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Scriitorul Panait Istrati (1884-1935) a fost vreme de 
aproape treizeci de ani și ziarist. Nu un publicist 
ocazional, un editorialist oarecare, ci un jurnalist 
redutabil, care trei decenii a scris, în română și în 
franceză, în gazetele timpului său texte de impact. A 
publicat opinii, numeroase note de călătorie, dar și 
reportaje și chiar investigații. A debutat în 1906, ca gazetar 
socialist militant, iar ultimul său text a fost publicat în 
martie 1935, cu doar două săptămâni înainte de moarte, 
în „Cruciada Românismului”, o publicație înființată de 
Mihai Stelescu, fosta mână dreaptă a liderului legionar 
Corneliu Zelea Codreanu, conducătorul  „Gărzii de Fier”. 

Marginalizat de presa importantă din România, în 
căutarea unei tribune de unde să le vorbească direct 
mai ales tinerilor, frământat de preocupări politice (deși 
nu mai adera la nimic), Panait Istrati a scris unsprezece 
articole pentru „Cruciada Românismului”. Reușește nu 
doar să nu cadă în păcatele extremei drepte, ci și să 
țină, prin exemplul său, întreaga conduită a publicației 
într-un relativ echilibru deopotrivă anticomunist și 
antifascist. Scriitorul a anunțat de la primul text pentru 
această publicație (apărut pe 20 decembrie 1934, cu 
titlul „Scrisoare deschisă... către dreapta”) că se va 

despărți de „cruciați” la primul derapaj antisemit. Când 
acesta a apărut, Istrati nu a pus punct colaborării, dar 
l-a condamnat în paginile „Cruciadei”, ca un ultim  
„avertisment” față de foștii „gardiști”. Acest lung și 
complicat parcurs publicistic n-a fost suficient studiat, 
Panait Istrati fiind, de cele mai multe ori și pe nedrept, 
redus la dimensiunea operei sale literare.

Pentru a înțelege ce a însemnat, cum a evoluat și cum a 
fost receptat publicistul Panait Istrati trebuie să avem în 
vedere câteva detalii semnificative despre remarcabila sa 
biografie și coerența uimitoare a gândirii sale politice. El 
s-a născut la Brăila, a făcut patru clase (în șase ani, fiind 
de două ori exmatriculat în clasa întâi, fiindcă refuza să 
frecventeze cursurile) în același oraș, la 12 ani a intrat „la 
stăpân”, la un prăvălier și cârciumar grec. Crescut doar 
de mama sa, Joița Istrate, spălătoreasă, Panait (pe care, 
în acte, îl chema Gherasim) a rămas fără  tată înainte să 
împlinească un an. Destinul tatălui său, contrabandistul 
grec Gherasim Valsamis, nu este lămurit. Panait Istrati 
a acreditat varianta că a murit pe când el avea doar 
nouă luni. Există însă suspiciuni rezonabile cu privire la 
această variantă. 

Memache Valsamos-Tănăsescu acreditează, în urma 
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unei anchete efectuate pe cont propriu, varianta că 
Valsamis pur și simplu și-a părăsit nevasta și fiul și a 
continuat să trăiască nu departe de Brăila, întâi la Galați, 
apoi la Buzău. Panait Istrati nu ar fi aflat niciodată că mai 
este în viață, deși tatăl său ar fi muncit la un moment dat 
chiar în Brăila, fiind pontator la descărcarea vapoarelor 
și vagoanelor și membru al sindicatului muncitorilor 
portuari, în care Panait era o figură marcantă! Ba mai 
mult, el, Memache, ar fi fost de asemenea fiu al lui 
Valsamis, deci frate cu Istrati.1. Conform lui Memache, 
tatăl său și al lui Panait ar fi murit în 1929.

