
 

 

 

Jeni Acterian și valoarea nerealizată1 

 
Odette ARHIP* 

Cristian ARHIP 

 
Keywords: Jeni Acterian; autobiographical literature; discourse; style; 

cultural background 

 
Memorialistica nu constituia un domeniu-vedetă al cercetărilor și al studiilor 

de specialitate, dar a câștigat teren în ultimele decenii: 

Nu doar atacurile asupra biografismului, ci și neîncrederea postmodernă în 

capacitatea istoriei de a reda în mod adecvat evenimentele trecutului au consolidat 

interesul din ce în ce mai mare pentru tematica memoriei, atât în mediul academic, cât 

și în mediul culturii populare (Ciorogar 2017: 11). 

Aceasta arie de interes restrâns a fost considerată de către unii un instrument 

auxiliar pentru a da contur vieții unei personalități. Și în cazul fraților Jeni și Arșavir 

Acterian, paginile de jurnal nu sunt, desigur, proiecții obiective, ci oferă perspective 

prietenoase despre experiența vieții personale. Prezenta contribuție își recunoaște 

vina de a face uz în exces de citate, explicația venind din dorința de a lăsa să se facă 

auzit prisosul de energie spirituală a fraților Acterian. Despre ei se știe puțin și de 

către puțini pentru că ambii nu s-au realizat cum ar fi meritat legitim, confirmând 

spusa amară a lui Cioran referitoare la înzestrarea excepțională a cuiva care nu 

reușește să învingă neglijabilul: „Avea ceva genial în el fără îndoială. Într-un fel, 

cred că-i mai bine că n-a făcut nimic în viață. Numai mediocrii se realizează” 

(Cioran 1995: 56). Totodată, contactul cu stilul lor de a gândi și de a scrie oferă 

posibilitatea de a conștientiza oaza morală pe care au plăsmuit-o sufletele celor doi. 

Tânăra greu de mulțumit Jeni Acteriana fost o intelectuală adevărată, oricât de 

uzată e această sintagmă. Are o biografie dezvăluită prin intermediul jurnalului și a 

dus o viață desfășurată în gândire, cu multe leziuni spirituale, deziluzii și faze 

dramatice. Regretabil, inteligența sa sclipitoare a stat în opoziție cu destinul ei. 

Jurnalul, publicat la editura Humanitas, îi facilitează cititorului familiarizarea cu 

această reprezentantă remarcabilă a societății bucureștene interbelice, conștientă de 

importanța scrierii pe care o lasă posterității. A fost o femeie frumoasă, inteligentă, 

două calități rar găsite împreună. Nu împărtășim felul în care a fost portretizată în alt 

studiu ce i-a fost dedicat într-un volum consacrat memorialisticii –„o luciferică, o 

demonică” (Maxim 2017: 255). De asemenea, apreciem ca eronată părerea că 
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jurnalul ar fi „egolatru” (ibidem), autoarea având o istețime care mereu s-a asociat 

cu modestia. 

A fost, de altfel, adorată de familie, colegi, prieteni pentru frumusețe, 

sclipirile geniale ale observațiilor, nu în ultimul rând pentru maturitatea precoce a 

gândurilor, impresiilor, faptelor. În paginile de confesiune și de amintiri ale fratelui, 

Arșavir Acterian, se regăsește aceeași neîmpăcare cu faptul că acea ființă, cu minte 

sclipitoare, nu s-a putut împlini ca femeie și din punct de vedere profesional. Viața 

sa a fost curmată de suferințe multiple, în noaptea de 28 spre 29 aprilie 1958: „Toată 

strălucirea de foc a ochilor ei se stingea” (Acterian, A. 2008: 140). Părerea coincide 

cu cea a lui Jeni însăși care, de la 17 ani, recunoștea că nu reușește să combine 

luciditatea, nefericirea, sprinteneala minții cu vârsta. Era conștientă că „viața trece, 

trece...” (Acterian J. 2007: 61). De asemenea, în permanență, presimțind sumbru, a 

mărturisit: „Nu mi-e teamă de moarte propriu-zis, ci de perioada fizică pe care o voi 

trăi în toate etapele sale” (ibidem: 192). Era trist de conștientă că nu putea controla 

nimic din viața sa, în pofida educației și a inteligenței: „Suntem obișnuiți să gândim 

că viața noastră noi o facem. Totuși, am sentimentul că sunt o păpușă care suportă 

tot ce-i este dat să suporte” (ibidem: 182). Frecvent, a meditat la ultimele momente 

și la modul în care oamenii își irosesc clipele prețioase de viață:  

De ce oare ne resemnăm în fața tuturor lucrurilor, în afară de faptul de a 

rămâne neștiutori în fața misterelor eternității? Din cauza speranței, care este izvorul 

tuturor lașităților noastre (ibidem: 174). 

În ceea ce privește propria viața, fratele a fost extrem de apatic, delăsător:  

Uitasem că e azi ziua mea de naștere, o zi ca toate celelalte. Anca și Petre, care 

au cultul – după mine excesiv – al zilelor festive, mi-au reamintit că sunt de 63 de ani 

pe pământ (Acterian A. 2008: 248). 

