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Ion Diaconu (1903–1984) nu este autor de memorii, amintiri, pagini de jurnal
sau însemnări biografice, din cât se știe până acum, pentru că mai sunt multe
documente necercetate și nepublicate.
Puținele lucruri care se cunosc astăzi despre viața lui Ion Diaconu, dedicată în
întregime cercetării zonei etnografice a Vrancei și, în parte, folclorului din RâmnicuSărat, se datorează, îndeosebi, unei evocări publicate de fiica sa – Paula Diaconu
Bălan (Diaconu Bălan 1998) – și câtorva zeci de scrisori, apărute în ultimii ani, în
paginile revistei „Manuscriptum”2.
Ar mai fi de reținut aici câteva articole din presa cotidiană, scrise cu ocazia
unor evenimente aniversare sau comemorative, dedicate etnologului focșănean,
printre care contribuțiile istoricului și arhivistului Florin Dîrdală, completează
salutar notițele biografice aride, perfect adaptate practicii jurnalistice de astăzi,
marcate de superficialitatea documentării.
S-a spus despre Ion Diaconu că ar fi avut șansa unei celebrități precum aceea
a lui Mircea Eliade sau a lui Emil Cioran, dacă ar fi plecat din țară. Istoria judecată
ca joc al ipotezelor nu e de preferat înregistrării faptelor: Ion Diaconu nu numai că
nu a plecat din țară, ci n-a părăsit nici ținutul Vrancei, nici Focșaniul, unde se
stabilise după terminarea studiilor. O privire asupra biografiei sale indică cel puțin
1
Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 13–14 iunie 2019.

Muzeul Național al Literaturii Române, București.
2
În ultimii cinci ani, au fost publicate: scrisorile lui Ion Diaconu către și de la Petru Caraman
(Caraman 2016) – ediția cuprinde 4 scrisori de la Petru Caraman, toate din 1967, și 24 de scrisori de la
Ion Diaconu, prima din 1941, ultima din 1979; corespondența cu Perpessicius (Perpessicius Diaconu
2017): s-au publicat 29 de scrisori, din care 22 primite și 7 trimise, între 9 noiembrie 1939 și 6
septembrie 1970; corespondența cu profesorul Ion C. Chițimia (Chițimia, Diaconu 2017; Chițimia,
Diaconu 2018): s-au publicat 63 de scrisori–58 primite și 5 expediate, între 28 noiembrie 1949 și 23
martie 1983; corespondența cu Mihail Sadoveanu (Diaconu, Sadoveanu 2016): s-au publicat 4 scrisori,
din care 2 primite și 2 trimise, între 19 martie 1936–1 septembrie 1940; corespondența cu Mircea
Eliade (Diaconu, Eliade 2016): s-au publicat 5 scrisori, din care 3 trimise și 2 primite, între 29 mai
1936–5 noiembrie 1973). Anterior, a fost publicată o parte a corespondenței cu G. T. Kirileanu
(Kirileanu 1977), care conține: trei scrisori din care una primită de Ion Diaconu (17 ianuarie 1940) și
două expediate de acesta lui G. T. Kirileanu (31 octombrie 1935 și 25 martie 1958).
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două motive pentru care Ion Diaconu a ratat șansa celebrității științifice, așa cum s-a
spus: instaurarea regimului comunist și o anume îndărătnicie în a refuza orice
propunere de a părăsi ținutul natal.
Ion Diaconu s-a născut la Spinești, județul Vrancea. A urmat liceul la Focșani
și Facultatea de Litere și Filosofie din București. A fost studentul lui Ovid
Densușianu, pentru care a manifestat un adevărat cult, și al lui Nicolae Cartojan.
A fost primul copil al lui Ioan C. Diaconu, notar, și al Măriuței Diaconu,
casnică, urmat de două surori, născute în 1905 (Maria) și 1907 (Ioana).
A urmat școala primară în Spinești și Tulnici, între 1911 și 1915.
La absolvirea facultății, în 1926, lucra deja ca profesor suplinitor la Liceul
„Unirea” și la Liceul de Fete din Focșani.
După absolvire, în anul școlar 1927–1928, a fost profesor suplinitor de limba
română la Școala Comercială Elementară și Superioară din Focșani, iar de la 1
septembrie 1929, profesor titular „provizor” la Liceul „Unirea”. Deși a funcționat
fără întrerupere la Liceul „Unirea”, abia la 1 aprilie 1933 a fost numit profesor titular
definitiv, prin Înalt Decret Regal (nr. 1698/1933), pentru specializările română,
principal, drept și franceză, secundar.
Între septembrie 1939 și noiembrie 1940, a fost director al Liceului „Unirea”,
de unde „am fost demis abuziv de guvernarea legionară, pentru că mă opusesem
cunoscutelor erori săvârșite de regim în școală” (Diaconu, apud Diaconu Bălan
1998: 34).
În 1948, a fost detașat, în „interes de serviciu”, la Școala Tehnică Profesională
de băieți și Școala Elementară nr. 2 de băieți, din Focșani.
Autobiografia din care am extras datele de mai sus nu este un document
benevol, ci un „chestionar” pe care Ion Diaconu era obligat să-l completeze
săptămânal, începând cu perioada imediat următoare susținerii doctoratului: iunie
1948, cu teza Reflexiuni despre cântecul și versul popular, premiată de Academia
Română.
În evocarea sa, Paula Diaconu menționează:
Întrebările unui asemenea chestionar erau vădit tendențioase, căutându-se cu
obstinație motive acuzatoare privind apartenența de clasă, averea, convingerile și
activitatea politică. Chestionarul varia nuanțat de fiecare dată, prin aducerea în
discuție a unui nou subiect sau a mai multora (Diaconu Bălan 1998: 31).