Cert este că, rămas fără ocrotirea unui părinte, Panait 
Istrati a fugit de la stăpân și a oscilat între meserii de 
periferie, fără să se poată statornici în vreuna. După ce 
a fost băiat de prăvălie, ajutor de tejghetar, ajutor de 
plăcintar, muncitor la o fabrică de frânghii, docher și 
chiar salahor în Portul Giurgiului, chelner sau paznic, 
a reușit totuși să-și facă o oarecare faimă ca zugrav – 
aceasta era meseria la care se întorcea de fiecare dată 
când rămânea fără nicio altă variantă. Până la sfârșitul 
vieții avea să adune cam trei duzini de profesii. Printre 
altele, a mai fost și fals boxeur amator (lua bătaie în 
meciuri trucate) în Grecia, lăcătuș și mecanic la Garajele 
Peugeot din Geneva și căldărar și servitor într-un spital 
din București, fecior în casă la un avocat, om-panou 
pentru reclame în Egipt, actor stradal de pantomimă 
în Damasc, zidar sau lucrător la terasamente, vopsitor 
de tractoare, tractorist, vânzător de ochelari, ajutor de 
librar pe Coasta de Azur și fotograf ambulant în Nisa și 
împrejurimi.

Totuși, în nicio altă profesie, Panait Istrati n-a mai 
fost la fel de activ vreme de treizeci de ani. Nu e greșit să 
spunem că, de fapt, toată viața a fost (și) ziarist. Gazetăria 
l-a apropiat pe Panait Istrati de cunoașterea feței 
nefardate a lumii, ziarele i-au servit și ca ucenicie în arta 
scrisului, i-au șlefuit stilul și i-au încurajat sinceritatea 
cu orice preț. Unul dintre cei mai redutabili istratologi 
din România, Mircea Iorgulescu, este de părere că Panait 
Istrati de fapt s-a comportat în toți anii săi de presă ca 
un scriitor care doar folosește gazetele ca pe tribune, 
așadar că a avut vocea (și conștiința, atitudinea) unui 
scriitor implicat în treburile cetății cu mult înainte de 
primele sale încercări literare.2 Este o teză care intră 
totuși în contradicție cu primul deceniu de publicistică 
al lui Panait Istrati, când acesta se folosește de armele 
gazetăriei, nu ale literaturii, pentru a atrage atenția 
asupra nedreptăților la care este martor. Mai concret, 
Panait Istrati scrie anchete, nu eseuri.

În presă, Panait Istrati debutează la doar douăzeci și 
doi de ani, în „România muncitoare”, oficiosul mișcării 
socialiste din Vechiul Regat. Era noiembrie 1906. Primul 
său articol purta titlul „Hotel Regina”. Nu e deloc un text 
lipsit de importanță, fiindcă el îl anunță deopotrivă pe 
revoltatul Panait Istrati și pe scriitorul Panait Istrati, cele 
două fețe ale aceluiași artist, care în 1929, a avut curajul 
să condamne bolșevismul sovietic, să înceapă procesul 

renunțării la credința sa comunistă, să se despartă de 
toți marii săi prieteni, să își piardă statutul în Franța, 
să se întoarcă în România, unde a fost marginalizat și 
a murit sărac și abandonat de vechii săi camarazi. S-a 
stins la nici cincizeci și unu de ani, în Sanatoriul de 
tuberculoși de la Filaret.

Debutul brăileanului se petrece în contextul în care 
era angajat ca paznic la un hotel de pe litoralul românesc, 
unde asistă la o nedreptate suferită de un chelner 
(Apostolescu) din partea patronului (Schwartz), care îl 
concediază abuziv, nu înainte de a-l fi „scăldat într-o 
adevărată baie de palme” și a-l fi „limpezit în pumni”: 
„Tânărul Istrati se naște ca jurnalist dintr-un impas; a 
ajuns la capătul puterii de a suporta. Nu poate (sau nu 
mai poate: gata, paharul s-a umplut!) să rămână calm ori 
să tacă, nu mai poate să asiste nepăsător la acest imund 
spectacol care e viața oamenilor din jur – nedreptăți, 
umilințe, minciuni, corupție, mizerie, demagogie. Îl 
dor toate durerile lumii. Un teribil Destul!  răsună (...). 
De aceea scrie – exasperat, îndârjit, violent, cu o furie 
aspră și impetuoasă: pentru a protesta”3. Reprezentativ 
pentru Istrati este că trimite acest text către „România 
muncitoare” fiind încă angajat la respectivul hotel! 
„Cele de mai sus le scriu și subscriu fără teamă, chiar 
fiind în serviciu în acest local, garantând de exactitatea 
celor spuse chiar când cineva i-ar arunca în nas această 
foaie”4. Ce înseamnă, de fapt, acest comportament? 

