Fals jurnal de călătorie:
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„O flacără, după alte mii, tocmai s-a stins, pe un întins teritoriu, plin de speranțe”
(Panait Istrati, Spovedanie pentru învinși)

Keywords: Panait Istrati; Nikos Kazantzakis; diary; journey; Bolshevism
În 1929, după o lungă și tumultuoasă călătorie în URSS, Panait Istrati își
mărturisea cu amărăciune, resemnat, dezamăgirea, în cartea Spovedanie pentru
învinși. Visul se risipise. Vălul căzuse și realitatea își arătase adevăratul chip, cu atât
mai hidos, cu cât speranțele fuseseră mai înflăcărate.
Aproape toată lumea cunoaște astăzi povestea: invitat la aniversarea a zece ani
de la revoluția bolșevică, Panait Istrati pornise spre Moscova, în toamna anului
1927, cu așteptări atât de mari – iar propaganda sovietică știuse să i le facă să pară
atât de îndreptățite și de veridice – încât nu i s-a părut cu nimic exagerat să anunțe că
s-a hotărât să devină cetățean al URSS
După aproape doi ani de la aceste declarații înflăcărate, ieșea de sub tipar, sub
semnătura sa, o carte care avea să scuture din temelii imaginea creată de propaganda
sovietică lumii noi de la răsărit – Spovedanie pentru învinși. După șaisprezece luni
în URSS. Istrati se declara învins și recunoștea astfel că tot ceea ce susținuse în
legătură cu „modelul de umanitate” înălțat peste ruinele Rusiei țariste fusese o iluzie
ca multe altele.
Cum s-a ajuns aici? Unde se înșelase Panait Istrati? Declarațiile sale de
adeziune fuseseră expresia unei credințe profunde sau numai efectul unor influențe
bine instrumentate? Se amăgise „Gorki al Balcanilor”, cuprins de „mirajul
bolșevismului”? Care fusese drumul său de la implicarea în disputele sindicale, de la
grevele din portul Brăila, până la admirația pentru Lenin, liderul care găsea în
„reprimarea fără milă” izvorul puterii bolșevice?
Să fi fost Panait Istrati victima unei imense confuzii între ideologia socialdemocrației și platforma teoretică a revoluției bolșevice? N-ar fi fost singurul
ademenit de „lupta” pentru dreptate, pentru o lume lipsită de exploatare. În fond, o
bună parte a intelectualilor Europei căzuse în capcana „lumii noi”, promisă de o
revoluție mondială, aducătoare de transformări benefice pentru umanitate. Măcinată
de convulsii sociale și economice, zguduită de război, Europa văzuse în noul regim,
instaurat de Lenin la umbra tezelor marxiste, soluția reformatoare. Poate și pentru că
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bolșevismul – așa cum observa Alain Besançon – „a fost întotdeauna apărat de
caracterul său neverosimil” (Besançon 2013: 144).
„Magia” creată de misionarii puterii sovietice se dovedea extrem de eficientă,
iar țelurile declarate ale luptei revoluționare se arătau seducătoare și nășteau pasiuni.
Cu atât mai mult cu cât propaganda, agresivă și mereu în expansiune, reușea să
șteargă distanța dintre realitatea concretă și o pseudo-realitate – imaginea ideologică
a celei dintâi. De fapt – spune același Alain Besançon – „comunismul nu avea (…)
întrupare în realitate (…). Comunismul era o putere (…). Nu a fost niciodată un
fenomen social sau economic, ci un fenomen politic” (ibidem: 128).
Mirajul acestei lumi noi l-a cuprins la un moment dat și pe Panait Istrati, care
n-a ezitat să se declare adeptul „teribilului acid sulfuric: bolșevismul” (Istrati 1996:
237). Cât de familiarizat era fostul secretar al sindicatului muncitorilor din portul
Brăila cu noua doctrină o spune el însuși, în anul plecării la Moscova: „Nici naveam idee ce voia să însemne asta”. (ibidem: 237) Cu toate acestea, a „tradus”
mesajul bolșevismului sub apăsarea propriilor așteptări și a selectat ceea ce se
potrivea ideilor sale:
Am înțeles până la urmă că ne întreba: „Cine vrea să adere la pace și la muncă,
odată pentru totdeauna, lăsând la o parte toate balivernele? Cine vrea să se ridice
împotriva crimei și a exploatării? Dar acum, pe loc!” (ibidem: 237).

Fără să observe componenta politică, manipulatoare, a mesajului, prins în
mrejele persuasive ale propagandei, „citindu-se” pe sine în cuvintele marxismleninismului, Panait Istrati n-a stat pe gânduri: „Întrebarea era clară și (…) ridicai
degetul: «Eu… sunt pentru pace și împotriva exploatării! Așa cum am fost
întotdeauna»” (ibidem: 237).
Retorica sovietelor funcționase fără greș, iar încrederea în mentorul său –
Cristian Racovski (chiar dacă „bulgaro-românul” era cunoscut ca adversar al
bolșevicilor până în ajunul instalării lor la putere) – fusese atât de puternică, încât
Panait Istrati refuza orice punct de vedere contrar opiniilor acestuia:
Racovski a fost pentru mine firul Ariadnei. El era la putere. Îl știam bun,
sensibil, dezinteresat, devotat până la sacrificiu. El nu putea participa la o acțiune
monstruoasă, bolșevismul nu putea fi un dezastru oribil, așa cum afirma toată presa
burgheză, inclusiv cea social-democrată. Puterea sovietică instaurată nu putea fi
regimul unei noi exploatări, al unei noi Ohrana, din moment ce avea girul lui
Racovski (ibidem: 238).