În Autobiografie, forțat de împrejurări, Ion Diaconu pune mutarea sa de la
Liceul „Unirea” sub motivul „interesului de serviciu”. Paula Diaconu Bălan
restabilește adevărul arătând că mutarea fusese ilegală: chestionarul
era dat numai profesorului Diaconu din întreg personalul didactic al Școlii
Agro-Silvice, unde cel ostracizat, ilegal mutat de la liceul său, legase bune relații de
amiciție cu mai toți colegii (ibidem: 31–32, s.n., Z.B.).

Dacă în privința datelor biografice și bibliografice, răspunsurile lui Ion
Diaconu corespund unei realități probabile prin documente, în zona foarte sensibilă
și primejdioasă a politicului se simte o anume nuanță de pledoarie în prezentarea
faptelor:
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20. Ce politică a făcut până la 23 august 1944. În viața politică nu am avut
nici un rol din cauza firii mele reacționare fată de existența trecutelor regimuri. Așa se
explică de ce din 1930 m-am alipit de cea mai reacționară fracțiune a democrațiilor de
atunci – ce părea de nădejde – aceea a Prof. Gheorghe Brătianu. După unirea
fracțiunii cu Partidul Liberal, am rămas un reacționar și mai fățiș în sânul partidului,
de unde m-au exclus în octombrie 1946.
Am stat retras din viața politică până în 1947, iunie, când m-am înscris în
cadrele Partidului Social Democrat, fuzionat, cum se știe, în Partidul Muncitoresc
Român, al cărui membru sunt acum.[...]
24. Ce politică a făcut după 23 august 1944, în ce partid și ce muncă a avut
până în prezent. Am arătat la punct. 20 starea politică a trecutului meu. Cât am fost în
Partidul Liberal, de la 23 aug. 1944 – oct. 1946; când am fost exclus din partid de
organizația locală, cu recunoașterea organizației centrale a partidului, am rămas ca
simplu membru, deși fusesem propus în delegația permanentă locală. Disidența G.
Tătărăscu m-a găsit cu totul izolat de tergiversarea crepusculului Partidului Liberal.
Am fost invitat deseori să ader la acel vid politic, abil improvizat. Am stat indiferent.
Trecând în Partidul Social-Democrat, am fost doar simplu membru, fără să activez,
fiind mai mult preocupat de lucrările mele și de un examen de doctorat (în luna mai
1948), care mi-au luat destul timp. [...]
26. Cine îl cunoaște din activitatea politică înainte și după 23 august 1944.
Înainte de 23 august 1944: printre alții, la București, Prof. D. Bodin, de la
Universitate; Prof. I. Gonea, de la aceeași universitate etc. Din Focșani: cred că
destulă lume. Informațiile sunt sigur că se pot căpăta lesne, după cum sunt sigur că
pot dovedi un lucru unic: politica a fost pentru mine un accident iluzoriu. Nu m-a
pasionat niciodată. Prin mine alții au ajuns mentori politici ai momentului: s-au servit
de naivitatea mea, ca și de-a altor creduli ca mine. Am făcut, așadar, politică
figurativ, în dauna activității științifice în care am crezut ferm și voi crede. Activitatea
mea politică după 23 august este la îndemâna oricui vrea să afle că am reprobat
întotdeauna ura între oameni și politica de învrăjbire între popoare. Am detestat ura
între rase. Am îndulcit deosebirea între oameni prin religii și etnicism. Profesorul
meu, academicianul I. A. Candrea poate fi întrebat despre idealul meu umanitarist
(ibidem 1998: 37–39).

