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EVOCĂRI

LA VÎRSTA PATRIARHILOR
Acad. Constantin CIOPRAGA
La originea unor înfăptuiri culturale de interes larg s-a aflat, mai totdeauna, cîte un om
de catedră. În mod natural, profesorul I. Hangiu şi-a asumat misiunea de a construi: – acesta este
principiu existenţial major. Dinamic, întreprinzător, sociabil, olteanul bucureştenizat a dus cu sine –
de la Horezu – aspiraţia de a adăuga fondului primit dimensiuni întregitoare. Descoperim în biografia
sa spirituală un legămînt etic încununat prin realizări. Într-un pătrar de secol, cît a militat ca secretar
general al „Societăţii de Ştiinţe Filologice” din România, a impulsionat, a coagulat şi a contribuit
multiform la organizarea acţiunilor pentru cercetarea sistematică a limbii şi literaturii naţionale.
Redactor-şef al revistei Limba şi literatura română, a încurajat eforturile profesorilor de liceu, doritori
să se afirme ca specialişti.
El însuşi, în ipostază de istoric literar, şi-a legat numele de cîteva opere de referinţă, instrumente
de lucru în cunoaşterea fenomenului literar românesc. Prezidează, în repertoriile bibliografice
semnate de către profesorul I. Hangiu, desăvîrşită rigoare documentară, calitate îndreptăţind – în
ochii beneficiarilor-totala încredere. Sîntem în faţa unor dicţionare comentate, de tipul dictionnaire
raisonné. După precedente notabile ca Publicaţiunile periodice româneşti (vol. I, 1913) de Nerva Hodoş
şi Al. Sadi-Ionescu, după N. Iorga şi Ion Lupaş, i-a revenit lui I. Hangiu meritul de a continua la modul
exemplar. Se înscriu astfel, în palmaresul cercetătorului neobosit, titluri edificatoare: Presa literară
românească (două volume masive, 1968), Reviste şi curente în evoluţia literaturii române (1968), un
Dicţionar al presei literare româneşti (două ediţii: 1987 şi 1996). Acestora li se adaugă cîteva sute de
articole pe teme culturale, portrete şi evocări, interviuri şi dezbateri radiodifuzate, numeroase prefeţe
şi lucrări cu caracter didactic.
În esenţă, iată o personalitate deplin realizată!
Ad plures felicesquae annos!
Iaşi, iunie 2004
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ION HANGIU, UN OM ADEVĂRAT
Acad. Gabriel ŞTREMPEL
Directorul general al Bibliotecii Academiei Române
Nu ştiu de cînd îl cunosc pe Ion Hangiu, dar cu siguranţă că nu la Societatea de Ştiinţe
Filologice l-am văzut mai întîi, ci la Biblioteca Academiei, acest adevărat loc de întîlnire din vremuri
bune sau întunecate ale adevăraţilor intelectuali. Dispăruse Capşa, dispăruse Nestor; rămăsese
„Academia”, unde oamenii se puteau întîlni în linişte, mai greu de urmărit de ochii indiscreţi ai unor
slujitori ai răului. Secretarul general al Societăţii amintite, cu zeci de filiale răspîndite în toate oraşele
mai însemnate ale ţării, ce trebuiau îndrumate, organizate, vizitate, Ion Hangiu beneficia de puţine
ceasuri pentru sine, pentru investigaţiile sale de suflet din Bibliotecă. Dar cum găsea un răgaz, o
fereastră liberă-cum zic dascălii –, aici se oprea. Aşa îl văd şi astăzi, după aproape o jumătate de veac
de hălăduire.
