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Jurnalul din vremuri de prigoană al lui Emil Dorian debutează prin descrierea
cadrului social politic al instalării efemerului guvern Goga. În jurul „Chestiunii
evreiești”, o constantă a acestor însemnări analitice, se problematizează încă de la
primele rânduri. Este descrisă starea de panică din rândul populației evreiești dictată
de măsurile rasiale radicale implementate de O. Goga și A.C. Cuza. Suprimarea
ziarelor „Dimineața”, „Adevărul” și „Lupta” reprezintă doar începutul unor măsuri
„calchiate” după cele germane luate la instalarea hitlerismului. Evreii au un statut
ambiguu:
Nu este lămurit ce suntem noi evreii. Oficial, după tratate, cum ar fi, de pildă,
ungurii sau sașii. Dar ce suntem? Români nu, minoritate nu. Suntem «capul care
primește pietrele» (Dorian 1996: 21).

Emil Dorian nu ține un jurnal convențional, nu povestește doar ce i se
întâmplă, prin ce încercări trece, ci face o analiză amănunțită a fenomenului
antisemit. Se raportează mereu la ce se întâmplă în alte țări, face adevărate studii de
caz pornind de la ce scriu ziarele actualității sau cele pe care le găsește în biblioteci.
Autorul reface traseul unor idei, le caută originea în anumite acte petrecute cu mai
multă vreme în urmă. România lui Emil Dorian e una a dezordinii totale, a
umilințelor suportate de evrei, a stării de limită ce-i vizează pe toți cetățenii țării,
indiferent de etnie. Naționalismul, echivalent în acest caz cu antisemitismul, nu
provine din rândurile populației civile – deși există manifestări și la acest nivel –, ci
dinspre clasa conducătoare ce se manifestă dictatorial, sub o aparentă formă
democratică. Autorul ajunge la un moment dat la o concluzie amară: „oamenii nu
mai au nevoie, de multă vreme, de libertate. N-au ce face cu ea. Libertatea te scoate
din viață, te dezaxează, te face steril. Pe când supunerea la o disciplină colectivă, la
ascultarea de un șef suprem își dă un conținut și o liniște” (Dorian 1996: 22).
Diaristul surprinde detaliat și cu mult dramatism epurarea evreilor din anumite
instituții publice, de pildă, eliminarea medicilor de la Asigurările Sociale, măsură a
cărei victimă ajunge să fie el însuși. Nu există nici un plan alternativ pentru evreii
rămași pe drumuri, cu excepția aceluia al părăsirii țării. Dar această populație
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incriminată pe criterii rasiale are, în cea mai mare parte a ei, conștiința românității.
Se simt români, au luptat în război ca români, s-au născut și s-au dezvoltat cultural și
social în România. În ceea ce-i privește pe scriitori, ei sunt legați totalmente de
limba română. Sunt scriitori români. Un eveniment important consemnat este
înființarea de către Emil Dorian a Fundației Culturale a Evreilor din România, cu
scopul de a aduna, de a concentra pe cei mai importanți scriitori și jurnaliști evrei.
La o primă întâlnire au luat parte Mihail Sebastian, Ury Benador, Al. Dominic,
Eugen Relgis, George Silviu, M. H. Maxy, Enric Furtună, I. Gropper, I. Peltz și
Lascăr Șarga. În urma discuțiilor, autorul trage o concluzie de ordin general privind
modul evreilor de a se percepe pe sine înșiși:
Este foarte ciudat acest fenomen care se observă numai în țara românească:
spaima de a-ți spune evreu! În toate împrejurările, și mai ales în cele de azi, deși își dă
seama de adevărul real, cărturarul evreu se ține scai de o închipuită implantare în viața
românească, care i-a fost refuzată, în fond, cu toată sincera lui sforțare de a o fi
realizat. […]. Nu e vorba de o delimitare naționalistă agresivă, ci de o libertate care nu
poate stâlci nimic din sinceritatea unei apartenențe prin naștere, prin limbă, prin
cultură. În Franța există reviste evreiești, scriitori evrei francezi își spun evrei dacă e
nevoie, scriu lucruri despre evrei în edituri evreiești, în Italia, în Elveția la fel, și
totuși, nimeni nu s-a gândit la forma înfricoșătoare a izolării. Aici, la noi, dacă îți spui
«evreu», este echivalent cu un fel de crimă sau trădare (Dorian 1996: 31).