Așadar, în ciuda faptului că a făcut politică „figurativ” și în ciuda înscrierii în
Partidul Social Democrat (în iunie 1947), Ion Diaconu s-a văzut înscris pe lista
„răufăcătorilor poporului român” și a trecut prin toate furcile caudine ale noului
regim, încercările vieții sale culminând cu arestarea și trimiterea la Canal în 1952.
În 1948, după susținerea tezei de doctorat, se încheie practic gloria neumbrită
de nici o imixtiune politică, a lui Ion Diaconu. Fire dârză, și-a continuat studiile și
cercetările de folclor și etnografie, în ciuda opreliștilor de tot felul și a lipsurilor
materiale. Râvna sa a avut de înfruntat atât incompetența și ticăloșia multor parveniți
din institutele și catedrele universitare, cât și izolarea în provincie, al cărei aer
concentraționar răzbate dintr-o scrisoare din 1956, către profesorul Ion C. Chițimia3.
În 1956, primind o scrisoare de la I. C. Chițimia pe o hârtie cu antetul „Academia R.P.R. –
Institutul de Istorie literară și Folklor”, Ion Diaconu este complet surprins de existența unei asemenea
instituții și constată cu amărăciune că „provincia” fusese ignorată: „Cum, există în țară un asemenea
«institut de folklor»? El continuă cumva pe al profesorului nostru Ovid Densușianu? Cine-l conduce,
dacă nu Take Papahagi? Și care sunt membrii lui fondatori? Are cumva vreun «buletin» publicat? Nu
3
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Împotriva efectelor izolării, Ion Diaconu a luptat cu o tenacitate
impresionantă, reluând prietenii mai vechi, adăugând legături noi, într-o desfășurare
epistolară rar întâlnită.
Pentru a avea o dimensiune apropiată de realitatea dialogului său epistolar,
foarte prețioasă este scrisoarea din 1 martie 1967, către Petru Caraman, unde Ion
Diaconu face un „bilanț” al tezaurului său documentar: sute de scrisori, în afară de
alte șaptezeci „depuse” la Academia Română (corespondență cu N. Iorga, Ovid
Densușianu, Sextil Pușcariu, C. Rădulescu-Motru, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga,
Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu).
Acestora li se adaugă încă altele:
Mai am, în corespondența mea din ultimii ani culturali o sumă de scrisori
documentare între mine și Perpessicius [...] mai am pe unele cu sculptorul I. Jalea
(însă dinaintea socializării sale). Unele cu I. Const. Chițimia (Caraman 2016 II: 217).

O altă parte s-a aflat într-o lădiță ascunsă de soția sa, împreună cu alte
manuscrise, în momentul arestării lui Ion Diaconu:
Când am fost arestat de «securitate» (în 1952), în răvășala gospodăriei – un
adevărat vandalism, când «șeful» securității s-a mutat în casa mea chiar în prima
săptămână după trimiterea mea la «Canal» – soția a înfundat, într-o lădiță, o parte
importantă din corespondența mea (cu Gh. Brătianu, cu Ernst Gamillsheg, cu Mario
Ruffini, cu Emilio Bertoni, cu Sextil Pușcariu, cu Al. Marcu, cu Petre Andrei, cu I.
Simionescu, cu P. V. Haneș, cu G. Breazul, cu Iorgu Iordan, cu Const. Brăiloiu etc.)
împreună cu un masiv material – liric, epic, de ceremonial – din Râmnicu-Sărat. A
pătruns umezeala, cât am stat trei ani în înaltul pension educativ, și conținutul s-a
făcut pulbere! (ibidem: 220).

Împotriva incompetenței, a ținut neclintit scutul unui profesionalism de cea
mai înaltă clasă, urmând modelul profesorului Ovid Densușianu. De altfel, tot ce a
întreprins Ion Diaconu în materie de cercetare etnografică (dar și ca profesor), a stat
sub semnul lui Ovid Densușianu, cel care i-a publicat Ținutul Vrancei (1930),
întemeietorul, în 1913, al Institutului de Filologie și Folclor.
A colaborat vreme de un deceniu cu etno-muzicologul Constantin Brăiloiu și
a cules, împreună cu acesta, folclor din Vrancea și din Râmnicu Sărat. Împreună cu
Constantin Brăiloiu, a dezvoltat o metodă de cercetare, pe care a numit-o ulterior
„experimentul folcloric prin racordaj”. Metoda țintea să dezvăluie prin perseverenta
revenire la „subiect” ceea ce rămăsese din fondul străvechi: „Componenta poetică a
cerut o dublă tratare, adică și notarea rapidă a textului în timpul anchetării, pe lângă
imprimarea pe cilindri fonografici”. (Diaconu Bălan 1998: 9)
Necesitatea adoptării acestei metode venea din constatarea că articulația
melodică, într-un cântec popular, manifesta o anume stabilitate, în raport cu
variațiile multiple și puternice ale textului poetic. Pentru salvarea tuturor
variațiunilor poetice, Ion Diaconu a recurs la
notarea exactă a mai multor variante de la un informator, succesive în timp, și
anchetarea concomitentă a doi informatori apartenenți aceleiași surse de transmitere,
mă mir deloc că și de data asta provincia a fost dată la o parte din conclavul personalităților din centru!
De altfel, asta este soarta de totdeauna a unora. Între care sunt și eu” (Chițimia, Diaconu 2017: 52).
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pentru reconstituirea arhetipului care să reiasă din adaosul unor versuri, survenite prin
a doua, a treia revenire a specialistului la interpretul popular, sau din eliminarea
altora, omise la «cântările» succesive datorită funcției variabile a memoriei (ibidem:
9–10).