Dar a venit o vreme în care ne-am dat mîna mai strîns, o vreme în care marea lui omenie
şi sinceritate mi s-au dezvăluit în întregime şi de atunci – şi an după an în continuare – mi-a rămas
aproape de suflet, desăvîrşit prieten. Iată despre ce este vorba:
În planul de activitate al Bibliotecii, întocmit de Bianu pe la 1894 şi adoptat de plenul
academic, era inclusă elaborarea unei bibliografii naţionale, aşa cum aveau toate ţările civilizate ale
lumii. Aceasta presupunea repertorizarea întregii producţii tipografice din vechime şi pînă la zi şi
elaborarea unor cataloage de manuscrise după colecţiile Bibliotecii. Era o sarcină îndrăzneaţă din
cale afară această lucrare, căci Academia nu avea în depozitele sale adunate toate cărţile şi publicaţiile
periodice apărute de la 1508 – data introducerii tiparului la noi – şi pînă la zi, n-avea nici personal
suficient (era doar o mîna de lucrători – toţi bărbaţi) şi nici fondurile trebuincioase. Şi totuşi Bianu –
marele Bianu, pe care unii contemporani se opintesc să-l elimine din istoria Bibliotecii – şi-a asumat
această răspundere.
Împreună cu celălalt ardelean, Nerva Hodoş, a redactat Bibliografia Românească Veche, în
care au fost descrise toate apariţiile dintre anii 1508 şi 1830. Ultimul volum, al treilea, al acestei
monumentale pînă astăzi opere, a fost finisat de către regretatul Dan Simonescu, cel care a completat
şi golurile cu descoperirile posterioare de cărţi, într-un al patrulea volum de „adăogiri şi îndreptări”.
Periodicele au avut în Nerva Hodoş şi Al. Sadi-Ionescu doi specialişti de marcă, ce au elaborat o
bibliografie a lor pentru anii 1820-1906.
Dar au dispărut toţi aceşti mari bibliotecari şi redactarea bibliografiei naţionale de după 1830
n-a mai fost continuată, chiar dacă ideea a stăruit în mintea urmaşilor lui Bianu. Apoi a venit tragedia
anului 1940, al doilea război mondial şi s-a instalat comunismul cu formele lui cumplite de represiune
de după 1946. Cînd după anii 1960 cei ce au supravieţuit represiunilor au putut să-şi oblojească rănile
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sufleteşti şi să-şi păstreze slujbele, au reluat ideea continuării bibliografiilor naţionale. Printre aceştia
s-a aflat şi George Baiculescu, fost colaborator al lui Bianu, deosebit specialist, şeful departamentului
bibliografic. El a reluat repertorizarea cărţilor de după 1830 şi a adunat cîteva mii de fişe. Dar,
înghesuit de cereri negîndite ale Academiei, a abandonat lucrarea, iar serviciul şi-a redus personalul,
din poruncă.
După numirea mea ca director adjunct, în ianuarie 1975, am alcătuit un colectiv de colaboratori
de la diverse servicii şi am reluat lucrările bibliografice. În cîţiva ani aveam gata pentru tipar primele
litere. Plin de nădejdi, m-am adresat conducerii Academiei, cerîndu-i firesc ajutor. Dar, stupoare; mi-a
dat încuviinţarea verbală pentru tipărire, pe răspunderea mea, dar nici un sprijin editorial, ca şi cum
sarcina Editurii Academiei n-ar fi fost aceea de imprimare, cu prioritate, a lucrărilor fundamentale
de importanţă naţională! Secretar general al Academiei era super obedientul tovarăş George Ciucu,
iar director al Editurii, alt tovarăş de marcă, Constantin Busuioceanu, cu şcoală făcută pe inserate,
care, bineînţeles, n-a publicat nici un rînd toată viaţa. Şi atunci a venit salvarea. Şi acea salvare a fost
profesorul Ion Hangiu, secretarul general al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România. Ascultîndumi jelania şi realizînd importanţa lucrării, mi-a propus un tîrg, cel mai cinstit tîrg posibil.