Dacă viața lui Jeni a fost o sinecdocă, spiritul ei a fost o hiperbolă. Încercând 

o comparație cu stilurile arhitectonice, se poate ajunge la concluzia că jurnalul 

fratelui ar fi încadrabil în stilul romanic (durabil, cu aspect impresionant și forme de 

expresie sobre, raționale), în vreme ce acela al lui Jeni e cucerit de un rococo, cu  

specifica opulență de trăiri, impresii, detalii ale gândirii, curbe ornamentale ale 

frazei și ale compoziției confesive. De asemenea, din punctul nostru de vedere și 

revenind la comentariile Natașei Maxim, nu remarcăm nicio asemănare stilistică 

între Jeni și Sylvia Plath, indiferent dacă ne referim la poezii, la romanul terminat 

(Clopotul de sticlă) al autoarei americane sau la cel lăsat nedefinitivat. Nu am găsit 

și nu ni s-au oferit argumente pentru asocierea existentă în fraza următoare:  

Sylvia Plath, Jeni Acterian sunt la fel de angoasate de ideea morții, precum 

Pavese sau Kafka [...]. Întâlnim aceleași angoase, aceleași fobii, același imaginar 

morbid, indiferent de gen (Maxim 2017: 256). 

În primul rând, așa cum a exprimat prea bine Emil Cioran, „Femeile au o 

finețe psihologică, rezultat al sclaviei milenare” (Cioran 1995: 178) și nu agreează 

abisul lexical al patologicului bolnăvicios; grație datului genetic al femininului, 

femeia se asociază cu începutul, cu nașterea, cu viața nouă. Paginile memorialistice 

ale lui Kafka, ale lui Pavese (Meseria de a trăi), la care îl adăugăm, de pildă, pe 

Aitmatov (O zi mai lungă decât veacul), sunt, într-adevăr, explorări interioare 

14



copleșitor de dure, efectuate cu un risc asumat al recluziunii în spațiul subiectiv și al 

unei înstrăinări de lumea concret-obiectivă. Jeni Acterian exersează, pe fiecare 

pagină, sensul nou, încercând o altă analiză a amintirilor, plăcerilor, oamenilor. 

Totodată, am căutat explicații pentru permanenta asociere a numelui ei cu cele ale 

autorilor care au comis suicid, dar nu am găsit. Această râvnă a legăturilor, a 

asemănărilor ne-a amintit de pasiunea unora pentru taxidermie. Jeni a iubit viața, 

activitățile neîncercate, relațiile netocite, drumurile nebătătorite etc., într-un mod 

declarat explicit, repetat: 

Tânjesc după ceva nou. Tare aș vrea să nu mai fiu obligată să fac aceleași 

gesturi toată ziua. Să călătoresc în țări necunoscute sau măcar prin locuri necunoscute, 

să văd oameni necunoscuți. Să ascult alte voci, alte limbi (Acterian J. 2007: 40). 

Ea a fost înconjurată de oameni care o admirau, o simpatizau ori o iubeau, dar 

ea s-a adăpostit în lecturi, spectacole, studii, meditații extrem de mature: „Nu 

suntem decât niște cârpe murdare muiate în suferință și în luciditate” (ibidem: 177). 

Nu avea încredere în anturaj. Păstra pentru sine impresiile intime, realizând că se 

impune a fi ipocrită, distantă, discretă, deoarece „oricare ar fi ideile tale, bune sau 

rele, ele sunt mai întotdeauna rău interpretate” (ibidem: 60). Același gen de mici 

bucurii au luminat și zilele fratelui: „Mi-au apărut, în sfârșit, în Almanahul literar, 

amintirile despre Ion Barbu, din păcate trunchiate” (Acterian A. 2008: 270). 

Temele dominante ale jurnalului lui Jeni sunt: dorința de a se realiza, de a găsi 

iubirea și de a nu fi dezamăgită; pe data de 1 ianuarie 1934, consemna: „Aș vrea să 

cunosc un om care să nu mă dezamăgească” (Acterian J. 2007: 62). De pildă, o 

observație a Mariettei Sadova, soția fratelui ei, Haig, a rănit-o pentru că făcea 

referire la imposibilitatea părinților de a-i plăti taxele pentru continuarea școlii. 

Educația și-a desăvârșit-o singură prin lecturi intense, selective, atracție pentru 

limbile străine, frecventarea celor mai bune spectacole, concerte, întâlniri și discuții 

cu cei mai cultivați și talentați oameni ai momentului: Mircea Eliade, Nae Ionescu, 

Eugen Ionescu, Mircea Vulcănescu, Alexandru Dragomir, Emil Cioran, Petre Țuțea, 

Petru Comarnescu, Clody Berthola, Alice Botez, Cella Delavrancea, Lucia 

Demetrius etc. 

În ciuda acestei vieți sociale bogate și a relațiilor cu persoane remarcabile, era 

mereu în căutare de mai mult pe plan personal: „Mi-am pus o țigară între buze și am 

pornit să rătăcesc ca un suflet suferind dintr-o cameră în alta” (ibidem: 66). Observa 

și comenta plictiseala cu un umor de un comic subtil, ca un factor care ar putea să îl 

agaseze pe eul ei viitor, determinându-l să citească mai multe pagini, să meargă la 

mai multe examene: „Urez eului meu viitor să nu se plictisească ca eul meu prezent” 

(ibidem). A subscris la multe afirmații mature ale autorilor pe care îi citea (Joseph 

Delteil): „Experiența și bătrânețea sunt cei mai redutabili microbi ai omului” 

(ibidem: 65). De asemenea, a manifestat un pronunțat simț critic și auto-critic – 

„Sunt prea bătrână și prea tânără” (ibidem: 159) – precum și discreție, încercând să 

își disciplineze viața: 

Trebuie cu orice preț să termin cu mondenitățile. M-am săturat de ele. Nu sunt 

făcută pentru așa ceva. Fiece glumă pe care o aud mă jenează și fiece prostie pe care o 

pronunț mă paralizează; fiece efort de conversație mă seacă și fiece râs se transformă 

în grimasă. Și la ce bun toate acestea? Ca să mă plicitisesc și să sufăr. Dacă ai în față 
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oameni inteligenți, nu reușești, de cele mai multe ori, să lași o punte a inteligenței spre 

comuniune. Dacă ai în față cretini, la ce bun să faci eforturi? (ibidem: 131). 