Notarea și transcrierea se bazau pe lecțiile lui Ovid Densușianu privitoare la
semnele diacritice.
Pentru memoria profesorului Ovid Densușianu, Ion Diaconu a dus o adevărată
luptă de-a lungul anilor. Corespondența abundă în solicitări, propuneri, inițiative
pentru omagierea magistrului. Dorința lui Ion Diaconu de a alcătui un volum de
studii și evocări, dedicat lui Ovid Densușianu, este atât de mare, încât se transformă
într-o insistență care, uneori, incomodează interlocutorul. Din păcate, proiectul unui
volum care să cinstească memoria profesorului Densușianu prin contribuția celor
care îl cunoscuseră, nu s-a realizat4.
Culegerile de folclor realizate de Ion Diaconu (Diaconu 1930, 1933–1948,
1969, 1989), bazate pe metoda dezvoltată de el însuși, se caracterizează prin câteva
particularități: revenirile repetate la aceeași sursă, corelate cu variantele provenite
din a doua sursă determină selectarea fenomenelor etno-folclorice în ceea ce acestea
au semnificativ; redarea specificului dialectal cu maximum de acuratețe;
perfecționarea anchetei folclorice prin reveniri repetate la același informator;
deplasarea cercetării etno-folclorice în spațiul interdisciplinar, prin implicarea
aspectelor geografice și istorice. Ion Diaconu a reușit de unul singur o performanță
greu de atins chiar și în cazul echipelor de cercetare: a cules date de la peste 12000
de informatori – o cifră care i-a făcut pe unii să se îndoiască de autenticitatea ei și de
posibilitatea de a atinge un asemenea nivel al cercetării în teren.
Remarcând că Ion Diaconu a pus temelia „primei și celei mai consecvente
școli de notare a textelor”, I. C. Chițimia sublinia că folcloristul focșănean „a studiat
aria cea mai întinsă cu asiduitate de neasemuit și cu o metodă exemplară obținând
pentru regiunea respectivă cele mai bogate și complete rezultate etnografice și
folclorice” (Chițimia, apud Diaconu Bălan 1998: 12).
*
*
*
Am remarcat deja că biografia lui Ion Diaconu a cunoscut două etape
distincte: una a gloriei sale intelectuale, necondiționate, cu aprecieri dintre cele mai
elogioase din partea confraților, și o alta a unei marginalizări susținute, culminând
cu detenția la Canal.
În absența unor însemnări zilnice, paginile de corespondență devin spațiul
predilect al rememorării. Aici, Ion Diaconu consemnează momente din viața
personală, evenimente din viața familiei, detalii despre persoane, întâmplări de tot
În scrisoarea din 30 august 1958, Ion C. Chițimia este de părere că un volum dedicat lui Ovid
Densușianu nu va fi bine primit: „Mie totuși mi se pare că nu e apreciat (Ovid Densușianu, n.n., Z.B.)
și nu va apărea volumul în condiții. Ai văzut atacul lui Al. Graur împotriva lui Densușianu publicat în
România liberă? Mai zilele trecute, un referat la un articol al meu despre Balada populară, în care îl
citam pe O. Densușianu, autorul referatului de fapt, M. Novicov, afirma că nu e cazul să-l citez. Ce va
fi, deci, volumul omagial? Nu vreau să te descurajez […] cred că vor fi dificultăți” (Chițimia, Diaconu
2017: 70).
4
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felul. Corespondența devine locul însemnărilor memorialistice, în cele mai multe
dintre cazuri.
Pentru cine urmărește corespondența lui Ion Diaconu – atât cât s-a publicat
până acum – este lesne de observat că perioada detenției a fost urmată de câțiva ani
însemnați de tăcere: cu Perpessicius, schimbul epistolar se reia în 29 iunie 1956; cu
I. C. Chițimia, tot în 1956, cu Petru Caraman, în 1 mai 1957.
În prima scrisoare către Petru Caraman (1 mai 1957), poziția lui Ion Diaconu
față de noul regim este creionată cât se poate de clar: „Și eu am dus – și duc încă
lupta asta împotriva hibrizilor culturali” (Caraman 2016 II: 210). Cu atât mai mult
cu cât e vorba de „haosul etnografiei românești în era socialismului de la noi”.
(ibidem: 210)
O asemenea exprimare fără ocolișuri ar putea surprinde, dată fiind „vigilența”
aparatului represiv al regimului comunist. Astfel de scrisori nu circulau însă cu
poșta, ci prin mesageri siguri și loiali.
Viața lui Ion Diaconu a început să se schimbe în rău imediat după 23 august
1944. În 31 martie 1946, îi scria lui Petru Caraman:
Nu trăiesc pe aici pe pat de roze: dorm pe o saltea de iarbă de mare (am fost
devastat până la blidul fără... linte; abia biblioteca mi-a scăpat din pârjolul
momentului acela fericit de la 23 aug. 1944...) În afară de asta: am crezut că în orașul
«unirii Principatelor» și pe locurile de unde a plecat mai cu seamă Mitropolitul
Varlaam, trebuie să fie încă aprinsă o scânteie a Românismului. Și m-am opus tuturor
măsluirilor democrației de-acum. Cu o dârzenie ce a întâmpinat obrăznicia și
inconștiința multora care au reușit să mă aresteze chiar de ziua Regelui nostru pentru
că l-am elogiat în câteva cuvinte cam răspicate. Așadar, am reușit să fiu socotit pe-aici
reacționarul proeminent, cerându-se în două rânduri trimiterea mea în lagăr [...],
confiscarea bibliotecii, că altă bogăție n-am, și îndepărtarea din învățământ (ibidem:
208).