Emil Dorian este de părere că evreii nu vor putea niciodată să înfăptuiască o
acțiune comună, mai ales când e vorba de scriitori, posesorii unor orgolii fără limită.
Din acest motiv, orice regim politic ar veni la putere, scriitorii și artiștii evrei vor fi
percepuți ca o specie ciudată ce trebuie eliminată. Printre analizele complexe și din
unghiuri multiple pe care le face, autorul ia în discuție și problema jurnalului ca gen
literar:
Un jurnal este mai mult o necesitate a oamenilor nefericiți, mai bine zis a celor
care nu izbândesc în viață. Cuceririle active ale succesului material anulează orice
dispoziție de a monologa fără spectator, situație interesantă, poate, uneori, dar falsă
aproape întotdeauna. A polemiza cu viața este nu numai absurd, dar și ridicol. Viața
trebuie îngenunchiată, pălmuită sau scuipată (Dorian 1996: 59).

Se simte din aceste rânduri patima autoscopiei ce nu vizează doar propria
persoană, ci și existența în genere. În alt loc îi dezaprobă pe cei care consideră
jurnalul „o răzbunare a cuiva împotriva oamenilor și evenimentelor” (Dorian 1996:
76). El consideră că ceea ce este numit în genere viață intimă are legătură cu acea
singurătate aparte, cu sentimentul că suntem singuri pe lume. Același lucru îl face și
când se gândește la inexistența unui roman evreiesc. Cele câteva realizări aflate în
siajul acestei teme nu-l satisfac. De exemplu, Calea Văcărești de I. Peltz sau De
două mii de anii de Mihail Sebastian. Esența evreiască prinsă într-o narațiune are, în
opinia sa, mai multe implicații:
Romanul este un gen literar complex, în care societatea își reflectează
cristalizările sub formă de mari sinteze. Asta presupune o anumită maturitate a
evoluției societății. Adică o stratificare, o așezare mai stabilă a ei pe planul istoric și
cultural-economic. [...]. Întru ce privește viața evreiască din România, ea n-a ajuns
niciodată la acea sedimentare stabilă, care să înglobeze un complex de planuri de
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adâncime, planuri tangențiale sau numai întretăiate, din care să rezulte posibilitatea
apariției romanului (Dorian 1996: 71).

Autorul reușește prin scrisul său să redea acea atmosferă de panică graduală
din rândurile populației evreiești dar nu numai. Starea generală de haos indusă de
violențe inimaginabile e redată de pe poziția celui aproape resemnat, dar lucid. Chiar
luciditatea este un factor de potențare a dramatismului, a tragicului. Descrierea
dezastrelor provocate de un adevărat război civil în care sunt implicați evreii și
legionarii este cât se poate de sugestiv realizată. Tema pogromului e foarte bine
reprezentată în carte. Au existat mai multe astfel de evenimente tragice în mai multe
orașe ale țării, cu toate că Regele îi asigurase anterior pe evrei că nu va exista în
România niciun pogrom. Se vehiculează tot felul de date contradictorii în legătură cu
numărul evreilor uciși. În tot acest timp cei de la putere par să aibă o atitudine
neclară. Suprimarea unei importante părți a presei conduce la un haos al
informațiilor. Situația generală a Europei stă sub semnul războiului, care devine o
realitate, în ciuda faptului că Emil Dorian nu a crezut inițial în acest scenariu.
Autorul face mai mult decât să consemneze evenimente cotidiene. Face o analiză la
firul ierbii a tot ce se întâmplă în Europa și a impactului situației generale asupra
României. Este foarte atent la gesturile oamenilor politici importanți. Pe Hitler pare
uneori că-l subestimează, necrezându-l în stare de atrocitățile pe care urma să le
facă. După pogromul de la Iași a urmat evacuarea evreilor din mai multe orașe ale
țării și exilați în Transnistria. Zvonurile ce vin din acea zonă mărturisesc cruzimi
inimaginabile. Se vorbește mereu despre masacrele din țările europene atinse de
flagelul hitlerist. Există o discrepanță între comunicatele presei și realitățile
cotidiene. Românizarea cerută de clasa politică provoacă dezastre în rândurile
populației evreiești. Se așteaptă mereu alte nenorociri. Declarațiile celor aflați la
putere denotă demagogie și indiferență față de tragedia colectivă a țării. Multe
evenimente intrate în istoria mare a României sunt surprinse de Emil Dorian în
timpul producerii lor. Este cazul și evenimentelor de la 23 august 1944:
Radio București a anunțat că va difuza un comunicat «important pentru țară».
Au trecut douăzeci de minute lungi și deodată am ascultat proclamația regelui Mihai,
prin care anunța încetarea războiului cu aliații și trecerea de partea lor, reluarea
Ardealului de la unguri și reîntronarea libertății și egalității pentru toți (Dorian 1996:
361).

