CONTRmUŢll LA BIOGRAF1A LUI ANTON BOLBAN
EUGEN DIMITRIU

S-au scurs peste 40 de ani de la moartea lui Anton Holban, scriitorul de
formaţie proustianA. Pe mAsurA ce trece timpul, opera lui atrage tot mai mulţi
cercetători, incit asistAm la o adevAratA redescoperire a sa. Pentru a-1 inţelege,
trebuie sA-I cunoaştem mai InUl pArinţii, de la care are trAsAturi comune. De
la Gh. Holban, a moştenit neastimpArul, care nu i-a dat o clipă răgaz, ptnă la
trecerea in lumea umbrelor. Căpitanul Holban a avut o moarte tristă. Antoaneta,
mama sa, e fiica lui V. T. Lovinescu, fostul director al Gimnaziului ,.Alecu
Donici" din Fălticeni.
Studiile lui Anton tn şcoala primară şi in gimnaziu au fost striluclte. A
avut profesori Intre alţii pe Anastaae Spiridonescu la latină, Virgil Tempeanu
la germană, George Stino la franceză, Vasile Ciurea la şt. naturale. Profesorul
Ciurea şi-1 aminteşte atit din orele de curs, cind şi din excursiile la care copilul
mergea bucuros, purtind pe cap o şapcă albă, ce se deosebea de şepclle negre
ale celorlalţi colegi. Monumentele istorice U atrăgeau in mod deosebit, !neA de
pe atunci. Primele pe care le-a vizitat, au fost cele de la Baia (ctitoriile lui
Ştefan cel Mare, Alexandru cel Bun şi Petru Rareş).
Holban era cel mai mare şi mai iubit dintre nepoţii lui Vasile şi ai Pro
firei Lovinescu. Cu timpul, intre el şi bunică se va statornici o legătură strinsA,
care va dăinui şi in moarte (urna cu cenuşă a fost pusă in sicriu! ei, la cimi
tirul GrAdini).
La Fălticeni, elev fiind, a luat lecţii de pian eu domnişoara Tomşa, o fe
meie distinsă, care era nevoită să se intreţină din preparaţii. Locuia pe Strada
Mare. Acestei profesoare, i a pAstrat toată viaţa o afecţiune deosebită. Mai ve
neau aici eleve frumoase, de care Anton se indrAgostise... Cind domnişoara Tomşa
a i mp l ini t 70 de ani, s-a dat o serbare la Sala Bayer. A participat şi Anton Hol
baiL S-au prezentat numere de balet. Corneliu Cazaban, profesor la Politehnica
din Bucureşti şi frate cu actorul Jules Cazaban, a executat la pian melodii de
Paderewski.
La Focşani, unde erau măritate mătuşile sale Virginia şi Corina, in timpul
primului război mondial, in plină ocupaţie germană, Anton face imprudenţa să
pună pe el îmbrăcămintea mătuşei Virginia. A ieşit in oraş la fotograf. Patrulele
germane au remarcat mersul suspect al "tinerei" şi 1-au urmărit, crezindu-1 spion.
Cu greu s-a evitat un sfîrşit neplăcut al acestei aventuri.
La Fălticeni, familia Holban locuia alături de Lovineşti, pe strada Sucevei,
in casa dată ca zestre Antoanetei. Era firesc ca tinArul să vină mereu la bunici.
Aici, U prindea de multe ori amiaza. Bunicii il opreau la masă, dar· el se ruşina
ca o fată. Rămtnea, după multe insistenţe. Pentru a evita aceste situaţii, bătrinii
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i-au făcut o invitaţie permanentă in scris, incit lucrurile s-au aranjat pentru
viitor...
Tot pe atunci, bunicii îl porecleau Braganţa, după familia domnitoare din
Portugalia, care intrase in actualitatea politică a vremi i, pentru certurile şi pre