Am, zice, economii frumoase realizate de Societate din difuzarea, prin filiale, a revistei pentru
elevi Limba şi literatura română şi cu aprobarea Biroului Consiliului de conducere al Societăţii, pe
care o voi obţine, sper, destul de uşor, aş putea subvenţiona tipărirea volumelor. (Nu se născuse
încă,, românescul” sponsoriza.) Nu cer în schimb decît includerea, alături de Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, a Societăţii noastre, suficientă justificare de felul cum au fost cheltuiţi banii.
N-am avut multe zile cu adevărat fericite în viaţă, dar aceasta era una din ele. L-am întîlnit
împreună pe Niculae Ghcran, redactorul-şef al bibliografiilor şi am întocmit cu el un protocol rapid.
I-am pus în braţe manuscrisul primelor trei litere, Societatea, prin secretarul său general, a virat banii
şi a început tipărirea.
Dar s-au născut invidiile, geloziile, răutăţile colegilor de breaslă din alte biblioteci: Angela
Popescu-Brediceni, directoarea Bibliotecii Centrale de Stat, Ion Stoica, poetul de marcă, directorul
Bibliotecii Centrale Universitare şi alţii mai mititei, care cereau ca lucrarea să apară şi sub egida lor
(de lucru era vorba mai puţin!), ca şi cum ei şi nu Biblioteca Academiei avea, prin statut, obligaţia
elaborării bibliografiilor naţionale.
Ion Hangiu, care ştia bine cum stau lucrurile, a organizat cîteva întîlniri cu specialişti, ţinute
mai întîi la Alba Iulia (1 decembrie 1981), apoi la Braşov (în 1983) şi treptat spiritele s-au potolit. Insă
abia la apariţia primului volum, în 1984, lătratul a încetat cu desăvîrşire. îmi amintesc că întîlnind-o
în Piaţa Amzei pe coana Angelica, la apariţia volumului, m-a felicitat şi ne-am împăcat. Celălalt
războinic n-avea loialitatea Angelei; prea era poet!
Societatea s-a ocupat şi cu difuzarea tirajului şi cu siguranţă că şi-a recuperat o parte din
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cheltuieli. Erau banii cu care a fost subvenţionată apariţia volumelor doi şi trei, în anii 1986 şi 1989.
Ion Hangiu imprimase apariţiei volumelor o cadenţa precisă, impusă de legile financiare şi, în pofida
muncii intense, aproape istovitoare, am izbutit să respectăm ritmul de fini sare al manuscriselor. În
1989 aveam gata, spre sfîrşitul anului, al patrulea şi ultimul volum, pe care l-am depus la Editură,
după convenţie, la timp. Dar din cauza unor confuzii editoriale, acesta, volumul, n-a intrat la tipar,
Societatea a pierdut fondurile şi Biblioteca a fost obligată să bată la uşa Academiei, care, de data
aceasta, s-a deschis larg şi în 1996 a apărut al patrulea volum din Bibliografia Românească Modernă,
pentru anii 1831-1918, în Editura Academiei Române. Este o lucrare monumentală, ce repertorizează
toate apariţiile de cărţi de pe teritoriul României Mari, căci în pofida vigilenţei spre care ne îndrepta
tovarăşul Ciucu – Dumnezeu să-l ierte, că mare ticălos a fost! – am inclus şi literatura Basarabiei şi a
Bucovinei, alături de cea a Transilvaniei. Şi nu ne-a arestat nimeni.
Iată, acesta a fost Ion Hangiu. Fără de el n-ar fi apărut bibliografia românească de după 1830
încă mulţi ani, pentru că, văzînd că n-o putem tipări, am fi renunţat la redactarea ei.
Ce să mai spun despre Ion Hangiu?! N-a învăţat meseria de bibliograf în vreun institut de
profesie, dar a mînuit-o atît de bine, încît a elaborat o operă fundamentală cu privire la periodicele
literare, din care au apărut două ediţii şi o a treia, din cîte ştiu, e în curs de apariţie. Biblioteca
Academiei Române este instituţia în care, de dimineaţă, Ion Hangiu este prezent aproape zi de zi. Îl
primim cu dragoste, căci el este, într-un fel, produsul nostru; fără colecţiile noastre nu s-ar fi impus
ca un autentic istoric literar.
