O voce renăscută: Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu1
Astrid CAMBOSE 
„[...] Joi am să ȋncerc să organizez un recviem pentru tata: a trecut 2
vreme lungă, draga mea, de acum zece ani. Dar noi trei, nu-i așa, o să ne
gândim profund la El, ȋn ziua aceea. Facem parte din acel soi de oameni cu
inimă statornică, neȋnstare să uite. Contez pe voi și pentru mine, ca să nu
mor de tot când am să mor. Ȋmi cunoști teoria: nu murim cu adevărat decât
ȋn ziua când nimeni dintre cei vii nu se mai gândește la noi, nu-și mai
aduce aminte de noi” (Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu).
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Odată cu descoperirea şi publicarea scrisorilor trimise de Ecaterina BălăcioiuLovinescu fiicei sale, Monica Lovinescu, exilată la Paris, o nouă personalitate îşi
ocupă locul meritat în cultura română. Ca om, ca persoană de mare caracter şi ca
mamă devotată până la sacrificiul de sine, ea a intrat deja în conştiinţa publicului
încă din urmă cu mulți ani, când Doina Jela3 i-a dedicat cartea Această dragoste care
ne leagă. Reconstituirea unui asasinat (Jela 1998, 2005), în care a încercat să-i
decripteze tragicul traseu existenţial. Scrisorile către Monica reprezintă, însă, vocea
sa autentică, nemijlocită, inconfundabilă, auzită plenar acum pentru prima dată.
Rămasă mereu în umbra soţului ei şi a celebrei lor fiice, Ecaterina BălăcioiuLovinescu se naşte ca autoare.
Numele cu care semna fosta soţie a lui E. Lovinescu au fost diferite de la o
epocă la alta, în funcţie de climatul politic şi de raportarea ei la constrângerile
sistemului totalitar instalat după 1947. Dacă alegea să le ignore cu bună ştiinţă,
semna cărţile poştale trimise la Paris D-na Lovinescu/Lovinesco, M-me B.
Într-o formă ușor diferită, acest articol a fost publicat în ediția realizată de noi sub titlul: Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu, Scrisori către Monica, Editura Humanitas, vol. I, 2012, vol. II, 2016 (ca prefață
în primul volum și postfață în cel de-al doilea).
 Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Iași.
2 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 9 iunie 2016.
3
Autoarea menționată a transmis multor prieteni și cunoscuți (inclusiv nouă) informația că, de fapt,
o cheamă Jela Doina, în ciuda opiniei generale a publicului, pentru care e greu de crezut că Doina ar
putea fi patronimicul. Monica Lovinescu a preluat această informație în Jurnalul său: „De la
Humanitas, telefonează Jela Doina (Jela e prenumele bulgăresc, Doina, numele de familie, toată lumea
îi spune invers)” (Lovinescu 2005: 376). Editura Humanitas acționează în consecință, trecând la poziția
corespunzătoare din Indicele de nume Doina. Din rațiuni de comoditate bibliografică, noi am optat în
textul de față pentru varianta încetățenită: Doina (prenume) Jela (nume de familie).
1
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Lovinesco, D-na Bălăcioiu-Lovinesco; dacă încerca să li se adapteze pentru a le
îmblânzi, recurgea la numele de domnişoară, Ec. Bălăcioiu, mult mai puţin sonor
decât acela de soţie, sau chiar se ascundea sub o altă identitate: M-me Line Cristian,
D-na Ioana Christesco, Catherine. Pe când participa la şedinţele cenaclului
„Sburătorul”, buletinele din „Viaţa literară” îi semnalau prezenţa sub numele T[iti]
Lovinescu; de altfel, în Agendele lui E. Lovinescu este pomenită numai cu acest
apelativ familiar, Titi. O altă variantă onomastică este cea pe care o folosea pentru a
semna unele articole didactice: Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu. După divorţul
pronunţat în 1934, semnătura ei oficială a devenit E. Bălăcioiu. Însă numele cu care
se va recomanda toată viaţa şi cu care era ştiută de apropiaţi şi cunoştinţe rămâne
unul singur: Ecaterina Lovinescu (stă mărturie în acest sens o carte poştală din 1950
pe care servitoarea, care îi ducea de multe ori scrisorile la poştă, a completat, la
rubrica „numele şi adresa trimiţătorului”, datele omise de către expeditoare: Ec.
Lovinescu). În 1960, la închisoarea Văcăreşti, ea li s-a recomandat codeţinutelor, la
intrarea în celulă, astfel: „Mă numesc Lovinescu”, în vreme ce unui „inspector” care
o întrebase răstit „Tu cine eşti?” i-a răspuns folosindu-şi numele oficial: „Bălăcioiu
Ecaterina, inspectoare generală pe ţară” (Jela 1998: 51). Pe placa de mormânt a
cavoului de la Fălticeni al familiei Lovinescu – unde, din nefericire, nu s-au putut
aduce spre înhumare rămăşiţele ei, pierdute în anonimatul gropilor comune ale
închisorii Văcăreşti – apare numele complet, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu. Acelaşi
nume este consfinţit şi de fiica sa în 1992, în cuvântul-înainte la ediţia Agendelor
literare „Sburătorul”. La fel o menţionează istoricii şi analiştii politici ai regimului
comunist şi la fel apare în Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza
Dictaturii Comuniste din România. Prin urmare, am folosit și noi varianta
onomastică Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu în editarea corespondenţei pe care a
purtat-o, timp de peste zece ani, cu Monica Lovinescu.
Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu s-a născut pe 28 februarie 1887, în satul Cruşeţ
din comuna Mierea Birnicii, în inima Olteniei, între Craiova şi Slatina. A fost fiica
mai mare (din patru copii) a unei familii boiereşti care deţinea, la vremea aceea, sute
de hectare de pământ şi un conac relativ modest, fără electricitate sau instalaţii
sanitare, dar de un bun-gust tradiţional. Mama sa, Paulina Bălăcioiu, născută
Pleşoianu, era înrudită cu Brătienii şi cu Tătăreştii. Tatăl, Gheorghe Bălăcioiu, era
un boier cult, excentric şi lipsit de simţ practic, atras de ideile socialismului utopic.
Se pare că şi-a împărţit din proprie iniţiativă o mare parte din moşie ţăranilor, ceea
ce l-a scutit de orice problemă la răscoala din 1907, însă i-a lăsat săraci pe
moştenitorii lui. Nepriceperea lui în a-şi chivernisi averea a rămas proverbială în
familie: și-a dărâmat conacul şi biserica cu gândul de a face altele mai frumoase,
ȋnsă, din lipsă de bani, a abandonat proiectul, trebuind să se mute cu soţia şi copiii în
casa de oaspeţi din curte şi să asiste la slujbele de Paşte în aer liber, în cimitirul
fostei biserici; nu este exclus ca o parte din această lipsă de simţ al economiei să fi
trecut şi în sângele fiicei lui, căreia i s-a reproşat adesea firea cheltuitoare – dar,
constrânsă de comunism, ea a învăţat la bătrâneţe să renunţe la standardele materiale
şi la libertăţile la care ereditatea ei o îndreptăţea să aspire.
Datele din care s-ar putea recompune povestea adolescenţei lui Titi
(Ecaterina) Bălăcioiu sunt puţine. Se ştie doar că a primit o educaţie superioară
(cânta la pian, vorbea perfect franţuzeşte, ştia latină, greacă şi germană), că visa la o
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viaţă de lux şi eleganţă, că a fost prietenă cu Barbu Ştefănescu Delavrancea şi cu
fiicele lui (deci şi-a petrecut o bună perioadă din prima tinereţe la Bucureşti) şi că a
avut un jurnal, azi dispărut, ilustrat de Pica Dona, fiica lui Delavrancea; se mai ştie
că în 1912, la vârsta de 25 de ani, făcea studii la Paris, oraş de care s-a îndrăgostit
iremediabil, că a devenit apoi profesoară de limba franceză şi că pe E. Lovinescu l-a
cunoscut la Biblioteca Academiei. S-au căsătorit în 1916, când ea avea 29 de ani, iar
criticul 35. Aflăm din mărturisirile ei că l-a iubit şi că a avut parte de prea puţină
fericire alături de el. Singurul lor copil, Monica Lovinescu, s-a născut pe 19
noiembrie 1923. A fost un copil foarte dorit, pentru care, după cum îi povestea într-o
scrisoare ginerelui ei, Virgil Ierunca, a trebuit să poarte adevărate „negocieri”:
mi-a trebuit, ca s-o am pe ea, o tenacitate afurisită, de „olteancă”, şi amânări,
da, exact, parlamentări: 1. când am câştigat [destul] pentru a avea, pentru copil,
camera lui şi guvernanta; 2. când am avut o casă a noastră etc. (Jela 1998: 115).

Fetiţa, frumoasă, delicată, scăpărător de inteligentă şi veselă, a însemnat
pentru mama ei „splendida compensaţie a celor ce nu am avut, sau am avut cu
excesivă parcimonie întotdeauna”. Anul 1929 îi găsea pe toţi trei la Paris, însă
circumstanţele voiajului nu erau deloc îmbucurătoare, căci încă de pe atunci
Ecaterina Lovinescu se ştia „înfrântă”. Divorţul s-a produs în martie 1934 şi a fost
transcris în luna septembrie a aceluiaşi an. După separare, Ecaterina Bălăcioiu exLovinescu s-a mutat împreună cu fetiţa pe strada Wilson, la numărul 13. Monica
Lovinescu, în vârstă de 11 ani la momentul acela, va fi încurajată să păstreze o
relaţie foarte strânsă cu E. Lovinescu; îl va vizita aproape zilnic, va fi prezentă cu
lecturi la cenaclul „Sburătorul” – prima dată, la numai 13 ani: „Duminică, 10 mai
[1936] Monica, mare succes, comp[oziţia] Mama” (Lovinescu 2000: 245) – îl va
însoţi la cină, la restaurante, la cinematografe şi la plimbări. După prima ofertă de
colaborare, venită în 1936 de la ziarul „Dimineaţa”, ea va publica mereu, sub
pseudonim, diverse bucăţi în proză sau dramatice care îi prevesteau un destin de
scriitoare.
Cum era atmosfera în strada Wilson, unde locuiau mama şi fiica, cititorul
poate afla din Scrisori către Monica. Monica Lovinescu a fost mândria şi bucuria
mamei ei, care a reuşit să-i ofere, în ciuda relativei austerităţi financiare în care
trăiau, o viaţă de alint, un cuib cald şi o înţelegere care aducea – cel puţin în ochii
tatălui – cu o adevărată complicitate: Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu i-a dăruit
Monicăi un inel cu un mic diamant pe când aceasta încă purta părul împletit în două
codiţe, i-a cerut fostului ei soţ, recunoscut pentru sobrietatea lui vestimentară
extremă, să pună bani împreună ca să-i cumpere Monicăi o haină de blană pe când
copila avea doar 16 ani, o ducea în fiecare vară o lună la Mangalia, sub al cărei soare
torid se întâlneau cu toată lumea bună a Bucureştiului, îi permitea să cultive o mică
societate mondenă, cu ceaiuri dansante, excursii, nopţi târzii, iar mai apoi, când
Monica a devenit majoră, fumau împreună ţigara de seară, comentând noutăţile şi
picanteriile fiecărei zile. Dar trebuie subliniat faptul că această amiciţie era doar
latura minoră a relaţiei dintre mamă şi fiică. Monica Lovinescu a spus-o răspicat:
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Era prietena mea cea mai bună de joc şi de serios, dublul meu înnobilat,
conştiinţa mea cea mai înaltă. Profesoara din ea nu glumea însă cu educaţia. Nu mă
răsfăţa, mă crea. Încrederea ei mă obliga să mă menţin, cât de cât, la înălţimea
imaginii pe care şi-o făurea despre mine (Lovinescu 2008: 17).