Autorul surprinde starea de entuziasm și de bucurie a populației datorate
schimbării petrecute. Evenimentul a atras însă imediat reacția nemților care au
început să bombardeze capitala, reinstalându-se, astfel, panica și haosul.
În Cu fir negru de arnici, Emil Dorian continuă analizele referitoare la
chestiunea evreiască, dar se apleacă mai mult asupra socialismului, care nu permite
scriitorilor derapaje ideologice. Din acest motiv se miră cum de a fost posibilă, în
aceste condiții, apariția unor cărți precum Donul liniștit al lui Șolohov:
Mă întreb de ce s-a putut admite într-o perioadă de construcție a socialismului
în Uniunea Sovietică existența unui asemenea personaj de roman. Un tip care nu
numai că are îndoieli, adică trece printr-o criză, pe care până la urmă o învinge, dar
care se încadrează complet în tabăra opusă și sfârșește în această situație. Și de ce nu
s-ar putea primi la noi un personaj care se frânge într-o lume plină de idei luminoase,
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a integrării tuturor populațiilor conlocuitoare în efortul colectiv de așezare a noii
societăți socialiste și care până la urmă are o tresărire puternică de conștiință justă?
(Dorian 2013: 18).

Diaristul își pune probleme asemănătoare și cu privire la alte cărți. Multe
dintre observațiile sale fac referire la pervertirea creației artistice:
să îți iei angajamentul de a scrie un poem în care să descrii transformarea fabricii Ebra
într-o fabrică de mobile ușoară, asta îți dislocă orice încredere în seriozitatea creației
literare și adaptarea ei la noua societate ce se construiește. Poezia nu poate trăi din
lozinci. Poezia este artă, nu… pancartă! (Dorian 2013: 23).

Astfel de considerații apar sub forme diferite de mai multe ori în carte. Emil
Dorian surprinde și momentul reabilitării lui Eminescu – cu ocazia împlinirii a
șaizeci de ani de la moarte –, citit însă prin grilă ideologică, piesa de rezistență fiind
Împărat și proletar, a cărei interpretare era, firește inadecvată textului eminescian.
Diaristul își comentează singur cărțile pe măsură ce le scrie, oferă cititorilor acces la
laboratorul său de creație. Se dovedește a fi exigent cu sine și încearcă să iasă din
paradigma comună a literaturii acelor zile. Odată apărută o carte a sa, este foarte
atent la cronicile de întâmpinare, se arată rezervat în privința elogiilor ce i se aduc,
dar ia foarte în serios criticile pe care le consideră constructive. În același sens, este
evocată și participarea la Cenaclul de la Sinaia, unde a avut prilejul să se afle în
compania unor scriitori precum Marin Preda și Geo Dumitrescu. Comentariile
binevoitoare la adresa scrierilor lui Emil Dorian au alternat cu unele critici severe,
venite cu precădere din partea lui Preda. În jurnal există multe referiri la activitățile
artistice ale fiicei sale, Margareta. Talentată în mai multe direcții, ea trece prin
travaliul descoperirii propriului ei drum în artă. Diaristul surprinde toată falsitatea și
ipocrizia ce domnea în lumea literară. O face cu precădere cu ocazia sărbătoririi la
Academie a celor șaptezeci și cinci de ani împliniți de A. Toma. Emil Dorian
relatează cu talent tot circul la care a asistat:
Sadoveanu care spune despre Toma că nu-l poate suferi, fiindcă e un om hain
și lipsit de orice fel de talent, a prezidat ședința și a vorbit despre bunul prieten și
marele talent al lui Toma. […]. Călinescu s-a contestat pe sine însuși. Academia
urmează să tipărească operele complete ale lui Toma. Care opere complete? Că, în
afară de versurile de junețe și de cele de după 23 August, n-a mai scris nimic (Dorian
2013: 75–76).

