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AUGUSTIN MOCANU

Iordan Datcu, Pagini de istorie literară

Deosebit de prolific, Iordan Datcu, după ce, înainte cu un an, ne bucura publicând Mis-
cellanea ethnologica, o mare colecţie de cronici şi articole de etnologie, însumând peste 570
de pagini, recent iese în lume cu Pagini de istorie literară ( RCR Editorial, Bucureşti, 2011,
560 p.), volum la fel de masiv, dedicat literaturii culte în slujba căreia a lucrat cu credinţă,
statornicie şi seriozitate vreme de peste 50 de ani, începând din 1956, când debutează în Tânărul
scriitor.

Materialele care alcătuiesc volumul de cronici, articole şi recenzii apar în diferite
periodice din oraşe importante ale ţării, de prin 1964 până azi: Gazeta literară, Orizont, Steaua,
România literară, Literatorul, Transilvania, Adevărul literar şi artistic, Luceafărul, Saeculum,
Caiete critice etc.

Dacă parcurgem cartea, fie şi numai răsfoind-o, observăm că autorul ne trece pe sub
priviri un vast tablou al zbaterilor, preocupărilor, orientărilor, impedimentelor, eforturilor şi
realizărilor literaturii noastre din ultima jumătate de secol. Astfel, poeţi, prozatori şi critici
literari, editori şi edituri, reviste şi redactori, colecţii editoriale, memorii şi corespondenţe,
instrumente de lucru - dicţionare, bibliografii, enciclopedii; succese răsunătoare, victorii, drame,
sacrificii şi înfrângeri în câmpul larg al limbii române se nasc şi cresc sub ochii cititorului dornic
de cunoaştere.

După natura şi specificul textelor care o compun, cartea este structurată în două secţiuni.
Prima secţiune: Cronici, articole, recenzii, p. 7-508, este alcătuită din 133 de piese

distincte, cu un conţinut extrem de variat. Din acestea, 32 au fost scrise şi publicate în 25 de ani,
1964-1989, iar celelalte 101, în 20 de ani, 1990 - 2010, acestea din urmă constituie rodul noii
situaţii din ţară, când libertatea de exprimare nu se mai loveşte de îngrădiri.

Textele cărţii sunt scrise într-un veritabil stil ştiinţific, sobru, lipsit de ornamente, firesc
prin care se ţinteşte şi se reuşeşte să se comunice informaţiile generale şi specifice necesare
pentru înţelegerea corectă o problematicii temei tratate. Totul este cercetat, explicat şi redat prin
raportare la condiţiile socioculturale ale momentului istoric în care se naşte şi se manifestă
produsul cu valoare spirituală, cartea, precum şi la cele care ţin de personalitatea creatorului în
discuţie - pregătire, orientare, temperament, atitudine, întrunite în caracter. [...]

Prin conţinutul, orientarea, atitudinea şi viziunea din materialele cărţii de faţă, Iordan
Datcu se vădeşte a răspunde întru totul menirii cerute unui istoric literar. Aşa stând lucrurile, este
firească şi adevărată observaţia că acest autor nu studiază, nu analizează şi nu apreciază opera
literară imediat după apariţie pentru a-i evidenţia originalitatea, valoarea şi a arăta eventualele
ei scăderi, fiind ca un pedagog pentru scriitori, ci el acordă atenţie sporită cărţilor de factură
culturală, ca cele enumerate mai sus, aflate în legătură directă sau în imediată apropiere de
naşterea şi existenţa socială a operei literare. De aceea, nu ne miră faptul că nu discută niciuna
dintre cărţile lui Nichita Stănescu, de pildă, care ies una după alta în deceniile al şaptelea şi al
optulea din secolul trecut. De asemenea, Marin Preda este prezent în carte numai cu o informaţie,
ce-i drept, foarte interesantă, despre plăcerea marelui prozator de a asculta muzică de toate
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genurile şi cu observaţia, susţinută de exemple, că romancierul aprecia folclorul şi l-a utilizat
în cărţile sale, mai ales în Moromeţii.

Pentru eventualii noştri cititori, precizăm că observaţia de mai sus nu indică un neajuns
al cărţii lui Iordan Datcu, ci constituie un argument în favoarea ideii că dânsul este, aici, un
istoric literar veritabil. [...]