Latura majoră era, după cum a dovedit-o evoluţia în timp a Monicăi
Lovinescu, cea de formare intelectuală, etică şi estetică. Amândouă citeau mult,
citeau aceleaşi cărţi şi le comentau, întâlnindu-se în opinii. Desigur, dreptul la prima
lectură a scrierilor Monicăi îi revenea întotdeauna Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu.
Ca inspectoare generală de franceză, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu lipsea
foarte des din Bucureşti şi în acest timp Monica rămânea la E. Lovinescu, alături de
care pleca şi în vacanţe de o lună în fiecare vară, la Fălticeni. O altă lună şi-o
petrecea la mare, la Mangalia, cu mama ei. Această balanţă afectivă aproape perfect
echilibrată înclina, totuşi, în momentele sensibile, către mamă.
După moartea fostului soț, Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu a redevenit
Ecaterina Lovinescu, i-a ţinut toate slujbele de pomenire, i-a apărat memoria, a
luptat pentru ca moştenirea de la el să rămână intactă şi, mai ales, a salvat de la
confiscare şi distrugere o parte din corespondenţa lui E. Lovinescu şi 13 caietejurnal ale acestuia. Importanţa caietelor salvate de Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu
(viitoarele Agende literare „Sburătorul”) trebuie raportată la ȋnsemnătatea pe care
criticul însuşi o acorda memorialisticii lui, în defavoarea operei literare: „Ca
literatură propriu-zisă, cred că din paginile scrise de mine vor rămâne numai
volumele de memorii...” (Lovinescu 2002: 485).
Mama şi fiica s-au mutat pe 3 noiembrie 1943 în apartamentul din Bulevardul
Elisabeta şi, pe 2 iulie 1946, şedinţele cercului literar „Sburătorul” s-au reluat, cu
Monica Lovinescu desemnată secretar general. După plecarea fiicei în exil,
Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu a mai ţinut câteva întâlniri de cenaclu, dar tăvălugul
evenimentelor politice a obligat-o să le pună definitiv capăt în decembrie 1947.
Bursa de doctorat la Paris, promisă de profesorul Basil Munteanu încă din
1945, s-a materializat pentru Monica Lovinescu abia după doi ani. Dat fiind climatul
irespirabil din România, ea îşi dorea intens să plece în lumea liberă şi de acolo să
lupte pentru eliberarea ţării de comunişti – aceasta a fost ideea-forţă a primei
perioade pariziene, codificată în corespondenţa cu mama ei prin sintagma „teza
despre Baudelaire”. La Paris, într-un exil românesc format din mii de persoane,
multe făcând parte din elita României interbelice, lupta anticomunistă însemna
acţiune, risc asumat, patriotism pus în practică, încercare disperată de a para
„internaţionalismul” comunist care ameninţa naţiunea română, ca entitate istorică şi
teritorială, cu dizolvarea în malaxorul popoarelor sovietice. În ţară, exilaţii erau
consideraţi „fugari” şi „trădători”, unii dintre ei fiind condamnaţi pe viaţă în procese
judecate in absentia (cum era cazul lui Virgil Ierunca). Lupta exilului împotriva
comunismului se purta pe două planuri: politic şi cultural. Monica Lovinescu le-a
împletit într-un destin exemplar, după cum se ştie. La „teza despre Baudelaire” a
lucrat aproape toată viaţa, până la prăbuşirea dictaturii, şi a continuat să lupte pentru
înlăturarea structurilor de putere comuniste mult timp după anul 1989. Teza ei de
doctorat propriu-zisă, care avea ca temă teatrul lui Shakespeare în regia franceză din
secolul al XX-lea, a rămas la stadiul de bibliografie.
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Ȋn anul 1947, pe 8 septembrie, fiica, frumoasă şi emoţionată, pleca din Gara
de Nord pe scara unuia dintre ultimele trenuri (la propriu şi la figurat) către lumea
liberă, cu doi trandafiri roşii în mână, iar mama rămânea – după cum i-o va spune în
scrisorile de mai târziu – „cu spinii lor înfipţi în inimă”. Monica Lovinescu credea
că pleacă pentru doi-trei ani. Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu avea presentimentul că
despărţirea va fi pentru totdeauna.
Se impun, aici, câteva consideraţii asupra lucidităţii. Ea nu înseamnă
raţionalism în sens restrâns, ci, după cum sugerează şi etimologia termenului,
limpezime, lumină. Este claritatea supremă dată de o atenţie interioară încordată, de
ceea ce am putea numi o atenţie maximală, manifestată pe toate planurile – raţional,
sensibil, afectiv, moral, mistic ş.a. – graţie căreia fenomenele sunt văzute (sau, cum
ar spune Beckett, „întrevăzute”) în adevărul lor. O atenţie prin care viitorul
invadează spaţiul opac al prezentului, provocând premoniţii şi viziuni. De acest fel
de atenţie a avut parte Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu. A ştiut din primul moment că
plecarea Monicăi o lăsa singură pentru tot restul vieţii, a presimţit că moartea îi va fi
umilitoare şi tristă, i-a scris fiicei ei, în metafore care, din păcate, vor corespunde
întocmai realităţii, despre „sârma ghimpată” care o va încercui, despre sfârşitul vieţii
ei „fără adăpost, fără sprijin, fără mormânt” şi despre
gândul cumplit că fiinţe dezgustătoare şi-ar bate joc de trupul acesta istovit, că
le voi auzi vocile rostind cuvinte nemiloase şi că voi îndura, şi dincolo de viaţă, cele
mai adânci tristeţi, cele mai grele insulte (Bălăcioiu-Lovinescu 2012: 322).

Viziunea finalului vieţii ei este şocant de exactă – Ecaterina BălăcioiuLovinescu a fost considerată decedată, a fost târâtă de alte deţinute până la morga
spitalului penitenciar Văcăreşti, s-a trezit din comă, după un timp, printre cadavre, a
fost readusă în celulă şi abia apoi a murit – „Spaima mea e că voi auzi, că voi trăi,
misterios, după moarte”. Precum personajele din tragedia antică, şi-a presimţit
permanent destinul, cu un fel de luciditate mai presus de logică.
În 1947−1948, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu era încă profesoară şi membră
a partidului social-democrat al lui Constantin Titel Petrescu; fusese transferată de la
liceul „Regina Maria” la o şcoală muncitorească unde era silită să predea
matematica, zoologia, româna, istoria şi geografia; se străduia să-şi păstreze
standardele morale şi felul de viaţă de dinainte, dar făcea faţă cu greu unui program
de 12–16 ore de muncă pe zi. Suferea de frig şi de lipsuri financiare, ca toată „clasa
burgheză mârşavă”; participa la nesfârşite şedinţe de îndoctrinare politică, memora
broşuri comuniste a căror limbă de lemn o aducea la disperare, făcând-o incapabilă
să răspundă la întrebările de verificare ce i se puneau, presta „muncă voluntară
obligatorie” la pavoazatul şcolii pentru serbările comuniste, iar printre toate acestea
mai dădea şi lecţii particulare de franceză. Dar, în ciuda oboselii extreme, îi scria
fiicei ei zilnic. Din scrisorile şi cărţile poştale primite ca răspuns de la fiica ei a făcut
paisprezece caiete legate – un Nou Testament de uz personal.
Scrisorile originale ale Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu către fiica ei au fost
păstrate cu sfinţenie de aceasta din urmă, la Paris. După cum a mărturisit ea,
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deşi nădăjduiam că îi vor da drumul, cărţile noastre poştale exprimau atât de
frenetic spaima de a nu ne mai vedea niciodată, încât nici azi, când au trecut 40 de
ani, n-am curajul să le recitesc (Lovinescu 2008: 264).

Având în vedere condiţiile politice din ţară, cele mai multe dintre scrisori au
fost expediate şi primite printr-o reţea de curieri secreţi (în special prin valiza
diplomatică franceză). Această bogată corespondenţă, descoperită după moartea
soților Lovinescu–Ierunca în casa lor din strada François Pinton 8, s-a publicat
selectiv, în două volume, sub titlul Scrisori către Monica.
Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu trăia sufleteşte numai prin legătura epistolară
cu fiica ei. Îşi limitase orizontul afectiv, social şi intelectual la lucrurile şi la
persoanele care aveau legătură cu Monica Lovinescu. Exproprierea Mumei (mama
sa) şi pierderea casei părinteşti de la Cruşeţ, bolile ei însăşi şi ale celor din familie,
sărăcia, excluderea din partid (care ar fi putut antrena o eventuală arestare),
naţionalizarea apartamentului din fostul Bulevard Elisabeta şi percheziţia care i s-a
făcut în noiembrie 1949 la domiciliu, confiscându-i-se cea mai mare parte din
biblioteca lui E. Lovinescu (cinci camioane de cărţi), faptul că i s-au impus locatari
străini în spaţiul casei – toate acestea o speriau mai puţin decât încetarea
corespondenţei cu Monica Lovinescu. Desprinsă de toate, viaţa ei avea o singură
miză: sentimentul împărtăşit dintre ea şi fiica ei. Scrisorile de faţă sunt poemul – sau
romanul – iubirii lor.
Ceea ce nu am putea sublinia îndeajuns, oricât am insista asupra descrierilor
psihologice, este calitatea excepţională a acestui sentiment matern sacrificial şi
modul în care el a făcut-o pe Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu să-şi depăşească radical
propriile limite. Spre deosebire de, să zicem, un Nicolae Steinhardt, care avea o fire
de sfânt şi se ridica la acest nivel în toate privinţele, ea era o fire obişnuită, cu un
amestec omenesc de calitaţi şi defecte: avea o inteligenţă superioară mediei, dar nu
excepţională, o cultură vastă, dar nu comparabilă cu a marilor intelectuali interbelici,
iubea luxul şi comoditatea, era o mare gurmandă, era amatoare să afle picanterii
despre cei din jur şi cultiva, din nevoia de a fi lăsată în pace ca să-şi poată continua
rolul de păstrătoare a moştenirii Monicăi Lovinescu şi corespondenţa cu aceasta, o
pliere precaută la ingerinţele politice în chestiunile sociale şi personale. În privinţa
raportului cu fiica ei, însă, se ridica la un nivel inegalabil, de o perfecţiune caldă,
fără fisură, supraomenească. Este uimitor faptul că unui om altminteri obişnuit i se
poate întâmpla aşa ceva. Ne aşteptăm la excelenţă umană din partea celor care au
vocaţia sfinţeniei, nu din partea oamenilor „normali” – cu toate acestea, Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu a trăit şi a murit în aerul tare al excelenţei morale, nu mai puţin
decât cei care aveau vocaţia sfinţeniei; ne aşteptăm la eroism de la cei care au
vocaţia eroismului – dar Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu a avut parte de un sfârşit
eroic fără să fi luptat niciodată pentru ceilalţi, pentru dreptate sau pentru adevăr; ea a
luptat pentru o singură persoană şi s-a sacrificat strict pentru un singur ideal:
imaginea ei în ochii fiicei adorate. Era îndreptăţită să-i ceară Monicăi Lovinescu să
trăiască întruchipând aceleaşi standarde ale perfecţiunii morale:
Am încredere în tine, sunt mândră de tine; am nevoie să ştiu că acolo, mică,
oacheşă şi frumoasă, n-ai încetat să fii acel exemplar rar, acel „cavaler fără teamă şi
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fără de prihană”. Şi atunci, pentru ţelul acesta, nicio suferinţă nu-i prea mare
(Bălăcioiu-Lovinescu 2012: 218).

Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu a fost arestată pe 23 mai 1958, la ora 19. Prima
parte a anchetei s-a desfăşurat la Malmaison. În momentul arestării, ea avea 71 de
ani. În acea perioadă Monica Lovinescu aştepta, fervent şi în acelaşi timp disperat,
să afle că i s-a acordat mamei ei viza pentru Paris. Cităm dintr-un dialog între
Monica Lovinescu şi Doina Jela:
– Aţi visat-o vreodată?
– În noaptea de 22 spre 23 mai. Un vis, singurul premonitoriu: eram cu mama
într-un oraş românesc (dar neidentificat) şi deodată m-am rătăcit de ea. Câutând-o cu
din ce în ce mai mare anxietate, am dat, pe o masă de talcioc (nu ştiu cum mă
strămutasem acolo) de hainele ei puse la mezat. Cum întrebam înnebunită, în dreapta
şi-n stânga, cineva m-a luat deoparte şi mi-a şoptit că a plecat în munţi, la partizani.
Cum în aceeaşi dimineaţă am primit o carte poştală de la ea, m-am liniştit: nu era
primul meu coşmar neanunţând de fapt nimic. După ce am reconstituit, de bine, de
rău, ceea ce se întâmplase, mi-am dat seama că noaptea cu visul a fost aceea a
arestării ei. Probabil că în sinea ei mă chemase în acea clipă în ajutor (Jela 1998: 253).

Nota de ascultare a unei convorbiri între Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu şi
Maria Botta, din 19 mai 1958, indică motivul absurd pentru care era urmărită:
„Bălăcioiu Ecaterina este urmărită de noi pentru activitate de spionaj în favoarea
statului francez” (ACNSAS, fond Documentar, dos. D 11119, vol. 7, f. 240). Monica
Lovinescu va confirma persistenţa Securităţii în aceste suspiciuni care, în ciuda
caracterului lor ubuesc, vor duce la arestarea „spioanei”: „mi-ar fi trimis hărţi de
stat-major desenate de ea pe... baticuri” (Lovinescu 1993: 7). În epocă, Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu nu era singura inculpată pentru asemenea „fapte” – să îl mai
amintim, de pildă, pe Monseniorul Vladimir Ghika, prelat greco-catolic şi
descendent din familia domnitoare a Ghiculeştilor, condamnat pentru „spionaj în
favoarea Vaticanului” şi mort la Jilava, în 1954.
Este cunoscută sentinţa4 de condamnare dată în proces:
„Dosar 113664
Vol. III din Dosar 73/1959
Sentinţa nr. 28 din 12 februarie 1959
[...] BĂLĂCIOIU ECATERINA (fostă proprietară a circa 190 de hectare)
începînd din 1947 şi pînă la arestare a ascultat cu regularitate emisiunile instigatoare
ale posturilor de radio imperialiste şi în special emisiunile Postului de Radio Paris,
unde funcţiona în calitate de crainică pentru emisiunile în limba română fiica sa,
LOVINESCU MONICA, soţia trădătorului de patrie IERUNCA VIRGIL, iar ştirile
transmise le comenta în mod ostil regimului democrat din R. P. R., împreună cu
coinculpatul DIACONESCU STELIAN.
Cu ocazia deselor discuţii pe care le purta inculpata împreună cu D[iaconescu]
S[telian], îşi manifestau neîncrederea în trăinicia regimului nostru, propăvăduiau
4 Menționăm că greșelile de limbă din documentele preluate din arhiva CNSAS nu sunt
inventariate, fiind prea numeroase și prea greu de clasificat. Ne-am mulțumit să cităm ad litteram
sursele.
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schimbarea acestuia şi reinstaurarea regimului capitalist. În acest sens, inculpata, în
faţa instanţei, fila 33, afirmă, printre altele, următoarele: «Mă gîndeam că schimbarea
regimului mi-ar fi dat posibilitatea să-mi văd fiica mea aflată spikeriţă la Radio
Paris».
Tot în discuţiile purtate, inculpata împreună cu celălalt coinculpat au calomniat
regimul nostru democrat popular arătând în mod tendenţios că în prezent literatura
realist socialistă n-ar reda realitatea, că în ţara noastră n-ar fi libertate şi că scriitorii ar
scrie nu din convingere, ci din interese materiale.
În vara anului 1957, inculpata BĂLĂCIOIU ECATERINA a primit de la
coinculpatul DIACONESCU STELIAN mai multe poezii scrise de fugarii români din
străinătate, ca Decembrie (sic!), Cîntecul rătăcitorului precum şi prefaţa cărţii
Antologia poeţilor români din exil, ce aveau un conţinut ostil formei democratice de
guvernare din România, pe care le-a citit şi pe marginea cărora a făcut diverse
comentarii ostile regimului, împreună cu D[iaconescu[ S[telian], după care urma să le
difuzeze şi altor persoane, materiale care s-au găsit la locuinţa sa cu ocazia
percheziţiei domiciliare efectuate în cauză. În luna martie inculpata BĂLĂCIOIU
ECATERINA, aflînd de arestarea coinculpatului D[iaconescu] S[telian], a scris o
scrisoare fiicei sale, LOVINESCU MONICA, crainică la emisiunile instigatoare ale
Postului de Radio Paris în limba română, anunţînd-o despre aceasta în mod
convenţional, ştiind că D[iaconescu] S[telian] a fost bun prieten cu soţul ei,
IERUNCA VIRGIL. Pentru a le putea comunica aceasta, inculpata i-a scris fiicei sale
că «Ion (de la pseudonimul literar al lui DIACONESCU STELIAN: Cara Ion (sic!))
se află tot acolo unde a mai fost în 1950», adică închis.
Datorită atitudinii sale duşmănoase, fiind profesoară de limba franceză,
inculpata a căutat să imprime o atitudine anticomunistă elevelor sale, îndemnîndu-le
să nu participe la şedinţele U.T.M., să nu ia cuvîntul în adunări şi să nu activeze pe
tărîm politic. Atît în faţa organelor de anchetă penală (pg. 75–79), cît şi în faţa
noastră, inculpata BĂLĂCIOIU ECATERINA a recunoscut în întregime faptele ce i
se pun în sarcină, recunoaştere ce se coroborează în totul cu interogatoriile
coinculpatului DIACONESCU STELIAN, date atît la primele cercetări cît şi în faţa
instanţei (sic), cît şi cu depoziţia martorei PANDELICĂ LUCIA, date atît la primele
cercetări cît şi în faţa instanţei din conţinutul cărora rezultă întreaga activitate
desfăşurată de inculpată. Faptele ce i se pun în sarcină se mai coroborează şi cu
materialele-corp delict aflate la dosar” (ACNSAS, dos. 73/1959, vol. III, filele 106–
117).