În ciuda tuturor acestor agresiuni, Ion Diaconu anunța că e pregătit să reziste
și să lupte: „Totuși mă țin vertical și tot pe două picioare!”, pentru că „am
convingerea că Neamul Românesc se va salva și din sincopa asta” (ibidem: 209).
Cu câțiva ani înainte îi scrisese lui Mihail Sadoveanu (3 septembrie 1940):
Ieri v-am scris la Copou și vorbeam atunci despre groaznica tragedie ce-o
trăiește acum neamul nostru. Sufer din plin calvarul refugiaților: găzduiesc aici pe
dragul meu prieten, prof. Leca Morariu, de la Universitatea din Cernăuți. Și tot la
Focșani avem în mijlocul nostru pe prof. Hacman, tot de acolo. De la dânșii aflu zilnic
de ororile roșilor (Diaconu, Sadoveanu 2016: 111).

În seria rememorărilor, se înscrie și relatarea din 2 noiembrie 1958, dintr-o
scrisoare către Perpessicius, când, după zece ani, în contextul unei discuții despre
Iorgu Iordan, Ion Diaconu își amintea:
Spune-mi, rogu-te, în deplină sinceritate, toată povestea, să văd dacă se poate
compara, cât de cât, ce pățești d-ta acuma, cu ce-am pățit eu la 31 mai 1948, când sub
decanatul său, am făcut greșeala de-am trecut la București, ultimul examen de
doctorat într-ale folklorului – firește după maniera occidentală, umanistă, a lui Ovid
Densușianu.[...] Iorgu Iordan (care-mi era dator, măcar elementară considerație
umană, dacă nu chiar recunoștință, de când – dânsul fiind pus la index, pentru ideile
sale de stânga – eu îi publicam, pe banii mei sărăcuți, studii în Milcovia și mai ales în
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Ethnos, s-a purtat cu mine pur și simplu cu o brutalitate incalificabilă, timp de trei ore
și douăzeci de minute cât a durat examinarea, mai acerb ca la Sorbona (a spus cineva,
dintre universitarii bucureșteni, care era de față) (Perpessicius, Diaconu 2017: 57–58).

Este de consemnat aici și scrisoarea către G. T. Kirileanu, din 18 mai 1958
(scrisoarea se află în fondul Muzeului Național al Literaturii Române, București, nr.
inv. 35706), unde, când vine vorba despre Iorgu Iordan, tonul este ceva mai
ponderat:
Nu vă pot dărui decât ultima mea lucrare: Reflexiuni despre cântecul și versul
popular, tipăritură ce a obținut «Premiul Statului» al Academiei R.P.R., în primul său
an de existență, și care a fost prezentată de mine și ca teză de doctorat în filosofie și
litere la Universitatea din București, în 1948, când a fost o harță doctorală de trei ore
și douăzeci de minute, cu bisturiul în mâna filologului Iorgu Iordan (colaborator
cultural de al meu, totuși, atunci...), fără anestezie, sau măcar un miligram de
cloroform (Diaconu, Kirileanu 1958).

