paratextele care, la fel ca în cazul textului literar,
funcţionează „ca un «interval», un «antreu» care permite prospecţiunile
cititorului în spaţiul textual” (Stancu 2006: 11). Din categoria mai largă a paratextelor pe care Genette le deosebește în funcţie de criteriul așezării lor în
spaţiul operei, intervenţiile personale ale cercetătorilor români apar mai cu
seamă în prefeţe – în ceea ce Genette denumește peritext, așa cum a fost cazul
comentat mai sus al lui Teofil Frâncu. Literatura etnografică românească
conţine și epitexte – elemente paratextuale care nu sunt prezente în același
volum cu textul propriu-zis. Acestea pot fi, după Genette, fie publice (interviuri,
dezbateri), fie private (scrisorile, jurnalele) (Genette 1987: 316). De un mare
impact pentru comparaţia textului etnografic cu literatura subiectivă este
corespondenţa întreţinută de etnograf cu familia sau cu prieteni în perioada
anchetei, prilej cu care el le dezvăluie acestora o perspectivă personală pe care
o are asupra terenului.
Interesante pentru documentarea impresiilor personale pe care terenul
le-a provocat unora dintre cei mai obiectivi dintre cercetătorii români sunt
interviurile acordate de membri ai școlii lui D. Gusti. Dacă așezăm în paralel
epitextul în care Ernest Bernea îi povestește lui Zoltan Rostas o întâmplare
stranie din timpul investigaţiei asupra unei înmormântări și modul în care
același moment se materializează în monografia sa despre obiceiuri funerare în
Gorj, vom observa configurarea a două tipuri de textualizare a aceleiași
realităţi:
Extraordinar de vechi toate datinile astea pe care le-am găsit cu privire la
înmormântare din Gorj […] Eu am fost tot timpul […] Că unii veneau și plecau,
veneau și plecau, care mă ajutau pe mine. Eu însă, când se întâmpla un caz de
acesta, eu nu părăseam locul trei zile și trei nopţi. […] Câte povești sunt,
domnule… Cu femeia care visa mereu că-i vine bărbatul mort… și a venit bărbatul
mort! Lumea spunea că-i nebună, și pe urmă au spus că nu-i nebună, și a scos
frumușel cizmele lui bărbatu-său cu care-l înmormântase. Uite, domnule, cizmele
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cu care l-am înmormântat sunt aici, în casă. De aia spun că Runcu este… Numai
la Nereju am mai întâlnit așa ceva, cazuri de așa sinistru. Alături, firește, de
pitorescul extraordinar, cu maramele, cu bradul, cu cântecele alea splendide
(Rostas 2003: 48).
Obsesia acestei reprezentări este atât de puternică, încât apar cazuri grave, total
nefirești, dar care pentru mentalitatea generală și logica internă a acestei
mentalităţi sunt de un firesc ce nu surprinde. E vorba de un caz din satul Răchiţi
când se spune și se crede că o femeie a trăit cu bărbatul ei după moartea
acestuia (Bernea 1998: 76–77).

În concluzie, numeroasele voci și roluri pe care etnograful și le asumă
sau le inventează depășesc capacitatea de încadrare a teoreticienilor. Mai
pertinentă pentru explicarea și înţelegerea acestora devine o analiză inductivă
a textelor pe care le-au generat, în constantă colaborare cu instrumentele
exegetice ale unor domenii discursive apropiate, cum a fost, în acest caz,
literatura subiectivă.
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The Self and the Questionnaire. Inserting Memoirs into Romanian
Ethnographic Discourse
Starting by analyzing the theoretical framework of mainstream ethnography,
the study identifies the movement of this discipline, influenced by postmodern
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interpretation, towards more personalized descriptions of fieldwork. Instead of basing
their research on applying the depersonalized method of ethnographic questionnaire
and developing the canonic system of objective fieldnotes, researchers become more
interested in writing personal diaries or they put an emphasis, in the process of writing
the scholarly text, on their „headnotes”. These subjective accounts have started to
receive conceptual support in American symbolic anthropology starting with the
1980s. They make room also for the personal memories of the investigator, and become
therefore close to the discourse of literary memoirs.
Bringing personal experience into the ethnographic enterprise would result
from the impossibility of keeping the distance between the anthropological self and the
observed other. There are many examples in western anthropology when personal
impressions were sequestered in a diary, letters, introduction, or interviews. The
transition to this new paradigm is discussed using as examples Romanian ethnographic
texts (from the last half of the 19th c. to very recent ones), though Romanian ethnology
and sociology did not implement an explicit „reflexive turn” such as western
anthropology did. The text analysis shows that subjective inserts found in Romanian
ethnographic works are part of the strategies the authors employed to validate their
status, the extent of their knowledge, or their choice of research methods.
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Dimitrie Cantemir. O memorialistică insolită
Elvira Sorohan
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Memoria trecută în cuvântul scris, ca „principiu conservativ” – spunea
Seneca – este „ca o amintire pentru veacurile viitoare”. Se înţelege, de aici, că ea,
memoria, însoţește cultura, o diversifică, îi colorează discursul, fără să se
substituie argumentaţiei documentare. Ba chiar o completează cu amintirea
trăitului. Căci ce este amintirea, ca destocare din memorie, decât o aducere acum,
o reactualizare, prin povestire, a unui fapt trăit, memorat și evocat spontan sau
asociativ spre a fixa o experienţă irepetabilă, ca întâmplare unică. Marii memorialiști își iubesc amintirile și de aceea le scriu. Ei ascultă zisa lui Cicero cum că
„memoria se micșorează dacă n-o exersezi”. Spun toate acestea cu gândul la
ceea ce este memorialistica lui Cantemir conservată în Istoria Imperiului
1
Otoman , o carte împărţită între istorie și povestire memorialistică, cu precădere în a doua ei parte. Este partea care cuprinde istoria contemporană lui
Cantemir, trăitor în atmosfera Constantinopolului aproape un sfert de veac și,
cum se va vedea, la nivel destul de apropiat de puternicii Imperiului, sultani,
viziri, învăţaţi într-ale istoriei și doctrinei religioase otomane, o sursă de știri
secrete. Așa, de pildă, își amintește că prin 1705, creștinii din capitala Imperiului
l-au rugat să-i apere într-un proces prin care turcii voiau să le dărâme o biserică.
Luându-și în serios funcţia de avocat, Cantemir a găsit în arhive acte vechi care
susţineau dreptatea creștinilor. Compune un text de apărare prezentat marelui
vizir, despre care, într-o „notă” aparte, va scrie că era „peste măsură de ager”.
Acestuia, citind cu atenţie pledoaria, i-a plăcut atât de mult, încât
a sărutat hârtia de trei ori și tot de atâtea ori o atinse de frunte. La urmă mi-o restitui
și ordonă turcilor să nu-i mai chinuie pe creștini cu acest subiect (Cantemir 1876:
151).


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman. Creșterea și scăderea lui, traducere
din latină de dr. Iosif Hodoș, Ediţia Societăţii Academice Române, București, 1876. Acest
eseu tematic a fost redactat înainte de apariţia noii traduceri a Istoriei măririi și decăderii
Curții othomane făcută de Ioana Costa, secundată de colaboratori și, cum cartea o merită, cu
o prefaţă a unui specialist, Ștefan Lemny, Fundaţia Naţională pentru Știinţă și Artă,
București, 2015. Este, probabil, o simplă neglijenţă faptul de a nu se fi amintit prima
traducere, așa cum este ea, făcută de Iosif Hodoș, care, timp de un secol, înainte de
traducerea lui Dan Slușanschi, a fost din plin folosită de istorici și literaţi.
1