Deși nu lăsa să i se zărească vreo urmă de îndoială, se poate deduce că Panait
Istrati era la curent cu tot ce se scria în presa occidentală (începutul dezvăluirilor îl
făcuse, chiar în anii 1917−1918, „L’Humanité”, gazeta socialistă a lui Jean Jaurès,
devenită ulterior, în 1920, oficiosul Partidului Comunist Francez) despre bolșevicii
care nu numai că nu eliminaseră exploatarea, ci se foloseau de mecanismele puterii
anterioare, amplificându-le și perfecționându-le inimaginabil.
Naivitate? Credulitate? Incapacitate de a vedea lucrurile dincolo de învelișul
lor propagandistic? Fascinație și încredere oarbă? Confuzie? Amăgire?
Romain Rolland îl atenționase în 1925, când Istrati urma să revină în România
după o absență de aproape zece ani, că în politică lucrurile arată altfel decât în
realitate:
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Totul e prostie în politică. Și vrei să știi de ce? Nu numai din cauza patimilor
josnice și a intereselor meschine, ci și pentru că obiectul (organizarea societății umane
și, ca urmare, cunoașterea în întregime a naturii complexe a oamenilor, cunoașterea
instinctelor, a nevoilor, a posibilităților și a imposibilităților lor) depășește cu mult
puterea celor ce vor să-l cuprindă (Istrati, Rolland 1987: 198).

Dar asta se întâmpla în anul 1925, când lucrurile se mai limpeziseră, trecuseră
șase ani de la declarația de adeziune la revoluția sovietică, iar Panait Istrati – acum
devenit celebru grație cărților sale – avusese timp să cântărească, să înțeleagă și,
înțelegând, să caute răspunsuri:
Mi-e foarte greu să văd adevărul în învălmășeala omenirii din vremurile
noastre. (…) am cunoscut, din păcate, prea bine și am fost prea dezgustat de ticăloșia
omenească, chiar și a celor de jos, pentru a mai putea fi un adept al sloganului: „toată
puterea în mâinile muncitorilor și țăranilor” (ibidem: 196).

Răspunsul lui Romain Rolland fusese de-a dreptul dezarmant:
Nu există nici o formulă socială demnă de a fi considerată justă și sănătoasă la
ora actuală. Toate sunt instrumente ale morții, în mâinile exaltaților și ale orbilor
(ibidem: 198).

Există, susținea Romain Rolland, o singură cale, o singură soluție: „Să vezi
clar! Învață să vezi clar, mai întâi în tine însuți, apoi în ceilalți” (ibidem: 198).
Replica scriitorului francez, laureat la Premiului Nobel pentru literatură în
1915, semăna izbitor de mult cu ceea ce avea să-i spună ambasadorul Racovski
prietenului său, peste doi ani, în ajunul plecării la Moscova. „Voi fi dezamăgit de
Rusia?”, întrebase Istrati. „Depinde..., i s-a răspuns. Dacă vei privi lucrurile la
suprafață, vei fi dezamăgit. Dacă vei ști să vezi, vei înțelege” (Istrati 2005: 353–
357).
Publicată după multe ezitări, Spovedanie pentru învinși are doar în parte
atributele unui jurnal de călătorie. Luată în ansamblul ei, cartea este un compozit
stilistic și tematic, un colaj de texte, reunite sub un generic care a făcut istorie. De
fapt, însăși trilogia din care face parte Confession pour vaincus – Vers l’autre
flamme are o structură heteroclită. Cele trei volume publicate sub semnătura lui
Panait Istrati au fost scrise „în colaborare, fiecare cu profilul ei” (Istrati 2003: 743).
Ceilalți doi autori, Victor Serge și Boris Suvarin, nu și-au republicat niciodată cărțile
sub semnătură proprie și singura parte a trilogiei care a fost tradusă și a circulat este
cea scrisă de Panait Istrati. Subintitulată După șaisprezece luni în URSS, aceasta este
alcătuită din patru capitole: I. Spovedanie pentru învinși; II. În URSS; III. Străbătând
orașe și sate, stepe și mări, munți și fluvii; IV. Afacerea Rusakov sau URSS de azi,
urmate de o încheiere: Concluzii pentru luptători.
Ultimul capitol, Afacerea Rusakov sau URSS de azi, fusese deja publicat ca
text independent, în „La Nouvelle Revue Française”, cu două săptămâni înainte de
apariția trilogiei la Rieder (15 octombrie 1929).
Imediat după întoarcerea din URSS (pe 15 februarie 1929, Panait Istrati se
afla deja la Paris), în „Les Nouvelles Littéraires” apăruse interviul Une heure avec
Panait Istrati. Retour de Russie, realizat de Frédéric Lefèvre, unde intervievatul
afirmase: „Va veni o zi în care cuvintele «comunist» sau «bolșevic» vor deveni în
ochii proletariatului mai odioase decât «social-democrat»” (Istrati 1996: 260).
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După numai două zile, pe 25 februarie, un al doilea interviu, realizat de
Magdeleine Paz, intitulat Témoignage d’un écrivain prolétar: Panait Istrati nous
parle, apărut în „Contre le Courant”, aducea lămuriri importante în legătură cu
motivația schimbării de atitudine:
Vraja s-a destrămat abia în timpul ultimelor trei luni ale șederii la Moscova și
Leningrad, când vălul căzu brusc, iar situația reală, absolut evidentă pentru orice om
de bună credință, se impuse cu toată evidența (ibidem: 263).

Corespondența cu Romain Rolland arată un Panait Istrati măcinat de îndoieli:
pe de o parte visul său și speranța de a fi găsit în Rusia sovietică un fel de tărâm al
făgăduinței se risipise; pe de alta, convingerea că sistemul născut din teoria marxistă
se confrunta dramatic cu o realitate haotică, violentă și criminală, datorată noii
burghezii roșii.
Încă de la plecarea lui Panait Istrati în Rusia sovietică, Romain Rolland (care
fusese și el invitat la Moscova de Olga Kameneva, sora mai mică a lui Lev Troțki,
dar refuzase invocând motive de sănătate) își îndemnase prietenul: „Menajează-ți
sănătatea. Trebuie să trăiești în continuare, pentru a spune adevărul și pentru a lupta”
(Istrati, Rolland 1987: 243).
Cel pe care, de la Moscova, Istrati îl numea „Luceafărul meu omenesc, pe
cerul asfințit al unei lumi pe care am părăsit-o cu bucurie” (ibidem: 244), îl
avertizase, discret, chiar de la început asupra posibilelor „neplăceri” cu care urma să
se confrunte:
Cred că acolo ești la locul potrivit, că în ciuda neplăcerilor care ar putea avea
loc (și care se vor întâmpla cu siguranță) îți vei găsi adevărata familie a spiritului și a
inimii (ibidem: 245).

