
Cisteianu foloseşte instrumentele „literatului”. Primele pagini 
(bogate în date istorice referitoare la Viena) au aspectul unui 
jurnal de călătorie, iar „povestea vieţii” lui Carl Filtsch (născut pe 
28 mai 1830 la Sebeş, unde tatăl său Iosif Filtsch era pastor) 
începe din momentul în care turistul Virgil Şerbu Cisteianu 
descoperă, cu ajutorul unui italian, mormântul fostului copil 
minune, într-un mic cimitir, unde, de altfel, îşi dorm somnul de 
veci muzicieni de renume ca Igor Stravinski, Wagner şi alţii. 
Cartea se citeşte, aşadar, dintr-o suflare şi este bogată în date 
pline de culoare. Printre acestea se numară şi episodul care 
relatează cele două concerte susţinute de Karl Filtsch la Braşov în 
9 septembrie 1841 în favoarea sinistraţilor din Vulcan, care au 
avut de suferit de pe urma unui devastator incendiu. Repertoriul 
a fost unul elevat: „Fantezie” de Thalberg, „Variaţiunile înco-
ronării” de Hertz etc., iar la sfârşitul concertului un grup de 
locuitori din Vulcan i-au înmânat tânărului artist o cupă cu 
inscripţia: Recunoştinţă din partea comunei Vulcan. Ecourile 
concertului au stăruit în paginile publicaţiei „Siebenburger 
Wochenblattes”, care l-a numit pe Karl Filtsch, uzând de ter-
menii în care era receptat de auditoriul său, Micul Titan, Copilul 
Fantastic.

Ion Mărgineanu: Tristeţea umblă dezbrăcată, Alba Iulia, 
Editura „Unirea”, 2010,180 pag.

Ion Mărgineanu (n. 28 0ct. 1941), prin excelenţă poet al 
Ardealului şi reţinut ca atare şi de Ion Rotaru în a sa O istorie a 
literaturii române de la origini până în prezent, aparţine, de fapt, 
prin debutul editorial (Asfinţit de vise – 1971) aşa-numitei 
Promoţii '70, printre ai cărei 151 de poeţi, Laurenţiu Ulici l-a şi 
inserat (Literatura română contemporană, Editura „Eminescu”, 
1995, pag. 278-279). De la debut până acum, Ion Mărgineanu a 
publicat aproape 40 de cărţi (poezie, proză, publicistică, diferite 
antologii), configurând un amalgam de registre stilistice uneori 
nefavorabile adevăratei sale mărci. Tocmai de aceea Tristeţea 
umblă dezbrăcată trebuie semnalată ca o carte ce marchează 
întoarcerea apăsată a autorului spre una dintre preocupările pe 
care i le sesiza Laurenţiu Ulici: „tot ce a scris mai bun până acum Ion 

Mărgineanu sunt poemele care vorbesc despre poezia poeziei şi despre 
condiţia poetului”. Obsesia cuvântului („Tăcere încă în derivă/ 
Linişte. Apa se încarcă de cuvânt” – pag.24, „Doamne, toate 
cuvintele/ în curând vor fi numai cruci” – pag.28, „Până când 
cuvântul este vamă/ cât şarpe-n el otrava îşi destramă?/ iată 
muşcătura lui trece graniţa/ şi eu îmi port nevămuită raniţă” – 
pag. 44 ş.a.m.d.) încarcă de reflexivitate primele pagini ale cărţii 
(deşi există în sumarul ei şi altfel de poeme ce ar merita să fie 
remarcate), pentru a motiva, în final, o adevărată artă poetică a 
cuvântului: „Să te foloseşti / de cuvânt, dar/ să nu pui falsă/ stăpânire 
pe El/ dă-i mereu un vis/ ce nu-l poate refuza,/ o speranţă ce n-o/ 
poate duce în spate”.

Viorel Pivniceru: Vers de toamnă, Alba Iulia, Editura 
„Gens Latina”, 2010, pag.

Este o carte ce marchează debutul editorial al unui tânăr poet 
braşovean, prezentarea ei (după lansarea de la Casa cu Arcade din 
Sf. Gheorghe) fiind inclusă în programul Târgului Internaţional 
de Carte şi Muzică de la Braşov – ediţia 2011. Titlul ei banal (în 
mod voit anost?) exprimă de fapt ignorarea oricărei preocupări a 
autorului de a se situa în context. De altfel, Gellu Dorian, cel care 
l-a descoperit pe poet („Cu câţiva ani în urmă, prezentându-mi-se 
la editura la care lucrez o antologie de poezie, printre cei prezenţi 
acolo, am remarcat un nume ce mi-a atras atenţia… versurile lui 
Viorel Pivniceru” – „Cuvânt înainte”, pag.5) revine asupra primei 
impresii şi formulează (nu însă în defavoarea cărţii) chiar un 
avertisment pentru cititori: „Nu ştiu în ce măsură cartea Vers de 
toamnă va avea tot atât de mult succes, însă citindu-l acum separat, 
în corp compact de cinzeci şi şapte de texte, impresia mi s-a schimbat 
uşor, descoperind un poet de o sensibilitate de stoc, să o numesc aşa, 
f irească şi sinceră, cu disponibilităţi pe o coardă vetustă a sufletului, 
neancorată în realitatea poeziei cotidiene de la noi”. Şi, se poate 
spune, există în Vers de toamnă destule poezii care pot dovedi că 
Gellu Dorian are încă flerul receptării nealterat, că atestatul de 
poet pe care i l-a semnat lui Viorel Pivniceru, nu este fără aco-
perire. Iată doar o imagine: „În lumina nopţii/ zăresc un înger alb ce 
păşeşte uşor/ să nu trezească umbrele” (Visul dintâi, pag.25).

