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PRECIZ å RI
PRELIMINARE
Cartea aceasta are un titlu conven]ional, care poate s\-l dezam\geasc\ pe
un cititor sensibil. Drama povestit\ în paginile ei nu se reg\se[te `n neutra sintagm\
Istoria literaturii române contemporane. Este ca [i cum o povestire despre un
naufragiat înfometat care ar ajunge s\ m\nânce scoar]\ de copac s-ar intitula Prânz
la iarb\ verde.
Titlul potrivit ar fi fost Ce s-a întâmplat cu literatura român\ în timpul
comunismului (sau m\car Literatura român\ în timpul comunismului). Am renun]at
îns\ la el întrucât în ultimii ani s-a ajuns la un fel de alergie la tot ce aminte[te de
politic\. Unii cititori ar fi putut crede c\ au în fa]\ o scriere propagandistic\, ceea ce
aceast\ lucrare, în realitate, nu este.
A mai existat o variant\, gândit\ de Nicolae Motoc, pe vremea (îndep\rtat\)
când publicam fragmente dintr-o ipotetic\ istorie a literaturii române
contemporane în revista Tomis din Constan]a: Istoria exact\ a literaturii române
contemporane. Mi-a pl\cut acest titlu, în care adjectivul „exact\” urm\re[te s\ pun\
în eviden]\ modul meu tran[ant de a m\ pronun]a în diverse probleme (în opozi]ie
cu stilul evaziv al altora). Cititorii ar fi crezut îns\ c\ m\ laud cu exactitatea
informa]iilor din carte, ceea ce i-ar fi stimulat s\ se pasioneze de vânarea unor
inadverten]e. Inadverten]e, probabil, n-ar fi g\sit, sau ar fi g\sit prea pu]ine, dar ar fi
citit cartea, în mod sigur, gre[it.
Alte fragmente – de data aceasta din forma ultim\ a lucr\rii – au ap\rut
dup\ 1989 în România literar\, sub genericul La o nou\ lectur\. {i acesta ar fi fost un
titlu adecvat pentru carte, adecvat, dar incomplet, referindu-se doar la comentariile
critice propriu-zise, nu [i la analizele unor practici, tendin]e etc. specifice perioadei
postbelice.
Pân\ la urm\ m-am întors, resemnat, la formularea tradi]ional\, folosit\ ([i
implicit verificat\) de înainta[i, Istoria literaturii române contemporane, c\reia i-am
ad\ugat anii lua]i ca reper: 1941–2000. Dar, repet, în esen]\ cartea reprezint\ un
r\spuns la întrebarea „ce s-a întâmplat cu literatura român\ în timpul
comunismului”? Consider c\ am datoria moral\ s\ povestesc ce s-a întâmplat,
pentru c\ mi-a fost dat s\ fiu [i eu unul dintre martori.
În a doua jum\tate a secolului dou\zeci literatura român\ a fost supus\
unei opera]ii barbare de falsificare – un fel de chirurgie estetic\ f\cut\ cu toporul.
Scriitorii care n-au vrut s\ colaboreze la acest act criminal au ajuns la închisoare, au
plecat în exil sau au tr\it ca ni[te exila]i în propria lor ]ar\. Unii dintre ei au pl\tit cu
via]a, ca urmare a regimului de exterminare din închisori.
Al]i scriitori, care au acceptat s\ coopereze, pentru a nu disp\rea din via]a
public\, au pl\tit un pre] aproape la fel de mare: [i-au înjosit talentul, adic\ exact
ceea ce d\dea un sens vie]ii lor, scriind o pseudoliteratur\, [i-au pierdut
credibilitatea, s-au înstr\inat de ei în[i[i. În loc s\ fie comp\timi]i, asemenea celor
care r\mân desfigura]i în urma unui incendiu, au fost ([i sunt în continuare) pu[i la
stâlpul infamiei.
Ideologii comuni[ti au reinventat apoi, în conformitate cu necesit\]ile lor
propagandistice, trecutul literaturii române, falsificând grosolan chiar [i ceea ce
p\rea intangibil: poezia lui Eminescu, teatrul lui Caragiale, folclorul însu[i.
Nici un scriitor n-a avut de câ[tigat din aceast\ ampl\ opera]ie (nici m\car
cei care [i-au f\cut, copil\re[te, iluzia c\ au ie[it în câ[tig dând în schimbul
m\rgelelor de sticl\ colorat\ ale recunoa[terii oficiale aurul voca]iei lor). Singurii
avantaja]i (în planul prozaic al vie]ii de fiecare zi) au fost diver[i nescriitori care,
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lipsi]i de înzestrare literar\, au ob]inut totu[i statutul de scriitori ca r\splat\ pentru
zelul cu care au colaborat.
Cititorii, la rândul lor, au avut [i ei foarte mult de pierdut, întrucât, oferinduli-se o fals\ literatur\ [i atât, neavând de ales, au fost nevoi]i s-o asimileze. Se aflau
în situa]ia pe[tilor dintr-un acvariu în care se toarn\ otrav\. Nevoia de a citi s-a
întors împotriva lor.
Din fericire, a existat mereu o con[tiin]\ treaz\, de[i ascuns\, a literaturii,
care a f\cut imposibil\ intoxicarea total\ a publicului. Mult\ vreme a persistat
amintirea literaturii dinainte de r\zboi. Apoi, a intrat în func]iune critica literar\,
care, începând din deceniul [apte, [i-a f\cut nea[teptat de bine datoria, profitând de
lipsa de preg\tire a celor care o supravegheau ([i, uneori, acesta e adev\rul, de
bun\voin]a lor discret\).
Scriitorii în[i[i au g\sit metode ingenioase (descrise în paginile care
urmeaz\) de salvare a specificului literaturii. S-a ajuns în timpul comunismului, s-ar
putea spune, la o art\ a supravie]uirii literare. A[a se face c\ literatura n-a disp\rut,
n-a fost înlocuit\ cu totul de o fals\ literatur\, ci a luat forme curioase,
nemaiîntâlnite în istorie. Forme, uneori, de o splendoare boln\vicioas\, ca ro[ea]a
din obrajii celor bolnavi de tuberculoz\.
Sentimentele care m-au dominat recitind literatura român\ din perioada
1941–2000 au fost contradictorii. Pe de o parte m-am sim]it dezolat [i indignat
în]elegând ce splendori literare au fost împiedicate s\ se desfac\ din domeniul
virtualit\]ii. Printre crimele care vor fi judecate la un eventual „proces de la
Nürnberg” al comunismului va trebui s\ figureze [i aceast\ monstruoas\ chiuretare
a matricei geniului românesc. N-am s\ m\ împac niciodat\ cu absen]a operelor
literare distruse in nuce,...”p\duri ce ar putea s\ fie/ [i niciodat\ nu vor fi”. Pe de alt\
parte, am tr\it un pl\cut sentiment de calm interior [i de certitudine, iar uneori am
fost chiar entuziasmat constatând, înc\ o dat\, c\ s-a produs o literatur\ valoroas\ [i
în timpul comunismului. Poate pu]in stranie, dar valoroas\.
Îi desfid pe odio[ii avoca]i de azi ai cauzei comunismului s\ foloseasc\
aceast\ constatare a mea ca pe un argument în favoarea ideii c\ sistemul se prezint\
în fa]a judec\]ii istoriei [i cu unele realiz\ri. Faptul c\ în timpul comunismului au
continuat s\ înfloreasc\, în fiecare prim\var\, pomii nu are nici o leg\tur\ cu
comunismul.
Literatura nu datoreaz\ nimic regimului comunist, ideologia marxistleninist\ nu a generat literatur\, literatura s-a scris într-un raport de ostilitate sau, în
cel mai bun caz, de indiferen]\ fa]\ de regimul comunist. Exist\ [i câteva excep]ii
surprinz\toare – de exemplu, unele poeme ale lui Labi[, care încearc\ – [i uneori
reu[e[te – s\ transforme ideile marxiste în poezie; acestea sunt cazuri miraculoase,
a[a cum sunt acelea pe care le-a semnalat cunoscutul explorator al m\rilor [i
oceanelor, Jacques-Yves Cousteau, care a descoperit c\ în zona unde sunt aruncate
de[euri radioactive [i unde se credea c\ nu mai exist\ via]\ au ap\rut fiin]e care... se
hr\nesc cu de[euri radioactive. Exist\ deci aceste excep]ii. Dar sunt doar excep]ii.
În general, literatura produs\ de ideologia marxist-leninist\ este o literatur\
fals\ [i, în acela[i timp, o fals\ literatur\. Nici n-ar trebui s\ i se spun\ „literatur\”, ci
„ceva” – greu [i, de altfel, inutil de definit. Diferen]a dintre acest ceva [i literatur\
este imens\, ca diferen]a dintre Marea Adunare Na]ional\ [i Parlament.
Imaginea ultim\ care îmi persist\ în minte dup\ toat\ aceast\ experien]\ a
mea de peste zece ani (a recitirii literaturii române din a doua jum\tate a secolului
dou\zeci) este aceea a unei lespezi mari [i grele de sub care plantele au reu[it totu[i
s\ ias\ cu timpul la lumin\. N-au izbutit s\ o clinteasc\ din loc, dar, cu o
impetuozitate lent\, inepuizabil\ [i cu o ingeniozitate proprie vie]ii au g\sit tot felul
de c\i de ocolire sau chiar de str\pungere. Nu par foarte s\n\toase aceste plante:
sunt mov-albicioase, poart\ urme de strivire [i târâre [i sunt curios r\sucite, dar de
