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Argument 

 

Jurnalele surprind imaginea unei societati si a unui timp istoric, 

sensibila la variatiile culturale si sociale, supusa unor fluctuatii ideatice sau 

de mentalitate care au reusit sa marcheze, sa influenteze sau, pur si simplu, 

sa faca o cariera stralucita. Imaginile transmise de jurnale sunt puternic 

marcate de configuratia generala socio-istorica, dar si de formatia, 

temperamental-culturala a diaristului, fara a neglija stilul epocii care 

conditioneaza si constiinta, si comportamentele, si creatia.  

De aceea, o analiza a jurnalului din punct de vedere al reprezentarii 

imagistice si al istoriei generale a ideilor este un demers interesant si 

întotdeauna deschis marjelor interpretative. În felul acesta, se poate face si o 

legatura între jocul exteriorului si al intimitatii, nu întotdeauna echilibrat. 

Ideile comode, definitive, fixate nu sunt proprii spatiului diaristic, iar 

participarea la perceptia si interpretarea imaginilor transmise de text duce la 

crearea unei imagini generale ce poate fi singularizata si nu poate fi 

confundata cu o idee chiar înzestrata cu energie sârguincioasa, creativa, 

generatoare de productivitate sau, dimpotriva, de erori. Analiza si studiul 

imaginilor percutante, recurente, emblematice, aducatoare de evidente si 

particularizari presupune operatii de identificare, decupare si interpretare a 

unui construct personal, bine constientizat si atent explorat, în care „eul” cu  

fantasmele si contextualizarile lui, cu relatia dintre identitate si alteritate, 

dintre „tu”, „el” ce devine „celalalt” si ideile mereu susceptibile sa genereze 
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o potentialitate si o fermentatie orientate spre specificitati, cultura si 

cunoastere sunt în permanenta explorate si exploatate. Analiza imaginilor si 

surprinderea ideilor constituie componente ale imaginarului vazut ca o 

rascruce, în care se produce o întâlnire dintre creator si lector, si în care 

„depozitarul” ce gazduieste mituri, substante, simboluri, portrete, virtualitati, 

metamorfoze, metafore încearca sa rezolve literar presiunea dintre nevoi 

interioare si presiuni exterioare.  

Daca în literatura occidentala, vârstele, etapele, caracteristicile 

diarismului pot fi stabilite conform rigorilor culturale, în spatiul cultural de la 

noi, ar fi imposibil sa declansezi un astfel de demers ignorând imixtiunea 

politicului desi, în mod declarat-programativ, acest gen se construieste ca 

reactie împotriva constrângerilor si impunerilor politice. Pornind de la aceste 

premise, metoda cea mai apropiata construirii unor imagini cât mai veridice 

asupra societatii românesti interbelice, articularii cât mai corecte si mai 

expresive a portretelor unor personalitati, surprinderii cât mai exacte a 

detaliilor ce privilegiaza cotidianul, excentricul, picanteria, sau identificarii si 

analizei unora dintre ideile cultural-religioase cu larg impact în epoca si nu 

numai, ni s-a parut a fi cea a studiilor de imagine sau reprezentare (conform 

acceptiunii scolii engleze). Acest tip de studii permit explorari ale spatiului 

politico-socio-cultural, ale timpului istoric, exterior si cel tensionat – interior, 

variatii de perceptie si autoperceptie, înregistrari si analize de idei, sunt 

subsumate analizei imaginarului prin folosirea metodelor care în 

postmodernism se numesc omnicomprehensive si care nu exclud analiza 

unor idei care sistematizeaza, rezuma si reprezinta o întreaga generatie. 

Acest demers de precizare, organizare, analiza a ideilor s-a facut conforma 
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acceptiunii comparatistului Adrian Marino „chiar cu ideile însele” 

urmarindu-se originalitatea, importanta, eleganta si ineditul acestora. 

Comparatistul român insista si el, ca si Julien Benda, pe constatarea mai mult 

decât evidenta ca ideea trece în stil.  

Obiectul demersului îl constituie, asa cum este enuntat din titlu – 

jurnalul. Adjectivul „literar” presupune o selectie a materialului jurnalier în 

functie de literaritatea sa, adica: originalitate, creativitate, stil, însemnând un 

raspuns expresiv la realitatile terne. Sintagma „în perioada interbelica” 

justifica doua optiuni: prima, ca jurnalele analizate au fost scrise în perioada 

interbelica desi au fost publicate dupa 1990 si, a doua, studiul de imagine 

initiat a vizat aceasta unica si extrem de productiva perioada din istoria 

României. Analiza nu s-a limitat însa doar la jurnale, ci, pentru constituirea 

unor imagini cât mai complete, am introdus si alte scrieri, memorii, studii, 

interviuri ale altor personalitati traitoare, exponenti ai perioadei interbelice 

care s-au cunoscut, s-au apreciat, s-au ajutat sau nu, au polemizat, într-un 

cuvânt: au trait. Dintre acestea enumeram: Mircea Vulcanescu, Arsavir 

Acterian, Constantin Noica, Emil Cioran, Petre Tutea, Constantin 

Radulescu-Motru, Eugen Lovinescu, Nichifor Crainic.  

Cuvinte-cheie: jurnal, imagine, idee, context politico-ideologic, 

reflectie, portret, individ, realitate.  
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Capitolul I. Consideratii generale asupra jurnalului 

I.1. Jurnalul – prezenta în afara parantezelor literare  

 

Jurnalul încearca sa realizeze un echilibru între eu si existenta, 

între eul încarcat de fantasme, dorinte si realitatea exterioara nuda sau 

vidata de continut, ratiunea calauzitoare ajutându- l pe diarist în 

,,convietuirea cu sine însusi” sau cel putin la ,,coabitarea pasnica”. 

Autoscopia nu este întotdeauna usoara si ea nu ofera solutii pertinente, 

stenice, fericite. Pentru Stendhal fericirea însemna deprinderea de a 

rationa corect – sau cel putin asa declara el. Cât de mare este diferenta 

între fericirea imaginata de el si fericirea ca acceptiune a lumii moderne 

încarcate cu toate resorturile freudiene, jungiene si adleriene!! 

Vorbind despre momentul Gide, despre „omul Gide”, mai precis, 

care devine ,,ceea ce îndrazneste sa fie si sa se marturiseasca”, când 

jurnalul deja apare ca un instrument radical de schimbare a moralei, a 

mentalitatilor, forta de soc actioneaza ca mijloc de corectie si persuasiune, 

reusind ,,sa schimbe totalmente sensurile de intimism”. Tot el reuseste sa 

introduca jurnalul în câmpul literaturii si aduce – sau favorizeaza aducerea 

– unui nou mod de scriitura în anii ‘20-‘30 ai secolului trecut, dominat de 

,,spiritul Gide” (sa nu- l uitam pe Mircea Eliade), spirit ce a potentat o 

estetica distincta: cea a autenticitatii si a experientei. Trebuie sa 

recunoastem ca acestea au devenit ulterior principii ale diarismului. 

Jurnalul din epoca moderna si postmoderna nu îndeplineste o 

functie noua, ci o functie exponential amplificata: aceea de martor al 
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timpului sau. Fiind un martor, marturiseste despre om si tragediile sale, iar 

diaristii sunt marturisitorii unei existente încercate de vicisitudinile 

istoriei. De aici tragedia: neputinta omului devenit mecanism în uriasul 

angrenaj al istoriei.  

Se spune ca cele mai citite jurnale sunt acelea care dezvaluie 

tragismul existentei – tragedia urcând pâna la limita rezistentei umane – 

care surprind absurditatea deciziilor în care maleficul si paranoia ajung 

politica de stat. Universul concentrational, spatiul carceral sunt teme 

predilecte pentru înalta lor putere de relevare a complexitatii interioare a 

individului. Apar aici goluri ale fiintarii? Individul este însingurat si 

chinuit de întrebari existentialiste fara raspuns? Omul, subiectul ce devine, 

este framântat de continue indecizii, de rascoliri ale ,,stihiei alcatuitoare”? 

– vorba lui V. Voiculescu. Sa raspunda cineva altfel decât da. Se poate si 

explica: evenimentele traite de catre persoanele de o anumita conditie 

intelectuala si morala, au iesit din normalitate fiind ceea ce psihanalistii le 

numesc experiente la limita. Denumire eleganta si plina de distanta. Dar a 

scrie despre manifestarile irationale, a intra în patologie, a vorbi despre 

chinuri si tortionari, despre absurditate si ne-omenie este nevoie de un sens 

superior al suferintei si despre întelegerea mecanismelor fiintei. 

Setea de traire autentica, apoi convorbirea cu Celalalt sunt metehne 

scriitoricesti cât se poate de firesti de care nici scriitorii nostri n-au scapat. 

Daca Eugen Simion facea o clasificare a jurnalului pe „momente si 

modele”, considerând asta ca o etapizare „pur demonstrativa” si luând în 

calcul si intimismul european, mai actual, Dan C. Mihailescu grupeaza 
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scrierile „non-fictionale”, asa zisele „carti-document” pe „memorii”. 

„Memoria” acopera, desigur, spectrul larg si generos al politicului si 

culturalului: memoria politica: Carol I, Carol al II- lea, Constantin 

Argetoianu, Regina Maria, Alexandru Marghiloman, I.G. Duca, Nicolae 

Titulescu, Elena Vacarescu, Martha Bibescu, Grigore Gafencu, Raoul 

Bossy, Nichifor Crainic; memoria recluziunii: Nicolae Steinhardt, Petre 

Pandrea, C.C. Giurescu, Ion Ioanid, Lena Constante; memoria culturala: 

Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Eugen Ionesco, Jeni, Haig 

si Arsavir Acterian, Petru Comarnescu, I.D. Sârbu etc. si memoria 

„personajelor din imediata, nesuferita proximitate”.  

 

I.2. Un confident cu rol si rost 

 

De multe ori s-a spus ca scriitura intima, jurnalul, memoriile, 

epistolele, impresiile, dialogul, la cald, sunt supuse regimului lui „prea”. 

Prea-personalul, prea- intensul, prea-subiectivul, prea-spontanul sunt cai 

alese pe suprafata unei scriituri în care autoreflexivul si imaginatia 

necenzurata si-au asumat rolul de a reda spiritului statutul de diferentiere 

clara fata de realitatile concrete si de a reduce tulburarile si exagerarile 

personalizate la un spatiu în care sunt localizate drame, indivizi, existente, 

banal. În paradoxul scriiturii intime în care functioneaza celebra dialectica 

a „închisului si deschisului”, vom sesiza lesne o realitate: ca aceasta 

deschidere pe care o opereaza diaristul în planul marturisirii, închide si 

uneori rastoarna ierarhii, taine, idealuri, tristeti, abandonuri, ratari. Emil 
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Cioran sesiza foarte bine acest rol al scriiturii intime: îti creeaza impresia 

de libertate ceea ce înseamna, în primul rând, a-ti fi credincios tie însuti. 