Spovedanie pentru învinşi (II)

La Odesa, oaspeţii abia sosiţi din periplul elen au ocazia să 
constate că oraşul este, în parte, locuit de „români şi greci rusi-
ficaţi”, ceea ce nu-i împiedică să exprime „sincer şi în intimitate, 
încrederea lor în Puterea Sovietică”. Vizita prin Crimeea, prilejuită 
şi de boală, îl face pe călătorul sentimental să se emoţioneze şi să 
viseze: „Doresc clasei muncitoare franceze să facă din Coasta de Azur 
ceea ce a făcut clasa muncitoare sovietică din Crimeea şi Caucaz. 
Chiar imperfect, chiar comiţând nedreptăţi, aceasta ar fi infinit mai 
bine decât ceea ce este acum”. Îl încântă ceva: „O pădure de vile şi 
palate feerice, care au aparţinut toate prinţilor şi marilor duci. Astăzi, 
această comoară de sănătate şi de admirat se află în mâinile 
poporului”. Deşi recunoaşte, în spiritul ziaristului atent la tot şi la 
toate, că nedreptatea există, în spiritul idealismului caracteristic, 
autorul Haiducilor iartă şi pare a fi concesiv, de data aceasta: 
„Desigur, cei mai răi iau partea leului. Toate aceste domoldyka (sau 
case de odihnă) nu sunt totdeauna pline de cei care au mare nevoie. 
Funcţionari, care ştiu să dozeze zilele de odihnă şi să distribuie 
locurile disponibile, îşi rezervă uneori pe cele mai bune. Dar oare nu se 
spune că justiţie perfectă nu-i în astă lume?” Dacă omului de rând, 
fie şi cu greutate, îi este permis să se trateze în condiţii optime (şi 
el ştia ce înseamnă tuberculoza), treacă şi unele încălcări ale eticii 
şi ale legii… Scopul este, totuşi, nobil!!

Ajunşi la Murmansk, unul din cele mai nordice oraşe sovietice 
vizitate de Panait Istrati, au parte de „un incident: abia coborâţi din 
tren, un agent al G.P.U.-ului ne cercetează un minut, apoi un semn cu 
degetul şi ghidul nostru este chemat, interogat şi luat cu el. Nu departe. 
Prin fereastră, îl vedem percheziţionându-l şi tratându-l cu asprime. 
Mulţumesc, pentru aşa bilet de «liberă trecere». O să ne închidă pe 
toţi?” Discuţiile amicale, mai mult sau mai puţin aprinse, de la 
Moscova, poate şi altele, au deja urmări. Până la urmă, credulul şi 
naivul „cetăţean” al Uniunii recunoaşte, cu glas… scăzut: „Pe la 
jumătatea lui iulie, încep să am bănuieli serioase despre moralitatea 
regimului revoluţionar. Dar nu sunt decât îndoieli. Nici o certi-
tudine. Când sunt împreună cu unii, nemulţumiţi, criticile lor mi se 
par atât de întemeiate, că-mi smulg strigăte de indignare. Când însă 
petrec o seară cu alţii, oficiali, ei îmi opun atari argumente, încât îmi 
vine să le cer iertare de a-i fi bănuit. Deci, nici o emoţie. Merg cu 
Rusia” (subl.n., A.N.). În schimb, oamenii simpli, cetăţenii 
obişnuiţi, ce locuiesc în preajma Cercului Polar, i se par priete-
noşi, comunicativi, gata să-i găzduiască pe cei veniţi de departe. 
Natura, cu totul deosebită, şi soarele zilei polare îl fascinează, aşa 
că-şi sfătuieşte hotărât nevăzutul prieten şi lector: „Cine nu l-a 
văzut, trebuie să-l vadă chiar dacă ar trebui să comită un furt”. Cel 

ce a fost în stare de lucruri permise şi nepermise pentru a-şi 
satisface setea de a cunoaşte nu are scrupule! Orice plăcere are un 
preţ, nu-i aşa? 

Un alt loc ciudat (tipic unei societăţi atente la ceea ce trebuie 
să se vadă din afară şi neglijente cu restul), este orăşelul Kem, aflat 
la Marea Albă, în preajma insulelor Solovki, adevărat Gulag 
despre care călătorii aflaseră. Mai întâi, „mâncăm în cel mai frumos 
şi mai bun restaurant din toată Uniunea Sovietică. El aparţine 
G.P.U.-ului şi merge, aşa cum trebuie să meargă tot ce aparţine 
G.P.U.-ului” (subl.n., A.N.). Nimic mai firesc, am spune noi, deşi 
simţim că autorul însuşi zâmbeşte maliţios când notează, mai 
departe: „Serviciu european, impecabil. Bucătărie mai presus de orice 
critică. Chelneriţe frumoase, amabile, melancolice. Încercăm să le 
tragem de limbă. Imposibil. Mute” (subl.n., A.N.). Apoi, totul se 
explică: „Nimeni nu-i retribuit. De la director la plonjeur şi 
orchestră, toţi sunt prizonieri liberi. Liberi să umble prin Kem. E o 
situaţie preferabilă celei gustate la Solovki”. Nimic şi nimeni nu 
poate fi perfecţiune!… În sfârşit, şi antitetic: „Dar, dacă la Kem se 
mănâncă bine, de dormit nu-i nici bine, nici rău. Nu este nimic. 
Protestăm. Suntem vârâţi în două camere, al căror mobilier se reduce 
la două paturi. Ceea ce este perfect. Mai puţin perfect sunt ploşniţele 
care năvălesc în cavalcadă, îndată ce ne lungim pentru o mică siestă. 
[…] Ne ducem la spital, unde suntem înghesuiţi tuspatru în camera 
de gardă, doi într-un pat, doi pe duşumea”. 

Permisele de acces pentru Solovki n-au venit, în ciuda inter-
venţiilor făcute la Moscova de către doi mari scriitori, recu-
noscuţi ca atare în toată lumea şi, pe deasupra, prieteni declaraţi şi 
sinceri ai Rusiei bolşevice, anticamera închisorii este poleită, dar 
interiorul rămâne o enigmă interzisă ochilor curioşi şi, cine ştie, 
scrutători. Oamenii aproape liberi nu comunică, servesc patria… 
pe degeaba, pentru că iubesc viaţa şi mai speră la libertate.