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crescut au crescut [i au dat în cele din urm\ [i flori – unele nea[teptat de frumoase –
care i-au încântat pe privitori. {i-au împlinit menirea.
*
Prin literatur\ român\ în aceast\ carte se în]elege literatura scris\ în limba
român\ (indiferent în ce ]ar\). Literatura scris\ în alte limbi pe teritoriul României
sau de c\tre scriitori de origine român\ în alte ]\ri nu intr\ în raza de interes a
Istoriei literaturii române contemporane. Proza lui Mircea Eliade este înregistrat\, în
consecin]\, ca apar]inând literaturii române, iar eseurile lui Emil Cioran – nu. Uneori
distinc]ia se face în cadrul operei unuia [i aceluia[i autor – cum se întâmpl\ în cazul
lui Petru Dumitriu, ale c\rui romane scrise în francez\ sunt doar evocate succint,
pentru completarea imaginii evolu]iei sale.
Lucrarea are în vedere perioada 1941–2000. Uneori, pentru clarificarea unor
realit\]i care ies din rama acestei cronologii, se fac incursiuni în anii dinainte de
1941 sau în cei de dup\ 2000. Obliga]ia autorului de a-i informa pe cititori este îns\
în vigoare numai între aceste limite cronologice. În cazul scriitorilor importan]i care
s-au afirmat înainte de r\zboi [i care au continuat s\ se manifeste dup\ 1941 sunt
analizate, de exemplu, numai c\r]ile lor de dup\ 1941, celelalte fiind evocate fugitiv.
Anul 1941 a fost ales ca un reper întrucât acest an reprezint\ începutul
sfâr[itului pentru civiliza]ia româneasc\. Intrând în r\zboi, România intr\ într-un
vârtej istoric în care î[i pierde controlul asupra propriei sale evolu]ii [i ajunge,
împotriva voin]ei sale [i, mai grav decât atât, împotriva voca]iei sale, o ]ar\
comunist\. Ceva care seam\n\ cu o rena[tere se va produce abia dup\ 1989, adic\
dup\ c\derea comunismului.
Al doilea reper trebuia s\ fie prezentul. Dar cum prezentul este fluid, s-a ales
un an apropiat de prezent ([i „rotund”, pe deasupra), 2000, care s\ limiteze astfel
investiga]ia [i s\ o fac\ posibil\.
Perioada 1941-2000 este împ\r]it\ în cinci secven]e: 1941-1946, 1947-1959,
1960-1971, 1972-1989. 1990-2000. Compartimentarea s-a f\cut pe baza unui criteriu
mixt, politico-literar, cel literar fiind îns\ prevalent (pentru c\ nu exist\ o
suprapunere perfect\ între fenomenul literar [i cel politic, nici m\car în condi]iile
comunismului, în care literatura depinde mai mult decât oricând în istorie de via]a
politic\; având un mecanism complicat, cu legi proprii de func]ionare, literatura
reac]ioneaz\ de fiecare datã cu întârziere [i de multe ori într-un mod nea[teptat la
ini]iativele regimului).
Fiecare din cele cinci secven]e este precedat\ de o succint\ cronologie a
evenimentelor politico-literare semnificative din cuprinsul ei. Este vorba, de fapt,
doar de un motto, de un decupaj evocator, de un sunet de gong care face posibil\
intrarea în atmosfer\.
Intervalurile 1941-1946 [i 1990-2000 sunt tratate pe scurt, în capitole care
au valoarea unui prolog [i, respectiv, a unui epilog. Este vorba de segmente
temporale de tranzi]ie, primul – de la normalitate la comunism, iar ultimul – de la
comunism la normalitate. Intervalurile 1947-1959, 1960-1971, 1972-1989 reprezint\
de fapt zona istoric\ asupra c\reia stau îndreptate reflectoarele lucr\rii.
Ordinea în care sunt prezenta]i scriitorii este în linii mari cronologic\, dar nu
în func]ie de data na[terii lor, ci de perioada în care ei au venit în prim-planul vie]ii
literare, manifestându-se cu fervoare (sau t\când semnificativ, ca Lucian Blaga sau
Vasile Voiculescu). Selectarea lor s-a f\cut în func]ie de valoarea operei lor (singura
excep]ie constituind-o Mihai Beniuc, c\ruia i s-a dat aten]ie ca unui caz).
Autorii n-au fost clasifica]i dup\ [coli, cenacluri, curente literare, doctrine
etc. întrucât aceste criterii sunt inutilizabile în sistematizarea unei literaturii scrise
sub comunism, regim care a interzis orice form\ de asociere sau de elaborare a altor
estetici decât cea oficial\. Criticii [i istoricii literari care utilizeaz\ asemenea criterii
nu fac decât s\ simuleze normalitatea. Au existat, bineîn]eles, tentative de grupare a
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scriitorilor (iar ele sunt men]ionate la locul cuvenit), dar grup\ri propriu-zise, ca
Junimea lui Titu Maiorescu sau Sbur\torul lui E. Lovinescu, n-au existat (decât în
imagina]ia aprins\ a unor „fondatori” de genul lui D. }epeneag, care crede c\ un joc
de-a curentul literar, „onirismul”, inventat în studen]ie, a fost chiar un curent literar).
În mod surprinz\tor ([i uneori hilar) un fel de curente literare au fost, mai degrab\,
valurile de influen]e generate, în perioada de „dezghe] ideologic”, de traducerile din
mari autori str\ini – Kafka, Faulkner, Marquez [.a. – descoperi]i în România
comunist\ cu un entuziasm tardiv [i dispropor]ionat.
În aceast\ carte este s\rb\torit\ individualitatea. Scriitorii sunt considera]i
mai importan]i decât eventualele grup\ri din care fac parte sau tendin]e pe care le
reprezint\. Ei sunt adu[i rând pe rând în centrul aten]iei, ca protagoni[ti ai literaturii
române. {i ca purt\tori de istorie. Biografia unui scriitor este, holografic, [i istorie
literar\.
Capitolul rezervat fiec\rui scriitor se încheie cu o bibliografie analitic\ a
operei sale, men]ionându-se edi]iile princeps, dar [i reedit\rile, edi]iile de autor,
edi]iile critice, antologiile (uneori cu prezent\ri ale sumarului lor), ca [i eventualele
traduceri, ecraniz\ri, dramatiz\ri etc. Alte trimiteri bibliografice se fac din mers,
acolo unde sunt reproduse citate din al]i critici [i istorici literari sau sunt folosite
informa]ii preluate din alte lucr\ri. Totalitatea acestor bibliografii [i indica]ii
bibliografice constituie bibliografia general\ a Istoriei literaturii române
contemporane.
Lista de abrevieri reprodus\ la începutul lucr\rii reprezint\ un posibil
instrument de lucru pentru cititor. Autorul a folosit mecanismul abrevierii facultativ,
nu obligatoriu (de exemplu nu a scris de fiecare dat\, automat, Buc. în loc de
Bucure[ti sau ed. în loc de editur\), îns\ atunci când l-a folosit a respectat riguros
regulile stabilite (mai exact: nu a scris niciodat\ B. în loc de Bucure[ti sau edit. în loc
de editur\).
Men]ion\rile între paranteze drepte – [ ] –, indiferent dac\ sunt urmate sau
nu de precizarea „n.n.” („nota noastr\”), nu fac parte din citatul în care sunt inserate
[i apar]in întotdeauna, f\r\ excep]ie, autorului lucr\rii.
Cele mai multe dintre fotografiile reproduse în carte i se datoreaz\ lui Ion
Cucu. Totu[i exist\ [i relativ numeroase fotografii care au al]i autori. Tocmai de
aceea, în afar\ de men]iunea cu caracter general de la început („fotografii de Ion
Cucu”), în dreptul fiec\rei fotografii, pe vertical\, este înscris numele celui care a
f\cut-o. Când aceast\ precizare lipse[te înseamn\ c\ fotografia are un autor
necunoscut (amator sau profesionist). Sub fotografie, pe orizontal\, sunt tip\rite
explica]ii în leg\tur\ cu personajele din imagine, cu perioada [i locul în care au fost
fotografiate etc. Personajele sunt men]ionate, în ordine, de la stânga la dreapta [i
începând cu rândul de jos (dup\ care se trece la rândul imediat urm\tor de mai sus
[.a.m.d.). Când fotografia înf\]i[eaz\ o singur\ persoan\, iar numele acesteia nu se
precizeaz\, se subîn]elege c\ este vorba de scriitorul c\ruia îi este consacrat
comentariul critic.
Totalitatea ilustra]iilor (fotografii, desene, caricaturi, manuscrise facsimilate,
reproduceri de art\, afi[e, coperte de c\r]i etc.) din lucrare poate fi considerat\ o
scurt\ istorie în imagini a literaturii române din perioada 1941-2000.
Totalitatea citatelor din operele literare reproduse în carte poate fi
considerat\ o schi]\ de antologie a literaturii române din aceea[i perioad\.
Autorului îi place s\-[i imagineze lucrarea sa ca pe o Arc\ a lui Noe pe care a
luat tot ce era mai frumos, semnificativ [i demn de salvat din literatura român\
contemporan\ într-o vreme nefavorabil\ literaturii.

