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Abstract
In this research, the author presents the importance taken by the
markings from the Second World War from Crimea and Bessarabia, and
published during the conflagration, for the Romanian writer Constantin
Virgil Gheorghiu (1916-1993). Controversial personality, but excellent
writer, he was translated in overs 24 languages, and his best seller, 25th
Hour, was also screened in 1967, by the French director Henry Verneuil,
with the actor Anthony Quinn as the principal character2. Beside the events
lived in the childhood and the impact of the great personality of his father,
the author was also very powerful influenced by the situations encountered
on the front, which are often immortalised in his books, written in France,
where he was in an auto-exile, because he refused to accept t5he events
from 23 August 1944. His opinion about the War, with the bad parts and the
happy ones, are important not only for their literary value and for the
sufferance produced to him (during the conflagration, but also after, because
some parts of the three books published during the war has bought to him
big problems), but also because they are a testimony of what happened with
the Romanian army during 1940 and 1944.
Keywords: Second World War, I have fought in Crimea, The banks of the
Nistru are burning.
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Personalitate deopotrivă importantă şi controversată a literaturii
române contemporane, devenit, în ultima parte a vieţii sale, preot al Bisericii
Ortodoxe, Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1993), a fost în mod cert un
scriitor a cărui poveste de viaţă este cel puţin la fel de importantă precum
opera lui romanescă3. Puţini autori au beneficiat, asemenea lui, de
aprecierile unor mari personalităţi ale literaturii româneşti şi străine precum
Gabriel Marcel4, Mircea Eliade5, Emil Cioran6 sau alţii7. Puţini au fost şi cei
care au avut atât de mult de suferit de pe urma unui linşaj cultural-mediatic
precum cel declanşat împotriva lui de Monica Lovinescu8.
Cu toate acestea, loviturile intense primite de-a lungul vieţii sale nu
l-au demoralizat într-atât de tare încât să îl determine să renunţe la scris, ci
dimpotrivă, l-au făcut să continue publicarea de romane în spaţiul francez,
adesea răzbunându-se pe inamicii săi prin intermediul condeiului9.
Interesantă este de asemenea şi metamorfoza, de la poetul premiat de către
3
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Fundaţiile regale pentru placheta intitulată Caligrafie e zăpadă10, la
prozatorul iscusit şi versat, ce va oferi spaţiului occidental un volum ce
descrie ororile comunismului echivalent celor scrise de Soljeniţân11 sau
romanului 1984 al lui Orwell12.
Nu este însă scopul acestei cercetări acela de a analiza modul în care
se transformă autorului pomenit odată cu înaintarea în vârstă, ci acela de a
vedea în ce măsură, însemnările de război i-au influenţat scrisul, viaţa şi
cariera. După intrarea României în cel de-al doilea război mondial,
Gheorghiu a devenit, după cum el însuşi va arăta, atât în primul volum al
memoriilor13, cât şi în romanul Omul care călătorea singur14, reporter al
conflagraţiei. În acest context, el publică trei broşuri, în paginile cărora
descrie aspecte ale frontului, cărora le-a fost martor15. Cea dintâi a fost
dedicată expediţiei eliberatoare întreprinse de către armata română în
Basarabia. Sub titlul Ard malurile Nistrului16, el a publicat atunci aspecte
interesante din cadrul acestei călătorii, descriind modul în care au înaintat
armatele române, cum au fost ele întâmpinate în diferite zone şi teritorii şi în
ce au constat ravagiile făcute de comunişti aici. Deranjată de faptul că a
refuzat să îi plătească, în conformitate cu înţelegerea prealabilă, traducerea
10
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Orei 25, şi de aceea că, în lipsă de documente care să certifice angajamentul
celor doi, a pierdut procesul cu el, deşi l-a citat ca martor inclusiv pe Mircea
Eliade, Monica Lovinescu a declanşat, la mijlocul anilor 50, o adevărată
campanie de denigrare împotriva lui Gheorghiu, decupând pasaje din
această lucrare, ce conţineau texte aparent anti-semite17, şi trimiţându-i-le
lui Gabriel Marcel, prefaţatorul operelor lui din spaţiul francez şi, într-un
fel, protectorul său. Lectura lor, ruptă de context, va genera o reacţie dură a
celui din urmă, care se va desolidariza public de ideile scriitorului român şi
va refuza să-i prefaţeze cărţile. Târziu, după mai mulţi ani, cei doi se vor
împăca totuşi, contextul împăcării constituindu-l publicarea romanului A
doua şansă18.
Autorul se va desolidariza la rândul lui parţial în Omul care
călătorea singur, de această operă şi de altele similare, susţinând în faţa lui
Marcel că nu consideră important ceea ce a scris înainte de Ora 2519. În
memorii va susţine însă că pasajele nu erau de fapt anti-semite şi că, ceea ce
şi-a dorit atunci când le-a scris, a fost să arate adevărul şi să fie realist.
Realitatea arată într-adevăr, că autorul nu-şi propune într-adins să publice
lucrări care să instige la ură, ci doar să redea adevărul aşa cum l-a perceput.
De altfel, aceeaşi lucrare conţine pasaje în cadrul cărora el arată cum a ajutat
anumite comunităţi de evrei, folosindu-se de privilegiile pe care le avea în
calitate de reporter de război. Cert este însă, că în ciuda tuturor problemelor
pe care i le-au cauzat, evenimentele descrise în această lucrare îl vor inspira
în cadrul romanelor ulterioare, la fel cum o va face tatăl său20. Astfel, de
17
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Maria-Cornelia Ică, col. ,,Eseuri", Editura Deisis, Sibiu, 2003. A nu se crede însă că mamei
sale, scriitorul nu i-a dedicat pagini memorabile. Iată, de exemplu, un astfel de pasaj, în
cadrul căruia descrie despărţirea de ea: ,,Întinse o mână protectoare peste umărul mamei. Ea
îl privi în ochi. În vreme ce îşi privea fiul, ochii i se dilatau, întrebători şi înspăimântaţi:
- Fii sigură că voi veni în mod regulat acasă, spuse Traian, mişcat de spaima ce
cuprinsese ochii înecaţi în lacrimi ai mamei sale.
-Ai să te întorci? Oare e adevărat? întrebă ca neîncrezătoare, cu jumătate de gură.
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exemplu, secnele de război din A doua şansă vor cunoaşte pasaje extrase şi
prelucrate din Am luptat în Crimeea21, la fel ca şi scenele care descriu
dispariţia tatălui său22.
Interesantă este, de asemenea, şi o scenă în care descrie apelul
autorităţilor la donarea de sânge, cu scoul ajutorării soldaţilor răniţi de pe
front, petrecută la Iaşi:
,,Când am coborât din automobil, la Iaşi am citit unul dintre cele mai
emoţionante afişe. Un afiş mai important decât rugăciunile. Cetăţenii,
indiferent de vârstă şi de sex, erau invitaţi călduros, să doneze o parte din
sângele lor pentru ostaşii răniţi de pe front. Toate ofrandele sunt
impresionante. Ofranda de sânge întrece pe toate celelalte. A dărui o parte din
sângele tău, care să fie trecut în trupul altui om pentru a-i salva viaţa, este un
act care cuprinde mai multă solemnitate decât împărtăşania. Ritualul acesta al
dăruirii sângelui de un om, pentru alt om, are el dceva din solemnitatea
marilor liturghii.
Nu mai ţin minte exact nici o frază din acest apel adresat cetăţenilor.
Ştiu însă că era semnat de decanul Facultăţii de medicină din Iaşi şi de câţiva
profesori medici"23.