tenţiile sale. Anton Holban a luat partea acestei familii, de unde şi porecla.
La Facultatea de Litere in Bucureşti, 1-a avut profesor intre alţii pe Charles
Drouhet, la care mergea acasă. Plecind la Paris pentru doctorat, Holban a poposit
de două ori in capitala Franţei. Intr-o zi, in sala de curs, şeful catedrei 1-a
intrebat ce autor şi-a ales. Luat prin surprindere, a rostit un nume la întîmplare :
Barbey d' Aurevilly (un scriitor fantasc şi inspirat). Lucra cu frenezie, nervos, in
tot ce intreprindea. A redactat mii de fişe, pe care le-a adus în ţară, fără să fi
susţinut doctoratul, pentru care a muncit cu atîta zel.
Cu verişorii săi mai mici, făcea tot felul de jocuri. Redevenea copil, pentru
a se integra in atmosfera momentul ui. In livada din spatele casei, de unde se
dezvăluia priveliştea de neuitat a l mpărăţiei Apelor, răsuna larma vocilor capti
vate de jos. La acea oră de tihnă, cind se !ungeau umbrele serii, Eugen Lovinescu
ieşea pe terasă să-şi soarbă cafeaua, aşezat intr-un fotoliu. Se retrăgea apoi in
camera lui şi relua cu infrigurare lucrul. Dacă criticul obişnuia să creeze in sa
lonul albastru, Anton prefera să scrie in chioşcul din curtea bunicilor. Aici a
umplut pereţii de scîndură, din interior, cu versuri închi nate verişorilor, le-a
desenat cu talent chipul. Bin_eînţeles, a scris şi lucruri serioase (unele din lucră
I"ile sale au fost concepute la Fălticeni). Din păcate, chioşcul a fost transformat
- aşa cum remarca şi Eugen Simion - intr-un banal coteţ de găini. Vopseaua
ţipătoare a ascuns pentru totdeauna creaţii - deloc majore - dar care ni 1-ar fi
dezvăluit pe Holban in clipele de seninătate, necrispat in dezlegarea rostului vieţii,
sau eliberat de obsedanta idee a morţii.
Copil fiind, a trăit mai mult intre mătuşile sale. Cunoştea foarte multe
detalii despre felul cum se pregăteau ele, cum îşi alegeau rochiile. Le urmărea
seara, Privindu-le cum stau de vorbă in şoaptă, cu capetele ninse de ani, avea
impresia că vizionează un film. Atmosfera de fcminitate din familie, a lăsat urme
şi în literatura sa, unde nu puţine pagini sint închinate femeii. Rîdea de cei care
aveau preferinţe pentru femeile planturoase. Lui Anton ii plăceau cele "fine ca
un fulg". Avea o mare putere de pătrundere. Cind vedea o persoană străină, se
uita la ea, tăcea, şi după plecarea acesteia, o caracteriza cu uşurinţă şi exact,
faţă de rude.
Căsătoria cu Mariana Dimitrescu, a durat doar doi ani. Marea sa pasiune
a fost Coca Codreanu, cu care s-a logodit. A cunoscut-o cu ocazia unei excursii
cu autocarul in Bucegi, pe Ciucaş. Anton mergea stingher. Tînăra a intrebat cine-i
"tipul", rizind de îmbrăcămintea lui discordantă (pardesiu şi pălărie, pe munte).
La coborire, scriitorul a văzut-o singură şi i s-a alăturat. La B ucureşti, i-a trimis
acasă un buchet mare de flori şi volumul "0 moarte care nu dovedeşte nimic \
u dedicaţia : D-nei Cocuţa Codreanu, pentru cele cinci minute de conversaţie
gravă, pe care mi le-a dăruit, această carte de recomandaţie sinceră, prin care
autorul vrea să fie cunoscut exact, fără nici o prefăcătorie.
..