Prevăzând impresionant imposibilitatea de a se realiza pe plan profesional, a 

aruncat vina tot asupra ei: „Am conformație de om ce va rata. Sunt leneșă, comodă, 

egoistă și fără prea mare energie” (ibidem: 346). Această părere a fost o constantă a 

vieții sale: 

Mă irosesc, dar n-am ce face. Singura mea consolare, dacă asta poate fi o 

consolare, este că nimic din ce mi se întâmplă nu e din vina mea. Nu m-am vrut așa, 

nu mi-am vrut viața așa și continui să nu mi-o vreau așa. Târăsc după mine 

sentimentul mediocrității. Mediocritatea pe care o simt în oamenii cu care vin în 

contact, o simt în viața pe care o duc, în cuvintele pe care le scriu ori le spun (ibidem: 

393−394). 

A scris cu patos, sinceritate și a oferit atât de multe detalii interesante despre 

universul intelectual al unui București febril, despre părerile unor minți sclipitoare 

ale veacului, exact așa cum au procedat și alți consacrați autori de jurnale: Virginia 

Woolf, Kafka, James Joyce, Elias Canetti, Julian Green, Liviu Rebreanu, Mihail 

Sebastian etc. Există o observație severă și formulată abrupt în paginile semnate de 

Eugen Simion. Conform acesteia jurnalele ar fi scrise de autori printre care „domină 

celibatarii, orfanii, femeile singuratice, adolescenții bolnavii, exilații, marginalizații, 

cei care trec printr-o criză morală sau religioasă, indivizii nefericiți” (Simion 2005: 

35). Oare în ce categorie s-ar plasa criticul însuși, ca autor al volumului Timpul 

trăirii. Timpul mărturisirii. Jurnal parizian? De altfel, în volumul Memorialistica 

românească între documentul istoric și obiectul estetic (Crețu, Ichim, Clim 2017), 

semnatarul unui studiu, I. Milică reamintește corect ceea ce cu toții știm: 

Caracterul inițiatic al multor scrieri din specia memoriilor este decelabil dacă 

se ține seama nu numai de faptul că memorialistul reconstituie, nu neapărat în ordine 

cronologică, scene semnificative fie din scurgerea propriei vieți (din acest unghi, 

textul său poate fi considerat o formă de Bildungsschrift), ci și de faptul că cititorul 

este ispitit la reflecții de natură autoscopică ce, în procesul de lectură, își au izvorul în 

exemplaritatea scenelor și întâmplărilor înfățișate de memorialist (Milică 2017: 268). 

Există și alte notații, pe care le apreciem ca incorecte, în contribuția deja 

amintită a Natașei Maxim: „În jurnalul lui Jeni Acterian persoana a doua este un tu 

generic, impersonal” (Maxim 2017: 257). Orice curs de stilistică sau manual de liceu 

conține această informație care rămâne a se remarca doar prin banalitate. De 

asemenea, autoarea în cauză îi aplică lui Jeni Acterian o etichetă eronată referitoare 

la stil apreciindu-l ca „stendhalian” (ibidem: 256). Scriitorul francez s-a evidențiat 

prin insensibilitatea intenționată, ceea ce este departe de a fi adevărat în cazul 

diaristei românce. Paginile ei sunt pline de atașament, de bucuria vieții, de idei apte 

să consterneze până și mințile cele mai progresiste din orice moment istoric. Mai 

mult, nu găsim nicio asemănare între d-șoara Acterian și Anton Pann, așa cum 

susține aceeași cercetătoare: „Jeni Acterian devine un Anton Pann care taxează toate 

personajele limitate” (ibidem: 260). Încercând să găsim o explicație, consimțim, din 

respect pentru Eminescu, că cel de al doilea a fost „isteț ca un proverb”, dar 

adăugăm că Jeni s-a impus ca o frumoasă furtună de idei sprintene, controverse 

respectuoase, ca o luptătoare redutabilă împotriva depresiei, fanatismului maniacal 
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și alte tare ale psihicului pe care le găsim înșiruite în studiul citat, parcă doar în 

calitate de pretext pentru subcapitolul despre Kierkegaard (o dominantă a 

preocupărilor de cercetare ale Natașei Maxim, dar nu ale lui Jeni!). De altfel, 

filosoful în cauză e menționat doar de câteva ori în jurnal și numai în comentariile 

referitoare la alte persoane. Jurnalul lui Jeni reflectă diversitate sentimentală, 

abordare și simțire deosebită zilnic, uneori chiar în funcție de momentele zile. În 

cazul gânditorului danez, expresivitatea e de o monotonie pe care au remarcat-o 

mulți – cităm pe unul dintre cei care au susținut acest lucru pentru a întări 

obiectivitatea constatării noastre: „În cartea vieții lui, capitolele seamănă monoton 

între ele” (Dumitrescu-Codreanu 1981: 61). 

