
Deşi poate părea că volumul are o compoziţie fragmentară, 

eterogenitatea substanţei sale este legitimată de coagularea pe 

parcurs a unor serii de conectori reprezentaţi de obsesiile autoarei, 

care, literaturizate, se convertesc în laitmotivele cărţii. Printre 

cele mai puternic conturate obsesii se numără moartea, asemă-

nată unei mişcări pendulare „din lumea asta în cealaltă şi înapoi” 

şi tăcerea, care instituie o lume subminată de imposibilitatea 

racordării la Universul mistic şi revelator al poeziei, ca exerciţiu de 

supravieţuire. 

Se profilează, astfel, proeminent concepţia autoarei despre 

menirea şi condiţia poeziei: 

„Pentru un poet autentic, poezia e […] expresia unui mod de 

viaţă. Mai precis, a felului cum se raportează la lumea din jur şi 

cum răspunde la semnalele din afară… Poezia e, fără îndoială, un 

exerciţiu de supravieţuire. Atunci cînd trudeşti asupra unui vers, 

uiţi de durerile care te apasă, de timpul care trece şi de moartea 

care te pîndeşte de cînd te-ai născut”,  puterea  logos-ului deve-

nind nemărginită. Totuşi într-o lume în care nimeni nu mai are 

nevoie de poezie, aşa cum menţionează autoarea, paradoxal, se 

continuă să se scrie, iar autoarea dezvoltă o înclinaţie pentru 

autorii tineri mai fragili, Claudiu Komartin şi Andra Rotaru. 

Exerciţii de supravieţuire, volum catalogat chiar de Ileana 

Mălăncioiu drept „roman polifonic cu personaje reale”, se struc-

turează pe două planuri narative. Unul este reprezentat de cel al 

personajelor şi al tabloului care se coagulează utilizând drept 

vehicul subiectivitatea imanentă transferării imaginarului real în 

cel al scriiturii; cel de-al doilea delimitează o panoramă înche-

gată prin procesul lecturării operei, ce se desfăşoară în faţa citito-

rilor ca un mozaic care abundă în imagini reliefate.  „Personajele” 

sunt ancorate într-o descoperire a lumii literaturizate, autonome, 

care se recreează în mod distinct cu fiecare lectură. 

Ileana Mălăncioiu, Exerciţii de supravieţuire, 

Iaşi, Editura Polirom, 2010.

Exerciţii de supravieţuire – 
o cheie în descifrarea biografiei şi scriiturii 
Ilenei Mălăncioiu

C
aracterul confesiv, dublat de ironie, comportat de 

corpusul de texte reunite în volumul intitulat Exerciţii 

de supravieţuire, apărut sub semnătura Ilenei 

Mălăncioiu la Editura Polirom, Iaşi, 2010, îşi revendică 

ingeniozitatea printr-un melanj de subiecte literare, tematici 

personale, concepţii despre literatură şi despre maniera în care a 

influenţat comunismul scrierile vremii, dezbătute în cadrul unor 

interviuri acordate în ultimii şapte ani – dintre interlocutori îi 

amintim pe Marta Petreu, Daniel Cristea-Enache, Lucia 

Ivănescu, Eva Iova, Lucia Negoiţă; de articole publicate în presa 

literară (Lucian Raicu – in memoriam; De unde nu este nici Dum-

nezeu nu cere; Riscul de a privi memoria ca zestre;  Aplaudarea la 

scenă deschisă a mortului; De la Bucureşti la Dublin, via Bacău; 

Moartea ca artă pentru artă), cărora li se adaugă transcrierea 

conferinţei Vina tragică, susţinută la Teatrul Naţional din 

Bucureşti. 

Poemul-motto al volumului, Cele şapte vămi, reprezintă un 

element de ghidare prin pânza textuală ţesută de Ileana 

Mălăncioiu, compusă din relatarea unor evenimente care i-au 

marcat autoarei atât destinul personal, cât şi pe cel literar; 

mărturisiri ce au în vizor schiţarea biografiei, a crezului ei literar 

şi chiar a manierei în care a reuşit să-i păstreze acestuia structura 

intactă, în ciuda influenţei exercitate de către comunism; precum 

şi împărtăşirea perspectivei critice asupra mitizării destinelor 

scriitoarelor Sylvia Plath şi Nelly Sachs datorată amplificării 

importanţei biografiei acestora şi a plasării valorii reale a ope-

relor lor în fundal. 

Referindu-se la „elementul biografic”, Ileana Mălăncioiu 

consemnează că ea „aparţine şi nu aparţine generaţiei '60”. În 

acest sens, autoarea nu uită să menţioneze că scriitori precum  

Eminescu, Bacovia, Dostoievski, Lucian Blaga, Kafka şi 

Shakespeare şi-au lăsat amprenta asupra scriiturii sale şi invită la 

relecturarea acestor autori canonici, la redescoperirea lor: „mă 

aflu la vîrsta de recitire a cărţilor care au contribuit cel mai mult la 

formarea mea şi în care mă regăsesc cel mai bine”.  

Recenzii

ALEXANDRA ROXANA LAZĂR

C
omunismul poate să-l modeleze pe om într-un chip cu 

totul spectaculos, să-l transforme într-o marionetă 
politică, absolut opusă clasei căreia i-a aparţinut 

anterior, ca pe invalidul cunoscut la Odesa: „Este un intelectual 
rafinat, se pasionează de arheologie, pictură şi cărţi rare”, acesta, „o 
figură frumoasă de «fost», trăind la marginea vieţii sovietice, mă 
tulbură cu existenţa lui penibilă şi bucuria sa”, pentru că „îşi câştigă 
existenţa, într-un fel impropriu infirmităţii sale, conducând 
delegaţii de muncitori sovietici prin muzee, fabrici noi şi instituţii” şi, 
deşi „paralitic de ambele picioare şi tuberculos, mătăhăind în cârje, 
din toate proprietăţile de ieri nu mai are decât un parter luminos, 
garnisit cu mobile frumoase, ca şi biblioteca sa foarte frumoasă. Pen-
tru că i le-au lăsat, păstrează bolşevicilor o recunoştinţă impre-
sionantă”. Incredibil, individul este un vajnic susţinător al noului 
regim, condamnând ferm orice tentativă de revenire la ordinea de 
stat anterioară: „El se cabrează pe cârje, la ideea singură că 
«profitorii» vechiului regim ar îndrăzni într-o zi să se atingă de 
ordinea nouă. El însuşi mi-o spune, cu dezgust profund că a fost unul 
dintre aceşti «profitori»”. Totală şi dureroasă transformare, de 
vreme ce nici măcar propria-i stare deplorabilă nu-l abate de la 
convingerile nou şi definitiv căpătate (sau, zicem noi, o frică 
profundă care se materializează prin bizarerii exterioare??): 
„Această gravitate o cunoaşte acum şi o găseşte impozantă, bogată în 
lupte, suferinţe, dar de asemeni cu bucurii reale şi meritate”. Con-
cluzia vizitatorului stupefiat nu poate fi alta decât: „Vanitate, 
exces, exploatare, indiferenţă faţă de tot ce este progres uman şi 
incapacitate în a simţi gravitatea vieţii”.