Ideea de control al cărții este bine reprezentată în Jurnal. Cu referire la un
manuscris de-al său, diaristul face mărturisiri legate de compromisurile pe care ar fi
trebuit să le facă pentru ca volumul său să poată vedea lumina tiparului. Nu le poate
accepta pe toate, mai ales că referenții săi nu sunt scriitori sau critici, ci activiști de
partid. În legătură cu arta fiicei sale, Margareta, Emil Dorian notează că ea
și-a dat seama, dacă mai era nevoie, că s-a legat atât de profund și de dramatic, atât de
grav și de iremediabil de arta marionetelor, încât va îndura orice tortură, fie și de iad,
numai să trăiască și să muncească în această artă. […]. Are în obsesia ei creativă o
concepție de poezie specială a marionetelor, care o îmbibă până la înecul conștiinței și
al visării (Dorian 2013: 85).
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Sunt foarte prețioase majoritatea confesiunilor ce au drept subiect condiția
artei, mai ales a celei literare. Nu se împacă deloc cu predicatele lumii noi, nu
înțelege de ce scrisul trebuie să fie atât de strâns legat de politic și de ideologic. De
fapt, înțelege foarte bine, dar nu acceptă în sinea sa să se lase convins. Se raportează
mereu la scriitorii adevărați, la cei care și-au scris operele înainte de instalarea
comunismului, atât din România, cât și din Uniunea Sovietică. Diaristul face referire
și la multe evenimente culturale internaționale. O conferință a lui Thomas Mann îi
oferă prilejul unui recenzent al organului Partidului Comunist Austriac de a falsifica
ideile expuse de marele romancier, dându-le o turnură comunistă. Însemnările din
anul 1950 se încheie cu următoarea meditație ce poate fi citită în cheie simbolică:
Sfârșit de an, sfârșit de jumătate de secol… Nici un bilanț. Ca la o frontieră
artificială, șoseaua trece mai departe cu același aspect. O clipă gândul vrea să taie
ceața densă care înfășură puntea de trecere și inima își închipuie că bate cu emoții
deosebite. Dar nu e nimic. Anii se desfășoară înapoi, zvâcnitori, cenușii, pătați de
umbre negre, iar în față drumul se îneacă în întuneric (Dorian 2013: 126).

Pornind de la aceste jurnale, regizorul Radu Jude a realizat în 2017 filmul
Țara moartă. Ceea ce frapează la această transpunere cinematografică este lipsa
oricărei coloane sonore. Dar liniștea întreruptă doar de lectura unor pasaje din jurnal
este o coloană sonoră în sine, sugerând că dincolo de disperare și de trăirile intense
și contradictorii nu se mai poate găsi altceva decât neantul.
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Emil Dorian and the Documents of the “Captive Mind”
The present study is an analysis of Emil Dorian’s memoirs included in his books
Jurnal din vremuri de prigoană (1996) and Cu fir negru de arnici (2013). Emil Dorian does
not record facts in a conventional way, he does not just narrate the difficulties that occur to
him, but takes a deep look to the antisemite phenomenon. He relates to whatever happened in
other countries and turns into account the information taken from the newspapers of the time
or from those that could be found in libraries, providing case reports. The author retraces
significant ideas and searches their origins in particular past events. Emil Dorian’s Romania
is marked by total disorder, humiliations the Jews had to live with, the breaking-point
situations all the citizens had to go through, regardless of their ethnicity. The author succeeds
in conveying the growing panic among the Jewish people and not only. The general state of
unimaginable chaos is depicted from the position of someone who is resigned, but also wide
awake. Even lucidity is a way of increasing the dramatism up to tragic. The depiction of the
disasters caused by the civil war between the Jews and the legionares is very suggestive. The
topic of the pogrom is very well represented in the memoirs of Emil Dorian. The author also
makes reference to the literary environment of the time, together with the condition of art
subverted by ideology.
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