Perspectiva critică evidentă a lui Jeni Acterian era, poate, ranforsată de 

contactul zilnic cu persoane de o inteligență incontestabilă. Eugen Ionescu a vizitat-

o după publicarea celebrului Nu, o carte care a provocat deopotrivă valuri de 

polemici, dar și de admirație. Vizitele lui erau dese și stârneau hohote de râs, 

eveniment rar în viața autoarei: „Spre seară a venit Eugen. Am spus prostii și am râs 

cu poftă” (Acterian J. 2007: 103). De obicei, ea își dorea „un colț în care uneori poți 

plânge singură atunci când toată lumea o vede pe Jenny râzând” (ibidem: 105). 

Aprecia umorul inteligent al lui Ionescu, care îi determina pe toți să facă abstracție 

de urâțenia lui. Și fratele i-a împărtășit admirația peste decenii, când renumitul 

Ionesco publica operele celebre. Iată ce a notat după lectura proaspătului volum 

Căutarea intermitentă, într-o scrisoare către autor: 

Dragă Eugen, ți-am citit cartea fără să o las din mână. Te-am regăsit aidoma cu 

cel de odinioară, dinainte ca eu – apoliticul, gandhistul și anonimul atlet al absolutului 

– să fi devenit o bucată de vreme lepros, spre marea și justificata ta furie (Acterian A. 

2008: 489). 

De asemenea, pe 13 decembrie 1970, Arșavir își amintea:  

Pe un album de familie pe care furii mi l-au șterpelit, Eugen se caricaturiza sub 

chipul unui clovn: un clovn tragic, mărturisitor elocvent al întregii sale vieți și al 

întregii sale opere (ibidem: 267). 

Totuși, pentru frate, prezența lui Eugen Ionesco era intimidantă, frazele 

trădând un ins mereu în defensivă: 

Cu nici un chip însă n-aș schimba poziția mea cu a lui, chiar dacă aș vrea n-aș 

putea. N-am cu ce. N-am stofă, nici vocație, nici entuziasm pentru a fi celebru 

(ibidem: 220). 

Firește că a primit rezonabil obiecțiile întemeiate, sfaturile aproape părintești 

ale prietenilor bine intenționați, consolidând solidaritatea umană. Astfel, a înțeles 

corect intenția lui Petre Țuțea de a-l implica constructiv în educația lui, în sensul 

amplu comentat și de către Tom Nichols:  

Studenții trebuie să fie cooptați în propria educație mai mult decât ca 

observatori și receptori ai informației. Implicarea și dezbaterea constituie forța 

mortice (Nichols 2019: 116). 

Reacția lui Arșavir la criticile oportune și sprijinitoare ale celui menționat a 

fost una sigură, cooperantă: 
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Îmi amintesc că Petre Țuțea […] m-a făcut cu ou și cu oțet […], dar lăsându-

mă să înțeleg că umblu cu capu-n nori (ceeea ce în bună parte era adevărat) și că are 

el ac de cojocul meu ca să mă lecuiască de gărgăunii pe care îi așterneam pe hârtie, ba 

îi și publicam (Acterian, A. 2008: 220–221). 

Împreună cu Eugen Ionesco, Jeni făcea lungi plimbări, dar același obicei a 

fost întreținut și cu Emil Cioran, Mircea Eliade, Emil Botta ș. a. Simțea nevoia să se 

înconjoare de prieteni, oameni speciali, care să îi stimuleze inteligența, alături de 

inițiative și activități contrare mizantropiei de care o găsește vinovată aceeași N. 

Maxim. Iată dovada în mărturisirea autoarei: „[…] cred că, dacă ar lipsi și prietenia, 

viața ar fi de nesuportat” (Acterian J. 2007: 150). Aceștia aduceau stabilitate în viața 

ei de pustnic, cu mici escapade la concerte, expoziții, spectacole. Fiecare pagină se 

distinge prin detalii captivante, capitalizând atenție din partea cititorului pe care îl 

obligă des la o relectură. Ceea ce se petrece se aseamănă cu recitirile teoretizate de 

Matei Călinescu (Călinescu 2017: 39). Textul, șantier al memoriei în spațiul intim al 

jurnalului, întrerupe axa sintagmatică, orizontală, a operei, lectura făcând apel la 

diacronia asocierilor, combinărilor ori la reuniri de idei reținute din ambele jurnale 

pe care le consolidează într-un conglomerat spiritual. 

Structural, jurnalul fratelui are aspectul unei adevărate construcții gotice, cu 

numeroase firide, ogive în care cititorul descoperă o individualitate puternică ce 

înregistrează, cu fidelitate absolută, tribulațiile sufletului: 

Nu văd în trecutul meu decât lungi tristeți, tăiate de violente disperări și zile 

întregi de întunecată și neputincioasă plictiseală. Tot restul prea mărunt și cotidian, și 

nimic cu adevărat important (Acterian A. 2008: 224). 

Paralizia vieții cotidiene o enerva pe Jeni; orice imperfecțiune o indispunea: 

„M-am intoxicat de viața asta agitată și, în același timp, sterilă, de faptul că n-am o 

secundă liberă și totuși nu realizez nimic” (Acterian J. 2007: 369). La un concert 

susținut de George Enescu, era nemulțumită: „Concertul de marți seara al lui Enescu 

a fost slab. Din cauza lui Gherea, care acompania prost, și din cauza publicului, care 

făcea gălăgie. Cădeau pe jos, răsunător și cu răsunet în nervii mei, tot felul de 

obiecte: binocluri, face-a-main-uri, poșete etc.” (ibidem: 146). Peste ani, când exista 

deja Festivalul Enescu, fratele lui Jeni preciza, cu aceeași acuitate, după ce a audiat 

prestația magistrală a unui promițător violinist armean, Ruben Agaronian: 

Pentru prima oară am fost cu adevărat mândru cu armenia mea. […] L-am 

ascultat electrizat și vădit emoționat interpretând o sonată de Enescu… Prea de tot 

aplaudat după fiece bucată. Fără precedent. Nu era un simplu interpret inspirat. 