„Scrisul e, așadar, un act de revoltă: o insurgență contra 
acestei lumi putrede și înăbușitoare, unde nu poți 
supraviețui decât prin adaptare și complicitate. În articolele 
tânărului Istrati nu se exprimă, pur și simplu, o atitudine, 
nu se transcrie un punct de vedere și nu se consemnează 
o anumită poziție – ci se dă curs unei atitudini, unui punct 
de vedere, unei anumite poziții. Răzvrătit, textul însuși 
constituie o răzvrătire”5. 

Acesta este un comportament tipic istratian. Panait 
Istrati este, de la început până la sfârșit, un intransigent 
etic. El nu acceptă niciun fel de compromis în materie 
de integritate etică și este uluit să descopere aplecarea 
spre mică înțelegere balcanică și în lumea presei, pe care 
– naiv – și-o imagina curată. 

Devenit tot mai influent în mișcarea socialistă (rolul său 
nu a fost deloc unul marginal, fiind un apropiat al celor 
mai importanți oameni de stânga ai epocii, de la Cristian 
Racovski, Dobrogeanu-Gherea, Ștefan Gheorghiu la 
Alecu Constantinescu și Gheorghe Cristescu), Panait 
Istrati ajunge să fie racolat de C. Mille drept corespondent 
al publicațiilor sale la Brăila. Practic, Panait Istrati, care 
deja își făcuse un nume la „România muncitoare” intră 
la începutul lui 1910 în gazetăria importantă din Vechiul 
Regat. Nu mai scria la o publicație marginală, pe care 
abia dacă o citeau proletarii, ci avea tribună deschisă 
la „Dimineața” și „Adevărul”, ziare de mare tiraj. Istrati 
îi datora lui Mille mai mult decât această colaborare, 
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îi datora inclusiv faptul că acesta (care era și avocat) îl 
scosese din pușcărie în 1909, când fusese brăileanul 
arestat tot pentru activitățile sale socialiste. Dar în cel 
mai scurt timp între cei doi se va produce o despărțire 
zgomotoasă. Istrati investighează un caz de abuz sexual 
în care era implicată o față bisericească, iar Mille nu 
îi publică ancheta, în urma unei înțelegeri cu ierarhi 
importanți din Biserica Ortodoxă Română. Istrati nu 
ezită să îi spună tot ce crede despre fățărnicia și tot își 
publică – într-un serial, după regulile și rigorii presei 
moderne – investigația, de data aceasta în „România 
muncitoare”6, gazeta mișcării de stânga, mișcare ce 
între timp se coagulase și într-un partid. La congresul 
reînființării unui partid de stânga în România, în 
ianuarie 1910, Istrati a fost printre secretarii congresului 
(!), ceea ce ne arată încă o dată rolul său deloc marginal 
între socialiști.

Între 1899 și 1910, în România nu a existat propriu-
zis un partid de stânga, de la destrămarea Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din România (PSDMR), 
până la nașterea Partidului Social Democrat Român 
(PSDR). 1910 este și anul în care Panait Istrati atinge 
maturitatea publicistică. În acest an a scris despre 
muncitorii din Portul Brăilei (cum au fost cândva și cum 
erau la zi), a polemizat foarte agresiv cu Nicolae Iorga 
(cei doi vor polemiza încă două decenii, până la moartea 
brăileanului), a investigat faptele imorale și ilegale ale 
fețelor bisericești, a făcut o anchetă despre cum erau 
exploatați muncitorii din Portul Brăila, le-a scris scrisori 
deschise proletarilor, a făcut cronica unei mari greve 
muncitorești (cu 10.000 de participanți!) din Brăila. La 
această grevă, Istrati a avut un dublu rol: pe de o parte, 
în calitatea sa de secretar al sindicatului muncitorilor 
din port, a fost la conducerea acțiunii. Cinci mii de 
muncitori din port cu Istrati în frunte au mărșăluit pe 
străzile Brăilei (lor adăugându-li-se alte cinci mii de 
muncitori din alte ramuri economice ale orașului!). În 
calitatea sa de cronicar la „România muncitoare”, Istrati 
arată cu o luciditate extraordinară de ce greva nu a avut 
mai mult succes (de altfel, el avea să fie și arestat pentru o 
zi, în toiul evenimentelor). În același an, 1910, Istrati mai 
scrie despre viața grea a muncitorilor români (note care 
anunță reportajele lui Bogza din interbelic). Mai mult, 
i-a făcut un portret memorabil lui Cristian Racovski și a 
pledat pentru votul universal. 