Pentru anii acumulaţi, nu pot decît săl felicit şi să-l asigur de întreaga mea afecţiune şi stimă
pentru următoarele două decenii.
(Medalion apărut în revista Academia, nr. 26 din mai
2004.)
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UN CERCETĂTOR, UN ANIMATOR ŞI ORGANIZATOR DINTRE ACEIA
DE CARE DUCEM LIPSĂ
Prof. univ. dr. Ştefan MUNTEANU Universitatea de
Vest-Timişoara
Despre profesorul Ion Hangiu, căci despre el este vorba, s-ar putea scrie o amplă monografie
de către cel care s-ar îndemna să ia asupra lui şi să ducă pînă la capăt o astfel de iniţiativă. Spun acest
lucru, fiindcă activitatea venerabilului profesor se înşiră pe zeci de ani şi se extinde pe teritorii de
cercetare ştiinţifică variată, concretizată, pe de o parte, în lucrări fundamentale, indispensabile ca
instrumente de lucru istoricului literar; pe de altă parte, ea stă sub semnul activităţii practice, s-o
numim aşa, de îndrumător, editor şi organizator (am zice azi de „manager”) timp de un sfert de secol
(1971-1996), cînd a deţinut funcţia de secretar general al Societăţii de Ştiinţe Filologice.
Este impresionantă şi pilduitoare această îndelungată şi fructuoasă asociere dintre preocupări
cu profil diferit, duse, şi una şi cealaltă, la bun sfîrşit cu pricepere, cu pasiune şi cu o consecvenţă
demne de invidiat, cum se spune: aş zice, mai degrabă, vrednice de a fi luate drept model.
Profesorul Ion Hangiu a lăsat urme şi amintiri durabile nu numai în istoria învăţămîntului, ci
şi în istoriografia literaturii române prin ceea ce a elaborat şi publicat, sprijinit pe o largă informare la
surse, în lucrări caracterizate, cred că nu greşesc, printr-o acribie fără fisuri. Ion Hangiu îl continuă,
în domeniul de predilecţie al cercetărilor sale, pe Nicolae Iorga, întregindu-l, dat fiind că investigaţia
sa urcă pînă în contemporanitatea noastră imediată. Se înscrie aici lucrarea de prima mînă pentru
specialişti, Dicţionar al presei literare româneşti (1790-1982), 1987, completată cu perioada de pînă
la 1990. Cartea a binemeritat încununarea cu Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei
Române. Alături de Dicţionar şi „la egalitate” cu el, stă volumul publicat mai înainte: Reviste şi
curente în evoluţia literaturii române (1978).
Fireşte că semnalarea numai a două dintre lucrările autorului ar putea părea insuficientă; dar
ele sînt cărţile de căpătîi care îl consacră pe Ion Hangiu, situîndu-l pe un loc de frunte în domeniul
istoriografiei literare. Cititorul care consultă aceste lucrări nu se poate să nu remarce informarea
detaliată la izvoare, inventarul bogat, riguros ordonat şi comentat cu obiectivitate de un specialist
stăpîn pe metoda de investigare, ca şi pe arta expunerii sobre şi convingătoare. Limitîndu-mă numai
la Reviste şi curente..., nu voi face trimitere la capitolele despre marile curente din istoria literaturii
noastre mai vechi, ca Junimea (şi „Convorbiri lite rare”), poporanismul (şi „Viaţa Românească”) sau
ortodoxismul (şi „Gîndirea”), adevărate sinteze foarte utile, chiar dacă subiectul a ocupat şi pînă atunci
un loc privilegiat în istoria literaturii române, în speţă a istoricilor literari. Dar cine îşi mai aminteşte
azi, în afară de intelectualii însufleţiţi de sentimentul mîndriei locale, de o revistă cum e „Năzuinţa”,
apărută la Craiova, pe la începutul secolului al XX-lea, în paginile căreia Simion Mehedinţ apăra
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ideea regionalismului cultural? Aceeaşi idee o regăsim în aceşti ani în „Datina” (Turnu-Severin) şi
„Provincia literară” (Sibiu). Orientări de acest fel intră în sfera de interes a istoricului literar, care este
îndreptăţit să desprindă din ele o tendinţă de individualizare şi particularizare a producţiilor literare
„provinciale” în raport cu regiunea în care îşi duc existenţa şi pe care o reprezintă în configuraţia
literaturii şi a culturii naţionale.