Pe lânga aceasta îti satisface nostalgia anonimatului si te vindeca, 

oarecum, de „scârba de a scrie”. 

Pe scurt, acest „hoit literar” care îngroasa rândurile unor productii 

numite de Cioran  „deseuri”, din care n-a mai ramas decât numele, nu mai 

satisface nevoia de cautare si solid, de identificare si auto-recunoastere pe 

care cititorul modern le are. Într-un climat spiritual ce încearca sa 

depaseasca mizeriile eului, sau sa le înteleaga, jurnalul vine sa 

înregistreze, pentru ca, mai apoi, sa lichideze atât pentru scriptor cât si 

pentru lector, sterilitati, îndoieli, ura, obsesii, patimi, groaza de istorie si 

melancolii.  

Jurnalul devine astfel si o „banca de date” destul de productiva si 

pasionanta pentru viitorime. Nu trebuie însa neglijata calitatea literara a 

acestora, singura în stare sa confere valoare si trainicie acestor însemnari. 

De la aceasta regula nu fac exceptie nici celelalte jurnale. În cazul lui 

Rebreanu, notatia riguroasa si ritmica nu se abate de la regulile de baza ale 

jurnalului, dar trebuie mentionata departajarea clara pe care el o face între 

amintire si spovedanie. 

S-a observat ca la Rebreanu, notatia diaristica este clar conectata 

cu nevoia de antrenament de dinaintea zamislirii marilor romane si 

încearca sa mentina atât legatura cu exteriorul superficial si plin de 

vanitati, cât si cu interioritatea ce înseamna „document sufletesc, nu ca 

arta” si care „prinde atmosfera de laborator de lucru”. El vorbeste chiar de 
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la început despre rolul unui astfel de document.  

Jurnalul, dincolo de consideratii personale si rigori literare, este un 

gen liber ce permite oricui sa abandoneze totul si s-o ia de la capat cu 

aceeasi vigoare si ardoare, sa insiste asupra evenimentelor marunte, 

inesentiale, prea-personale si sa ignore altele. Lipsa documentarii te 

elibereaza, iar istoria personala capata sens si greutate.  Evenimentele din 

realitatea imediata sau din „irealitatea imediata”, asa cum considera Max 

Blecher, sunt înzestrate de Eliade cu ambivalenta si semnificatii posibil 

transcendente, ce pot releva    într-o pagina de jurnal conotatii ce depasesc 

epoca si pot fi acceptate si întelese nu doar ca ceva ce a fost si s-a pastrat 

doar în scriere, ci si ca ceva ce continua sa ne mire. În sens spiritualist, asa 

cum îi placea lui Eliade sa vada lucrurile, jurnalul îndeplineste si aceasta 

sarcina a recuperarii timpului pierdut, timp condamnat sa dispara oricât 

ne-am stradui noi. De la micile nimicuri, pâna la esentiale si radicale 

evenimente, de la monotonii ametitoare, la infinita varietate si variabilitate 

a conditiei umane, toate salveaza de la secatuire si sterilitate, construiesc o 

structura si lanseaza mesaje percutante în aceasta scurgere amorfa a 

lucrurilor si în fluxul, ba monoton, ba nebunesc al istoriei. Chiar si 

extravagantele si picanteriile, ineditul si mahalagismele pot deveni 

elemente dinamice ale unui sens ce scapa pe moment, dar care vorbesc 

despre ceva ce ramâne comunicabil si investit cu sens. Merita retinuta, 

chiar ca avertisment, notatia cu un puternic filon premonitoriu pe care 

Eliade a facut-o în 1964 si care era destinata sa prevada ascensiunea unui 

gen literar ce spunea el, „va  deveni curând o moda”. 
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I.3. În spatele imaginilor sunt, totusi, ideile 

 

Comparatismul literar si, implicit, studiile de imagine, 

imagologice si culturale manifesta preferinta pentru spatiile si disciplinele 

de frontiera (literatura de calatorie, jurnale, memorii, reportaje etc.) 

pentru ca frontiera este vazuta ca un spatiu al interferentelor, 

diferentelor si dinamismului, un spatiu al pluralitatii ideilor, al 

polivalentei culturale si al întâlnirilor interculturale raportate la o 

multitudine de centre de spiritualitate dobândind o dinamica proprie, 

flexibila si nuantata. Din capul locului, conceptul (ca sa facem uz de ratiune, 

în acceptiune bachelardiana!) de diversitate implica varietate, multiplicitate 

si complexitate de sentimente, comportamente, idei ce împing spre 

realizarea unei comunicari tot mai deschise si a unor forme de abordare 

interculturala tot mai elastice. De aici poate aparea o imagine de tip puzzle a 

lumii sau a unui colt de lume ce trimite la ideea incitanta si stimulativa 

spiritual de piesa de baza într-un tablou ce îsi afla desavârsirea în 

complexitatea si individualitatea – particularitatea fiecarei unitati. 

Imaginea aceasta a lumii de tip puzzle tinde, în lumea moderna, 

sa devina „o metafora obsedanta” si sa declanseze reactii intelectuale si, de 

multe ori, emotionale ce vizeaza: vastul si coloratul domeniu al analizei 

imaginii din perspectiva interculturala, al stereotipurilor dincolo de limitele 

obisnuite, al credintelor si comportamentelor ce ar putea constitui straturi ale 

imaginarului uman din perspectiva comparatista. 
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 Aceasta abordare genereaza doua tipuri de analiza: una ce permite 

multiplicarea perspectivelor din care este construita imaginea si alta ce 

îndeamna la confruntarea imaginii cu autoreprezentarea personala. Toate 

converg catre realizarea unor „imagini reale” ce pot modela perceptia de  

cotidian si potenteaza abilitatile de comunicare dezinhibata cu Celalalt. Care 

ar putea fi scopul acestei abordari? Redescoperirea de Sine, spun unii, un 

nou „modus operandi” pentru o aceeasi eterna problema: „fiinta în 

devenirea ei”, ca sa folosim o expresie draga lui Noica, fara a adânci 

diferenta identitate-universalitate si fara a transforma alteritatea în termen 

de opozitie. 

Dintre ilustrii comparatisti ce au contribuit la elaborarea acestui 

program amintim pe Hugo Dyserinck la Aachen (Închipuirea, chipul 

strainului si al omului exemplar), Joep Leerssen la Amsterdam (Ecouri si 

imagini: reflectii asupra spatiului strain), Jean-Marie Cane, Marius-Francois 

Guyard, Gilbert Durand (interesat de „structurile antropologice ale 

imaginarului”), Daniel-Henri Pageaux (la Paris cu a sa Literatura generala 

si comparata). 

Ceea ce propunea comparatistul german are la baza exact materialul 

cu care lucreaza orice disciplina, din orice domeniu, din toate timpurile: 

întâlnim, vorba lui Noica, „substanta ideilor” fara de care orice abordare, 

reala sau fictionala, orice analiza, de amanunt sau vasta, orice atitudine, 

educata sau primitiva, orice convingere, statuata sau dubitativa, nu poate fi 

conceputa. 

Cum s-ar putea ajunge la „fuziunea diferentei” despre care filozoful 
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Jean-Jacques Wünenburger vorbea în cadrul colocviului international 

intitulat „Imaginarul european” si tinut la Cluj-Napoca la sfârsitul anului 

2005 e greu de precizat, totusi cunoasterea fenomenelor particulare, 

specifice unor grupuri etnice, ne-neglijarea aspectelor politice si culturalele 

fiecarei parti din ceea ce urmeaza a fi o supra-structura europeana, 

reactualizarea sau readucerea în atentia generala a trasaturilor legate de 

spatiul european mitic si de bagajul de simboluri legate de existenta 

spirituala a batrânului continent ar putea ajuta la întelegerea unui Celalalt, a 

coexistentei spatiale si temporale a imaginarelor europene si a dificultatii de 

a defini seturi de imagini care ar putea fi asumate pe întreg spatiul european.  

Reputatul istoric al ideilor, Adrian Marino, pornind de la ideea de 

totalitate a literaturii propune o schimbare de paradigma a comparatismului 

traditional, ca si a ideii de subordonare a comparatismului, inclusiv a 

imagologiei, la „remorca istoriei mentalitatilor” si pledeaza pentru 

diversificarea metodologica si interdisciplinara care sa corespunda 

diversitatii semnificatiilor si valorilor implicate. 

 

Capitolul II. Panorama ideilor spirituale 

II.1. Constante jurnaliere: libertate, creativitate, credinta 

 

Notatia jurnaliera este o forma de îndrazneata autoafirmare, de 

consolidare a libertatii launtrice si de autoaparare intelectuala. 

Acumularile carturaresti si dozajul emotional nu au fost doar reguli de 
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lucru într-o scriitura subiectiva, unde „distantele igienice” fata de lucrurile 

exterioare înseamna neadecvare si artificial, dar si conditii în redarea unui 

spectacol al lumii în permanenta facere si refacere, într-o ordine reala 

asupra careia simplii muritori – spectatori sau actanti – nu detin controlul. 

Limba face sa existe ceea ce, în mod natural, ar putea sa nu existe. Or, 

aceasta dimensiune religioasa a limbii, capabila sa activeze structuri 

ancestrale ale mentalului colectiv, sa izoleze arhetipuri, este cea care poate 

conferi eficienta în actul de comunicare, o renascuta si reîmprospatata 

paleta de imagini, idei, sentimente. Se stie ca un mesaj este mai bine 

receptat si asimilat daca reuseste prin intensitatea imaginilor si 

sentimentelor sa stimuleze sensibilitatea lectorului, sa redea înclinatia 

catre odihna spiritului sau chiar neodihna însasi, atenuând distanta dintre 

cautare si cunoastere. 

Fiind o „Carte a cartilor”,  Biblia ofera cititorilor sai, fie ei simpli 

traitori, fara prea multa scoala sau pur si simplu analfabeti, ori 

personalitati culturale cu vaste cunostinte, o lectura substantiala, chei ce 

deschid gravele probleme ale existentei, consolari în credinta si îndemnuri 

în experierea acesteia. Tendinta de a filozofa pe baza experientelor 

personale, de a scrie aforistic, de a cauta cu frenezie si apoi a gasi modele 

de viata si gândire în textele sacre a constituit o fierbinte proba a 

labirintului pentru creatori. 