(Acterian A. 2008: 247–248) 

În mod uzual, Jeni mergea deopotrivă la piese de teatru, spectacole de balet, 

filme, urmărind, critic și cu atenție, de pildă, cariera de actor și de regizor a lui 

Charlie Chaplin: „Am văzut Timpuri noi cu Chaplin. Nu e grozav. Și iată… e tot ce 

am de zis” (Acterian J. 2007: 125). Părerea severă, împărtășită fără ezitare, despre 

cel care e considerat unul dintre cei mai importanți actori și regizori ai secolului XX, 

iar filmul în cauză, Modern Times, o capodoperă, probează inteligența sa riguroasă. 

Pe 27 mai, adnota la fel de dezaprobator: 
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Infect spectacolul cu The Voice of the Turtle … Nina Diaconescu – vulgară, 

Radu Beligan – șters. Toate subtilitățile sufletești ale piesei de teatru dispar fără urmă. 

În schimb, a apărut o lubricitate pe care nu știu de unde au luat-o. Probabil contribuția 

personală a Ninei D.… (ibidem: 413). 

La fel se manifestă și când plăcerea intelectuală o domină:  

„Am citit Joc secund de Ion Barbu. Cel mai formidabil poet român. E cu 

adevărat extraordinar. N-am reușit încă să-i înțeleg toate poeziile. Dar cele pe care le-

am înțeles sunt formidabile” (ibidem: 108). 

Lecturile îi ocupă zilele și nopțile, recunoscând că se întâmplă în detrimentul 

realității: „Ce frumos și poetic sună: literatură. Ce monoton și pământește vulgar 

este: realitate” (ibidem: 323). Interesul pentru fenomenul teatral a fost o 

caracteristică a familiei. Arșavir Acterian obișnuia a fi prezent la manifestările 

remarcabile ori măcar notabile, urmărind, în special, cariera lui Liviu Ciulei, care a 

fost prieten și cu Jeni. În urma unui spectacol de la teatrul Odeon, el nota: 

Toate acestea spuse cu mult și reușit umor, cu transfiguratoare poezie și într-un 

ritm îndrăcit de o echipă de actori talentați, bine struniți de Liviu Ciulei, a cărui 

fantezie spumoasă n-a eludat tragicul, ba chiar l-a reliefat cu pregnanță și cu 

emoționant simț estetic (Acterian A. 2008: 258). 

Timpurile, caracterele, evenimentele au fost surprinse cu o vioiciune și o 

pătrundere magistrale, prin desfășurarea unor procedee stilistice diverse, starea de 

spirit oscilând între comic și patetic, trecând de la dramatic spre grotesc, în pagini 

contopindu-se subtilitatea analizelor psihologice cu o exactitate verbală demnă de 

Flaubert. Iată o adnotare din 24 ianuarie 1940: 

La ce servește luciditatea decât la a-ți otrăvi viața și a te face incapabil pentru 

altceva decât pentru suferință? Este adevărat că asta ne dă un fel de satisfacție 

superioară. Faptul că vedem limpede în unele colțuri unde oamenii în general nu fac 

decât să se împotmolească în prostii și iluzii ne dă o conștiință oarecum a 

superiorității noastre. Amară însă superioritate, și asta numai când ne confruntăm cu 

vulgul (Acterian J. 2007: 286). 

De asemenea, pentru ea esențial a fost să înțeleagă, iar scrisul zilnic făcea 

parte din protocolul înțelegerii cu o foarte modestă atitudine. A fost mereu bine 

ancorată în viața personală, care s-a contopit cu cea a secolului, cu marile tragedii 

ale acestuia: războiul care îi va răpi temporar fratele, năruirea societății românești 

ajunse la un nivel maxim de dezvoltare și civilitate etc. Toate s-au sincronizat, din 

păcate, cu ruinarea personală – începuse o carieră de regizor (ajutată de Mircea 

Vulcănescu), dar boala, consumul interior au pus punct, la doar 41 de ani, acelei 

vieți, care ar fi putut aduce valoare intelectuală incontestabilă. Jeni Acterian a fost 

mereu în dialog cu ea însăși, adâncindu-se des într-un labirint polemic cu propriile 

limite. Concomitent, am susține constatarea că Jeni-Orfeu conștientiza că nu o va 

putea readuce pe Jeni-Euridice. 

Nu pot citi nimic. Și, când mă violentez totuși s-o fac, nu reușesc decât un act 

mecanic. Citesc, dat totul rămâne la suprafața creierului. Nimic nu mișcă în mine, 

adânc. Un fel de moarte a inteligenței (ibidem: 287). 
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O adevărată fanatică a simțului critic, aplicat, în primul rând, asupa ei însăși, 

Jeni se deschidea viitorului și detesta lentoarea contemporaneității în care se simțea 

captivă: 

Sunt tristă ca o bonetă de noapte și asta mă enervează. Din pricina a tot. Aș 

vrea să-mi schimb pielea, aș vrea să-mi schimb viața, aș vrea să-mi schimb soarta, 

eterna nostalgie, eterna mișcare. Acest sărman creier nenorocit pe care îl am pentru ce 

fac cu el poate că ar fi mai bine să fie mai stupid (ibidem: 372). 