Alex. {tef\nescu

ABREVIERI
Acad. = Editura Academiei Române, Editura Academiei Republicii Socialiste România;
ad. = ad\ugit, ad\ugit\; Alb. = Editura Albatros; All = Editura All; Allfa = Editura Allfa; ant.
= antologie; art. = articol, articole; bibl. = bibliografie; Bibl. = Biblioteca; Bibl. Em. =
Biblioteca Eminescu; BPT = Biblioteca pentru to]i; Buc. = Bucure[ti; C. = Chi[in\u; cap. =
capitol, capitole; c\s\t. = c\s\torie; CCCP = Casa Central\ a Crea]iei Populare; CCES =
Consiliul Culturii [i Educa]iei socialiste; CICPMAM = Centrul de Îndrumare a Crea]iei
N. = Cluj-Napoca; Clusium = Editura Clusium;
Populare [i a Mi[c\rii Artistice de Mas\; Cluj-N
CMFP = Cele mai frumoase poezii; col. = colec]ia; colab. = colaborare; Comp. = Editura
Compania; cop. = copert\, coperta; Cr. = Craiova; CR = Editura Cartea Româneasc\; crit. =
critic, critic\, critice; cron. = cronologie, cronologic, cronologic\; CSCA = Comitetul de Stat
pentru Cultur\ [i Art\; C. {c. = Casa {coalelor; culeg. = culegere; cult. = cultur\, culturii; cupr.
= cuprinde; cuv. în. = cuvânt înainte; D. = Editura Dacia; Dalsi = Editura Universal Dalsi; def.
= definitiv, definitiv\; ed. = edi]ie, edi]ii; EDP = Editura Didactic\ [i Pedagogic\; ELU =
Editura pentru Literatur\ Universal\; Em. = Editura Eminescu; Enc. = Editura Enciclopedic\
Român\; engl. = englez\; EPL = Editura pentru Literatur\; EPLA = Editura pentru Literatur\
[i Art\; ES = Editura de Stat; ESLSD = Editura de Stat pentru Literatur\ {tiin]ific\ [i Didactic\;
ESPLA = Editura de Stat pentru Literatur\ [i Art\; E{ = Editura {tiin]ific\; F. = Editura Facla;
facs. = facsimil, facsimile, facsimilat; FCR = Editura Funda]iei Culturale Române; febr. =
februarie; filos. = filosofie; FLA = Funda]ia pentru Literatur\ [i Art\; FR = Funda]ia Regal\
pentru Literatur\ [i Art\; fr. = francez\; FRC = Funda]ia pentru Literatur\ [i Art\ “Regele Carol
II”; FRM = Funda]ia Regal\ Mihai I; Gramar = Editura 100+1 Gramar; H. = Editura
Humanitas; IC = Editura Ion Creang\; ICED = Institutul de Cercet\ri Etnologice [i
Dialectologice; icon = iconografie; ILF = Institutul de Istorie Literar\ [i Folclor al Academiei;
ilustr. = ilustrat\, ilustrate, ilustra]ii; inf. = informa]ii; inst. = institut; Inst. Eur. = Editura
Institutul European; introd. = introducere, introductiv; it. = italian\; în. = înainte; îngr. = îngrijit,
îngrijit\; J. = Editura Junimea; jap. = japonez\; Kr. = Editura Kriterion; lb. = limb\; Lib. =
Editura Libertatea; lit. = literar, literar\; Lit. = Editura Litera; magh. = maghiar\; Mecu =
Editura Na]ionala Mecu; Mer. = Editura Meridiane; Mil. = Editura Militar\; Min. = Editura
Minerva; MLR = Editura Muzeului Literaturii Române; mon. = monografie, monografic; mss.
= manuscris, manuscrise; Nem. = Editura Nemira; nuv. = nuvele; oland. = olandez\; pag. =
pagin\, pagini; Par. 45 = Editura Paralela 45; per. = perioad\; Pit. = Pite[ti; Pol. = Editura
Polirom; postf. = postfa]\; pov. = povestiri; pref. = prefa]\; prez. = prezentare; pt. = pentru;
publ. = publicistic\; r. = rus\; r\sp. = r\spândirea; reed. = reeditat, reeditat\; ref. = referitor,
referitoare; ref. cr. = referin]e critice; Rep = Editura Holding Reporter; retr. = retrospectiv,
retrospectiv\; RFR = Revista Funda]iei Regale; rez. = rezumat; rom. = român, român\; sc. cin.
= scenariu cinematografic; Scr. Rom. = Editura Scrisul Românesc; sept. = septembrie; Soc. =
T. = Editura Sport-Turism; st. = studiu, studii; stab. = stabilit; sued. =
Editura Socec; Sp.-T
Enc. = Editura {tiin]ific\ [i
suedez\; [t. = [tiin]\, [tiin]ei; {t. = Editura {tiin]ific\; {t.-E
Enciclopedic\; tab. cron. = tabel cronologic; Tim. = Timi[oara; Tin. = Editura Tineretului; Tip.
= Tipografia; trad. = traducere, traduceri; univ. = universal\; Univ. = Editura Univers; Univ.
Enc. = Editura Univers Enciclopedic; v. = versuri; var. = variant\, variante; vers. = versiune;
Vinea = Editura Vinea; vol. = volum, volume.

z La 22 iunie 1941 România declar\
începerea “r\zboiului sfânt” pentru eliberarea
Basarabiei [i a Bucovinei de Nord de sub
ocupa]ia sovietic\. La câteva ore dup\ intrarea
armatei germane pe teritoriul URSS, mare[alul
Ion Antonescu, în deplin acord cu regele Mihai
[i sus]inut moral de marea majoritate a
popula]iei, ordon\ solda]ilor români: “Români,
v\ ordon, trece]i Prutul!”
z În toamna anului 1941, în plin r\zboi,
apare Istoria literaturii române de la origini
pân\ în prezent de G. C\linescu, lucrare de
mare anvergur\, spectacol de inteligen]\
critic\ [i talent literar, remarcabil\ sintez\ –
f\r\ termen de compara]ie în culturile altor ]\ri
– eviden]iind valoarea [i originalitatea
literaturii române.
z La 23 august 1944, în condi]iile tot mai
evidentei înfrângeri a germanilor [i înaint\rii
armatei sovietice pe teritoriul României, Ion
Antonescu, care refuz\ s\ încheie armisti]iul cu
URSS [i s\ întoarc\ armele împotriva
Germaniei, este arestat (din ordinul regelui [i
cu concursul partidelor democratice, PN} [i
PNL, dar [i al comuni[tilor) [i predat
sovieticilor. Ace[tia, nerespectând
angajamentele luate, trateaz\ România ca pe
un teritoriu cucerit.
z La 6 martie 1945 este constituit (sub
presiunea Moscovei, reprezentat\ de Andrei
Vî[inski, care îl amenin]\ pe rege c\, în cazul
unui refuz, România va disp\rea ca stat
independent)) un guvern prosovietic, condus
de Petru Groza.

