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Când ții în mâini, pentru prima dată, un caiet-manuscris, pe care ești rugat să-l
transformi într-o carte „bună de tipar”, acceptul tău este echivalent cu intrarea, de
bunăvoie, într-o aventură. Mai cu seamă când doar omul, nu și autorul din el, îți este
cunoscut. Nu știi la ce să te aștepți, ce-ai să găsești în rândurile scrise acolo, dar, de
la prima pagină citită, intri într-o lume fascinantă, lectura te absoarbe, te acaparează
într-atât, încât, deși nu te afli într-un spațiu ficțional, îți este greu să te „rupi” de
magia întâlnirilor peste timp (și spațiu) cu oameni dintre care unii au trăit cu un
secol sau mai mult în urmă (iar alții, deși contemporani, nu îți sunt cunoscuți, decât
cu mici excepții) și să reintri în prezentul familiar.
Cu sentimentul acesta m-am confruntat la lectura – de la prima la ultima
pagină – a manuscriselor care aveau să devină, jumătate de an mai târziu, volumul
Retrospectivă. Memoria unui veac, având-o ca autoare pe Laetitia Mitan Leonte.
Timp de o jumătate de an, de la sfârșitul lunii septembrie 2011, până la
sfârșitul lunii martie 2012, experiența pe care am traversat-o, aducând un manuscris,
ce a însumat aproape 800 de pagini, în forma de carte tipărită a fost una singulară și
absolut inedită, plină de revelații asupra unor evenimente, asupra unor oameni, cu
multe „luminări dinlăuntru”, privitoare la unele raporturi umane, dar, mai cu seamă,
întâlnirea „altfel” cu o epocă la care doar unii dintre noi, din ce în ce mai puțini,
deja, au fost „martori oculari”. O epocă privită atent, cu ochi lucid și – poate
paradoxal, deși este vorba despre un om, și, pentru aceasta, ar plana asupră-i
„prezumția de subiectivitate” – fără parti-pris-uri.
Deja „bun de tipar”, în primăvara anului 2012, manuscrisul, care nu a purtat
niciun nume până la începutul acelui an, fiind păstrat, alături de multele cărți
adunate într-o viață de doi intelectuali împătimiți de lectură, în biblioteca Doamnei
profesor-prezbiter Laetitia Leonte și a soțului său, Preot Spiridon Leonte, și care a
fost destinat, inițial și, oarecum, testamentar, lecturării sale exclusiv de către
membrii familiei, și-a schimbat brusc „traiectoria” gândită de autoare și a fost făcut
cunoscut, ca volum, unui public cititor larg, grație dorinței fiicei sale mai mici, care
l-a gândit ca pe un dar inedit pentru aniversarea celor 96 de ani ai mamei sale.
1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 9 iunie 2016.
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Este, pe undeva, un act de curaj să lucrezi la o prefață a unei cărți aparținând
unui scriitor în viață, fiindcă este foarte greu să scapi de magnetismul pe care îl are
și să-ți construiești propriul discurs, care, în egală măsură, să aibă acea personalitate
în prim-plan și să încerce să o prezinte sub multitudinea de unghiuri, de fațete ale
existenței sale. Poate de aceea, ca răspuns la provocarea care mi se oferea, am
încercat să intru cât mai adânc în text, atât cât se putea, până aproape de esența sa
ultimă și să ies din el, îmbogățită și, în același timp, copleșită (în accepțiunea
frumoasă a termenului!) de multitudinea de oameni și evenimente printre care am
trăit, efectiv, până la sfârșitul lecturii, încercând doar să subliniez, pentru viitorul
cititor, o serie de aspecte-cheie ale lecturii.