Din însemnarile jurnalelor razbate o intensa si percutanta întrebare: 

daca perceptele crestinismului pot oferi raspuns la întrebarile majore ale 

vietii sau daca filozofia, cu speculatiile ei, este în masura sa compenseze 
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nevoia de traire spirituala încercata de orice muritor. Deloc întâmplatoare, 

aceasta chestiune se profileaza ca o „metafora obsedanta” a fiecarei 

structuri spirituale în încercarea de a-si autodefini, în urma autoanalizei, 

personalitatea. De cele mai multe ori, aceste conceptii se îmbina, se 

combina în structurile de adâncime, oferind raspunsuri pe masura 

structurii bipolare a omului. 

Cum bine se stie, religiosul poate fi atins într-o lucrare de tip 

confesiv (daca este atins!) nu numai prin formulari directe, explicite, 

având înteles mistic necodat, ci si indirect, prin formulari ce tin de o 

metafizica personala, puternic individualizata. Ar mai exista, dupa parerea 

noastra, o zona intermediara, puternic eterata si spiritualizata de unde 

ideile, convingerile, nuantele pot trece în zona sacrului. 

Lumea, aducerea în existenta concret-determinata a acesteia, este 

motivul unor multiple si reluate reflectii. Eliade considera ceea ce în mod 

curent numim pacatul originar, nu o pierdere a „starii de beatitudine 

generala”, ci un noroc, o sansa ce i-a fost harazita omului de a putea 

participa prin ratiunea si subiectivitatea proprie la permanenta recreare a 

universului. Este vorba, în particular, despre relativitatea introdusa de 

factorul uman si de acceptarea acesteia ca element constitutiv al lumii. 

În consecinta, daca adevarurile importante n-au deloc nevoie de 

dovezi, nici credinta, libertatea, creatia, lumea n-au nevoie de justificari, 

argumentari, pozitionari, ci de afirmare plenara, vie, permanenta – într-un 

cuvânt, traire, experimentare, existenta. În acest sens ralierea la pozitia lui 

Lucian Blaga din perioada când înca era colaborator la revista „Gândirea”, 
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se dovedeste mai mult decât recomandabila, este cea corecta, filozoful 

culturii declarând ca se chinuie pentru adevar, sufera pentru adevar, iar 

gândirea lui filozofica nu urmareste „capriciosul joc de valuta” al 

„gândului pentru sine, ci putinta de a cuprinde adevarul”. 

 

II.2. Biblia – avataruri ale primei traduceri. Problematica raului 

 

Gala Galaction, Eliade si toti creatorii  majori, substantiali cât si 

creaturile umane înzestrate cu o cât de marunta doza de luciditate înteleg – 

vorba lui Cioran – ca sunt acele obiecte ce nu apartin conditiei umane. Dar 

aceste obiecte au o valoare permanent redescoperita, apartin orizonturilor 

vaste si sunt dominate de legi ce alimenteaza întotdeauna cauze 

impersonale. Unul dintre acele obiecte este si textul Bibliei. Eliade l-a 

vazut ca un moment de cotitura în raspândirea mesajului sacru când s-a 

facut trecerea de la traditia orala la cea scrisa. Semn de noblete si de 

completa autonomie a spiritului ce deschide calea unui dialog important 

pentru viitorul spiritualitatii umane, permitând reînnoiri, dar fara a îngadui 

emancipari radicale, textele sacre au ajuns în contemporaneitate datorita 

unei istorii personale care a suscitat aprige discutii.  

Limbajul folosit de Gala Galaction si de preotul prof. Vasile Radu, 

specialist în greaca si ebraica, la traducerea Sfintei Scripturi a fost unul 

care a îmbinat „scrupulozitatea filologica arida”, „sensul exact al textului 

original” cu „expresia si notiunea cea mai adecvata, cea mai sugestiva, 

îmbinând cuvintele în fraze cursive, limpezi si încântatoare, pline de seva, 
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de bogatia miresmelor limbii române”.1  

Preotul Gala Galaction care, de câteva ori, reia aceasta tema a 

existentei si a manifestarii extrem de vehemente a raului pe pamânt. 

Concluzia sa este clara: daca în Biblie se spune fara gres ca diavolul l-a 

ispitit pe Mântuitorul înainte de postul de 40 de zile din pustie de la 

stâncile Quarantaniei, daca i-a vindecat pe demonizati, daca diavolii l-au 

recunoscut prima data ca fiind Fiul lui Dumnezeu în timp ce oamenii îl 

contesta si în contemporaneitate, acest dusman exista. 

Originalitatea scrierilor celor trei Sinoptici vine nu doar din modul 

personal în care au gândit, cât mai degraba din calitatea expresiei, din felul 

cum au primit si oglindit aceste informatii, din frumusetea data de un 

anumit grad de precizie si de poezia ce se degaja din impresia de inedit, 

inefabil, alunecare pe care o poti prinde în navodul destul de complicat al 

sensibilitatii proprii. Lecturarea textelor impresioneaza nu doar prin 

valoarea constructiilor arhetipale, ci si prin imaginile de frumusete clasica 

din care se degaja sublimul, cosmicul, armonia interioara. 

Discutiile care au ambitia de a purta lumina „logicei si a 

adevarului” erau pline de mari contraziceri si cronice oscilatii. Se iveau 

însa incurabile slabiciuni ale „trairilor de trestie ale crestinismului” ca si 

concluzia ca „intentiunea dumnezeiasca a înnodat firele destul de 

inextricabil, pentru ca mintea curioasa si neputincioasa sa se zbata în ele, 

sa se chinuiasca multa vreme”. 

 

                                                                 
1 Teodor Vârgolici, Note la Jurnal, vol. II, Bucuresti, Editura Minerva, 1977, p. 569. 
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II.3. Idei si simboluri religioase în jurnalele eliadesti. 

Prelungiri contemporane  

 

În lumea vie si miscatoare, furnicatoare a ideilor, cu alimentari si 

afluente continue, cu schimbari de unghiuri si de viziune nu de putine ori 

surprinzatoare, socante, ideile religioase sau încarcate de religiozitate sunt, 

totusi, cele care au avut, au pastrat si au transmis adevaruri despre realitati 

interioare, personale, despre înfocata si etern pasionanta aspiratie a omului 

spre realitati transmundane, despre chinuitoarele si asprele încercari 

omenesti de a-si depasi conditia limitata de muritor, traitor într-o matrice 

strict determinata material si spatio-temporal. Oricâte încercari s-ar face si 

orice atitudine de rupere cu acele prelungiri ce tin de influenta si lucrarea 

divina pe care oamenii au constientizat-o si au simtit-o, s-ar încerca, 

rezultatul ar fi de natura sa impresioneze si sa deconcerteze pe oricine, fie 

el filozof scolit sau simplu muritor ateu. 

Mircea Eliade care nu credea într-o desacralizare completa a lumii, 

considerând ca omul modern, chiar daca nu mai este crestin, este în mod 

obligatoriu si imediat credincios deoarece aceasta credinta si-o 

redirectioneaza spre rituri si practici pagâne, ancestrale si fericind pe cei 

care cred în sfârsitul lumii fiindca acestia „cel putin nu mai sufera de 

indiferenta aproape totala a contemporanilor”. 

Uriasa perspectiva deschisa de lumea ideilor, credintelor si 

practicilor religioase a fundamentat o întreaga fenomenologie a Spiritului 

prin care omul si-a revelat siesi un mod paradoxal de a fi si chiar de a avea 
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(Gabriel Marcel). Ambivalenta fenomenelor, camuflarea sacrului în 

profan, încercarea de a introduce extraordinarul, singularul, deosebitul sau 

de a descoperi sublimul, mitologicul, drama si de a le face recognoscibile 

în lumea moderna sunt constante spirituale despre care eul nu se mai 

îndoieste. 

Acest lucru a însemnat un salt urias în planul reprezentarii si 

sensibilitatii artistice, a produselor artei care au sublimat sentimentul 

religios si emotiile personale în procesul de creatie, proces aflat sub 

semnul tainic al inspiratiei, tot asa cum creatia religioasa, în special cea 

crestina, sta sub semnul revelatiei. 

 

Capitolul III. „Generationisti” si realitati 

III.1. Limitele unei generatii – dreapta legionara 

 

Prin perspectiva extrem de incitanta, prin invitatia (voita sau 

inconstienta, explicita sau sugerata) pe care o astfel de panorama o poate 

formula în scopul descoperirii de semne si semnale, orice astfel de 

întreprindere prin care omul de cultura (speculativ si versat) sau simplu 

cititor (curios, dar nesatios) poate avea o viziune cât de cât reprezentativa 

(asupra perioadei interbelice) înseamna un act de evaluare/reevaluare, de 

punere în scena a figurilor trecutului cu zbaterile, cautarile, conflictele, 

reusitele sau esecurile lor. O prima trasatura a acestei surprinderi ar fi 

conturarea unor figuri de intelectuali, dupa parerea noastra, deja 
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clasicizate (clasicism în spirit si idee) fara inflatii de subiectivism si de 

entuziasme chiar moderate.  

Cultura româna este de neconceput în absenta numelor enumerate, 

ca si ale altora, creatori de geniu, a caror personalitate inegala, 

contradictorie, complexa, polimorfa a fost surprinsa de diarist. Discursul 

diaristului subsumeaza, de cele mai multe ori, dezbaterea sociala, cautarile 

filozofice, polemica de idei, judecatile de valoare si cuprind, în subtext, 

optiunile politice. Terenul era oferit de catre o societate divizata între 

fidelitatea fata de tiparele existentiale arhaice, pe de-o parte, si impulsurile 

modernizatoare, rationalist-sincronizatoare, pe de alta. Conflictul, uneori 

spontan, alteori declansat, între fondul autohton originar (premodern – 

chiar atemporal) si trezirea, nolens-volens, la dimensiunile reale ale unei 

modernitati ce-si reclama imperios noile coordonate: pragmatism, 

citadinism, tehnicitate, universalitate, erau radiografiate destul de minutios 

si fara umbra de amagire. 