Culpa Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, definită ca purtare de „discuţii
duşmănoase la adresa regimului democrat din R.P.R., cu diverse elemente ostile
regimului”, a fost încadrată la articolul „crimă de uneltire contra ordinii sociale prin
agitaţiuni (art. 209, pct. 2, lit. a şi b, al. 2 c. p.)”. Sentinţa primită a fost de 18 ani
temniţă grea şi confiscarea averii. Închisorile prin care a trecut au fost: Malmaison,
Uranus, Jilava, Văcăreşti. La Malmaison, maiorul Francisc Butyka, de profesie
lăcătuş, şeful Direcţiei Anchete Penale a Regiunii Bucureşti în 1958, i-a promis
Ecaterinei Bălăcioiu Lovinescu – la acel moment grav bolnavă – că va primi
asistenţă medicală, ba chiar şi eliberarea din detenţie, în schimbul unei scrisori în
care să îi ceară Monicăi Lovinescu să colaboreze cu regimul. Ecaterina BălăcioiuLovinescu a refuzat şi, dimpotrivă, i-a transmis fiicei ei (prin vocea unor codeţinute
care i-au supravieţuit) să nu revină pentru niciun motiv şi să nu cedeze şantajului.
Era, de altfel, ceea ce îi scria de mai mult de zece ani, în corespondenţa lor secretă:
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să nu revină pentru că ar fi imediat arestată. Pentru acest refuz de a colabora cu
Securitatea, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu a fost lăsată fără asistenţa medicală
necesară, ceea ce a dus la agravarea bolilor de care suferea şi, în mai puţin de un an,
la moartea ei. A fost un sacrificiu asumat, în urma căruia fostele colege de detenţie iau putut transmite Monicăi Lovinescu din partea mamei ei faimoasa replică „Nu ai
pentru ce roşi, micuţa mea” (« Il n’y a pas de quoi rougir, ma petite »).
Uranus era un centru de anchetă unde existau 30 de celule folosite numai de
Serviciul Secret de Informaţii (SSI); acolo erau duşi deţinuţii acuzaţi de „teroare şi
spionaj în favoarea statelor imperialiste”; este posibil ca şi Ecaterina BălăcioiuLovinescu să fi stat în vreuna dintre acele celule izolate de restul închisorii, dar nu
avem date precise. La Jilava (Fortul 13 Jilava, fost depozit de muniţii devenit
închisoare subterană, la 10 metri sub nivelul solului, de unde şi permanenta
umezeală care i-a dat numele), suferinţa cardiacă, bronşita şi mai ales hidropizia au
devenit acute; i se umfla corpul, tuşea mereu şi delira. Monica Lovinescu a aflat
ulterior aceste lucruri de la codeţinutele Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu; tot ele i-au
mai spus că, în timpul delirului, mama ei vorbea în franceză, dădea dispoziţii să i se
facă bagajele şi se pregătea pentru o călătorie – probabil pentru mult-dorita călătorie
la Paris. În zilele bune, însă, înainte de a i se agrava bolile, fosta doamnă Lovinescu
era o companie minunată, agreabilă, generoasă, mândră de familia ei despre care
povestea (cu naivitate) oricui. Aşa se face că una dintre codeţinute, Doina Stupcanu,
devenită informatoare a Securităţii în penitenciarul Jilava a putut da despre ea note
informative bogate în detalii.
„[Doc.] 159. 1960 iulie 7, Jilava. Notă privind-o pe Ecaterina Bălăcioiu, dată
de o deţinută recrutată în închisoare. Din notă rezultă că Ecaterina Bălăcioiu a
refuzat să se lase ut
ilizată de Securitate pentru racolarea fiicei sale, Monica Lovinescu. O notă
manuscrisă indică data morţii Ecaterinei Bălăcioiu – 7 iunie 1960, la spitalul
penitenciarului Văcăreşti.
MAI „K” 2 (serviciul de contraspionaj în penitenciare al Securităţii – n.
editorilor)
Nota a fost primită la 7.VII.1960 de la agenta „Roxana Voinescu” deţ. C.R.
(sub numele de cod „Roxana Voinescu” se ascunde Doina Stupcanu, recrutată în
închisoare, care va colabora cu Securitatea şi după eliberare, intre altele şi în
acţiunile desfăşurate împotriva Monicăi Lovinescu – n. editorilor) de către cpt.
Telenche Florea. Întâlnirea a avut loc în camera de anchetă a penit. Jilava.
Notă
Deţinuta ECATERINA BĂLĂCIOIU LOVINESCU, condamnată la 18 ani M.
S. pentru crimă de înaltă trădare a fost adusă în penit. Jilava în luna mai 1960 unde a
rămas timp de 3 săptămâni.
În convorbirile pe care aceasta le-a purtat cu sursa a arătat că vina în urma
căreia a fost arestată constă în întreţinerea unei corespondenţe cifrate cu fiica sa, care
se găseşte la Paris, unde lucreză în calitate de speakeriţă a postului de radio Paris,
emisiunile în limba română.
În ceea ce o priveşte pe fiica sa MONIQUE LOVINESCU, sursa cunoaşte că
aceasta a fost trimisă în calitate de bursieră a statului român la Fac. de Litere din
Paris, unde a rămas, refuzând să se întoarcă la expirarea celor 2 ani prevăzuţi.
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Întrerupându-şi studiile, MONIQUE LOVINESCU a intrat ca funcţionară la postul de
radio Paris, emisiunile pentru România şi alături de soţul său, scriitorul EUGEN
JERUNCA [Virgil Ierunca] – fugar şi el, au întemeiat un cenaclu literar unde erau
audiate atât producţiile literare ale românilor aflaţi peste hotare, cât şi ale altor
protogonişti (sic!) ai cerinţelor (sic!) supra realiste.
Este notoriu faptul că sub egida acestor întruniri cu caracter literar MONIQUE
LOVINESCU şi soţul său, alături de ceilalţi acoliţi, au desfăşurat o intensă activitate
de spionaj – activitate pe (sic!) care însă ECATERINA BĂLĂCIOIU neagă că ar fi
avut cunoşti[n]ţă.
Atât prin poştă cât şi prin persoanele care beneficiau de imunitate diplomatică
ca membri ai C[orpului] D[iplomatic] francez la noi în ţară, cât şi prin persoane de
naţionalitate franceză veniţi (sic!) cu ocazia unor schimburi culturale, MONIQUE
LOVINESCU şi mama sa au purtat o amplă corespondenţă. De menţionat în special
pianista MONIQUE DE LA BRUCHALLERIE [Bruchollerie], venită în repetate
rânduri la Bucureşti cu ocazia unor concerte – ocazii cu care s-au transmis scrisori şi
pachete [...].
Susnumita ECATERINA LOVINESCU neagă că limbajul în care s-ar fi
adresat fiicei sale ar avea caracter cifrat menit să ascundă un sens real, altul decât cel
efectiv. De asemeni şi faptul că întrega corespondenţă ar fi fost un mijloc de
transmitere a unor date necesare celor plecaţi peste graniţă.
Întreaga atitudine şi confidenţele personale făcute atât sursei, cât şi altor
deţinute faţă de cum (sic!) manifestă încredere şi anume WEISS ELISABETA şi
IONESCU ATENA lasă să se întrevadă că i s-ar fi propus în schimbul unor servicii
prestate securităţi RPR posibilitatea părăsirii RPR şi regăsirea fiicei sale MONIQUE
la Paris, promisiuni în faţa cărora ar rezista nedorind ca fiicei sale să-i fie ruşine de
asemenea tranzacţii.
Starea sănătăţii deţinutei ECATERINA BĂLĂCIOIU LOVINESCU
înrăutăţindu-se, a fost transportată la spitalul Văcăreşti într-un timp prea scurt pentru a
permite o informare mai amplă în ceea ce priveşte legăturile pe care aceasta le-a avut
cu poetul ION CARAION, prieten intim al lui EUGEN JERUMCA (sic!) condamnat
pe viaţă şi în al cărui proces a fost interogată.
„Roxana Voinescu”
N.B. Deţinuta C.R. ECATERINA LOVINESCU este suspectă pentru trădare
de patrie, cât şi pentru o serie de legături nedeclarate la anchetă.
Fiind internată în spitalul penit. Văcăreşti, agentei „Roxana Voinescu” nu i s-a
(sic!) mai trasat sarcini pe lângă susnumita.
Măsuri luate: Un exemplar după prezenta notă se va trimite spre exploatare
Direcţiei a II-a MAI.
Cpt. De Securitate,
Telenche Florea
ACNSAS, fond I, dosar 105863, vol. I, ff. 265-266” (Berindei et alii, 2009:
706−708.)

Cu totul altceva credea Monica Lovinescu despre această Doina Stupcanu,
alias „Roxana Voinescu”. În jurnalul cercetărilor ei în legătură cu circumstanţele
detenţiei Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, dând crezare minciunilor spuse de fosta
deţinută-informatoare, îi face acesteia o caracterizare superlativă:
Doina Stupcanu – care s-a remarcat prin curaj şi îndârjire faţă de anchetatori şi
la proces; îi aducea în fiecare zi mamei de la plimbarea prin curtea închisorii câte o
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floare, cu toate că un asemenea gest, dacă ar fi fost prinsă, ar fi fost pedepsit cu
izolatorul. Astfel, mama avea prins în tăblia superioară a patului un mic buchet de
flori ascuns, care se reînnoia mereu şi la care putea privi (Jela 1998: 50).

Un detaliu care stă mărturie despre cât de perfid a fost comportamentul acestei
deţinute, în tandem cu perfidia diabolică a metodelor securiste, este „procedeul
guleraşul”: înainte de a o arunca în groapa anonimă, serviciul K a avut grijă să
păstreze un guler de dantelă5 al Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, obiect autentic şi
convingător pe care, după trei ani de la decesul doamnei Lovinescu, Doina Stupcanu
i l-a trimis printr-un emisar Monicăi Lovinescu, la Paris, împreună cu o scrisoare.
Reacţia fiicei, consemnată în nota informativă a emisarului, a fost de o maximă
încredere:
Primind în special guleraşul, ce provenea de la mama sa decedată în
închisoare, a fost profund mişcată şi cu lacrimi în ochi mi-a spus că nu va uita
niciodată gestul meu, cât şi a lui Doina, pe care o roagă, prin mine, să se considere pe
viitor ca şi sora sa. [...] M-a rugat să predau lui Doina Stupcanu un stilou Parker şi mia încredinţat suma de 500 de franci francezi cu rugămintea de a-i folosi la Paris şi a
remite contravaloarea lor de 100 lei când mă voi întoarce în ţară tot lui Doina
Stupcanu (Berindei et alii, 2009: 758).