Aproape de fiecare dată, la apariția unei noi cărți care aparține așa-numitei
„literaturi de frontieră”, editorul relatează, în Cuvântul înainte sau în Prefață,
„povestea” apariției scrierii respective, în așa fel încât, prin comparație, „poveștile”
despre aducerea la lumină, în versiune printată, a unui manuscris ce conține
memorii, jurnal sau corespondență sunt mereu altele, de fiecare dată, într-o măsură
mai mică sau mai mare, inedite și în stare să atragă atenția lectorului ele însele,
înaintea „poveștii de viață” cuprinsă în paginile volumului, funcționând ca un
veritabil captatio benevolentiae. Spre deosebire, însă, de scrierile care pot fi
încadrate în genul epic „clasic”, în cazul cărora, în mare măsură, aprecierile critice
care se fac vizează, în primul rând, strategiile și perspectivele narative utilizate de
autor, felul în care acesta, ca un Pygmalion modern, își plăsmuiește personajele,
modul în care evoluează trama narativă, dacă și în ce secvențe apar anumite tehnici
de construcție a textului etc., un volum de memorialistică sau un jurnal polarizează
atenția criticii și a cititorilor atât prin evenimentele relatate, prin aceea că
însemnările respective vin să arunce o lumină nouă asupra unor fapte cunoscute
anterior doar dintr-un punct de vedere oficial, istoric, cât și, de multe ori, prin
protagoniștii lor, care, aproape invariabil, ajung ca la sfârșitul lecturii să se
metamorfozeze din persoane în personaje. Și nu fac referire aici la romanul
(auto)biografic sau la jurnalul scris cu scopul declarat de a fi publicat, care deja fac
un „pas” evident spre literar (și, implicit, într-o măsură mai mare sau mai mică, spre
ficțional), ci la o scriere memorialistică sau diaristică, în care cititorul găsește
respectat „pactul” inițial de lectură. De multe ori, în oricare dintre speciile literaturii
subiective (confesive) apar persoane-personalități cu care traiectoria vieții
memorialistului sau a diaristului s-a intersectat, aleator sau decisiv, nume sonore ale
unei epoci, mai mult sau mai puțin îndepărtată față de momentul lecturii, care au
marcat, într-un anume fel – și, nu de puține ori, decisiv – epoca pe care au traversato, fiind reținute, ca atare, și de istorie (fie ea literară, artistică, politică, economică
sau de istoria ca știință de sine stătătoare); alteori, persoanele amintite sunt simple
cunoștințe sau prieteni, rude apropiate sau îndepărtate ale celui care face însemnările
respective. Prin urmare, la lectură, cititorul se poate întâlni cu contemporani sau
(cum se întâmplă de cele mai multe ori) cu persoane-personalități dintr-un trecut
apropiat sau chiar din alt veac, al căror nume a căpătat, deja, o rezonanță istorică, dar
într-un mod care păstrează nealterat orizontul său de așteptare, întrucât, aproape de
fiecare dată, descoperă, în cazul celor pe care îi considera, deja, familiari (privind
lucrurile dintr-o anume perspectivă), amănunte noi, particularități despre care încă
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nu aflase, îi poate privi din alte unghiuri, în majoritatea cazurilor interesante și
inedite.
În Retrospectivă, de exemplu, sunt, în acest fel, amintiți, printre mulți alții,
actorul George Vraca (Mitan Leonte 2012: 217), scriitorul Ionel Teodoreanu
(Ibidem 2012:180), lingvista Mioara Avram (Ibidem: 412) și soțul acesteia,
lingvistul Andrei Avram (Ibidem: 425), acad. Al. Rosetti (Ibidem: 189), Georgeta
Mircea Cancicov (Ibidem: 413) − pe care Laetitia Mitan Leonte i-a întâlnit în
anumite împrejurări ale vieții.
Atrag, de asemenea, atenția cititorului și notațiile fugare, dictate de contextul
creat în redarea evenimentului propriu-zis, asupra unor persoane cu existență reală,
dar care pot fi privite ca adevărate personaje ce asigură background-ul faptelor
narate, putând fi încadrate, dintr-o anumită perspectivă, în categoria pe care Henry
James o numește observers și prin care sunt create, în secvențele din text în care
apar, doar prin aceea că sunt astfel amintite, nota de pitoresc și „culoarea” locală a
unui spațiu românesc, hărăzit, parcă, să rămână, până astăzi, la fel de cosmopolit, ca
la începuturile sale:
Grecoaica [...] era o bătrână fină, delicată, slăbuță. Capul și-l înfășura într-un
șal lung din lână neagră, devenită verde de uzură. Povestea lucruri frumoase; vindea
lucruri fine de prin casă, să aibă cu ce-și duce zilele. Nu rețin bine, ea sau
armeancaspunea cum dădea de pomană plăcinte calde, când era avută: «Haide, caldecalde, haide, du-le, du-le!», o trimetea mamă-sa. Turcoaica mititică se așeza turcește
sus pe scaun și-și povestea amarul, blestemându-și copiii nerecunoscători: «Bată-te
Dumnezeu să te bată!». Turcoaica nebună nu era în negru, ca cealaltă, ci în bimbiu.