L-a marcat, apodictic pe Gheorghiu, acest pasaj descris în amănunt
pe întinsul mai multor pagini în însemnările sale din Ard malurile Nistrului.
Faptul este dovedit între altele şi de modul în care se deschide romanul
Dumnezeu nu primeşte decât duminica, unde la prinţesa Caragea, devenită
După această întrebare, mama izbucni în plâns.
- Refuzi să crezi că mă voi întoarce? zise el, strângându-i şi mai tare umărul. De
asta plângi? Pentru că crezi că nu mă voi întoarce?
- Cred că te vei întoarce, spuse ea.
Lacrimile îi ajunseră uşor până spre buze. Şi le şterse uşor cu mâna stângă, apoi
continuă:
- Cred că te vei întoarce. Mi-e teamă însă că va fi prea târziu.Asta-i tot. Te vei
întoarce prea târziu Când eu nu voi mai fi". Idem, Omul care călătorea singur, pp. 13-14.
21

Cf. Gabriela Iliuţă, ,,Constantin Virgil Gheorghiu, ,,Exile dans la Coquille de l’ecriture
du roman ,,La seconde chance", în vol. Language, discourse and multicultural dialogue,
vol. 1, Târgu Mureş, 2013, pp. 554-560.
22
Cf. Ioan Ică jr., ,,Prefață", în Constantin Virgil Gheorghiu, Tatăl meu, preotul care s-a
urcat la cer. Amintiri dintr-o copilărie teologică, trad. Maria-Cornelia Ică jr., Editura
Deisis, Sibiu, 1998, pp. 5-7.
23
Constantin Virgil Gheorghiu, Reportaje de război, ed. Ioan Neculoiu, Editura Agaton,
Făgăraş, 2008, pp. 52-53. Cf. Iulian Pruteanu-Isăcescu, ,,Reportaje de război", p. 15.
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ulterior maică la mănăstirea elevţiană de la Combe Froide, vine tânărul
Decebal Ormuz, dornic să lupte pe front, refuzat însă de autorităţi pentru că
suferea de gălbinare, care doreşte să doneze sânge24. Atenţia pentru detalii,
observată în cadrul scenei, arată cât de mult l-a impresionat acest episod
petrecut la Iaşi şi cât de importantă considera el donarea de sânge realizată
cu scopul salvării unei vieţi.
Episoade similare din cadrul campaniei din Crimeea sau cea de pe
submarin25 vor fi de asemenea utilizate de scriitor în romanele scrise în
spaţiul francez. De altfel scene din război por fi regăsite şi în Condotiera,26
Cravaşa27, sau alte lucrări similare. Personajele lui, despre care Eliade
spune că sunt cele mai suferinde din literatura citită de el28, dar alături de
care autorul suferă, vibrând la unison29, trec prin greutatea diferitelor
dictaturi, şi prin cea a războiului, călindu-se sau sucombând pentru a se
purifica. Experienţa submarinului sau cea a dialogului cu prizonierii ruşi
capturaţi de forţele române, cea dintâi din cadrul celei de-a treia lucrări
dedicate experienţelor de război, iar cea din urmă din cadrul primeia sunt
evocate, de exemplu, în partea a doua a volumului Omul care călătorea
singur30, constituind pretextul descrierii propriilor suferinţe.
Dacă în lucrări ce descriu comunismul şi modul în care se infiltrează
acesta în diaspora, precum Necunoscuţii din Heidelberg31, Marele
exterminator32, Haina de piele33, Ora 2534, sau Dumnezeu la Paris35,
24