Utilizarea anaforică a sintagmei „aș vrea să-mi schimb” conturează, cu forță 

stilistică, ideea, conferind și simetrie textului. Igiena intelectuală a intervenit spontan 

în viața sa și a subscris permanent la această impresionantă pledoarie în favoarea 

spiritualității, demonstrând vitalitatea autoarei:  

Îmi iau în fiecare zi câte o carte. Chiar dacă nu citesc sunt înconjurată de ceva 

al meu și asta îmi dă absurd certitudine că nu m-am tâmpit complet, că e numai puțin 

și temporar (ibidem: 338). 

Printr-o anume modalitate de dedublare, a făcut constant radiografia critică a 

sinelui: 

Toată viața am vrut luna pe chestiunea aceasta și din cauza aceasta n-am avut 

nici pământul. Și dacă voi continua să vreau luna – lucru care mi se pare inevitabil, 

dată fiind structura mea nenorocită și excesivă – n-am să am nimic (ibidem: 492). 

Jurnalul ei oferă o impresie divizată: de operă, dar și de acțiune, de faptă. 

Trăiește fiecare zi, orice întâlnire, fiece dialog cu voracitate ironică. Uneori, 

pesimismul apăsat a intrat în competiție cu cel al lui Cioran, între cei doi existând 

admirație reciprocă, dar și ceva mai mult decât prietenie: 

Suntem atât de bine acoperiți de această murdărie care se numește viața 

noastră socială, că ne trebuie forțe mai mari decât le posedă hoiturile noastre cu lașele 

lor puteri spre a ne scutura de murdărie (ibidem: 492). 

Cioran i se confesa că „a atins maximum de luciditate”. De altfel, au 

corespondat intens, iar ultima scrisoare, consemnată în finalul jurnalului, este cât se 

poate de edificatoare pentru soarta acestei tinere, dar și a familiei ei. Cioran îi scria 

de la Paris, unde se afla deja de zece ani, nemaiprimind informații de la nimeni decât 

sporadic: 

Am fost nespus de fericit c-aveți vești de la Haig, de la omul cel mai bun pe 

care l-am cunoscut vreodată [...] Am auzit că Arșavir este modest funcționar nu mai 

știu unde. Aș vrea să aflu de asemeni dacă Țuțea a rămas tot genial? Cu Mircea 

(Eliade) vorbim des despre voi. Eventualitatea revederii, din păcate, îmi pare de 

domeniul utopiei. Vorba ăluia – n-a fost să fie (ibidem: 526–527). 

Într-adevăr, el nu o va mai revedea pe Jeni. Arșavir a pendulat între o soartă 

de Sisif la Canal (deținut politic din 1959 până în 1964), deținut la Jilava, Aiud, și 

postura ceva mai senină de jurnalist, avocat, memorialist, dar oricum nu la nivelul 

pentru care îl recomandau cultura și înzestrările intelectuale. O vreme a făcut analize 

într-un laborator, ceea ce l-a provocat la comentarii la fel de pesimiste ca ale surorii 

sale cu privire la soarta oamenilor: 
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Totul e precar, provizoriu, fragil în condiția lor, întocmai ca și în condiția 

noastră, mai suportabilă, a oamenilor, un timp nebântuiți de boli nimicitoare, neavând 

deci sentimentul acut, fizic al perisabilității noastre (Acterian A. 2008: 163). 

Era de o sensibilitate incontestabilă, fiind profund afectat de emoții cauzate 

până și pe cele mai nevinovate căi: 

Iar am sentimentul că sunt un criminal involuntar, dar nu mai puțin criminal. 

[...] de la primii pași observ pe jos o mișcare extrem de vioaie a unei puzderii de 

furnici. Am încercat să dau ocol, dar zadarnic, peste tot era același furnicar. Oriunde 

m-aș fi îndreptat, înainte, înapoi, la dreapta, la stânga, fiecare pas al meu, fiecare talpă 

așezată pe asfalt echivala cu o hecatombă de furnici (ibidem: 322) 

Jeni Acterian a avut o relație specială cu Alexandru Dragomir, evident 

îndrăgostit de ea. Fostul doctorand al lui Heidegger nu beneficia de sentimentul 

reciproc din partea lui Jeni, care nota, aproape crud, pe 4 mai 1946: „Alexandru stă 

la mine ca un mort de aseară. Mi-e scârbă că o scriu, dar asta e. A murit ieri după-

amiază, dar hoitul e încă acolo” (Acterian J. 2007: 408). Chiar sentimentul dragostei 

a fost unul contradictoriu, dureros pentru Jeni: 

Mă întreb dacă îl iubesc. Asta nu poate fi iubire. Sau îmi închipui că un om 

care iubește e tot timpul plin de dragostea lui. Asta trebuie să îl preocupe toată 

vremea. Și tot ce face trebuie să fie impregnat de această dragoste. Eu fac de-a lungul 

zilei tot felul de lucruri fără să mă gândesc la el. Și totuși, la un moment dat, gândul la 

el țâșnește în mine. Îi văd atunci fața, ochii, mâinile...și simt câteva minute un fel de 

elan inutil către el. Nu pot numi aceasta iubire. El mi se pare atât de departe... e totuna 

cu a iubi luna (ibidem: 184). 