,

Anton Holban, 1932
Scriitorul era entuziasmat de frumuseţea şi fineţea tinerei. 1-a cumpărat o
maşină de scris şi astfel, i-a devenit secretară, dactilografiind o serie de lucrări,
intre care romanul "Ioana" şi ,.Jocurile Daniei" (tipărit după moartea scriitoru
lui). Iubitori de muzică, mergeau la concerte, de multe ori, cu un ltingur bilet, din
lipsă de bani. In pauză, intra cel care nu ascultase incă programul.
Anton Holban făcea lecţii foarte libere. La Galaţi, se pomenea cu bileţele
!>"trecurate discret in buzunare, de fetele care se îndrăgostiseră de profesorul fru
mos şi tînăr. Preda foarte bine franceza. Urmărea şi educaţia muzicală a elevilor.
In acest scop aducea plăci şi patefonul in clasă.
1 Inceput la Paris in 1926 şi terminat la Porspoder tn Bretaane ln 1929.
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Pentru a fi mai aproape de viaţa culturală a Capitalei, dar mai ales datoritA

''olumului "Parada Dascălilor" in care s-au recunoscut ciţiva din colegii de la
liceul gălăţean, a acceptat un post de profesor la Seminarul Cernica. Din aceastA
perioadă ne-a rămas o fotografie 2 care-I înfăţişează in curtea şcolii, pe scaun,
sub un pom, avind lîngă dinsul un grup de elevi.
Cei doi logodnici au locuit un an şi jumătate în casa Brinceni 3, pe Calea
Victoriei. O fotografie din acea vreme ni-l înfăţişează pe Anton Holban privind
de sus de pe balcon, spre restaurantul "Cina" ; o căuta pe eroina din "Jocurile
Daniei", fiinţă care a existat aevea.
Scriitorul era foarte pretenţios în alegerea prietenilor. Cine reuşea să treacă
examenul exigenţelor sale, se putea bizui pe afecţiunea sinceră. Cercul cunoş
tinţelor a fost lărgit, cu familia magistratului meloman 1. Stratulat şi a soţiei sale
Tanţi, iubitoare de muzică şi pictoriţă. Făceau deseori plimbări la Cavarna şi
Balcic. In această ultimă localitate, se afla mormîntul lui Puiu, verişor al scri
itorului. Copilul, de o inteligenţă rară, a murit la vîrsta de 7 ani. Holban avea
o afecţiune deosebită pentru el, şi nu 1-a uitat niciodată.
Am evocat acest mormînt, pentru că el constituie obiectul unei erori comise
de E�ena Beram, care în ediţia de Opere - Anton Holban, vol. 1, îngrijită de
domnia sa, il indică drept... mausoleu al familiei Lovinescu la Fălticeni. Ori,
Lovineştii au la Fălticeni un cavou, cu grilaj de fier şi monument de marmoră
(lingă ctitoria paharnicului 'Tudorache Ciurea).
Holban nu s-a în străinat de oraşul copilăriei şi al amintirilor frumoase. A
purtat corespondenţă cu foştii săi profesori, sau cu prietenii din gimnaziu, intre
care amintim pe scriitorul Aurel George Stino. Verile petrecute cu Stino la Făl
ticeni, erau foarte plăcute. Cutreierau amindoi partea de sus a oraşului, spre fru
museţile Dumbrăvii Minunate, sau spre Horbaza. Ajungeau la Cărări, de unde
priveau Rădăşenii înnecaţi în verdeaţă. Aici poposise cîn�va Nicuşor Beldiceanu.
Privirea lor luneca apoi spre zarea albastră a munţilor, care i-au inspirat lui
George Tutoveanu citeva poezii din ciclul ,.Albastru". Poetul bîrlădean a trăit pe
ac�s�f' meleaguri ca institutor la Fălticeni prin 1902.
Seara.

in

casa bătrînească

a

famiilei Stino (prin

care

au trecut

N.

Iorga,

Georg" Călinescu, Artur Gorovei, Mihail Sadoveanu, Virgil Tempeanu, N. N. Be1diceanu, I. Dragoslav şi alţii), cei doi prieteni discutau literatură, sau puneau
patefonul să asculte Brahms, Debussy, Haydn, Mozart şi Ravel. De multe ori îi

apucau zorile.
Aurel Stina i-a păstrat o vie amintire şi, ani de zile după dispariţia priete
nului, i-a evocat figura in numeroase articole.

Prin 1935, starea sănătăţii lui Ho1ban se înrăutăţeşte. A făcut diverse trata
mente medicale, dar fără rezultat. Suferea că nu se poate duce la concerte sau
la plimbare. Doctorul curant i-a indicat o intervenţie chirurgicală la nervul ma
relui simpatic. Pc atunci, asemenea operaţii nu se prea obişnuiau. Şi-au dat con
simţămîntul atit Antoaneta Dragomirescu, masa sa 4, cit şi scriitorul. Intenrenţia
a eşuat. Conştient, Anton Holban a apucat să mai scrie prietenului său Aurel
Stina la Fălticeni 5. Era stăpînit de îndoieli, ca o presimţire a morţii.
In clipPle grele de la Filantropia, Coca Codreanu a stat la căpătîiul lui. S-a
sfirşit pe braţele ei. Era in 15 i anuarie 1937. Peste două zile, scriitorul a fost
incinerat la ,.Cenuşa " , in acordurile grave ale muzicii lui Brahms. Şi cit a sperat
Antoaneta, ca după ieşirea din spital, să asiste la nunta fiului ei !