Între 1906 și 1916, publicistul Istrati a semnat (cu 
numele său sau cu pseudonime) 103 texte, cele mai multe 
în 1909-1910. Se întâmplă astfel, pentru că, din 1911, la 
ceea ce am putea numi apogeul tinerei sale cariere 
gazetărești, Istrati e în spitalul Filaret (unde avea să și 
moară peste alți 24 de ani), bolnav de tuberculoză. Iar în 
anii următorii a oscilat între îndatoririle sale în mișcarea 
de stânga și hoinăritul prin Egipt (tot problemele de 
sănătate îl împing să caute clima blândă a orașului Cairo). 
Un moment de răscruce în această perioadă din viața și 
opera publicistică a lui Istrati este moartea prietenului 

său Ștefan Gheorghiu, în martie 1914. Brăileanul era pe 
atunci la Paris, trimis de camarazii săi socialiști, îi oferea 
găzduire un cizmar, socialist și el, Gheorghe Ionescu. Se 
întoarce de urgență în România și începe să ia distanță 
critică de socialismul din țară, acuzându-și direct 
camarazii că n-au făcut aproape nimic pentru a-i salva 
viața lui Gheorghiu (care a murit la doar 35 de ani). Istrati 
se căsătorește cu văduva lui Gheorghiu, Janeta Maltus, 
propagandistă socialistă de origine evreiască, pentru a 
o pune la adăpost în contextul xenofob și antisemit din 
epocă. Mariajul va fi descris de Istrati drept „infernal” și 
nu va rezista, deși oficial n-au divorțat decât după pacea 
de la Versailles.

În 1916, brăileanul fuge în Elveția, pentru a se pune la 
adăpost de primul război mondial (din cauza problemelor 
sale de sănătate fusese declarat inapt pentru armată). 
Până în 1919, activitatea sa publicistică este suspendată. 
Atunci reapare în presă, dar ca ziarist de limbă franceză! 
Limbă pe care pretindea că o învățase singur în patru 
luni într-un sanatoriu de tuberculoși lângă Lausanne, 
doar cu un dicționar și citind marii clasici francezi. 
Scriindu-și în repetate ocazii autobiografia, Istrati 
exagerează pentru a-și întreține legenda de scriitor venit 
de nicăieri. În realitate, brăileanul era mult mai avansat 
în tainele limbii franceze, în trena prieteniei cu Mihail 
Mihailovici Kazanski, un rus misterios alături de care 
a hoinărit prin spațiul levantin timp de cinci ani, de la 
1907 până când rusul s-a îmbarcat pentru Odessa, grav 
bolnav de tuberculoză, unde cel mai probabil a murit. De 
asemenea, în 1913-1914, Panait Istrati a petrecut câteva 
luni la Paris, la cizmarul Gheorghe Ionescu, așa cum am 
mai precizat, iar relatările sale din presa muncitorească 
de la București arată că era încă de atunci capabil să 
citească fluent presa franceză și să se întrețină cu 
socialiști francezi. De asemenea, când s-a stabilit în 
Elveția a venit cu o brumă de avere (din lichidarea unei 
ferme de porci pe care o ridicase la Brăila), cheltuindu-și 
banii inclusiv pe lecții de pian. Mircea Iorgulescu ridică, 
de aceea, întrebarea: de ce nu ar fi luat Panait Istrati și 
lecții de franceză, dacă a luat lecții de pian? De asemenea, 
același Iorgulescu arată că încercările literare ale Istrati 
din anii războiului trădează deja cunoașterea limbii 
franceze7. Cert este însă că, de la debut până la sfârșit, 
franceza sa a avut nevoie de revizuirea unor „mâini 
prietene”. Unul dintre cei mai apreciați scriitori de 
limbă franceză din prima jumătate a secolului XX, Panait 
Istrati n-a știut de fapt niciodată bine gramatica limbii 
franceze! Un alt argument care ne împinge să credem că 
era mai avansat în cunoașterea francezei atunci când a 
venit în Elveția: cultura franceză era încă din adolescență 
cea spre care își îndrepta privirea și speranțele, e de 
presupus că își dorea să vorbească franceză la fel de mult 
cum își dorise să știe să cânte la pian, semne clare că și-a 
depășit condiția modestă. În plus, Istrati avea un talent 
nativ pentru învățarea limbilor străine, în adolescență, 
trăind în mediul multietnic din Brăila, era deja poliglot. 
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Știa românește și grecește și, în anii peregrinărilor sale, 
avea să învețe să se descurce și în turcă și în arabă. În 
plus, în cele șaisprezece luni cât a stat în URSS, începuse 
să deprindă, strict după ureche, limba rusă. 