Tot ce-i dădeai de mâncare mânca ea, pe loc: «Cinci copilili, cocona, cinci copilili!
Dă la cela, dă la cela, la mama ioc!»(Mitan Leonte 2012:157).

Urmând, la Tulcea, între anii 1929−1933, Liceul de fete „Principesa Ileana”,
Laetitia Mitan Leonte a avut privilegiul să o cunoască, în ultima parte a vieții, pe
fiica cea mică a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, devenită, ca urmare a intrării
în cinul monahal, în anul 1961, Maica Alexandra (Mitan Leonte 2012: 344); la
Cernăuți, ca studentă a Facultății de Teologie (1933−1937) și, ulterior, a Facultății
de Litere și Filosofie (1934−1938), i-a avut ca profesori, printre alții, pe pr. prof. dr.
Vasile Gheorghiu (Mitan Leonte 2012: 182), ilustru teolog, membru de onoare al
Academiei Române, din anul 1938, al cărui nume îl poartă, astăzi, Cercul de
Cercetare Biblică „Pr. prof. dr. Vasile Gheorghiu“ al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă Iași, pe „dr. prof. V[asile] Loichiță” (Mitan Leonte 2012: 170), care i-a
fost îndrumător la licență și, ulterior, la doctorat, celui care avea să devină unul
dintre numele de referință ale Ortodoxiei românești și universale – Părintele
Dumitru Stăniloae, pe Ion I. Nistor (1876−1962) (Mitan Leonte 2012: 183), care a
fost, începând din anul 1916, membru titular al Academiei Române și a deținut, de
asemenea, și o serie de funcții politice importante în perioada interbelică.
Într-o discuție pe care am avut-o cu autoarea,după apariția acestei cărți,
Domnia Sa îmi mărturisea că, dacă ar fi știut că însemnările cuprinse în manuscrisul
său, gândite ca (un fel de) „cronică de familie”, vor vedea lumina tiparului și vor fi,
astfel, la îndemâna unui public cititor mult mai numeros și mai variat, și-ar fi
conceput scrierea într-un mod diferit. Îmi imaginez că, dacă însemnările sale,
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cuprinse în această carte, sunt – unele dintre ele – importante și demne de reținut atât
de către istoricii literari, cât și de către istoricii ca atare, cu cât ar fi fost mai specială
o relatare amplă, din perspectiva contemporanului și, mai mult, a „trăitorului”
nemijlocit al unora sau altora dintre evenimentele despre care noi, cei de astăzi, nu
mai putem afla decât prin intermediul literei scrise în arhive ale vremii (documente
din fondul Arhivelor Naționale, ziare sau reviste ale vremii, eventuale documentare
filmate sau înregistrări audio/ video etc.)? De exemplu, la sfârșitul capitolului Ca
studentă în Cernăuți (III), Laetitia Mitan Leonte enumeră, doar, profesorii pe care ia avut la Facultatea de Litere și Filosofie din Cernăuți, pe care a urmat-o între anii
1934−1938, specificând și disciplina de învățământ respectivă:
Traian Brăileanu – Politică, Etică, Estetică, Istoria filosofiei; Alexandru
Ieșanu – Psihologie generală; Constantin Narly – Istoria pedagogiei și Pedagogie
generală; Silvestru Găină – Didactica generală, Psihologia copilului, Logică; Al.
Procopovici – Istoria literaturii vechi; Tzigara-Samurcaș – Istoria artelor; Leca
Morariu – Istoria literaturii și Folclor; Ioan Nistor – Istoria românilor; Romulus
Cândea – Istoria universală (Mitan Leonte 2012: 183).