În timp, efectele comportamentului considerat abuziv s-au atenuat: într-o
scrisoare expediată de la Iași (5 noiembrie 1973) îi spunea lui Mircea Eliade că îi va
trimite teza de doctorat „tipărită tot la Focșani”, dar numai parțial, „din lipsă de
bani-subvenție” – Reflecțiuni despre cântecul și versul popular, 1946, „premiată de
Academia Română la cinci zile după susținerea doctoratului sub decanatul și sub
președinția lingvistului Iorgu Iordan” (Diaconu, Eliade 2016: 127).
Pentru Ion Diaconu, perioada de după 1948 a fost una de învrăjbire cu istoria.
Ceea ce, inițial, părea o „sincopă”, după care lucrurile ar fi intrat în normalitate, s-a
dovedit începutul unei epoci catastrofale, care a adus cu sine o răsturnare a valorilor
nemaiîntâlnită, cu urmări dintre cele mai dramatice.
Biografia sa înregistrează un interval de aproape un deceniu, în care nimic n-a
mai putut fi continuat. Într-o scrisoare către G. T. Kirileanu (18 mai 1958), Ion
Diaconu anunța blazat și plin de amărăciune că publicațiile sale „mai recente” erau
„dincolo de un deceniu”.
Cercetătorul care nu a pierdut nicio ocazie să spună că se trage din școala
folclorică întemeiată de Ovid Densușianu a rămas pe „linia clasică a disciplinei
folclorului” și a respins orice „variantă oportunistă”, chiar dacă atitudinea sa i-a
închis multe uși: „Poate că și de asta am suferit ce am suferit” (Diaconu, Kirileanu
1958).
Declinul resimțit în urma instalării altor oameni în posturi importante, în
mediul academic și în instituțiile de cultură, sau în urma schimbării coloraturii
politice a unora dintre foștii prieteni și colaboratori, a făcut din Ion Diaconu, într-o
primă etapă, un izolat, încercat adesea de manifestările unui complex de
inferioritate, mărturisit lui Ion C. Chițimia în scrisoarea din 4 mai 1958 (Chițimia,
Diaconu 2017: 65). Profesorul dintr-un mic oraș de provincie își caută legăturile cu
vremurile pline de strălucire, încercând să reînnoade prietenii, făcând invitații pentru
vizite la Focșani, solicitând colaborări, scriind sute de scrisori. Totul într-un efort
disperat de a depăși fundătura în care îl aruncase istoria, însemnată cu câteva „pietre
de hotar: știința, pentru scopurile ei înalte, izolarea culturală, scârba, pentru toate
parveniturile publicistice” (Caraman 2016 II: 211, s.n., Z. B.).
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Uneori dorința de dialog epistolar și insistența de a primi răspuns s-au
manifestat atât de intens încât au dus la gesturi ofensatoare, așa cum s-a întâmplat
când i-a trimis lui I. C. Chițimia plic timbrat și hârtie pentru răspuns (20 iunie 1957):
Mărturisesc că grija d-tale de a-mi trimite plic timbrat pentru recomandată și
hârtie m-a ofensat puțin. Ori prin câte greutăți trecem, bani pentru corespondență se
găsesc. Dacă n-am trimis scrisorile recomandat până acum, aceasta fiindcă poate-mi
este peste mână. […] Simpla indicație de a-ți răspunde recomandat era de ajuns
(Chițimia, Diaconu 2017: 56).

Un gest lipsit de politețe, precum acela al lui G. Călinescu de a nu onora
invitația la Focșani (deși inițial spusese că îi va fi oaspete lui Ion Diaconu), sau de a
nu răspunde la scrisori, provoacă din partea etnografului vrâncean o adevărată criză,
desfășurată pe câteva pagini de scrisoare:
Până acuma nici un răspuns de la profesorul G. Călinescu, măcar unul
protocolar, perfect civilizat […] Poate că astfel de atenție nu mi se cuvine din motive
serioase: că n-aș fi cumva universitar dacă nu și plin «academician». În acest caz
serios, eu trebuie să mă sesizez fiind pe viitor reținut, modest și scriind numai cui ar
putea să-mi răspundă. Dar eu am crezut că dacă am meritat răspuns la scrisorile mele
de tinerețe – în cel mult trei zile de la data când scriam! – de la profesorii mei Ovid
Densusianu și N. Iorga, cu atât mai mult n-aș putea risca o malversațiune […]
epistolară din partea măcar a unui coleg de «premiu academic» cum mi-a fost dl. G.
Călinescu, în 1936 […] ... nu vreau în niciun caz să mă socotesc cu mult inferior, în
ansamblul generației noastre, personalității multiforme a lui G. Călinescu (ibidem:
65).

Dintre cei apropiați altădată, foarte puțini au rămas „ideal de corecți” în relația
cu Ion Diaconu, în corespondență, mai ales. Printre aceștia, Perpessicius, I. C.
Chițimia, Petru Caraman, G. T. Kirileanu, Ioan Șerb, Al. Rosetti. Anii de
marginalizare – cei de detenție, mai ales! – și-au spus, fără îndoială, cuvântul. Ion
Diaconu a devenit neîncrezător și extrem de suspicios. Unii dintre vechii apropiați iau devenit dușmani de neiertat. Este cazul lui Mihai Pop, al lui Gheorghe Vrabie
(despre care spune că i-au furat două burse de studii în străinătate) și al lui Vasile
Adăscăliței (ajuns profesor la catedra care-i fusese propusă lui Ion Diaconu).
Într-o scrisoare către Petru Caraman, din anii ’60, Ion Diaconu anunța că s-a
hotărât să părăsească „promontoriul parnasian” și să publice tot ce acumulase în anii
dedicați exclusiv științei. Se schimbase ceva, constata Ion Diaconu: „A venit un timp
mai favorabil publicisticei obiective, când a ieșit din anonimat până și... N. Iorga!”
(Caraman 2016 II: 212).
Observația din subtext aducea în atenție o stare de lucruri gravă, care avea
nevoie de o altă abordare: tăcerea și izolarea nu făceau decât să creeze teren de
afirmare tuturor acelora pe care atât Ion Diaconu, cât și Petru Caraman îi detestau.
Ori, constata Ion Diaconu, dacă voiau ca bătălia să nu fie pierdută definitiv, era
nevoie să publice. Ca urmare, în prospectul editorial al „Editurii de Stat”, pe zece
ani, în 1965, Ion Diaconu figura cu „seria întreagă Ținutul Vrancei, I, II, III, IV, V,
VI”. Proiectul este unul uriaș: pe lângă cele șase volume ale Ținutului Vrancei,
continuarea la Folclor din Râmnicu-Sărat:
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Apoi Istoria etnografiei și folclorului românesc (studiu comparat),
Pshichologia creației populare (tot așa) «Cântecul» și «poezia» populară, Criterii
asupra monografiei folclorice. Deocamdată – atâta. Pe urmă: „Istoria literaturii
române (în vreo șase volume masive), care va fi concepută pe-o linie inedită față de
ceea ce este, până acuma, în literaturile occidentale. Și-apoi, vom mai vedea!!!”
(ibidem: 212).