În contrapunct, tot la Odesa „am pătruns pentru prima oară în 
casa directorului comunist al unei mari întreprinderi de Stat. Am ieşit 
de la el dezgustat. Interior de proaspăt îmbogăţit, de mic burghez, 
confortabil după pofta inimii şi gemând de lucruri bune. Avea ca 
stăpână o femeie searbădă şi înzorzonată şi ca maistru, un muncitor 
modest, ce nu-şi revenea din chilipirul ce i-l aducea legitimaţia de 
comunist”. Şi din aceste două fragmente se poate observa care este 
opţiunea umană a lui Panait Istrati: dacă sărmanul intelectual, 
grotesc prin transformarea suferită, îi inspiră milă şi-l stupefiază, 
motiv pentru care îi conferă un spaţiu destul de amplu al evocării, 
cei trei parveniţi sunt prezentaţi succint, cu un condei sigur, 
eficient în a le surprinde esenţa. Caustic şi ironic, autorul 

înregistrează, între achiziţii, pe soţia („stăpână”) şi pe maistru, 
mâna dreaptă a unui conducător de întreprindere. 

Interesant este portretul pe care scriitorul i-l face lui Mihail 
Pugaciov, cel care asigură paza studiourilor de filmare „Vufku”, 
urmând a fi abandonate, „prima personalitate bolşevică fanatică, ce 
se dedublă pentru noi într-un prieten tandru, sentimental, inteligent. 
[…] Mişa e un om pur, un sincer, o inimă”. Istrati observă, cumva 
amuzat, cum, la început, rusul trece prin stări sufleteşti con-
tradictorii: este „plin de admiraţie”, dar „devotamentul îi impune o 
rezervă curtenitoare”, pentru ca mai apoi, în stil istratian, să 
„devenim fraţi”. Când oaspetele îl va întreba de ce nu se lichidează 
mai degrabă „fabrica de filme”, Mişa răspunde ca din cartea… de 
învăţământ politic: „– Se va lichida totul, dar nu se poate face cât ai 
bate din palme. Nu-i cu putinţă. Suntem debordaţi şi lipsesc oamenii. 
Revoluţia înseamnă mult, dar după Revoluţie situaţia e alta. O veţi 
vedea, când o veţi face în Europa”. Prietenia curată, frăţietatea sunt 
cele care-l fac fericit pe Istrati, nu politeţea impusă de protocol, 
nu falsitatea vizibilă a oficialilor. Omul de rând este adevărat, 
politrucul se preocupă de alte chestiuni, mult mai importante 
pentru sine şi, apoi, pentru sistem.

În Basarabia cunoaşte o ţărancă („basarabeancă sau grecoaică, 
nu vreau să precizez, căci aş putea face să o trimită în Siberia”) care, 
în simplitatea ei, îşi exprimă nedumerirea faţă de noua ordine, 
sovietică, neputinţa de a reacţiona la nedreptăţile noilor auto-
rităţi. Monologul ei, lipsit de comentariul scriitorului, curge 
molcom şi trist ca un şuvoi de sfârşit al ploii. Am reorganizat 
mesajul pentru a conferi o logică pe care, îndeobşte, spon-
taneitatea n-o deţine. Spusele ei, o spovedanie, sunt cutremurător 
surprinse: „De la început am fost cu bolşevicii. Bărbatul meu s-a 
bătut în războiul civil, a făcut parte din primul soviet şi a murit de pe 
urma rănilor”. În aceste condiţii, „Nimeni nu poate să ne poarte pică. 
Şi totuşi, suntem lipsiţi de orice posibilitate de a ne câştiga existenţa”. 
Femeia recunoaşte, ca pe o vină, „nu sunt decât o mamă care vrea 
să-şi crească copiii – băiatul şi fetiţa de colo – cât mai cinstit posibil”. 
Dar, la drept vorbind, „nimeni nu este aici adversarul regimului şi 
nici adept”. Lumea este prea necăjită şi săracă pentru a mai avea 
timp şi de politică. Realitatea comunităţii rurale nu le este de 
vreun folos spre a se „lumina”, aşa că „nu suntem comunişti […], 
f iindcă la drept vorbind, nu ştim ce înseamnă asta. În satul nostru, 
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comuniştii sunt nişte intriganţi. «Politica» este totul. Vai şi amar 
pentru cine nu gândeşte ca ei”. De aici porneşte necazul cel fără 
ieşire al văduvei de război (erou al Revoluţiei, nu-i aşa?), dar tot 
aici îşi află originea şi cinismul fără margini al Puterii: ei 
mutilează până şi sufletul celor tineri: „le spun copiilor mei că nu 
trebuie să se înscrie la Tineretul comunist şi ei sunt de aceeaşi părere. 
Căci aceşti comsomoli trec cântând şi scuipă în ferestrele casei părin-
teşti, insultă bătrânii şi se uneltesc între ei, mai mult decât oamenii 
mari. Asta să însemne a fi comunist?” Faptul că mărturisirea este 
scrisă la modul îngrijit, cu neologisme încă greoi utilizate în acea 
zonă a lumii, nu scade cu nimic din spontaneitatea şi durerea ce-o 
stăpânesc pe femeie. 

De-a lungul călătoriei pe Volga, lucrurile par să fie deja 
clarificate pentru „cetăţeanul” Istrati, aşa că el constată: „Cei care 
ne vorbesc nu ne cunosc, dar ne văd străini, fără ghizi, şi ni se 
destăinuiesc, sinceri, adânc mâhniţi şi mereu f ideli regimului, al 
cărui viitor este opera lor însăşi. Dar ei suferă, se plâng şi vor ca totul 
să se schimbe”. Sunt multe elemente demne de a fi reţinute. Mai 
întâi, străinii „fără ghizi” inspiră încredere pentru că nu sunt 
oamenii Puterii; mai apoi, sinceritatea faţă de asemenea oameni, 
care ar putea să spună undeva cât de grea este viaţa în Rusia (să nu 
uităm, totuşi se călătoreşte pe nave de lux!!). În sfârşit, ei sunt 
creatorii noii societăţi şi tot ei – cei care doresc ca totul să se 
schimbe. Curat Caragiale!!!