Dacă această notație, ca și multe altele cuprinse în volumul la care se face
referire, este extrem de valoroasă pentru cercetătorul literar și/ sau pentru istoric, cu
cât mai mult ar fi putut fi o detaliere a faptelor, venită ca o mărturie personală a
interacțiunii student-profesor (dacă ar fi să se ia în discuție doar această componentă
a personalităților amintite)? Din fericire, în cazul ultimului profesor citat în
enumerarea de mai sus, Romulus Cândea, autoarea simte nevoia să vină cu o
completare:
Acesta din urmă era un orator strălucit. Fascina masele, te subjuga cu privirea,
tonul, materialul bogat. Te atrăgea cu comparațiile, metaforele și povestirile
intercalate. Veneau și nestudenți la cursuri și, în final, răsunau aplauze (Mitan Leonte
2012: 183).

Interesant de reținut este și faptul că autoarea a fost verișoara poetei Magda
Isanos, cele două fiind născute la scurt timp una după cealaltă (Laetitia Mitan
Leonte, la 27 martie 1916, iar Magda Isanos, la 17 aprilie 1916), bunicile lor, cu
ascendent elen, Piița Hrisopii și Magdalena Cazacu, fiind surori.
Deși lectorul s-ar fi așteptat să găsească mult mai multe și mai detaliate notații
cu privire la cea care a fost vocea lirică feminină remarcabilă a primei jumătăți a
secolului al XX-lea și, fără îndoială, un nume de referință în poezia românească,
autoarea nu vine decât sporadic cu unele amănunte „din interior”, din cauza faptului
că nu și-a propus, dintru început, să dea notațiilor sale cu caracter memorialistic o
dezvoltare menită să atragă atenția istoriei literare. Interesantă, însă, prin nota sa
evidentă de inedit, este perspectiva pe care Laetitia Mitan Leonte o propune asupra
posibilei cauze a bolii care o va răpune, la doar 28 de ani, pe cea care produsese,
deja, prin poezia sa, importante mutații de ordin estetic pe plan literar:
La Iași, am mai stat la Spitalul Socola, unde erau medici tante Eliza și nenea
Mihai Isanos, vărul primar al maicăi. Se născuse și Magda Isanos. Cu noi, mai era o
familie cu un băiețel. Acesta a făcut poliomielită. Maica așa își explica: eram toți
patru copiii în scutece; ale Magdei s-au amestecat cu ale băiatului bolnav și a
contractat și ea; eu cu Iulica am scăpat (Mitan Leonte 2012:89).
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O întreagă galerie de portrete, unele abia schițate, altele construite din
amănunte fizice și caracteriale este de regăsit în paginile acestei scrieri
memorialistice.
Portretele, fie cu accentuarea laturii fizice, fie cu sublinierea laturii morale,
sunt – multe dintre ele – antologice. La lectură, frapează amănuntul semnificativ, care
face memorabil acel portret, chiar dacă autoarea nu și-a propus aceasta în mod
necesar. De exemplu, întâlnindu-și viitoarea logodnică (ce avea să-i devină, în scurt
timp, tovarășă de viață), Teodor Cazacu (bunicul scriitoarei) găsește în Magdalena
Papadopol «pe tânăra cu păr blond, lung până la călcâie, și atât de bogat, că ar fi
învelit-o pe toată, exact ca în visul său din tinerețe, când o babă‚ îi făcuse ‘pe ursită’».
Cu toate acestea, figurile evocate, mult ”acoperite” de memoria afectivă, bogată, a
autoarei, se prezintă cititorului mai degrabă ca niște eboșe, luminându-li-se, spre
lectură, doar anumite laturi, icoana lor vie, completă, fiind păstrată de sufletul
acesteia, ce se simte – printre rânduri – vibrând la amintirea lor (Mitan Leonte 2012,
Prefață: 11).