Bineînteles ca totul este prins într-o tesatura foarte complicata, ca 

atentia în cazul unor astfel de lecturi cade când pe un eveniment, când pe 

altul, dar dincolo de retorica expresiva si exploziva ramân faptele de o 

atrocitate de multe ori dusa la extrem. Sub fatalitatea teribila a unui astfel 

de context istoric, în lipsa unor comandamente umane minimaliste si sub 

impulsul unor veritabile si imature puseuri agresiv-vindicative, acesti 

tineri au experimentat, din dorinta de a face istorie si nu politica. 

Ca si în cazul lui Eliade, Cioran îsi motiveaza retrospectiv 

apropierea de legionarism ca pe un act de solidaritate fata de ceilalti 
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membri ai generatiei criterioniste si ca pe un act de lealitate fata de 

mentorul Nae Ionescu. 

Fenomenul legionarismului analizat fara patima si fara prejudecati, 

poate oferi incitante si inedite informatii despre ceea ce s-a dovedit a fi, 

neîndoielnic un fenomen intelectual. Greu de precizat cum anume a ajuns 

sa se constituie, sa se manifeste si sa se sfârseasca în România 

legionarismul, este si mai greu de înteles cum s-a trecut de la aceasta 

gândire captiva la spectacolul praxisului legionar, cum a fost cu putinta ca 

acea cultura sa  nu-si ia propriile mijloace de autoaparare. 

Eugen Ionesco, nepotolit si nerezonabil cum este îndeobste 

cunoscut, a dat dovada, alaturi de Mihail Sebastian si de altii – Petre 

Pandrea, Petru Comarnescu, Bucur Tincu – de un instinct politic 

remarcabil si cum nu se poate mai sanatos în acel context socio-politic 

întesat si întretinut de tineri ludici, curajosi, teribilisti, deliranti, esteti la 

care experimentul, inclusiv în plan politic, devenise parte componenta 

dintr-o existenta individuala inedita si veritabila.  

Generatia criterionista, ramâne generatia cea mai performanta din 

cultura româna, si care, lucru cel mai important, a provocat o mutatie la 

nivelul datelor fundamentale ale culturii noastre si care a reusit într-adevar 

o transgresare a localismului si specificitatii culturii române catre o 

posibila valorificare universala a acesteia. Daca se poate vorbi de o culpa 

politica a lor, aceasta a fost pe deplin rascumparata de performantele lor 

literare, filozofice, culturale, academice. Acest lucru trebuie avut mereu în 

vedere când se vorbeste despre, sau si despre, derapaje de acest fel. 
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III.2. Un portret controversat – Nae Ionescu 

 

Memoria personala a atâtor oameni de cultura, cât si memoria 

impersonala a spiritului au reusit sa fixeze pe ecranul translucid al istoriei 

câteva figuri translucide, vectori de directie sau mentori ai unei întregi 

generatii de creatori. Nicolae Iorga sau Nae Ionescu continua sa ramâna 

actorii principali ai scenei politice si culturale românesti, oferind mereu 

sansa de a fi regasiti si regânditi pâna si în esecurile lor, în cautari, ezitari 

sau nesanse. De multe ori chiar crucificarea lor a esuat în lamentabil 

reusindu-se, de fapt, sa se mai adauge un strat de poleiala figurilor lor si 

asa mitizate. 

Care ar fi ideea principala care ar caracteriza un astfel de personaj 

adulat si urât, aprobat si hulit, acceptat si indezirabil deopotriva? Sunt 

totusi foarte multe de spus despre Nae Ionescu – „Profesorul” asa cum îl 

numeste si îl însemneaza Mircea Eliade în Jurnalul si Memoriile sale. Nae 

Ionescu a fost în primul rând profesor de filozofie prin vocatie, filozof, 

prin formatie si politician prin ambitie. Prelegerile sale erau dintre cele 

mai gustate în epoca atât de studenti, cât si de catre profesori universitari 

sau influenti oameni din sfera politicului si a economicului. Despre el 

vorbesc discipolii cu veneratie, inamicii cu admiratie, dar nimeni cu 

indiferenta. 

Din toate fragmentele, atât ale admiratorilor cât si cele 
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detractorilor, reies calitatile de povestitor, care conduce în mod cursiv, 

aproape firesc expunerea asigurând naturaletea si prospetimea frazei, 

dublate, desigur, de un serios talent actoricesc, demn de luat în seama. 

Daca, în general, personalitatile evocate în memorii si jurnale se pastreaza 

în limitele binecunoscute ale istoriei literare, Nae Ionescu iese din tipare 

aparând dispuneri de accente neasteptate, detalii pestrite si suculente, 

savurate îndestul de publicul avid de anecdotic si delicateturi literare. 

Apare conturat portretul a ceea ce s-ar numi astazi omul-spectacol. 

Opinii fluctuante, pareri sinuoase, viziuni scindate... În aceste 

cruzimi ale sinceritatii aplicate la o personalitate care ba se îndeletnicea cu 

fleacuri, ba tinea prelegeri înaltatoare, patriotarde si naucitoare ghicim 

existenta individului ce lupta sa-si salveze destinul si sa-si cladeasca o 

arhitectura a propriei identitati. Dupa cum lesne se poate observa, 

existenta lui   n-a fost lipsita de obstacole si de poticneli, de erori si de 

ezitari, dar a avut din plin doza de unicitate si spontaneitate pe care multe 

existente nu o au. Pentru omul care traieste din plin nebunia istoriei, ba 

chiar croieste demoniac si abil în mantaua politica, poate sa existe greseli, 

dar niciodata ratare. Daca despre Nae Ionescu s-au putut scrie multe, 

niciodata scriitura n-a fost rece, detasata, cenusie, inexpresiva... Asta 

probabil si pentru ca personajul n-a fost de aceasta factura. Uimitor de 

interesant este si faptul ca vorbele incendiare, atitudinile cu dese accese de 

megalomanie si oportunism au robit o întreaga generatie si au lasat urme 

adânci în chiar cultura româna. 
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III.3. Reconstructie portretistica: Eliade, Noica, Sebastian 

 

Reflectarea/redarea unei figuri, a unei identitati fizice concrete este 

realizata nu numai în termeni descriptivi, în care ornamentica îsi joaca rol 

stilistic de pigmentare, discursul si ideile pot fi distorsionate, contractate, 

extinse, reduse, conduse pâna la esentializare. Exista obscuritati si intentii 

deliberate în logica expunerii, însa mesajul trebuie perceput în termenii 

viziunii personale asupra înfatisarii, atitudinii, comportamentului, 

curiozitatilor, ciudateniilor existentei unui individ. Autorul întreprinde o 

actiune de completare asupra a tot ce fusese refuzat vederii comune, sau 

trecut sub tacere, sau suspendat din datele fisei personale de observatie. 

Dar de fiecare data ramâne nota de inedit, de original, ceea ce unicizeaza 

si particularizeaza, între altele si caracterizarea facuta de Noica lui Eliade. 

Eliade mai detesta tot ce însemna „framântare excesiva, visare 

(aiurare), pesimism adolescentin”, „lenea agitata” si „incertitudinea de 

sine”. Din marturisirile lui Arsavir Acterian ca si din Jurnalul acestuia sau 

din corespondenta purtata cu Emil Cioran, mai aflam, de data asta din 

„caracterizare directa si nepartinitoare” ca si în 1972, Eliade „ca de obicei, 

munceste ca un ocnas”, „crede pe mai departe în carti si e la fel de 

entuziast ca la douazeci de ani”. 

O alta surprindere realizata de Arsavir Acterian, contemporanul 

celor din „Generatia de Aur”, este cea a lui Constantin Noica. Chiar daca 

însemnarile sunt ulterioare evenimentelor, uzând de tehnica si procedeele 

memorialistice, notatia explicita, fara adaosuri, corectari, ornamente 
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confera expunerii precizie strict informativa si substanta cunoscuta 

perceptiei lectorului obisnuit, credibila. 

Spirit complativ, Noica „s-a amorezat de filosofia lui Hegel”, 

inteligenta si atractia „împingându- l precumpanitor” spre o cunoastere 

bazata exclusiv pe ratiune. Eliade îl „prezentifica”, iar reflectiile, desi 

tributare capriciului memoriei, nu devin tributare capriciilor inspiratiei. 

Dupa cum declara, nu stim si cât de adeva rat, Eliade nu rationeaza în 

caietele sale, ci doar îsi aminteste, noteaza strigatele de deznadejde. 

„Traiectoria sa vitala” – sintagma ce- i place si- l umple de încântare – 

însemneaza si pastreaza nu doar devenirea personala, ci si tot ceea ce a 

intrat în aria de proiectie spirituala si în câmpul vital individual. 

Constantin Noica nu este pentru el nici o aparitie inconsistenta, nici o 

personalitate neconturata credibil. Ca de altfel nici pentru altii! 

Prezentarea facuta acestuia e o alta cale de a ridica deasupra notatiei 

cotidianului o figura proeminenta si de a transcede mizeriilor existentei, 

conturând credibil un „personaj” ce a iesit din tipare si din amorfa 

impersonalitate, definind un om de o devotiune fabuloasa pentru cultura si 

de o capacitate de creatie unica. Observatiile nu sunt încarcate de 

ceremonial sau vreun mestesug aparte, dar retorica poarta marca distinctiei 

pe care Noica a onorat-o, de altfel, întreaga viata. 

Din gravul si destul de întunecatul autoportret, Mihail Sebastian nu 

iese deloc bine. Oricât ar parea de întemeiat fragmentul si oricât ar parea 

ca deserveste imaginea persoanei proprii, sa nu uitam ca autorul aplica 

totul grile si propriile judecati, libere de bravuri si constrângeri si pline de 
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furii abia retinute, represiuni violente si îndreptatite repulsii. Daca aceasta 

radiografiere a starilor interioare ca si a propriului chip, configureaza un 

dat exprimabil, dublat de nelinisti suscitate de ravagiile timpului, panica, 

dezordine, absurda si inutila încordare, în care autorul capata contur si 

situare, prezenta ochiului critico-analitic al Celuilalt surprinde si 

recunoaste aceeasi figura si situatie orientate în alte directii si dimensiuni 

spiritual- fizice. 

 

III.4. Autoreflectare si eu-receptor 

 

Jeni Acterian se „expune pe sine” printr-o atitudine, uneori, de 

vadita antipatie fata de înfatisarea sa, alteori animata de un entuziasm 

juvenil care vine sa- i ofere sprijin afectiv într-un univers plin de artisti, 

filozofi, politicieni, celebritati, care acorda frumusetii fizice o consistenta 

si o importanta supradimensionata, obsedanta. 