Istrati nu a renunțat niciodată în diversele variante 
de autobiografii pe care le-a scris la orgoliul că a învățat 
limba franceză fără să deschidă nicio carte de gramatică. 
Un fapt istoric este că în 1919 debutează publicistic în 
„La Feuille” din Geneva, gazetă care se definea de idei 
și avangardă și anunța pe frontispiciu că nu e afiliată 
niciunui partid. Liderul ei era Jean Debrit, jurnalist aflat 
în cercul pacifiștilor conduși de Romain Rolland. De 
fapt, revista geneveză era natural apropiată cercurilor de 
stânga. Panait Istrati debutează în limba franceză cu un 
text intitulat „Despre conferința Un popor martir”, publicat 
pe 24 mai, la rubrica „Parole à tous”, practic un spațiu 
rezervat scrisorilor trimise redacției8. Istrati asistase la 
Geneva la o conferință în care emisari români căutau 
simpatie pentru cauza recentei uniri a Transilvaniei 
cu Vechiul Regat (practic, ei căutau recunoașterea 
internațională a justificării a ceea ce românii vor numi, de 
atunci înainte, „Marea Unire”). Și acest prim text într-o 
gazetă de limbă franceză este tot un strigăt de revoltă. Pe 
Istrati îl revolta mitizarea istoriei recente, al cărei martor 
fusese: „Martiriului transilvănenilor sub jugul maghiar, 
invocat de conferențiarii veniți de la București, Istrati le 
opune veritabilul martiriu al poporului român sub jugul 
satrapilor români, suferințe necunoscute în istoria Europei 
moderne. Căci, scrie el dezlănțuit, regimul oligarhic 
maghiar, inclusiv persecuțiile și exploatările, n-a întrecut 
niciodată în duritate regimul român de teroare. (...) Și, 
continuă Istrati, cei care cunosc cele două țări n-au văzut 
nicăieri în Transilvania colibele de troglodiți, zdrențăroși 
și pelagroșii pe care în România îi întâlnești la fiecare pas. 
Este evocată, pe ton incendiar, firește, răscoala de la 
1907, reprimată sângeros de același Brătianu care vrea 
acum să-și schibe (sic!) părul (...) Celor doi emisari (n.m. 
– preotul Vasile Lucaciu și Nicolae Petrescu-Comnen, 
viitor ambasador al României în Elveția) (...) le sunt aduse 
de asemenea grele reproșuri, celui dintâi pentru că 
făcuse campanie pentru intrarea României în război, iar 
celuilalt pentru că ținuse cândva la București conferințe 
împotriva socialiștilor. Articolul se încheie în registrul 
sarcasmului patetic, toate frazele patriotice pe seama 
Transilvaniei le putem rezuma prin cea scăpată cândva de 
marele Jan Bratiano, tatăl actualului, care a spus într-o zi: 
Vreau Transilvania, dar fără transilvăneni!”9.

De fapt, ceea ce nu uită Istrati este cum s-a ajuns la anul 
1919. El nu vedea în România o țară câștigătoare, vedea 
altceva: că prețul de sânge fusese plătit în război de cei 
din clasa sa socială, în timp ce politicienii apăreau acum 
pentru a culege roadele unei conjuncturi norocoase. 
Acest fapt nu poate să-l tacă: „România intrase în marele 
război în august 1916, într-o ambianță de patriotică bucurie 
contagioasă și colectivă a străzii bucureștene, cu mari 
urlete și urale de însuflețire, cum scrie un memorialist. 