***

***

Periodicele Viaţa Basarabiei (p.151-157) şi Pagini basarabene (p.141-147) îşi propun
şi reuşesc, mai mult sau mai puţin, să contribuie la cunoaşterea realităţilor basarabene: istoria
cea adevărată a provinciei, cultura şi literatura ei etc. În condiţiile concrete ale momentului
istoric al apariţiei şi desfăşurării activităţii, fiecare a trebuit să lupte mereu pentru a exista, să
facă faţă unor adversari puternici, inclusiv celor de la Moscova care scoteau periodicul
Basarabia roşie, finanţat şi dirijat de sovietici.

Revista Viaţa Basarabiei, cu titlul dat, probabil, după al celebrei, în epocă, Viaţa
românească, a fost un periodic lunar, scos de Pan Hallipa, cu obiectivul principal de a sprijini
adaptarea provinciei la noua ei situaţie de după Marea Unire din 1918. A apărut la Chişinău din
ianuarie 1932 ca organ al Societăţii Cuvânt moldovenesc. După invazia rusească din 1940 şi
cea de a doua răpire a Basarabiei, redacţia se mută la Bucureşti, unde revista apare din 1941 până
la numărul triplu 5-7, mai-iulie 1944.

Pe secţiuni de creaţie, reţinem câteva nume de colaboratori: poezie - Ion Buzdugan,
Vladimir Cavarnali, Nicolae Costenco, Magda Isanos, Bogdan Istru; proză - Gheorghe V.
Madan, Mihai Bârcă, Petre Cazacu, Nicolae Costenco; critică şi publicistică literară - Boris
Baidan, Ştefan Ciobanu, Pan Hallipa, Vasile Harea, C. Stere, Petre V. Ştefănucă; etnografie -
Petre V. Ştefănucă, Gheorghe V. Madan, Valeriu Ciobanu.

Pe scurt, revista “ a exprimat idealurile culturale şi naţionale ale Basarabiei [...] a
reflectat potenţele creatoare ale Basarabiei la un moment dat, a creat o temeinică mişcare
culturală, posibilităţi de afirmare pentru mulţi scriitori tineri (inclusiv o editură), a devenit o
reputată revistă de cultură românească. (p.156).

Câte sacrificii au trebuit pentru împlinirea menirii?
“Pan Hallipa a fost surghiunit în Siberia, de unde totuşi a scăpat cu viaţă şi a murit la

Bucureşti în 1979; N. Costenco a fost supus la represalii în timpul războiului; Gh. Rusu a fost
deportat în Siberia, de unde nu s-a întors; Mihai Curicheru a fost arestat şi a murit în 1943;
Boris Baidan a fost supus şi el la represalii şi a zăcut în lagăre siberiene; Em. Gane s-a aflat,
după război, până în 1955, pe insula Sahalin; P.V. Ştefănucă, condamnat la moarte se sfârşeşte
într-un lagăr din regiunea Kuibîşev.” (p. 157).

Pagini basarabene,revistă de literatură şi de cultură generală, a avut o existenţă scurtă,
doar 12 numere în anul 1936. A fost editată de I. T. Boga, director, şi de George Dorul
Dumitrescu, redactor, ambii profesori la Liceul militar din Chişinău, unde apare şi revista.

Fiind conştienţi de condiţiile grele în care trebuie să lupte pentru a exista, editorii n-au
venit cu un program vast pe termen lung. În articolul Cuvânt de drum din primul număr se
afirmă că orientarea principală a periodicului este să exprime limpede “credinţa nestrămutată
în frumuseţea de gând şi sentimente româneşti.” (p.142). La apariţie, revista este primită cu
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bucurie şi laude. M. Sadoveanu, în Însemnări ieşene observă că “Revista are o bună şi curată
înfăţişare, suntem bucuroşi s-o recomandăm cititorilor.” (p. 146). În Vremea (febr. 1936), M.
Eliade scria: “A apărut al doilea număr din această miraculoasă revistă de cultură.
Miraculoasă, prin numărul mare de colaboratori şi prin excelentele condiţii grafice în care se
tipăreşte.” Revista literară Bugeacul, din Bolgrad afirmă că “Pagini basarabene, an. I, nr. 1,
Chişinău, este cea mai vastă şi mai valoroasă din Basarabia. (p.146).