Cu totul alta este imaginea tătarilor din Kazan. Nimic din 
gloria de odinioară, „oficial sau neoficial este aici cel mai aproape de 
firea lui bună de învins. Este sărac şi murdar. Îl rod epidemiile, mai 
ales trahomul care-l orbeşte”. Poveştile despre cei ce omorau mame 
şi copii sunt undeva departe, viaţa i-a schimbat pe cei ce încă mai 
sperie pe copiii români. „Ei nu sunt nici mari mâncăcioşi, nici 
beţivi. Banchetul pe care ni-l vor da va fi frugal. Niciun discurs, 
numai inimi cinstite”. Exact ceea ce caută cei doi mari scriitori, 
însoţiţi fiind de soţii docile, în drumul lor prin Republicile 
Sovietice. Şi cum să nu li se umple inimile de bucurie, când, „la 
debarcader, atât la sosire, cât şi la plecare, o mulţime compactă este 
aceea care vine, exuberanţi şi timizi. Înainte de-a ne despărţi, ţin să 
ne ofere o tichie şi o pereche de papuci tătăreşti”. Exaltat, scriitorul nu 
uită să pomenească numele câtorva dintre tătarii care i-au 
bucurat clipele şi l-au marcat pentru totdeauna.

Într-o enumeraţie elocventă, care pregăteşte capitolele 
dedicate lui Rusakov şi ginerelui său Victor Serge, Panait Istrati 
prezintă o (destul de) amplă galerie de indivizi care, aflaţi la 
putere, îşi permit să-şi bată joc de înseşi legile sovietice, pe care, 
altminteri, le impun celorlalţi, amărâţilor, prin cele mai dure 
mijloace de coerciţie. Nici măcar când sunt flagrant şi dovedit 
vinovaţi, activiştii nu sunt pedepsiţi exemplar! Scriitori care se 
îmbată şi nenorocesc o femeie. Aceasta, disperată, se sinucide. 
Vinovaţii nu păţesc nimic. Lideri sindicali chiar din Moscova 

organizează adevărate orgii cu femei (propriile soţii?!), dar totul 
„pe socoteala nefericitei case de bani a sindicatului”. Apoi, alţi şefi, ai 
altui sindicat, îşi construiesc, din banii „funcţionarilor şi amploa-
iaţilor”, un sediu, iar apoi se mută cu toţii în noua „casă… a 
poporului”. Se iau şi măsuri: „Exploatând cele două scandaluri în 
animozitatea cu Tomski, preşedintele sindicatelor-ohrană, Stalin 
obţine de la pleava birocratică votul cerut împotriva propriului 
preşedinte şi îi ia sub protecţia lui, muşamalizând cele două afaceri”. 
Ce nu face un şef de stat pentru liniştea sa şi a poporului pe care îl 
conduce!…

Nici în patriarhalul univers rural lucrurile nu se prezintă în alt 
fel, de vreme ce „un Soviet sătesc culcă toată populaţia locală şi-i 
trage o bătaie sovietică, la spate”.

Undeva, în Caucaz, doi lideri comunişti batjocoresc o femeie, 
după ce o luaseră în maşina pe care o conduceau. Membru de 
partid, soţul care încearcă să protesteze şi să-şi afle dreptatea „este 
cel exclus din partid”. 

Între timp, Istrati scrie, către autorităţi, cele două scrisori, 
celebre ulterior, prin care solicita dreptate pentru Serge şi socrul 
său. Poate din teamă, poate pentru a vedea reacţia celor apropiaţi, 
profitând de vizitele insistente, „citesc la trei sau patru prieteni 
copiile celor două scrisori. Unul dintre ei îmi spune: «Eşti bun pentru 
Siberia! Te rog să nu spui nimănui că mi le-ai citit». Un altul 
protestează, în inocenţa lui sovietică: «E adevărat, dar în general 
suntem pe drumul cel bun şi n-ai dreptate să ne joci un renghi»”. 
Cineva este inocent, într-adevăr, dar nu cei doi prieteni, ci 
scriitorul însuşi, care nu sesizează sau nu ne lasă de înţeles că 
primul e un prieten adevărat, dar prea laş pentru a-l sprijini în 
demersul său, în timp ce al doilea îi transmite, candid şi ferm, că 
greşeşte flagrant faţă de putere. Primul vorbeşte în nume propriu, 
al doilea se simte parte integrantă şi fidelă a colectivităţii din care 
face parte.

*

S-a susţinut, şi afirmaţia încă-şi mai găseşte adepţi, că trilogia 
din care face parte şi Spovedanie pentru învinşi ar fi rodul unei 
răfuieli puse la cale împotriva statului sovietic în momentul în 
care unul dintre prietenii lui Panait Istrati, Victor Serge, împre-
ună cu familia sa a intrat în conflict cu autorităţile din Leningrad. 
Noi nu credem că o radiografie de asemenea amploare asupra 
realităţilor sovietice ar fi fost realizată numai pentru a justifica 
nedreptatea comisă într-un caz particular dintr-un oraş (a doua 
capitală a Rusiei ţariste) pe care scriitorul nici nu-l aminteşte în 
eseu. Mai degrabă, cazul este ilustrativ pentru cele observate de 
invitatul Uniunii Sovietice. 

După comentarii tipic istratiene care-şi află locul în ultima 
parte a lucrării noastre, capitolul continuă cu prezentarea unui 
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caz bizar, sfârşit cu executarea unui cetăţean oarecare, Kalganov, 
care, disperat, l-a omorât pe „preşedintele cooperativei de locuinţe”. 
Ancheta şi procesul se desfăşoară după regulile tipice regimului 
comunist, cu lumini şi umbre dirijate după cum o impun inte-
resele partidului unic şi ale slujitorilor săi, harnicii sindicalişti. 
Într-un ziar cu nume predestinat parcă ironiei, „Leningradskaia 
Pravda”, execuţia este însă pusă în legătură cu un alt caz, de o 
banalitate şocantă pentru cititorul obişnuit, dar care, folosit cu 
artă, poate deveni un serios capăt de acuzare: Rusakov, socrul 
scriitorului Victor Serge, se ceartă din motive de spaţiu locativ cu 
„tovarăşa Maria Svirţieva, membră a Direcţiei casei nr.19, strada 
Jeliabov“. Unul are, iar cealaltă are nevoie de spaţiul celuilalt, 
pentru propriul confort.