Nu lipsiseră nici aici previziunile optimiste război scurt, 
deși ceea ce se întâmpla din 1914 pe fronturile europene 
ar fi trebuit să îndemne la oarecare prudență: premierul 
Ion I.C. Brătianu era convins că armata română va cuceri 
Transilvania în 15 zile. S-a întâmplat exact pe dos. La 
zece zile de la intrarea în război, armata română avea 
să sufere un dezastru de mari proporții, la Turtucaia (...) 
Toți istoricii, chiar și cei mai îndemnați de simțăminte 
(fals) patriotice să rotunjească socoteala, sunt de acord 
că prima cauză a catastrofei a fost starea mizerabilă a 
armatei. Explicațiile erau simple: corupție, minciună, 
incompetență, debandadă. Fondurile pentru înzestrarea 
armatei au mers în buzunarele politicienilor, furturile 
au fost acoperite cu sforăitoare declarații de patriotism, 
nepotismul și clientelismul politic au adus în funcții 
militare cheie nulități notorii. (...) Încât România a fost 
constrânsă să semneze o dezastruoasă pace separată, 
în primăvara anului 1918, pace prin care ceda în 
întregime Dobrogea, crestele Carpaților și făcea enorme 
cesiuni economice”10. Ce înțelegea, în fond, Istrati? 
„Dar nimeni nu a fost tras la răspundere și nimeni nu 
a plătit pentru dezastru. Prăbușirea imperiilor țarist și 
austro-ungar a făcut posibile declarațiile de unire ale 
Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, ce aveau să fie 
ulterior omologate de tratatele internaționale de pace de 
la Paris. S-a încheiat un ciudat armistițiu cu memoria, 
catastrofa a fost uitată, de nu și mincinos prefăcută în 
victorie, iar vinovații au devenit eroi ai neamului și 
întemeietori de țară. În felul său, Istrati intuise această 
metamorfoză”.11 Între 1919 și 1929, Panait Istrati a semnat 
104 texte publicistice, în peste patruzeci de publicații 
din România, Franța sau Uniunea Sovietică. Este o 
activitate prodigioasă, diferită, totuși, destul de mult 
de prima etapă din gazetăria sa. După vara anului 1923, 
când cunoaște un succes răsunător cu publicarea unui 
fragment din Chira Chiralina în revista „Europe”, generos 
prefațat de Romain Rolland, care îl consacră drept un 
„Gorki balcanic”, statutul lui Panait Istrati se schimbă 
miraculos. Chira Chiralina cunoaște un succes răsunător 
și la publicarea în volum și peste noapte românul devine 
un scriitor la modă la Paris, bine primit și de cercurile 
de stânga, al căror patriarh era Romain Rolland, dar 
și dinspre dreapta. Și unii și alții văd în Panait Istrati 
altceva decât ceea ce este: îl confundă, așa cum scriitorul 
se temea, cu un povestitor oriental, când de fapt natura 
sa profundă era aceea a unei conștiințe revoltate, care 
căuta să dea mărturii despre nedreptatea din lume.

Panait Istrati, așadar, se socotește toată viața omul 
revoltat din publicistica sa, nu scriitorul cu tușe 
fantastic-orientale din O mie și una de nopți, cum greșit 
a fost asimilat după Chira Chiralina. Pentru un om atât 
de nestatornic în atâtea domenii ale vieții, Istrati este 
neverosimil de coerent cu sine, cu principiile sale, iar 
publicistica sa este oglinda în care se reflectă această 
consecvență morală. Om cu orientare politică de stânga, 
Istrati se convertește la bolșevism încă din iunie 1919, 
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când anunță într-un articol, „Tolstoism sau bolșevism”, 
publicat în „La Feuille” că este alături de revoluția rusă12. 
Această opțiune este încă o dată una sentimentală, dată 
fiind aprecierea pe care i-o purta lui Racovski. Iar acum 
fostul său tovarăș socialist era în fruntea Revoluției 
Bolșevice, alături de Lenin. Istrati credea în sinceritatea 
desăvârșită a lui Racovski și, astfel, extindea această 
credință asupra întregii Revoluții Ruse. Îi va lua mai bine 
de un deceniu să-și înțeleagă greșeala. 