Moartea Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu s-a produs la penitenciarul-spital
Văcăreşti, la o dată care nu se poate stabili cu exactitate – probabil pe 7 iunie 1960.
A fost aruncată în cimitirul închisorii, într-o groapă comună, anonimă, care între
timp s-a pecetluit definitiv: în 1973 penitenciarul a fost dezafectat, apoi a fost
demolat şi până în 1987 orice urmă a închisorii a fost ştearsă. Osemintele ei au
rămas neidentificate şi necăutate de nimeni, undeva, sub fundaţia mallului Sun
Plaza, construit în 2010 pe locul fostei închisori Văcăreşti.
Peste trădările de atunci s-a aşternut ţărâna uitării. Oamenii s-au stins şi după
cei care au făcut atâta rău au rămas doar nişte nume murdare. Însă faptele lor, sau,
mai bine spus, ceea ce a fost general uman şi repetitiv în abjecţiile comise de ei nu
trebuie să se șteargă din memoria colectivă.
Surse documentare din ACNSAS
Pe numele Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu a existat, pe timpul Siguranței
Statului, un prim referat din 18 august 1943, când ea funcționa ȋn calitate de
inspector secundar la Ministerul Culturii Naționale (ACNSAS, Fond Informativ,
dosar 11 119, fost dosar SRI D 117, vol. 7, fila 140); după schimbarea regimului
politic i s-a ȋntocmit un nou referat de investigații de către Regionala de Securitate
București, la 22 decembrie 1949 (ibidem, fila 139), apoi a avut un dosar de urmărire
individuală (DUI) din 13 iulie 1953 până ȋn 1958, la arestare, dosarul ACNSAS I 2
761 (3 volume, incluzând corespondența ei cu Monica Lovinescu, interceptată ȋntre
anii 1953 și 1958, alături de propunerea de deportare din 1953, notele de
5 Obiectul respectiv există încă, alături de alte „relicve” de familie, aflându-se în custodia Fundației
Humanitas-Aqua Forte.
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supraveghere operativă, de ascultare și ȋnregistrare a convorbirilor din casă etc.).
După arestare i s-a deschis un dosar de anchetă penală, dosarul ACNSAS P 1 170,
ȋntocmit de Procuratura Militară a Regiunii a II-a Militară, București, conținând
referate de arestare, procesele-verbale de interogatoriu, date referitoare la locurile de
detenție, transferuri, certificate medicale, delațiuni ale codeținutelor ș.a., dosar
depozitat la Serviciul C al MAI (care ținea evidențele Securității). Sentința formulată
după proces apare ȋntr-un document din dosarul ACNSAS P 012 589, dosar al
lotului Banu–Caraion.
Date despre Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu se află și ȋn dosarele deschise de
Securitate pe numele fiicei sale și al ginerelui. Ȋn ceea ce o privește pe Monica
Lovinescu („Stela”), se poate consulta dosarul fost SIE 252, deschis pe 5 martie
1955 și ȋnchis pe 25 iunie 1959. Pe coperta ultimului volum din dosarul individual
ACNSAS I 105 863 (fost SRI 109 256) este indicat ȋn chip de titlu „Monica
Lovinescu”, deci al treilea volum din dosarul de urmărire ȋntocmit pe numele lui
Virgil Ierunca este „dedicat” soției sale; dosarul respectiv conține și propunerea
Direcției pentru Pașapoarte, Evidența Străinilor și Controlul Trecerii Frontierei,
adresată Ministerului de Interne, de a i se retrage Monicăi Lovinescu cetățenia
română (16 noiembrie 1976, vol. 3, fila 194). Ea mai avea și un alt dosar individual,
dosar SIE 349 (sub formă de microfilme), redeschis ȋn 1979 (ȋn acea perioadă era
desemnată sub numele conspirative „Cobra” și „Scorpia”) și ȋnchis definitiv pe 7
mai 1990.
Virgil Ierunca a avut un dosar UT (de urmărire pe țară) nr. 1403, transformat
la data de 26 august 1954 ȋn dosarul informativ individual ACNSAS I 105 863 (3
volume, fost SRI 109 256), care conține numeroase materiale referitoare la Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu. Ȋn dosarul ACNSAS I 210 105 (fost SRI 240 962) se află
corespondența lui cu Elena (Lina) Untaru, Constantin Noica, Nicolae Steinhardt,
acordul Ministerului de Interne de a i se retrage cetățenia română ș.a.
Numeroase documente care o privesc pe Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu se
găsesc și ȋn dosarul colectiv Banu–Caraion (ACNSAS, Fond Documentar, dosar D
11 119, ȋn 10 volume, fost SRI D 117).
Arestarea, ancheta și condamnarea
Toate documentele, atât cele provenite din arhiva CNSAS, cât și cele din
arhiva familiei Lovinescu–Ierunca, au fost redate în volumele de corespondență
Scrisori către Monica păstrând grafia și punctuația din original. Nu am modificat
nici elementele convenționale, cum ar fi alternanța â/ȋ ȋn interiorul cuvântului, pe
considerentul că redarea exactă contribuie la situarea temporală și socială a autorilor
(primele documente de la Siguranța Statului erau scrise, evident, cu â, dar și mai
târziu, după reforma lingvistică din 1954, unii securiști mai educați și mulți dintre
informatori scriau tot așa; am observat că, ȋn majoritatea cazurilor, ortografia, logica
frazei și gradul de stăpânire a limbii române funcționau ca un fel de „carte de
vizită”).
Referatul de arestare a Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu se găsește ȋn cel puțin
trei dosare: ACNSAS, Fond Documentar, dosar 11 119, vol. 7, filele 141−143, vol.
10, filele 32-34, ACNSAS, Fond Informativ, dosar I 2 761, vol. 1, filele 15−17:
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„REFERAT
privind arestarea numitei BĂLĂCIOIU ECATERINA
23 mai 1958
La data de 27 decembrie 1956, Dir. [a] II-a din M.A.I. a deschis dosar de
acțiune informativă asupra numitei BĂLĂCIOIU ECATERINA, născută la 13 martie
1889 [sic!] ȋn comuna Bărnici [sic!] reg. Craiova, fiica lui Gheorghe și Nicoleta [sic!]
– foști moșieri –, văduvă, fost căsătorită cu criticul literar EUGEN LOVINESCU, cu
domiciliul actual ȋn București Bd. 6 Martie Nr. 95 B.
[...] Susnumita avȋnd legături cu o serie de elemente reacționare din cadrul
fostului Minister al Educației Naționale, ȋn 1947 a reușit a trimite ȋn Franța la Paris pe
fiica ei LOVINESCU MONICA pentru studii, care luȋnd ȋnsă contact cu alți fugari
romȋni a refuzat ulterior a se mai reȋntoarce ȋn țară și se căsătorește cu fugarul
UNTARU VIRGIL zis IERUNCA, aflat la Paris din 1947, pe care ȋl cunoștea ȋncă de
cȋnd se afla ȋn țară.
Ulterior anului 1947, susnumiții au devenit agenți ai serviciului de spionaj
francez fiind numiți spikeri la postul de radio Paris. La radio Paris soții IERUNCA fac
comentariile politice ȋn cadrul emisiunilor, transmițȋnd o serie de calomnii și injurii la
adresa R.P.R. și celorlalte țări socialiste, emisiuni ce sȋnt transmise ȋn limba romȋnă.
De asemenea, cei ȋn cauză au folosit ȋn emisiunile respective materiale ostile
ce le-au parvenit din R.P.R. prin intermediul Legației Franceze din București,
materiale ce au fost furnizate Legației de diferite elemente trădătoare, dintre care au
fost identificați numitul DIACONESCU STELIAN [Ion Caraion, n.m., A.C.] și alții,
ce au fost condamnați ȋn perioada 1950–1955 la diferite pedepse.
Eliberȋndu-se din Penitenciar, DIACONESCU STELIAN a reluat legătura prin
corespondență cu soții IERUNCA, iar ȋn vara anului 1956, prin intermediul numitului
VASILIU VIRGIL – plecat definitiv la Paris – le-a transmis acestora materiale ostile
regimului, materiale care de asemenea au fost comentate la radio Paris de către soții
IERUNCA.
Cum BĂLĂCIOIU ECATERINA a ȋntreținut și ȋntreține legătura prin
corespondență codificată cu fiica ei MONICA și ginerele ei VIRGIL IERUNCA, ȋn
octombrie 1956, conform dispozițiunilor date de IERUNCA, susnumita a luat contact
cu DIACONESCU STELIAN, ajutându-l ulterior din punct de vedere material. De
asemenea, ȋn perioada 1956–1958 susnumiții au purtat nenumărate discuții
dușmănoase ȋmpotriva regimului democrat popular, debitȋnd totodată diferite calomnii
ȋmpotriva R.P.R. și U.R.S.S. [...]
Din ancheta efectuată asupra lui DIACONESCU STELIAN, precum și din
T.O. a mai rezultat că IERUNCA VIRGIL folosește pe soacra sa BĂLĂCIOIU
ECATERINA drept căsuță poștală ȋntre el și agenții săi din țară, astfel s-a stabilit că
BĂLĂCIOIU ECATERINA a luat legătura cu mai multe persoane și i-a [sic!] vorbit
acestora despre activitatea dusă de IERUNCA VIRGIL la Paris, iar atunci cȋnd
anumite persoane au plecat din București la Paris, respectiv JEBELEANU EUGEN,
PRODESCU [sic, corect: Predescu] VICTOR și alții, aceștia au luat contact cu
IERUNCA VIRGIL și ulterior au ȋntreținut corespondență cu un conținut suspect.
Persoanele menționate revenind ȋn țară, au luat legătură cu BĂLĂCIOIU
ECATERINA, transmițȋndu-i vești din partea lui MONICA și VIRGIL IERUNCA.
BĂLĂCIOIU ECATERINA ȋncepȋnd din 1956, și pȋnă ȋn prezent a vizitat de
mai multe ori legația Franței din București, fapt ce creiază suspiciuni că susnumita
desfășoară și activitate de spionaj ȋmpotriva R.P.R.
Pentru motivele expuse mai sus și ținȋnd cont că BĂLĂCIOIU ECATERINA
este un element cu activitate ostilă regimului democrat popular,
PROPUNEM

147

Arestarea numitei BĂLĂCIOIU ECATERINA și trimiterea ei ȋn justiție pentru
comiterea infracțiunii p.p. de art. 209 pct. 2 CP al R.P.R.
De acord:
Anchetator penal de securitate, Lt. Major C. Dracopol,
Locțiitor șef serviciu, Căpitan O. Mateușanu
De acord:
Șeful Direcției, Colonel Fr. Butyka”

Propunerea s-a aprobat; așadar, ȋn virtutea unui mandat de arestare semnat „ȋn
numele legii și al poporului” de către locotenentul major Nedelcu Ștefan, anchetator
penal de Securitate – „Pun ȋn vedere șefului susmenționatului arest, să o rețină pe
BĂLĂCIOIU ECATERINA dela data de 24 mai 1958 până la data de 22 iulie 1958”
(ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 3, fila 36) – s-au emis ordonanțele de
reținere și de percheziție domiciliară:
„ORDONANȚA DE REȚINERE
București, 23 mai 1958
Eu, Cpt. MATEUȘANU OVIDIU, anchetator penal de securitate din Direcția
de Anchete Penale a M.A.I.-R.P.R., analizȋnd actele de urmărire penală privind pe
numita BĂLĂCIOIU ECATERINA, născută la 1 martie 1887, ȋn comuna Bărnici
regiunea Craiova, fiica lui Gheorghe și Nicolaeta [sic], foști moșieri, cu ultimul
domiciliu ȋn București Bd. 6 Martie Nr. 95B, ȋnvinuită de săvȋrșirea infracțiunii p.p.
de art. 209 pct. 2 C.P.,
Constat
BĂLĂCIOIU ECATERINA se face vinovată de săvȋrșirea infracțiunii p.p. de
art. 209 pct. 2 C.P. al R.P.R.
Ȋn conf. cu prevederile art. 200 pct. 7 din C.P. al R.P.R.
Dispun
Numita BĂLĂCIOIU ECATERINA să fie reținută pe timp de 24 de ore, dela
data de 23 mai 1958 orele 20, pȋnă la data de 24 mai 1958, orele 20.00. Copia
prezentei ordonanțe se va ȋnainta locului de deținere.
ANCHETATOR PENAL DE SECURITATE,
CĂPITAN Mateușanu Ovidiu (S.S.)” (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589,
vol. 3, fila 35 și vol. 6, fila 40).

Ordonanța de percheziție, semnată de același căpitan Mateușanu, a fost dată
tot pe 23 mai 1958 (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 3, fila 43 și vol. 7,
fila 85). Ȋn seara aceleiași zile, locotenentul major Cȋnda Gheorghe, din Direcția de
Anchete Penale a M.A.I., făcea procesul-verbal de percheziție. La poziția 2 din
inventarul obiectelor ridicate apar caietele ȋn care era legată corespondența de la
Monica Lovinescu: „14 (paisprezece) volume cu cărți poștale corespondență primită
dela Paris pe copertă intitulat Monica”. Locotenentul de Securitate nota, ȋnainte de
a-i cere semnătura Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu: „Percheziția a ȋnceput la orele 19
și s-a terminat la orele 22.30” (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 3, fila
254).
Pe 22 noiembrie 1958, căpitanii U.M. 0123/E Stanciu Gheorghe și Frȋncu
Gheorghe s-au deplasat la fostul ei domiciliu ca să pună „sechestru asigurător”
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(ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 3, filele 45−48 și vol. 7, filele 100 și
104−109).
Ȋntre timp, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu era anchetată la Malmaison. Primul
interogatoriu a fost pe 24 mai 1958, a doua zi după arestare, ȋntre orele 9 30–1400,
anchetator fiind desemnat locotenentul major Nedelcu Ștefan; al doilea și al treilea
interogatoriu au avut loc, dacă e să dăm crezare intervalelor orare consemnate ȋn
documentele Securității, ȋn dimineața și după-amiaza aceleiași zile, 6 iunie 1958,
orele 900–1400 și 1700–2200. Vor fi fost și alte interogatorii, a căror urmă nu s-a păstrat
ȋn dosarele consultate; cert este că, mulțumit cu ceea ce aflase, pe 2 iulie 1958
locotenentul major Nedelcu Ștefan formula ordonanța de punere sub ȋnvinuire:
[...] ca rezultat al concepțiilor sale ostile regimului de democrație populară și ȋn
virtutea legăturilor pe care le avea cu o serie de persoane cu activitate
contrarevoluționară, BĂLĂCIOIU ECATERINA a luat cunoștință de unele scrieri cu
conținut antipopular, concepute de aceste persoane și a făcut posibilă trimiterea unor
astfel de scrieri ȋn străinătate, pentru a fi difuzate, ȋn scopul subminării orȋnduirii de
stat din R.P.R. (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 3, filele 64−65).