În anii următori, Ion Diaconu a rămas consecvent ideii de a rupe „pactul
tăcerii” și a încercat cu tenacitatea și insistența care l-au definit, să-l determine și pe
profesorul Petru Caraman să facă la fel.
La 1 martie 1967, îi scria:
Aprob întru-totul revolta dumitale împotriva parvenitismului actual […]. Dar
să lăsăm filistinii universitari la modă și să vedem ce putem – noi, cei de pe drumul
fără cotituri! – face, ca să încercăm o ridicare a nivelului publicistic actual – în
direcția etnografiei și a folclorului pozitiv (ibidem: 217–218).

Strategia expusă detaliat în paginile următoare consta în a propune editurilor
„de astăzi” mai multe lucrări odată, din care un „comitet de lectură” să aleagă. Mai
mult, Ion Diaconu se angaja ca, odată ce Petru Caraman îi va trimite titlurile
„posibile de imprimat” să meargă el însuși la București și să susțină la editură
proiectul.
Corespondența cu Petru Caraman conține informații importante, detaliate,
despre etapele pregătirii pentru tipar a lucrărilor lui Ion Diaconu. În plus, Ion
Diaconu alcătuiește în paginile scrisorilor un adevărat „jurnal” al evenimentelor, fie
pentru a-și scuza întârzierea răspunsurilor, fie pentru că aflase în Petru Caraman
prietenul căruia putea să-i facă destăinuiri: vorbind despre moartea cumnatului său,
de pildă, Ion Diaconu ține să sublinieze sprijinul acestuia „într-un moment de derută
culturală teribilă (august 1952–februarie 1954!), ba și de îngrijorătoare ceață
psihologică” (ibidem: 224).
În aceeași scrisoare (10 mai 1967), urmează, pe zile, consemnarea tuturor
activităților, inclusiv discuțiile de la Editura pentru literatură.
Uneori, în ciuda legăturii foarte strânse dintre cei doi, Ion Diaconu surprinde
cu perioade de tăcere foarte lungi. De pildă, răspunde la scrisorile din 3 și 15
ianuarie 1968, abia în iunie 1969. O primă explicație pare a fi „absența mea, timp de
șase luni, din Focșani, dus pe terenul strămoșesc (etnografic) al Vrancei noastre.”
Dar, câteva rânduri mai încolo, se întrezărește și o alta:
Scrisoarea dumitale primă (3 ian. 1968) firește că m-a durut substanțial. Adică
în străfundul sufletului! fiindcă nu-mi justificam bănuiala dumitale gravă: eu să fiu, la
bătrânețe, oportunist cultural jalnic, când în toată tinerețea și maturitatea mea m-am
ferit de tămâia culturală, de sclavagismul asistenței universitare, de cârdășia politic
academică, de temeneaua clubului politic! (ibidem: 231).

Într-o altă scrisoare, din 1 septembrie 1970, Ion Diaconu motivează o
tăcere de aproape zece luni spunând:
Alta a fost cauza răspunsului meu întârziat: o gravă suferință, aproape să-mi fie
fatală, anume: am zăcut zece luni întregi de o puternică oboseală a spiritului. O stare
depresivă primejdioasă (pe nume psihiatric „sindrom depresiv”). Zece luni am dormit
cel mult o oră pe noapte, m-am hrănit precar, n-am citit decât pe Eminescu
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(Perpessicius), n-am gândit nimic pe hârtie, n-am fost nicăieri din casă – în lume, la
spectacole, în capitală. Prizonierul desăvârșit al locuinței mele de la Focșani […] Ba a
fost nevoie să mă și internez la spitalul Socola, unde m-am bucurat de îngrijirea unui
medic tânăr, Hrimiuc. Ba și de atenția directorului spitalului dr. Brânzei […] care a și
ținut să mă vadă, să mă încurajeze” (ibidem: 233).