Devenit un scriitor la modă în toată Europa, Istrati 
ajunge în 1927 să fie invitat la aniversarea a zece ani de 
la Revoluția Socialistă din Octombrie. Era o invitație 
formal prilejuită de faptul că era în conducerea unei 
organizații de „Prieteni ai Uniunii Sovietice”. La acea oră, 
ambasador al URSS la Paris era chiar Cristian Racovski. 
Cu el va călători Panait Istrati către Moscova. Racovski 
tocmai era chemat înapoi în patria sovietelor, un prim 
pas către marginalizarea sa. De altfel, avea să sfârșească 
ucis din ordinul lui Stalin în epurările de la începutul 
anilor 1940. Cristian Racovski plătea prețul prieteniei 
sale cu Leon Troțki, după moartea lui Lenin principalul 
rival al lui Stalin. Tot prin influența lui Racovski, Istrati 
avea să privească URSS aproape ca un troțkist, oricum 
ca un opozant al bolșevicilor, dar în interiorul granițelor 
ideii revoluționare. Chiar și cartea sa de demascare a 
ororilor din URSS, Spre o altă flacără, publicată la Paris 
în octombrie 1929, cunoaște aceste limite. Spre o altă 
flacără era de fapt o trilogie, celelalte două volume, 
scrise de Victor Serge și Boris Souvarine, au apărut tot 
sub semnătura lui Panait Istrati. Logica era aceea de 
a-i proteja pe cei doi opozanți ai regimului stalinist. În 
plus, Istrati era la acea dată un nume, pe când ceilalți 
erau niște necunoscuți. Cartea scrisă de român purta 
subtitlul După șaisprezece luni în Uniunea Sovietică. 
Spovedania unui învins13. În limba română, această 
lucrare s-a consacrat cu titlul Spovedania unui învins, 
dar, în toată perioada comunistă, a fost interzisă, n-a 
putut fi citită decât după căderea regimului. Spovedania... 
a fost publicată în primele zile ale lui 1990, redându-i 
dimensiunea adevărată a lui Panait Istrati: aceea de om 
care a înțeles și a strigat înaintea tuturor marilor scriitori 
europeni încotro se îndreaptă comunismul sovietic. El 
s-a despărțit însă cu adevărat de bolșevism abia după 
campaniile abjecte de presă declanșate împotriva sa 
de către toată propaganda sovietică din Europa, mai 
ales din presa comunistoidă de la Paris, în 1929-1930-
1931. Despărțirea definitivă de orice iluzie politică a 
consfințit-o tot într-un text publicistic: „Omul care nu 
aderă la nimic”, publicat în aprilie 193314.

După consacrarea sa ca scriitor de succes, Istrati nu 
își schimbă stilul publicistic. Schimbarea, așa cum am 
subliniat, este că scrie de data aceasta de pe pozițiile 
unui om recunoscut internațional – scrie în continuare, 
aproape că scrie numai urlând, despre problemele 
clasei sociale din care provenea. Intră la fel de repede în 
polemici, și intră neîncetat, reușește să se certe cu câteva 

duzine de critici, scriitori și gazetari din România. Caută 
permanent să fie recunoscut ca un scriitor român, chiar 
dacă de limbă franceză. În anii cât a călătorit în URSS, 
întâi ca invitat al guvernului sovietic, apoi ca prieten 
al sovietelor, a semnat numeroase adeziuni la cauza 
comunistă, publicate în presa din întreaga Uniune. Până 
la trezirea din iluzie, Istrati s-a socotit un bun comunist. 
Văzând, însă, n-a mai putut să tacă. 

Spovedania unui învins este, de aceea, victoria unui 
examen de conștiință care l-a costat pe Istrati aproape 
totul: și-a pierdut prietenii (care erau în general 
comuniști), a pierdut sprijinul lui Romain Rolland 
(care între timp se convertea ireversibil la comunism, 
devenind chiar un dogmatic), și-a pierdut poziția socială 
din Franța, accesul la cele mai înalte tribune ale presei de 
stânga, a pierdut cititori și bani. S-a întors în România, 
sărac și hăituit de o campanie de calomnii în presă, 
condusă de agentul de propagandă Henri Barbusse, de 
la „Monde”. Cercul era închis: într-unul dintre primele 
texte pe care le semna în 1919 în „La Feuille”, Panait 
Istrati îi trimitea o scrisoare deschisă lui Henri Barbusse, 
care pe atunci nu era decât marele scriitor, autor al 
romanului Focul. Calomniile aveau să fie reluate la o 
intensitate crescută în anul morții lui Panait Istrati, 1935, 
pe fondul colaborării sale cu „Cruciada românismului”. 
Acuzațiile erau că acesta a fost colaborator al Siguranței 
(Securitatea interbelică) și că s-a convertit la fascism. 
Ambele erau demonstrabil false.