Dar profesorul Ion Hangiu rămîne în memoria noastră (n-am zis „amintirea”) prin prodigioasa
sa activitate de animator şi organizator, timp îndelungat, în sînul Societăţii de Ştiinţe Filologice. A
fost o adevărată epocă în istoria Societăţii, cînd la conducerea ei se găseau regretatul şi neuitatul
prof. B. Cazacu, secundat de dinamicul secretar al Societăţii cu toate „divergenţele de opinii”, în fond
dovedite ca fertile, şi de neobositul pînă azi „fac-totum” Mircea Frînculescu. Au fost cîteva decenii,
începînd cu anii „70”, cînd Societatea era „vie” (iată cît de repede, prea repede şi prea uşor se ajunge la
nostalgie!) şi era aşa prin publicaţiile ei, „Limbă şi literatură”, „Limba şi literatura română” (Revistă
trimestrială pentru elevi), precum şi prin „Buletinul” Societăţii, cu bogat conţinut şi apariţie relativ
periodică. Se adăuga la acestea prezenţa activă a Societăţii nu numai în Bucureşti, ci şi în numeroase
oraşe ale ţării, în care aveau loc sesiuni ştiinţifice cu largă participare a profesorilor de liceu, dar şi
a celor din învăţămîntul superior, filologic. Rolul secretarului general a fost esenţial în complicata
organizare a manifestărilor de acest gen, devenite tradiţionale la un moment dat.
A fost o perioadă de efervescenţă şi emulaţie în acei ani, „conducerea” strecurîndu-se cu
inteligenţă şi indiscutabilă probitate ştiinţifică peste opreliştile acelei epoci. Societatea de Ştiinţe
Filologice ar putea să fie mîndră de faptul că a fost, în ultimele decenii ale secolului trecut, dar cu
o tradiţie notatabilă din anii '50, un for important şi o etapă pe care ar avea dreptul s-o numească
istorică, larg cuprinzătoare, în interesul învăţămîntului, ca şi în beneficiul profesional, de mare preţ,
al tinerilor profesori sau filologi.
În toată această adevărată „febră” filologică, teoretică şi practică, în acţiunea de a face să se
întîlnească în „competiţie” profesori din toate colţurile ţării sau elevi participanţi la concursul naţional
„Mihai Eminescu”, precum şi în alte manifestări, greu de uitat, datorită spiritului lor „deschis”,
generator de contacte colegiale şi colaborări, este legat cu prisosinţă şi de personalitatea profesorului
Ion Hangiu, care împlineşte (cine ar crede?) optzeci de ani, de muncă asiduă şi devotament, închinaţi
culturii, şcolii şi stimulării slujitorilor ei.
Să-i urăm ani mulţi şi teferi şi din toată inima cei care l-am simţit mereu aproape pentru a se
bucura de roadele unei vieţi despre care ar avea dreptul să spună, dar nu ştim dacă o va face, de aceea
ne va îngădui să-i spunem noi: „Non omnis moriar”.