Pe lânga sutele de însemnari ce cuprind aerul si atmosfera epocii, 

chipurile acelor ani dubleaza interesul lecturii. Verdictele sunt date la 

obiect, percutant, dur uneori, alteori sentimental- îngaduitoare, cu puseuri 

de nostalgie si regret. Dinamismul surprinderii, corectat cu vitalitatea si 

viziunea proprie mediului în care primau ideile asumate incandescent, 

avântul total în aventura spiritului si luptele împotriva alienarii si esecului 

marturisesc despre enormul potential uman, cu individualitate ce s-au 

salvat, oarecum, sau au fost spulberate în tavalugul conditionarii lor 

constrângator-obiective. Obsedata de ideea evitarii banalului, a activitatii 
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„de duzina” si a eliminarii „scârboasei blazari”, Jeni Acterian nu ofera 

numai „trista imagine postuma a elitei feminine universitara din Bucurestii 

anilor ’30”, dar si piese fundamentale în surprinderea personalitatilor, 

sincere în actiunile lor si supuse nevoii de varietate, elasticitate, întelegere, 

specificitate. O însemnare despre o personalitate a epocii, un portret 

realizat, o personalitate surprinsa în zvâcnirea imediatului cotidian, un 

puseu nervos sau nevrotic sunt, sau pot deveni, puncte cheie ale unei 

perceptii ulterioare în care exuberanta sau retinerea, temperarea în actul 

comunicarii nu pot evita amanuntul picant, culoarea mustoasa, tusa 

malitioasa. 

Dincolo de tribulatiile eu- lui, de autoanaliza si de cronica 

interioara, jurnalul cuprinde si interesante însemnari portretistice prinse cu 

naturalete, savoare, precizie, forta sau sfiala-neconvingatoare. Un lucru 

trebuie însa retinut: ca trupul si mizeriile biologicului, cu vigori fizice 

marturisite si descompuneri treptate se pot discuta din perspectiva artistica 

si fenomenologica, dar ca acest corp este singurul marturisitor  despre 

destine de exceptie sau vieti ratate, în final, despre existenta sau            

non-existenta. Oricum, aceasta îmbracare materiala a spiritului întrupat, 

îmbracare nobila, fastuoasa sau terna, saraca, presupune nu doar exigente 

si rigori ale formei, ci si formare continua, pe cont propriu, o delimitare 

stricta, fizica si spirituala de ceilalti, o sansa în final, la împlinire 

spirituala. 
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III.5. Paradoxurile scriiturii feminine: luciditate si angajare –                 

Jeni Acterian 

 

Acest superb jurnal, închegat, viu, scris în duh existentialist de care 

toti erau contaminati, ofera o mostra uimitoare de clarviziune si analiza 

radiografica a unei fiinte totalmente îndragostita de viata si purtatoarea 

unui surplus de energie si calda evocare. Substanta evocativa respira si 

rasfira un duh al cautarii permanente, al vidului interior, nedifuzat în 

pustiul vietii cotidiene si de accese convulsive de luciditate si angoasa. În 

fata desfasurarii inevitabile de scene care pun în spectacol personalitati cu 

nume sonore care au stralucit prin prestatie, dar si a naturalului în serii 

complexe de incitante si framântate reflectii interioare, se ridica dozajul 

exploziv al realitatii cu precizia accentuata a impunerii constrângatoare. 

Diarista are sentimentul tragic al generatiei si, mai ales, un permanent 

presentiment: „Eu voi muri.” 

Avem aici o foarte viguroasa si severa „igiena spirituala” a unei 

femei- literat ce stie, pe pielea ei, ce înseamna tentatia, rezistenta, 

libertatea, idealul, neangajarea în promiscuitate. Atribute specifice unui 

temperament literar masculin, desfasurat sub auspiciile naturale ale unui 

caracter ascensional. Caracteristicile si departajarea scriiturii masculine de 

cea feminina a oferit, si ofera elemente pline de surprize si subiective 

contrarietati. Subiectivul este rasucit pe corpul creatiei sau inserat în 

materia ei, vizibil purtând amprenta unui stil viguros, lucid, puternic, 

percutant prin mesaj si tema, în cazul scriiturii masculine; si suav, diafan, 
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de suprafata, cu multa pudra si sulimanuri în cazul celei feminine. 

Rezultatul? O opera stralucitoare la modul spectaculos si imagistic în 

primul caz, si una transparenta, usor patetica, neconvingatoare în al doilea. 

Perspectivele sunt, din start, supuse unei discriminari, prea arbitrare si 

nedrepte, cu înfocari si inflamari ale spiritului ultragiator, asa cum sunt de 

altfel toate discriminarile. În spatele acestor catalogari, uneori purtatoare 

de semne ale biologicului în transpunere umana, pot sta temperamente 

literare virile sau angelice, împlinite rational sau înzestrate sufleteste, 

luptatori belicosi sau vizionari resemnati care nu au prea mult de-a face cu 

succesul si valoarea unei productii artistice. Paradoxal! S-ar putea ca 

tocmai aceste insemne ale prea-subiectivului si prea-ornatului sa fie 

componentele retetei succesului literar în zilele noastre, cu lectori care, 

daca nu resping din capul locului, cel putin nu agreeaza prea mult, 

luciditatea exacerbata, rationalitatea scortoasa si violenta din mesajele de 

nesupunere si forfotitoare cruzime.  

Poeticitatea scriiturii diaristice este astfel asigurata de limpezimile 

de limbaj, ornarea cu epitete si substantive cu încarcatura emotionala, 

vizibilitatea unor planuri afective cu valabilitate etern umana: suferinta, 

încrâncenarea, tristetea coplesitoare, spaime si perplexitati. Spatiul este, în 

cele mai multe cazuri, un cadru ce asigura trista devenire, un decor ce 

favorizeaza adânci si intense reflectii, un dat firesc ce fixeaza si 

favorizeaza scriitorul ce nu-si dezminte vocatia. Aici este si unul dintre 

marile câstiguri ale scrierii jurnaliere: revelarea firescului existentei, ideea 

penetranta a ireversibilei si, în final, a inutilei treceri, prin preluarea si 

asimilarea spatiului, prin transfigurarea si transformarea lui într-un vehicul 
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al revelarii spiritului. 

Jeni Acterian vine sa ilustreze tipul intelectualului interbelic 

constrâns la martiraj care a împartasit aceleasi esecuri, naufragii personale 

si umilinte ale inteligentei interbelice. A intrat în puscarie în lotul        

Noica-Pillat, gratie Mariettei Sadova, cumnata sa, sotia lui Haig Acterian. 

Putinele împliniri vorbesc despre uriasul ei potential intelectual, iar 

Jurnalul ei ofera, cu amara generozitate, materie prima pentru importante 

si serioase, mereu deschise, interpretari. În spatele acestor însemnari, pline 

de atractie, franchete si luciditate, sta implacabil destinul cu stravechea si 

tulburatoarea gheara a necunoscutului ce aduce tragedii uluitoare. 

 

III.6. În conflict cu timpul istoric – Mihail Sebastian 

 

Jurnalul lui Mihail Sebastian contine în aceeasi cautare si practica 

moderna, cea a discontinuitatii, o istorie personala si o surprindere 

exterioara nu foarte îndelungata (12 februarie 1935 – 31 decembrie 1944), 

dar memorabila si reprezentativa pentru încadrarea ce i s-a facut: jurnal de 

creatie, jurnal intelectual, jurnal politic si, mai ales, jurnal de evreu. 

Experienta lui Mihail Sebastian în raport cu scriitura diaristica este 

una a libertatii, a autonomiei, a ochiului individual, îmbratisând omul si 

istoria, reluând obsedant, uneori onorant, idei, observatii, prezente, 

absente, transformari, evenimente. Metafora obsedanta a timpului personal 

si istoric ar fi ceasul disolutiei generale. E o stiinta a observatiei si a 
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notatiei, dar si o terapeutica personala. Oricum, omul e scos din limitele 

omenescului si introdus fortat într-o lume a agresivitatii, a diferentelor 

traumatizante impuse de religie si rasa, cu reactii omenesti hiperbolizate 

de orientari de moment si hotarâri politice maligne. Când istoria navaleste 

peste indivizi cu puhoiul de nedreptati si de siluiri etico-morale, s-a 

observat la poporul român o sporire a pasivitatii direct proportionala cu 

expresiile mizeriei colective, cu sau fara substantialitate. Teroarea 

subversiva si labilitatea politica sunt semnificative pentru surprinderea 

relevanta a imaginii unor personalitati culturale ale epocii, dintre care 

prietenul sau, Mircea Eliade, mentorul Nae Ionescu, Constantin Noica, 

Emil Cioran, Camil Petrescu. În urgenta si imediatetea notatiei, textul 

surprinde bataliile unui „eu” care nu înceteaza sa se derobeze, sa repudieze 

orice impunere, sa caute trairea în valoare sau izolare, spontaneitate, 

întelepciune, toate mizeriile biologicului si ale istoriei, dându- i senzatia de 

boala fiziologica, de suferinta propriu-zis fizica ce se naste, se construieste 

sau se re-construieste pe un piedestal al înclestarii generale, al neputintei si 

al epuizarii. 

Lucrurile se reasaza odata cu acceptarea esentei constitutive, 

Sebastian acceptând cu dinamism si seriozitate pozitia sa în cadrul 

comunitatii, dar si destinul tragic al acestui neam în care lumea, omul 

rational nu mai este decât o fiinta indirecta, stapâna pe timpul logic, dar nu 

pe cel istoric. 

În aceasta existenta grea „încarcata de semne” – cum ar spune Eliade – 

solidaritatea cu semenii si încercarea de reintegrare în infernul existentei, 
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nu semnifica neaparat o solidaritate cu ritmurile si dimensiunile vietii, cât, 

mai ales o tendinta de evadare din Istorie prin intermediul spatiilor 

spiriuale compensative: teatrul, familia, dragostea, scrisul, muzica. Viata 

de aparenta risipire îi induce un sentiment de „agonie initiatica” în care 

dispersarea si diluarea personalitatii proprii se regaseste înnobilata si 

reintegrata spiritual, salvând astfel partea cea mai dramatica si, poate, 

chiar exemplara a scriitorului. Condamnarea lenta sau violenta la moarte 

sau la viata nedemna de un om autentic, de un creator de valoare o 

examineaza cu aceeasi severa gravitate pe care o punea si în analiza 

raporturilor cu prietenii, colaboratorii, familia, comunitatea evreiasca. A 

ramas totusi speranta ce razbate chiar din cele mai întunecate si disperate 

însemnari, altoite pe realitatea acuta a permanentei primejdii, a 

nesigurantei, a sentimentului de prabusire generala si destramare 

sufleteasca. Valul de optimism îi întretine vie dorinta de a rezista tuturor 

loviturilor istoriei si de a crea ceva definitiv, trainic, fixat, de a evita 

ratarea. 