Cf. Constantin Virgil Gheorghiu, Dieu ne recoit que le dimanche, Editions du Rocher,
Paris, 1990, pp. 7-14.
25
Pe care, din nefericire nu le-am regăsit în ediţia lor originală, ci doar în cea îngrijită de
părintele Ioan Neculoiu. Cf. Idem, Reportaje de război.
26
Idem, Condotiera, trad. Georgiana Matei, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011.
27
Idem, La cravache, Librairie Plon, Paris, 1960.
28
„N-am citit nimic, în nici o literatură, care să se apropie, cât de departe, de teroarea
istoriei pe care o îndură personajele dumitale" Mircea Eliade, Europa, Asia, America...,
vol. 3 – „Corespondenţă R-Z", p. 545. Cf. Marin Preda, Viaţa ca o pradă, pp. 16-17.
29
Amaury d' Esneval, Gheorghiu,p. 59; Mirela Drăgoi, Constantin Virgil Gheorghiu: între
lume şi text, p. 23.
30
Constantin Virgil Gheorghiu, Omul care călătorea singur, pp. 54-67.
31
Idem, Necunoscuţii din Heidelberg, trad. Gheorghiţă Ciocioi, Editura Sophia, Bucureşti,
2015.
32
Idem, Marele exterminator şi Marele Sinod Ortodox, trad. Diana-Maria Drăghici, Ioan
Neculoiu, Editura Agaton, Făgăraş, 2008.
33
Idem, La tunique de peau, Librairie Plon, Paris, 1967.
34
Idem, La vingt-cinquieme heure, trad. Monique Saint-Cone, Librairie Plon, Paris, 1949.

717

descrierea capătă adesea un iz de roman poliţist, autorul căutând adesea să-şi
impresioneze cititorul prin intensitatea acţiunii şi dinamica intrigii, fapt ce
dă o oarecare notă de artificialitate anumitor pasaje, în cele ce descrie scene
de pe front, precum Omul care călătorea singur, clasificat de specialişti ca
fiind cel de-al treilea volum al memoriilor sale36, scenele din război sunt
realiste, descrise într-un cadru natural, şi surprind prin savoarea acţiunii, dar
şi prin talentul cu care autorul ştie să descrie evenimentele care l-au marcat.
Observăm aşadar, importanţa avută de însemnările din cel de-al
doliea război mondial, publicate în timpul conflagraţiei, pentru Constantin
Virgil Gheorghiu. Dincolo de faptul de a fi declanşat drama vieţii sale de
scriitor în exil, prin folosirea lor trunchiată de către Monica Lovinescu,
acestea au constituit adesea şi sursa lui de inspiraţie, care i-a servit în
realizarea unora dintre cele mai interesante şi mai dinamice romane scrise în
perioada exilului francez. Inclusiv în Ora 25, cel mai bine vândut, mai
apreciat şi tradus roman al său, pot fi întâlnite pasaje din experienţa de front,
similare în conţinut şi structură celor descrise în lucrări precum Ard malurile
Nistrului, Am luptat în Crimeea sau Cu submarinul la asediul
Sevastopolului. Departe de a fi un autor care-şi repetă cu recurenţă anumite
teme, Gheorghiu este totuşi un autor căruia nu-i e frică să revină asupra unor
subiecte expuse anterior, pe care le prezintă adesea într-o lumină nouă, le
dezvoltă, sau le reinterpretează.
O altă caracteristică a scrisului său este constantul recurs la sine, la
experienţele care l-au marcat şi la evenimentele din istoria ţării lui. În cadrul
lucrărilor ce descriu experienţele celei de-a doua conflagraţii mondiale, se
regăsesc toate aceste trei aspecte, ce sunt fructificate în paginile unor
romane, savuroase ca acţiune, cu un mesaj intens şi o scriitură ce-l clasifică
pe autor între marii condeieri ai vremii sale şi al zilelor noastre.
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