Timişoara, 11 iunie 2004
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O VIAŢĂ PENTRU ŞCOALĂ, PENTRU CULTURĂ
Prof. univ. dr. Dumitru MICU
Universitatea din Bucureşti
Am avut cu profesorul Ion Hangiu, timp de mai bine de două decenii, constante şi strînse
relaţii de colaborare didactică. În sens foarte larg, didactică. Mai întîi, am participat împreună la
întocmirea de manuale, la cele de literatură română, pentru ultimele două clase liceale, editate
începînd din 1960, pînă pe la sfîrşitul deceniului al şaptelea. Domnia sa era şef de redacţie la Editura
Didactică şt Pedagogică; eu: unul dintre autori, alături, la început, de N. I. Popa, Al. Piru, Silvian
Iosifescu, Constantin Ciopraga, Mihai Novicov, Mihai Gafiţa, Savin Bratu, G. G. Ursu şi încă vreo
trei, reprezentînd minorităţile naţionale, la urmă, doar cu domnul Ciopraga, dintre cei din prima
echipă, şi cu alţi doi, recrutaţi mai tîrziu, George Ivaşcu şi Ion Dumitrescu.
Nici unuia dintre noi, experienţa de coautor nu i-a lăsat amintiri cît de cît agreabile. Cele din
prima etapă a respectivei experienţe sînt de-a dreptul traumatizante. Aceasta se situează cronologic
înainte de 1960. Domnul Hangiu nu venise încă la editură. „Responsabil de carte” era o profesoară
în vîrstă, adusă din Cluj, zaharisită, ca şi inexistentă, dar îl avea ca director pe Alexandru Bojin,
informat, chiar şi în literatura secolului XX, ambiţios, deprins cu scrisul, autor mai tîrziu al unor
cărţi despre Arghezi, cercetător al vieţii şi operei lui Camil Petrescu, însă spirit de ajuns de tipicar
pentru a ne cam şicana. Fapt e că, la o uşoară adiere de gîndire mai puţin rigidă, apărută după
moartea lui Stalin, ne-am permis (aceasta era, de fapt, indicaţia de „sus”, dar nu oficială, ci discretă,
confidenţială) să concepem manualul într-un spirit mai larg, mai deschis, mai integrativ, renunţînd a
reduce dezvoltarea literaturii la „lupta dintre orientarea progresistă şi cea reacţionară”, dintre „realism
şi antirealism”, menţionînd, bunăoară, în parte favorabil activitatea critică a lui E. Lovinescu şi creaţia
poetică (nu şi cea filosofică, ferit-a Sfîntul!) a lui Blaga, dînd chiar portretele acestora. Volumul e
datat 1957 (cînd, în decembrie, a obţinut „bun de tipar”), dar în realitate a „văzut lumina tiparului”
abia în primăvara anului următor. Vorba vine, a „văzut”-o! N-a putut-o vedea, a fost strangulat în faşă.
Primind exemplarul de semnal, Leonte Răutu, satrapul ideologic al ţării, s-a făcut foc şi pară. La o
consfătuire cu cadre din domeniul culturii şi învăţămîntului, convocată spre a se da ripostă lansării
programului „revizionist” a Ligii Comuniştilor din Iugoslavia, el a citat manualul nostru ca exemplu
cras de „adormire a vigilenţei revoluţionare”, de „îngăduinţă” ruşinoasă faţă de „ideologia duşmană”,
de „cultura burgheză putredă”, de literatura „decadentă”, şi a calificat volumul drept „maculatură”.