355

Elvira Sorohan

Și acesta nu e decât un exemplu de relaţie directă cu un demnitar,
contemporan, firește. Dintre faimoasele lui „note” la istoria otomană, cele care
i-au atras pe câţiva dintre marii scriitori europeni, voi separa amintirile directe,
dar și adaosuri autobiografice, genealogice și de altă natură, ce însoţesc istoria
trăită în inima Imperiului. Erudiţia istoricului e completată, ca atitudine personală, cu experienţa proprie a martorului la evenimente.
Traducând cartea în franceză, Abatele Prévost era convins că numeroasele „note” la istoria turcilor, adăugate de prinţul Cantemir, „vor spori
plăcerea lecturii”. Ce-i drept, povestirea, aparent anecdotică, are o retorică
implicit mai atractivă, mai persuasivă, atunci când spune, asociativ istoriei, o
întâmplare trăită. Paradoxal, e o retorică mută, de subtext, cu un puls propriu
și, în consecinţă, are o funcţie mai adâncă, de impresionare, decât descrierea
cronologică a faptelor. Departe de a fi vorba de un istorism negativ, „notele”
memorialistice dezvăluie ca autentice, prin nume și fapte, mecanismele ascunse
ale existenţei Imperiului, cele știute din centrul lui de putere. Analizând procedeul, ne reîntâlnim cu același spirit înclinat spre exhaustiv, consumat și în
romanul alegoric și în Divanul. Angajează, alături de tot ce a cules din izvoare,
tot ce a văzut, auzit și chiar imaginat completiv. Și traducătorul german, închinând traducerea împărătesei Maria Tereza, considera că „notele” au mare preţ,
cuprind știri altfel necunoscute, autentice, de vreme ce fuseseră văzute și auzite
de autor. Deci, în cazul Istoriei Imperiului Otoman ne interesează povestirea
faptelor la care a fost martor autorul și care intră direct în discursul memorialistic, povestiri escortate de semnale verbale ca: „am văzut cu ochii mei”, „am
auzit”, „eram acolo”, „știu ce știe tot Constantinopolul”, „am fost martor” etc.
Originale în intenţia lor completivă, „notele” ce colorează povestirea sunt
plasate în umbra istoriei oficiale, ca reverberaţii logice, ale ei, menite să dilate
informaţia, s-o facă mai vie şi, încă, să sublinieze prezenţa autorului în istoria
povestită. Experienţa departelui de ţara natală este valorificată cu orgoliul
trăitului și scrisă în exilul din Rusia, prin anii 1714–1716, la o anume distanţă
temporală de data părăsirii palatului său de pe malul Bosforului. O preţioasă
mărturie autobiografică, dezvoltată în „Cartea a cincea” din Sistemul sau
Întocmirea Religiei Muhammedane, confirmă adevărul că erudiţia acumulată din
cărţi este mereu secondată de contactul direct cu această lume exotică pentru
el. La tot ce a citit în tinereţe se adaugă ce
am auzit într-o continuă conversaţie cu oameni de felurite ranguri de pe lângă
Poarta otomană timp de 22 de ani și le-am întipărit în memorie ca într-o ceară
moale și lesne de imprimat...2 (Cantemir 1977: 248).
2

Dimitrie Cantemir, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, traducere,
studiu introductiv și comentarii de Virgil Cândea, Minerva, București, 1977. Cum se
poate imagina, cartea are un substanţial fond memorialistic asupra căruia atrage
atenţia însuși autorul.
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Și încă, în altă pagină scrie: „Sunt martor ocular al unui lucru care, după
cum mi se pare, depășește mult priceperea omenească” (Cantemir 1977). După
care relatează întâmplarea miraculoasă a unui tânăr surdo-mut. Interesul acestei
cărţi, din perspectiva memorialisticii, poate fi servit printr-un studiu aparte. Încă
de foarte tânăr, în perioada imediat următoare formării sale organizate,
principele Cantemir era interesat să distingă între memorie și imaginație, pe de o
parte, iar pe de altă parte între memorie și uitare, subiectivizând relaţia. În una
dintre primele sale cărţi, compendiul de Logică, întârzie pe noţiunea de
cunoaștere prin experienţă. Mă ajută în interpretarea memorialisticii sale,
aproape deloc literaturizată în episoadele din Istoria Imperiului Otoman, ceea ce
scrie în amintita pagină din compendiul intitulat Logica.
Memoria – scrie el – ca entitate cu care simţurile au avut contact în vremurile
trecute, diferă de imaginaţie și nu poate fi desfiinţată total de uitare.
Cealaltă intenţie se numește separată, sau pură, ea fiind o plăsmuire a minţii
omenești, care închipuiește unele lucruri ce nu se găsesc nicidecum în natură, de
pildă înfruntarea unei armate călărind prin văzduh, sau existenţa în adâncul
mării a unor orașe mult vestite. Aceasta diferă de imaginaţie, căci ea reprezintă
entităţi cu care simţurile au avut contact în vremurile trecute, pe când intenţia
pură este, cum spuneam mai sus, cea a cărei obârșie este memoria, iar a cărei
uitare este desfiinţarea totală (Cantemir 1995: 112).

Sunt implicaţi aici tocmai termenii ce te ajută să înţelegi ce este
memorialistica insolită din Istoria Imperiului Otoman, altceva decât
memorialistica imaginar literaturizată în Istoria ieroglifică. Prefaţând traducerea
compendiului de Logică, Profesorul Alexandru Surdu sublinia interesul lui
Cantemir pentru știinţa greacă despre logică, dar se arăta evident contaminat și
de particularităţi ale logicii arabe, avansând ideea ecourilor acestei preocupări
în restul operei. Menţiona Divanul și Istoria ieroglifică, însă aceleiași idei,
adecvat tipului de operă, cu subînţelesurile de rigoare, poate fi subsumată și
Istoria Imperiului Otoman și chiar Sistemul sau Întocmirea Religiei
Muhammedane. Dar pentru asta trebuie să cunoști toată opera lui Cantemir.
Povestirile memorialistice de aici ușor pot convinge că se încearcă o „tratare
demonstrativă a istoriei”, despre care principele exilat vorbea în „Prolegomena”
la Hronic, o altă operă târzie. Fiecare „notă” marginală istoriei otomane
demonstrează ceva, mereu altceva, intenţie explicată psiho-mental prin prisma
personalităţii demonstrative a autorului. Ego-ul puternic al principelui se voia
implicat în povestirea istoriei trăită în exil.
Având valoarea detaliului din pictură, poveștile memorialistice inserate
în contextul istoriei otomane contemporane autorului, ca experienţă unică,
irepetabilă, spun mult mai mult și chiar altceva, complementar istoriei, al cărei
sens îl dilată printr-o întâmplare știută ca trăită, cum voi exemplifica. Amintirile personale nu contrazic istoria, ci îi confirmă esenţa, cum hermeneutica lor
o relevă. „Notele” livrează noi date despre oameni intraţi în istorie prin faptele
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lor imediat contemporane autorului. Citite în substratul întâmplărilor de
suprafaţă, ele vizează mecanismul intern al puterii Imperiului, moravuri de
palat, un stil politic de intrigă și corupţie ce a marcat mentalitatea balcanică a
popoarelor cucerite și stăpânite pe durată de secole. Ceea ce spune povestea
adăugată este în strânsă, chiar imediată contiguitate cu esenţa discursului
întregii cărţi. Partea memorialistică întărește sensul întregului, se regăsește în
el. Așadar, în particularul trăit găsești un echivalent, ca sens, al generalului,
ajutându-te să realizezi o privire sintetică printr-o întâmplare autentică, de
conjunctură, dar care nu iese în afara tabloului general al istoriei, cu specificul
ei. Memoria principelui este mereu deschisă asociaţiei inteligente. „Nota”, ca
povestire cert adevărată, se confruntă cu ceea ce e cules din izvoare scrise,
pătrunde în culise cu întâmplări, nu o dată, senzaţionale. Povestitorul Cantemir
a crescut în atmosfera Orientului amator de povești cu subînţeles, de fabule,
cum spune el. Iar când, mai târziu, își implică experienţa scriind în Rusia, arată
că a rămas engramat de acest spirit aflat la originea povestirii universale.
Memoria lui se integra acelui timp și acelui loc, reţinea cu uimire lucrurile
excepţionale întâmplate în preajmă, caractere umane bune sau rele în care stă
explicaţia unui eveniment istoric. Nu în cele din urmă, din „notele” memorialistice se deduce psihologia unui popor, cu imaginarul său, cu mentalitatea sa,
dar văzute, ce-i drept, din capitala Imperiului. Pentru un cititor care deși e
amator doar de istorie se poate presupune că amintirile vii, povestite cu har,
primează în faţa evenimentelor războinice descrise. Și asta pentru că în
„notele” completive e vorba de prieteni, de figuri pentru care Cantemir se
angajează afectiv, dezvoltă convingeri și credinţe, ceea ce nu se întâmplă în
prezentarea, să zicem oficială, a cursului istoriei otomane. Sunt și acestea documente de viaţă, de cele mai multe ori palpitantă, cum vor fi trei dintre „notele”
foarte extinse, una despre destinul cinstitului vizir Daltaban într-o lume
coruptă, iar altele două despre ostracizarea unui mare și de aceea periculos
poet, ca și cea despre aventurosul ambasador al Franţei, Ferriol, prieten și
protector al principelui moldav la vremuri de primejdie. În ansamblul lor,
„notele” memorialistice pun problema „cunoașterii prin experienţă”, iar
„experienţa este observarea și memorarea de lucruri” nu neapărat în scop
știinţific, voliţional, cum scrie însuși Cantemir în cartea de Logică. Ar fi vorba,
mai curând, de o facultate de cunoaștere afectivă, caracteristică unei curiozităţi
vibrante.
Separat de legende și povestiri anecdotice inserate ca „note” la istoria de
până în anul 1686, sunt „notele” memorialistice din perioada existenţei sale
constantinopolitane, care a durat din 1686 până în 1710. După conţinut, acestea
din urmă pot fi clasificate drept memorialistică incitată de interesul pentru
personalităţi cunoscute direct ori din auzite. Erau demnitari despre care tânărul
principe știa multe și îl impresionaseră printr-o calitate morală ori spirituală,
iar alţii fuseseră chiar figuri de prieteni, oameni de dialog, de care era legat
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prin simpatie reciprocă. Ion Neculce, și el un memorialist cu duh și curiozitate
moldavă, reţinuse ceea ce i-a istorisit Cantemir, atunci când a fost hatmanul
neexperimentat al principelui filosof, despre prietenia cu dregători ce aveau
acces la secretele Curţii otomane. Cum zice Neculce, care erau „de casa
împăratului”. Astfel aflăm ceva despre sursa întâmplărilor de culise știute de
Cantemir. E o savuroasă povestire cu valoare de document, important în
ordinea izvoarelor memorialisticii cantemiriene. Spune cronicarul despre un
Ismail – efendi, prieten cu beizade Dumitrașco, cum că:
mergea de multe ori turcul la gazda lui Dumitrașco-vodă, și-l cinstia beizade (că
poate-fi bea și vin) și-i dzicea beizade din tambură. Că așa știa a dzice bine din
tambură, cât nici un ţarigrădean nu putea dzice ca dânsul. Și-i era foarte drag
beizade acelui turcu. Și atunce, la cinste, vorbind ei, i-au spus turcul toate
tainele împărătești ce vor să să facă (Neculce 1982: 509).