Pentru prima dată, semnătura de luare la cunoștință a „ȋnvinuitei” este foarte
tremurată. Pe 4 iulie 1958 a avut loc al patrulea interogatoriu consemnat ca atare, ȋn
care inculpata trebuia să aleagă dacă se consideră „vinovată” sau „nevinovată”.
Interogatoriul a durat 14 ore (930–23oo). De altfel, și procesul-verbal olograf ȋntocmit
de anchetator ocupă 12 pagini (ibidem, filele 66r−71v).
Vi s-a prezentat ordonanța de punere sub ȋnvinuire, prin care vi s-a adus la
cunoștință că sȋnteți invinuită de [...] faptul de a fi transmis ȋn străinătate, prin
corespondență, ȋn mod convențional, știri nedestinate publicității, de a fi ascultat
emisiunile unor posturi de radio imperialiste și de a fi comentat ȋn mod tendențios, cu
alte persoane, știrile calomnioase transmise de aceste posturi de radio, precum și de a
fi cunoscut scrierile cu caracter contrarevoluționar ale unora dintre persoanele cu care
ȋntrețineți legături și de a fi făcut posibilă trimiterea unor astfel de scrieri ȋn străinătate
ȋn vederea difuzării lor, ȋn scopul subminării orȋnduirii democrat-populare din R.P.R.
(ibidem, fila 66r).

„Ȋnvinuita” nu a fost, probabil, suficient de cooperantă ȋn timpul anchetei,
motiv pentru care la următorul interogatoriu, al cincilea, pe 21 noiembrie 1958, a
fost preluată de către locotenentul major Bistran Iosif, un personaj malefic și
insalubru a cărui existență se va ȋmpleti din acel moment cu posteritatea Ecaterinei
Bălăcioiu-Lovinescu (se pare că de mai mult timp ȋi „vâna” apartamentul din
Bulevardul Elisabeta 95 B, unde ulterior s-a și mutat și unde va locui până după
1990). Iată cum transpunea Iosif Bistran declarațiile victimei sale, pe care o
confruntase cu trei poeme de Virgil Ierunca și un text de 7 pagini intitulat
Introducere (la Antologia poeților români ȋn exil), texte pe care ea a recunoscut că i
le adusese Ion Caraion:
[Introducerea] avea un conținut ostil regimului democrat popular din R.P.R.
prin aceia că textul cuprindea injurii și calomnii la adresa literaturii realist-socialistă
din țară afirmȋndu-se ȋn mod calomnios că poieții [sic] și scriitorii n-ar scrie din
convingere că ei ar fi impuși [sic] să facă acest lucru peste ideile lor. Deasemeni ȋn
textul Ȋntroducerei respective erau calomniați unii scriitori de talent din țară
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afirmȋndu-se că ȋn regimul trecut aceștia ar fi scris «liberi» și că acum scrierile lor nar corespunde cu vederile pe care le au. Totodată ȋn acea lucrare era trecut ȋn mod
tendențios că ȋn țară n-ar fi libertatea părerilor literare și politice ȋnsinuȋndu-se că
adevărata literatură ar fi doar ȋn apus. Legat de aceasta cartea elogia literatura
decadentă occidentală. Ȋn prefața acestei cărți – autorul – a trecut ȋn mod dușmănos
faptul că regimul din țară se va schimba ȋn curȋnd – și speranța fugarilor din
străinătate ca prin instaurarea vechiului regim capitalist ȋn țară să se poată reȋntoarce
ȋn curȋnd ș.a.m.d. (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, fila 72).

Pe 24 decembrie 1958, locotenentul major Bistran Iosif i-a schimbat
ȋncadrarea juridică anterioară cu una mai gravă: „pentru săvȋrșirea crimei de uneltire
contra ordinei sociale, prin agitație contrarevoluționară p.p. de art. 209 pct. 2 lit. a și
b, al. 2 C.P. al RPR” (ce apare nou este această „litera b”). Anchetata se recunoaște
„vinovată conform noii ȋncadrări” (ibidem, fila 74). Conform certificatului eliberat
de medicul ȋnchisorii pe 10 decembrie 1958, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu suferea
deja de „H.T.A. (22/11), scleroză cardio-vasculară și hepatită cronică” (ibidem, fila
81).
Ședința publică de judecată a avut loc pe 31 ianuarie 1959, la Tribunalul
Militar al Regiunii a II-a Militară, București. Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu s-a
recunoscut parțial vinovată. Culpa consta majoritar din ceea ce s-ar putea numi
„delict de opinie” sau de orientare politică; dacă, ȋn condițiile pluralismului liberal, o
asemenea ȋnvinuire ne poate apărea acum ca derizorie, ȋn anii cumplitei „democrații
populare” a avea vederi diferite de linia oficială impusă de la Moscova ȋnsemna
„trădare de patrie” (Monica Lovinescu și Virgil Ierunca erau ȋntotdeauna desemnați
de Securitate cu apelativul „trădătorii de țară”, apelativ tradus juridic printr-o
condamnare la moarte ȋn contumacie, ȋn cazul lui Virgil Ierunca, și printr-o pierdere
totală a drepturilor cetățenești, mergând până la propunerea de sancțiune prin
ridicarea cetățeniei, pentru ambii soți).
Motivarea condamnării a fost, așadar, faptul că Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu
„a ascultat cu regularitate emisiunile posturilor de radio imperialiste, [...] iar știrile
transmise le comenta ȋn mod ostil regimului democrat popular din R.P.R., ȋmpreună
cu coinciulpatul Diaconescu Stelian”, „ȋși manifestau neȋncrederea ȋn trăinicia
regimului nostru”, „au calomniat regimul nostru democrat popular, arătȋnd ȋn mod
tendențios că ȋn prezent literatura realist-socialistă n-ar reda realitatea, că ȋn țara
noastră n-ar fi libertate și că scriitorii ar scri [sic] nu din convingere ci numai din
interese materiale”. Și ca profesoară, aflăm, „inculpata a căutat să imprime o
atitudine anticomunistă elevilor săi, ȋndemnȋndu-i să nu participe la ședințele
U.T.M., să nu i-a [sic] cuvȋntul la adunări și să nu acționeze pe tărȋm politic”
(ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 5, fila 71). Se adăuga vina de a fi citit
cele trei poeme și prefața lui Virgil Ierunca la Antologia poeților români ȋn exil.
Ultima „faptă” ce i se imputa era transmiterea veștii că Ion Caraion a fost din nou
arestat. Prin sentința comună 28/12 februarie 1959 s-au acordat următoarele
condamnări: Banu V. Dumitru – M.S. pe viață, confiscarea averii și 10 ani degradare
civică, Stelian Diaconescu (Ion Caraion) – M.S. pe viață, confiscarea averii și 10 ani
degradare civică, Jecu Ecaterina – 18 ani T.G., confiscarea averii și 10 ani degradare
civică, Bălăcioiu Ecaterina – 18 ani T.G., confiscarea averii și 10 ani dergadare
civică, Hamzea Adrian – 20 ani T.G., confiscarea averii și 10 ani degradare civică,
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Șestopaly Valentina [soția lui Ion Caraion, n.m., A.C.] – 18 ani T.G., confiscarea
averii și 10 ani degradare civică, Popescu Grigore – 10 ani ȋnchisoare corecțională și
confiscarea averii” (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 5, fila 60). S-a făcut
recurs ȋmpotriva sentinței, așa cum se obișnuia, ca să fie salvate aparențele unei
proceduri judecătorești normale. Condamnarea definitivă a Ecaterinei BălăcioiuLovinescu este datată 17 aprilie 1959.
Unul dintre mobilurile directe ale condamnării Ecaterinei BălăcioiuLovinescu a fost, probabil, rapacitatea anchetatorului care ȋși dorea ca spațiu locativ
fostul ei apartament și care în acest scop a preluat, la un moment dat, ancheta, spre a
o urgenta. A-ți însuși samavolnic, deși sub acoperirea unei jalnice legalități, bunurile
victimei era o practică atotprezentă în societatea românească din primele decenii
comuniste, când, sub lozinca proprietății „întregului popor” se producea, de fapt, o
reașezare economică generală – o reierarhizare socială dictată de criterii politice.
Chiar dacă de jure totul aparținea „statului”, noii stăpâni deveneau și noii beneficiari
de facto ai bunurilor confiscate de la conaționalii lor învinși. Așa se va fi întâmplat
și în cazul casei lui E. Lovinescu. Așa au presupus vecinii care l-au văzut pe
locotenentul (mai târziu procurorul) Bistran mutându-se acolo, așa a presupus și
fiica, venită ȋn 1990 să vadă cine trăia ȋn fosta casă a tatălui ei:
Despre chiriașul ce i-a luat locul ȋn apartamentul de pe bulevardul
Kogălniceanu (fost Elisabeta), vecini ce n-ar prea vrea să-și dea numele, dar pe care ia văzut Monica Lovinescu (ca și Gabriel Liiceanu) au o versiune ce n-ar putea fi
controlată decât prin cartea de imobil. Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu le povestise că a
fost vizitată prin 1956 de un gradat de la procuratura militară, căruia ȋi plăcea foarte
mult apartamentul. După ei, acesta n-ar fi altul decât Ioan Nistor, alias Bistran,
anchetatorul care s-a și mutat ȋn apartament la câteva zile după arestare [corect: după
condamnare, n.m., A.C.]. Aceleși ar fi făcut parte din completul de judecată al lui
Ceaușescu. Când s-a sinucis unul din colegii săi de la procesul Ceaușescu, i s-ar fi
făcut frică și ar fi dispărut din București. Detaliul a fost verificat de Monica
Lovinescu ȋn aprilie 1990, când n-a găsit ȋn bulevardul Elisabeta decât o rudă, cam
speriată, a lui, el fiind plecat ȋn provincie (ms. inedit Monica Lovinescu, apud Jela
1998: 73).

Caietele Monica
Prin corespondența lor intensă (din care a fost recuperată deocamdată doar
jumătatea mamei), chiar sub lupa cenzurii sau sub privirea indiscretă a tuturor celor
care puteau supraveghea – și supravegheau! – drumul cărților poștale de la
expeditoare la destinatară și invers, Monica Lovinescu și Ecaterina BălăcioiuLovinescu țineau, fiecare, un jurnal pentru uzul celeilalte. Pentru moment, jumătatea
fiicei apare doar reflectată ȋn epistolele mamei, ȋn microfilmele Securității și ȋn
mărturiile codeținutelor despre cele 14 caiete ȋn care Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu
a legat scrisorile, cărțile poștale și fotografiile de la Paris. Din fericire, documentul
(proces-verbal de distrugere prin ardere, 30.12.1958, ACNSAS, Fond Penal, dosar
012 589, vol. 7, filele 47−48) prin care locotenentul major Bistran raporta că ar fi ars
ca „nefolositoare pentru anchetă” o seamă de hârtii personale și corespondență nu se
referea la cele 14 caiete.
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Ȋn 1967, verișoara din Bistrița a Monicăi Lovinescu, Rodica Mureșan (Rody,
ȋn scrisorile mamei), a mers la București și l-a căutat pe Alexandru Calmuschi.
Acesta era un colocatar din Bulevardul Elisabeta, fost locotenent-colonel din Statul
Major regal, decorat ȋn mai multe rânduri; trecut ȋn rezervă din 1953 și „semnalat cu
manifestări dușmănoase” față de regim. Lui i-a ȋncredințat Securitatea, ȋn noiembrie
1958, printr-un document semnat ȋntre el și locotenentul Cândea Gheorghe, câteva
lucruri ale Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, ridicate pe data de 23 mai 1958, după
cum reiese din procesul-verbal de percheziție, care inventaria, la poziția 2 „14
(paisprezece) volume cu cărți poștale corespondență primită dela Paris pe copertă
intitulat Monica” și la poziția 9 „1 (una) cutie mică de lemn cu diferite fotografii și
clișeuri [sic]” (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol.7, fila 86).
Este lesne de ȋnțeles că Securitatea nu a avut nevoie de uriașa cantitate de
scrisori ȋn limba franceză pe care mama și fiica și le trimiseseră una celeilalte și care
au fost, de la un punct ȋncolo, interceptate potrivit ordinului intern transmis la data
de 5 decembrie 1956 de către Direcția I din MAI Direcției a II-a:
Vă trimitem alăturat fotocopii după trei scrisori expediate de BĂLĂCIOIU
ECATERINA din București, fiicei sale MONICA LOVINESCU din Paris. Pentru
viitor, vă rugăm să interveniți la Serviciul «F» pentru ca acest serviciu să facă și să vă
trimită fotocopii după ȋntreaga corespondență dintre BĂLĂCIOIU ECAT. și
MONICA LOVINESCU, sau să vă trimite [sic] și dvs. ȋn original această
corespondență (ACNSAS, Fond Informativ, dosar I 105 863, vol. 1, fila 350).

