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Introducere
Având în vedere larga deschidere a tematicii din acest an şi ideea recuperării
unor texte inedite, am dorit să propun spre prezentare în cadrul acestei ediţii a
colocviului „Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic”
un astfel de text. Este vorba despre volumul de memorii intitulat Un Pantheon al
umbrelor. Amintiri din război şi din lagăr, semnat de Radu Muşat. Cartea a apărut în
2009 la editura ARHIP Art din Sibiu, sub îngrijirea regretatului profesor universitar
dr. Adrian Neculau, care semnează şi un fel de prefaţă intitulată inedit, precum
volumul, dar şi spre fixarea imaginii autorului – plecat dintre noi în 1993, Un
caracter. Cartea este o piesă dintr-un ansamblu ce se cere a fi recuperat şi pus în
valoare, lucrare de amploare la a cărei realizare acest colocviu are menirea de a
contribui solid şi sistematic, aşa cum s-a putut deja observa din ediţiile şi din
publicaţiile aferente anterioare.

Omul
Radu Muşat a fost locotenent în primii ani ai războiului, luat prizonier la
Cotul Donului în 1942. Va fi eliberat din lagărul de la Oransk în 1947. Profesor de
franceză la Colegiul Militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu în 1941,
abia intrat la catedră, va cădea pradă istoriei, ca toată generaţia sa, dar nu se va
plânge niciodată de nimic, dând dovada unei înalte demnităţi umane în cele mai
grele încercări ale vieţii. Amintim aici că Radu Muşat este şi autorul unui interesant
şi original dicţionar de antonomaze publicat (postum) la Polirom în 2006: Nume
proprii – nume comune, asupra căruia cititorii dornici de subtilităţi şi curiozităţi
lingvistice s-ar putea apleca fără teama de monotonie sau banalitate. Cu două
licenţe, una în Litere, alta în Drept, ambele obţinute la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, va rămâne în învăţământ după neguroasa şi lunga experienţă a detenţiei
în lagărul de la Oransk, fiind profesor de franceză la liceul (actual Colegiu Național)
„Haşdeu” din Buzău până la vârsta pensionării. Dar profesia sa de bază a fost aceea
de Om, lucru subliniat şi de autorul prefeței despre care am vorbit.
Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 13–14 iunie 2019.
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
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Poate că ceea ce m-a determinat în primul rând să propun spre adăugire la
patrimoniul memorialisticii românești paginile semnate de Radu Muşat a fost tocmai
drama Omului devenit umbră, imagine care dă titlul cărţii şi care revine dureros pe
parcursul relatărilor din lagăr şi război. Aflăm, sub imperiul rememorării acestei
drame, că anii grei din lagăr au cunoscut şi clipe de „destindere”, ca de exemplu
întrecerile sportive, care „au fost ceva sporadic, dar au făcut să răsune triumfător, în
marginea pădurii siberiene, glasurile unor umbre hotărâte să trăiască” (Muşat: 97).
Lor, dar mai ales celor care nu au mai apucat să se întoarcă acasă, martorul
evenimentelor le înalţă în suflet şi prin cuvânt un Pantheon, pe al cărui frontispiciu
scrie:
Vouă, celor uitaţi,
Năpăstuiţi de autorităţile adverse,
Acest Remember al meu
Adresat posterităţii (Mușat: 106).