 

III.7. Imaginea unei prietenii fluctuante: Eliade – Sebastian 

 

Mihail Sebastian face o cronica a vietii mondene bucurestene, dar 

si anamneza relatiilor si oscilarii afective cu prietenii apropiati – Eliade, 

Cioran, Eugen Ionescu, Camil Petrescu, Constantin Noica, Petru 

Comarnescu, Martha si Antoine Bibescu, Teodor Teodorescu-Braniste, 

Nae Ionescu etc. A supune examinarii analitice ceea ce s-au dovedit a fi 
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scânteietoare portrete nu înseamna a neglija adevarul indubitabil ca actul 

scrisului este îndeobste un act creativ-fictional si ca ratiunea, în formele ei, 

dispune de mecanisme ale mistificarii, ale reductiei diferentelor si ale 

alteritatii. Furia, neîntelegerile, radicalismul convingerilor, caderea în 

jocurile nesfârsite si vicioase ale capriciilor istoriei provoaca atitudini 

general-dominatoare sau multiplu-sclavagiste în care ochiul nevazut al 

scriitorului genereaza orice punct de vedere. 

Prietenul sau, Eliade, ale carui oscilatii si incoerente politice le 

înregistreaza cu acribie, nescuzându- i nici alunecarile, nici pozitiile violent 

pro-legionare, nici preluarea unei ideologii pe care o transpune în plan 

cultural sustinând ca: „toti creatorii sunt de dreapta”, îi face un emotionant 

portret prin prisma unei amicitii care a traversat perioade agresive si 

rasturnari neasteptate. 

Aceasta risipire de forte afective si de drame personale în raport cu 

„prietenul Mircea” este des întâlnita în jurnalul lui Mihail Sebastian pe 

care îl scuza de câte ori are ocazia, asa dupa cum si Mircea Eliade îl 

evoca, demonstrând uriasa forta spirituala pe care acesta o detinea 

nelasând sa erupa violent niciun conflict latent ce ar putea afecta în vreun 

fel frumoasa lor relatie. Cert este ca Eliade s-a miscat cu o superba 

siguranta în interiorul acestei prietenii, vazându- l pe Sebastian, probabil si 

datorita succesului avut la femei, ca un posibil pretendent la mâna Ninei 

Mares, prima lui sotie. Prezenta lui i-a fost benefica, prietenia 

dezinteresata, iar amintirile de o insolubila intensitate. Eforturile de a-i 

mentine traiectoria în cadrele unei permisivitati ale sufletului si ale fiintei 
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au fost de ambe parti, transfigurând spiritual aceasta relatie asemanatoare 

cu celebrele prietenii Eminescu – Creanga, Gala Galaction – Tudor 

Arghezi, si mai recent St. Augustin-Doinas – Nichita Stanescu. 

Experientelor politice ale confratilor, Sebastian le contrapune o existenta 

dramatica si o conduita grava. 

Senzatia pe care o încearca lectorul la parcurgerea fragmentelor în 

care Eliade îl construieste/reconstruieste pe Mihail Sebastian este aceea a 

unei surprinderi nostalgic-amare, unde asezarea, la modul propriu, a 

pieselor acestui personaj nu dau satisfactia unui tablou coerent, ci dau ceva 

mai subtil: o imagine în care efectul de distantare atât de tipic scriiturii 

post-moderniste, nu poate fi aplicat. 

Întrebari nesolutionate, comportamente ulterioare inadecvate fata 

de cel ce „se nascuse si voise sa ramâna Josif Hechter” sunt consemnate 

de acesta în paginile jurnalului unde comportamentul lui Eliade, teama de 

a-l vizita pentru a nu- i provoca greutati si neplaceri, a fost asociata cu un 

complex de sentimente dintre cele mai clare si mai persuasive, ce exprima 

si comunica prin filtru personal emotii puternice si idei profunde, deloc 

dedate exceselor, bine temperate si atent controlate. 

 

III.8. Oameni, fapte, idei 

 

Mâhnirile, dezamagirile, neverosimile si controversate pulsiuni 

interioare fac dovada unei bogate lumi afective si a unei constiinte 
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scriitoricesti ce nu vrea sa mimeze normalitatea si refuza înscrierea pe o 

orbita politica ce- l poate lipsi de sentimentul de siguranta si de libertatea 

atât de necesara scriitorului, dar si de marii lui prieteni, reputati oameni de 

cultura prinsi în hatisul alienarii politice: Al. Rosetti, Petru Comarnescu, 

Antoine Bibescu, Radu Cioculescu, C. Visoianu, V. Eftimiu, Teodor 

Teodorescu-Braniste, Emil Cioran, dar si a celor din lumea teatrala 

bucuresteana. Dan C. Mihailescu, Eugen Simion, Anca Ursa, Constantin 

Coroiu, Leon Volovici, Gabriela Omat în studiile dedicate Jurnalului lui 

Mihail Sebastian nu s-au retinut în a admite ca dintre toate portretele 

creionate cu precizie si febrilitate, descoperi ca acela a lui Camil Petrescu 

este, poate, cel mai „dur” în însemnarile depreciative si atitudini rezultate 

dintr-o cazuistica inepuizabila. Un avertisment însa, nu trebuie neglijat: 

scriitura intima este supusa principiului contextualizarii si relativului, iar 

datul socio-istoric ce se modifica vertiginos da corp unui discurs ce 

focalizeaza atentia pe evenimente si personaje carora judecata posteritatii 

le-a dat un cu totul alt verdict, o cu totul alta greutate, o cu totul alta 

însemnatate. Spontaneitatea, desi tinuta în frâu, fascineaza prin puterea 

exemplara de a comunica jungian, tensiunea rezultata. Precum afirmam 

anterior, omul comunica „ceea ce are” si mai putin, sau deloc, „ceea ce 

este”. Sebastian comunica, în schimb, ca toti diaristii, de altfel, si cum au 

fost sau, mai precis, cum au evoluat într-un timp concret figurile, 

celebritatile, oamenii momentului, dar si ai posteritatii. 

„Istoria nu face daruri” nota Sebastian în Manifestul Blocului 

National-Democratic, sintagma  ce a dat nastere „unei sentinte istorice” 

care a facut cariera. La fel se întâmpla cu fiecare individ si la fel 
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rationalizeaza fiecare constiinta prinsa în intricatele fire ale 

predeterminarilor strict legate de concret, timp, unicitate, existenta 

limitata. Labilitatile de comportament si atitudine politica sunt, dupa cum 

am aratat, consemnate cu staruitoare insistenta, iar cele despre Camil 

Petrescu nu se ostenesc în a cristaliza o identitate capabila de receptivitate 

politica, abilitate de a participa la linia politica oficiala, de a se orienta în 

orice directie ideologica-stânga sau dreapta, extrema sau moderata, activa 

sau explosiva – de a se afirma pe scena politica cu o vitalitate debordanta 

urmarind participarea din exces interior nelimpezit si vitalitate risipita în 

framântari, ce urmaresc doar cultul importantei personalitatii proprii, 

perspective promitatoare si calcul partinic. Daca, asa cum noteaza 

Sebastian, nimeni nu e mai dezorientat decât el, mai descompus de frica, 

mai isteric în clipele nedecise, mai catastrofic în prevederi, exaltând 

regimul de azi care este regimul valorilor nationale în care el se simte 

bine, nu trebuie trecuta cu vederea nici nevoia acestuia „sa demonstreze, 

sa se justifice, sa se apere”, „sperios pâna la descompunere”. 

Functia recuperatorie a jurnalului aduce în actualitate figurile si 

atitudinile unor scriitori, cu marturii si restituiri ce satisfac nevoia de 

cunoastere a lumii românesti si umplu absentele semnificative din planul 

destul de mobil si uneori prea nehotarât al culturii actuale atât de tributare 

modei si curentelor de actualitate. Poate ca este nevoia de a scoate din 

istorie figuri si atitudini, imagini si idei si de a le conferi o aura mitica. 

Sigur, aceasta tine de perspectiva culturala, de asumare si nu în ultimul 

rând, de retraire compensatorie a unei istorii intense prin evenimente si 

drame, cu valori reale sau simbolice. Biografii de multe ori spectaculoase, 
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deloc banale si foarte interesante, privite si reconsiderate, prinse în 

formulele acelor ani, formule de incitanta si binecuvântata actualitate. Îl 

întâlnim pe Max Blecher, scriitorul supus în ultimul timp unui intens 

proces de recuperare, despre care se scriu studii ample si se dau doctorate 

stufoase. Scriitor complex, de o frapanta originalitate, a carui opera are o 

posteritate în curs de devenire, este vazut ca un om care a ilustrat din plin 

tema ratarii atât de productiva în literatura româna. În acest caz destinul, în 

spatele caruia sta o biografie aspra, nedreapta, este asociat cu destinul 

operei sale! 

Confesiunea plina de autenticitate si sensibilitate a acestui „spirit 

fin” se constituie într-o „veritabila istorie a unui spirit”, cum sublinia 

Eugen Simion. Nu numai a unui spirit, ci si a unei întregi generatii care a 

încercat sa confere un sens, o validitate propriilor existente. Mircea Eliade, 

în stilul optimist-fenomenologic-explicativ, stil ce l-a facut celebru, 

încearca sa gaseasca o explicatie logica acestor demonisme, exterminari, 

atrocitati si sa le confere un sens metafizic- integrator. 

 

Capitolul IV. Alte viziuni despre perioada si personalitati 

IV.1. Gala Galaction – lirism obiectiv într-o scriitura subiectiva 

 

În cazul fiecaruia dintre marii scriitori, stilul a devenit o marca a 

personalitatii creatoare. Gala Galaction nu face abstractie de la aceasta 

regula si suporta si el, ca si toti ceilalti, determinarile si încadrarile 
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neconjuncturale si neresponsabile de umorile de moment. Cadrele sunt 

clare, dincolo de conventionalitate si rigoarea îndârjita si muta a spiritului 

critic: traditie care înseamna contururi, forme stabile, continuitate, 

planificare, maxima receptivitate si utilizare a zestrei nationale si încercari 

de abordare moderna care înseamna simbolism cultivat „plin de elan, de 

dragoste pentru extraordinar si de suflu poetic”, dar si de infuzii de 

elemente impresionist-parnasiene. În final, receptarea sa critica a dublat 

coordonatele sale spirituale, marcate de conflictul dintre datorie si pasiune, 

tentatie ascetica si ispita plenitudinii vietii, dragoste si renuntare, tata 

iubitor, sot ispitit de dulceata adulterului, amant înfocat, tribun militant, 

aparator al drepturilor celor „multi si obiditi”, defensor corect si impartial, 

preot devotat si echilibrat, personalitate încarcata de „prea multe amintiri 

si prea multa poezie”, de „dulce nebunie”. 