Deci, cel puțin din 1956 și până ȋn 1958, dacă nu și din anii anteriori,
Securitatea deținea sub formă de fotocopii scrisorile pe care le lega Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu ȋn prețioasele caiete, precum și pe cele pe care fiica de la Paris
le-a primit (care au fost repatriate ȋn anul 2010 și au făcut obiectul prezentei ediții).
Ȋnsă era literalmente o mare de corespondență – mii de misive –, iar pentru anchetă
și condamnare au fost suficiente doar câteva zeci de scrisori și cărți poștale „traduse”
de lucrătorii de Securitate, la care se adăugau ȋnregistrările prin T.O., coroborate cu
datele obținute prin filaj, cu cele de la informatori și cu cele smulse ȋn timpul
interogatoriilor. Astfel, caietele conținând corespondența de la Monica Lovinescu au
rămas ȋntr-adevăr nefolosite ȋn cursul anchetei.
Pe 2 februarie 1959, după ședința de judecată, ȋnainte de anunțarea sentințelor
ȋn procesul Banu–Caraion, Alexandru Calmuschi a primit ȋn custodie diferite obiecte
personale care ȋi aparținuseră Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu și a dat o declarație ȋn
acest sens:
Subsemnatul Calmuschi Alexandru născut la 30 VIII 1906 ȋn comuna Dolhești
Fălticeni, fiul lui Const. și Maria, de profesie pensionar cu buletinul de identitate seria
DO 496764 eliberat de Secția de miliție no. 13 București la data de 4 II 1959 declar
prin prezenta că am primit din partea organelor M.A.I. bucată cu bucată toate lucrurile
ce au fost exceptate dela confiscare specificate ȋn Pr.V. opis ȋncheiat la data de 2-VII
1958 și Pr.V. de constatare din 4 VII 1958 ȋncheiate de organele M.A.I. ce aparțin
numite [sic] Bălăcioiu Ecaterina ce a domiciliat ȋn București Bulv. 6 Martie No. 95
B” (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 7, fila 115).
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Pe 2 martie 1959, după anunțarea sentinței, Calmuschi primea de la căpitanul
Stanciu Gheorghe și restul obiectelor confiscate, de care acum MAI se putea
dispensa: „14 volume cu cărți poștale corespondență primită dela Paris pe copertă
intitulat Monica, una cutie mică de lemn cu diferite fotografi [sic] și clișeuri [sic] și
suma de 606 lei” (ibidem, fila 112). Caietele fuseseră ținute, după cum reiese din
mențiunea „primit ȋn magazie obiectele de la poz. 2 și 9; R[aft?] 2 074” (ibidem, fila
86) la ȋndemâna organelor de anchetă. Declarația de predare-primire a caietelor e
precedată de o procură din 14 ianuarie 1959, semnată de Ecaterina BălăcioiuLovinescu ȋn ȋnchisoare, prin care ȋl ȋmputernicea pe
dl. Calmuschi Alexandru, cu domiciliul la aceiași [sic] adresă, să primească
spre păstrare bunurile ce mi-au fost ridicate de organele M.A.I. la percheziția ce a
avut loc cu ocazia arestării mele precum și bunurile ce au fost inventariate la
domiciliul meu (ibidem, fila 110).

Pe 6 mai 1959, tot Calmuschi, ȋn calitatea sa de custode al fostului apartament
al Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, ȋi preda căpitanului Stanciu Gheorghe câteva
articole de ȋmbrăcăminte solicitate de ea pentru nevoile detenției:
Subsemnata, Bălăcioiu Ecaterina, domiciliată ȋn B-dul 6 Martie 95B, având o
condamnare pe viață, trebuie să mă ȋngrijesc de lucrurile necesare detențiunii. Vă rog
să binevoiți a dispune să se aducă de la fostul meu domiciliu următoarele lucruri,
ulterior nemaiavând posibilitatea, pentru că nu am pe nimeni ȋn București.
1) Un palton bleumarin cu guler de astrahan (Ȋn dulapul mic de lângă
bucătărie.)
2) Una rochie gris de lână
3) Una rochie bleu de vară (Ȋn dulapul cel mare.)
4) 3 perechi chiuloți
5) 3 combinezoane
6) 2 cămăși de noapte (Ȋn dulapul cel mare din prima cameră de trecere.)
7) 6 perechi de ciorapi lână
8) 2 perechi de ciorapi nylon
9) 2 perechi șosete albe (Ȋn scrinul de la fereastra din camera de culcare.)
10) Una pereche de pantofi galbeni, căptușiți cu blăniță albă
11) Una pereche de bocanci marron (ȋn somiera patului)
12) 4 prosoape (ȋn dulapul cel mare din camera de trecere).
Să fie aduse ȋn geamantanul, ce se găsește ȋn podețul dintre bucătărie și
apartament. Cheia locuinței se găsește, cred, la domnul anchetator respectiv. Ss)
Ecaterina Bălăcioiu (ACNSAS, Fond Penal, dosar 012 589, vol. 7, filele 117, 118).

Ȋn data de 28 decembrie 1962, Monica Lovinescu obținea detalii de la un
anume Visarion Răileanu, emigrant ȋn Israel și ulterior ȋn SUA, fost proprietar al
unui apartament ȋn blocul din Bulevardul Elisabeta 95 B și prieten cu Alexandru
Calmuschi, cu care se pare că ȋmpărțise locuința ȋnainte de plecarea lui Răileanu din
țară:
Nu am cunoscut pe Doamna Lovinescu decȋt ȋn raporturile create de
conviețuirea ȋn același bloc, dar mi s-a vorbit mult despre Domnia-sa cȋt și despre Dvoastră de către colocatarii care vă cunoșteau. Cu toții am fost ȋndeosebi afectați de
arestarea sa, mai ales că pentru unii din noi era cunoscut regimul aspru al ȋnchisorilor
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comuniste, greu de suportat de ființe mai sensibile și ȋn vȋrstă. Aproape cu toții am
fost de părere ȋnsă că prin arestarea Doamnei Lovinescu se urmărea de fapt
deposedarea sa de casă și avere. Ceea ce a urmat a confirmat această supoziție a
noastră. Dealtminteri ne era cunoscută această formă de jaf practicată după
introducerea pedepsei complimentare [sic] a confiscării averei pentru infracțiunile
politice și mai ales cȋnd victima este o persoană singură. Ȋn calitate de custode a fost
pus un vecin de apartament [al lui Răileanu, n.m., A.C.], Alexandru Calmuschi.
Dȋnsul voia să refuze această sarcină și s-a sfătuit cu mine, dar a fost silit pȋnă la urmă
să o accepte, susținȋndu-se de către organele securității că ar fi fost persoana indicată
de Doamna Lovinescu. Obiectele de mică valoare și cele exceptate dela confiscare se
află la Calmuschi. Un lucru care ne-a impresionat a fost o colecție de scrisori ale
Dvs., legate cu evlavie ȋn formă de volume mici, [...] care nu mai prezentau interes
după proces, cȋnd s-a făcut ridicarea obiectelor (Răileanu 1962: fila 1).

Pe 28 ianuarie 1963, Răileanu ȋi scria ȋn completare:
[...] Ȋmi aduc aminte doar că ȋntr-o zi Calmuschi a fost chemat la administrația
blocului și cineva dela Securitate i-a comunicat ȋncetarea din viață a Doamnei
Lovinescu, nicidecum ȋnsă ȋn scris. Calmuschi s-a informat dacă mai sunt rude ȋn țară
și mi-a spus că a aflat pe cineva care locuiește, mi se pare, ȋn Galați, dar că nu are
datele necesare pentru a-i comunica. Ȋn ultimul timp cazurile de această natură se
comunică obișnuit rudelor apropiate și nu cred că administrația blocului să fi primit o
atare comunicare. [...] Locuința Doamnei Lovinescu a fost ȋn adevăr sigilată un timp,
dar după proces sigiliile au fost ridicate, cȋnd s-a procedat și la ridicarea bunurilor
sechestrate și instituirea custodiei. In locuință, după cum ȋmi spune Calmuschi, a
intrat un procuror dela Tribunalul Militar [Bistran Iosif, n.m., A.C.], ȋnsă după cȋte
știu ȋn apartament mai era ȋncă un ofițer. [...] Pentru obiectele primite ȋn custodie
Calmuschi răspunde atȋt față de organul care l-a numit, cȋt și față de succesori, potrivit
cu inventarul de custodie. Și fără aceste obligații, obiectele sȋnt ȋn siguranță, pentrucă
ȋl cunosc pe Calmuschi ca un om foarte corect și ȋmi vorbea cu multă stimă de mama
Dumneavoastră. Ȋn momentul de față, așa cum accentuați și Dumneavoastră, nu este
posibilă obținerea obiectelor. Riscul unei luări de contact cu o persoană din afară este
foarte mare și e aproape cert că ar avea drept urmare interogarea lui Calmuschi care
nu are o situație prea bună, fiind din cadrele armatei regale. [...] Desigur o schimbare
a situației ar crea poate condiții pentru un demers al Dumneavoastră. Această
perspectivă are ȋnsă atȋtea necunoscute ȋncȋt nu se poate prevedea ce modalitate
anume ar oferi (Răileanu 1963: fila 1).

Ȋn 1967 Rodica Mureșan s-a dus, probabil la solicitarea Monicăi Lovinescu,
să ȋi ceară lui Calmuschi obiectele rămase de la Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu. El ia răspuns că se află toate ȋntr-un geamantan sigilat și că Securitatea i le-a lăsat ȋn
păstrare până când cineva ȋndreptățit (inclusiv ea, Rodica, era ȋn măsură să o
solicite) face o cerere de retragere; dacă i s-ar aproba, desigur că el i-ar da
respectivul geamantan. Dar ȋn aceeași scrisoare Rodica o informa pe Monica
Lovinescu că i-a fost frică să facă cererea. Dacă așa au stat ȋntr-adevăr lucrurile,
ȋnseamnă că urma caietelor Monica s-a ȋnfundat atunci, ȋn 1967, la Calmuschi (care
a murit fără urmași). Dacă informațiile Rodicăi Mureșan nu sunt exacte, sau dacă au
mai urmat și alte acțiuni ale ei pe temă, mai există șansa ca scrisorile să se găsească
la familia Mureșan, la Bistrița. Este o pistă pe care merită continuată căutarea.
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Eforturi pentru salvarea mamei
Ȋn noiembrie 1957, Monica Lovinescu obținuse, prin intermediul unui dosar
(FC 4624, la Agenția centrală de la Geneva pentru prizonierii de război) de
„reȋntregire a familiei” deschis la cererea sa de către Comitetul Internațional al
Crucii Roșii, un răspuns afirmativ din partea Crucii Roșii din RPR ȋn problema
acordării vizei pentru ieșirea Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu din țară. Dar momentul
arestării a survenit ȋnainte ca promisiunea să se materializeze. Ȋn septembrie 1959 un
delegat al CICR s-a deplasat la București pentru a negocia pe cale diplomatică
obținerea vizei, dar era prea târziu: ȋntr-o scrisoare din februarie 1960, organizația
română a Crucii Roșii se deroba, arătând că nu se poate interveni ȋn cazul
persoanelor arestate, ȋnsă promitea că intervenția se va face „imediat ce se va ivi
ocazia”.
Ȋn data de 19 iunie 1958 Monica Lovinescu ȋi telegrafia Sandei Lovinescu,
vara sa de la București: „SANS NOUVELLES DE MAMAN PRIÈRE ME
TÉLÉGRAPHIER SI ELLE EST BIEN PORTANTE MERCI= MONICA+”
(dubletul ȋn arhiva familiei Lovinescu–Ierunca, originalul ȋn ACNSAS, fond
Informativ, dosar I 2 761, „Acțiunea informativă BĂLĂCIOIU ECATERINA”,
deschis ȋn data de 27 XII 1956, vol. 1, fila 47). O telegramă identică primea și Eugen
Jebeleanu, pe 27 iunie. Pe 4 iulie 1958, Monica Lovinescu ȋi scria verișoarei sale
Rodica Mureșan:
De peste o lună de zile n’am mai primit nici o veste dela mama. I-am
telegrafiat și n’am primit nici un răspuns, am telefonat și nu-mi răspunde nimeni.
Cred că n’am nevoie să-ți descriu ȋn ce stare mă aflu, ți-o vei ȋnchipui ușor. Ȋn toată
viața mea n’am mai trecut printr’un moment ca acesta. Să fie atât de bolnavă ȋncât să
nu-mi poată scrie? Te implor, cu toate că noi nu ne-am scris niciodată, dacă știi ceva
despre starea sănătății ei, trimete-mi câteva rânduri, sau, dacă poți, chiar o telegramă
pe adresa 14 rue Cassini. Nu-mi lua ȋn nume de rău că mă adresez ție, dar ȋn mine mai
dăinuie speranța că e poate sănătoasă și e pur și simplu ȋn vacanță și că tu ai putea să
știi acest lucru. Dacă aș avea o veste bună, am impresia că m’aș naște a doua oară. Te
sărut din tot sufletul și-ți mulțumesc (Lovinescu 1958: fila 1).