Primele semne ale situării pe poziții diferite cu Romain Rolland în privința
evaluării realităților din URSS apar la începutul anului 1928, când scriitorul francez
își avertiza prietenul:
Scrisori venite din Rusia către noul organ al minorității comuniste franceze la
Paris, se folosesc de dumneata, de numele dumitale şi de mărturisirile pe care le-ai
făcut împotriva guvernului stalinist. Din acest punct de vedere eşti în aceeaşi oală cu
Barbusse, pe care-l jignesc foarte rău. Scrisorile riscă să-ți facă probleme, acolo unde
eşti (ibidem: 263).

Pe parcursul călătoriei și, mai ales, în cea de a doua parte a periplului, când
Panait Istrati, însoțit de iubita sa, Bilili (Marie-Louise Baud-Bovy), de Nikos
Kazantzakis și iubita acestuia, Eleni Samios, au străbătut U.R.S.S.-ul pe cont
propriu, fără escortă autohtonă, situarea pe poziții divergente cu Romain Rolland a
devenit din ce în ce mai evidentă.
La început, fiecare părea că încearcă să-și protejeze prietenul. Istrati o
trimisese, la sfârșitul călătoriei, pe Bilili la Romain Rolland să-i povestească despre
grozăviile văzute în Rusia, cerându-i acesteia să relateze totul într-o manieră
temperată, de teamă ca nu cumva reacția lui Romain Rolland să dăuneze Rusiei
revoluționare. În realitate, „Gorki al Balcanilor” nu se îndoia că prietenul său
cunoștea multe lucruri din culisele revoluției bolșevice și, cu toate acestea, se temea
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că Romain Rolland s-ar putea comporta precum „elefantul într-un magazin cu
cristaluri”, aducând prejudicii de imagine Rusiei.
De cealaltă parte, Romain Rolland se străduia să-și tempereze prietenul,
încercând să-l oprească să alimenteze cu mărturiile sale atacurile opoziției. Mai
mult, scriitorul francez a refuzat din capul locului ideea de a face front comun cu
prietenul său, care dădea semne din ce în ce mai evidente că nu-și va cenzura
opiniile:
Să nu-ți fie teamă de necruțătoarea mea judecată, de care-mi vorbeşti în
scrisoarea anterioară! Ea nu se aplică decât asupra propriei mele persoane şi nu se
exercită decât în lumea mea. Iar lumea spiritului meu nu este deloc a dumitale, este
absolut independentă de Revoluția Rusă (ibidem: 301).

A fi util revoluției însemna, în termenii lui Romain Rolland, a alege să
povestești despre lucrurile bune și despre actele eroice.
Într-o primă fază, Panait Istrati părea dispus să cântărească între sfaturile
prietenului său și nevoia imperioasă de a spune adevărul:
În legătură cu Rusia, habar n-am cum să fac. Ştiu că trebuie să scriu cartea
mea despre ea, (ah, de-aş fi avut o altă opțiune!), dar ce să scriu pentru a nu fi prea
sumbru şi pentru a-i ajuta pe adevărații revoluționari? Până şi hârtia mă dezgustă,
imediat ce încerc, oricât de puțin, să mă mint pe mine însumi. Rup mereu tot ceea ce
fac (ibidem: 303–304).

În ansamblu, există o diferență majoră între Panait Istrati și mentorul său în
susținerea opiniilor despre revoluția bolșevică: Romain Rolland vedea totul prin
prisma ideilor de stânga, deși în Europa acelor ani confruntările diferitelor grupări
desprinse din social-democrația inspirată de tezele marxiste erau din ce în ce mai
atroce și provocaseră sciziuni politice și sociale grave; Panait Istrati își probase
propriile iluzii cutreierând toată Rusia sovietică și simțise din plin amărăciunea
„faptului trăit”. Scrisorile arată din ce în ce mai limpede că fiecare are propria
înțelegere a rosturilor revoluției bolșevice și, mai ales, că niciunul nu este dispus să
cedeze câtuși de puțin:
Cât despre mine, care sunt un om de credință, vei vedea curând că nu te voi
mai putea urma în luptă. Nu mai cred în nici o luptă, nici în oameni şi nici în prieteni.
Adică, mai cred în toate acestea doar ca un câine care continuă să se târască pe labele
din față, după ce i-au fost zdrobite cele din spate. Sunt un câine. Rusia mi-a pus
capac. [...] Mă întrebi dacă nu este nimic „bun” în URSS sau dacă nu trebuie „să
pornesc harța”. Ar însemna să fac tot „literatură” dacă aş spune şi una şi alta sau una
fără cealaltă. Îmi dau seama, din modul cum îmi vorbeşti de Rusia, că Bilili nu şi-a
putut deschide complet sufletul. [...]. Nu ştiu dacă Bilili ți-a vorbit de Afacerea
Rusakov, una din miile de bube care vor aduce sfârşitul Revoluției şi care ne-a dat
gata pe amândoi, chiar în seara de dinaintea plecării. [...] Este prea mult să-ți spun
această poveste oribilă. Dar când o voi scrie va fi, ar putea fi, întreaga mea carte
despre Rusia sovietică (ibidem: 305–307).

În plus, așa cum remarcase încă din 1922, Romain Rolland, între cei doi,
diferențele de mentalitate au decis de cele mai multe ori pașii de urmat. Atunci era
vorba numai despre Occidentul care dădea semne că nu e dispus să găsească
înțelegere unui fel de a fi, precum al „balcanicului” Panait Istrati. Acum, este vorba
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despre același fel de a fi, confruntat cu o lume în care autorul Chirei Chiralina
păruse că se regăsește:
Sărmane Istrati, de câte neînțelegeri s-a lovit, în Occidentul nostru, firea
dumitale pe trei sferturi orientală! Îi crezi reci, mici, fără suflet pe cei de aici. Ei te
consideră fără măsură şi fără echilibru. Ai propria dumitale măsură. Iar ei au propria
lor inimă. Şi ei, şi dumneata sunteți ceea ce sunteți. N-o să vă schimbați reciproc.
Trebuie să încercați să vă înțelegeți şi să vă acceptați (ibidem: 94).