Franchetea comunicarii, deschiderea pasionala în abordari si idei, 

orientarea eminamente spre dimensiunea sufleteasca din câmpul existentei 

au determinat pe nuvelistul, romancierul, defensorul eclezial, profesorul, 

preotul Gala Galaction sa abordeze o scriitura fundamental lirica, în care 

interioritatea si subiectivitatea specifice sa contina nebuloasa si neguroasa 

lume a pulsiunilor omenesti si în care ritmurile sa aiba curgerea molcoma 

si melodioasa a cântecelor manastiresti. 

O alta etapa din laboratorul de creatie al jurnalului ar fi cea care 

cuprinde perioada studiilor de doctorat la Facultatea de Teologie din 

Cernauti. Stilul surprinderii este mai profund si mai interiorizat. Iubitor de 

lectura, iubitor de istorie, iubitor de poezie, iubitor de Hristos încearca sa 
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înteleaga si sa se înteleaga în aceasta imbricata încordare de formare a 

personalitatii proprii pe coordonatele morale, valorice, spirituale, afirmate 

permanent. Au disparut învapaierea, elanul romantic, învolburarea, 

patima. Exprimarea e mai cumpatata, limbajul surprinde ineditele acestei 

existente, energia atent dozata. 

Eugen Simion observa ca stilul redactarii se schimba simtitor dupa 

casatorie si radical dupa preotire, devenind „prea conventional”. Perioada 

dedicata pregatirii doctoratului a fost una plina de greutati si de sacrificii. 

Daca zugravirea vietii si a prietenilor sai se realizeaza prin prisma laicitatii 

fara a se da deoparte sa foloseasca un limbaj destul de plin de indignare si 

revolta, apelurile repetate catre Divinitatea ce instaleaza justitia si 

restabileste dreptatea, invocatia punctata de exclamatii vii, apare si ca 

efect al educatiei teologice, dar si ca reflex al unei îndelungate practici 

facând mesajul mai pregnant si dându- i o alta amplitudine. Accentele sunt 

de multe ori grave, alteori usor teatrale. Exigentele sale intelectuale sunt 

mari, cele morale si mai mari. Consemnarile nu sunt neutre, ci poarta 

înveninarea autorului si surprinde dezgustul si dezaprobarea pe care acesta 

le încearca atunci când fapte si întâmplari reprobabile se petrec si el, 

zdruncinat în încrederea în oameni, apeleaza la aceasta solutie a invocatiei, 

solutie mai mult eliberatoare decât salvatoare. 
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IV.1.1. Galeria cu portrete 

 

Nu trebuie uitata un moment clauza subiectivitatii jurnalului si 

faptul ca aceste imagini de personalitati marcante si oameni de stiinta au 

laturi necunoscute ce impun pregnant si insistent aerul unei lumi în care 

recunoastem pathosul existentei, dorinta creatiei libere, neconstrângatoare 

si nenumarate relatii, fapte, personalitati realizate în surprinderea 

exterioritatii lor. 

Nu scapa prea usor nici ceilalti academicieni, semn ca notatia vine 

ca o descarcare a unui sentiment cu spectaculoase închegari 

resentimentare care face/desface ierarhii, aduna/risipeste aprecieri 

motiveaza/dezavueaza actiuni individuale care au avut impact. Gheorghe 

Tatarescu, om politic si bun diplomat, are ceva retinut si dureros în toata 

expunerea sa, cu „ceva care rechema glorioasele rezonante din vremurile 

epopeei noastre”, le-a „mângâiat inima” si i-a „reconciliat cu soarta”. 

Despovarat de greutatile trecutului si împovarat cu un sistem de iluzii, 

diaristul noteaza plin de entuziasm si narcoza o impresie ce s-a dovedit a 

fi, peste ani, o amara himera si un eveniment ce a adus, în esenta, un 

intens proces de vindecare ideologica si cu teribile decantari existentiale. 

În frecventarea aceasta a lumii politice, dam de o aparitie 

surprinzatoare prin lumina diafana si imaginea idilic-nostalgica. Impresia 

de vadita incompatibilitate si acuta anacronie cu ceea ce s-a dovedit a fi în 

epoca „Cancelara de fier” este clara. Este vorba aici de un segment de 
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uman care si-a regasit frumusetea si încorporeaza natura                  

feminin-seducatoare a Anei Pauker.  

„Unde intime indescifrabile”, coplesitoare, întristatoare si care 

izvorasc realmente din personalitatea complexa, contradictorie a 

diaristului se resimt si în caracterizarea lui Stelian Popescu, unul dintre 

liderii miscarii legionare, si a lui Corneliu Zelea Codreanu, fascinantul 

lider, animator si canalizator al ideilor nationaliste si a lui Ion Antonescu. 

Limbajul nu are deloc amprenta moderatiei si naratorul taie si fixeaza niste 

personalitati care au precipitat tragismul istoriei, figuri pregnante si care  

n-au scapat destinului, de multe ori necrutator, rupt, violent al istoriei, 

aducator de nenorociri si de refugieri în plan personal. În spatele 

constructiilor severe, se afla un caracter profund artistic, prea visator si 

prea expus adversitatilor personale. Este totusi o metoda prin care       

preotul- literat nu se dezice de ai sai, dar este necrutator cu starea de 

letargie, orbire, amorteala, corupere morala a compatriotilor. Marturiseste 

ca pentru Corneliu Zelea Codreanu n-a avut nicio simpatie si ca acest 

„agitator popular”, „actor fara talent”, „rascolitor”, „pescuitor în apele 

tulburi ale vremilor”, care a reusit sa fascineze si sa electrizeze oameni de 

multe ori mai inteligenti decât acest „histrion idolatru” pentru ca în acest 

popas de gândire si de concentrare a energiilor intelectual-nationale el a 

fost reprezentantul antihristului, diavol prefacut în înger de lumina! 

Explicatia îl convinge si îl linisteste, nu însa si pe altii, beneficiari ai 

actelor sale aberante sau victime ale pornirilor irationale spre lichidare si 

anihilarea adversarului. 
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Si figura lui Ion Antonescu este prinsa si devine expresia limbii 

sale, rele si colorate, cu razbunari si lamentari ce împartasesc si 

raspândesc opinii subiective si strict orientate. Sinceritatea cu care sta de 

vorba cu lectorul prezumtiv arata interesul sau programatic fata de istoria 

furnicatoare si fata de personajele ce au populat-o. 

Fireste, diaristul Galaction nu-si  poate abandona felul propriu de a 

se exprima, cu invocatii fierbinti, în care pildele teologice au corespondent 

cu viata reala. Aceasta fuziune dintre elementele laice si cele religioase 

transmit întotdeauna un mesaj puternic, percutant, cu efect moralizator. 

Problemele sunt pamântesti si întotdeauna au fost, dar rezolvarea în partea 

ei majora are o dimensiune nevazuta, într-o ordine nestiuta, dupa o logica 

necunoscuta! Notatiile jurnalistului Galaction raspândesc mesaje realiste, 

transmit realitati obiective chiar daca dezbaterea este axata pe 

problematica crestina, iar rezolvarile propuse sunt coplesite de 

schematismul dogmei ca si de pasionalitatea nestrunita, degajata din 

efervescenta sentimentelor. Se stie ca literatul Pisculescu a cochetat cu 

simbolismul. Însasi colaborarea pe care a avut-o la „Liga ortodoxa” a lui 

Macedonski autentifica aceasta. În plan literar, acest lucru nu putea 

ramâne fara urmari. 

 

 

 

 



 41 

IV.1.2. Cinci personaje, o singura privire  

 

Intereseaza nu doar biografia lui Galaction, ci si epoca de formare 

a acestor caractere literare, începuturile literare si ezitarile lui Arghezi, N. 

D. Cocea sau Vasile Demetrius, suscitând un veritabil interes documentar. 

Originalitatea si veridicitatea nu pot fi contestate, iar sub raport literar, 

cursivitatea expunerii este data de concretetea realului, de imediatul celor 

narate, de sugestii, fine aluzii, digresiuni sentimentale. 

N. D. Cocea, asa cum rezulta din fisa de observatie, destul de amanuntit 

întocmita de amicul Galaction, era plin de amoruri pacatoase si picante, 

imoral, impur, intra în conflicte, desigur, tot sentimentale, plin de gunoaie, 

candidat la vesnice exaltari sexuale si extaze ale simturilor. Multe legaturi 

sentimentale, si mai multe escapade sexuale, multe betii, si mai multe 

orgii, îsi povesteste aventurile, amoroase, desigur, cu o „impudoare 

magistrala”, vajnic luptator socialist, animator comunist, dezamagit, dupa 

ce a venit din U.R.S.S., si nestiind daca ce a întâlnit acolo este drama 

pasagera sau tragedie eterna, lasa în cultura româna nu serioase urme, cât 

mai ales, clocotitor de picante. 

Însemnarile despre Cocea, Arghezi si I. G. Duca (dar mai ales 

despre Arghezi) reusesc sa puna în lumina adevarului evenimente despre 

care s-a stiut prea putin. Desigur, important este adevarul, dar la fel de 

importanta e emotia adevarului. Din acest punct de vedere Galaction este 

un scriitor extrem de actual! Es te un citadin, desi cu puternic filon 

peisagist, filtreaza ideea prin emotie, promoveaza întoarcerea la 
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fundamentele originare ale întelegerii fiintei. Paradoxul nu se lasa asteptat! 

Cu cât încearca cineva sa înteleaga fiinta umana, cu atât ea ramâne mai 

neînteleasa. La fel se întâmpla si cu Tudor Arghezi, destin uman supus 

misterului vietii si redat în Jurnal în „bulgari de marturisire”. 

I. G. Duca este foarte bine portretizat. Precizia imaginii rezulta din 

concizia prezentarii, cu enumerari de epitete calificative fara poetizari si 

modulatii plastice. Nu vom întâlni înlantuiri de figuri poetice tipice stilului 

sau, nici rostogoliri de comparatii de atmosfera impresionista. 