Un alt fapt care ar putea fi considerat interesant de către un istoric literar este
că, la Liceul „Roman Vodă” din Roman, unde a profesat între anii 1946−1948, a fost
colegă de cancelarie, printre alții, cu nepoata scriitorului Calistrat Hogaș:
La limba franceză preda doamna Sidonia Timotiu, născută Silberg. Era fiica
fiicei lui Calistrat Hogaș. Dar nu făcea caz. Era căsătorită cu un căpitan (deblocat, nici
vorbă!), care picta și lucra jucării. I le cumpăram pe mâncare: fasole, cartofi, mai știu
eu ce? (Mitan Leonte 2012: 260)

Rămânând în perimetrul literaturii, trebuie amintit faptul că soțul autoarei,
preotul Spiridon Leonte, cu care fusese, inițial, colegă la Facultatea de Teologie din
Cernăuți, era strănepotul, pe linie paternă, al lui „moș Leonte zodierul”, pe care
scriitorul Mihail Sadoveanu l-a transformat, dintr-o persoană cu existență reală, întrun personaj din ciclul de nouă povestiri, intitulat Hanu-Ancuței, creându-i o „aură
de legendă” prin atribuirea unor puteri speciale, aproape magice. Autoarea
subliniază, în Retrospectivă, faptul că nepotul său s-a dovedit a fi, peste timp, un
vrednic urmaș al „cititorului în stele”, nemurit de scriitorul moldav, întrucât este
cunoscut ca un nume important în domeniul astronomiei (ing. dr. Vlad Spiridon
Turcu – membru în Colectivul de cercetare științifică, din cadrul Institutului de
Astronomie al Academiei Române) (Mitan Leonte 2012: 426).
Retrospectiva ar trebui avută în vedere și de cercetătorii în domeniul
folclorului, date fiind numeroasele notații făcute de autoare cu privire la zona
etnografică natală (Tulcea, Dobrogea). Acestora, Laetitia Mitan Leonte le alocă, în
prima parte a scrierii sale (Retrospectivă, I), un întreg capitol: Obiceiuri de la
Agighiol (Mitan Leonte 2012: 110), căruia îi adaugă însemnările Stanei M. Slave
despre obiceiurile și tradițiile populare din nordul Dobrogei în cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea, dar a
căror origine este cu mult mai veche: Obiceiuri de la Agighiol, scrise de Stana M.
Slave (Mitan Leonte 2012:123). Ca o completare, Laetitia Mitan Leonte inserează
ulterior, pe încă zece pagini, notații cu privire la jocuri (Mitan Leonte 2012:125),
costumul unei fete (Ibidem:125), costumul unui flăcău (Ibidem:127), logodna
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(Ibidem:128), nunta (Ibidem:130), alte obiceiuri (Mitan Leonte 2012: 133), obiceiuri
la înmormântare (Ibidem:135).
Câteva dintre ele sunt, probabil, specifice zonei etnografice a Dobrogei, iar
altele întregului spațiu românesc – cert este că multe rețin atenția lectorului prin nota
lor de insolit:
În prima zi de Crăciun, după atâta postit, mâncau mai întâi câte o vrabie friptă
− ca să le fie ușor toată vara și apoi mâncau din carnea de porc (Mitan Leonte 2012:
123).
Se sorcoveau și vitele și păsările – și gura cuptorului, ca să aibă mereu pâine
de copt – iar la Bobotează se stropeau cu apă sfințită și grajdul, și cotețele (Mitan
Leonte 2012: 124).
De „40 de Sfinți” (9 martie) împărțeau sfințișori, de sănătatea cailor și a
berzelor (aducătoarele de primăvară; calul=semizeul dobrogeanului) (Mitan Leonte
2012: 125).