Celebra R.S.S.A.M. (Republica Sovietică Socialistă Auto-
nomă Moldova), creaţie a regimului stalinist, nu-i trezeşte, în 
mod ciudat, nici un fel de reacţii naţionaliste. Pentru Istrati, este o 
republică bolşevică, între atâtea altele… Naivitate neaşteptată 
din partea unuia care se declară, pătimaş, ca fiind scriitor român, 
sau internaţionalism (mondializare!!) inoculat de doctrina în 
care crede?? În afară de sărăcie, reţine ardoarea cu care-şi desfă-
şoară munca oamenii statului (!!?): „comisarii poporului sunt 
îmbrăcaţi ca nişte cerşetori şi cu greu se descurcă la sfârşitul f iecărei 
luni”. Ne întrebăm cum o duceau oamenii de rând… Cum în altă 
parte a eseului aflăm lucruri interesante, credem că autorul n-a 
vrut să transpară nici o tentă naţionalistă din textul său. Iubind 
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omul necăjit de oriunde, părintele lui Moş Anghel părea să-i uite 
pe români şi să uite necazurile lor seculare.

Veşnic şi neliniştit călător, Panait Istrati se entuziasmează uşor 
în faţa condiţiilor în care se poate realiza o excursie pe Volga. 
Traseul, navele fluviale, serviciile, exotismul sunt, cu adevărat, 
deosebite, „Desigur, e puţin cam scump pentru punga unui proletar, 
dar e mult mai scump ce vi se oferă în bistrourile cu morgă şi lachei”. 
Firavă consolare, dar ea aparţine, cu siguranţă, cuiva care a cunos-
cut nu doar mizeria, ci şi luxul, ştie să aprecieze lucrul făcut cum 
se cuvine. Observă, chiar încântat fiind, că tovarăşii de voiaj sunt 
„tovarăşi”, deci cugetă amar: „Aceste dangăte de clopot se vor înmulţi 
pe viitor şi vor fi pretutindeni la fel: soarta muncitorului, care nu-i 
decât muncitor, a ţăranului care nu-i decât ţăran sau, mai rău, soarta 
muncitorului care protestează, neavând nimic îmbucurător sub 
dictatura comunistă. De-o parte, muncă puţină, prost retribuită, 
şomaj, privaţiuni, persecuţii; de alta, favoritism, alesul pe sprân-
ceană, abuz, sinecuri, deturnări de fonduri, turnătorie, politicărie” 
(subl.n., A.N.). Bucuria croazierei pe unul dintre cele mai fru-
moase fluvii ale lumii este umbrită, ca de atâtea alteori, de 
realitatea brutală, care este eludată, cel mai adesea, şi care se 
exhibează, din când în când. Rătăcitorul veşnic revoltat pare să fi 
descifrat adevărul meşteşugit ascuns de gazde, aşa că devine tot 
mai tranşant în observaţiile sale.

La Saratov, călătorii au ocazia de a constata că, indiferent de 
ţara în care au ajuns, prin voia lui Dumnezeu şi vicisitudinile 
vieţii, germanii rămân aceiaşi oameni harnici, disciplinaţi, care 
nu-şi neglijează nici tabieturile: „Dar e suficient să vezi aceşti 
oameni, ca să remarci diferenţa de rasă şi de obiceiuri. Aici, ca şi în 
Moldova sovietică şi Caucaz, vei descoperi acelaşi colonist german, 
sobru, bun organizator, inteligent, curat, tenace în a crea, nu importă 
unde, mai binele”, dar „gata să se cabreze dinaintea oricărei tentative 
care ar ameninţa să reducă bucata de şniţel garni, pe care viaţa îl 
datorează oricărui bun german”. Admiraţia pentru coloniştii ger-
mani din Rusia ar putea fi unul din motivele pentru care Istrati s-
a trezit a fi catalogat, în propria ţară, drept simpatizant legionar. 
Adevărul este că respectul lui îşi are originea în durerea aprigă 
legată de imposibilitatea originară a orientalilor de a-şi ordona 
viaţa conform normelor pragmatice ale Occidentului. Demn de 
reţinut şi de admirat, „Este singurul ţinut unde vizita noastră s-a 
redus la vizite, fără mâncare, fără chef, fără cea mai mică alocuţiune”. 
Spiritul german nu se dezminte nici măcar în Republica 
Sovietelor!

Situaţia se schimbă la Astrahan, iar Istrati îşi exprimă totala 
indignare, nu pentru ceea ce a găsit la hotel, unde „preţul este foarte 
piperat”, ci pornind de la momentul „când am văzut în Crimeea 
case pentru copiii abandonaţi, dar unde aceşti copii erau prizonierii a 
mii de ploşniţe, am spus că mai bine să-i bată şi să-i oblige să facă 
curăţenie, decât să fie blânzi cu ei, lăsându-i să creadă că vermina 
face parte integrantă din organismul nostru”. Iubirea pentru 
oameni nu putea să-i omită pe copiii neajutoraţi (el însuşi cunos-
când ce înseamnă viaţa de copil sărman), aşa că, în stil carac-

teristic, scriitorul îşi exprimă indignarea. Totodată, viaţa pe care 
şi-a trăit-o după impulsul inimii şi setea de a descoperi minunile 
lumii l-au făcut să trăiască în mizeria cea mai cruntă, motiv 
pentru care respectă cu religiozitate normele de igienă. Nu în 
ultimul rând, curăţenia, fie şi cu mijloace rudimentare împlinită, 
era prima dintre axiomele gospodăriei mamei sale, a cărei icoană 
îi însoţeşte drumul vieţii. 