Istrati însuși vorbise despre „prietenia orientală” pe care Occidentul nu e în
stare să o înțeleagă și să o trăiască. Diferențele acestea sunt cu atât mai vizibile în
paginile de corespondență. La repetatele strigăte de ajutor ale lui Istrati, unele
exprimate cu patimă și disperare, în sprijinul vreunui prieten aflat în primejdie,
Romain Rolland a fost inflexibil, rece, calculat:
Nu mă bag dacă este vorba de măsuri ale violenței politice (...) între
revoluționarii din tabere diferite. Pentru că nu sunt, aşa ca dumneata, un revoluționar
implicat în politică şi nu țin cu nimeni dintr-o parte sau alta. Vă privesc pe toți ca pe
nişte persoane violente, care închid ochii la nedreptățile pe care le faceți, le-ați făcut
sau le veți face pe viitor şi care nu sunteți sensibili decât la cele care vi se fac. Nu mam aşteptat niciodată din partea unui stat comunist să fie mai puțin dictatorial şi sever
decât alte state: pentru că toți oamenii sunt la fel (ibidem: 309–310).

În aceeași scrisoare, se află atât explicația, cât și avertismentul:
Este firesc, prietene, ca dumneata să te comporți şi să gândeşti diferit. Ai
propria credință socială. Continuă aşa! Fiecare trebuie să facă, fără niciun compromis,
tot ceea ce-i dictează conştiința. Dar cel mai mare păcat, împotriva chiar a propriei
persoane, ar fi ca din complezență sau prietenie să acționezi după conştiința altuia şi
nu a dumitale. Nu pot, doar ca să-ți fac plăcere, să gândesc şi să mă comport ca
dumneata. Eu gândesc şi mă comport ca mine: procedează la fel! (ibidem: 310, s.a.)

Subiectul a fost reluat peste numai patru zile:
Te respect şi îmi place spiritul dumitale liber. Nu-ți cer să-ți placă şi să-l
respecți pe al meu. Nimeni (nici măcar cel mai bun prieten al meu) nu are dreptul să
se folosească de voința mea, de gândurile mele. Eu mă folosesc de ele când şi cum
vreau. Nu mă bag în certurile politice dintre cele două părți, care-mi sunt la fel de
străine – dat fiind faptul că nu aştept nimic bun pentru liniştea lumii, nici de la
anarhismul revoluționar, nici de la comunismul oficial (ibidem: 318).

Pentru moment, prins în mrejele raționamentului lui Romain Rolland, Panait
Istrati hotărâse să nu mai publice cartea:
Dragul meu prieten prea iubit, am vrut să-mi fii aşa. Acum nu mai vreau.
Rămânem doar prieteni până la moarte. [...] Nu voi mai scrie Spre altă flacără. Toate
flăcările sunt la fel ca şi noi, oamenii: nu fac decât să ardă şi cea mai bună, şi cea mai
rea, fără a fi interesate de dreptate. Or, de dreptate eram eu însetat (ibidem: 320).

Câteva luni mai târziu, însă, opțiunea lui Panait Istrati a înclinat balanța în
favoarea adevărului și a unei atitudini oneste cu sine și cu cei care i se confesaseră
pe întreg parcursul călătoriei. I-a comunicat hotărârea lui Romain Rolland, în drum
spre România, unde plecase pentru o anchetă, în urma represiunii grevei minerilor
din Valea Jiului.
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Prietene, (...) În douăzeci şi opt de zile de sciatică şi de dureri îngrozitoare de
dinți, am vărsat tot infernul care-mi otrăvea viața. Ieşirea prietenilor mei, cunoscuți
sau nu, se va face în public cât de curând şi doar aşa îi vom salva. Mai întâi, pe ei.
Apoi, cred că şi ideea în sine ar putea să inflameze un pic spiritele. Trei volume: I) al
meu; II) al lui V.S.(erge); III) al lui B. Suv.(arin). Provizoriu, toate vor apărea sub
numele meu, pe 15 oct., 1 nov., 15 nov. Alea jacta est! (ibidem: 324).

Apariția Afacerii Rusakov a provocat indignarea și revolta mentorului de la
Villeneuve:
Sunt consternat. Nimic din ceea ce a fost scris în ultimii zece ani împotriva
Rusiei, de cei mai aprigi duşmani ai săi, nu i-a făcut mai mult rău decât o vor face
paginile dumitale. Nu ştiu dacă prietenii voştri vor fi mai ajutorați după articol: nu
cred. Dimpotrivă, le va dăuna. De dragul prietenilor voştri, un mare popor, o întreagă
generație este stigmatizată. Pentru prietenii voştri, toți cei inocenți, eroii, martirii
voluntari, tot acest talmeş-balmeş, sunt acum acoperiți de un val de dispreț. Dreptatea
dumitale este extrema nedreptate. [...] Furia înseamnă nebunie. Ea distruge, de fapt,
tot ceea ce vrea să salveze. Ai fi putut spune tot ce era mai important despre această
afacere şi fără să distrugi ceea ce este sănătos în Rusia şi care merită să fie salvat,
apărat, susținut. [...] Nu ești deloc făcut pentru vreo ordine socială, indiferent care ar
fi ea. Nu vei putea juca decât rolul de exploziv. Într-un grup de oameni, un exploziv îi
loveşte şi pe cei vinovați, şi pe inocenți. Întoarce-te la Mihail şi Neranțula dumitale.
Vei servi mult mai bine marea cauză a umanității care iubeşte şi suferă (ibidem: 327).