De aici îşi demonstrează talentul şi combativitatea ziaristul. 
Socrul, ca şi ginerele sunt adevăraţi duşmani ai poporului, primul 
jigneşte fără motiv (?!!): „Toţi din Direcţia voastră sunt nişte 
bandiţi şi tu eşti unul dintre ei”. Iar al doilea „i-a răspuns că era 
scriitor şi că legile nu erau scrise pentru el”, apoi, extrem de grav, „pe 
oamenii care poartă aceste decoraţii noi i-am împuşcat ca pe nişte 
netrebnici”. Apoi, Rusakov este, pentru redactor şi cei care-l 
manevrează, un speculant care-şi închiriază nouă din cele 
unsprezece camere pe care le deţine şi îşi maltratează chiriaşii. 
Mai este şi venit din Franţa, „unde avea un atelier pentru pălării”. 
În schimb, Svirţieva are un dosar bine pus la punct, impresionant 
pentru cititorul inocent al gazetei: „Douăzeci de ani ca muncitoare, 
în trecut una din organizatoarele primului Congres al Femeilor, în 
1918. În timpul războiului civil a fost cavaleristă în Armata Roşie. A 
lucrat apoi ca ilegalistă în Polonia”. Disproporţia este evidentă, 
strategia de manipulare a opiniei publice – pe măsură. 

Dorind să-şi păstreze imparţialitatea, Istrati citează doar din 
presa vremii, abţinându-se de la comentarii. Încercând să 
reacţioneze în presă, fie îi este modificat conţinutul articolului, fie 
este refuzat. Se adresează direct lui Kalinin. Tergiversări şi 
încercări de a muşamaliza faptele prin subalternii preşedintelui 
U.R.S.S. Astfel se face că brăileanul cu sânge chefalonit 
răbufneşte la telefonul public plasat pe holul aglomerat al 
hotelului: „Ah, vă credeţi victimele unei mistificări? Nu prea se 
obişnuieşte pe aici, nu-i aşa?, să vezi că oamenii îşi ridică fruntea!” 
După câteva răbufniri la fel de violente, luptătorul pentru 
dreptatea omului de rând simte că trebuie să se justifice, prea ar 
putea să-i pară cititorului cam stridentă intervenţia sa. „După ce 
am tăcut opt luni, nu mă aflu aici ca să-mi miorlăi revolta. Ochi pe 
care nu-i voi uita niciodată, voci care tună în inima mea mi-au 
aruncat pe umeri poveri care mă strivesc şi nu le mai pot suporta”. Cu 
inevitabilele croşete impuse de cenzură, mutilat, aşadar, îi apare 
un răspuns în oficialul central (moscovit) al tineretului, dar, fără 
părţile suprimate, este aproape inofensiv. Iată un exemplu 
ilustrativ obţinut prin juxtapunerea celor două texte, cel scris şi cel 

tipărit: „În patru «afaceri» succesive, montate împotriva lui, 
tribunalele i-au dat dreptate. (Aici redacţia mi-a modificat textul, 
făcându-mă să spun contrariul: «Tribunalele l-au găsit vinovat!!!»). 
El s-a adresat [degeaba prin viu grai] redacţiei «Pravda 
Leningradului», acum câteva săptămâni, cerând să se pună capăt 
acestei persecuţii meschine”. Şi sunt multe altele. Lupta efectivă îl 
înviorează pe mâhnitul părinte al lui Codin, după toate cele con-
statate de-a lungul lunilor trăite în Rusia bolşevică. Implicarea sa 
este tot mai acerbă. Trimite articole la ziare prestigioase din afara 
ţării şi unele apar. 

Într-o anchetă sui generis, mai degrabă, în urma unor 
mărturisiri ale celor implicaţi în cazul devenit scandal de stat, 
Istrati descoperă cât de adânc este înrădăcinat răul la nivel 
inferior, acolo unde oamenii ar trebui, mai degrabă, să se înţeleagă 
şi să se unească în a face faţă greutăţilor impuse de construirea 
noii societăţi. Degeaba află că acuzaţii sunt victimele unui 
complot ce urmăreşte să-i arunce în stradă, degeaba prestigiosul 
scriitor, deja adânc implicat, îl însoţeşte pe Rusakov în audienţă la 
binevoitorul şi înţelegătorul preşedinte al statului, Kalinin, care 
urmăreşte cu atenţie cele reclamate de bătrânul revenit bucuros în 
ţară după victoria Revoluţiei. Kalinin „nu ştie dacă Rusakov este sau 
nu ceea ce afirmă Tour, dar reţine un fapt bătător la ochi: un muncitor 
este sortit morţii prin înfometare, douăzeci şi patru de ore după 
publicarea unui articol infamant care cere şi poate cere tot ce vrea 
împotriva lui, dar care nu poate lipsi de pâine o familie, fără proces, 
fără nici o anchetă”. Asigurări. Rezoluţie favorabilă pe reclamaţia 
lui Rusakov. „Poporul nu va şti niciodată să priceapă că iluzia este 
singura lui parte în viaţă; că atotputernicii se feresc s-o distrugă, aşa 
cum medicii trăiesc din speranţa credulităţii clienţilor lor”. Insistenţa 
lui Istrati este, poate, redundantă, dar procedura prin care un om 
lipsit de sprijin (politic) nu poate să-şi apere dreptatea este cât se 
poate de reală. Maşinăria politico-statală, bine pusă la punct, nu 
se lasă înfrântă nici măcar în faţa evidenţelor şi scandalului de 
proporţii. Fie şi simbolic, „acuzaţii” sunt pedepsiţi la muncă 
obligatorie, iar la proces, „tribunalul permite acuzării să facă tot ce 
vrea, mergând până la a striga, în plină şedinţă: «Nu avem nevoie de 
intelectuali în U.R.S.S.!»“. Oricine, chiar şi revoltaţii curajoşi 
trebuie să ştie de partea cui este (întotdeauna!!!) dreptatea.

*

În Spovedanie pentru învinşi Panait Istrati încearcă să 
prezinte propriul punct de vedere şi propria viziune asupra 
Uniunii Sovietice, fără vreo influenţă primită de aiurea, care i-ar 
putea afecta puterea de percepere şi de înţelegere a realităţii spre 
care s-a îndreptat din tot sufletul. El nu-şi organizează discursul 
sub forma unei demonstraţii pătimaşe, de analist politic opozant, 
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comuniştii sunt nişte intriganţi. «Politica» este totul. Vai şi amar 
pentru cine nu gândeşte ca ei”. De aici porneşte necazul cel fără 
ieşire al văduvei de război (erou al Revoluţiei, nu-i aşa?), dar tot 
aici îşi află originea şi cinismul fără margini al Puterii: ei 
mutilează până şi sufletul celor tineri: „le spun copiilor mei că nu 
trebuie să se înscrie la Tineretul comunist şi ei sunt de aceeaşi părere. 
Căci aceşti comsomoli trec cântând şi scuipă în ferestrele casei părin-
teşti, insultă bătrânii şi se uneltesc între ei, mai mult decât oamenii 
mari. Asta să însemne a fi comunist?” Faptul că mărturisirea este 
scrisă la modul îngrijit, cu neologisme încă greoi utilizate în acea 
zonă a lumii, nu scade cu nimic din spontaneitatea şi durerea ce-o 
stăpânesc pe femeie. 