Georgia şi Armenia îi par a fi două dintre cele mai sărace din-
tre republicile sovietice, dar fiecare îi oferă lui Istrati şi motive de 
aducere aminte, asta pentru că „Tiflis este cel mai frumos oraş al 
Uniunii şi acolo unde se stă la coadă, cel mai mult ca să poţi lua o 
pâine. Aceste cozi încep la ora trei dimineaţa”. Frumosul, străvechiul 
oraş oriental şi sărăcia lucie, amândouă emoţionante, coexistă 
alături de amintirea odioasă a uciderii marelui duce Mihail 
Nicolaevici Romanov: palatul de la Likanski-Dvoreţ, proprie-
tate a guvernului unde sunt cazaţi oaspeţii de marcă. Eseistul nu 
se poate stăpâni să nu consemneze cu amărăciune că „Se cam simte 
sângele şi noua fericire însângerată”. Armenia, în schimb, este în 
întregime „o ruină înfiorătoare”, dar Istrati, născut în cosmopo-
litul oraş dunărean, bun cunoscător al firii grecilor, armenilor şi 
evreilor, mereu capabile să se adapteze datului istoriei lor fră-
mântate, este sigur că „va f i prima care să se refacă, graţie capaci-
tăţii de adaptare a armeanului, în ciuda comunismului”. Simpa-
tizând vechiul, nobilul şi năpăstuitul popor caucazian, el crede cu 
tărie că „armeanul este mai sobru şi mai econom decât alţii. Ştie să se 
orienteze. Nu îi este permis să se îmbogăţească singur? Ei bine, se va 
îmbogăţi în comun”. Tenacitatea i se pare a fi cea mai importantă 
însuşire a poporului caucazian, care ar renunţa şi la proverbialul 
individualism al comerciantului înnăscut, pentru bunăstare, fie 
chiar şi colectivă… Observă că republica încă ezită în a alege 
între Rusia şi America şi crede că e o dovadă a spiritului practic, 
mereu viu, al armeanului, care va şti să opteze în favoarea lui. 
Viitorul nu a confirmat, din păcate, previziunile optimiste ale lui 
Istrati. Armenia este încă o ţară cu probleme economice şi social-
politice acute.

Pentru ca imaginea eterogenului stat sovietic să fie completă 
trebuie să fie măcar menţionate aventurile celor patru turişti 
aflaţi în neştiute ţinuturi caucaziene, cum ar fi exotica republică 
Akaltsik, „o ţară pustiită de incursiunile bandiţilor turci, care trec 
frontiera, fură, ucid şi se înapoiază la Kemal Paşa”, unde, pentru o 
excursie având drept scop „să vedem oraşul troglodiţilor şi ruinele a 
ceea ce a fost cândva mândria faimoasei regine Tamara”, este nevoie 
de cai de munte, iar la „numărul oamenilor înarmaţi, ce ne înto-
vărăşeau, apoi, urcaţi pe cai şi escortaţi de carabinieri călări, ne 
întrebam dacă asta se cheamă o ţară liniştită!”

Periplul printr-o ţară de dimensiuni colosale şi care oferă călă-
torului posibilitatea de a admira imago mundi l-a impresionat pe 
Panait Istrati, după cum, în mod diferit, l-au emoţionat (sau l-au 
revoltat) oamenii întâlniţi în cale. Întoarcerea la Moscova nu-i 
mai oferă tablouri de viaţă cotidiană, ci-l angrenează într-o bătă-
lie pe care, nesuportând nedreptatea, o acceptă.

Aurelia Stoie Mărginean

Micile întâmplări la care ia parte un observator atent şi 
sensibil, ori mărturisirile omului simplu, anonim şi preocupat 
exclusiv de grija zilei de mâine devin relevante pentru ochiul 
scrutător al unui scriitor preocupat de progresul omenirii, dar şi 
de soarta „individului de pe stradă”. De-a lungul experienţei sale 
sovietice, Panait Istrati a cunoscut mulţi oameni, a stat de vorbă 
cu ei, s-a bucurat şi s-a întristat alături de ei. A înţeles ce în-
seamnă şi unde-şi află obârşia teama acestora de a spune adevărul 
curat, de a fi contactaţi de autorităţile locale, de a-şi exprima 
deschis nemulţumirea. Cei mai mulţi nu înţelegeau (mai) nimic 
din ceea ce li se întâmpla şi, dacă înţelegeau, nu vedeau legătura 
dintre viaţa lor şi afirmaţiile propagandei oficiale. Nimic din 
elanul revoluţionar cu care prozatorul însuşi venise din Occident 
nu se regăsea la faţa locului. Memoria afectivă selectează figuri 
umane care servesc motivaţia stării care a condus la apariţia 
acestei emoţionante depoziţii, aflate în flagrantă opoziţie cu 
imaginea impusă opiniei publice de pretutindeni.

 De la plecarea din Franţa până în momentul sosirii la 
Moscova, Panait Istrati va fi însoţit de bunul prieten Christian 
Rakovski, revocat din funcţia de ambasador în Franţa. Acesta 
este primul om, cetăţean sovietic, care, fie şi fără să vrea, îi oferă 
vizitatorului indicii privind diferenţa dintre realitate şi ce se 
dorea să pară a fi aceasta: „Dacă vei privi la suprafaţă, nu vei fi 
mulţumit. Dacă însă ai să ştii să vezi, vei iubi Revoluţia noastră”. 
Aceste cuvinte conţin un avertisment subtil indus prietenului 
venit din Franţa, care nu trebuie să privească superficial realitatea 
(ceea ce ar însemna că, la faţa locului, minciuna, frica şi mizeria 
morală sunt uşor detectabile), ci să ştie să interpreteze imaginea 
oferită de viaţă, adică să-i aplice acesteia şablonul desprins din 
cărţi, din ziare, de la politruci. Aşadar, intoxicat de propagandă, 
străinul va iubi Revoluţia. Indisciplinat din fire, scri-itorul nu se 
poate stăpâni (e prea curios de la natură) şi, aflaţi amândoi în 
trenul care abia intrase în Germania, îl întreabă, subtil (??!), pe 
(devenit) misteriosul Rakovski:

„ – Oare este Franţa aceea care te alungă sau ai tăi care te dărâmă?
Îmi răspunde, scoţându-şi ceasul:
 – Vom fi la Frankfurt pe la unsprezece seara. Ţi-e foame?
Altfel spus: «Ţine-ţi limba, ca să mănânci o varză cu cârnaţi la 

Frankfurt»”.
Răspunsul ex-ambasadorului este sibilinic, dar „tradus”, apoi, 

cu humor de prietenul de la Paris; deşi scrie după ce totul s-a 
încheiat, Istrati îşi recunoaşte încă nevoia de clarificări: capi-
taliştii ori tovarăşii sunt vinovaţi de înlăturarea unui om integru?, 
mai precis, primii alungă sau ceilalţi dărâmă? Tot în timpul voia-
jului, „în compartimentul nostru diplomatic, văzându-i într-o zi 
manşeta deşirată de bătrâneţe, o stupoare amestecată cu admiraţie mă 
împinse să fac o remarcă:

– Într-adevăr, Christian, eu ştiu că bolşevici ca tine nu folosesc 
fondurile secrete, dar salariul tău e slăbuţ, de vreme ce porţi o cămaşă 
ca asta.