După o săptămână, pentru a fi sigur că Panait Istrati a primit mesajul său,
Romain Rolland a revenit cu o scrisoare mai lungă și mai explicită:
Dragul meu prieten,
În data de 7 octombrie ți-am trimis o scrisoare recomandată, pe adresa indicată
[...]. Cred că a ajuns după ce ai plecat, dar sper că ți-a fost comunicată. Era o scrisoare
dură. Tocmai citisem articolul dumitale din „La Nouvelle Revue Française” şi îți
spuneam cât sunt de supărat. (...) Ai fi putut prezenta esențialul acestei afaceri, fără a
dăuna tuturor lucrurilor pe care Rusia le are mai sănătoase şi mai demne de respect.
Ai fost ca un bivol: ai călcat totul în picioare. Nu eşti făcut nici pentru Revoluție, nici
pentru politică în general şi nici pentru scrieri politice. Eşti în întregime un prieten...
Lumea nu există pentru dumneata decât după categoriile prieten sau de non-prieteni.
Iar pentru prieteni, ai dărâma şi o Revoluție, dacă te-ar fi afectat cu ceva. Comunişti,
fascişti – dacă sunt duşmanii prietenilor dumitale – nu te interesează. Nu ştiu dacă
prietenii o vor duce mai bine după violențele dumitale. Dar ştiu că opoziția le va
exploata. Este trist că prin lipsa măsurii, prin furia limbajului, un Istrati îi va furniza
armele de care ea se va folosi pentru a-i strivi pe prietenii, ca şi pe duşmanii lui. [...]
Te sfătuiesc să abandonezi complet politica şi să revii la Mihail şi Neranțula
dumitale. Acolo este misiunea pe care trebuie să o îndeplineşti, nu doar cea artistică,
ci şi cea socială. Şi doar aşa vei servi cel mai sigur umanitatea eternă, veşnic tulburată
(ibidem: 331, s.a.).

În ciuda tonului aspru, ambele scrisori poartă, la final, însemnele cordialității:
„Îți strâng mâna. Al dumitale prieten, Romain Rolland” și „Îți strâng mâna, cu
căldură, Romain Rolland” (ibidem: 327, 331).
Panait Istrati a învățat repede lecția diferențelor de opinie. În replică, urmând
logica mentorului său literar, și-a revendicat dreptul de a avea propriul punct de
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vedere și propria dreptate. Relatarea celor văzute în Rusia sovietică nu se mai putea
înscrie în categoria simplelor impresii de călătorie. În fond, afirmă tăios Panait
Istrati, fiecare cunoaște Rusia în felul său, iar el este cel care a văzut cu propriii ochi
realitățile de acolo și s-a simțit înșelat, mințit, în așteptările sale. Motivația hotărârii
de a face publice ororile bolșevismului este o adevărată declarație de luptă împotriva
Cominternului și a partidului aflat la putere:
Din punctul dumitale de vedere este drept ceea ce-mi spui. Şi este, de
asemenea, drept ceea ce am făcut, din punctul meu de vedere. Nu cunoaştem la fel
Rusia şi nu avem nici aceleaşi sentimente față de prietenii noştri politici. [...] Mă faci
responsabil de acest act ca şi cum ar fi fost el singur în stare de o cruciadă împotriva
URSS-ului. Sunt responsabil de o anumită slăbire a încrederii pe care o va provoca în
sânul Internaționalei. Am vrut şi aş vrea ca această slăbire să ducă la un punct,
omorând acest partid comunist plin de escroci şi obligând canaliile de acolo să facă
loc adevăraților revoluționari. Mi-a crăpat obrazul de ruşine, ca om, ca muncitor şi ca
revoluționar. Numești așa ceva politică? (ibidem: 332, s.a.).

În fața argumentului, vehiculat de Romain Rolland și de numeroși alți
susținători ai puterii staliniste, că orice devoalare a nedreptăților și abuzurilor
servește drept armă dușmanilor revoluției, Panait Istrati a așezat mereu un principiu:
îndreptarea răului începe cu recunoașterea acestuia.
Paginile din partea a treia a Spovedaniei pentru învinși devoalează, printre
notațiile tipice unui jurnal de călătorie, fluctuația stărilor și a convingerilor autorului
în raport cu realitățile din Rusia sovietică. Este capitolul care corespunde perioadei
dintre întoarcerea din Grecia (martie 1928) și întreruperea călătoriei, la Moscova în
luna decembrie a aceluiași an. Traseul – implicit, varietatea realităților întâlnite
(oameni, locuri, fapte etc.) – a fost unul ieșit din comun: mii de kilometri, cu
permise de „liber parcurs”, pe apă și pe uscat, pe cheltuială proprie. Grupul format
din Panait Istrati, Nikos Kazantzakis și iubitele acestora, elvețianca Marie-Louise
Baud-Bovy (Bilili) și grecoaica Eleni Samios, a străbătut Rusia sovietică în două
etape.
Pe scurt, traseul urmat după întoarcerea din Grecia a fost acesta: după
debarcarea la Odesa, lipsită de fastul la care asistase la finele anului 1927 2, pe 20
martie, Panait Istrati a plecat la Yalta, ca să-și îngrijească sănătatea. Aici, a vizitat
„fosta kinofabrică VUFKU”, studiourile unde se turnase Chira Chiralina,
abandonate, din cauza unui cutremur care avusese loc cu un an înainte. A rămas în
Crimeea, împreună cu Bilili, până spre sfârșitul lui aprilie, când a plecat de la
Simferopol la Kiev (24 aprilie), „pentru a aduce la VUFKU scenariul Haiducilor,
terminat la Yalta”.
Sosit la Kiev, pe 1 mai, a participat a doua zi, la omagierea poetului Taras
Șevcenco. În următoarele trei luni a avut reședința în vecinătatea Moscovei, la