Cartea
Cartea este structurată în două părţi, „Amintiri din război şi din lagăr” şi
„Secvenţe”. Intenţia autorului de a separa cele două părţi se explică, probabil, prin
opţiunea pentru două tipuri de desfăşurare a naraţiunii, desfăşurare care face apel la
modalităţi diferite de actualizare a memoriei. Desigur că toate cele relatate sunt
amintiri, dar cele regrupate în secţiunea „Secvenţe” poartă o altă încărcătură; ele sau fixat mai bine în memorie, l-au marcat pe subiectul-povestitor cu mai multă
intensitate şi transmit cititorului o emoţie mai intensă, în ciuda impresiei de
fugacitate şi instabilitate pe care numele o strecoară. „Amintirile” curg pe spaţii
ample de text şi de timp rememorat, scrierea lor prezentând o amplitudine pe care nu
o mai regăsim în „Secvenţe”. Acestea se succed cu repeziciune în timpul povestirii,
aşa cum era de aşteptat după denumire, asemenea unor secvenţe de film. Unele
rămân în zona cotidianului insignifiant: Construim drum, Semănăm cartofi, Întreceri
sportive; sau, dimpotrivă, proiectează eul într-un cotidian devenit inaccesibil şi, prin
aceasta, creator de emoţii din cele mai intense şi tulburătoare, ca în textul intitulat
Primesc veste. Alte secvenţe îl poartă pe cititor în zona cotidianului specific, cel
creat de contextul claustrării şi al alienării, conferind textului memorialistic valoare
de document; amintim aici Contingentul Iaşi, 23 august 1944, Alegerile din toamna
anului 1946, Deportaţii, Evadarea maghiarului, Greva foamei şi Cu psihicul la
pământ.
Discursul cărţii are ceva filmic în ansamblu şi mai are un element unificator:
emoţia povestirii care devine şi emoţia lecturii. Cititorul e acolo, unde s-au întâmplat
faptele, veridicitatea nu e conferită doar de caracterul obiectiv al mărturisirii, ci şi de
emoţia care transpare în pasaje copleşitoare prin intensitatea trăirii cu care totul este
evocat, de la evenimente ale marii Istorii, până la întâmplări mărunte, dar care
marchează la rândul lor destine şi care fac inumanul istoriei suportabil.
În scurtul text intitulat În loc de postfaţă, fiica autorului, Rodica-Magdalena
Muşat-Neculau, aduce un argument în favoarea „obiectivului” acestei scrieri care de
altfel nu are nevoie de nicio justificare, rămânând în primul rând o „lecţie” de istorie
trăită pe viu:
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voia să facă cunoscute acele zile nesfârşite celor apropiaţi, rudelor, celor care
l-au cunoscut sau nu, celor care vor să înţeleagă clipele de deznădejde, de solidaritate
umană, de înălţare la demnitatea greu încercată, de găsire a resurselor sufleteşti de
supravieţuire prin activitatea intelectuală (Muşat: 134–135).

Este remarcat şi efortul cu care se aştern rândurile, tensiunea şi emoţiile care
pun stăpânire pe povestitorul devenit scriitor, care astfel retrăieşte momente,
întâmplări, stări sufleteşti din viaţa de prizonierat. E ca şi cum efortul supravieţuirii
ar trebui reluat, la alt nivel, prin scris. Şi – deznodământ tragic dar previzibil, nu
lipsit de seninătatea împlinirii rostului pe pământ –, omul fizic dispare în spatele
autorului acestei cărţi, la scurt timp după finalizarea manuscrisului, în 1993.
Volumul acesta de memorii s-ar încadra, formal şi tematic, şi la „Memorii
de război” şi la „Memorialistica spaţiilor concentraţionare”, cu interes şi pentru „O
teorie a discursului memorialistic: memorie, amintire, mărturie, document...”, căci
toate aceste conţinuturi, forme şi practici discursive se regăsesc în paginile cărţii.
Temele memoriilor sunt cele întâlnite în general în scrierile de război şi lagăr, într-o
desfăşurare liniară, sau cu posibilitatea unor bruiaje temporale. Avem mai întâi
părăsirea spaţiului securizant de acasă, pregătirea războiului, scene de luptă,
condiţiile de viaţă cuprinzând mizeria, foamea, setea, boala, sărăcia; li se adaugă
într-o etapă ulterioară propaganda, decăderea, degradarea, trădarea, dar şi rezistenţa,
lupta pentru supravieţuire fizică, psihică, intelectuală şi morală. Centrale rămân
relaţiile umane, care se ţes pe fondul speranţei de întoarcere la viaţa de dinainte, dar
şi al deziluziei, depresiei, al însingurării sau al solidarităţii ca valoare umană din cele
mai încercate. Nu se poate ignora moartea în vecinătatea căreia se desfăşoară viaţa,
viaţa ca o confruntare permanentă cu limita sub toate formele ei.
Desigur că dincolo de impresia de repetitivitate există conţinutul particular,
fiecare experienţă e trăită în sine de către cel care va povesti mai târziu, iar
experienţele realităţii sunt învestite cu partea de prezenţă interioară, cu o anumită
perspectivă în care se proiectează eul. Eul care vede, simte, suferă, se revoltă,
acţionează sau este împiedicat s-o facă, eul care reconstruieşte o lume, iar în
prizonierat, mai mult decât oriunde, o lume din bucăţi, fărâme, schije şi schelete de
realitate.