 

El nu se dădu bătut:
– Tu nu spui decât prostii! Lasă-mi cămaşa în pace!”
Cele două fragmente citate mai sus sunt ilustrative pentru 

tipologia umană căreia îi aparţine Rakovski: rămas prieten 
adevărat cu rebelul Panait Istrati, el s-a transformat într-un 
credincios (habotnic) al cauzei comuniste, a devenit un fanatic al 
acesteia, refuzând tăios sau amical explicaţii incomode pentru 
sistem, nu pentru sine. Om fiind, din când în când, răzbate şi la el 
câte un fior de teamă în legătură cu viitorul propriu:

„– Când nu voi mai însemna nimic şi va trebui să-mi câştig 
pâinea, ca medic care a uitat medicina, dacă vei fi bogat, o să mă ajuţi 
la rândul tău, nu-i aşa?”

Vizitatorul are ocazia să constate, încă de la sosirea în capitală, 
că norii unui sistem care nu recunoaşte valoarea individului se vor 
abate asupra bunului, idealistului, dar, în acelaşi timp, a intransi-
gentului Rakovski, rămas în mod incredibil fidel unui sistem 
care-l va distruge: „Sosim la Moscova într-o frumoasă dimineaţă. 
În gară, nimic care să ateste cea mai mică atenţie din partea guver-
nului, faţă de un mare ambasador, f ie el căzut în dizgraţie. […] Şi 
mâna fostului preşedinte de Consiliu al comisiunilor poporului 
Ucrainei, care a semnat atâtea documente la Geneva, la Londra şi 
Paris, n-a fost strânsă de nimeni”. Mai mult decât atât, exclus din 
sistem, „fostul” reacţionează lucid când fotoreporterii vor să-l 
prindă în obiectivele aparatelor, refuzându-i, spre mirarea prie-
tenului român:

„ – De ce te eschivezi cu atâta răutate? Ei fac asta ca să-şi câştige 
pâinea.

 – În acest caz, ei nu ştiu ce fac. Îi scutesc de-o gafă şi câteva clişee 
stricate”.

Altruist sau orgolios, gestul lui Christian Rakovski este, ori-
cum, remarcabil. Şi poate ne vom întreba retoric, odată cu autorul 
eseului: „Vedea oare venind bălţile de la Astrahan, care trebuiau peste 
puţin timp să-i zdruncine sănătatea pentru tot restul vieţii?”

Reîntâlnirea se petrece într-un hotel din Astrahan, unde fos-
tul ambasador locuia (avea domiciliu forţat), iar vechiul său 
prieten făcea mare scandal din cauza condiţiilor de cazare. Intraţi 
în camera lui Rakovski, călătorii se mai potolesc, „o singură 
cameră, în care cu greu ar fi putut intra cinci persoane, un paravan 
care ascunde patul şi lavaboul. Geamantane înţesate cu cărţi. O masă 
plină cu hârtii. Rakovski lucrează la Viaţa lui Saint-Simon. E 
bolnav de malarie. Mai suferă şi de nu ştiu ce altă boală, de care nu se 
poate îngriji la Astrahan”. Brăileanul rămâne uimit când constată 
că nedreptăţitul om de stat nu şi-a schimbat opţiunile politice, 
deşi comentariul istratian lasă de înţeles un adevăr şi mai crud: 
„Nu are idei negre. Mereu gata să se bată şi mai mult ca oricând, 
convins de… De ce? Nu aş putea-o spune. Din cuvintele lui nasc con-
vingeri, dar spre a le defini, timp pierdut. Căci chiar când sunt 
prieteni, ambasadorii bolşevici rămân diplomaţi” (subl.n., A.N.). 
Nici măcar viaţa grea, nici măcar nedreptatea, nici măcar revede-
rea prietenului drag nu-l pot abate pe revoluţionar de la convin-
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omul necăjit de oriunde, părintele lui Moş Anghel părea să-i uite 
pe români şi să uite necazurile lor seculare.

Veşnic şi neliniştit călător, Panait Istrati se entuziasmează uşor 
în faţa condiţiilor în care se poate realiza o excursie pe Volga. 
Traseul, navele fluviale, serviciile, exotismul sunt, cu adevărat, 
deosebite, „Desigur, e puţin cam scump pentru punga unui proletar, 
dar e mult mai scump ce vi se oferă în bistrourile cu morgă şi lachei”. 
Firavă consolare, dar ea aparţine, cu siguranţă, cuiva care a cunos-
cut nu doar mizeria, ci şi luxul, ştie să aprecieze lucrul făcut cum 
se cuvine. Observă, chiar încântat fiind, că tovarăşii de voiaj sunt 
„tovarăşi”, deci cugetă amar: „Aceste dangăte de clopot se vor înmulţi 
pe viitor şi vor fi pretutindeni la fel: soarta muncitorului, care nu-i 
decât muncitor, a ţăranului care nu-i decât ţăran sau, mai rău, soarta 
muncitorului care protestează, neavând nimic îmbucurător sub 
dictatura comunistă. De-o parte, muncă puţină, prost retribuită, 
şomaj, privaţiuni, persecuţii; de alta, favoritism, alesul pe sprân-
ceană, abuz, sinecuri, deturnări de fonduri, turnătorie, politicărie” 
(subl.n., A.N.). Bucuria croazierei pe unul dintre cele mai fru-
moase fluvii ale lumii este umbrită, ca de atâtea alteori, de 
realitatea brutală, care este eludată, cel mai adesea, şi care se 
exhibează, din când în când. Rătăcitorul veşnic revoltat pare să fi 
descifrat adevărul meşteşugit ascuns de gazde, aşa că devine tot 
mai tranşant în observaţiile sale.