De-a lungul călătoriei pe Volga, lucrurile par să fie deja 
clarificate pentru „cetăţeanul” Istrati, aşa că el constată: „Cei care 
ne vorbesc nu ne cunosc, dar ne văd străini, fără ghizi, şi ni se 
destăinuiesc, sinceri, adânc mâhniţi şi mereu f ideli regimului, al 
cărui viitor este opera lor însăşi. Dar ei suferă, se plâng şi vor ca totul 
să se schimbe”. Sunt multe elemente demne de a fi reţinute. Mai 
întâi, străinii „fără ghizi” inspiră încredere pentru că nu sunt 
oamenii Puterii; mai apoi, sinceritatea faţă de asemenea oameni, 
care ar putea să spună undeva cât de grea este viaţa în Rusia (să nu 
uităm, totuşi se călătoreşte pe nave de lux!!). În sfârşit, ei sunt 
creatorii noii societăţi şi tot ei – cei care doresc ca totul să se 
schimbe. Curat Caragiale!!!

Cu totul alta este imaginea tătarilor din Kazan. Nimic din 
gloria de odinioară, „oficial sau neoficial este aici cel mai aproape de 
firea lui bună de învins. Este sărac şi murdar. Îl rod epidemiile, mai 
ales trahomul care-l orbeşte”. Poveştile despre cei ce omorau mame 
şi copii sunt undeva departe, viaţa i-a schimbat pe cei ce încă mai 
sperie pe copiii români. „Ei nu sunt nici mari mâncăcioşi, nici 
beţivi. Banchetul pe care ni-l vor da va fi frugal. Niciun discurs, 
numai inimi cinstite”. Exact ceea ce caută cei doi mari scriitori, 
însoţiţi fiind de soţii docile, în drumul lor prin Republicile 
Sovietice. Şi cum să nu li se umple inimile de bucurie, când, „la 
debarcader, atât la sosire, cât şi la plecare, o mulţime compactă este 
aceea care vine, exuberanţi şi timizi. Înainte de-a ne despărţi, ţin să 
ne ofere o tichie şi o pereche de papuci tătăreşti”. Exaltat, scriitorul nu 
uită să pomenească numele câtorva dintre tătarii care i-au 
bucurat clipele şi l-au marcat pentru totdeauna.

Într-o enumeraţie elocventă, care pregăteşte capitolele 
dedicate lui Rusakov şi ginerelui său Victor Serge, Panait Istrati 
prezintă o (destul de) amplă galerie de indivizi care, aflaţi la 
putere, îşi permit să-şi bată joc de înseşi legile sovietice, pe care, 
altminteri, le impun celorlalţi, amărâţilor, prin cele mai dure 
mijloace de coerciţie. Nici măcar când sunt flagrant şi dovedit 
vinovaţi, activiştii nu sunt pedepsiţi exemplar! Scriitori care se 
îmbată şi nenorocesc o femeie. Aceasta, disperată, se sinucide. 
Vinovaţii nu păţesc nimic. Lideri sindicali chiar din Moscova 

organizează adevărate orgii cu femei (propriile soţii?!), dar totul 
„pe socoteala nefericitei case de bani a sindicatului”. Apoi, alţi şefi, ai 
altui sindicat, îşi construiesc, din banii „funcţionarilor şi amploa-
iaţilor”, un sediu, iar apoi se mută cu toţii în noua „casă… a 
poporului”. Se iau şi măsuri: „Exploatând cele două scandaluri în 
animozitatea cu Tomski, preşedintele sindicatelor-ohrană, Stalin 
obţine de la pleava birocratică votul cerut împotriva propriului 
preşedinte şi îi ia sub protecţia lui, muşamalizând cele două afaceri”. 
Ce nu face un şef de stat pentru liniştea sa şi a poporului pe care îl 
conduce!…

Nici în patriarhalul univers rural lucrurile nu se prezintă în alt 
fel, de vreme ce „un Soviet sătesc culcă toată populaţia locală şi-i 
trage o bătaie sovietică, la spate”.

Undeva, în Caucaz, doi lideri comunişti batjocoresc o femeie, 
după ce o luaseră în maşina pe care o conduceau. Membru de 
partid, soţul care încearcă să protesteze şi să-şi afle dreptatea „este 
cel exclus din partid”. 

Între timp, Istrati scrie, către autorităţi, cele două scrisori, 
celebre ulterior, prin care solicita dreptate pentru Serge şi socrul 
său. Poate din teamă, poate pentru a vedea reacţia celor apropiaţi, 
profitând de vizitele insistente, „citesc la trei sau patru prieteni 
copiile celor două scrisori. Unul dintre ei îmi spune: «Eşti bun pentru 
Siberia! Te rog să nu spui nimănui că mi le-ai citit». Un altul 
protestează, în inocenţa lui sovietică: «E adevărat, dar în general 
suntem pe drumul cel bun şi n-ai dreptate să ne joci un renghi»”. 
Cineva este inocent, într-adevăr, dar nu cei doi prieteni, ci 
scriitorul însuşi, care nu sesizează sau nu ne lasă de înţeles că 
primul e un prieten adevărat, dar prea laş pentru a-l sprijini în 
demersul său, în timp ce al doilea îi transmite, candid şi ferm, că 
greşeşte flagrant faţă de putere. Primul vorbeşte în nume propriu, 
al doilea se simte parte integrantă şi fidelă a colectivităţii din care 
face parte.

*

S-a susţinut, şi afirmaţia încă-şi mai găseşte adepţi, că trilogia 
din care face parte şi Spovedanie pentru învinşi ar fi rodul unei 
răfuieli puse la cale împotriva statului sovietic în momentul în 
care unul dintre prietenii lui Panait Istrati, Victor Serge, împre-
ună cu familia sa a intrat în conflict cu autorităţile din Leningrad. 
Noi nu credem că o radiografie de asemenea amploare asupra 
realităţilor sovietice ar fi fost realizată numai pentru a justifica 
nedreptatea comisă într-un caz particular dintr-un oraş (a doua 
capitală a Rusiei ţariste) pe care scriitorul nici nu-l aminteşte în 
eseu. Mai degrabă, cazul este ilustrativ pentru cele observate de 
invitatul Uniunii Sovietice. 