Portretizare surprinzatoare are si Ioan Slavici „amicul lui Eminescu 

si al lui Maiorescu”, acuzat în 1919 de orientare filogermana si supus unei 

judecati aspre si nedemne la Curtea Martiala si tinut „într-un otel fost de 

întâlniri usuratice” de catre „patria recunoscatoare”. Depozitia clara si 

categorica facuta în fata juriului demonstreaza demnitatea si intransigenta 

omului de saptezeci de ani care afirma cu maretie convingerile lui: 

gravitarea spre lumea germana si despartirea de lumea slava. El, care se 

numeste Slavici, care a trait printre slavi, stie mai bine ce vorbeste decât 

„fluturasii fascinati de lampioanele franceze…” 

Este vorba în acest Jurnal si despre Caragiale, despre care diaristul 

nu face exces de observatie, dar care este surprins – cum altfel? – în 

momentul când personalitatea sa nu evadeaza spre teritoriul fin si eterat al 

ideilor, ci spre zona mult mai prozaica si seaca a actualitatii, dar originala 

si puternic accentuata. Notatia are demnitate intelectuala si este stapânita 

de o nuanta subtil admirativa, delicat expusa ce vorbeste atât despre 

finetea observatorului, cât si despre spiritul de ancorare în realitate, 
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inteligenta coroziva, atitudine activa în serviciul ironiei nepervertite si acid 

exigenta. 

 

IV.1.3. „Expunerea de sine” si retorica sa 

 

Galaction ramâne fidel toata viata acestui crez artistic pe care îl 

slujeste si care îl slujeste pâna la sfârsit. Dupa cum spuneam, o latura a 

expresivitatii stilului sau îsi extrage seva si din studiul limbii vechi, 

cronicaresti, dar si din lecturile biblice, ale tipariturilor religioase, aducând 

în limbajul contemporan apelul direct la Divinitate, fraza mladioasa, 

ampla, cu unduiri si arcuiri de formule, invocatii, expresii, adresari biblice 

cu iz arhaic si atmosfera de sublim mister. 

Observam ca autorul acestor notatii n-a facut abuz nici de nationalism, 

nici de pasiuni radicalizate, nici de curente si orientari extremiste, ci în 

plus si minus a intrat în sfera sensibilitatii actuale, fara indignari, ulceratii 

sau revolte marunte. Simtul extraordinar al cuvântului, frumusetea 

confesiunii si ideile provocatoare prin prea-cumintenia lor fac din 

consecventa expunerii o dovada ca omul poate sa paseasca în real fara sa 

distruga realitatea poeziei, ca reactia fortelor spiritual-afective poate sa nu 

anihileze pasiunile si optiunile divergente si omul poate astfel trai într-o 

efervescenta a partilor care se îngaduie. Sinteza acestora se realizeaza si         

preotul- filozof- literat o efectueaza în interior, unde coordonatele sunt 

independente, autonome si închise într-o singuratate productiva. Scriitorul 

îsi extrage substanta din energii divergent-contradictorii care acumuleaza, 
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teologul însa aspira la relativul echilibru, la corespondenta si comunicarea 

fundamentata pe realitati divino-umane, risipite în infinite manifestari si 

fundamentale expresii spirituale cu semnificatii surprinzatoare. 

 

IV.2. Indiscretiile unui spirit îndeobste discret – Liviu Rebreanu 

 

Scandalul, acuzele, calomniile legate de trecutul sau, de tipul de 

istorie personala pe care Rebreanu o trata ardeleneste, adica discret si         

ne-ostentativ, l-au determinat pe acesta sa înscrie acest amar personal într-un 

soi de uriasa neputinta si greutate generalizata în care cotrobaiala altora prin 

gunoaie personale i-au adus un fel de greata organica, sila panicata si 

framântari cu aer de front. Solutia aleasa de scriitor este în concordanta cu 

firea echilibrata si rationala, educatia de înalta clasa ce a primit-o si conduita 

de înalta urbanitate si civism: se retrage în „demnitatea scrisului”, afisând si 

aplicând rezistenta prin arta. 

Scriitorul recunoaste însa: si el e ciudat în discretia lui, niciodata n-a 

povestit nimanui complet si explicit despre trecutul sau pe care nu- l cunoaste 

complet nimeni, nici macar el însusi! Se pare ca totusi situatia nu-i este atât 

de imposibil de suportat precum declara! Motivul pare a fi dorinta de aura si 

mister ce înconjoara orice opera de arta si orice creator, abilitatea de a 

gestiona singur reactiile si atacurile la fizionomia lui de Sfinx, multumirea 

aproape perversa de a urmari reactiile, participarile, sirul de legari si 

dezlegari ce se succed paralel cu viata sa comuna, pasnica, linistita, clara. 

Avem aici de-a face cu atât de celebra si des raspândita biografie paralela ce 
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mitologizeaza existenta creatorilor si care raspunde unei nevoi vechi de când 

lumea: trebuinta de simbol si mit în existenta bruta si impersonala, dupa cum 

o numea Mircea Eliade. 

Se adauga o alta calitate ce caracterizeaza ochiul de fin-observator 

al epicii rebreniene: spiritul de a surprinde amanuntul si de a reda 

esentialul. Se stie ca în epica sa de fictiune, Rebreanu a fost îndragostit de 

frumusetea exactitatii si a refuzat categoric sentimentalismul în arta. Din 

acest punct de vedere a fost un conservator care, paradoxal, a revolutionat 

exprimarea si a introdus, dupa cum bine se stie, realism-naturalismul în 

creatia româneasca. Ceea ce era considerat atunci cu rezerva în opera sa, 

miscarea nestrunita si violenta a epicii, miscare ce zamislea uimire si 

mobiliza încrâncenari fabulatorii, este astazi cântarit cu admiratie si socotit 

cu veneratie. Se poate astfel afirma ca talentul sau a mobilizat si 

flexibilizat energii receptoare mereu deschise si permeabile, de cele mai 

multe ori suspecte si contradictorii ale lectorului modern. 

Rebreanu nu este un spirit religios, sau cel putin nicio însemnare 

nu dovedeste acest lucru. Nu aminteste de sarbatori religioase, nu are 

legaturi, nici macar de natura personala cu fete bisericesti, nu scrie despre 

rugaciuni, transe sau extaze mistice, nu are crize existentiale pe care sa le 

rezolve pe cai religioase sau de înalta convertire. Apelul la Divinitate în 

Jurnal nu exista, numele Mântuitorului nu este pomenit. Viata religioasa a 

romancierului s-a sedimentat numai în forme inconstiente pentru ca 

„singur inconstientul  a ramas înca «religios»”. Concretetea actului de 

religiozitate se manifesta la Rebreanu pe cale contemplativa, spiritul 
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speculativ fiind indisolubil legat de imagini si gesturi. Superstitiile îi ofera 

autorului calea potrivita pentru astfel de hoinareli ale sufletului, în care 

nimic dramatic nu se întâmpla, banalul ia proportii strict personale, iar 

nimicul cotidian îti transmite „grandoarea naiva” a existentei vietii. 

Daca legendele se nasc si mor singure, fixând o existenta si un 

laborator de lucru dincolo de coordonatele pur materiale, ar merita retinut 

destinul unui scriitor ce nu si-a transformat existenta în legenda, dar care a 

reusit sa dea stralucire si aura de geniu operei sale. Merita retinuta remarca 

facuta de el în 1940 si care se prelungeste fatal pâna în zilele noastre ca o 

maladie transmisibila si nevindecabila. 
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Concluzii 

 

În aceste jurnale putem gasi mostre ilustrussime de semnificatie si 

de stil literar, precum si un bogat material factologic cât si imagistic. 

Nevoia aceasta de nou cât si de „ochi nou” îsi gaseste justificarea în etern 

orientata si foarte via nevoie a omului de întâlnire cu o lume si o viata 

populate de personalitati care s-au mitizat si care ar raspunde unei 

înclinatii naturale catre mituri si mistere, catre necunoscut si insondabil, 

catre întâlniri culturale dintre trecut si prezent pentru a-ti putea oarecum 

dimensiona viitorul. Imaginarul nu înseamna structuri de imagini, ci o 

structurare a lor, dublata de o dinamica în permanenta reînnoire si 

reactualizare. Faptul ca jurnalele nu sunt întesate cu ideologii partizane, nu 

par a cuprinde probe culpabilizatoare, nu servesc nici unei politici sau 

regim, ajuta la formarea si perceperea, dincolo de perceptie, a unor 

realitati ce reclama o ancorare într-un timp irepetabil dar si deschiderea 

spre noi directii de interpretare si analiza, fara a ajunge vreodata la 

completitudine. 

Desi scrierile diaristice au fost concepute în aceeasi perioada, asta 

însemnând acelasi context cultural, social si politic, amprenta imagistica 

lasata este aparte, diferita, incitanta, ca „fantasmele” personale ale 

autorului au reusit sa genereze locuri comune, identitati, individualitati si 

originalitati semnificative. Toposurile, cu sensul de spatiu-cadru încarcat 

de semnificatii ritual-afective, figurile reprezentative ale perioadei, 
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mitizate sau nu, ideile prinse sau nu în plasa constrângatoare a 

reconsiderarilor actuale, imaginile ce transmit posteritatii mesaje si 

realitati ce au surclasat istoria, revolta împotriva timpului ce trece ca si a 

limitarii într-un dat istorico-social, plonjonul în interioritate printr-o retea 

densa de semnificatii si cu revelarea unui spatiu fascinant, deschis spre 

transformari si achizitii si închis pentru rigori si fixisme vorbesc despre 

aceasta perioada si despre o societate care esentializeaza prin aceasta 

formula autobiografica un întreg univers uman, cu personalitati, 

individualitati si realitati centrifugate într-un univers pluricultural si într-o 

perioada ce pastreaza semnele evidente ale seismelor istorice, în general.  

Criticii actuali printre care Mircea Cartarescu, Dumitru Micu, Dan 

C. Mihailescu reproseaza jurnalelor faptul ca ele se departeaza prea mult 

de sensul lor original, acela de „intim” si se apropie foarte mult de 

caracterul de literaritate, adica acela de: facere, constructie, maiestrie, 

disciplina, subliniind rolul pe care acest tip de scriitura, considerat initial 

„marginal” îl are si l-a avut pentru dezvoltarea si evolutia literaturii, cât si 

importanta pe care diaristii o au pentru corectarea unei astfel de perceptii.  
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