La Saratov, călătorii au ocazia de a constata că, indiferent de 
ţara în care au ajuns, prin voia lui Dumnezeu şi vicisitudinile 
vieţii, germanii rămân aceiaşi oameni harnici, disciplinaţi, care 
nu-şi neglijează nici tabieturile: „Dar e suficient să vezi aceşti 
oameni, ca să remarci diferenţa de rasă şi de obiceiuri. Aici, ca şi în 
Moldova sovietică şi Caucaz, vei descoperi acelaşi colonist german, 
sobru, bun organizator, inteligent, curat, tenace în a crea, nu importă 
unde, mai binele”, dar „gata să se cabreze dinaintea oricărei tentative 
care ar ameninţa să reducă bucata de şniţel garni, pe care viaţa îl 
datorează oricărui bun german”. Admiraţia pentru coloniştii ger-
mani din Rusia ar putea fi unul din motivele pentru care Istrati s-
a trezit a fi catalogat, în propria ţară, drept simpatizant legionar. 
Adevărul este că respectul lui îşi are originea în durerea aprigă 
legată de imposibilitatea originară a orientalilor de a-şi ordona 
viaţa conform normelor pragmatice ale Occidentului. Demn de 
reţinut şi de admirat, „Este singurul ţinut unde vizita noastră s-a 
redus la vizite, fără mâncare, fără chef, fără cea mai mică alocuţiune”. 
Spiritul german nu se dezminte nici măcar în Republica 
Sovietelor!

Situaţia se schimbă la Astrahan, iar Istrati îşi exprimă totala 
indignare, nu pentru ceea ce a găsit la hotel, unde „preţul este foarte 
piperat”, ci pornind de la momentul „când am văzut în Crimeea 
case pentru copiii abandonaţi, dar unde aceşti copii erau prizonierii a 
mii de ploşniţe, am spus că mai bine să-i bată şi să-i oblige să facă 
curăţenie, decât să fie blânzi cu ei, lăsându-i să creadă că vermina 
face parte integrantă din organismul nostru”. Iubirea pentru 
oameni nu putea să-i omită pe copiii neajutoraţi (el însuşi cunos-
când ce înseamnă viaţa de copil sărman), aşa că, în stil carac-

teristic, scriitorul îşi exprimă indignarea. Totodată, viaţa pe care 
şi-a trăit-o după impulsul inimii şi setea de a descoperi minunile 
lumii l-au făcut să trăiască în mizeria cea mai cruntă, motiv 
pentru care respectă cu religiozitate normele de igienă. Nu în 
ultimul rând, curăţenia, fie şi cu mijloace rudimentare împlinită, 
era prima dintre axiomele gospodăriei mamei sale, a cărei icoană 
îi însoţeşte drumul vieţii. 

Georgia şi Armenia îi par a fi două dintre cele mai sărace din-
tre republicile sovietice, dar fiecare îi oferă lui Istrati şi motive de 
aducere aminte, asta pentru că „Tiflis este cel mai frumos oraş al 
Uniunii şi acolo unde se stă la coadă, cel mai mult ca să poţi lua o 
pâine. Aceste cozi încep la ora trei dimineaţa”. Frumosul, străvechiul 
oraş oriental şi sărăcia lucie, amândouă emoţionante, coexistă 
alături de amintirea odioasă a uciderii marelui duce Mihail 
Nicolaevici Romanov: palatul de la Likanski-Dvoreţ, proprie-
tate a guvernului unde sunt cazaţi oaspeţii de marcă. Eseistul nu 
se poate stăpâni să nu consemneze cu amărăciune că „Se cam simte 
sângele şi noua fericire însângerată”. Armenia, în schimb, este în 
întregime „o ruină înfiorătoare”, dar Istrati, născut în cosmopo-
litul oraş dunărean, bun cunoscător al firii grecilor, armenilor şi 
evreilor, mereu capabile să se adapteze datului istoriei lor fră-
mântate, este sigur că „va f i prima care să se refacă, graţie capaci-
tăţii de adaptare a armeanului, în ciuda comunismului”. Simpa-
tizând vechiul, nobilul şi năpăstuitul popor caucazian, el crede cu 
tărie că „armeanul este mai sobru şi mai econom decât alţii. Ştie să se 
orienteze. Nu îi este permis să se îmbogăţească singur? Ei bine, se va 
îmbogăţi în comun”. Tenacitatea i se pare a fi cea mai importantă 
însuşire a poporului caucazian, care ar renunţa şi la proverbialul 
individualism al comerciantului înnăscut, pentru bunăstare, fie 
chiar şi colectivă… Observă că republica încă ezită în a alege 
între Rusia şi America şi crede că e o dovadă a spiritului practic, 
mereu viu, al armeanului, care va şti să opteze în favoarea lui. 
Viitorul nu a confirmat, din păcate, previziunile optimiste ale lui 
Istrati. Armenia este încă o ţară cu probleme economice şi social-
politice acute.

Pentru ca imaginea eterogenului stat sovietic să fie completă 
trebuie să fie măcar menţionate aventurile celor patru turişti 
aflaţi în neştiute ţinuturi caucaziene, cum ar fi exotica republică 
Akaltsik, „o ţară pustiită de incursiunile bandiţilor turci, care trec 
frontiera, fură, ucid şi se înapoiază la Kemal Paşa”, unde, pentru o 
excursie având drept scop „să vedem oraşul troglodiţilor şi ruinele a 
ceea ce a fost cândva mândria faimoasei regine Tamara”, este nevoie 
de cai de munte, iar la „numărul oamenilor înarmaţi, ce ne înto-
vărăşeau, apoi, urcaţi pe cai şi escortaţi de carabinieri călări, ne 
întrebam dacă asta se cheamă o ţară liniştită!”