Interesante notații se fac și în ceea ce privește obiceiul tradițional al locului, la
fiecare dintre evenimentele cruciale ale existenței umane: botezul, nunta și
înmormântarea. Iată, de exemplu, cum se desfășura un segment al unei nunți
tradiționale dobrogene, la începutul secolului al XX-lea:
Dacă trebuia să plece mireasa în alt sat, toți invitații ei mergeau cu căruțele (și
câte 50!), cu peșchire la cai și căruța cu zestre. Mireasa stătea în căruță, cu icoana în
brațe. Atât ducea ea, ce era mai de preț: icoana la care îngenunchease de mică și în
toate clipele de cumpănă. Căruțele erau escortate de călăreți, cu procovețe alese și
înflorite, ca și cele de pe leagănele căruțelor. Chiote și veselie. Apoi urma petrecerea
– jocul – de la mire și masa mare. Un rol foarte important îl avea diavorul – un flăcău
isteț. El juca și darurile nașilor și socrilor ș.c.l. Tot el ducea vestea bună – despre
cumințenia miresei – întâi soacrei și apoi mamei fetei. Acestea, de bucurie, îl
încrucișau cu peșchire lungi de trei metri, din mătase, cu ajururi și alesături. [...] La
prânz, nunta era la nași. Întâi, finii trebuiau să spele pe nași pe mâini și pe picioare, în
semn de supunere perfectă, iar la șters, șervetul respectiv îl și dăruia. Și pe noi, copiii,
ne spălau. Câte-un șoltic venea cu câte-o mână de pământ sau de cărămidă, de
murdărea apa, chiar când era gata de spălat. După masa de la nași, se duceau femeile
cu daruri la tineri. Nu era cu bani. Erau vrednici să-și facă nuntă. Darurile erau
casnice: bracace cu grâu, farfurii, lămpi, oale și alte obiecte (Mitan Leonte 2012:
132).

Dată fiind multitudinea de regionalisme și/ sau de arhaisme din text, ca și
utilizarea, pe alocuri, în cadrul narațiunii, a unui limbaj specializat, am adăugat,
pentru fiecare dintre cele două părți ale Retrospectivei (Retrospectivă, I și
Retrospectivă, II), câte un capitol special de Note, pe care l-am considerat util (și
necesar) îndeosebi pentru cititorii foarte tineri, dar și pentru cei care iau pentru
prima dată contact cu un astfel de text.
Mărturia contemporanului, despre oameni, locuri, întâmplări, prezentă într-un
volum de memorii, este cea care îndreaptă atenția publicului cititor către oricare
dintre speciile genului memorialistic. Din fericire, multe dintre cărți răspund acestei
curiozități (firești!) a lectorului și rețin, în paginile lor, amănunte pe care ochiul
sobru al unui istoric nu le-ar avea în vedere. Importanța lor este dată, în primul rând,
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de faptul că, de multe ori, nu doar aspectul major în sine trebuie urmărit, ci și
anumite nuanțe sau unghiuri. Iar interpretarea subiectivă (afectivă), dată de
memorialist/ diarist lucrurilor și întâmplărilor are, de această dată, un rol important,
fiindcă poate reține amănunte (câteodată, semnificative!), pe care specialiștii în
domeniu nu le vizează, de obicei. În cazul de față, ne referim, în special, la acele
veritabile „tablouri de epocă”, pe care Laetitia Mitan Leonte le prezintă în
Retrospectivă, fie în notații fugare, care se rezumă la o sintagmă, fie în notații in
extenso, în care imaginile vizuale și auditive îl propulsează pe lector în mijlocul unei
acțiuni petrecute cu un veac în urmă.
Din acest punct de vedere, vom aminti, din multitudinea de astfel de exemple
pe care le oferă volumul citat și care îl invită pe cercetătorul literar sau pe istoric să
stăruiască asupra lor, o inedită prezentare din capitolul Ca studentă la Cernăuți (III),
a modului în care se desfășura o întâlnire festivă a studenților și profesorilor, prilejul
fiind dat de prima sărbătoare a iernii („seara de Sfântul Nicolae”):
În seara de Sfântul Nicolae, se adunau la „Astoria” notabilitățile orașului (foști
studenți și membri ai Societății academice „Junimea”, urmașa „Arboroasei” lui
Ciprian Porumbescu) și studenți: junimiștii și invitații, delegați ai celorlalte societăți
studențești: „Academia Ortodoxă” (=teologii), „Arboroasa”, „Bucovina”, „Moldova”
ș.a. Ne așezam în jurul șirurilor de mese și președintele și vicele se așezau la capetele
sălii; când apărea pe ușă vreun profesor, primar... președintele și vicele anunțau cu
glas tare:‘Salutăm în mijlocul nostru pe bădița rector universitar Ioan Nistor și pe
lelița Nistor’.Noi toți îi primeam cu aplauze; și tot așa, până veneau toți invitații. Apoi
își rosteau cuvântul. Întâi președintele – student – prezenta un raport, apoi vorbeau
invitații. Fiecare era anunțat astfel: președintele spunea:’Silentium! Are cuvântul
bădița profesor Cutare!’; vicele, din celălalt capăt, repeta:‘Silentium! Are cuvântul
bădița profesor...’Nici musca nu se auzea, niciun foșnet. Lasfârșit, după aplauze,
președintele:‘Colloquium!’și vicele repeta; atunci discutam, comentam între noi cele
expuse, promise etc. și gustam din tratația ce ni se oferea, la alegere: prăjitură, sirop,
cafea, șpriț, bere... Apoi, un student apărea în chip de Moș Nicolae, cu un sac din care
distribuia daruri (date de noi toți, în prealabil, cu adresă exactă și cu indicația:A se
deschidesau A nu se deschide). Colegelor mai plimbărețe le ofeream nuielușe (se
găseau în comerț, poleite și legate cu fundițe) (Mitan Leonte 2012: 181).