Războiul
Pe fundalul războiului, aşa cum era de aşteptat şidupă cum se relatează în
toate cărţile de memorii, dominantă este imaginea realităţii ca apocalipsă:
Am trecut printr-un ţinut de Apocalipsă, ţinutul cazacilor zaporojeni. Sate întregi
înlemnite în nemişcare, ca în unele pânze... Aflăm că sate întregi căzăceşti din stepa
Donului au fost golite de locuitori cu ocazia colhozificării şi a înfometării din anii 30
(Muşat: 19).
În stânga drumului care trece printr-un teren minat, pe o lăţime de vreo zece metri, la
stânga şi la dreapta se zăresc, ca printr-o ceaţă, ruinele uriaşe, cu pereţii afumaţi. Altă
imagine apocaliptică (Muşat: 20).
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Peste tot sunt vizibile urmele bombardamentelor aeriene. Practic nu există clădire
neavariată. Zeci de vagoane din care nu au rămas decât scheletele metalice marcate de
urmele focului... (Muşat: 35).

De la fundalul apocaliptic al realităţii colective, se trece la prim-planul
dramelor individuale. Într-o oarecare măsură ele sunt şi colective (inevitabil în
război), cu diferenţa că în construcţia textului aduc în centru individul. Aş menţiona
aici episodul „torturilor în bloc, pe ger sau pe zăpuşeală”. Numărătoarea efectivului
se face în ger:
Aşteptăm, dansăm, ne lovim flancurile cu mâinile. Se întâmplă ca cineva să-şi
observe vecinul şi să constate cum lobul urechii începe să arate mai decolorat, mai
palid, că pe obraz apar unele pete, semn de degerare (Muşat: 47).

Sau, un alt episod, din drumul spre Oransk:
Am mers zile şi nopţi, uneori dormeam pe lângă girezi imense de paie.
Mormane de cadavre acoperite de gheaţă, de zăpadă, până departe... Apoi mergem
numai ziua. Cizmele, în care zăpada se topeşte în mers, în timpul opririlor îngheaţă.
După mai multe etape, suntem epuizaţi. În timpul opririlor, unii se aşezau jos. Sunt tot
mai numeroşi cei care nu mai izbutesc să se ridice. În urmă se aud împuşcături
(Muşat: 30–31).

Surprinde ritmul alert al povestirii, desprins parcă din episoade de alertă de
front. Se trece cu rapiditate de la o scenă (sau „secvenţă”) la alta, nu e timp de
analiză, de observaţii, de comentarii sau judecăţi. Foarte rar se strecoară o apreciere
subiectivă, ca pentru a nu împieta asupra autenticului trăirii, care nu e ştirbit cu
nimic de absenţa analizei. Totul se trăieşte intens, totul se desfăşoară sub presiune –
a timpului şi a nervilor, a imprevizibilului. În scris, această febrilitate se traduce
printr-o sobrietate a enunţurilor simple, câteodată laconice, adesea cazone.

Între război şi literatură
Nota de originalitate a acestei scrieri este indiscutabil conferită de
întâmplările, întâlnirile, aluziile literare şi artistice care nu pot fi ignorate de către
cititor. În timp ce întâlnirile (cu tânărul Constantin Ciopraga şi cu fiul lui Slavici) şi
întâmplările pe care le numim literare (accesul la unele cărţi, confecţionarea de
agende şi volume de poezii etc.) sunt certe, nu se poate preciza dacă unele dintre
aluzii aparţin timpului trăirii sau doar celui al redactării memoriilor – ca timp al
mărturisirii. Dar probabil că universul cotidian este impregnat de amprenta culturală
şi că elementele literare decorative pentru discurs au fost parte din lupta de rezistenţă
la degradare, parte a biruinţei omului cultural asupra istoriei inumane.
Am selectat câteva din aceste aluzii sau note literare:
Urmează a treia mobilizare în iulie 1942. Nu pot exclama ca îndrăgostiţii lui Ernest
Hemingway: „Farewell to Arms”! (Muşat: 13).
În Donbas ne întâmpină conuri uriaşe de cărbuni, unele dintre ele fumegând.
Câmpurile întinse îmi evocă imagini din Taras Bulba (Muşat: 17).
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La vederea fumului ce se înalţă, îmi vine să strig, asemenea prizonierului de la
Azincourt, care se întoarce în ţară după un sfert de secol. Dar captivitatea abia începe
pentru mine (Muşat: 33).
După o aşteptare scurtă trecem podul şi păşim în incinta lagărului. Îmi vin în minte
cuvintele: „Lasciate ogni speranza voi ch’entrate” ale inscripţiei de pe poarta
Infernului din poemul lui Dante (Muşat: 41).
Liniştea nopţii este sfâşiată cu brutalitate de un zgomot ca în poezia „Acceleratul” a
unui alt prizonier român (n.n. G. Topârceanu), cel de la Pirin-Planina, cu mai bine de
25 de ani în urmă (Muşat: 55).