Periplul printr-o ţară de dimensiuni colosale şi care oferă călă-
torului posibilitatea de a admira imago mundi l-a impresionat pe 
Panait Istrati, după cum, în mod diferit, l-au emoţionat (sau l-au 
revoltat) oamenii întâlniţi în cale. Întoarcerea la Moscova nu-i 
mai oferă tablouri de viaţă cotidiană, ci-l angrenează într-o bătă-
lie pe care, nesuportând nedreptatea, o acceptă.
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Micile întâmplări la care ia parte un observator atent şi 
sensibil, ori mărturisirile omului simplu, anonim şi preocupat 
exclusiv de grija zilei de mâine devin relevante pentru ochiul 
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din ceea ce li se întâmpla şi, dacă înţelegeau, nu vedeau legătura 
dintre viaţa lor şi afirmaţiile propagandei oficiale. Nimic din 
elanul revoluţionar cu care prozatorul însuşi venise din Occident 
nu se regăsea la faţa locului. Memoria afectivă selectează figuri 
umane care servesc motivaţia stării care a condus la apariţia 
acestei emoţionante depoziţii, aflate în flagrantă opoziţie cu 
imaginea impusă opiniei publice de pretutindeni.

 De la plecarea din Franţa până în momentul sosirii la 
Moscova, Panait Istrati va fi însoţit de bunul prieten Christian 
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este primul om, cetăţean sovietic, care, fie şi fără să vrea, îi oferă 
vizitatorului indicii privind diferenţa dintre realitate şi ce se 
dorea să pară a fi aceasta: „Dacă vei privi la suprafaţă, nu vei fi 
mulţumit. Dacă însă ai să ştii să vezi, vei iubi Revoluţia noastră”. 
Aceste cuvinte conţin un avertisment subtil indus prietenului 
venit din Franţa, care nu trebuie să privească superficial realitatea 
(ceea ce ar însemna că, la faţa locului, minciuna, frica şi mizeria 
morală sunt uşor detectabile), ci să ştie să interpreteze imaginea 
oferită de viaţă, adică să-i aplice acesteia şablonul desprins din 
cărţi, din ziare, de la politruci. Aşadar, intoxicat de propagandă, 
străinul va iubi Revoluţia. Indisciplinat din fire, scri-itorul nu se 
poate stăpâni (e prea curios de la natură) şi, aflaţi amândoi în 
trenul care abia intrase în Germania, îl întreabă, subtil (??!), pe 
(devenit) misteriosul Rakovski:

„ – Oare este Franţa aceea care te alungă sau ai tăi care te dărâmă?
Îmi răspunde, scoţându-şi ceasul:
 – Vom fi la Frankfurt pe la unsprezece seara. Ţi-e foame?
Altfel spus: «Ţine-ţi limba, ca să mănânci o varză cu cârnaţi la 

Frankfurt»”.
Răspunsul ex-ambasadorului este sibilinic, dar „tradus”, apoi, 

cu humor de prietenul de la Paris; deşi scrie după ce totul s-a 
încheiat, Istrati îşi recunoaşte încă nevoia de clarificări: capi-
taliştii ori tovarăşii sunt vinovaţi de înlăturarea unui om integru?, 
mai precis, primii alungă sau ceilalţi dărâmă? Tot în timpul voia-
jului, „în compartimentul nostru diplomatic, văzându-i într-o zi 
manşeta deşirată de bătrâneţe, o stupoare amestecată cu admiraţie mă 
împinse să fac o remarcă:

– Într-adevăr, Christian, eu ştiu că bolşevici ca tine nu folosesc 
fondurile secrete, dar salariul tău e slăbuţ, de vreme ce porţi o cămaşă 
ca asta.

 

El nu se dădu bătut:
– Tu nu spui decât prostii! Lasă-mi cămaşa în pace!”
Cele două fragmente citate mai sus sunt ilustrative pentru 

tipologia umană căreia îi aparţine Rakovski: rămas prieten 
adevărat cu rebelul Panait Istrati, el s-a transformat într-un 
credincios (habotnic) al cauzei comuniste, a devenit un fanatic al 
acesteia, refuzând tăios sau amical explicaţii incomode pentru 
sistem, nu pentru sine. Om fiind, din când în când, răzbate şi la el 
câte un fior de teamă în legătură cu viitorul propriu:

„– Când nu voi mai însemna nimic şi va trebui să-mi câştig 
pâinea, ca medic care a uitat medicina, dacă vei fi bogat, o să mă ajuţi 
la rândul tău, nu-i aşa?”

Vizitatorul are ocazia să constate, încă de la sosirea în capitală, 
că norii unui sistem care nu recunoaşte valoarea individului se vor 
abate asupra bunului, idealistului, dar, în acelaşi timp, a intransi-
gentului Rakovski, rămas în mod incredibil fidel unui sistem 
care-l va distruge: „Sosim la Moscova într-o frumoasă dimineaţă. 
În gară, nimic care să ateste cea mai mică atenţie din partea guver-
nului, faţă de un mare ambasador, f ie el căzut în dizgraţie. […] Şi 
mâna fostului preşedinte de Consiliu al comisiunilor poporului 
Ucrainei, care a semnat atâtea documente la Geneva, la Londra şi 
Paris, n-a fost strânsă de nimeni”. Mai mult decât atât, exclus din 
sistem, „fostul” reacţionează lucid când fotoreporterii vor să-l 
prindă în obiectivele aparatelor, refuzându-i, spre mirarea prie-
tenului român:

„ – De ce te eschivezi cu atâta răutate? Ei fac asta ca să-şi câştige 
pâinea.

 – În acest caz, ei nu ştiu ce fac. Îi scutesc de-o gafă şi câteva clişee 
stricate”.

Altruist sau orgolios, gestul lui Christian Rakovski este, ori-
cum, remarcabil. Şi poate ne vom întreba retoric, odată cu autorul 
eseului: „Vedea oare venind bălţile de la Astrahan, care trebuiau peste 
puţin timp să-i zdruncine sănătatea pentru tot restul vieţii?”