Pe lângă știrile de culise, „dinăuntru”, cum scrie Neculce, există o serie
de patru „note” ce pleacă de la un fapt imediat întâmplat, în care autorul însuși
era implicat, pentru ca, prin întoarcere în timp, să refacă un întreg arbore
genealogic ce le decide, sau nu, destinul în istorie. Cea mai colorată cu elemente senzaţionale este frumoasa, întinsa poveste a originii și talentelor lui
Alexandru Mavrocordat, iscusitul diplomat al Curţii otomane, cel care a
încheiat mult discutata pace de la Karlovitz (1699), dar și fost profesor de
medicină al tânărului Cantemir. Este un impunător basorelief verbal ce poate
circula ca biografie aparte.
Alexandru Mavrocordat, acest bărbat este atât de cunoscut în toată Europa,
încât n-ar mai trebui să fac aici o lungă istorie a vieţii sale. Totuși, pentru
plăcerea curioșilor, vreau să dau aici unele note, despre genealogia sa, despre
care, până acum, nu circulă decât date incerte (Cantemir 2013: 32).

Este ca și declarată aici conștiinţa că „notele” sale nu numai că oferă noi
informaţii, dar pe unele le și corijează. În acest caz se remarcă un supliment
epic evocator, filtrat prin spiritul amator de senzaţional al autorului, despre
tentativa eșuată a mamei lui Alexandru, o grecoaică bogată, de a se mărita cu
Matei Basarab. Pare că povestea e spusă insinuant, nu spre lauda diplomatului,
ci mai curând spre a-i face „înaltgiosul”, cum fac și unii „vorbitori” din Istoria
ieroglifică. Povestea, cu aer de basm combinat anecdotic, e prea lungă ca s-o
putem reproduce, iar rezumând-o și-ar pierde din savoare. Despre sagacitatea
politică a acestui Alexandru Mavrocordat, un extraordinar bărbat de stat,
niciodată trecut la credinţa turcească, în afară de „note”, se povestește pe multe
pagini ale istoriei, în culisele căreia Cantemir intră fără reticenţe. Încât se poate
spune că el urmează maniera lui Procopios, autorul Istoriei secrete a împăratului
Iustinian și a frumoasei Teodora, dansatoarea de circ devenită împărăteasa
Bizanţului. E povestit cu șart finalul spectaculos al carierei acestui mare învăţat
și iscusit politician contemporan al principelui moldav.
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Și la bătrâneţe, Alexandru Mavrocordat a suportat o mulţime de neplăceri și
mașinaţiuni din partea lui Daltaban Mustafa Pașa. Acesta voia să distrugă pacea
de la Karlovitz și să-i ucidă pe autorii ei, sub pretextul că ei au lucrat împotriva
instrucţiunilor sale și că au făcut prea multe concesii germanilor și, mai ales,
polonilor. Însă Daltaban fu ucis prin intrigile Muftiului, iar moartea sa i-a
înverșunat într-atât pe favoriţii și aderenţii săi, încât a izbucnit o revoltă care
cerea surghiunirea lui Mavrocordat. Poate că sultanul Mustafa ar fi făcut asta,
dacă Mavrocordat nu se refugia la ai săi, în Sozopole. Mai apoi, după ce sultanul
Ahmed, cu prudenţă politică, i-a risipit pe revoltaţi și a stins rebeliunea,
Mavrocordat, îmbrăcat în haine de călugăr, s-a întors la Constantinopole,
împreună cu fiul său, iar Sultanul i-a restituit toate onorurile de mai înainte și
i-a redat averile. A mai trăit apoi până către sfârșitul anului 1709, când a părăsit
această viaţă. A lăsat ca moștenitori ai imenselor sale averi pe cei doi fii și două
fiice. Nicolae, Ioan, Alexandra și Elena. În afară de aceștia, a mai avut un al
treilea fiu, Scarlat. Acesta a fost Mare Paharnic în Valahia și ginerele domnitorului Constantin Brâncoveanu. El era un tânăr care, încă din adolescenţă,
promitea mult, dar a murit înaintea tatălui său, fără să lase moștenitori. Nicolae,
în timp ce tatăl său era la Karlovitz, el a avut misiunea de Prim Interpret al
Curţii, iar după moartea tatălui său, a fost numit domnitor al Moldovei. Astăzi el
este domnitor în Valahia și stă foarte bine la Curtea otomană. Ioan i-a urmat
fratelui său în funcţia de Prim Interpret al Curţii și acest post îl are și astăzi și
este cel mai chipeș tânăr al timpului său (Cantemir 2013: 37–38).

Interesant este și documentul din aceeași clasă, a genealogiilor, unde se
reface originea și evoluţia lui Brâncoveanu în cariera domnească. Aici perspectiva e subiectiv cantacuzină. Seria se îmbogăţește cu genealogia Casandrei
Cantacuzino, însăși soţia principelui exilat, și cu pagini întregi despre stirpea
lui Cantemir însuși. În ce-l privește, nu mai oscilează, rămâne la originea
orientală, bazat pe etimologia numelui și pe niște aproximative mărturii orale
ale unui mârzac care „credea că este rudă cu tatăl meu”, cum scria principele
din amintire.
Când Cantemir scrie, din surse documentare și amintiri, istoria otomană
a anilor 1688, un timp al familiarizării sale cu viaţa capitalei și a politicii curţii
imperiale, „notele” memorialistice se înmulţesc. Relatează evenimente
extraordinare înregistrate de o prodigioasă memorie de narator curios să știe și
să înţeleagă tipul de relaţie între popor și putere, pe de o parte, iar pe de altă
parte, între chiar instituţiile puterii: sultan, armată, viziri și pașale. De aici
concluzia că el nu se integrase acestei vieţi, că era un curios observator adânc
al ei, rămas în afară, mima prin cunoaștere integrarea, spre a fi acceptat. Că
este așa, o spune și manifestarea rapidă a infidelităţii sale îndată ce a devenit
domnitor, în 1710. Moravurile politice ale vieţii de curte i se par reprobabile și
le înregistrează ca fapte sociale exotice. Ca să nu mai vorbim de severitatea cu
care analizează Coranul în Sistemul sau... și fanatismul acelei lumi. Istorisește
scurt și energic, așa cum și faptele la care a fost martor s-au întâmplat, despre
ambiţia unui pașă de a parveni stârnind o amplă revoltă a armatei contra
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sultanului și a vizirului. Ca „om în mâna destinului”, cum scrie autorul, acest
pașă este ucis chiar de conspiratori, iar sultanul fricos, cu o psihologie deficitară, renunţă la tron. Revolta, de o cruzime „nemaiauzită”, e povestită exclamativ ca „un spectacol înspăimântător”, plin de atrocităţi sângeroase ce au
afectat chiar și apartamentele femeilor, întâmplare unică:
În furia lor, soldaţii nu s-au oprit la această crimă. Ei au pătruns în apartamentul
femeilor, lucru nemaiauzit până atunci la turci, taie nasul, mâinile și picioarele
soţiei Vizirului (fiica celebrului vizir Kioprili Ahmed Pașa) și ale surorii sale și,
goale, dezbrăcate, le aruncă în stradă. Apoi comit și alte fapte îngrozitoare cu
sclavii și cu sclavele. După aceste brutalităţi comise asupra casei și familiei
Vizirului, rebelii, ca niște lupi sălbatici, se reped pe toate străzile cetăţii, pradă și
omoară tot ce le iese în cale... (Cantemir 2013: 146).