Şi poate că e momentul să amintim că memorialistica românească este mai
bogată cu scrierile lui Topârceanu din experienţa lui de pe frontul Marelui Război:
Memorii de război / Amintiri din luptele de la Turtucaia. Pirin Planina (episoduri
tragice şi comice din captivitate), Humanitas, 2014.
Tot în această serie de întâmplări literare din război se încadrează şi scurta
întâlnire cu „tânărul profesor de franceză Constantin Ciopraga”, sosit la Oransk în
toamna lui 1944, după spargerea frontului la Iaşi şi capitularea ţării noastre:
Viitorul şi distinsul profesor doctor docent al Universităţii din Iaşi, cercetător,
publicist şi mesager al literaturii române în Franţa, venea în lagăr însoţit de aureola
unui om de litere „in nuce”, căci în capitolul [istoriei literare] consacrat tinerelor
speranţe de Dumitru Murăraşu îi era semnalată apariţia în publicistica epocii (Muşat:
109).

Referirile la literatură apar cu diverse ocazii. Astfel, aflăm că în bagajele
pregătite pentru plecarea pe front se află şi celebra Histoire de la littérature
française a lui Gustave Lanson, precum şi un Nouveau Petit Larousse Illustré. Mai
târziu aflăm despre biblioteca lagărului pentru ofiţeri, unde se regăsesc documente
ale partidului comunist (desigur!), biografia lui Stalin, a lui Lenin, constituţia URSS
şi multe volume despre ideologia comunistă, în rusă, română, franceză, spaniolă,
germană, menite a „lărgi orizontul” asupra realităţilor sovietice şi a pregăti
îndoctrinarea şi noua înregimentare, muncă din care turnătorii nu lipsesc. Tot
literatura este cea care îi oferă tânărului locotenent şansa supravieţuirii în anii de
detenţie. Va lucra la un compendiu de literatură franceză şi se va delecta cu lectura
poemelor lui Baudelaire, având un volum împrumutat de la germani. Repetă în lagăr
„vremurile de început ale Galaxiei Guttenberg” scriind pe coajă de mesteacăn, până
când va trăi şi miracolul soldei din care îşi va cumpăra hârtie. După patru-cinci ani
de trudă într-ale scrisului, devine „un fel de editor”, realizând vreo zece volume
cartonate, legate în pânză kaki, trainică, din căptuşeală de vestoane. Se ocupă şi de
traducere, contribuind la o bibliotecă artizanală prin traducerea capodoperei lui
Beaumarchais, Le mariage de Figaro, a cărţii lui Daniel Defoe, Robinson Crusoe, şi
prin realizarea unui dicţionar francez-român şi a unei gramatici franceze. Se va
despărţi cu mare tristeţe de biblioteca manuscrisă pe care o purta în sacul cu
merinde, la plecarea din lagăr în aprilie 1948, în urma ultimei percheziţii. Va lăsa
acolo nu doar truda salvatoare a ultimilor ani, ci şi suferinţe, jigniri, coşmaruri,
atâtea nedreptăţi îndurate, dar mai ales câţiva colegi care nu pot fi eliberaţi, probabil
ca urmare a unor turnătorii. Se gândeşte la ei şi are inima strânsă. Retrăieşte un
sentiment de disperare şi îi revine coşmarul din octombrie 1946, când, propus pentru
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eliberare, este întors în lagăr de la poartă. Panica aceea îl va urmări mulţi ani, face
această mărturisire, deşi în general se fereşte de mărturisiri care să-i umbrească
demnitatea, nu vrea să fie nicidecum patetic.
Întoarcerea acasă este relatată cu aceeași concizie cu care totul a fost spus.
Totul e prea intens. Din patru bărbați ai familiei (doi fraţi şi doi cumnaţi) plecaţi în
campania de la Cotul Donului se vor întoarce doi, autorul mărturiilor şi un cumnat.
Cel mai emoţionant moment este cel al întâlnirii cu fiica născută cu puţin înaintea
prizonieratului şi pe care o cunoaşte la 22 mai 1948: „are o lună mai mult decât
prizonieratul meu, 2013 zile” – exclamă, şi vede în cifre suma suferinţelor prin care
a trecut. Visase şi scrisese că-i va prinde-n urechi „cercei de cireşe roşii”. Visul
cireşelor repetat de cinci ori în lungii ani siberieni s-a împlinit şi e posibil să fi fost
suportul psiho-afectiv al rezistenţei, al supravieţuirii. Fetiţa îşi vede pentru prima
oară tatăl apropiindu-se de ea „timid, cu o strachină de cireşe coapte” (Muşat: 134,
În loc de postfaţă).