Pentru a doua oară nu sîntem de acord cu editoarea amintită, care in tabe
lul cronologie la volumul ,.Bunica se pregăteşte să moară" 6 , pag. 50, scrie : "După

2 Aflată în poses:a noastră, comunicată de rudele romancierului.

3 Azi df'molată, pentru a lărgi Piaţa Palatului.
După moartea căpitanului Gh. Holban, Antoaneta s-a căsătorit
Dragomirescu, contabil in Bucureşti. A fost un menaj fericit.
5 ln posesia prof. Virginia Stina, soţia scriitorului.
6 Ed. "Minerva", Bucureşti, 197 1 .
c
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o aminare de aproape o jumătate de an, Holban se hotărăşte să se interneze la
spital pentru o operaţie de apendicită" (!). A fost invocată apendicita purulentă,
abia dupA aceea, pentru a se salva unele prestigii medicale.
Testamentul lui Anton HOlban 7 e cuprins intr-o carte poştală, scrisă In
parte cu cerneală, tn parte cu creionul. Sint rinduri de sfişietoare durere, in care
transpare suferinţa ultimelor zile. Lăsa logodnicei sale manuscrisele, iar familiei
Stratulat - discoteca.
. Timp de 10 ani, o dată pe săptămînă, Antoaneta Dragomirescu se ducea cu
Coca Codreanu "in vizită la Mirel" 8, la crematoriu! "Cenuşa". Răpusă de cancer,
Antoaneta a fost incinerată - stranie coincidenţă - tot la 1 7 ianuarie, in 1947.
Din 193"1:, in apartamentul din strada Lirei '• de ziua lui Anton Holban ve
neau ln fiecare an prietenii, ca să-1 comemoreze. Fosta logodnică i-a invitat pe
cei niai apropiaţi : Ion Argintescu, Felix Aderca, Sanda Movilă, Octav Suluţiu şi
alţii. O dată cu trecerea anilor, rindurile celor prezenţi s-au rArit. Nu .vor mai
veni să asculte pagini din opera lui, nici Aderca, nici Suluţiu; nici Sanda Movilă.
La 19 martie 1970, Coca Codreanu a evocat Ia radio figura lui Holban. Reţi
nem cuvintele tulburătoare de la inceput : ,.Vreau să răspund mai intii lui Mirel
la intrebarea din finalul nuvelei "Preludiu sentimental.. : "Fetiţo 10, ce se va mai
intimpla cu noi ?". Un răspuns simplu şi crud : Te-am dus in braţe, intr-o casetă
la Fălticeni, la inmormintarea bunicii şi te-am culcat alături, in sicriu! ei. Vrei
să ştii care casetă ? Aceea in care păstrai corespondenţa voluminoasă, despre care
deseori spuneai ironic : "Dacă cineva va scrie viaţa mea romanţată, va avea un
material copios ! ... .
Holban a venit In oraşul copilăriei, intr-o urnă, spre a fi impreunA cu bu
nica. El i-a fost cel mai drag nepot. După 33 de ani, avea să vină aproape şi
Aurel George Stino, bunul său prieten, răpus de o boală nemiloasă.
Reconsiderarea lui Anton Holban, este un autentic act de cultură, prin care
ee traduce in fapt valorificarea moştenirii literare. Opera acestui scriitor, e oferită
·marelui public in tiraje de masă, dindu-i-se astfel locul pe care il merită fn
Pantheonul literelor româneşti.
"

CONTRIBUTIONS A LA BIOGRAPHIE D'ANTON HOLBAN
R e s u m e
L'auteur donne quelques dates nouvelles sur la vie et l'oeuvre d' Anton Hol
'ban : les annees d'instruction, sa jeunesse dans la viile Fălticeni.
En reconsiderant la persopalite de l'ecrivain, l'auteur lui assure un !ieu
;Principal dans le Pantheon de la literature roumam�

7 Posesoare Coca Codreanu.

a Aşa · ii spunea logodnica, lui Anton Holban.

' In care locuieşte şl azi Coca Codreanu.
10 Eroina e lnsăşi logodnica scriitorului, care i-a dat acest nume.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