O „notă” mai măruntă îl arată pe Cantemir interesat de psihologii individuale și deopotrivă de mentalul colectiv al acestei umanităţi iubitoare de
fabule, fanatică închinătoare întru Mahomed, cu totul altfel decât lumea
moldavă. Povestea spune ceva anume despre un sultan ca Soliman II, care,
rugat de curteni să se așeze din nou pe tron, „el își puse degetul la gură
făcându-le semn să tacă”. În relaţie cu textul apare nota interpretativă,
concentrată verbal și densă ca informaţie de interes general:
Turcii au superstiţia ca la înscăunarea unui sultan să observe cu atenţie ce
spune, ce întreabă sau poruncește, ca și cu ce acţiune începe. Din aceasta ei
deduc ce înclinaţii și ce fapte va face în viitor. S-a întâmplat de multe ori ca
previziunile lor să se adeverească. Cât despre Soliman, din semnul de a-și fi pus
degetul la gură, impunându-le tăcerea, ei au pronosticat că nu va face nici un
lucru memorabil. În fapt, așa s-a și întâmplat (Cantemir 2013: 144),

confirmă povestitorul contemporan cu întâmplarea, părând că a verificat
împlinirea prezicerii populare.
Cu numeroase accente de originalitate, acest tip de memorialistică
glisează mereu asociativ între constrângerea documentului și libertăţile amintirii, îmbogăţind textura cărţii prin amestecul eului treaz prezent în istorie. Tot
pentru „plăcerea curioșilor” lui cititori, a căror răbdare o solicită mereu,
Cantemir scrie, pe scurt, aventura doamnei Anastasia Duca, fostă doamnă a
Moldovei, ca soţie a lui Gh. Duca. Ceea ce nu știa Neculce când povestea
despre temperamentul ei aprig știe și spune Cantemir, care a urmărit viaţa ei
între turci și greci, fără nici o urmă de simpatie. El reproduce și ceea ce doamna
i-a spus preotului când, la Constantinopole fiind ea, s-a măritat cu un grec, fost
pirat condamnat la galere, care a părăsit-o repede, fugind la veneţieni, după ce
i-a mâncat averea. În cele din urmă, versatila Anastasia s-a călugărit „ispășind
rușinea ce a adus-o neamului său” (Cantemir 2013: 152). „Nota” are o evidentă
tentă morală indusă de orgoliul autorului, și el coborâtor din neam domnesc la
care ţine, în plus, aflându-se într-un special conflict cu familia Duca. Recursul
la amintire are de multe ori, ca fond de idei, curiozităţi otomane, prioritar
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senzaţionale, adică ieșite deasupra întâmplărilor comune. O interesantă „notă”
despre bacșiș în sistemul public otoman este urmată de o alta, de interes
etnopsihologic, în care judecă aspru superstiţiile astrologice ale turcilor
cunoscute direct și relatate cu detalii fastuoase în Sistemul sau întocmirea
religiei muhammedane.
A fost Cantemir și un motivat admirator al figurilor de viziri remarcaţi
pentru demnitatea lor proiectată pe un fond de războaie, corupţie, strangulări
și decapitări fără număr. Pentru o ţară a corupţiei grave, cum nu sunt puţine în
zilele noastre, sub anul 1688, moralistul Cantemir propune veacurilor un
model, cel al lui Kioprili, iubitorul de dreptate. Voi extrage un fragment
exemplar pentru ceea ce e repetabil în istorie, și în alte locuri, dar lipsite de
astfel de figuri justiţiare orientate împotriva unui rău social. Reiau, cu noimă,
spusa lui Seneca despre memorie ca „o amintire pentru veacurile viitoare”,
valabilă aici mai mult decât în oricare dintre adnotările memorialistice. Așadar,
scrie Cantemir,
în 1688 marele vizir Kioprili s-a apucat să cureţe tezaurul de banii strânși pe
nedrept, voind să-l umple prin mijloace mai drepte. Cerând socotelile, vizirul
constată o situaţie nu mai puţin încurcată decât în alte treburi ale imperiului.
Cea mai mare parte a tezaurului o mâncaseră vizireii și ceilalţi magnaţi, la
vreme de pace, sub diferite pretexte. Fiind corupţi cu mită, ei îngăduiseră unora
scutire de tribut, iar altora le puseră în spate poveri bănești mai grele decât
puteau ei să ducă [...]. Cetăţenii erau aduși la o asemenea sărăcie, încât pe
nicăieri nu se mai auzeau decât glasurile poporului care cerea răzbunarea lui
Dumnezeu asupra celor ce-l despuiau (Cantemir 2013: 160).

De aceea, zice Cantemir, „nu va fi inutil de a aduce un exemplu sau două
din faptele și judecăţile sale”, ca probe „pentru înalta sa politică și pentru echitatea sa faţă de oricine, fără deosebire de persoană sau religie” (Cantemir 2013:
161). De-a dreptul uimitor cât de actuală poate fi o stare socială descrisă acum
300 de ani. Este același vizir care, împreună cu un arhitect grec, „a fortificat
Belgradul și Timișoara și canalizarea râului Bega prin mijlocul Timișoarei”
(Cantemir 2013: 163), cum tot memorialistul informează.
Sub anii 1691–1698, „notele” completive privesc întâmplări răsunătoare,
cum ar fi dizgraţia nedreaptă a unui vizir onest care s-a refugiat suicidar în
alcool. Sunt aici amănunte medicale absolut personale de care Cantemir se
arată a fi cunoscător, cum e și „nota” despre operaţia primitivă făcută de niște
albanezi, pe corpul secretarului principelui, în propriul palat și sub observaţia
sa. La însemnările ce ţin de etnoiatrie să ia aminte medicii, iar arhitecţii pot fi
interesaţi de descrierea edificiilor direct văzute de Cantemir. După cum clericii
pot fi interesaţi de amintirea unui dialog despre superstiţii și religie. „Scriind eu
acestea îmi aduc aminte de o conversaţie pe care am avut-o cu un turc învăţat”
despre religia mahomedană și cea creștină, nota Cantemir. „Această explicaţie
clară și inteligibilă i-a plăcut turcului, dar prin asta nu l-am putut scoate din
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fanatismul lui” (Cantemir 2013: 86–88), conchide eruditul umanist creștin,
crezut de Voltaire „a fi coborâtor mai degrabă din neamul lui Pericle decât din
cel al lui Tamerlan”. Absolut palpitantă e povestea mutului pus paznic la ușa
sultanului. El a putut declanșa o mare tulburare politică după ce, prin semne,
i-a comunicat vizirului primejdia care îl paște, înţeleasă din mișcarea buzelor
unui calomniator în faţa sultanului. Discursul moralizator al acestor „note”
memorialistice e susţinut de alte povești senzaţionale, curat subiecte de
literatură, cum e și cea a trădătorului ofiţer spaniol mercenar la turci. Într-o
adnotare de mai multe pagini se istorisește despre teribila, cruda masacrare a
muftiului Feizulah, un mare și corupt intrigant. Deși teribila execuţie se
întâmplase în 1703, Cantemir reface, spre înţelegere, toată biografia cu
antecedentele Muftiului. Exact același episod din experienţa sa, bine întipărit în
„ceara moale a memoriei” este evocat rezumativ, către sfârșitul vieţii, în
Sistemul sau... în cadrul capitolului despre șiretenie și vicleșug, „meșteșuguri”
ale otomanilor pentru a lua minţile oamenilor. Având un declarat caracter
memorialistic, merită excerptat:
Acest vicleșug, după cum se spune, îl pun în aplicare mai cu seamă vizirii cei mari
prin fermecătorii lor, care-l scot din minte pe sultan și-l fac lipsit de judecată,
pentru ca toate faptele și vorbele vizirului să le socotească totdeauna drept bune,
adevărate, cinstite și folositoare. Eu însumi am cunoscut un asemenea vizir care
întrebuinţa foarte mult astfel de șiretlicuri magice, și cum astfel de buhudji erau în
mare respect, după obiceiul notoriu al sultanilor turci, vizirul acela a fost lipsit mai
curând decât alţii nu numai de cinste, ci și de cap. Se spune că același lucru l-a
făcut și slăvitul muftiu Feizulah effendi sultanului său Mustafa, dar mai pe urmă el
însuși fiind prins de poporul răsculat, a fost chinuit mult, omorât și aruncat în râul
vecin Tumdje (care curge pe lângă Adrianopol) (Cantemir 1977: 492).