Volumul de memorii Retrospectivă. Memoria unui veac, are (și) o Addenda,
în care sunt incluse cele 46 de pagini de la sfârșitul manuscrisului propriu-zis,
intitulate Cei 50 ani sub comunism, adăugate în anul 2003 și scrise, așa cum însăși
scriitoarea notează,
de-a-ndoaselea, căci tare de-a-ndoaselea a fost și viața aceasta, din iunie
1940 până în decembrie 1989 (Mitan Leonte 2012: 447).

Cumulul de epitete din fraza imediat următoare este grăitor pentru modul în
care autoarea, la fel ca toți cei care au trăit în România acelor ani, a perceput
prigoana comunistă:
Totul este urât, greu, minciună, persecuție, desconsiderare, acuzare, chin,
durere, neîncredere, asuprire, frică de a vorbi, de a râde sau a plânge…(Mitan Leonte
2012: 447)
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În ceea ce privește stilul în care sunt scrise amintirile Laetitiei Mitan Leonte,
făceam, în Prefața cărții, o serie de remarci, pe care acum, după o re-lectură a
volumului, mă văd îndreptățită să le reiau:
Nicăieri patetisme. Sinceritatea expunerii, dublată de un talent nativ, face ca
lectura să i se înfățișeze cititorului într-o curgere firească, continuă, fără niciun fel de
asperități. Ceea ce frapează la caietele-manuscris este lipsa ștersăturilor, frazele mereu
cursive, de parcă i s-ar fi dictat autoarei de către cineva; de fapt, asistăm aici la o certă
dedublare ego-alter-ego scriitoricesc: conștiința faptelor trăite, văzutesauauzite
dicteazămâinii, care se transformă, la rându-i, într-un instrument docil și conștiincios
(Mitan Leonte 2012: 21).

Talentul evocator și narativ al autoarei face ca, de-a lungul paginilor
manuscrisului său, să existe, inserate, câteva adevărate poeme în proză, în care sunt
fixate, pentru posteritate, chipuri și/ sau întâmplări care i-au marcat existența într-un
mod decisiv. Unul dintre acestea îi este dedicat mamei sale, învățătoarea Maria
Mitan:
Pentru icoana ta sfântă, maică iubită și venerată, scriu acum. Cum aș putea
cuprinde în câteva pagini complexitatea de bunătate, înțelegere, capacitate
intelectuală, puritate morală, cinste, hărnicie, devotament, dragoste de om, de frumos,
de bine, care te-a caracterizat? [...] A pus în matale, scumpă maică, Bunul Dumnezeu,
în care ai crezut cu nestrămutată credință, toate darurile omenești și, asemenea
dreptului Iov, n-ai cârtit când ai fost despuiată de tot avutul, pe care cu sudoare, cu
trudă, cu sacrificiu de sine, cu mari abțineri de la multe l-ai agonisit. [...] Ești piatra
mea de temelie! Ești vie, printre noi! Ești iubită prin tine! Acum doar te odihnești,
după o viață atât de harnică! Ți-ai atins țelul urmărit – clădirea unor suflete întregi –
deci plecarea ta trupească dintre noi este ceva firesc. Oasele ți se odihnesc în Cimitirul
„Sfântul Constantin” din Brăila – ultimul refugiu al vieții voastre, dragi părinți! Cerul,
în care se oglindește Dunărea, capătă deasupra voastră tot mai multă întindere! (Mitan
Leonte 2012: 85)

A fost numită, pe drept cuvânt, scriitoare a Tulcei și, până în 2015, anul
mutării sale la Domnul, cu doar șase luni înainte de a deveni centenară, cea mai
veche scriitoare a Tulcei, în viață, avându-se în vedere și faptul că primele articole
publicate, inspirate de realitățile meleagurilor natale, datează din 1933, adică din
perioada interbelică.