După comentarii tipic istratiene care-şi află locul în ultima 
parte a lucrării noastre, capitolul continuă cu prezentarea unui 
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caz bizar, sfârşit cu executarea unui cetăţean oarecare, Kalganov, 
care, disperat, l-a omorât pe „preşedintele cooperativei de locuinţe”. 
Ancheta şi procesul se desfăşoară după regulile tipice regimului 
comunist, cu lumini şi umbre dirijate după cum o impun inte-
resele partidului unic şi ale slujitorilor săi, harnicii sindicalişti. 
Într-un ziar cu nume predestinat parcă ironiei, „Leningradskaia 
Pravda”, execuţia este însă pusă în legătură cu un alt caz, de o 
banalitate şocantă pentru cititorul obişnuit, dar care, folosit cu 
artă, poate deveni un serios capăt de acuzare: Rusakov, socrul 
scriitorului Victor Serge, se ceartă din motive de spaţiu locativ cu 
„tovarăşa Maria Svirţieva, membră a Direcţiei casei nr.19, strada 
Jeliabov“. Unul are, iar cealaltă are nevoie de spaţiul celuilalt, 
pentru propriul confort.

De aici îşi demonstrează talentul şi combativitatea ziaristul. 
Socrul, ca şi ginerele sunt adevăraţi duşmani ai poporului, primul 
jigneşte fără motiv (?!!): „Toţi din Direcţia voastră sunt nişte 
bandiţi şi tu eşti unul dintre ei”. Iar al doilea „i-a răspuns că era 
scriitor şi că legile nu erau scrise pentru el”, apoi, extrem de grav, „pe 
oamenii care poartă aceste decoraţii noi i-am împuşcat ca pe nişte 
netrebnici”. Apoi, Rusakov este, pentru redactor şi cei care-l 
manevrează, un speculant care-şi închiriază nouă din cele 
unsprezece camere pe care le deţine şi îşi maltratează chiriaşii. 
Mai este şi venit din Franţa, „unde avea un atelier pentru pălării”. 
În schimb, Svirţieva are un dosar bine pus la punct, impresionant 
pentru cititorul inocent al gazetei: „Douăzeci de ani ca muncitoare, 
în trecut una din organizatoarele primului Congres al Femeilor, în 
1918. În timpul războiului civil a fost cavaleristă în Armata Roşie. A 
lucrat apoi ca ilegalistă în Polonia”. Disproporţia este evidentă, 
strategia de manipulare a opiniei publice – pe măsură. 

Dorind să-şi păstreze imparţialitatea, Istrati citează doar din 
presa vremii, abţinându-se de la comentarii. Încercând să 
reacţioneze în presă, fie îi este modificat conţinutul articolului, fie 
este refuzat. Se adresează direct lui Kalinin. Tergiversări şi 
încercări de a muşamaliza faptele prin subalternii preşedintelui 
U.R.S.S. Astfel se face că brăileanul cu sânge chefalonit 
răbufneşte la telefonul public plasat pe holul aglomerat al 
hotelului: „Ah, vă credeţi victimele unei mistificări? Nu prea se 
obişnuieşte pe aici, nu-i aşa?, să vezi că oamenii îşi ridică fruntea!” 
După câteva răbufniri la fel de violente, luptătorul pentru 
dreptatea omului de rând simte că trebuie să se justifice, prea ar 
putea să-i pară cititorului cam stridentă intervenţia sa. „După ce 
am tăcut opt luni, nu mă aflu aici ca să-mi miorlăi revolta. Ochi pe 
care nu-i voi uita niciodată, voci care tună în inima mea mi-au 
aruncat pe umeri poveri care mă strivesc şi nu le mai pot suporta”. Cu 
inevitabilele croşete impuse de cenzură, mutilat, aşadar, îi apare 
un răspuns în oficialul central (moscovit) al tineretului, dar, fără 
părţile suprimate, este aproape inofensiv. Iată un exemplu 
ilustrativ obţinut prin juxtapunerea celor două texte, cel scris şi cel 

tipărit: „În patru «afaceri» succesive, montate împotriva lui, 
tribunalele i-au dat dreptate. (Aici redacţia mi-a modificat textul, 
făcându-mă să spun contrariul: «Tribunalele l-au găsit vinovat!!!»). 
El s-a adresat [degeaba prin viu grai] redacţiei «Pravda 
Leningradului», acum câteva săptămâni, cerând să se pună capăt 
acestei persecuţii meschine”. Şi sunt multe altele. Lupta efectivă îl 
înviorează pe mâhnitul părinte al lui Codin, după toate cele con-
statate de-a lungul lunilor trăite în Rusia bolşevică. Implicarea sa 
este tot mai acerbă. Trimite articole la ziare prestigioase din afara 
ţării şi unele apar. 

Într-o anchetă sui generis, mai degrabă, în urma unor 
mărturisiri ale celor implicaţi în cazul devenit scandal de stat, 
Istrati descoperă cât de adânc este înrădăcinat răul la nivel 
inferior, acolo unde oamenii ar trebui, mai degrabă, să se înţeleagă 
şi să se unească în a face faţă greutăţilor impuse de construirea 
noii societăţi. Degeaba află că acuzaţii sunt victimele unui 
complot ce urmăreşte să-i arunce în stradă, degeaba prestigiosul 
scriitor, deja adânc implicat, îl însoţeşte pe Rusakov în audienţă la 
binevoitorul şi înţelegătorul preşedinte al statului, Kalinin, care 
urmăreşte cu atenţie cele reclamate de bătrânul revenit bucuros în 
ţară după victoria Revoluţiei. Kalinin „nu ştie dacă Rusakov este sau 
nu ceea ce afirmă Tour, dar reţine un fapt bătător la ochi: un muncitor 
este sortit morţii prin înfometare, douăzeci şi patru de ore după 
publicarea unui articol infamant care cere şi poate cere tot ce vrea 
împotriva lui, dar care nu poate lipsi de pâine o familie, fără proces, 
fără nici o anchetă”. Asigurări. Rezoluţie favorabilă pe reclamaţia 
lui Rusakov. „Poporul nu va şti niciodată să priceapă că iluzia este 
singura lui parte în viaţă; că atotputernicii se feresc s-o distrugă, aşa 
cum medicii trăiesc din speranţa credulităţii clienţilor lor”. Insistenţa 
lui Istrati este, poate, redundantă, dar procedura prin care un om 
lipsit de sprijin (politic) nu poate să-şi apere dreptatea este cât se 
poate de reală. Maşinăria politico-statală, bine pusă la punct, nu 
se lasă înfrântă nici măcar în faţa evidenţelor şi scandalului de 
proporţii. Fie şi simbolic, „acuzaţii” sunt pedepsiţi la muncă 
obligatorie, iar la proces, „tribunalul permite acuzării să facă tot ce 
vrea, mergând până la a striga, în plină şedinţă: «Nu avem nevoie de 
intelectuali în U.R.S.S.!»“. Oricine, chiar şi revoltaţii curajoşi 
trebuie să ştie de partea cui este (întotdeauna!!!) dreptatea.