1941
1947

z Alegerile din 19 noiembrie 1946,
câ[tigate cu 70 la sut\ din voturi de Partidul
Na]ional }\r\nesc, sunt falsificate de guvern,
cu acordul Moscovei, rezultatul anun]at fiind
exact inversul celui real (se pretinde c\ 70 la
sut\ din aleg\tori au votat în favoarea Blocului
Partidelor Democrate, dominat de comuni[ti).
z În cursul anului 1947, economia
româneasc\ este aservit\ în tot mai mare
m\sur\ Uniunii Sovietice, iar conduc\torii [i
membrii marcan]i ai PN} sunt aresta]i, acuza]i
în stil comunist de “spionaj” [i condamna]i, la
11 noiembrie, la ani grei de închisoare
(pedepsele pentru ]\r\ni[ti vor însuma în final,
dup\ înscenarea [i a altor procese, peste
1.000.000 de ani). La 30 decembrie, Partidul
Comunist îl oblig\ pe rege s\ abdice [i s\ plece
din ]ar\ [i proclam\, în aceea[i zi, Republica
Popular\ Român\.
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Calea Victoriei din Bucure[ti `ntr-o zi `nsorit\ din anii ‘30
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Via]a în Atlantida
n scurta perioad\, de numai dou\ decenii, dintre
primul [i cel de-al doilea r\zboi, în România au
avut loc schimb\ri în bine care, teoretic, nu s-ar
fi putut petrece decât în dou\ secole. Istoricii, sociologii, economi[tii au încercat [i, într-o mare m\sur\,
au reu[it s\ explice, în termeni [tiin]ifici, acest boom
spectaculos înregistrat în aproape toate domeniile
(industrie, comer], urbanistic\, înv\]\mânt, [tiin]\, asisten]\ medical\, naviga]ie aerian\ [i maritim\, agricultur\, literatur\, teatru, muzic\, pictur\, parlamentarism, politic\ extern\ etc.). Aceste explica]ii nu sunt
îns\ suficiente dac\ nu li se adaug\ [i una nebulosromantic\: entuziasmul na]ional, care i-a cuprins pe
români dup\ ce, num\rându-se printre înving\tori
în primul r\zboi mondial, [i-au recuperat o parte important\ a ]\rii, Transilvania, pierdut\ de aproape
o mie de ani.
O prim\ etap\ a moderniz\rii ]\ri s-a consumat în
a doua jum\tate a secolului nou\sprezece. A doua, [i
mai efervescent\, se desf\[oar\ acum, în perioada 19191938 (care va r\mâne un vis frumos pentru români în
timpul comunismului instaurat dup\ cel de-a doilea
r\zboi mondial [i va fi, bineîn]eles, idealizat\; comuni[tii în[i[i, când vor vrea s\-[i exhibe propagandistic
realiz\rile mai mult fictive, decât reale, le vor raporta
la situa]ia – înfloritoare – a României din 1938).
Marea realizare din perioada interbelic\, dincolo de
performan]ele înregistrate în numeroase domenii, o
constituie reconstituirea unui stil de via]\ firesc, pe care
românii, de-a lungul istoriei, au avut foarte rar ocazia
s\-l practice. Decomplexa]i, neprovinciali, ei tr\iesc în
deceniile trei [i patru ale secolului dou\zeci asemenea unor europeni, f\r\ s\ fac\ parad\ de europenism.
Numero[i ru[i care vor s\ scape de comunism fug în
România (situa]ie descris\ în romanul Rusoaica al lui
Gib Mih\escu), cu disperarea cu care românii în[i[i,
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când România va fi comunist\, vor încerca s\ ajung\
în Occident. Pe de alt\ parte, occidentalii care vin cu
afaceri aici se simt ca acas\, g\sind chiar, în plus, o
bucurie de a tr\i care îi face s\ îndr\geasc\ locul [i
s\-l evoce ulterior, pân\ la sfâr[itul vie]ii, cu nostalgie.
Merit\ studiate cu lupa fotografiile care înf\]i[eaz\ via]a de fiecare zi din România interbelic\. O asemenea fotografie, p\strat\ în Biblioteca Academiei Române [i în colec]iile unor particulari, emo]ioneaz\, ca o
imagine din Atlantida. Este un instantaneu al unei mari
artere din Bucure[ti, Calea Victoriei, cu ma[ini, tr\suri
[i o mul]ime de oameni surprin[i în mi[care, într-o zi
însorit\. B\rba]ii poart\ costume u[oare, p\l\rii [i
bastoane. Sunt degaja]i, ocup\ cu dezinvoltur\ un loc
în spa]iu, se bazeaz\ pe faptul c\ li se arat\ respect.
Femeile au o vestimenta]ie elaborat\. Una dintre ele,
cu o rochie sofisticat\, cu o cap\ înconjurat\ de o benti]\ alb\ [i cu un [al care îi traverseaz\ elegant spatele,
în diagonal\, prive[te într-o vitrin\, ]inut\ de bra] de
o prieten\. Ma[inile trec prietenos printre pietoni, în
orice caz f\r\ s\-i sperie cu claxoane imperative. Un
domn se plimb\ relaxat, cu mâinile împreunate la spate,
pe sub pardesiu. Altul, cu o batist\ alb\ la butonier\,
tocmai d\ mâna, ceremonios, cu un cunoscut întâlnit
pe strad\. Reclamele de pe cl\diri evoc\ naturale]ea
rela]iilor cu str\in\tatea: Philips, Chlorodont, Wimpassing... Dar cel mai elocvent r\mâne peisajul uman.
Nu exist\ copii ai str\zii, sp\l\tori de parbrize, cer[etori,
trafican]i de valut\. Nu se alearg\ bezmetic, nu se
vorbe[te conspirativ, nu se arunc\ ambalaje pe strad\. Asfaltul, neted ca-n palm\, f\r\ gropi [i cr\p\turi,
este [i bine m\turat. În locurile aglomerate nu se produce acea îmbrânceal\ agresiv\ [i descalificant\ care
va face parte din stilul de via]\ comunist. Pe str\zile
ora[ului se afl\ cet\]eni ai ora[ului, nu indivizi declasa]i.
To]i au sufletul u[or, lipsit de griji, to]i se bucur\ de
via]\ cuviincios [i calm, în ]ara lor, to]i au înf\]i[are de
oameni.
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Rezerve strategice
de moralitate
cest fel de a fi se datoreaz\ unui import frenetic de civiliza]ie apusean\, dar [i propriei
civiliza]ii ]\r\ne[ti, care are vechime [i asigur\ o asimilare armonioas\ a influen]elor.
România este un exemplu rar de continuitate (fie [i
dramatic\, în unele momente) între modul de via]\
tradi]ional [i cel modern. Cei mai mul]i din oamenii de
cultur\ ai ]\rii sunt fii de ]\rani, au studiat în România [i în str\in\tate [i s-au stabilit în Bucure[ti [i în
alte mari ora[e din România. Ceea ce au înv\]at în
copil\rie – o decen]\, un respect fa]\ de lucrul bine
f\cut, un mod voios de a munci, o obi[nuin]\ a comunic\rii ritualizate cu semenii [i, mai ales, o grij\ de a
nu atrage dezaprobarea colectivit\]ii – le ordoneaz\
întreaga educa]ie ulterioar\.
La ]ar\ exist\ înc\, în aceast\ perioad\ fast\ din
istoria României, adev\rate rezerve strategice de
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moralitate [i bun-sim]. Un ]\ran b\trân (din vremea noastr\, mai pu]in fast\), Nicoar\ Timi[, poveste[te (în nr. 2-3/ 2002 al revistei Memoria Ethnologica
din Baia Mare) cum erau „[ez\torile de odinioar\” la
Bor[a:
„Dup\ ce cinau, fetele veneau la [ez\toare. Unele cu
caiere de lân\ ori de cânep\, altele cu cos\le, sau tricotau
ciorapi [i m\nu[i. Cele mai tinerele fete erau înso]ite la
[ez\toare de mam\ sau bunic\. Lucrul fetelor dura cam
pân\ la miezul nop]ii. În [ez\toare veneau [i feciori.
Ace[tia cântau din fluier, ori spuneau pove[ti. Gazda casei,
om mai în vârst\, spunea diferite întâmpl\ri [i pove[ti. {i
fetele horeau hori frumoase, de dor [i de dragoste, ori de
lume. Uneori, când în [ez\toare veneau feciori mai tineri,
fetele le horeau hori satirice, ori le aduceau ap\ [i otav\, s\
mai creasc\. De obicei feciorii umblau într-o
o sear\ în mai
multe [ez\tori. În unele, feciorii cântau [i jucau cu fetele
dup\ muzica interpretat\ la fluier. Dac\ aveau feciorii de
mers [i la alte [ez\tori, ei, cam dup\ un ceas, cel mult
dou\, î[i luau r\mas bun [i plecau. Fetele îi petreceau, pe
unii dintre ei, pân\ în tind\ sau pân\ în [atr\, apoi î[i
reluau lucrul, c\ a[teptau [i al]i feciori.
Dac\ nu veneau feciori în [ez\toare, o femeie mai în
vârst\ [i priceput\ f\cea descântece de adus feciori. {i,
dup\ descântecul de adus, nu dura mult [i se auzeau cum
vin feciorii cântând. Pe lâng\ horit [i joc, în [ez\toare se
mai practicau [i alte moduri de a se sim]i bine. Feciorii
luau, unii dintre ei, fusele de la anumite fete [i acestea
trebuiau s\ [i-ll r\scumpere. Plata pentru a-[[i primi fusul
era s\rutul. De obicei fusul era luat de c\tre fecior de la
fata de care era sigur c\ va accepta s\rutul. Altfel, refuzul
însemna întinderea firelor toarse pe fus pe garduri. Dar a[a
ceva se întâmpla foarte rar. Era obiceiul ca anumite fete s\
doarm\ cu feciori în [ez\toare. Dup\ ce cutreierau 2-33
[ez\tori, feciorii tr\geau la una dintre ele unde aveau fete
cumsecade. La ultima [ez\toare feciorii, 5-66, se opreau [i,
cam dup\ miezul nop]ii, dormeau acolo cu fetele. Fiecare
fecior se a[eza lâng\ o fat\ pe care o cuno[tea mai bine,
ori o iubea. Fetele care se în]eleseser\ s\ doarm\ în
[ez\toare se opreau din lucru. Celelalte fete plecau acas\,
fie înso]ite de feciori, ori de fra]i sau bunici, ori [i singure,
dac\ locuiau în vecini. Se obi[nuia ca feciorii s\ aduc\
horinc\, cu care cinsteau gazda casei [i pe celelalte
persoane din [ez\toare. Fetele închinau, puneau paharul
sau oiaga la gur\, dar nu beau. Dac\ horinca era pus\ în
pahar, acesta trecea la fete din mân\ în mân\, ele îl
duceau pân\ la gur\ [i-ll d\deau mai departe.
Gazda casei aducea fân sau paie, le a[ternea pe jos, a[eza
peste ele cergi groase de lân\. Mai scotea 2-33 cergi de
acoperit. Fetele [i feciorii, perechi, r\ma[i în [ez\toare, se
culcau [i dormeau to]i împreun\, unii lâng\ al]ii, cât erau
casa [i a[ternutul de mari. Atât fetele, cât [i feciorii, nu se
dezbr\cau, dormeau îmbr\ca]i. Doar pieptarele [i
sumanele [i le puneau de c\p\tâi, în loc de perin\. Nu se
stingea lampa, ci se potolea, iar focul ardea mocnit în
cuptor, ori în [pori. Fetele [i feciorii perechi nu dormeau
de fapt, ci st\teau la pove[ti în [oapt\. Fiecare, atât fata
cât [i feciorul, aveau ce-[[i spune, câte-n
n lun\ [i în stele. În
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mod decent, s\ nu-ii aud\ ori s\-ii vad\, feciorii îmbr\]i[au
fetele, le s\rutau, dar numai atât. Dac\ feciorul punea
mâna pe pieptul fetei ori mai la vale, atunci fata îl
respingea [i risca s\ r\mân\ singur. Între cei doi avea loc o
dragoste curat\. De[i dormeau împreun\, ei î[i purtau
respect [i nici vorb\ s\ aib\ loc actul sexual între ei, a[a
cum credeau unii, necunosc\tori ai acestui obicei. E greu,
desigur, s\ cread\ unul neavizat c\ între cei doi tineri
îndr\gosti]i, dormind împreun\, nu se întâmpla nimic.”