Concluzie
Mai presus de orice consideraţii teoretice sau critice privind locul şi timpul
povestirii, vocea naratorului, obiectivitatea vs. subiectivitatea scrierii, raportarea
scriitorului la evenimentele istorice trăite, valoarea terapeutică sau testimonială a
memoriilor, această cartese impune atât prin calitatea ei de document, cât şi prin
emoţia pe care o transmite, prin sobrietatea discursului, care nu este un obstacol în
transmiterea emoţiei. Cu siguranţă că ea face parte dintr-un ansamblu de mărturii pe
care cineva, cândva, le va aduna şi zidi într-un monument scriptural cu care suntem
datori faţă de trecutul nostru. Rod al unei foarte încercate experienţede viaţă şi al
memoriei, această carte este şi un strigăt întru neuitarea „celor uitaţi, năpăstuiţi de
autorităţile adverse”, cărora Radu Muşat le înalţă un „Pantheon al umbrelor”, un
remember adresat cu sobrietate posterităţii şi pe care m-am simţit datoare şi onorată
să-l duc mai departe.
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Pages to be Added to Romanian Memoirs: Radu Muşat, Un Pantheon al
umbrelor. Amintiri din război şi din lagăr [A Pantheon of Shadows. War
and Camp Recollections]
Given the very generous topic of this year’s conference and the idea of bringing to
the public attention texts less known, I consider that Radu Muşat’s volume, titled Un
Pantheon al umbrelor. Amintiri din război şi din lagăr [A Pantheon of Shadows. War and
Camp Recollections], could be considered for analysis. The volume was published in 2009 in
Sibiu, under the supervision of late Professor Adrian Neculau. The editor also signed a sort
of preface with an original title – A Character – which aimed at fixing the image of the
author, who passed away in 1993. Radu Muşat, a lieutenant during the first years of the war,
was made a prisoner at Cotul Donului in 1942. In 1947 he was released from the Oransk
internment camp. In 1941 he had just become a teacher of French at the “Nicolae Filipescu”
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Military College at Dealu Monastery; he was to become a victim of history, just as his entire
generation had, but he never complained, showing great dignity during the most severe
hardships.
The volume is structured into two parts, „War and camp recollections” and
„Sequences”. The author’s intention of delimiting the two sections can probably be explained
by his option for two ways of unfolding the narrative, which use different modalities of
actualizing memory. All the narrated facts are Recollections, but those belonging to the
Sequences section are endowed with a different meaning; they were betted inscribed in the
author’s memory, left a deeper mark on the subject-storyteller and thus convey stronger
emotion, in spite of the impression of rapidness and instability suggested by the title
(sequences). The Recollections cover larger spaces of text and remembered time, and their
writing has an amplitude which is not to be found in the Sequences section. The latter follow
one another at a rapid pace, as announced by the title, recalling film sequences. In fact, the
volume’s discourse has a filmic quality, but also another unifying element: the emotion of
the narrative, which also becomes that of the reading experience. The reader can easily
transpose him/herself into the time and place of the events, their verisimilitude is given not
only by the objective character of the confession, but also by the emotion conveyed in
fragments which overwhelm by the emotional intensity of the narration, from the events
belonging to the great History to small-scale events, but which leave their imprint on
destinies and help one bear with the inhumanity of history.
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