Ȋn ACNSAS, fond Informativ, dosar I 2 761, vol. 1, filele 43 și 44, se află
două telegrame trimise chiar mamei. Una a sosit prin intermediul Comitetului
Internațional al Crucii-Roșii, Geneva: „DEMANDE DE VOS NOUVELLES” (4
august 1958); cealaltă, o telegramă Radio Paris: „SANS NOUVELLES
TELEGRAPHIE MOI SI BONNE SANTE AMOUR = MONIQUE+” (data nu se
poate vedea, pentru că nu s-a păstrat și plicul, dar dintr-o agendă a Monicăi
Lovinescu pe anul 1958 aflăm că era din 9 iunie), a fost primul strigăt de alertă. Pe 9
și pe 11 iunie, după cum citim ȋn aceeași agendă de buzunar, i-a dat mamei un
telefon acasă, la București, dar n-a răspuns nimeni. Pe 16 iunie a ȋncercat din nou,
tot fără rezultat. Pe 19 iunie i-a telefonat Sandei Lovinescu, iar pe 27 iunie lui Eugen
Jebeleanu. Rodica Mureșan i-a confirmat apoi cumplita bănuială că Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu fusese arestată.
André Malraux, François Mauriac, Eugen Ionescu, Georges Rosetti, Manès
Sperber, André Poirault, Lili Gafencu, Hermine (Mimi) Biemel (care intermedia
demersurile pe lângă Comitetul Internațional al Crucii Roșii, de la Geneva), Sanda
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Lovinescu, Neagu Djuvara, Michel Dard, Monique de la Bruchollerie, avocatul
Charles Verny, Jean Laloy (ministru consilier la Moscova), Philippe Soupault, Louis
Joxe (secretar de stat ȋn Ministerul de Externe), Eugène van der Meersch
(vicepreședinte al parlamentului francez), Jacques-Émile Paris (ministru
plenipotențiar al Franței la București), Ludovic Chancel (fost consul la București ȋn
anii ’40, pe atunci șef de protocol al Republicii Franceze), Maurice Schumann
(președinte al Comisiei de Externe a parlamentului francez) sunt doar unii dintre cei
cu care Monica Lovinescu s-a aflat, direct sau prin persoane de legătură, ȋntr-o
susținută corespondență ȋn vederea eliberării mamei. I-a adresat o lungă scrisoare
chiar și Yvonnei de Gaulle, soția fostului președinte al Franței; prin intermediul
Christianei Fournié, a luat legătura și cu Odette Coty, soția președintelui francez en
titre. Lui Philippe Soupault ȋi scria pe 21 ianuarie 1959: „Toată existența mea este
centrată pe această unică problemă și mi se pare că nu trăiesc decât ca s-o rezolv”
(Lovinescu 1959: fila 1). Pe 13 ianuarie 1960 Monica Lovinescu primea de la Dora
Litany, de la Ramat-Aviv, codeținută și prietenă cu o fostă colegă de la Jilava a
Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, o scrisoare cu amănunte din cursul procesului și
detenției.
Se pare – trebuie să-ți spun acest lucru, oricȋt te-ar durea – că situația Doamnei
L. a fost mai dificilă din cauza prezenței D-tale la postul de radio. Ȋți ȋnchipui cum ȋi
„ustura” pe cei de acolo toate cele cȋte se spuneau pe căile văzduhului! De altfel i s-a
atras atenția ȋn timpul anchetei că degeaba ȋi „amenință” fiica dela Paris și că „să nu-și
ȋnchipuie că intervențiile venite de acolo” ȋi vor putea servi. [...] Deși puțin slăbită,
Doamna L., prin moralul ei admirabil, stătea mereu la suprafață și nu ȋnțelegea să se
lase doborâtă. Ȋn legătură cu demersurile ce ai avea de făcut, prietena mea te sfătuiește
să părăsești calea intervențiilor și să iei contact direct cu Legația romȋnă dela Paris.
[...] Acesta este sfatul ei, prin care crede că ai putea să obții eliberarea și trimeterea
ȋndată la Paris. Fără ȋndoială că o astfel de tentativă e legată de cheltuieli – ȋntrucȋt
partidul... se lasă bine plătit. [...] Ȋn ce mă privește, eu rămȋn la convingerea că numai
o intervenție venită dela un mare scriitor francez comunist, care să pledeze pentru
eliberarea soției (ȋn vȋrstă de...) a lui Eugen Lovinescu ar putea avea succes. Dacă
Sadoveanu sau Parhon n-ar fi atȋt de (era să spun impo...) slabi, sigur că lor ar fi
trebuit să li se adreseze apelul [...] (Litany 1960a: fila 2).

Pe 19 iulie 1960, o misivă de la Viena, semnată Noe Marin (care ȋi scria din
partea Rodicăi Mureșan), ȋi aducea Monicăi Lovinescu vestea neagră: „Mama Dvoastră a decedat ȋn jurul zilei 28 iunie a.c., ziua precisă nu se știe. Corpul scumpei
defuncte a fost cerut ȋnsă n’a fost dat afară” (arhiva familiei Lovinescu–Ierunca). Pe
23 iulie 1960, Virgil Ierunca, aflat la Freiburg, unde frecventa biblioteca vechii
Universități, a primit o telegramă de la Christiane Fournié: „Mama Monicăi moartă.
Luat Monica la mine” (trad. A.C.). Pe 7 august, ajutată de buna ei prietenă, fiica
ȋndoliată organiza o slujbă religioasă ȋn memoria mamei, iar pe 9 august pleca, luată
mai mult pe sus de către Christiane, ȋntr-un așa-zis concediu. Perioada respectivă
este astfel evocată ȋn memoriile Monicăi Lovinescu:
Mă târam. Alertat ȋn aceeași zi, Virgil revine cu primul tren, de la Freiburg,
unde studia la Biblioteca română. Ȋn absența lui, Christiane mă transportă acasă la ea,
sunt moale și absentă. Nu pot ȋnghiți nimic. Doar apă. Cum Virgil trebuie să fie
prezent la Radio, Christiane este aceea care, ȋn chip de infirmieră, mă ia la Menton
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ȋntr-o pensiune ținută de un prieten al lui Panait Istrati, ale cărui istorisiri mă lasă rece.
Christiane e singura care are dreptul la gemetele mele ȋnnodate. [...] Aici ȋnmărmuresc
și-mi pierd definitiv somnul (Lovinescu 2008: 275).

Pe 8 octombrie 1960, când deja știrea morții Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu
se răspândise, Dora Litany completa portretul pe care i-l creionase anterior (aflăm
dintr-o agendă a Monicăi Lovinescu că ea și Virgil Ierunca vor numi această misivă
„scrisoarea zguduitoare”):
Deși orice cuvȋnt de consolare e inutil, ȋntr’o asemenea ȋncercare, vreau totuși
să-i amintesc Monicăi că – ȋn memoria martirajului Mamei sale – ea trebuie să
ȋnvingă durerea și să-și păstreze seninul sufletesc, așa cum ȋnsăși Doamna Lovinescu
i-a cerut ȋn mesajul ce i-a transmis, mesaj ce astăzi ȋmi apare ca un testament: „O rog
pe Monica și pe ginerele meu să-și vadă mereu de drumul lor ȋnainte și de datoria lor,
fără să se lase intimidați de ceea ce mi s-ar putea ȋntȋmpla”. Atunci cȋnd a transmis
aceste cuvinte, Doamna Lovinescu era bolnavă – acum vă pot spune aceasta –, foarte
slăbită și probabil presimțindu-și sfȋrșitul. (Nu v-am vorbit despre boala ei ȋntrucȋt a
fost dorința expresă a Doamnei Lovinescu ca Monica să nu știe [subl. aut.] acest
lucru) (Litany 1960b: fila 1).

Scrisorile de condoleanțe, numeroase, au venit de la Ella și Basil Munteanu,
Eliza și Anton Zigmund Cerbu, Letiția și Emil Turdeanu, George Uscătescu, Virgil
Veniamin, Mircea și Christinel Eliade, Mircea Popescu, Yvonne Rossignon, Xenia
Eminovici, Mimi Biemel, Elena Brătianu, Neagu Djuvara, Mihai Fărcășanu (Mihail
Villara), André Poirault, Eftimie Gherman, Șerban Voinea, Maurice Schumann,
Marcel Fontaine, André Rolland de Renéville, Jean Laloy ș.a. Telefoanele, de la toți
cei care erau la curent cu situația. Ceea ce Freud a numit „travaliul de doliu”, ȋnsă, a
durat ani la rând, sfârșind prin a produce un straniu epilog: dacă, după cum au relatat
codeținutele ei de la Jilava, ȋnainte de a muri, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu ȋși
făcea, delirând, imaginare bagaje pentru a pleca de urgență la Paris, Monica
Lovinescu a trăit la rândul ei ȋnaintea morții o etapă de proiecție mentală ȋn care i s-a
ȋntâmplat să primească un anunț telefonic sau o vizită (ȋn care a crezut concret, deși
ȋși dădea ȋn același timp seama că faptul ar fi ȋmpotriva oricărei logici) de la mama
ei, care, astfel, se dovedea o prezență interioară extrem de puternică. Travaliul de
doliu fusese dus la bun sfârșit: mama pierdută renăscuse ȋn realitatea sufletească a
fiicei, căreia, de dincolo, așa cum ȋi promisese cu zeci de ani ȋn urmă, ȋi ocrotea
destinul, ușurându-i prin prezența ei chemătoare zilele premergătoare marii plecări
din viață. Spre deosebire de faptele pe care le-am putut evoca ȋn precedentele pagini,
aceste ultime rânduri nu sunt decât niște speculații (din păcate!), dar ele reprezintă o
(altă) posibilă lectură a episodului relatat de Gabriel Liiceanu:
6 aprilie 2007. Mă sună Mihnea [Berindei] de lângă patul Monicăi. Ȋn curând,
Monica va ȋmplini 84 de ani și s-au făcut, iată, trei ani de când stă nemișcată ȋn pat.
Ȋmi spune, oarecum ȋncurcat, că Monica vrea să-mi vorbească. „Ai să vezi... ”, mă
previne.
O aud după câteva clipe la telefon, depănându-mi cu o voce domoală o poveste
halucinantă: Securitatea a deschis lagărul pe care-l avea ȋn sudul Italiei. Acum poate fi
vizitat. Ciudat e ȋnsă că, odată cu deschiderea lagărului, i-au dat drumul și mamei,
care, ȋmi spune, tocmai o vizitase cu o zi ȋn urmă. – Monica, dar mama
dumneavoastră nu mai trăiește de mult. – Tocmai de asta ți-am și telefonat, Gabriel.
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Am stat și m-am gândit logic: cum să o elibereze acum, de vreme ce au omorât-o ȋn
urmă cu o grămadă de ani? Și atunci cum să-mi explic că a fost ieri aici?
16 iunie 2007. [...]„Telefonul acela, primit sau de la Securitate, sau de la
infirmiera concediată, a readus-o pe mama lângă mine. E limpede că au scos-o din
lagăr cu ocazia intrării fostelor țări-satelit ȋn Europa. Acum ȋmi e clar că mama
trăiește. Are 111 ani. [...] Nu știu cum să-ți explic. Lucrurile s-au complicat teribil.
Mama a apărut ca un soi de prezență care nu e de ordinul fantomelor, iar treaba asta
mă ia complet pe nepregătite”.
Luni, 28 ianuarie 2008. Sunt la Paris și urmează să o văd mâine pe Monica. E
seara. Mă sună. Ȋmi spune că tocmai a vorbit cu o „femeie ȋn vârstă” care i-a
confirmat că „femeile ȋn vârstă din lagăr erau veșnice”. – Ce ȋnseamnă „veșnice”,
Monica? – Ȋnseamnă că atingeau vârsta homerică, adică 108 ani sau chiar 200 de ani.
Știi pentru ce mă interesează (Liiceanu 2010: 147, 152, 156).