Inutilizabil, după el, nu rămînea decît ca manualul să fie topit. Şi a fost. 46000 de exemplare. Dar el
costase bani serioşi. Cine să suporte daunele? Autorii, natural! Totuşi, n-am fost obligaţi să returnăm
statului sumele investite în lucrare; ne-am răscumpărat grava culpă doar întocmind o nouă ediţie fără
a încasa drepturi de autor. Pentru îndeplinirea acestei îndatoriri, am muncit cu toţii pe brînci, peste doi
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ani. Şi în ce condiţii! Mereu eram chemaţi, pentru instructaje şi boscorodiri, la toate forurile existente,
şi de partid şi de stat, respectiv la diferiţi activişti din secţia de ştiinţă şi cultură a Comitetului Central
şi la diverşi funcţionari din organismele Ministerului Învăţămîntului, şi fiecare avea mijloacele lui de
a ne deruta şi a da peste cap ceea ce lucrasem pînă atunci. Programă analitică nu exista, nu existase
nici anterior. Mai exact spus, ea se modifica într-una, după cele mai noi indicaţii, indiferent de unde
veneau: practic, se schimba de la o şedinţă la alta a colectivului nostru, în funcţie de concluziile la
care se ajungea. Nu manualul urma programa, ci programa manualul. Colectivul avea, fireşte, un
„responsabil”, şi acesta nu venea la şedinţe cu soluţii dinainte formulate, cu indicaţii precise de la
Secţie. Asigura, de la sine înţeles, aplicarea liniei partidului, însă aceasta devenise ceva mai suplă,
nu viza, ca înainte, pînă la ultima literă tot ce urna să fie tipărit. Partidul veghea la aplicarea strictă
a ideologiei sale, dar exemplificarea era, în principiu, lăsată la latitudinea celor ce semnau textele
propuse spre editare. Doar în principiu, întrucît continuau să existe nume şi titluri tabu (unele au
rămas tabuizate pînă după insurecţia decembristă), concepţii care, deşf strict estetice, angajau indirect
ideologicul, chiar politicul. Cu condiţia de a nu permite să pătrundă în carte nimic de natură a sugera
slăbirea intransigenţei faţă de vreo manifestare a spiritului burghez, colectivul manualului, aşa zicînd,
în realitate şeful acestuia, coordonatorul, beneficia, după Congresul al XX-lea al P. C. U. S., de
libertatea, inconceptibilă înainte, de a stabili autorii (minus cei categoric interzişi) şi mai ales operele
ce urmau să figureze în cuprinsul manualului. Vederile în această privinţă variau, şi s-au transformat
în timp, în funcţie de succesiunea coordonatorilor. Primul dintre aceştia, Al. Piru, a făcut-o lată,
menţionînd pe Blaga, Barbu, Lovinescu, provo – cînd prin aceasta topirea ediţiei (fapt posibil, din
nou, după reacutizarea luptei ideologice în urma recrudescenţei „revizionismului” titoist); Gafiţa,
care i-a succedat, a menţinut în noile ediţii ortodoxia partinică; înlocuitorul său, Ivaşcu, a reintrodus
autorii eliminaţi, şi alţi cîţiva, precum Pompiliu Constantinescu, Şerban Cioculescu, dar n-a admis în
ruptul capului să fie nominalizaţi Mircea Eliade, Emil Cioran, scriitori „de dreapta” în genere. Dar
colectivul de autori avea de îmblînzit nu numai cerberi ideologici, ci şi funcţionari ministeriali care
vedeau în literatură o anexă a pedagogiei. Pentru o şefă de serviciu, Arghezi era un scatograf, care îi
pervertea fiica. Nu putea să împiedice prezentarea lui, dar mărturisea ca nu era de acord cu aceasta. Un
demnitar în vîrstă opina că nu putea fi admisă într-o carte de şcoală Hortensia Papadat-Bengescu: nu
doar fiindcă era o burgheză decadentă, ci şi pentru că nu are talent; pricepîndu-se, poate, la gherghef,
nu se pricepea la literatură, şi nu ştia scrie. La partid, în perioadele oarecum relaxate, părerile pur
literare erau, nu rareori, divergente. Una voia Ţugui, alta Răutu, alta Miron Constantinescu. De la o
vreme, am ajuns să ne confruntăm îndeosebi cu profesorii din învăţămîntul mediu. Unii dintre aceştia,
vîrstnici, nu pricepeau nimic din literatura de factură modernă, rămăseseră la Vlahuţă, Coşbuc şi
Iosif, la Brătescu-Voineşti; alţii, formaţi sub „soarele socialismului”, nu-i înţelegeau nici pe clasici. Nu
înţelegeau literatura ca literatură. Sub pretextul respingerii a tot ce nu-i „realist” şi „progresist”, se
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împotriveau includerii în programă şi a altor nume din literatură interbelică decît Sadoveanu, Sahia,
A. Toma şi Topîrceanu.
„Redactor responsabil” al noilor ediţii din manual a devenit Ion Hangiu, redactor-şef de secţie
al Editurii Didactice şi Pedagogice din 1958. Prima ediţie acceptată de stăpînire a apărut în 1960.