Reîntâlnirea se petrece într-un hotel din Astrahan, unde fos-
tul ambasador locuia (avea domiciliu forţat), iar vechiul său 
prieten făcea mare scandal din cauza condiţiilor de cazare. Intraţi 
în camera lui Rakovski, călătorii se mai potolesc, „o singură 
cameră, în care cu greu ar fi putut intra cinci persoane, un paravan 
care ascunde patul şi lavaboul. Geamantane înţesate cu cărţi. O masă 
plină cu hârtii. Rakovski lucrează la Viaţa lui Saint-Simon. E 
bolnav de malarie. Mai suferă şi de nu ştiu ce altă boală, de care nu se 
poate îngriji la Astrahan”. Brăileanul rămâne uimit când constată 
că nedreptăţitul om de stat nu şi-a schimbat opţiunile politice, 
deşi comentariul istratian lasă de înţeles un adevăr şi mai crud: 
„Nu are idei negre. Mereu gata să se bată şi mai mult ca oricând, 
convins de… De ce? Nu aş putea-o spune. Din cuvintele lui nasc con-
vingeri, dar spre a le defini, timp pierdut. Căci chiar când sunt 
prieteni, ambasadorii bolşevici rămân diplomaţi” (subl.n., A.N.). 
Nici măcar viaţa grea, nici măcar nedreptatea, nici măcar revede-
rea prietenului drag nu-l pot abate pe revoluţionar de la convin-
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gerile sale. Există o defulare: „Preferă să ne vorbească, cu entuziasm, 
despre lotus, care se încăpăţânează să trăiască aici ca şi când ar fi în 
Egipt. Şi ne descrie existenţa melancolică a acestei flori hărţuite de 
frig”. Nu ştim cât adevăr sau câtă metaforă se află în această 
evocare, dar ea este grăitoare pentru dezrădăcinatul care s-a dedi-
cat unei cauze, iar mai apoi, aceasta l-a sacrificat, nemaifiindu-i 
necesar. Tăcut şi demn ca o nobilă floare exotică, Christian 
Rakovski se stinge undeva în inima Asiei, cu aceleaşi convingeri 
bolşevice, spre durerea celui care-i este încă prieten, chiar dacă 
opiniile lor au început să se îndepărteze. Rakovski îşi dă viaţa, dar 
nu-şi judecă idealul. E mai presus de el, de aceea îi este fanatic!

Un personaj pitoresc pentru cititorul contemporan nouă, stu-
pefiant şi revoltător pentru Istrati, este militantul comunist 
african, surprins în două (trei?) situaţii absolut diferite: vorbitor 
de la tribuna Congresului, turist care se fotografiază spre aducere 
aminte şi, în fine, colaborator extern exclus din Comintern. În 

prima ipostază, „vedeam, ca toată lumea, un negru de-o imperti-
nenţă (gest tipic pentru scriitor şi pentru personajele sale! – n.n., 
A.N.) demnă de luat la palme. Se precipita la toate tribunele, pe toate 
aripile de pui, se gargariza cu toate cuvintele mari ale comunismului 
de paradă, grohăia ca un animal la sunetele Internaţionalei şi ne 
silea, în orice împrejurare, să luăm cuvântul în felul său şi să urlăm 
victoria U.R.S.S.-ului”. De observat încărcătura sugestivă deose-
bită a verbelor care marchează prestaţia participantului la întru-
nirea festivă (se precipita, se gargariza, grohăia şi, apoi, de-a drep-
tul periculos, ne silea), dar şi metafora care, aparent la modul 
zoologic ori culinar, trimite spre ideea de falsitate evidentă (toate 
aripile de pui – dar nu acelea aflate pe masa oricui, ci fremă-
tătoarele instrumente de zbor ale puilor aflaţi încă în cuib, dornici 
să-şi ia viaţa pieptiş). 

Indignarea celui ce constată că este manipulat de un invitat cu 
acelaşi statut ca şi al său se intensifică atunci când, după ceva 

timp, „remarcai un tablou mare. Era negrul. Rânjind cu gura sa 
largă, cu picioarele răscăcărate, cu întreg corpul într-o poziţie inde-
centă, era aşezat într-un fotoliu somptuos. Îl privii mai de-aproape: 
deasupra capului se detaşa în relief coroana şi vulturii imperiali.

Îi spun fotografului:
– Nu este tronul ţarului?
– Ba da!
[…] Nu-mi reveneam în fire”. Gestul simpaticului militant 

negru de a-şi eterniza nu doar vizita făcută în capitala „marilor 
speranţe” ale omenirii, ci şi posibilitatea oricărui cetăţean (??) de 
a se putea aşeza pe tronul ţarului împuşcat în spiritul dreptăţii 
bolşevice îl oripilează pe omul Istrati. Nimic nu se potriveşte 
convingerilor sale! Îi este greu fiului Joiţei să înţeleagă cum se 
poate ca un inestimabil obiect de artă şi de aducere aminte asupra 
istoriei unui popor demn de a fi luat în seamă de omenire să fie 
coborât până la a deveni obiect de recuzită fotografică pentru 
orice individ sosit de oareunde spre a propovădui încrederea exo-

ticului său neam în victoria comunismului, dar imortalizându-se, 
confortabil şi indecent, aşezat pe jilţul imperial, unul dintre sim-
bolurile puterii ţariste.

Mult mai subtilă este ultima referire la exoticul personaj: 
„Aflai că negrul nostru era membru al «Partidului lui Lenin» şi 
trezorier al unei organizaţii comuniste negre, că înghiţise «broasca» şi 
fusese exclus, fără să fie «opozant»”. Aşadar, un important membru 
al unui partid care se revendică de la părintele bolşevismului a 
fost păcălit şi a căzut în cursa întinsă spre a-i dovedi incom-
petenţa. Cel ce deţine averea unui partid de opoziţie, repre-
zentant al celor mulţi, face poze indecente („broasca” propusă de 
Centru) şi este dat afară din partid, fără să fi făcut parte din vreo 
facţiune revoltată împotriva conducerii. Concluzia subtil indusă 
cititorului este aceea că şi excesul laudativ poate fi taxat la fel de 
drastic ca şi opoziţia făţişă, nu de către „organizaţia de (la) bază”, 
ci, indirect şi infailibil, eficient şi perfid, la sugestia „incorupti-
bilului şi intransigentului” pol comunist. 
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