Note de editor
În anul 2011, scrisorile primite de Monica Lovinescu de la mama ei au fost
descoperite în arhiva familiei Lovinescu–Ierunca şi repatriate. Sunt mai mult de
2500 de scrisori şi cărţi poştale, scrise cu o grafie minusculă şi foarte îngrijită, care
acoperă paginile cu o „dantelă de cuvinte”, după cum aprecia chiar expeditoarea.
Corespondența dintre Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu și fiica ei s-a purtat mai ales ȋn
franceză din mai multe motive, cel mai important fiind protejarea conținutului de
privirea scormonitoare a organelor nou-instauratei „democrații populare“ de rit
sovietic, ale căror slujitori nu aveau lesne acces la limba franceză, pe atunci limba de
cultură prin excelență a „putredului Occident“. Există ȋnsă și câteva scrisori integral
ȋn limba română (mai multe ȋn primul volum), la care se adaugă fragmentele ȋn
românește presărate ici-colo ȋn textul francez. Starea documentelor este foarte bună,
în ciuda faptului că anii au decolorat cerneala bleu şi hârtia care era, de cele mai
multe ori, de aceeaşi culoare. Sunt, aşadar, absolut lizibile, mai ales cu ajutorul unei
lupe, însă conţin numeroase prescurtări şi criptograme.
Scrisorile sunt foarte lungi, având câte şase, opt sau chiar zece pagini, într-un
format ceva mai mare decât o coală de scris A4. Monica Lovinescu le ţinea în plicuri
numerotate pe ani, într-o ordine perfectă. Starea plicurilor la momentul recuperării
lor (îm 2010) denotă faptul că ele nu au fost atinse de foarte mult timp.
Cărţile poştale încep din 1948 şi continuă până în preajma arestării
expeditoarei. Citirea lor este, uneori, mai dificilă decât a scrisorilor propriu-zise,
deoarece rândurile sunt foarte apropiate şi spaţiile dintre cuvinte sunt micşorate
semnificativ, în aşa fel încât pe suprafaţa lor redusă să încapă cât mai mult text
posibil. Materialul original are caracterul unei corespondenţe-fluviu, cu o
continuitate subiectivă care opune rezistenţă structurării din afară: de pildă, nu s-au
putut delimita anii (pentru o eventuală împărţire pe capitole a cărţii), deoarece
adesea ultima scrisoare dintr-un an este continuată, în cel mai firesc mod şi fără o
numerotare diferită, în primele zile ale anului următor. Lungimea scrisorilor şi faptul
că aceeaşi misivă poate acoperi săptămâni întregi se datorau rarităţii ocaziilor de
transmitere (clandestină) a lor. Fiecare scrisoare conţine mai multe zile. Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu începea o misivă, apoi continua să scrie tot acolo, câteva zile la
rând, până când era înştiinţată că o poate trimite prin curier secret în Franţa. Atunci
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o încheia, o expedia şi începea să scrie la următoarea. Cifrele romane (I, II, III, IV,
V) indică numărul filei din care am selectat fragmentele. De exemplu, dacă dintr-o
scrisoare de patru file am selectat doar un fragment de pe foaia a treia, documentul
publicat în volum începe cu indicarea numărului filei (III). Selecţia cuprinde
aproximativ un sfert din cantitatea originară de text, ceea ce a fragmentat inevitabil
cronologia, astfel încât în ediţia de faţă se succed fragmente din scrisori cu, de pildă,
numerele 79, 82, 83, 85, 87 ş.a., aparţinând aceluiaşi an. Am păstrat, evident,
numerotarea autoarei.
Cărţile poştale dublează uneori informaţiile din scrisori, dar în ele exprimarea
este mult mai precaută; numele sunt codificate, relatarea evenimentelor fiind fie
aluzivă, fie prin antifrază. Este întotdeauna utilă coroborarea informațiilor din
scrisorile propriu-zise cu cele din cărțile poștale, corespondența între Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu și fiica sa fiind, prin excelență, una de citit printre rânduri.
Editorul ei a trebuit să refacă, pentru a înțelege informațiile propriu-zise, o astfel de
lectură („oblică”), asemănătoare celei pe care o va fi practicat destinatara însăși.
Pentru fragmentele scrise în original în limba română am respectat în
transcriere ortografia şi punctuaţia Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu (cu minime
intervenţii), din două considerente: pe de o parte, pentru regăsirea vocii autentice a
expeditoarei, lucru preţios într-o corespondenţă intimă, deci prin excelenţă
subiectivă, şi, pe de altă parte, pentru că prin transcrierea fidelă se face automat
distincţia între scrisorile care au fost redactate de Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu
direct în limba română (e vorba, evident, de româna „interbelică”) şi cele pe care
Editura Humanitas le oferă publicului traduse din limba franceză. Aşadar, două
etape ale limbii române coexistă în această ediţie: limba în care vorbea şi scria
Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu – perfect accesibilă publicului, de altfel, dar
păstrătoare a unui inconfundabil aer al timpului – şi limba actuală, conform
normelor căreia au fost redactate fragmentele traduse din franceză (covârșitoare
cantitativ). Am separat vizual cele două feluri de text, folosind italice pentru
fragmentele în limba română în original redate ca atare și literele drepte pentru
fragmentele traduse din franceză.
Am considerat necesare următoarele intervenţii: împărţirea în paragrafe şi
alineate (deoarece originelele dau, din economie de spaţiu, impresia că expeditoarea
ar fi inventat un fel de scriptio continua modernă), suplimentarea discretă a
semnelor de punctuaţie (dacă lipsa lor făcea neclar textul), completarea datelor
calendaristice şi a unor cuvinte scrise fragmentar (am semnalat completările prin
croşete), evitarea tacită a transcrierii unor virgule utilizate greşit în original,
unificarea modului de scriere a datelor calendaristice (am redus la forma cu
minusculă dubletele cum ar fi Septembrie – septembrie, Miercuri – miercuri). Dată
fiind preluarea selectivă a materialului, am marcat prin croşete omisiunile. Am decis
să nu marcăm în niciun fel punctuaţia introdusă, pentru a nu supraîncărca textul cu
paranteze. Am păstrat, în toate cazurile când apărea, apostroful, corespunzător
normelor lingvistice de dinainte de reforma ortografică din 1954. Pentru titluri, care
în original fie nu sunt marcate deloc, fie, rareori, sunt scrise între ghilimele, am
preferat scrierea lor conform normelor actuale (cu italice pentru titlurile de lucrări,
cu ghilimele pentru cele de articole). Citatele le-am evidenţiat prin ghilimele, chiar
când în original nu apăreau ca atare.
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O particularitate a textului o constituie scrierea cu majusculă a unor
substantive (Muma, Maia, Taica Moșu, Tata) sau a unor forme ale pronumelui
personal: Tu, pe Tine, El, Eu etc. Fiind relevante pentru raportarea psihologică a
expeditoarei la cele scrise, le-am păstrat ca în original; ȋn primul volum le-am
semnalat ca atare în notele de subsol, iar ȋn acest volum nu am mai făcut-o decât
rareori, considerând deja cunoscută maniera de a scrie a Ecaterinei BălăcioiuLovinescu. Am indicat ȋnsă majusculele folosite ȋn mod excepțional pentru ȋntărirea
ideii sau pentru a atrage atenția asupra unui aspect; uneori, ele se suprapun ȋn
original peste sublinierea cuvântului, alteori nu: „până şi Acest lucru este preferabil
cumplitei mele Singurătăţi“, „ȋn genunchi ȋn fața Destinului“, „ȋngroziți de atingerea
așa de apropiată a Necunoscutului, a Lumii Celeilalte“.
Atât pentru textele scrise în original în limba română, cât şi pentru cele
traduse din limba franceză, am respectat principiul neintervenţiei stilistice: nu am
eliminat redundanţele, nu am evitat repetiţiile, nu am modificat exprimarea, nu am
înfrumuseţat stilul. Intervenţiile s-au mărginit la clarificarea substanței textului.
Fiind vorba despre un document intim, chiar secret, am încercat să nu alterăm
caracterul lui neelaborat.
Transcrierea fragmentelor scrise în original în limba română a păstrat, aşadar,
următoarele particularităţi ale textului (dintre care multe erau comune în epocă):
- dubletele: eri – ieri, trimes – trimis, sălbatec – sălbatic, astăseară – astă
seară, aci – aici, vieţei – vieţii, întăi – întâi, speaker – spicher, care – cari, iatac –
ietac, Aretia – Arethia, Tătărescu – Tătărăscu;
- dezacordurile dialectale munteneşti între subiect şi predicat: ei mă cam
refuzase, a venit Dron, Cantemir şi Cleante, povestirea completă a celor ce s’a
întâmplat etc.
- formele dialectale: muma, iote, nu mai poci, ursători, ereați, ăi pleca,
doamna nașe, pe Amărădie, mătasa, ouă roși, biătu Eujăn, ceardac, pelinșile,
Bobotezii, celalt;
- forma de genitiv-dativ în -ei: bisericei, amintirei, despărţirei, plecărei,
gurei, tinereței;
- scrierea cu s în loc de z în cazul unor cuvinte precum: sgârcenie, sgomot,
sensual, îndrăsnesc, isbutesc, isbândă, ar sbura;
- scrierea cu -e final a unor cuvinte care se pronunţau cu -ă: uşe, plaje, [el]
sufere, grije, cămaşe, revanşe, păpuşe etc.
- scrierea cu ă în loc de e: reazăm;
- forma veche a unor verbe, la indicativ prezent, pers. I, sg: ţiu, reviu, la
conjunctiv: să viu, la imperativ: sai;
- redarea prin diftongul ia a sunetului e sau a diftongului ea: îngenunchiarea,
auziam, vorbiam, mărturisia;
- ortografia veche a urării Christos a Ȋnviat! (ȋnsă când formula apare ȋntr-un
document de Securitate din ACNSAS, am păstrat forma de acolo, Hristos a ȋnviat, la
fel cum am păstrat, transcriind documentele din ACNSAS, minuscula inițială a
termenului dumnezeu);
- grafia veche, antebelică: livresci, peisagiu, noui;
- unele forme vechi de plural: lacrămi, patemi ş. a.
- formele vechi ale unor adjective: turburată;
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- scrierea cu u (mut) la finalul unor cuvinte: dibaciu, soiu;
- omiterea grafică a diftongului ie: eri, eftin, femee, trăesc, băeţandri, şueră,
vuet, bae, greere, creerul, să retrăesc;
- cazurile de hipercorectitudine lingvistică: duminecă, împiedecă, întunerec,
trimete-mi, singuratecă;
- formele incorecte, dar caracteristice vremii: jicnim, gungurit, evazie, afecţie,
să aibi, scoborai, creindu-mi, obicinuite;
- grafiile de influenţă franceză ale unor cuvinte: biurou, coafeur, mondanităţi,
crisanteme, passă, maneuvra, loyal, marron, gris, escarpini, menu, șocolată;
- grafiile de influenţă engleză: chelnăr, volley, rummy ş. a.
- termenii derivaţi ad-hoc din franceză: acablantă (copleşitoare), a braia (a
urla), sumbrare (scufundare), armoirul (dulapul), baillând (căscând), puisez
(extrag), lancinant (pătrunzător), valetailla (servitorimea) nervalizez, lamartinizez.
Am optat pentru transcrierea fidelă a citatelor din documentele aflate ȋn arhiva
CNSAS. Nu am modificat nici alternanța â/ȋ (ȋnainte de 1954, și Securitatea scria cu
â, evident, așa că diferența respectivă devine și o marcă temporală), nici punctuația,
nici grafia, nu am unificat textele, nu am făcut să coincidă formele – adesea eronate
– sub care apar numele persoanelor menționate ȋn documentele de anchetă. Am redat
verbatim fragmentele alese, cu riscul asumat de a pune cititorul ȋn fața dificultății de
a urmări conținutul lor. Numai astfel, agramatismul și lipsa de logică a majorității
acelor texte pot fi apreciate ȋn mod direct. Lucrătorii ȋnsărcinați cu opresiunea nu ȋși
puteau clarifica nici lor ȋnșiși, nici colegilor conținutul informativ al dosarelor pe
care le ȋntocmeau ȋntr-o limbă română ȋnspăimântător de deformată. Redând fără
modificări citatele, devine și mai evidentă diferența culturală ȋntre cele două părți ale
societății românești a vremii; clasa „burghezo-moșierească“, ai cărei membri
trebuiau anihilați, făcea obiectul unui gigantic proces ȋn care anchetatorii ȋnțelegeau
parțial și nici nu știau cum să „transcrie“ informațiile obținute, ceea ce nu ȋi
ȋmpiedica să stabilească vinovății și să atribuie pedepse menite să decapiteze elitele
sociale ca să descurajeze orice eventuală rezistență a populației. Preluat tale quale,
textul recuperat din arhiva CNSAS lasă să se ȋntrevadă obstinația haotică și
arbitrariul care au făcut – paradoxal – sistemul opresiv cu atât mai eficient, cu cât
era mai impredictibil. Concret, ȋn cazul Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu,
condamnarea la 18 ani de temniță grea (pentru spionaj etc.) a putut surveni tocmai
pentru că, incapabili să traducă ȋn mod corect ce ȋi scria ea ȋn limba franceză fiicei
aflate la Paris, acuzatorii au presupus grozăvii convenabile pentru emiterea unei
sentințe politice „exemplare“.
Notele de subsol sunt menite să ajute, acolo unde a fost posibil, înţelegerea
textului scrisorilor prin contextualizări, dezambiguizări, trimiteri la lucrări de
specialitate, traduceri ale sintagmelor ȋn limba latină, franceză, germană sau engleză
intercalate în originalele româneşti, identificări ale persoanelor la care se referă
expeditoarea ş.a. În note am prescurtat numele Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu
(EBL), al Monicăi Lovinescu (ML) și al lui Virgil Ierunca (VI). Excepţie fac
cazurile în care Monica Lovinescu nu apare ca personaj, ci este citată ca autoare.
Primul volum al Scrisorilor către Monica a apărut ȋn 2012, iar al doilea (și
ultimul) ȋn 2016. S-a strâns între timp și un consistent dosar de critică (enumerăm ȋn
ordine alfabetică câțiva dintre recenzenți: Adriana Bittel, Daniel Cristea-Enache,
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Nicolae Manolescu, Dan C. Mihăilescu, Loredana Opăriuc, Tania Radu, Elvira
Sorohan, Mihai Zamfir). Dan C. Mihăilescu a fost primul dintre criticii care au
salutat apariția editorială imediat după lansarea cărții la târgul „Bookfest”, ȋn 2012,
dedicându-i apoi o amplă cronică și un capitol de carte:
Acuma, dacă voi fi ȋntrebat, ca-n fiecare an, care a fost pentru mine „cartea
târgului”, nu aș ezita nici o secundă: scrisorile Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, mama
Monicăi, primul volum, 1947–1951, Humanitas, palpitant traduse de Gabriela Creția,
excelent prefațate și adnotate de Astrid Cambose (un nume de cert viitor, ȋmi permit
să cred, ȋn textologia și istoria noastră literară). Avem deopotrivă un scriitor atașant și
un complex personaj de roman epistolar, plus un jurnal cu suculente secvențe de
sociopsihologie literară (Mihăilescu 2013: 17).

Scrisori către Monica, operă de memorialistică și în același timp pagină
inedită din ego-literatura noastră, reprezintă rezultatul unui demers de arheologie
culturală prin mijlocirea căreia, după toate semnele, vocea Ecaterinei BălăcioiuLovinescu, renăscută din suferință și ȋnvingând mai mult de o jumătate de secol de
tăcere care s-a așternut asupră-i, va recâștiga drept de cetate ȋn lumea literelor
românești.
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Reborn through Memoirs: Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu
This bio-bibliographical article presents Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescuʼs destiny as a
mother, memorialist and writer, but also as a citizen subject to Romanian communist power
at the peak of its might, in the 1950s. We got to know a lot of about all these aspects through
the discovery of Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescuʼs letters to her daughter, Monica Lovinescu,
who had left for Paris in 1947 and later became one of the leading anticommunist Romanian
literary critics in the Parisian exile. The more than 2500 letters were written between 1947
and 1958 (when the sender was arrested and later judged guilty on political reasons and
imprisoned until her death). We made a consistent selection out of these letters, publishing
them in two volumes (2012, 2016). They contain valuable information on Romanian social
and cultural atmosphere of the time, as well as a deep insight into the senderʼs relationship
with her daughter. They also provide useful knowledge on the activities and figures of the
Romanian exile. All of these various information stand against the refined and vivid literary
style of Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescuʼs memorials. The present article also contains firsthand information on the memorialistʼs period of political detention, on the unsuccessful
efforts taken for her liberation by her daughter, along with the Geneva Red Cross
Organization and some of the leading figures of the Occidental cultural and political society.
Thus, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescuʼs biography is revealed and, hopefully, after being
unknown for more than 50 years, she will gain her place among the Romanian writers and
memorialists, as she deserves.
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