„Mă înapoiez pe pământul acesta mistuitor, cu hotărârea fermă de a rămâne aici. Și, pentru mai
multă curăție morală, o aduc și pe tovarășa mea, femeie cu caracter dintr-o bucată. (...) Simt că
serbarea, din fericire, s-a terminat. Străzile nu mai sunt pavoazate; galantarele, mai puțin fastuoase; a
dispărut tam-tamul. De data asta e chiar patria sovietică de toate zilele și asta vrem noi, asta ne trebuie”
(Istrati 2003: 805–806).
2
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Bekovo, locul unde a scris Visite à Gorki, după întâlnirea din 28 mai, cu scriitorul
rus.
Într-o scrisoare (6 iulie) către A. M. de Jong – traducătorul operei sale în
olandeză și unul dintre cei mai buni prieteni – în care solicita sprijin și informații în
vederea unei colaborări cu ziare olandeze, cărora le-ar fi putut trimite corespondențe,
semnate împreună cu Nikos Kazantzakis și însoțite de „o bogată documentație
fotografică” – schițase perspectiva câtorva călătorii, desfășurate pe durata unui an,
pe un traseu impresionant: „Moscova, Nijni-Novgorod, Volga, Astrahan, Marea
Caspică, Baku, Azerbaidjan, Kazahstan, Aktjubinsk, Samara, Urali (minele de
platină), Omsk, Novosibirsk, Irkuțk, Baikal – minele aurifere de la Lena –
Mongolia, Tachita, Manciuria, Ussuri, Amur, Vladivostok, Sahalin, Japonia” (Istrati
1988: 32). Aceluiași A. M. de Jong i-a dezvăluit, într-o altă scrisoare (29 iulie), un
prim proiect de carte cu note de călătorie, cu „titlul general”: En suivant l’Etoile
Rouge (Urmând Steaua Roșie) (ibidem: 34).
Prima etapă a lungii călătorii „spre Oceanul Înghețat de Nord”, împreună cu
Nikos Kazantzakis și „un tovarăș român, înzestrat cu o autorizație”, care „ne
însoțește ca ghid-tălmaci, dar pe cheltuiala mea”, a început spre finalul lunii iulie. O
însemnare din Spovedanie pentru învinși arată că Panait Istrati începuse să aibă
semne de întrebare cu privire la rânduiala bolșevică, înainte de plecarea în „marea
călătorie”:
Pe la jumătatea lui iulie încep să am îndoieli serioase asupra moralității
revoluționare a regimului, dar numai îndoieli. Nici o certitudine. Când mă aflu cu
unii, cu cei nemulțumiți, îi văd așa logici în criticile lor, încât îmi smulg strigăte de
indignare; iar când îmi petrec seara cu alții, cu oficialii, ei îmi opun atari argumente
încât aproape că-mi vine să le cer iertare că i-am bănuit. Nu crâcnesc, deci, merg cu
Rusia (Istrati 2006: 75).

Grupul de „patru hoinari” (Panait Istrati, Bilili, Nikos Kazantzakis, Eleni
Samios) s-a îndreptat spre nord – cu o oprire la Leningrad – până la Murmansk.
Apoi, de la Murmansk, la Alexandrovsk. Au vrut să viziteze insulele Solovki, „unde
lâncezesc prizonieri politici”, dar, în lipsa unui permis special, li s-a interzis vizita și
grupul s-a îndreptat, cale de trei mii kilometri, către „porțile Odesei, apoi la
Tiraspol”.
La sfârșitul lui august, a început a doua etapă a călătoriei: pe Volga până la
Nijni Novgorod, fără ghid, fără autorizație; același grup: „două perechi în căutarea
credinței”.
Pe parcursul călătoriei, îndoielile de la jumătatea lunii iulie s-au accentuat, dar
numai pentru Panait Istrati:
Auzim tânguiri care ne întristează. Tânguirile se vor înmulți de-acum încolo și
vor fi aceleași: soarta muncitorului care nu este decât muncitor, a țăranului care nu e
decât țăran, sau, și mai rău, soarta lucrătorului nemulțumit, nu prezintă nimic
îmbucurător sub dictatura comunistă. Lucru puțin și prost plătit, șomaj, lipsuri,
persecuții – de o parte; alegere pe sprânceană, desfrâu, sinecurism, deturnări de
fonduri, spionaj, politicianism – de altă parte (ibidem: 80).

Nikos Kazantzakis vedea altfel lucrurile.
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Pe 3 septembrie, se aflau la Kazan, pe Volga, orașul misteriosului Mihail
Kazanski, cunoscut în plăcintăria lui Kir Nicolas, din Brăila iar după alte câteva zile
(8 septembrie) ajunseseră la Erevan, de unde Panait Istrati i-a trimis lui A. M. de
Jong primele două articole despre URSS, considerate începutul unei serii „pe care
am distribuit-o în mai multe țări”.
A doua zi au vizitat Samara, „centrul celei mai cumplite foamete care a
bântuit vreodată pe pământ” (ibidem: 83). La muzeul din localitate, în căutarea
documentelor legate de foametea din 1920–1921:
Ne pomenim în prezența unui atare material documentar încât ne cutremurăm
de groază. Fotografiile sunt imagini de coșmar. Mostrele de ceea ce se chema „pâine”
pe timpul foametei sunt de neînchipuit. Rapoartele polițiștilor care se duceau în
anchetă acolo unde se produceau cazuri de antropofagie, sunt istorisiri pe care
niciodată un scriitor nu ar putea să le inventeze (ibidem: 83).

De la Samara, cei patru călători s-au îndreptat spre Saratov și Stalingrad, fără
a ocoli Astrahanul. Bolnav de malarie, Panait Istrati a petrecut ultimele două zile ale
șederii la Astrahan, în pat „unde o febră de cal mă mistuie” (ibidem: 89).
De la Astrahan, grupul a plecat spre Tiflis. Apoi, de la Tiflis, la Bojormi, la
Erevan, Baku, Batumi și, la sfârșitul lui noiembrie, se aflau la Novi Afon. Novi
Afon a fost punctul cheie al călătoriei:
Pentru mine începe prăbușirea credinței. Transcaucazia, imperiu al
arbitrariului, dă mâna cu Caucazul, țară a desfrâului comunist și amândouă
completează aici regula generală a URSS. Nici o urmă de voință care să se exercite de
jos, ci asuprire de sus. Micile guverne regionale nu fac decât să se supună Moscovei.
Tonul politicii în vigoare: zdrobirea oricărei veleități de independență spirituală și de
adevărată critică; servirea de oricine acceptă să voteze «în linie» în partid și în
sindicate (ibidem: 93, s.a.).