Cu domnul Hangiu ne înţelegeam, puteam discuta la obiect. Numai că, natural, nu era de capul lui.
Oricum, se descurca onorabil, şi nu ne tortura, deşi funcţia pe care o îndeplinea îl constrîngea, uneori,
la aceasta. Era o funcţie ingrată, ce îl plasa între nicovală şi mai multe ciocane. Trebuia să mulţumească
şi forurile şi autorii şi pe beneficiarii manualului, profesorii secundari, şi totodată să asigure un nivel
ştiinţific manualului. Din fericire, natura îi dăruise echilibru interior, spirit cumpănit, minte limpede şi
un temperament eminamente sănătos, ce unea tenacitatea cu calmul. Avea, în activităţile cu implicaţii
organizatorice, un dar al persuasiunii, al unei persuasiuni necicălitoare, graţie căruia izbutea să
ducă la bun sfîrşit orice sarcină ce i se încredinţa. În îndeplinirea sarcinilor autoimpuse, implicînd
documentări de ani şi decenii, perseverenţa benedictină la masa de scris, tenacitatea se exprima într-o
putere de muncă mult ieşită din comun. După orele de program la editură, apoi la Consiliul naţional
al Cercetării Ştiinţifice, după aceea la Societatea de Ştiinţe Filologice, al cărei secretar general a fost,
timp de un sfert de secol, dirijînd, în această calitate, constant şi meticulos, publicaţiile Societăţii:
Limbă şi literatură, Limba şi literatura română pentru elevi, Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice,
Ion Hangiu se ducea la biblioteca Academiei, şi, din momentul intrării în sală pînă la închidere, stătea
înţepenit pe scaun, cu ochii pironiţi pe reviste şi ziare, recoltîndu-şi materialul pentru viitoare masive
lucrări.
N-aş trece la componenta scriptică a intensei sale activităţi înainte de-a aminti că, în afară
de colaborarea cu domnul Hangiu la manuale, nu numai că nu ne-am îndepărtat unul de altul, dar
ne-am apropiat şi mai mult. Solicitîndu-mi concursul la felurite manifestări ale Societăţii de Ştiinţe
Filologice, i l-am dat, pe cît mi-a stat în putinţă, în tot cursul celor peste două decenii în care a
îndeplinit funcţia de principal factor dinamic al ei. Am semnat în Limbă şi literatură mai multe studii
(unele anume scrise, la cererea sa ori a succesorului său, d-l Mircea Frînculescu), articole şi recenzii în
Limba şi literatura română pentru elevi; am conferenţiat, sub egida Societăţii, în numeroase localităţi;
am ţinut prelegeri la cursuri de vară, am participat la colocvii şi simpozioane, organizate la Constanţa,
Oradea, Baia Mare, Braşov, Piatra Neamţ, Tîrgu Jiu, urmate de interesante şi instructive excursii prin
împrejurimi. Excursiilor acestora datorez cunoaşterea sau revederea unor locuri pitoreşti, ca acelea
din Maramureş, din nordul Moldovei, unor monumente de cultură, precum mănăstirile moldoveneşti,
unor monumente ale naturii de o splendoare unică, precum peştera Meziad. Unele dintre întrunirile
ştiinţifice se încheiau cu mici agape serale, şi (îmi permit o indiscreţie) la una dintre acestea, Ion
Hangiu a oferit o demonstraţie... coregrafică. Dansa admirabil, căci, în liceu, urmase şi cursuri de
dans...