Simplitatea rafinat\ a acestui comportament se
reg\se[te în stilul de via]\ citadin, chiar în formele sale
cele mai exuberante. Lumea româneasc\ are o demnitate [i o candoare în degustarea pl\cerilor existen]ei.
Nu este maladiv-orgiastic\, nu simte o atrac]ie pervers\ pentru josnicie. Dar nici nu refuz\ s\ se delecteze
cu darurile vie]ii, asemenea acelor popoare, de o austeritate patetic\, pe care le infirmizeaz\ dorin]a de
performan]\ [i munca excesiv\. Performan]ele se ating cu efort, dar f\r\ chin, în momentele de entuziasm.
Predominant\ [i caracteristic\ r\mâne o voca]ie a
bucuriei, care ]ine probabil de latinitatea românilor.

O literatur\
pentru o societate evoluat\
ocietatea româneasc\ relativ liber\ [i prosper\ [i, în orice caz, evoluat\ dintre cele dou\
r\zboaie mondiale are o literatur\ pe m\sur\.
Legea cererii [i ofertei regleaz\ fin raportul
dintre public [i scriitori. În istoria literaturii române nu
sunt u[or de g\sit fanaticii care scriu pentru un cititor
imaginar sau pentru posteritate. Cei mai mul]i dintre
scriitori produc texte pentru contemporanii lor. Vor
s\ publice, s\ fie citi]i, s\ primeasc\ recompense (fie
[i doar morale). Tenacitatea eroic\ (sau pl\cerea pervers\) de a scrie în solitudine, pentru nimeni, nu îi
caracterizeaz\ pe autorii români (a[a se explic\, printre altele, de ce se va scrie foarte pu]in\ „literatur\ de
sertar” în timpul comunismului).
Publicul este diversificat – în consecin]\ [i literatura este diversificat\. Toate categoriile de texte bele-
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Gala]i - via]\ f\r\ griji `nainte de r\zboi
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tristice, de la cele destinate publicului larg (romanele
lui Cezar Petrescu, versurile lui Ion Minulescu etc.),
[i pân\ la cele care se adreseaz\ unor cunosc\tori de
literatur\ exigen]i (romanele Hortensiei PapadatBengescu, versurile lui Ion Barbu etc.) se g\sesc pe
pia]a literar\. Toate orient\rile estetice sunt, de asemenea, generos ilustrate. În poezie exist\ o direc]ie
tradi]ionalist\, „revizuit\ [i ad\ugit\” în raport cu aceea
de la începutul secolului dou\zeci, esen]ializat\ [i
inteligent purificat\ de didacticism, fie printr-o ardoare de inspira]ie ortodox\ (Vasile Voiculescu, Nichifor
Crainic, Radu Gyr), fie prin pitoresc [i printr-o desuetitudine deliberat\ (Ion Pillat, Adrian Maniu), o
direc]ie modernist\, reprezentat\ de cei mai mari poe]i
ai epocii (Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu),
o direc]ie avangardist\ (Ilarie Voronca, Ion Vinea) care
intr\ f\r\ complexe în competi]ie cu avangarda literar\ european\ (la animarea c\reia au contribuit de
altfel poe]i români expatria]i). Prozatorii, la fel, satisfac cu produc]iile lor cele mai diferite ([i eventual
excentrice) gusturi, scriind proz\ poetic\ (Mihail

Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Mateiu I. Caragiale),
fantastic\ (Mircea Eliade), [tiin]ifico-fantastic\ (Felix
Aderca), de analiz\ psihologic\ (Hortensia PapadatBengescu, Gib I. Mih\escu), realist\ (Liviu Rebreanu), livresc\ (G. C\linescu), existen]ialist\ (M. Blecher), a autenticit\]ii (Camil Petrescu, Anton Holban, Mihail Sebastian), a absurdului (Urmuz) etc.
Dramaturgia nu este la în\l]ime, dar în critica [i istoria
literar\ se afirm\ spirite alese – G. C\linescu, E. Lovinescu, Tudor Vianu, {erban Cioculescu, Mihai
Ralea, Paul Zarifopol, Pompiliu Constantinescu [.a.
– care, în succesiunea lui Titu Maiorescu, confer\ literaturii o con[tiin]\ de sine [i o democratizeaz\, supunând-o dezbaterii publice.
E. Lovinescu poate fi considerat (în mai mare m\sur\ decât genialul G. C\linescu, întrucât geniile nu sunt
reprezentative) un simbol a ceea ce a fost mai frumos
`n via]a literar\ dintre cele dou\ r\zboaie mondiale.
E. Lovinescu a practicat democra]ia cu naturale]e,
f\r\ s\ renun]e la ierarhizarea valorilor.
A fost un ra]ionalist f\r\ s\ devin\ cinic.
{i-a iubit ]ara f\r\ s\ ofenseze prin exclusivism
pe cei apar]inând altor neamuri.
A tr\it discret f\r\ s\ se înece în anonimat. (A
fost, dimpotriv\, o vedet\. Obiceiul lui de-a se „revizui”,
men]ionat pân\ [i într-un cuplet al lui Constantin T\nase, a intrat în folclorul timpului.)
A dat tonul în literatura român\ f\r\ s\ aib\ ambi]ii de dictator [i mai ales f\r\ s\-i inhibe pe cei din
jur. To]i autorii care au respirat atmosfera din cenaclul
Sbur\torul au descoperit bucuria de-a avea pentru cine
s\ scrie.
A fost un mare pedagog f\r\ s\-i moralizeze agasant pe contemporani.
{i-a folosit civilizat extraordinarul talent literar f\r\
s\ fac\ din el o arm\ periculoas\. Chiar [i cele mai
violente pamflete ale lui seam\n\ cu o b\taie cu flori.
S-a opus fascismului f\r\ s\ aib\ nimic de comunist.

Cititori competen]i
fervescen]a vie]ii literare se explic\ [i prin
existen]a unor cititori competen]i, capabili s\
identifice valoarea, s\ o salute [i s\ o sus]in\, chiar [i atunci când li se propun formule literare de o noutate stupefiant\. Num\rul lor
cre[te odat\ cu emanciparea femeilor. Ne putem face
o idee despre nivelul de competen]\ pe care îl putea atinge
o cititoare în perioada interbelic\ parcurgând Jurnalul lui
Jeni Acterian (Jurnalul unei fiin]e greu de mul]umit.

E

E. Lovinescu v\zut de Marcel Iancu
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Via]a literar\
din timpul r\zboiului
n 1939, când în Europa se declan[eaz\ cel mai
devastator r\zboi din istoria lumii, România se
desprinde cu greu din starea de normalitate, pe care
(pentru c\ a avut parte de ea foarte rar de-a lungul secolelor) o tr\ie[te ca pe o reverie. Abia în 1941
devine parte beligerant\ [i atunci doar obligat\ de
circumstan]e (atacând, al\turi de Germania, URSS,
pentru a-[i recupera Basarabia pierdut\ în 1940). În
mod semnificativ, nici dup\ aceast\ dat\, stilul de
via]\ din România nu se schimb\ în mod sesizabil.
Profesor la Universitatea din Ia[i, G. C\linescu cere
Ministerului Înv\]\mântului un concediu f\r\ plat\
de trei luni pentru a veni la Bucure[ti s\ supravegheze tip\rirea lucr\rii sale de mare anvergur\, Istoria
literaturii române de la origini pân\ în prezent. {i cererea i se aprob\ (iar dup\ trei luni concediul i se mai
prelunge[te chiar cu o lun\), astfel încât cartea, care va
intra în mitologia culturii române, se tip\re[te în condi]ii foarte bune. Nimeni nu ]ip\ isteric: „E r\zboi!
De c\r]i ne arde acum?!”
Judecând retrospectiv ne d\m seama c\ 1941 reprezint\, pentru România, începutul sfâr[itului, întrucât în acest an ]ara este absorbit\ de un ciclon istoric
(r\zboi-ocupa]ie sovietic\-regim comunist) care îi va
sf\râma civiliza]ia ca pe nimic. Dar în epoc\ nu se
instaureaz\ panica, nu se simte ceva atât de r\u prevestitor încât s\ se renun]e la ritualurile zilnice ale bucuriei de a tr\i. Intrarea României în r\zboi produce emo]ie, o emo]ie îns\ învior\toare, un elan, în memoria
colectiv\ persistând, din 1918, ideea c\ ]ara se afl\ sub
o stea norocoas\ [i iese cu bine din dezastrele istoriei.
Dac\ atmosfera moral\ din România ar r\mâne
mereu aceea[i [i nu ar exista nici o interven]ie brutal\ din afar\, societatea româneasc\ n-ar trece spontan
la comunism niciodat\. Comunismul este profesat de
opt sute – nou\ sute de oameni, indivizi nerealiza]i
social, complexa]i, cu sentimente de apatrizi sau
descenden]i ai unor familii din înalta societate, plictisi]i de ideea de a repeta destinul p\rin]ilor lor. Statul
român nu-i ia în serios. Când întrec m\sura, cu vocifer\rile lor antiromâne[ti, îi scoate, ca partid – în mod
mecanic, f\r\ s\ dramatizeze situa]ia –, în afara legii.
Cert este c\ partidul comunist din România, o parodie de partid, cu activi[ti care fac o navet\ a servilismului politic Bucure[ti–Moscova, n-ar avea nici o [ans\
de unu la un milion s\ câ[tige vreodat\ alegerile în
România f\r\ sprijin din afar\. Dintre membrii lui se

~
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1932-1947, text ales [i note biografice de Ar[avir
Acterian, ed. îngr., trad., note bibl. [i postf. de Doina
Uricariu. Buc., H., col. ”Memorii-Jurnale”, 1991)”).
Jurnalul acoper\ o perioad\ de cincisprezece ani
(1932-1947) [i nu este aproape deloc dependent de
evenimentele istorice petrecute în aceast\ secven]\
de timp. Pentru Jeni Acterian un concert dat de George Enescu este mai important decât abdicarea regelui, iar o discu]ie cu Emil Cioran conteaz\ mai mult
decât un discurs al lui Ion Antonescu. Ea tr\ie[te înconjurat\ de oameni de valoare. Are doi fra]i – Haig
[i Ar[avir Acterian – care fac parte din elita oamenilor de cultur\ din România. Iar printre prietenii [i
cunoscu]ii ei se num\r\ Mircea Eliade, Constantin
Noica, Eugen Ionescu, Emil Botta, Marietta Sadova,
Cella Delavrancea, Nae Ionescu, Alice Botez. De[i
nu duce o frenetic\ via]\ de societate, Jeni Acterian
particip\ atent\ [i de multe ori febril\ la via]a cultural\ a epocii. Prefer\ s\ stea singur\ – de[i ajunge în
repetate rânduri s\-[i blesteme singur\tatea – [i s\
citeasc\ o carte bun\ sau s\ se duc\ neînso]it\ la un
film, ca s\ se poat\ abandona nestingherit\ de nimeni
acelui act al tr\irii artistice de care are nevoie mereu,
ca de un drog. Nu este nesociabil\ – dimpotriv\, [tia
s\ ia parte cu exuberan]\ la manifest\rile de grup, în
special în perioada studen]iei –, dar înclina]ia ei înn\scut\ este s\ se izoleze [i s\ se reg\seasc\ pe sine.
Surprinz\tor este modul decis în care opteaz\, înc\ înainte de a împlini dou\zeci de ani, pentru o
literatur\ select\. Ea cite[te – [i nu oricum, ci cu spirit critic –, în versiuni române[ti sau în original, c\r]i
apar]inând lui Proust, Unamuno, Dostoievski, Maurois, Huxley, D. H. Lawrence, Virginia Woolf, Knut
Hamsun, Cehov, Thomas Mann, Baudelaire, Rilke [i
mul]i al]ii, de aproximativ aceea[i valoare. Din literatura român\ îi prefer\ pe Ion Barbu, Liviu Rebreanu,
Mircea Eliade, Fundoianu [.a.m.d. Pe to]i ace[ti importan]i scriitori – unii dintre ei adev\ra]i mon[tri sacri
ai literaturii – nu-i admir\ nediferen]iat, într-o stare
de beatitudine, ci îi ascult\ pledând fiecare pentru cauza
lui [i apoi îi [i judec\. Aproape toate aprecierile ei
dovedesc competen]\, bun-gust, ca [i o implicare
existen]ial\ în actul lecturii.
{i mai surprinz\toare este îns\ voca]ia filosofic\ a
acestei tinere care nu numai c\ n-are ”minte scurt\,
poale lungi”, dar reu[e[te uneori s\-i eclipseze, prin
intui]iile ei filosofice fulgurante [i, mai ales, prin
aptitudinea de a tr\i idei pe viitori filosofi de profesie, ca Noica sau Cioran. Lecturile ei din Aristotel,
Descartes, Spinoza, Kant, Kirkegaard, Sartre nu sunt
lecturi pasive, ci un ansamblu de reac]ii [i interpret\ri.
Asemenea femei nu vor mai ap\rea în timpul
comunismului, iar dac\ totu[i vor ap\rea, accidental,
vor fi sever persecutate sau obligate s\ plece din ]ar\.
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vor recruta îns\, peste cinci-[ase ani, colaboratorii for]ei de ocupa]ie.
Deocamdat\, nimeni nu întrevede unde se va ajunge.
Via]a literar\ se desf\[oar\ cu aceea[i efervescen]\
ca [i pân\ acum. Cenaclul Sbur\torul, condus de E.
Lovinescu, înc\ func]ioneaz\ (î[i va încheia activitatea abia în 1943, odat\ cu încetarea din via]\ a mentorului s\u), frecventat de scriitori de prim-plan ai literaturii române, ca Ion Barbu sau Hortensia Papadat-Bengescu. Scriitori consacra]i, unii dintre ei clasici ai literaturii române, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, Vasile Voiculescu, Ion Pillat [i
al]ii public\ edi]ii retrospective la Editura Funda]iilor Regale. Se afirm\ scriitori dintr-o nou\ genera]ie
(care va fi numit\ „genera]ia r\zboiului” – sau „genera]ia pierdut\”, de unul dintre reprezentan]ii ei, Emil
Manu): Geo Dumitrescu, Dimitrie Stelaru, Constant.
Tonegaru, Ion Caraion. Se lanseaz\ un al doilea val
suprarealist salutat cu entuziasm, din Fran]a, de André
Breton, vedeta suprarealismului european), avându-i
ca promotori pe Virgil Teodorescu, Ta[cu Gheor-