La începutul lui decembrie (4 decembrie), de la Novi Afon, Panait Istrati i s-a
adresat secretarului O.G.P.U., „tovarășul Gherson”:
Ajunși la Novi-Afon (Abhazia), în noiembrie, scriu, la 4 decembrie, prima mea
scrisoare către o înaltă instituție din Moscova, relatându-i tot ce văd, ce știu și ce
gândesc. Îi spun acestea în modul cel mai prietenesc, dar și cel mai precis, mai
categoric (ibidem: 95).
Mă veți înțelege mai ușor, când vă voi spune că pentru mine problema
sovietică este o dramă intimă. Sunt un revoltat înnăscut și un vechi revoluționar. Nam venit în Uniune, ca să caut subiecte pentru cărți, ci ca să pot vedea și să fiu
folositor cauzei proletare. (...) Dar, dacă dumneavoastră voiți ca eu să vorbesc, cu
toată puterea, apoi să-mi fie îngăduit să spun și răul, cu măsură, cu milă, cu
menajament, dar să-l spun. Vă cer acest consimțământ; îl cer Partidului (Istrati 2005:
396–397).

După cincisprezece zile petrecute în Abhazia, „acest formidabil colț de rai,
altădată”, grupul a părăsit Caucazul și a luat trenul spre Moscova. Ar fi trebuit să
urmeze o a treia etapă a călătoriei: „în Turkestan și în Siberia, până la Vladivostok
și, dacă e cu putință, până în China și în Japonia”, dar pentru Panait Istrati lucrurile
erau clare: „Inima mea e moartă”. Spre deosebire de el, Nikos Kazantzakis „înțelege
totul și admite. De aceea, o ușoară neînțelegere ne cam desparte” (Istrati 2006: 97).
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Panait Istrati n-a mai dat curs celei de a treia etape a călătoriei. Din punctul lui de
vedere, cauza pe care voia să o apere era pierdută.
Ajunși la Moscova, Panait Istrati avea să constate că lumea era „la curent cu
revirimentul meu. Mi se vorbește despre schimbarea mea fără ca eu să deschid gura”
(ibidem: 97).
O a doua scrisoare către secretarul O.G.P.U. a fost trimisă pe 19 decembrie:
Nu văd decât un singur mijloc de ieșire din impasul critic actual: a) să se
înceteze combaterea opoziției prin teroare; b) să se proclame dreptul la critică în
partid, pentru toți membrii, chiar și celor excluși pentru vina de-a fi opozanți și c)
introducerea votului secret, în partid și sindicate. Iată ceea ce consider a fi astăzi un
bun comunist. Aș vrea să fiu acest comunist și să lupt, prin toate mijloacele de care
dispun. Aici, îmi este imposibil, fără consimțământul partidului. Și în străinătate –
unde cuvântul meu cinstit ar putea isca o polemică mârșavă în tabăra adversă, – n-aș
voi să combat deloc, fără aprobarea dumneavoastră, căci nu sunt opoziționist, nici
anarhist, ci un colaborator al operei sovietice. Cred, profund, în forțele vii, din sânul
clasei muncitoare, care tac astăzi – singura care trebuie într-adevăr să dicteze, ceea
ce nu-i cazul în prezent (Istrati 2005: 399, s.a.).

Deși descumpănit în urma celor văzute de-a lungul lunilor de călătorie liberă
în URSS, Panait Istrati se declara încă devotat, până la sacrificiul suprem, cauzei
revoluționare: „Acesta-i programul meu. Sunt gata să-mi dau viața, susținându-l”
(ibidem: 399). Tot de la Moscova, îi scria lui Romain Rolland, pe 22 decembrie:
Îmi voi lua din nou pana, la care mă uit cu teamă: nu-mi promite nimic
inocent. Și voi continua să trăiesc în Rusia, devenită din zi în zi mai dragă, pentru
lupta sa eroică – eroică zic – chiar dacă există și rătăciri (Istrati, Rolland 1987: 294).

În ciuda realităților cu care se confruntase, în ciuda mărturiilor primite în
împrejurări ferite de vigilența poliției secrete, Istrati a continuat să se declare
susținător neclintit al Rusiei:
Rusia nu este a celor ce se plâng din nimic, ci este așa cum numai ea poate fi,
singurul capăt de lume pentru care aș lua arma în mâini la cei patruzeci și patru de ani
ai mei. Nimeni nu trebuie să se atingă de acest pământ (ibidem: 294).

Cât a stat în camera de la Hotelul Passage, a primit nenumărate vizite și,
printre acestea, încercări discrete „ca să fiu pescuit din nou” (Istrati 2006: 100)
Afacerea Rusakov a pus capăt călătoriei și intențiilor lui Panait Istrati de a rămâne în
URSS.
Spovedanie pentru învinși rămâne o carte-manifest țesută în jurul unui nucleu
de impresii de călătorie. „Fulminanta relatare de călătorie” (Mitchievici 2011: 52)
este, în fond, mărturia unui scriitor devotat într-o asemenea măsură cauzei
revoluționare3, încât toate derapajele regimului bolșevic au aspectul unei drame
personale.
S-a vorbit în repetare rânduri despre autorul Chirei Chiralina ca despre un fiu
rătăcitor, despre un vagabond genial, sau ca despre o haimana pornită din portul
Brăilei, străbătând mările și țările Europei, Asiei și Africii, dar, dintre toate
3
Angelo Mitchievici vorbește despre „fervoarea unui autentic romantism revoluționar”
(Mitchievici 2011: 52).
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călătoriile lui Panait Istrati, aceasta a fost „călătoria vieții”. Panait Istrati a descins în
URSS cu convingerea că aici va întâlni modelul de umanitate la care visa, lumea
care ar fi corespuns principiilor sale de Bine și Frumos. Ceea ce ar fi putut fi un
autentic jurnal de călătorie, așa cum scrisese prietenul său, Nikos Kazantzakis, pe
aceeași temă, s-a transformat într-un strigăt de om înfrânt:
Să nu vă așteptați să povestesc amănunțit și pitoresc, așa cum s-ar cuveni, tot
ce am cutreierat, văzut, simţit şi gândit, între 15 octombrie 1927, data plecării mele
din Paris, şi 15 februarie 1929, data întoarcerii. Nu pot, pentru mai multe motive,
dintre care cel mai puternic e că nu mai am tragere de inimă să povestesc. M-am dus
acolo cu gânduri şi elanuri care au sucombat pe drum (Istrati 2006: 31).