În dezvoltata adnotare la Istoria Imperiului Otoman, Cantemir îi implică
și pe fiii Muftiului, care au comis „și alte multe fapte atroce, însă mă cruţ pe
mine și pe cititori de neplăcerea de a le povesti aici” (Cantemir 2013: 201). Nu
face însă economie de emoţii când relatează refuzul rebelilor de a-l îngropa pe
Muftiu după legea musulmană, fiind chemat un preot grec s-o înfăptuiască. Și
iată cum, părând că principele a asistat la „ceremonie”:
Ei n-au vrut ca Mufti să fie îngropat ca toţi ceilalţi musulmani, ci au chemat un
preot grec să-l înmormânteze. Acesta a chemat câţiva oameni care l-au târât de-a
lungul străzilor, iar el, preotul, mergând înainte, în loc de imnuri funerare, cânta
aceste cuvinte: «Spurcat e sufletul tău». La urmă l-au aruncat în mare. Se mai zice
că înainte de a-l arunca în apă l-au afumat, pronunţând asupra cadavrului aceste
două scurte versuri turcești: «Nici al său, nici al meu,/ În iad e sufletul tău». Atât
de mult le-au plăcut turcilor aceste cuvinte, că au lăudat ingeniozitatea preotului,
pentru care l-au și remunerat (Cantemir 2013: 203).

Încă un subiect de mare interes și pentru turci și pentru europeni, demn
de spunerile Șeherezadei, este povestirea, cu un foarte atractiv uz de amănunte
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aflate din culisele seraiului, despre pasiunea erotică a sultanului Ahmed III
„acum pe tron”, scrie Cantemir, pentru o frumoasă și versată circasiană. Orhan
Pamuk ar putea croșeta un roman pe acest subiect. I se oferă, bine articulate,
toate momentele dramatice și iţele complicate ale acestei aventuri erotice. Dramatismul, spectaculosul și senzaţionalul l-au atras pe Cantemir. Aici avem și
explicaţia numeroaselor și întinselor adnotări la istoria oficială, însumând
aproape jumătate din carte. Nu se poate trece indiferent cu lectura peste câteva
istorioare hazlii, întâmplate după 1700, cum e una despre un vizir cam trăsnit și
alta despre un fiu de demnitar obsedat de ideea că îl necăjește o muscă și cum
l-au tratat medicii.
Numeroase accente dramatice conţin paginile memorialistice ce
povestesc despre cariera de ambasador al Franţei, la Constantinopole, a prietenului Ferriol, un răzvrătit contra primitivelor, înjositoarelor cutume ale Curţii
otomane impuse unui occidental. Cel puţin un episod din biografia constantinopolitană a lui Cantemir, când el era vânat de trimișii lui Brâncoveanu și apoi
salvat graţie protecţiei lui Ferriol, se împletește cu momente din cariera
diplomatică foarte originală a francezului. Ca prieten apropiat, memorialistul îi
povestește isprăvile și încheie cu un portret. Acest om, „superb și arogant prin
natura sa”, s-a opus obiceiurilor impuse de Poarta otomană. N-a vrut să-și lase
sabia în anticameră când a intrat la Sultan, și-a satisfăcut capriciul de a se
plimba pe mare cu o barcă identică cu cea a Sultanului, stârnind indignare prin
multe alte acte de nesupunere. Suspectat de tulburări psihice, în care Cantemir
nu credea, a fost retras din funcţie și dus, în lanţuri, în Franţa. În portretul
final, cuvintele curg din pana unui prieten despre un prieten:
Feriol a fost dotat cu multe virtuţi, curajos, generos, plăcut în societate, prietenos în dialog, ferm în apărarea onoarei regelui său și, mai presus de toate,
prieten sincer și constant, atât când soarta îi era favorabilă, ca și atunci când era
rea. Proba pentru asta sunt eu însumi (Cantemir 2013: 194–195).

Aventura diplomatică a francezului e scrisă afectiv, subiacent admirativ,
memorialistul lăsându-se pradă impresiei, ca și în cazul poetului filosof Misri
Effendi. În aceste pagini, impresiile proprii se completează, cum spune autorul,
cu „ceea ce am auzit din gura fericitului Calinic, patriarhul de Constantinopole,
despre acest Misri” (Cantemir 2013: 186), care a provocat tulburări sociale,
seducându-i pe musulmani cu poezia lui filosofică, oarecum eretică, din care
Cantemir nu se abţine să nu citeze. Vocaţia lui de poet meditativ pe tema
misterelor existenţei umane a vibrat la conţinutul „poemelor divine” ale lui
Misri,
publicate de el și cântate în geamie... Le-am tradus cuvânt cu cuvânt din limba
turcă în latină și cred că merită să le reproduc aici (Cantemir 2013: 184).
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Iată începutul:
Eu sunt acela, care cunosc tainele înţelepciunii omenești/ Eu sunt păstrătorul
comorilor dreptăţii; eu sunt viaţa universului./ În mine sunt închise toate
lucrurile ascunse și misterul tuturor lucrurilor ascunse./... Știinţa mea e infinită
(Cantemir 2013: 184).

Și sfârșitul:
Nu doresc nimic din toată inima, căci nimic nu-mi lipsește din tot ce aș putea
dori (Cantemir 2013: 186).

Blestemat de Muftiu, poetul și-a luat lumea în cap.
Poate cel mai palpitant episod și mai întins ca spaţiu al povestirii
memorialistice este istoria faimosului Daltaban, intrat și el „în jocul destinului”,
cum scrie, cu devotament de prieten, Dimitrie Cantemir. E o povestire din
amintire pe.... de-a-ntregul adevărată ca istorie și tot pe de-a-ntregul închipuită
când pătrunde în ţesătura secretă a intrigilor nevăzute. Mașinaţiile de culise îl
interesează pe narator, dar nu-l descumpănesc pe istoric. În subtext, Cantemir
spune veacurilor că în sistemul Imperiului Otoman nu se putea conduce fără
viclenie, urzeli de intrigi, dizgraţii și crime. Mai ales acest episod se înfăţișează
lecturii ca un agon de intrigi orchestrate de Muftiu, autoritatea eclesiastică
supremă, interpret al legilor, autor de sentinţe. Dovadă că, adesea, calitatea și
sensul istoriei se lămuresc în culisele ei, dacă memorialistul a pătruns acolo,
cum e cazul autorului nostru, neobosit cunoscător și analist privind dialectica
relaţiilor socio-politice.
Întors în timp, principele face mai întâi o scurtă biografie a acestui „vestit
între turci”, Daltaban, care atunci când a fost guvernator la Babadag
s-a cunoscut cu tatăl meu și s-a stabilit o prietenie pe care el a păstrat-o nu
numai faţă de tatăl meu, cât acesta a fost în viaţă, dar și pentru fiii săi, ceea ce
este un lucru rar între barbari (Cantemir 2013: 44).

Intrigile și pâra, ce decideau destine, circulând neobosit, ziua și noaptea,
se aprind cu pericol de moarte când faima lui Daltaban a crescut, îngrijorându-l
pe vizir că e un potenţial înlocuitor al său. „Pentru plăcerea celor curioși”, ca
prieten cunoscător și îndatorat moral, Cantemir povestește o situaţie în care el
însuși este amestecat. E aici un alt sâmbure de roman istoric ce l-ar putea
interesa pe Orhan Pamuk. Amintirile încep a fi spuse pe îndelete, cu șart oriental:
S-a întâmplat că, chiar în acel timp, m-am dus pentru anumite treburi ale mele
la cancelaria Kihaiei. Am intrat chiar în momentul când un copist scria ordinul
de exil pentru Daltaban. Am aruncat ochii și l-am citit fără să observe copistul.
Îndată ce am ieșit, m-am dus în secret la Daltaban, ca la un vechi prieten al meu
și al tatălui meu și i-am spus ce am văzut (Cantemir 2013: 44–45).