ghiu, Gellu Naum, Gherasim Luca, Paul P\un, D. Trost.
Se public\ eseuri despre identitatea culturii române
(de un narcisism specific societ\]ilor prospere) în
eleganta revist\ Gândirea, (al c\rei director, Nichifor
Crainic, va sta închis din cauza activit\]ii lui publicistice, timp de cincisprezece ani, f\r\ judecat\, începând din 1947).
Produc]ia editorial\ din anul fatidic, 1941, nu este
deloc marcat\ de r\zboi. Miron Radu Paraschivescu
public\ cea mai bun\ carte de versuri a sa, Cântice
]ig\ne[ti, de o naivitate simulat\ ingenios, cu efect
artistic, Geo Dumitrescu debuteaz\ cu volumul de
versuri Aritmetic\ (semnat cu pseudonimul Felix
Anadam), demonstra]ie de valorificare inteligent\ a
prozaismului [i discursivit\]ii în poezie, Ion Negoi]escu îi epateaz\ pe burghezi cu teribilismul volumului
s\u de proz\-poezie Povestea lui Ramon Ocg, Zaharia Stancu este prezent în libr\rii cu o culegere de poezie erotic\, plin\ de ardoare (de genul c\reia va mai
scrie [i la b\trâne]e, în plin comunism, fermecându-i
pe contemporani), Mihail Sadoveanu î[i adaug\ la
impresionanta sa bibliografie romanul Ostrovul lupi-

Terasa Otetele[anu, loc vestit de `ntâlnire a scriitorilor, `n viziunea lui Camil Ressu

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE CONTEMPORANE

lor, Radu Tudoran î[i lanseaz\ romanul Un port la r\s\rit (care va fi interzis în timpul regimului comunist
[i redescoperit dup\ 1989), Henriette-Yvonne Stahl î[i
continu\ opera cu un nou roman de analiz\, Între zi
[i noapte, Tudor Vianu pune în circula]ie Arta prozatorilor români, care va face parte decenii la rând, în
mod justificat, din bibliografia obligatorie a studen]ilor de la Litere, Ovidu Papadima stârne[te controverse cu amplul s\u eseu O viziune româneasc\ asupra
lumii, în care folose[te ca material de observa]ie literatura cult\ [i popular\ a românilor.

O iner]ie a bun\st\rii

~
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n anii care urmeaz\ (cu aproxima]ie, pân\ în
1947) apar c\r]i valoroase în aproape mereu acela[i
ritm, dintr-un fel de iner]ie a bun\st\rii literaturii
române: Noaptea geniului de Dimitrie Stelaru (versuri), 1942, Cununa soarelui de D. Ciurezu (versuri),
1942, Împlinire de Ion Pillat (versuri), 1942, Ochii
strigoiului de Cezar Petrescu (roman), 1942, Cordun
de Eusebiu Camilar (proz\ memorialistic\), Lina de
Tudor Arghezi (roman), 1942, Ciudata via]\ a poetului de Ani[oara Odeanu (proz\ scurt\, 1942), Floarea
din pr\pastie de Al. Philippide (nuvele), 1942, Aspecte lirice contemporane de {erban Cioculescu (critic\
literar\), 1942, Balade de Radu Gyr (versuri), 1943,
Neb\nuitele trepte de Lucian Blaga (versuri), 1943,
Anotimpuri de Radu Tudoran (roman), 1943, Titu
Maiorescu [i contemporanii s\i de E. Lovinescu (istorie literar\), 1943, Mântuire de Octav {ulu]iu (roman),
1943, Bezn\ de Ioana Postelnicu (roman), 1943, Manechinul lui Igor de Victor Papilian (proz\ scurt\), 1943,
Critice literare de D. Caracostea, 1943, Tradi]ie [i
literatur\ de Ion Pillat (publicistic\ literar\), 1943,
Prin]ul de Tudor Teodorescu-Brani[te (roman), 1944,
Ora fantastic\ de Dimitrie Stelaru (versuri), 1944),
Panopticum de Ion Caraion (versuri), 1944, Revolu]ia de Dinu Nicodin (roman), 1944, Arca lui Noe de
Lucian Blaga (teatru), 1944, Istoria literaturii române
moderne de {erban Cioculescu, Vladimir Streinu [i
Tudor Vianu, 1944, Filosofia culturii de Tudor Vianu, 1944, Jurnal de lector de Perpessicius, 1944,
Planta]ii de Constant Tonegaru (versuri), 1945, Bl\nurile oceanelor [i Butelia de Leyda de Virgil Teodorescu (versuri), 1945, Cartea Oltului de Geo Bogza (reportaj poematic), 1945, Revolte de Felix Aderca (roman),
1945, R\zboiul lui Ion S\racu de Cezar Petrescu (roman), 1945, Fl\c\ri de Radu Tudoran (roman), 1945,
Istoria literaturii române. Compendiu de G. C\linescu, Lumea de mâine de Ion Biberi (convorbiri cu
personalit\]i), 1945, Libertatea de a trage cu pu[ca de