*

În Spovedanie pentru învinşi Panait Istrati încearcă să 
prezinte propriul punct de vedere şi propria viziune asupra 
Uniunii Sovietice, fără vreo influenţă primită de aiurea, care i-ar 
putea afecta puterea de percepere şi de înţelegere a realităţii spre 
care s-a îndreptat din tot sufletul. El nu-şi organizează discursul 
sub forma unei demonstraţii pătimaşe, de analist politic opozant, 
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ci după cum îi dictează conştiinţa şi sufletul, chiar dacă se simte, 
totuşi, nevoia unei coerenţe logice şi cronologice a textului. Tonul 
este, adeseori, emoţionat şi/sau emoţionant, firul amintirii se lasă 
întrerupt de momente care nu ţin de clipa invocată de text, 
digresiunile se îmbină cu fraze retorice, un gest, o replică, un 
element din realitatea înconjurătoare pot fractura oricând ceea ce 
putea să pară, iniţial, numai o refacere a traseului spaţio-temporal 
străbătut şi a itinerarului spiritual descoperit cu uimire şi durere. 
Resortul care a condus la apariţia confesiunii poate fi prezentat în 
acest fel: „Cum vreţi oare să nu blestem ziua când maică-mea m-a 
adus pe lume, de vreme ce o politică neghioabă dublată de-o doctrină 
de neînţeles mă desparte acum de ceea ce constituia pivotul credinţei 
mele şi-mi acoperă faţa cu un văl al apostaziei care mă nefericeşte?” 
Prozatorul se simte înşelat în aşteptările sale privind instaurarea 
unei ordini de stat utopice, în care el şi atâţia nefericiţi de 
pretutindeni credeau cu putere. Doctrina, oamenii şi imaginea 
publicistică i-au zdruncinat idealul, aşa că diatriba îşi află rostul şi 
locul cuvenit în eseul mai degrabă literar, decât politic. „Fiţi 
blestemaţi, politicieni şi dogme care comiteţi atari crime, care 
învrăjbiţi oameni de aceeaşi credinţă, semănând ura în inimile 
oamenilor înfrăţiţi, desfigurând chipul prietenului şi faceţi să eşueze 
opere, ce nu vor fi niciodată create de alţi oameni şi în alte timpuri. 
Fiţi blestemaţi, politicieni şi dogme!”

Lucrurile nu merg cum trebuie în Rusia şi de această stare de 
fapt nu este de vină teoria asupra comunismului, ci oamenii care 
încearcă s-o pună în aplicare şi o fac eronat, o fac spre propria lor 
bunăstare, nu spre binele tuturor. Arbitrarul şi nepriceperea 
dăunează oricărei intenţii pozitive. „Ei bine, mă despart de prietenii 
mei comunişti, până la ceea ce înseamnă orgoliul lor în Rusia: 
construcţia socialismului. E trist pentru vechea noastră prietenie, dar 
asta e. Nu discut această contradicţie şi admit să fie socialistă, chiar 
atunci când nu e vorba decât de întreprinderi «model» care 
funcţionează prost şi vor continua să funcţioneze astfel, câtă vreme 
vor f i conduse de comunişti incapabili” (subl.n., A.N.). O societate 
nouă, care se vrea alternativă la aceea din Occident, ar trebui, 
conform viziunii lui Panait Istrati, să se bazeze pe specialişti, 
ingineri, tehnicieni, agronomi capabili, nu să-i substituie cu 
politruci leneşi, proşti şi hoţi. Realitatea cunoscută de scriitor a 
fost cu totul alta şi acesta pare să fie motivul unei concluzii pe cât 
de juste, pe atât de încărcate de tristeţe şi dezamăgire: „U.R.S.S. 
este ţara  mai puţin burgheză din lume, dar care aspiră cel mai 
mult la burghezie, la fel ca toate naţiunile din Balcanii noştri, care ies 
lent din viaţa patriarhală. Iată pentru ce gândesc că a fost o 
nenorocire ca cea mai grandioasă tentativă de-a construi socialismul 
să f ie făcută tocmai în Rusia” (subl.n., A.N.). 

Cel mai grav este faptul că efectele aplicării forţate a 
învăţăturii comuniste au afectat profund însuşi sufletul omului 

cea

de rând, indiferent de etnia lui, „căci aceste popoare sunt primitoare 
şi ospitaliere ca niciun altul. La masa cea mai modestă, în coliba 
ultimului dintre pârliţi, se află totdeauna un loc pentru unul şi mai 
pârlit sau pentru vizitatorul care cade pe neaşteptate. Această 
generozitate explică o inepuizabilă capacitate de rezistenţă în faţa 
răului. Întrajutorarea este practicată pe o scară necunoscută în 
Occident. Şi a trebuit ca o doctrină de Stat, lipsită de sentimente, să 
îngheţe inimile, să abrutizeze capacitatea de-a judeca, să exagereze 
egoismele, ca să vezi producându-se erupţii sistematice de ură 
colectivă, care merg între fraţi nevoiaşi până la denunţări în masă şi 
până la crime”. Iar în altă parte, autorul notează cu tandră aducere 
aminte că „rusul, şi la fel ca el ucraineanul, georgianul, tătarul, 
armeanul, nu se încurcă în doctrine; ei sunt plini de inimă, de 
tandreţe, legaţi în dragoste şi melancolie. […] Şi ei înşişi o dovedesc 
până la a face să izbucnească, în plin banchet comunist, rapsodia lor 
alături de Internaţionala”. 

Şi aceştia sunt sacrificaţii circumstanţiali, aşa că Istrati se 
întreabă, evident, cu tragic patetism: „numai comuniştii trebuie să 
fie cei ce pot trăi pe acest pământ? Şi ce facem cu muncitorul, ţăranul, 
intelectualul, amploaiatul, zdrobitoarea majoritate omenească care 
nu pricepe nimic din comunism, dar care asudă muncind? Trebuie să-
i alungăm de la truda lor? Să-i dăm afară din locuinţa lor? Să-i 
trimitem în Siberia? Să-i omorâm?” De observat că este folosit 
pluralul persoanei întâi! Istrati, ca entuziast susţinător al comu-
nismului, ca bolşevic, fie şi sufleteşte numai, ca vorbitor de la 
tribuna Congresului, se simte solidar cu cei alături de care a 
crezut că se află. Se simte culpabil în faţa comuniştilor de rând şi 
în faţa truditorilor de rând. Aceştia sunt învinşii cărora le este 
adresată Spovedania, cei care au sperat că doctrina va da roade în 
realitatea cotidiană şi care s-au trezit crâncen înşelaţi. Scriitorul 
se simte el însuşi un învins, pentru că a crezut cu aceeaşi ardoare 
ca şi cei mulţi, ba a mai şi luptat cu pana spre a-şi susţine visul, 
utopia creată de alţii, dar pe care el şi-a însuşit-o. 