Istorisirea continuă cu evenimentele dramatice desfășurate în culisele
puterii, de unde răzbat ecouri, încât, spre autentificare, memorialistul uzează de
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replici, în stil direct, ale personajelor implicate, poate imaginate de el ca plauzibile în context. În cele din urmă, pe fondul unei teribile răscoale populare de
simpatie pentru Daltaban, victimă de elită, se decide decapitarea acestui
nevinovat în fapte, dar vinovat de a fi reprezentat o valoare umană, în sine
periculoasă pentru mediocrii aflaţi în funcţii. Având vocaţia de învins, poporul
se consolează în folclor cu accente critice. Cantemir recreează atmosfera.
Versuri satirice la adresa puterii au circulat atunci în cetate și în geamii.
Ar fi prea lung – scrie Cantemir știutorul a tot – dacă le-am copia toate aici.
Este de ajuns următoarea: «Haide dar, o, pana mea, să fugim din această ţară,
unde nimeni nu mai are nevoie de onoare, de pace, de lege divină și respect
pentru Maiestatea otomană, ele au fugit deja» (Cantemir 2013: 62).

Este aici încă un exemplu de memorialistică înţeleasă ca „amintire
pentru veacurile viitoare”, dintre care ultimul e cel în care cu melancolie trăim.
Dacă din această carte ce i-a adus lui Cantemir faima europeană am
selectat câteva secvenţe memorialistice, puţine în raport cu numărul lor foarte
mare, să nu se înţeleagă că am desconsiderat istoria, fie și numai pentru legătura logică ce există între adnotarea consemnată ca amintire vie și istoria ca
document. „Notele”, ca și istoria, validează feţe ale adevărului trăit sau scos din
izvoare. Care este partea de invenţie ce îmbogăţește amintirile nu mai are
importanţă. Ea ţine de talentul suveran al povestitorului, literat de specială
vocaţie. Cu ceea ce am selectat am servit intenţiei de a deschide calea unui
recurs la un gen aparte de memorialistică parantetică, întemeiată de Cantemir
și continuată, într-un fel particular, de Maiorescu sau Nicolae Iorga.
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Dimitrie Cantemir. Unusual Memories
Proceeding in an original manner, Dimitrie Cantemir completed his History of
the Ottoman Empire with numerous personal „notes”. They contain memories of events
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he had witnessed first-hand, while he was at the heart of the Empire, in
Constantinople, from 1686 to 1710. The narrations in these „notes” convey information,
unavailable officially, on happenings taking place behind the scenes of power, whose
mechanics he denounces. They are details projected on a specific canvas of political
mentality and mores. It is a way of dilating the information in order to make it more
vivind. Furthermore, the „notes” affirm the proud presence of the author in history,
determined as he is to write what he himself had seen and heard. These are the first
pages of memorialistic literature to ever have been written by a Romanian in Latin.
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Lucrând anterior la o reflecţie aplicată cenaclului de la „Sburătorul”, în
încercarea de a identifica posibilităţile de realizare ale unui scris comun, am
fost uimită să constat cât de mare era cantitatea de materiale care
documentează viaţa grupului lovinescian. Dintr-un total de aproximativ o sută
de participanţi la cenaclu și un nucleu dur pe care E. Lovinescu îl identifica, la
sfârșitul anilor 1920, ca ridicându-se la aproximativ treizeci de membri, rămân
mai bine de patruzeci de volume de memorii. Astfel încât, dacă e să facem un
raport cantitativ, s-ar spune că aproape unul din doi participanţi lasă o mărturie. Cazul e fără precedent în literatura română. (E de ajuns să ne gândim
care sunt documentele celuilalt mare cenaclu al nostru, cel de la „Junimea”, ori
pe ce material s-ar putea sprijini o analiză a vieţii comunitare de la „Literatorul” lui Macedonski). Situaţia e cu atât mai particulară cu cât, după un
hiatus de mai bine de 20 de ani, deceniile 7 și 8 încep deodată să producă, din
nou, o memorialistică ce are ca obiect viaţa și figurile de scriitori de la
„Sburătorul”. Iar cantitatea de memorii a acestei perioade o depășește pe cea
interbelică. Fiind atât de sistematică și atât de volumică, această producţie
memorialistică tardivă se cere considerată ca ceva mai mult decât o simplă
direcţie: un fenomen în sine. Sau poate, mai corect, ar trebui să vorbim, pentru
deceniile 7 și 8, de o specie a memorialisticii de viaţă literară interbelică.
Se impune, prin urmare, de la început, distingerea a două valuri de
memorii „sburătoriste”: cel interbelic și cel care s-a produs sub comunism.
Tipurile de texte care compun primul val sunt relativ diverse. În majoritatea lor, sunt forme noi, pe care epoca sau comunitatea de la „Sburătorul” are
conștiinţa că le inventează. Se încadrează aici dialogurile ori conversaţiile cu
scriitori (o noutate a momentului), ilustrate de Felix Aderca în Mărturia unei
generații (din 1929) și de I. Valerian (care nu și le va aduna însă în volum decât
în anii ‘60). O altă categorie o constituie grupajele aniversare („Lovinescu la 50
de ani”, „Lovinescu la 60 de ani”, ori la 10–20–30 de ani de activitate critică la
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„Sburătorul”), cu texte semnate de diferiţi scriitori ai grupului, vorbind despre
rolul lui Lovinescu, dar mai ales despre viaţa de la Sburătorul și modul în care
funcţionează activitatea lor comună. Mai există apoi o suită de autobiografii, de
dimensiuni relativ mici, publicate în reviste. E, la origine, o iniţiativă a lui G.
Călinescu, pentru revista lui, „Capricorn”, pe care o deschide cu o autobiografie
a lui Camil Baltazar, în 1929. Publicându-și în 1943 Autobiografia, pe care o
semnează „Anonymus Notarius”, E. Lovinescu e cel care închide scurta serie.
Tot aici trebuie înscrise și procesele-verbale ale ședinţelor de la „Sburătorul”:
„dări de seamă” care consemnează lecturile făcute la cenaclu și participanţii la
fiecare ședinţă. Aceste texte încep prin a se publica în paginile „Sburătorului
literar”, apar însă mai târziu și în alte reviste conduse de membri ai grupului
(„Vitrina literară”, „Vremea”, „România literară”, „Tiparniţa literară”, „Kalende”
și altele). Se adaugă la toate acestea evenimentul memorialistic fără îndoială cel
mai important al epocii: cele trei volume de Memorii lovinesciene și, în 1942,
Aqua forte. Al doilea volum al acestor Memorii este, se știe, consacrat
scriitorilor de la „Sburătorul”. Nu e vorba doar de niște memorii publicate în
timpul vieţii criticului, prin urmare destinate nu postumităţii, ci chiar contemporaneităţii; ci și de niște memorii care îi au ca obiecte pe scriitorii în viaţă care
îl înconjoară pe Lovinescu la cenaclu. Acestora, criticul le realizează portrete
șarjate, la limita caricaturii, ridicându-și întregul grup împotrivă. În sfârșit,
ultima formă interbelică de consemnare a vieţii grupului o constituie textele cu
caracter memorialistic publicate în 1943 (anul morţii lui Lovinescu) și în anii