Revista în discuţie se preocupă în primul rând de realităţile basarabene: istorie, cultură,
literatură. În paginile ei se publică proză, publicistică şi versuri, însă periodicul nu are un critic
literar. Colaborează scriitori basarabeni şi din alte părţi ale ţării, învingând provincialismul
îngust şi sentimentul păgubos al patriotismului local care se manifesta în epocă, la alte publicaţii.
Reţinem câteva nume: proză - B. Iordan, Leon Donici, Titus Hotnog, Gib I. Mihăiescu,
Laurenţiu Fulga, Lucia Demetrius, Anton Holban, Al. O. Teodoreanu, Carol Ardeleanu; versuri
- Matei Alexandrescu, Tina Arbore, Gh. Banu, Dem. Basarabeanu, Vlaicu Bârna, Radu
Boureanu, Ion Buzdugan, Vladimir Cavarnali, N. F. Costenco, Magda Isanos, B. Istru, G.
Meniuc, I. Minulescu, Narcise Negrescu, I. Pillat; pagini de publicistică - Em. Bucuţa, Petre V.
Ştefănucă, E. Lovinescu, D. Ţintea, Cezar Petrescu, Anton Balotă, Tatiana Găluşcă, E. Gane, C.
Săteanu.

Concluzia lui Iordan Datcu este că “Peginile basarabene” au însemnat o dată
memorabilă în istoria presei literare basarabene, a celei româneşti în genere.” (p.147).

Modul, în care Iordan Datcu prezintă câteva cărţi şi autori basarabeni mai vechi sau mai
noi, merită de asemenea, atenţia noastră.

Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusească (p. 168-
170) constituie un studiu important care apare la Chişinău în 1923 şi este reeditat abia după 70
de ani, în 1993, tot acolo. O trăsătură de bază a acestui studiu este caracterul lui polemic şi bine
documentat. Autorul combate ideile antiromâneşti ale ruşilor şi ale celor aserviţi puterii ruseşti,
evidenţiind prin date documentare concrete, relele şi nenorocirile aduse de ocupaţia rusească
locuitorilor Basarabiei. Ediţia din din 1993 s-a tipărit în 50.000 de exemplare având rolul de a
dezvălui oamenilor adevărul despre istoria Basarabiei în vremea ocupaţiei ruseşti din perioada
1812-1918.

Nicolae Corlăteanu în Răspântii (p. 239-240) prezintă destinul său şi al generaţiei sale,
al patruzeciştilor, născuţi şi formaţi în ţara întregită şi apoi constrânşi de blestematul an 1940
să trăiască vreme de 50 de ani sub îngrozitoarea ocupaţie ruso-bolşevică. Autorul vrea doar atât:
să contribuie la cunoaşterea mai bună a acestei generaţii, a condiţiilor istorice în care a evoluat.
“Nouă basarabenilor şi bucovinenilor mai în vârstă, ni s-au scos şi urmează să ni se mai scoată
ochii mereu, demonstrându-ni-se în fel şi chip carenţele. Ne dăm seama că împrejurările istorice
ne-au făcut să fim, poate, departe de ceea ce ar fi trebuit să fim. Nu totdeauna e vina noastră
că ne aflăm unde suntem.” (p. 240).

După 1990 în Basarabia, în cadrul unei vaste resurecţii culturale, are loc un proces de
restituire a valorilor clasice uitate, ciuntite, falsificate în anii ocupaţiei sovietice. Se tipăresc
volume din V. Alecsandri, Al. Russo, T. Maiorescu, Al. Vlahuţă, Petre V. Ştefănucă, Alexei
Mateevici, C. Stere şi mulţi alţii.