În ciuda întorsăturilor pe care le-au luat lucrurile, mai ales în a doua etapă a
călătoriei, Panait Istrati a rămas devotat ideii că totul în Rusia ar fi putut avea o altă
traiectorie, dacă oamenii – noua putere – n-ar fi trădat ideea inițială a revoluției.
Ceea ce relatează Panait Istrati în carte este adevărul așa cum l-a văzut el însuși:
Contrariu predecesorilor, simpatici sovietelor, eu nu aduc o colecţie de
mărturii pentru şi contra, copios împănate cu imparţialitate. Mărturia sunt eu. Ignor
imparţialitatea. Şi nu practic simpatia sau antipatia, ci dragostea şi ura. Ce aduc eu
aici sunt convingeri care mă costă ochii din cap şi care ar putea într-o zi să mă coste
viaţa (ibidem: 25, s.a.).

La rândul lui, Nikos Kazantzakis susținea veridicitatea însemnărilor sale cu
același argument: „Spun adevărul așa cum l-au văzut ochii mei” (Kazantzakis 2015:
17).
Ecourile în epocă ale Spovedaniei pentru învinși au fost provocate – cum era
de așteptat – nu de notațiile specifice unui jurnal de călătorie, ci de mesajul unui om
dezamăgit, înșelat în așteptările sale cele mai profunde. Mai mult decât atât,
urmările au fost pe măsura avertismentului făcut de un anume Agranov, omul despre
care se spunea că poate, cu un ordin, să facă să plece la asalt camioane pline cu
soldați ai GPU, în urma unei discuții în care îi ceruse lui Panait Istrati să spună în ce
măsură avea de gând să lovească în puterea bolșevică: „dacă ne lovești, nici noi nu
te vom cruța”.
Ceea ce s-a întâmplat după apariția Spovedaniei pentru învinși, a fost
sintetizat într-un articol scris de Mircea Eliade după moartea lui Panait Istrati:
Acest mare scriitor a crezut că datoria oricărui om care ține un condei în mână
este să ia o atitudine politică și socială. […] Istrati a uitat însă că nici un scriitor nu
poate renunța la „atitudinea” pe care a îmbrățișat-o decât cu riscul definitivei sale
compromiteri. Istrati [...] a făcut marea greșeală de a se retrage, de a-și mărturisi
greșelile [...]. Oamenii pe care i-a părăsit Istrati s-au răzbunat așa cum au putut, prin
tăcere, prin calomnie, prin compromitere. Cea mai odioasă calomnie au răspândit-o
ziarele franceze de extremă stângă: Istrati plătit de Siguranța română! [...] Mi se pare
semnificativ destinul acesta al lui Istrati. Dacă el n-ar fi „aderat” ca om și ca scriitor –
unui partid politic, poate opera i-ar fi fost mai împlinită și viața mai puțin sfârtecată
de inutile cruzimi. [...] Un scriitor atât de mare cum era el putea servi orice cauză
neintegrându-se nici unei doctrine politice, nemilitând în niciun partid de luptă
politică. Omul a biruit scriitorul (Eliade 1985: 103–104).
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Spovedanie pentru învinși este prima parte a unei trilogii intitulate Vers
l’autre flamme. Același titlu (Vers l’autre flamme) îl aflăm în scrisoarea (din 4
septembrie 1922), care însoțea primul manuscris trimis lui Romain Rolland, unde
Panait Istrati contura un întreg proiect literar, și anume mai multe volume, care vor
fi scrise cu condiția unui răspuns favorabil pentru aceste prime patru sute de pagini:
Apoi, dacă nu mor și dacă verdictul dumitale e cât de cât favorabil, vor urma:
Adrian și Mihail, Încercarea, Teodor, Copilăria noastră, Mamele noastre, Nori negri,
Între vis și realitate, Dezastrul unei credințe și, în sfârșit: Spre o altă flacără! (Istrati,
Rolland 1987: 102).

Printr-un fel de ironie a sorții, titlul acesta, gândit cu mult înainte pentru o
operă literară, a devenit titlul impresiilor din U.R.S.S. – o carte care amenința să
arunce în umbră toată literatura lui Panait Istrati.
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Fake Travel Diary.
Confessions for the Defeated by Panait Istrati
In October 1927, Panait Istrati left Paris accepting the invitation to take part at the
tenth anniversary of the Bolshevik Revolution. After the festivities, he who made public his
desire of becoming a Soviet citizen continued his journey in the U.S.S.R. for almost another
year in the company of Nikos Kazantzakis. The journey started on October 15 th, 1927 ended
in February 1929. Most of his hopes had vanished; “I got there with thoughts and an
enthusiasm that got lost on the way”, Panait Istrati wrote after leaving the Soviet Russia in a
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hurry, because of an open conflict with the political power, and disappointed by the
obstinacy of Nikos Kazantzakis to keep believing in the “Red Star”.
Confessions for the Defeated is the book that placed Panait Istrati against everything;
his confessions, his notes on prisoners of a deceitful ideology, on the machinery of a social
political phenomena never met before in the history of mankind. His blunt and passionate
judgement turned him into the enemy of his best friends up to that moment, among them
being Romain Rolland, who had introduced him to the worldwide literature through writing
the famous preface , entitled The New Gorki from the Balkans. to Istrati’s most known book
Kyra Kyralina.
The journey Panait Istrati took in the U.S.S.R. with Nikos Kazantzakis led to two
books: Confessions for the Defeated and Toda Raba. Each of them is a way of turning a key
moment of the history of mankind into a reference point; one of them resembles the notes in
a travel diary while the other is closer to fiction. Afterwards, a third one was added: The True
Tragedy of Panait Istrati by Eleni Samios Kazantzakis.
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