imediat următori. Conform direcţiei pe care o schiţase Pompiliu Constantinescu
în Pentru o istorie a Sburătorului (Constantinescu 1943: 9), aceste texte ar fi
trebuit să recompună „la cald” o „istorie trăită” a cercului. Existase, în mod cert,
în acei ani, o nevoie puternică a tuturor scriitorilor care frecventaseră cenaclul de
a-și sedimenta amintirile, un sentiment de necesitate și în același timp o teamă
de pierdere a acestor conţinuturi simţite ca ţinând de efemeritatea trăitului.
Dincolo de diversitatea lor aparentă, formulele memorialistice din anii
interbelici au și o notă comună. Ea ţine de faptul că, în moduri diferite, toate
urmăresc o consacrare a cenaclului.
Cel de al doilea val memorialistic, datând din deceniile 7 și 8, se compune
în cea mai mare parte din consemnările făcute în chiar acești ani de foștii
sburătoriști și publicate imediat: Ioana Postelnicu (Seva din adâncuri, 1985),
Cella Serghi (Pe firul de păianjen al memoriei, 1977), Cella Delavrancea (Mozaic
în timp, 1973; Dintr-un secol de viață, 1987), Gh. Brăescu (Amintiri, 1965), N.
Carandino (De la o zi la alta, 1979), I. Petrovici (De-a lungul unei vieți. Amintiri,
1966), Ieronim Șerbu (Vitrina cu amintiri, 1973), Șerban Cioculescu (Amintiri,
1973; Dialoguri literare, 1987), Tudor Vianu (Jurnal, 1970), Virgiliu Monda
(Viață și vis, 1986), Isac Peltz (Cum i-am cunoscut, 1964; Amintiri despre..., 1967;
Amintiri din viața literară, 1974), Camil Baltazar (Contemporan cu ei. Amintiri și
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portrete, 1962; Evocări și dialoguri literare, 1974; Scrisori către Camil Baltazar,
1965), I. Valerian (Cu scriitorii prin veac, 1967; Chipuri din viața literară, 1970).
Impresionantă ea însăși cantitativ, această categorie sporește încă mai
mult numeric dacă îi adăugăm alte două tipuri de texte, care trebuie în mod
obligatoriu înregistrate tot aici. E vorba, pe de o parte, de o întreagă producţie
memorialistică ce datează de dinainte de 1947, publicată abia după 1960. De
pildă, dintre textele lui Liviu Rebreanu – Jurnalul, vol. I-II (1984), Caietele
(1974), La lumina lămpii (1981), Notele zilnice ale lui Camil Petrescu (1975),
Jurnalul lui Octav Șuluţiu (1975). Lor li se adaugă și o serie de reeditări ale
textelor memorialistice care marcaseră spiritul interbelic. Din Memoriile lui
Lovinescu se republică o selecţie de texte, într-un volum unitar, în 1976; lui
Felix Aderca i se reiau în 1967, și ulterior în 1983, Mărturia unei generații (1929)
și în 1983 Idei și oameni (1922). Tot de memorialistica deceniilor 7–8 ţin, pe de
altă parte, și memoriile scrise în aceste decenii, dar publicate mai târziu (cazul
Memoriilor Luciei Demetrius, scrise începând cu 1974, dar apărute abia în 2005)
sau niciodată (Mihail Celarianu, ale cărui memorii rămân în manuscris).
*
Ceea ce mi-am propus să înţeleg pornind de aici e un singur lucru: de ce
anume se produce această revenire a memorialisticii din deceniile 7 și 8 la un
asemenea tip de realitate; care este raţiunea care poate să explice importanţa
volumică a acestui corpus de texte. Sau, altfel spus, de ce vor atât de mulţi
dintre scriitorii care au supravieţuit cenaclului de la „Sburătorul” să scrie o
memorialistică a vieţii de grup, în aceleași două decenii, cu toate că modul lor
de situare e acum complet diferit faţă de 1943. Totul s-a schimbat între timp:
condiţiile de viaţă s-au schimbat, contextul politic s-a schimbat, valorile literaturii sunt altele.
Prima observaţie pe care aș face-o e că nu găsim în lista memorialiștilor
din al doilea val niciun scriitor de succes: pe niciunul dintre cei care ajunseseră
la recunoaștere în anii ‘30 (Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Ticu
Archip, Ion Barbu, Felix Aderca); dar nici dintre cei care ajunseseră să aibă
succes în deceniile comuniste (Eugen Jebeleanu, de pildă, devenit membru al
Academiei Române în 1955). E foarte posibil, deci, ca cel puţin una dintre
cauzele care produc acest val de memorialistică să fie descalificarea ca scriitori
a foștilor sburătoriști. Experienţa pe care au făcut-o în cei douăzeci de ani care
îi despart de cerc a fost una de restriște deopotrivă existenţială și profesională.
Au traversat o criză acută a marginalizării. Au încercat între timp diverse
modalităţi ale scrisului, toate, însă, degradate în raport cu cea pe care le-o
oferise cenaclul lovinescian.
Pentru a reda lucrurile la un mod sistematic, se poate distinge între cel
puţin trei tipuri de experienţe profesionale. Există mai întâi o categorie a celor
care s-au susţinut cu diverse expediente în marginea practicilor literare (tra371
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duceri, jurnalism etc.). O altă categorie e alcătuită din cei care au scris în
continuare literatură – dar o altfel de literatură: au schimbat genul pe care-l
cultivau (e cazul lui Victor Eftimiu – dramaturg și prozator în epoca interbelică,
ajunge să publice în deceniile 7 și 8 numai poezie) ori s-au lăsat ademeniţi în
sfera poeticilor proletcultiste. Unii dintre ei au ajuns la o oarecare popularitate,
textele le-au fost reluate în ediţii succesive (Ioana Postelnicu, Cella Serghi).
Succesul a fost însă relativ, căci era vorba doar de texte din specii de consum.
În esenţă, destinul acestor scriitori a rămas marginal. A treia categorie o
compun cei care au abandonat total scrisul, deprofesionalizându-se. E cazul lui
G. Murnu ori al lui N. Davidescu. Pentru niciunul din scriitorii acestor trei
categorii nu există o continuitate în raport cu Sburătorul. În toate aceste cazuri,
memorialistica a intervenit pe un fond de ruptură. Din punctul acesta de
vedere se poate spune că a existat o unitate a „clasei” memorialiștilor din anii
‘60 provenind de la „Sburătorul”. Destinele lor au fost în realitate într-atât de
apropiate, încât, la rigoare, îi putem considera ca pe o categorie socială.
Tuturor le-au lipsit temele, le-a sărăcit imaginarul, cu toţii s-au simţit epuizaţi,
depășiţi și fără energie creatoare. Ceea ce pierduseră a fost, mai ales,
1
profesionalizarea scriiturii. Scrisul li se des-vrăjise
Dacă analizăm memorialistica pe care au produs-o din perspectiva
conţinuturilor, prima observaţie care se impune ţine de estomparea până la
dispariţie a elementului autobiografic. În textele interbelice, eul scriitorului se
găsea în permanenţă în centrul rememorării: reprezentarea de sine era
pregnantă, interesa procesul de creaţie propriu și dezvoltarea personală. Întâlnirile cu celălalt erau relatate doar atunci când erau întâlniri semnificative
pentru creaţie. Pentru memorialistul deceniului 7, propria persoană contează
prea puţin. „N-are nici un rost să mai vorbim despre noi” – scrie N. Carandino
(Carandino 1979: 14), incluzându-i în acest noi pe toţi scriitorii de la
„Sburătorul” rămași în viaţă. Acolo unde nu lipsește complet, viaţa proprie nu
se lasă structurată narativ și nu e introdusă decât prin detalii nesemnificative;
nu devine, în niciun caz, cadru al evocării. Textului i se impune o segmentare
1