În cronica Alexei Mateevici, “Opere”, Iordan Datcu observă că “Studiul introductiv,
semnat de Efim Levit şi Sava Pânzaru, îl prezintă pe Mateevici în întreita sa postură: poet,
cărturar şi profet al Basarabiei. Este cea mai amplă şi mai adâncită examinare, din câte s-au
scris până acum, a personalităţii polivalente a lui Mateevici [...] şi în mod sigur cea mai bună
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ediţie de până acum din opera autorului poeziei Limba noastră.” (p. 175).
Încheiem prezentarea acestei cronici cu un citat cam lung, dar necesar. “Opera lui

Mateevici este a unui scriitor român. Foarte conştienţi de această realitate, autorii ediţiei şi ai
studiului introductiv o examinează din această perspectivă, punând capăt atâtor aprecieri
mutilante ale unei epoci nu prea îndepărtate. Este de altfel destul de semnificativ faptul că au
aşezat pe pagina liminară a cărţii această convingere, exprimată de poet în anul 1917, în primul
congres al învăţătorilor moldoveni din Basarabia, prilej cu care şi-a citit capodopera sa Limba
noastră:< Trebuie să ştim că suntem români, strănepoţi de-ai romanilor şi fraţi cu italienii,
francezii, spaniolii şi portughezii. Aceasta trebuie să le-o spunem copiilor şi tuturor celor
neluminaţi. Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă.>” (p. 176).

În articolul O ediţie C. Stere la Chişinău (p. 148-150), Iordan Datcu apreciază strădania
lui Vasile Badiu care oferă cititorilor o ediţie în cinci volume din opera lui C. Stere, conţinând
romanul În preajma revoluţiei, nuvela În voia valurilor (Icoane din Siberia) şi ultimul volum
În viaţă, în literatură... adună scrieri estetice, eseuri, evocări, studii juridice şi filosofice, cronici
politice şi articole pe teme istorice. La finele fiecărui volum se dă un bogat set de cronici despre
cărţile lui C. Stere, semnate de Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Şerban Cioculescu, G.
Călinescu, Mihai Ralea, Pan Hallipa, Vl. Cavarnali, Alexandru Donos etc.

Apreciind activitatea de editor a lui Vasile Badiu, care a scos şi o ediţie selectivă din
creaţia lui Gh. V. Madan, Iordan Datcu precizează că ediţia în cinci volume Scrieri din opera
lui C. Stere nu este una critică, “ci una de contact, cu meritele şi scăderile ei, meritul principal
fiind acela de a readuce în atenţie o operă semnificativă şi un scriitor şi un patriot care a
însemnat mult pentru Basarabia. “(p. 149). În continuare, autorul, folosindu-se de exemple
extrase din ediţia în discuţie, comentează o seamă de greşeli care scad valoarea reală a cărţilor
şi îngreunează sau chiar denaturează înţelesul firesc al textelor. El insistă asupra acestui aspect
pentru ca greşelile comise să fie cunoscute şi evitate în viitor.

***
A doua secţiune a cărţii: Documente literare, p. 509-534, e formată din şase materiale

conţinând: scrisori (Scrisorile lui Panait Istrati către Cezar Petrescu, p. 509 - 516); discursuri
(Arghezi şi Călinescu la Academia Română, p. 517 - 522); autobiografii (O autobiografie a lui
Aron Cotruş, p. 523 - 525); mărturii (Matilda Cugler-Poni depune mărturie, p. 526 - 528);
Mihail Sadoveanu, “Când am început a fi cercat de febra scrisului, p. 531 - 534) ale câtorva
condeie de seamă din perioada interbelică, prin care facem cunoştinţă cu atmosfera acelor ani
şi aflăm câte ceva despre viaţa şi creaţia scriitorilor respectivi.

***
Materialele care compun volumul de faţă sunt pagini de istorie literară şi nu o istorie a

literaturii române din perioada de referinţă. Ele au, deci, rostul de a ne pune în legătură cu
diferite aspecte vii ale evoluţiei creaţiei literare, pe când istoria literaturii ca lucrare ştiinţifică,
fie tratat, fie manual şcolar, fie curs universitar, prezintă epoca tot evolutiv, dar materialul este
structurat pe probleme sau teme importante prin studierea cărora se ajunge la concluzii şi
generalizări de ansamblu, închegând o viziune largă în timp şi spaţiu. Această deosebire dintre
particular şi general ne serveşte ca argument pentru a evidenţia personalitatea şi importanţa
unei cărţi ca cea despre care vorbim şi ne îndeamnă s-o recomandăm tuturor celor interesaţi de
fenomenul literar românesc din ultimele cinci decenii.