Una dintre paginile cele mai frumoase și mai emoționante ale Retrospectivei
este, fără îndoială, cea în care autoarea, Laetitia Mitan Leonte, își schițează un
autentic autoportret moral, care corespunde întru totul realității și în care, în final,
face o notație aproape premonitorie, în care cuprinde cei doi poli între care a gravitat
de-a lungul întregii sale vieți − școala și credința în Dumnezeu:
Fiecare din noi este o țandără de piatră din multele pietre ale Tulcei și o
picătură din Dunăre, care ne susțin ființa și ne contopesc cu această Tulce, sărbătorită
de salcâmi, de sălcii și de zarzări. «Culcați în pulbere, ascultau și cei plecați...»
Iubirea neasemuită pentru acest fund de Mare Sarmatică, pentru acești milionari – în
ani – munți hercinici s-a alimentat din carnea sfâșiată și din oasele fărâmițate ale
martirilor și eroilor ce în sufletele și imaginația noastră s-au pornit să umble cu
picioare care nu mai sunt ale lor, tăcuți... spre veșnicie.
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Legătura mea cu cartea, cu școala este încă înainte de a mă naște, cu dusul meu la
școală „în sânul măicuței”! Am respirat dragostea ei pentru învățătură și ultimul meu
cuvânt – în legătură cu aceasta – va fi o rugă către Dumnezeu pentru ridicarea școlii
românești (Mitan Leonte 2012: 149).
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An Unprecedented «Autobiographical Pact» or A Century “Measured”
by Personal Conscience: Laetitia Mitan Leonte, Retrospection
The book Retrospection. Remembrance of a Century by Laetitia Mitan Leonte is an
unprecedented book, which belongs to the memorialistic genre. In the interwar period,
Laetitia Mitan Leonte (1916−2015) was a student of the prestigious University of Cernăuți,
being a graduate of both the Faculty of Theology and the Faculty of Letters and Philosophy
in this University. Afterwards, she became a teacher of Romanian language and literature in
several schools and high-schools in Neamț and Bacău counties and a writer who published
both articles in various newspapers and magazines throughout the country and books
(nevertheless, some of her books were only manuscripts). Although the author is almost
unknown to the public, the book Retrospection. Remembrance of a Century (whose initial
title was intended to be Memoirs of a Nonagenarian) is of major interest mainly because of
the originality and importance of the narrated aspects and also because of a series of conjured
events, many of the persons named here becoming characters in the book. In this way, the
reader can find out information − from a different perspective than that of the literary
criticism − about (among others) the great writer Magda Isanos, who was the cousin of
Laetitia Mitan Leonte. Isanos was born in the same year as the author of this book, 1916,
only three weeks later than her. Also here, the reader can find references to some of the
greatest figures of the literary, cultural, social or political fields in the interwar or postwar
period in Romania, such as Ionel Teodoreanu, Al. Rosetti, Mioara Avram, Andrei Avram,
Romulus Cândea, Ion I. Nistor, Al. Tzigara-Samurcaș, Leca Morariu, Priest Professor Vasile
Gheorghiu, PhD, Priest Professor Vasile Loichiță, PhD, the great theologian Dumitru
Stăniloae and many others. The book is also captivating because it contains references to the
daily life and the realities behind the front in the First and Second World War, to the tyranny
of the communist era and particularly to the way in which this era affected the lives of the
Romanian intelectuals. Furthermore, the book encompasses important notations about the
Romanian education system in the first half of the 20 th century (namely about the way in
which primary schools, secondary schools and high-schools were organized), the customs
and traditions from the southeastern part of Romania (named Dobrogea) and the way in
which the cities Iași and Cernăuți looked like between World War I and World War II.
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