Geo Dumitrescu (versuri), 1946, Izobare de Mircea
Popovici (versuri), 1946, Oameni de Ticu Archip
(roman, prima parte a trilogiei Soarele negru), 1946,
Plec\ri f\r\ ancor\ de Sa[a Pan\ (versuri), 1946,
}ara luminii de Magda Isanos (versuri, volum postum),
1946, Sclavii p\mântului de Vintil\ Corbul (roman),
1946, Elevul Dima dintr-a [aptea de Mihail Drume[
(roman), 1946, Tapirul de Cezar Petrescu (roman),
1946, Pomul vie]ii. Jurnal intim 1944 de Petre Pandrea, 1946, Bariera de George Mihail Zamfirescu
(roman postum), 1946, Trilogia valorilor (studiu filosofic) de Lucian Blaga, 1946, Introducere în poezia lui
Tudor Arghezi de {erban Cioculescu, Kalokagathon
de Petru Comarnescu (sudiu de estetic\), 1946, Una
sut\ poeme de Tudor Arghezi, 1947, Oameni de lut
de Demostene Botez (roman) 1947, Decor penitent
de Mihail Crama (versuri), 1947 etc. O u[oar\ descurajare a elanului scriitorilor de valoare se înregistreaz\ abia în 1947, dup\ lec]ia de autoritarism brutal
dat\ de comuni[ti societ\]ii române[ti prin falsificarea
grosolan\ a alegerilor din toamna lui 1946.
De altfel, înc\ din 1945 încep arest\rile: Onisifor
Ghibu, Radu Gyr... Vina? Au militat pentru recâ[tigarea teritoriilor române[ti luate abuziv de URSS sau
au propagat idei ortodoxiste sau pur [i simplu [i-au iubit prea mult ]ara. Se înregistreaz\ [i un prim val de
plec\ri din România. Num\rul celor care pleac\ nu este
de la început foarte mare, pentru c\ relat\rile despre
atrocit\]ile regimului stalinist par neverosimile [i pu]ini le iau în serios. Conform unei statistici f\cute de
Lauren]iu Ulici ([i publicate în Luceaf\rul din 6 iulie
1994), în perioada 1945-1949 se expatriaz\ 50 de scriitori (în perioada 1975-1989, când nimeni nu-[i va
mai face vreo iluzie în privin]a comunismului, vor pleca
în exil peste 200). Un caz semnificativ este acela al
istoricului literar Basil Munteanu, care, dup\ ce a
studiat în Fran]a, s-a întors în 1939 în România, hot\rât s\ r\mân\ aici pân\ la sfâr[itul vie]ii. “Revenit în
Fran]a în 1946, ca expert la Conferin]a pentru Pace [i
ca director adjunct la {coala Român\ de la Fontenoyaux-Roses – poveste[te Florica Dimitrescu, în Apostrof
nr. 12/ 1992 –, Basil Munteanu în]elege fractura politic\ prin care România este dat\ pe mâna comunismului [i se decide s\ r\mân\ în ]ara studiilor sale din
tinere]e. Pân\ la sfâr[itul zilelor lui a fost un exilat
ros de dorul patriei pierdute.”
Se exileaz\, totu[i, în cele din urm\, suficient de
mul]i scriitori români pentru ca în unele ]\ri din Vest
s\ se reconstituie, fragmentar, via]a literar\ din România. La Paris, de exemplu, func]ioneaz\ între 19461950 un cenaclu al emigra]iei române[ti, într-o cafenea de pe malul Senei, “Corona”. “Participan]ii – explic\ Nicolae Florescu, în Jurnalul literar din iul.-aug.
1996 – (pân\ la 20–30 de persoane la fiecare reuniune a cenaclului) se strângeau în sala din subsolul
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cafenelei, în jurul unei mese ce avea, se pare, form\ de
potcoav\. Asistau, cu oarecare regularitate, într-un
mediu format în exclusivitate din intelectuali cu preocup\ri literare [i studen]i români exila]i, N.I. Herescu,
Mircea Eliade, Emil Cioran, Paul Costin Deleanu,
Octavian Vuia, Horia Stamatu, Nicu Caranica, so]ii
Cerbu, C. Tacu, A. Juilland, M. Leibovici. Cu intermiten]e au fost prezen]i la reuniunile de la «Corona» Emil
Turdeanu, Mihai Niculescu, Vasile Posteuc\, Lucian
B\descu, C.V. Gheorghiu, {tefan Ion George, Monica
Lovinescu, printre al]ii. Lecturile literare erau de
obicei completate cu discu]ii pe o tem\ cultural\ anume propus\ de unul dintre participan]i [i acceptat\
de majoritatea.”

Vremea barbariei
bia anii 1946–1947 reprezint\ un mesaj istoric inteligibil (“a venit vremea barbariei”) pentru aproape to]i scriitorii români.
Reac]iile acestora difer\, situându-se pe o
scar\ Richter a moralit\]ii la toate nivelurile, de la
eroism la la[itate. Merit\ men]ionat\ reac]ia lui Mihail
F\rc\[anu, care, prin frumuse]ea ei moral\, rezum\
expresiv tot ce a fost demn – [i face uitat tot ce a fost
nedemn –în via]a noastr\ literar\:
Mihail F\rc\[anu (10 nov. 1907 – 14 iul. 1987),
descendent al unei familii boiere[ti din anturajul lui
Mihai Viteazul, ulterior sc\p\tate, a studiat la Londra
[i la Berlin (drept [i politologie), s-a c\s\torit în
1938 cu Pia Pillat, nepoata de sor\ a pre[edintelui PNL,
Dinu Br\tianu, [i a fost instalat de acesta, în 1940, în
func]ia de pre[edinte al Tineretului Na]ional Liberal.
În anii 1944-1945, ignorând însp\imânt\torul tic\it
al bombei cu ceas care devenise via]a politic\ din
România, conduce impetuos ziarul liberal Viitorul [i
se pronun]\ f\r\ team\ în toate problemele societ\]ii
române[ti. Inteligent, cultivat, înzestrat cu talent literar, public\ în 1946 sub pseudonimul Mihail Villara
cuceritorul roman Frunzele nu mai sunt acelea[i, salutat cu entuziasm de Virgil Ierunca [i premiat de un
juriu al Editurii Cultura Na]ional\. În acela[i an,, sim]ind c\ la]ul poli]iei politice comuniste se strânge în
jurul lui, p\r\se[te ]ara clandestin, împreun\ cu so]ia
sa, la bordul unui avion. Nu înainte îns\ de a pune în
circula]ie o carte-testament, de o mare noble]e, Scrisori c\tre tineretul român (având ca model îndep\rtat
Reden an die Deutsche Nation (Cuvânt\ri c\tre na]iunea german\, 1807-1808, de J.G. Fichte). Într-un
stil simplu [i prietenos, dar f\r\ s\ abdice nici un
moment de la o anumit\ ]inut\, îi îndeamn\ pe tineri,

A

prin intermediul acestei c\r]i, s\ tr\iasc\ frumos. Nu
s\ urasc\, nu s\ se r\zbune, ci s\ tr\iasc\ frumos.
Scrisorile rezum\ într-un mod inspirat, luminos,
idealul de via]\ al românilor, constituit de-a lungul
secolelor, cu contribu]ia propriului lor bun-sim], dar [i
al lec]iei de fair-play înv\]ate de tineri ca Mihail F\rc\[anu în anii petrecu]i în Occident. Dând dovad\ de
curaj intelectual [i clarviziune, autorul mut\ frecvent
discu]ia din plan moral în plan estetic; el în]elege
ceea ce foarte pu]in\ lume în]elege chiar [i azi, în
perioada postcomunist\, c\ esen]a – criminal\ – a
comunismului o constituie urâ]enia, prostul-gust,
abaterea de la firesc. Când pledeaz\ pentru elegan]\,
Mihail F\rc\[anu respinge implicit comunismul în
esen]a lui:
„Am pus foarte mult accent pe elegan]\ în raporturile
dintre oameni.
Nu a[ vrea ca acest cuvânt s\ fie r\u în]eles. Pentru noi, el
exclude stearpa masc\ a mondenit\]ii, cu care l-aau
înc\rcat adep]ii vulgarului. [...]
Elegan]a nu este formalism, ci fel de a fi. Ea este o
atitudine substan]ial\. [...]
Dar dac\ acest lucru este rezervat celor pu]ini, care au
reu[it s\ ating\ treptele cele mai înalte, pentru începutul
civiliz\rii vie]ii noastre sociale este absolut necesar s\
cultiv\m prima ipostaz\ a elegan]ei, polite]ea. Multora li
se va fi p\rând minor\ o astfel e preocupare. Ea este îns\
esen]ial\ pentru ori[ice progres în coexisten]a social\ a
oamenilor. Respectul omului are, într-aadev\r, ca marc\
exterioar\, buna purtare fa]\ de el. Polite]ea este de ordin
formal, dar ea constituie o terapeutic\ eficient\ în contra
vulgarit\]ii. Ea men]ine o distan]\ igienic\ între oameni,
ferindu-ii de promiscuitatea înjositoare [i de mistuirea
sentimentelor sau a ideilor, care nu pot tr\i decât în
intimitate [i condescenden]\.”

În momentul în care erau redactate aceste scrisori,
vremea elegan]ei [i polite]ei îns\ trecuse.

Desen de Adrian Socaciu
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