Iluminat, el observă că în frumoasele însemne ale comu-
nismului supravieţuieşte speranţa, pentru că „acolo este tot ceea ce 
continuă să trăiască, în urma Revoluţiilor pe care oamenii le 
asasinează” (subl.n., A.N.).

Speranţa în mai bine a murit sau se află în grea suferinţă. 
Panait Istrati încă mai credea că mişcarea comunistă îşi poate 
reveni, se poate însănătoşi. În momentul redactării se declara gata 
de a lupta, cu uneltele sale, întru stârpirea nedreptăţilor, trădărilor, 
asasinatelor, urii, egoismului, minciunii. Din păcate, strigătul de 
revoltă publicat în urma vizitei în U.R.S.S. l-a condus spre o 
moarte lentă, dar sigură şi extrem de dureroasă. Cazul Rusakov, 
afacere proprie doar Leningradului, Rusiei, păleşte în faţa 
conjuraţiei împotriva lui Panait Istrati, mult mai amplă şi mult 
mai perfid şi eficient organizată. Efectele ei încă sunt vii, precum 
este opera scriitorului.

La o nouă lectură

Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin: 
Dicţionarul scriitorilor români de azi, 
Iaşi, Editura „Porţile Orientului”, 2011, 596 pag.

Dicţionarul realizat de reputaţii cercetători ieşeni se înscrie 
într-un proiect amplu, concretizat până acum în: Istoria ilustrată 
a literaturii române (900 pag.) şi 1500 de scriitori clasici şi 
contemporani. Faţă de acestea, el se individualizează prin criteriul 
selecţiei: este consacrat exclusiv momentului literar actual (cu 
mici excepţii, sunt incluşi numai autorii aflaţi în viaţă în anul 
2010), iar prin deschiderea programatică spre diaspora literară 
românească (cuprinde şi un mare număr de scriitori din 
Basarabia, Bucovina de Nord, Banatul Sârbesc, Europa Occi-
dentală, Israel, America etc.), el reprezintă, fără îndoială, sursa 
completă de informare asupra literaturii contemporane. Dic-
ţionarul este, în concepţia realizatorilor (cum precizează chiar 
Boris Crăciun în prefaţa intitulată sugestiv Galeria scriitorilor 
români din anii 2010, „un volum atipic, un conspect liber, cu date 
esenţiale biografice şi accent spre scrierile publicate, uneori 
îmbrăcând forma unor medalioane, în care am caracterizat sumar 
autorul în funcţie de specificul său”, fiind populat (la propriu) de 
personaje ale căror „trăiri” sau „sentimente” („Poezia mea 
abordează toate stilurile… o colecţie de stiluri pe care le-am 
practicat în volumele mele, 14 la număr” – se confesează un autor 

la pag. 496) pot stârni compasiune sau desconsideraţie. Apoi, 
deşi nu poate fi considerat o replică D.G.L.R.-ului (cu toate că în 
aceeaşi prefaţă – la care am făcut trimitere – din totalul de 109 
rânduri, 30 cuprind o serie de imputări aduse lucrării coordonate 
de acad. Eugen Simion), Dicţionarul scriitorilor români de azi pare 
a fi şi un act de reparaţie „în favoarea unor creatori onorabili, cu 
10-20 de cărţi beletristice remarcabile, ignoraţi” (de D.G.L.R., 
n.n.), a altor autori care i-au mărturisit d-lui Boris Crăciun că „se 
simt izolaţi, uitaţi, marginalizaţi”…. Numai că intenţia de a 
realiza „cea mai completă lucrare lexicografică despre autorii 
literari ai timpului prezent”, cum şi ambiţia exhaustivităţii („un 
dicţionar tezaur care să consemneze absolut tot”) au rămas (ca şi 
în cazul D.G.L.R.-ului) doar un vis, posibil a se împlini în 
următoarele ediţii, deja preconizate. Deocamdată, ne face plăcere 
să constatăm că în Dicţionarul scriitorilor români de azi sunt 
incluşi şi un număr de 56 de scriitori braşoveni (sau originari din 
Braşov, dar trăitori pe alte meleaguri): Eugen Axinte, Sorin 
Basangeac, Andrei Bodiu, Cezar Boghici, Ştefan Borbely, 
Mircea Brenciu, Rodica Bretin, A.I. Brumaru, Petre Bucinschi, 
Romulus Bucur, Voicu Bugariu, George Doru Burlacu, Caius 
Dobrescu, Daniel Drăgan, Cristache Gheorghiu, Dina 
Hrenciuc, Ion Ianoşi, Mihai Ignat, Mircea Itu, Ruxandra 
Ivăncescu, Adrian Lesenciuc, Ion Lupu, Florina Mamina, Dan 
Mihăilescu, Claudiu Mitan, Ovidiu Moceanu, Adrian 
Munteanu, Doru Munteanu, Alexandru Muşina, Angela Nache 
Mamier, Mihai Nadin, Leonard Oprea, Ioana Pârvulescu, 
Daniel Pişcu, Virgil Podoabă, Traian Pop, Constantin M. Popa, 
George Puşcariu, Daniela Raţiu, Viorel Sâmpetrean, Christian 
W. Schenk, Ovidiu Simion, Mihai Sin, Octavian Soviany, 
Gabriel Stan, Nicolae Stoie, Mihaela Malea Stroe, Ioan Suciu, 
Mircea Florin Şandru, Vasile Şelaru, Ana Monica Ştefănescu, 
Cornel Teulea, Vladimir Tismăneanu, Ion Topolog. Numărul 
omişilor este şi el considerabil.

Virgil Şerbu-Cisteianu: 
Dicţionarul istoric şi statistic al localităţilor din judeţul Alba, 
Alba Iulia, Editura „Gens latina”, 2011, 184 pag.

O importantă contribuţie lexicografică este şi dicţionarul 
istoricului, poetului şi publicistului Virgil Şerbu-Cisteianu. La 
fel ca Dicţionarul scriitorilor români de azi, se încadrează într-un 
proiect cu o mai lungă desfăşurare în timp, ce a necesitat: „ani şi 
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