În 1929, după ce predă cartea despre URSS editorului 
său francez, Istrati vine în România și se consacră 
tot publicisticii! Mai exact merge la Lupeni, pentru o 
serie de reportaje ce aveau să demonstreze crimele 
guvernanților împotriva minerilor. Era un gest simbolic 
prin care scriitorul-gazetar voia să-și reafirme poziția 
de luptător pentru cauza muncitorilor. Un lucru mai 
puțin cunoscut din acest deceniu publicistic al lui Panait 
Istrati este că acesta a fost foarte aproape de a fi inclusiv 
corespondent al unui ziar românesc („Universul”), la 
Jocurile Olimpice de Vară de la Paris, în 1924! De altfel, 
atitudinea lui în această perioadă este aceea a unui 
freelancer din mileniul al III-lea: se socotește un gazetar 
independent și, mereu strâmtorat financiar, caută să 
scrie reportaje cât mai vandabile, dar fără să renunțe la 
principiile sale etice. Până la urmă, colaborarea a căzut 
din cauza neînțelegerilor financiare între directorul 
Stelian Popescu și Panait Istrati, care n-a mai apucat să 
semneze decât câteva articole în „Universul”, inclusiv 
un reportaj de la sărbătorirea zilei de 1 mai pe străzile 
capitalei Franței. 

Între 1930 și 1935, Panait Istrati a semnat 87 de texte 
în 38 de publicații, îndeosebi din România și Franța (dar 
nu numai, a fost prezent inclusiv pe piața publicistică 
din Germania!). Dintre acestea, cele mai faimoase sunt 
ultimele unsprezece articole publicate de Panait Istrati. 
Faima lor este dată de locul unde au văzut lumina 
tiparului: „Cruciada românismului”. În cele unsprezece 
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articole, Panait Istrati profețește cu o luciditate 
cutremurătoare următoarele decenii din istoria Europei, 
care se va sfâșia între fascism/nazism și comunism, face 
propuneri de organizare politică a societății care mai de 
care mai neverosimile (se pronunță pentru o monarhie 
absolutistă, de exemplu, și pentru un fel de tehnocrație, 
oricum pentru o guvernare strict meritocratică, pe 
criterii de competență profesională, în care rolul 
partidelor politice să fie abolit). Panait Istrati nu moare 
nici fascist, nici antisemit (ba chiar scrie în „Cruciadă” 
un articol-elogiu la adresa evreilor, deși este, totodată, 
de acord cu introducerea unui număr limitat de locuri 
pentru evrei în instituțiile de învățământ, proporțional 
cu numărul populației evreiești din țară). 

Moare apărându-se de atacurile lui Barbusse. 
Primul articol care îi apare postum a fost publicat tot 
în „Cruciadă” pe 30 mai 1935. Fusese scris pentru o 
publicație franceză. A fost tradus de Alexandru Talex, 
prieten cu Panait Istrati în ultimele sale luni, „cruciat” 
și el, și, decenii după aceea, gardian al memoriei 
scriitorului și autor a numeroase antologii Istrati, în 
România și Franța. Iar ultimele cuvinte din acest text 

sunt acestea: „Dar minciuna și calomnia sunt armele de 
preferință ale comunistului, chiar când acest comunist 
este însuși directorului revistei Monde”. 

Bogata activitate publicistică a lui Panait Istrati 
redeschide întrebarea fundamentală cu privire la acest 
autor: cine a fost totuși Panait Istrati, omul care a crezut 
cu patimă în comunism, pentru a oferi apoi prima 
disidență spectaculoasă la comunism a unui mare scriitor 
european? Sutele de articole publicate de Panait Istrati 
în cei treizeci de ani de gazetărie conțin răspunsul: toată 
publicistica sa este una de contestație. De la început 
până la sfârșit Panait Istrati a fost un contestatar al 
puterii, oricare ar fi fost puterea, un om care a căutat, 
multă vreme orb, dreptatea pentru cei nedreptățiți. El a 
fost și a rămas – indiferent la gloria literară, bani (pe care 
de altfel i-a cheltuit integral) și statutul social – un om 
revoltat.

Cheia de lectură a artistului Panait Istrati se găsește 
de aceea, în mare măsură, în articolele sale, în textele 
sale publicistice. Înainte de a fi un mare scriitor, Panait 
Istrati a fost un mare jurnalist, rămas, pe nedrept, până 
acum, necunoscut.  
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