Această detașare, obiectivare în raport cu ființa iubită e atipică pentru o 

femeie. În general, bărbații sunt atât de lucizi, cu discernământ în relațiile 

curtenitoare. Fiind conștientă de modul masculin de a gândi, femeia emancipată, cu 

un spirit matur chiar din adolescență, nu bate în retragere, ci demască bărbătescul 

care invadează și acaparează scena vieții: 

Este imposibil să nu trăiești unele clipe când tot chinul tău ți se pare absurd și 

gratuit și când, deodată, viața apare simplă și tu un caraghios nebun care-ți complici 

existența, chinuindu-te în mod gratuit pentru lucruri care nu sunt decât creația unei 

bolnăvicioase imaginații (știu bine că nu e cazul lui Al.) (ibidem: 207−208). 

De asemenea, recunoștea în baza propriilor observații analitice: „Cea mai 

bună probă că dragostea, așa cum aș vrea s-o întâlnesc, nu poate exista în realitate” 

(ibidem: 187). Judecata sa la adresa celui care va fi pus în valoroare ca filosof abia 

după 1989 a fost una aspră:  

Bietul Alex introdus la Versailles are ceva dezorientat și stingher și în același 

timp nesimțit și nu prea știe cum să iasă dintr-atâta eleganță. El credea că se duce în 

cocină și a intrat în viața mea (ibidem: 411). 

L-a privit mereu dintr-un unghi extrem de mustrător: 

Un om care, după gestul meu grav și uman din acea duminică, nu dă nici un 

semn de viață timp de două săptămâni și jumătate este fie indiferent, fie un caracter 
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atât de imposibil, de orgolios, de calculat și lipsit de spontaneitate încât devine 

aproape nenatural (ibidem: 409). 

Peste decenii, cititorul găsește o cu totul altă imagine în schița de portret 

făcută de Andrei Pleșu în postfața volumului care l-a prezentat pe Dragomir 

cititorilor români, intelectualilor în primul rând. El a fost omul care, cuibărit la 

ultimul etaj al unui bloc comunist din București, citea și scria filosofie după ce își 

termina tura în fabrică, reușind să se realizeze postum: 

După mulți ani de seminarii amicale, pe parcursul cărora domnul Dragomir ne 

uimea cu îndemânarea sa de a descompune analitic locurile și împrejurările comune, 

textele filozofice și platitudinile bunului-simț, s-a întâmplat, la un moment dat, spre 

sfârșit, ceva care, pe mine cel puțin, m-a uimit mai mult decât restul. L-am auzit 

întrebându-se brusc, cu aerul că face un bilanț laconic al îndeletnicirilor sale de o 

viață, dacă efortul filozofării are vreun sens (Dragomir 2004: 249). 

Dragomir s-a remarcat ca un spirit liber, pătrunzător, onest și de o sinceritate 

comparabilă cu stabilitatea credinței catolice, având în comun cu Jeni spiritul 

mușcător, luciditatea surprinzătoare. Aproape de sfârșitul vieții, Jeni a devenit o mai 

tandră parteneră de idei:  

Dragul meu Sănduc, am văzut o viață întreagă prin himere ca prin cupa de 

cristal strălucitor. Prima mea iluzie ți-am azvârlit-o ție ca pe o minge. Era născută din 

singurătate mea nesuportabilă (Acterian J. 2007: 444). 

Dacă fratele a avut un comportament franciscan, Jeni s-a bucurat de plăcerile 

vieții artistice intense din Bucureștiul care chiar era un mic Paris. De asemenea, a 

frecventat cursuri interesante (Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu apar des în 

menționări), a luptat pentru a nu fi răpusă de deznădejde, de visuri terne: 

Cred că dacă m-aș lăsa în starea aceea de decepție, aș muri de tristețe, dar mă 

agăț de orice, de faptul că în ziua aceea trebuie să mă duc la un spectacol oarecare sau 

să mă întâlnesc cu cineva, de faptul că am de citit cutare sau cutare lucru, și trec 

imediat în viață. (ibidem: 179). 

Nu a fost o feministă, ci o prezență feminină. Nu a avut apetit pentru politică 

(„Nu există ceva mai dezastruos în categorie estetică și, să zicem, intelectuală, decât 

o femeie proastă discutând politică” ibidem: 375), a prins din zbor ocaziile de 

dialoguri cu oameni aparte, detesta celebritatea, iar libertatea ei a construit-o, cu 

migală, după un precis proiect al conștiinței. A decretat cu multă judecată: „Viața 

noastră n-are cu adevărat mai multă importanță pentru noi decât un roman citit” 

(ibidem: 167). 

Talentul literar, sesizat anterior de atâția critici, se remarcă în numeroase 

pasaje din acest jurnal. Iată unul dintre acestea: 

Parcă-s gâște, păcatele mele. Așa cum sunt instalate (fiecare în urâțenia ei) în 

jurul mesei, parc-ar fi figuri de coșmar. Fac gesturi și râd grimasând groaznic, cu 

ochelarii sclipind pe vârful nasurilor, cu pomeții înroșiți de pasiunea jocului. Fac 

spirite sinistru de proaste și râd lung și apăsat la fiece glumă, cu repetarea de zeci de 

ori a unui același cretin lucru. Vorbesc tare, tare și când se apucă una să povestească 

ceva intervin deodată și celelalte în gura mare, întrecându-se să zbiere fiecare mai tare 

ca să domine vocile celorlalte. În timpul acesta, nimeni nu ascultă pentru simplul 
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motiv că toate vorbesc. Toate sunt obeze. Trupuri revărsate, fără formă precisă, un 

trunchi gros cu grăsime, debordând în față și în spate, înfășurat îndeobște în sinistră 

mătase neagră. Stau rigide pe scaune din cauza corsetelor, care nu reușesc decât să le 

facă și mai lipsite de formă (ibidem: 171) 