Din explicația lui Ion Diaconu, suferința s-a datorat „deplinului eșec” al
ediției a doua a primelor două volume din Ținutul Vrancei. Ediția fusese „ciopârțită
procustian”, tipărită pe o hârtie de proastă calitate și cu textul mutilat din cauza
greșelilor despre care Ion Diaconu emite bănuiala că ar fi fost strecurate intenționat
de un tipograf la indicația lui Mihai Pop.
Este momentul în care Ion Diaconu se mută la Iași și își continuă preocupările
aici.
În ciuda asigurărilor date lui Petru Caraman că, venind la Iași, a depășit criza
și s-a restabilit, lucrurile nu păreau să stea deloc așa după cum reiese dintr-o
scrisoare de la sfârșitul anului 1971 a lui Petru Caraman către Iordan Datcu:
Aseară […] i-am făcut o vizită. Mi-a părut tare rău că l-am aflat suferind: și
anume chinuit de insomnii, cu care luptă fără succes … insomnii epuizante! Și e o
persoană foarte dificilă. Deja, astă primăvară m-am interesat pe aici pe la medici, însă
nu primește nici un medic. Nici nu vrea să audă de ei! E un om sănătos în principiu,
căci e perfect normal sub toate aspectele, însă are un dezechilibru organic –
repercusiune a închisorilor lui – care trebuie restabilit, și el se obstinează continuu,
neascultând de cei ce vor să-l ajute. Aceasta l-a slăbit și-l face să se simtă obosit la
efortul intelectual de durată (Caraman 2016 I: 133).

Perioada ieșeană a fost, în privința preocupărilor intelectuale, una de
continuare a revizuirii raporturilor cu oamenii noului regim, în sensul înlocuirii
consecvente a „pactului tăcerii” cu o „ofertă editorială” amplă, bogată și agresivă. În
scrisorile către Petru Caraman, Ion Diaconu a devenit din ce în ce mai insistent,în
ciuda rezervelor și refuzului cărturarului, îndemnând la publicarea studiilor acestuia,
rămase ani îndelungați în manuscrise: „Trebuie să lași posterității măcar un model
național!” (Caraman 2016 II: 242).
Din păcate, unele probleme de familie, asociate cu altele de sănătate, au făcut
ca dialogul dintre Ion Diaconu și Petru Caraman să treacă prin lungi perioade de
tăcere. Marele slavist ieșean se număra printre puținii apropiați ai lui Ion Diaconu:
„în acest timp de ataraxie budistă rămăsesem cu un singur prieten constant: P.
Caraman” (ibidem: 236). Perpessicius se stinsese în 1981. Cu Ion C. Chițimia,
corespondența cunoscută până acum se oprește la 23 martie 1983 (scrisoarea
expediată la această dată este, după cum o numește însuși Ion C. Chițimia, o
revenire „din mormânt”, o reluare a unui dialog întrerupt cu cinci ani în urmă). După
1973, schimbul de scrisori cu Petru Caraman a fost – cel puțin așa reiese din
corespondența publicată până acum (Caraman 2016) – ocazional.
De altfel, în iulie 1973, Ion Diaconu suferise un accident stupid, în urma
căruia fusese internat și suferise intervenție neuro-chirurgicală. Și-a revenit cu greu
și întâmplarea i-a afectat mult puterea de lucru. I-a povestit despre aceasta lui Petru
Caraman în scrisoarea din 14 octombrie, același an (Caraman 2016 II: 244), și, se
pare, mai în detaliu, lui Ion C. Chițimia, după cum reiese din răspunsul acestuia din
21 ianuarie 1974 (Chițimia, Diaconu 2018: 63).
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Din Ținutul Vrancei – lucrarea la care a ținut foarte mult și care a rămas
emblematică pentru întreaga sa activitate științifică – Ion Diaconu a reușit să publice
numai primele două volume, în 1969. Alte două au apărut sub îngrijirea fiicei sale,
în 1989 (Diaconu 1989).
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Ion Diaconu: A Memory Recovered from Correspondence and
Recollections
Ion Diaconu, born in Vrancea County (in 1903, in Spinești), is a name almost
forgotten nowadays, although it was said that he was gifted with the intellectual qualities to
experience celebrity in a similar manner with Mircea Eliade, Emil Cioran, if only he had
decided to leave the country.
Folklorist and ethnologist, trained at Ovid Densusianu’s school, Ion Diaconu was one
of the most important researchers in his field, with notable contributions both due to the
fieldwork data he obtained and for the research methodology that he employed during
fieldwork. Describing him, Mircea Eliade said he was one of those Romanian intellectuals
who studied the important Romanian folk ballad Miorița and the connected cultural
phenomenon with “almost religious admiration”.
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Subjected, like many Romanian intellectuals, to the hardship of the communist
regime, he was held in custody without trial in August 1952, and sent to the concentration
camp of Capul Midia; he survived, but he experienced “civil death” many years in a row.
Without a place in his “work field”, without having the possibility to publish, isolated and
constantly supervised, Ion Diaconu remained faithful to his moral principles and had devoted
himself to researching his native place.
In 1970 he settled in Iasi. He continued his research studies for his greatest work
Tinutul Vrancei (“Vrancea County”), of which the last two volumes, V and VI, are still
unpublished, and for the Istoria contemporană a folclorului românesc (“The Contemporary
History of Romanian Folklore”), a work that remained at the stage of notes. After his death
(December 9th, 1984) Paula Diaconu-Bălan, his daughter, took care of editing his works.
Our study brings together Paula Diaconu-Bălan’s recollections and Ion Diaconu’s
correspondence, as much as it was published up until now in volumes and periodicals, in the
attempt to reconstruct fragments of Ion Diaconu’s biography.
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