O definire a memorialisticii produse în deceniul 7 ca scriitură care echivalează
cu dezertarea de la estetic, ca o formă de scris ce se afirmă în afara scrisului, implicând
o negare a statutului de scriitor a celui care o realizează, reprezentând o ieşire a
acestuia în afara a ceea ce fusese spaţiu al propriei sale opere se găseşte, de pildă, la
Camil Baltazar. Scriitura memorialistică e aici definită ca un „moment” în care „insul
literar”, ca şi „insul estetic” sunt abandonaţi: „Până la vehicolul satisfăcător al unui nou
lexic poetic, am preferat să-mi iau concediu de la insul literar ce fusesem şi l-am trimis
la plimbare pe insul estetic ce ar fi trebuit să fiu” (Baltazar 2004: 40) –, ca un „moment”
în care scrisul se naşte, efectiv, dintr-o „repulsie fizică” faţă de literatură: „Acum citesc
şi mă trezesc mirându-mă că a fost o vreme când scriam. Şi mă complac în acest
început de totală deparazitare, când mă pipăi pe mine, cel care am scris, de parcă aş
pipăi pe cineva străin...” (Baltazar 2004: 40).
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în funcţie de nuclee exterioare: vieţile și prezenţele celorlalţi, situaţiile în care
se întâlnesc, acţiunile lor, textele lor, relaţiile care îi leagă. Exemplul cel mai
bun în această ordine îl constituie Jurnalul lui Tudor Vianu, care e tot ce poate
fi mai diferit de ceea ce ne așteptăm îndeobște de la un jurnal (totuși, Vianu
însuși îi gândește structura și alege titlul). Secvenţele care îl compun se numesc
Oameni, Situații, Gânduri, Fotoliu, Limbă, literatură și artă și India – amintind,
prin lipsa de omogenitate a amestecului, de ciudatul volum pe care îl alcătuise
E. Lovinescu în 1942 sub titlul de Aqua forte. O prezenţă autobiografică, fragilă
și inconsistentă, se manifestă, sub același aspect fragmentat, abia în ultima
secţiune a volumului, numită Cunoașterea de sine, care nu are mai mult de
treizeci de pagini și se divide, la rândul său, în trei subsecvenţe: Fragmente
autobiografice, Idei trăite, Pagini de jurnal.
Dacă practicile care justificau memorialistica interbelică și cele care
justifică memorialistica deceniilor 7 și 8 sunt cu totul altele – în schimb,
conţinuturile și modul de structurare al actului memorialistic rămân constante.
Altfel spus, există o continuitate de reprezentare. Sentimentul unei asemenea
continuităţi se lasă decelat în felul în care se alcătuiesc volumele de
memorialistică din anii ‘60, semnate de scriitori de la Sburătorul care avuseseră
activitate memorialistică și în presa interbelică: cazul lui Camil Baltazar, al lui
Isac Peltz ori al lui Felix Aderca. Aceștia amestecă texte din cele două epoci, le
intercalează în noile volume. Nevoia e, prin urmare, de unificare. I. Valerian
merge chiar mai departe. Își adună în volum în 1967 și ulterior în 1970 (moare
în 1980) materialele publicate în presa interbelică. Și o face după ce în 1927
anunţase ca având „în curs de apariţie” la editura revistei „Viaţa literară” un
Caiet contemporan cu „siluete polemice” și trei volume intitulate De vorbă cu
scriitorii noștri. Gestul e în acest caz unul de simplă restituire a vechilor texte,
fără revizuiri sau completări. Valerian și-l califică de altfel singur ca pe un gest
prin care „distribuie” în deceniul 7 materie interbelică.
Revin însă la relaţia acestor texte cu memoriile lovinesciene. În toate
cazurile amintite mai sus, „memorii” înseamnă portrete. Nu există propriu-zis
naraţiuni înglobante. Iar aceste portrete sunt constituite după o tehnică în mod
evident împrumutată din Memoriile amfitrionului de la Sburătorul. Accentul e
pus pe gesticulaţie, pe expresivitatea facială a scriitorului, pe vocea lui și pe
felul în care e percepută această voce în lecturile făcute în plen. Cu alte
cuvinte, lumea literară interbelică la care memorialiștii se întorc mereu se
prezintă pentru ei ca un soi de index al modurilor de a fi ale omului literar. Ca
o dispunere democratică a unei diversităţi de poziţii și de roluri în câmpul
literar. E tocmai imaginea sub care își proiectase Lovinescu cercul la mijlocul
anilor ‘30, surprinzându-și confraţii.
Pe memorialiștii anilor ‘60, această diversitate de posturi, situaţii,
comportamente, fizionomii, stiluri etc. îi interesează însă nu prin dispersia ei, ci
prin formele posibile de coeziune – prin apartenenţa lor la o aceeași comu373
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nitate (sburătoristă). Un singur criteriu, al prieteniei, justifică înregistrarea
fiecăreia dintre figurile introduse în serie. Găsim zeci de reiterări ale unor
asemenea formulări precum acestea ale lui Camil Baltazar: „superbul ciclu al
marii frăţietăţi închegate”, „lepădarea de sine și deplina confraternitate”
(Baltazar 1974: 5), „să-l îmbrăţișez permanent și să-i repet cu aceeași frăţietate”
(Baltazar 2004: 412). Prietenia e factorul de coeziune care poate strânge laolaltă
profile singularizate, a căror adunare sub un singur semn, sub o singură
formulă ori un tip de scriitură nu era posibilă. Selectate în funcţie de acest unic
criteriu, figurile sunt mai apoi tratate sub același pattern, al scriitorului care
moare cu stiloul în mână, la masa de lucru, în faţa foilor, în cursul scriiturii.
Acest „mit” se constituise la origine avându-l ca obiect pe Lovinescu. Fusese
reluat mai apoi în epocă, la puţină vreme, pentru Liviu Rebreanu. El era
destinat să proclame și să ateste existenţa unui stil de viaţă al omului literar, în
care existenţa era în totalitate subordonată creaţiei. Exemplaritatea celor doi
scriitori interbelici (sburătoriști amândoi) venea tocmai din aceea că nu
lăsaseră să se scurgă nici cel mai mărunt timp fizic în afara scrisului. Și o
făcuseră nu doar în vederea economiei de resurse, pentru eficientizarea producţiei; ci și fiindcă, consecinţă a profesionalizării, viaţa li se transformase
într-un sanctuar al scrisului.
Or, pentru memorialistul deceniului 7, care își trăiește epoca sub forma
unui divorţ între profesia lui de scriitor și existenţa lui socială, – o asemenea
subliniere a suprapunerii fără rest între viaţă și scris capătă un caracter
compensatoriu. Ea e menită să îl facă să ignore tocmai surplusul de viaţă de
care se simţea împovărat: prea multa viaţă care îi rămânea lui – prea largul
spaţiu destinat trăirii, de unde și discreditarea autobiograficului.
Sintetizând, cele două caracteristici importante din perspectiva conţinutului memoriilor sunt: continuarea portretisticii de tip literar a lui Lovinescu,
a cărei idee era tocmai suprapunerea între viaţă și scris – și insistenţa pe relaţiile de grup, pe solidarităţile și pe formele coezive. Nu întâmplător, tocmai
aceste două caracteristici stau în centrul procesului de autonomizare a
câmpului estetic, așa cum îl definește Pierre Bourdieu (Bourdieu 2012). Ar
însemna că pentru memorialiștii de la „Sburătorul” evocarea societăţii literare
interbelice devine un mod de a afirma autonomia literaturii în raport cu
existenţa trivială; ca o proiecţie a unei alte stări a literaturii, pură, ideală – și
intangibilă în prezentul comunist. Memorialistul anilor ‘60 construiește, deci,
nu o experienţă personală, nu o experienţă a trăitului, ci o proiecţie
compensatorie a literaturii, care reflectă ruptura și discontinuitatea. Dacă
aceste memorii au o semnificaţie politică, ea nu e, cu siguranţă, de natură
ideologică, ci una încărcată în limbaj, ţinând de însăși mișcarea de reîntoarcere
la momentul interbelic. Toţi acești „marginali”, care ajunseseră în deceniul 7 să
asume poziţii profesionale dintre cele mai mizerabile, simt că li se oferă, prin
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memorialistică, posibilitatea nesperată (deși nu senină) de a reveni într-un
spaţiu în care scriitorilor li se garantau un statut și o poziţie în câmp.
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Les mémoires de la vie littéraire sous le communisme.
Le cas de „Sburătorul”
Ce qu’on se propose dans ce texte est d’identifier les conditionnements du
discours des mémoires écrites pendant le communisme, en partant d’un cas singulier,
celui du cénacle de „Sburătorul” (1919–1943). Le groupe administré par le critique E.
Lovinescu, qui arrivait à compter plus que cent membres, a été dans l’espace roumain
la source d’une quantité impressionnante de mémoires. Ceux qui ont fréquenté le
cénacle ont senti le besoin d’immortaliser l’expressivité et la gesticulation du
critique-amphitryon, l’atmosphère dans laquelle se passait leur vie commune, l’horaire
journalier des rencontres, les rituels de cénacle, les lectures et les réactions aux
lectures, les amitiés, les conflits etc. Ce qui fait, pourtant, de ce cénacle, un objet
d’intérêt pour les décennies communistes est le fait qu’il a continué de produire des
enregistrements de „vie littéraire” longtemps après la date à laquelle il a cessé d’être
actif. Après vingt ans de silence totale, les décennies 7 et 8 ont vu tout d’un coup
apparaître une quantité de „souvenirs” de la vie de „Sburătorul” qui dépassait
largement celle de la première étape. Ce phénomène, on peut le regarder de deux
perspectives différentes. D’une part, il offre des informations sur le système éditorial
communiste, qui, au-delà de la remise en droits de principales figures intellectuelles de
l’entre-deux-guerres (parmi lesquelles on compte E. Lovinescu), avait également
permis, au début des années ‘70, une ample récupération des mises en scène de la vie
littéraire de l’époque. D’autre part, cette riche activité mémorielle met en lumière un
certain genre de carrière d’écrivain, illustrée par Cella Serghi, Ioana Postelnicu, I.
Valerian, Virgiliu Monda, Ieronim Șerbu, Camil Baltazar, N. Carandino et quelques
autres. Marginalisés après le changement de régime, parfois engagés dans la production
d’une littérature suivant le nouveau goût – parfois assumant des traductions, écrivant
„sur commande” ou appliquant d’autres solutions de crise (menant, en tout cas, une vie
difficile pendant „l’obsédante décennie”), ceux-là avaient trouvé dans les mémoires une
forme possible pour leur intégration dans le nouveau champ de la littérature. De manière
inattendue, pour ces écrivains qui à ce moment-là avaient presque renoncé à l’écriture,
reconstituer „la mémoire” de „Sburătorul” était devenu un substitut d’œuvre et leur
unique relation avec la „littérature”.

376