Desigur, nu ne putem adăuga la aceste păcate cu propria eroare de a adnota 

figurile de stil ca într-un comentariu literar. Ies indubitabil în evidență fluența frazei, 

harul scriitoricesc care o ajută să deseneze, prin cuvinte, un adevărat, tablou a la 

Bosch. Totodată, se distinge o dureroasă profunzime de sensuri, metaforă a rănii sale 

psihice, pe care Jeni Acterian a cercetat-o cu o scrupulozitate de medic aflat în 

căutarea leacului. În mod cert, afirmația nu se poate susține pentru toate paginile – 

există și pasaje drapate în prozaic: 

În scumpa mea Capitală e o căldură cum n-a fost de ani. 40 de grade la umbră 

în fiece zi. Sufocant. Din cauza căldurii simți că-ți stă mintea în loc. Nu mai poți 

gândi. Imposibilitate de a face cel mai mic efort de reflecție... (ibidem: 136). 

Remarcăm totuși simplitatea, concizia, propozițiile eliptice care exprimă nu 

doar stagnarea mentală, tributul plătit caniculei și turnurilor convenționale de frază, 

ci deopotrivă sinceritatea consemnării. Nimic nu e căutat, prețios. Stilul își păstrează 

în orice fragment prospețimea care impresionează mai mult azi decât atunci când a 

fost redactat jurnalul. În prezent, autorii scotocesc după rarul lexical, așa cum 

reproșa îndreptățit D. Irimia: „Poezia unor poeți pare a trece mai întâi nu prin inimă 

și nici prin intelect, ci prin dicționarul de neologisme” (Irimia 2017: 128). 

În schimb, fratele a recunoscut, onest și indirect, că nu a deținut acest dar, 

folosindu-se de un citat din Mishima:  

Nu iubesc literatura. Nu sunt un scriitor angajat, sunt un solitar și un solidar. 

Un solidar în felul fiecărui atom al unui cristal care poate rămâne independent 

(Acterian A. 2008: 267). 

Totuși, a demonstrat la superlativ o știință a despărțirii apelor, a disjuncției 

dintre bine și rău, valoare și non-valoare.  

Scriitura din cele două opere memorialistice relevă „metafore vii” (Irimia 

2017: 133), în sensul utilizat de către D. Irimia. Jurnalele sunt râuri semantice, 

colecții de informații și anale ale spiritelor energice care au oferit viitorului albumele 

de amintiri ale unei generații osândite la plafonare ori ratare. 

Nerealizarea fraților a fost sintetizată tot de Cioran, chiar dacă se referă 

explicit numai la femeia pe care a iubit-o și a admirat-o: 

Destinul tău de fată deșteaptă în Balcani mi se pare mai crud. În afară de 

dragoste și beție, ce se poate întreprinde în acel inavuabil Sud-Est? Nu vreau să spun 

că am rezolvat ceva pe-aici, dar scepticismul cere un cadru parfumat și frivol pe care 

l-am găsit, pe când a fi ros de îndoieli în spațiul valah e de-o tristețe fără soluție 

(Cioran 1995: 247–248). 

În concluzie, jurnalele lui Jeni și Arșavir Acterian cuprind pagini memorabile 

pentru paradigma literaturii memorialistice românești, oferind și două mostre 

exemplare de moralitate. Contextul politic mondial și național a împiedicat 

valorificarea educației, erudiției și talentului celor doi în cariere personale de 

excepție pentru care exista maxim de potențial. Paginile lor de confesiuni sunt 
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proiectate pe imaginea credibilă și incitantă a Bucureștiului interbelic cu numeroase 

personalități surprinse în ipostaze emblematice pentru pleiada de intelectuali români. 

Ambele scrieri oferă o rară posibilitate de a avea acces la informații corecte despre 

evenimente concrete din viața culturală a capitalei și a țării. Raportându-ne la alte 

studii, contribuția noastră oferă câteva opinii diferite despre personajul Jeni 

Acterian, care s-ar fi putut concretiza într-o personalitate artistică de referință. Cele 

două jurnale având, firesc, numeroase puncte de convergență, s-a încercat 

evidențierea aspectelor comune și a acelora diferite. Din păcate, esențialul se rezumă 

la imposibilitatea ambilor de a se împlini, în ciuda vocației gândirii și a scrisului cu 

care au fost generos înzestrați. 
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Jeni Acterian and the Unachieved Value 

Autobiographical literature is generally less studied by scholars. The two authors 

analyzed here, Jeni and Arșavir Acterian, faced an extremely difficult period of the 

Romanian history. Their daily notes highlighted their impressive intellectual sensitivity 

which nevertheless could not prevent their mundane failure. Both had a clear grasp, explicit 

or implicit, of their own value and of their destiny. They were also important witnesses of a 

whole generation of Romanian intellectuals unable to follow their normal professional paths. 
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Some of them became extremely popular and appreciated in the West, while others found it 

impossible to value their normal selves or to live a normal life. The analysis of these diaries 

has revealed many similarities. Firstly, they are both predominantly psychological in nature 

and struggled against injustice, defame, shameful concession. Secondly, they offer a great 

and valuable documentary information and testimonies about relevant events and people.  
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