
Varia... Varia... 

A 
m intârziat nepermis 
de mult semnalarea 
aparitiei celei de a 

Carte pentru neuitare 
doua editi în limba romånda Compuná in timp ce pregáteam 

masa. (..)Ajunsá la primele
experiente de inchisoare si 

torturá, Adriana punea stiloul 

jos. Incepea så tremure. Din tot 

corpul. liclántáneau din�i.
remuratul acesta o va insoti

de-a lungul vietii, e prezentul ei 
ve_nic.) li mai dádeam un ceai.

Deschideam fereastra ce dädea

pe acoperi_urile Parisului. Dar

ea se afla, mai departe. în 
bezna bucuresteaná a gratiilor. 
Inainte de a relua scrisul,

povestea 
departe, tot ce nu putea så 

a_tearn� pe hârtie. Apoi, încetul
Cu încetul se potolea _i scria 
chinuit, zgårcitä cu epitetele 
aluziv, inomabilul. Filele acelea.
imediat ce le transcrisesem în 
francezå, le arunca direct în foc. 
parca în arderea lor s-ar fi putut
consuma _i trecutul. Hartia se 
prefåcea în scrum, nu îns� _i 

povara." DarAdriana nu se 
ocup� doar cu scrisul càrtii
terminat� într-un timp record 
gratie ritmului _i stilului de lucru. 
Activa mereu. Ca membr� a 
partidului liberal. Ca secretarå a 
lui Rådescu. L�murea oameni
politici, gazetari, mergea la 
reuniuni, povestea, povestea. 
La procesul intentat de _eii 
partidelor democratice din Estui
si Centrul Europei autorului 
comunist al unei c�r�i ce fåcea
scandal pe atunci, L Interna-
tionale des Traitres, Adriana, în 

depozitia 
Occidentul cà, dac� întàrzie såà 
faca ceva pentru «cealaltä 

Europå»,
populatii 
Profe�ia pe care Adriana o 
deducea din propriul ei tremurat
S-a vàzut confirmat� de starea
in care S-a aflat societatea 
româneasc� dup� 1989".

Mi-as dori, anun�àndu-vå 
acum aceast� deja celebr� lu 
crare, ca ea s�_i gåseasc�
cititori în special din råndu 
tinerilor, dintre care -dupà cum 
Constat
interesati så afle ce a fost _i så 
se întrebe cum a fost cu putinj�?
�i, mai ales - întrucât de ei 

depinde

si am întârziat pentru reflec�ie. 

ca nu cumva, printr-o prezentare
inabil�, cititorul sá aibá dubii cu 

privire la veridicitateaSub 
stantei" romanului. In plus, tärziu 

fat� de data apari�iei (Hachette, 
1951) _i chiar fatá de prima 
editie româneasc� (Editura

prin tortur�fiin�a uman�, darmite Humanitas, 1992), cand am 

deja celebrei cårti LA INCEPUT

FOST A 
monstra�ie de curaj nebun, înc�
permitándu-i-se, chiar dac� 
numai in mod formal! Toate gro 

SFARSITUL de 
Adriana Georgescu.extul 
este ingrijit de Micaela GhiteSCu zavele întâmplåri, uluitoare pen 
prefatat de Monicá Lovinescu �i tru un intelectual de buná-cre 
vede lumina tiparului sub egida
Funda�iei Culturale Memoria". 
Am primit cartea chiarînainte de 
ansarea oficial�, prin amabilita- 
tea dlui lon Drescan, secretar 
general de redactie al revistei
Memoria", c�ruia, �i pe aceast�
cale, i multumesc. Oricum,
volumul se g�se_te înc� in 
librårii-îndeosebi în cele din 
grupul Humanitas" 
cititorii _i- pot procura får� 
probleme, asiguråndu-i, tot 
odat�, c� efortul, chiar al 
eventualei cáut�ri, va fi 
r�splátit CU prisosin��. 

Amânarea recenziei, în 
afar� de mereu invocata, dar 
reala lipsa de spa�iu in 
economia paginii Culturale aa 
s�pt�mânalului nostru (iat�,
nici acum disponibil), ar mai 
avea o cauzá, de ordin 
subiectiv, pe care a_ încerca
s� o explic. 

In La inceput a fost 
stársitul, cu subtitlul inscris
pe pagina
Dictatura ro�ie la Bucure_ti", 
este descrisá, pentru primna
oara, experienta carceralá, 
CU urme indelebile, a unei 
femei (autoarea), sub regi-
Tmul comunist abia instaurat: 

dinfá, care nu-_i putuse nici 
måcar imagina la ce degradare 
fizic� �i psihic� poate fi supuså

teribil� putut citi aceastä

confesiune, parcursesem deja, 
CU Sufletul la gurä", Evadarea 

tácuta, cele 3000 de zile 
singur� în închisorile din 

Romania"
Constante. (Editura ,Florile 
Dalbe", Bucure_ti, 1995), 12 
ani de temni�ä comunistäa 
(1950-1962), 
perioade de izolare în celulå,

lant de suferinte îndurate tot 

de o femeie - scenograt, 
artist plastic, ,vinovatä" de a 

se fi aflat în anturajul lui 
Lucretiu P�tr�_canu. Carte, 
dup� p�rerea mea, f�r� egal 
in literatura deten�iei, fa�� de 
care orice altá relatare 
p�le_te. Probabil, un punct 
de vedere gre_it, dar care 
poate fi inteles. 

Adriana Georgescu -

scrie în Prefa�� dna Monica 
Lovinescu - a fost un simbol 

al îndàrjirii cu care studen�ii 
Si tinerii in general înfrun-
taserà dupå rázboi ocupa�ia 
sovietic�. (...) Ziarist�, foarte 
tan�r� avocat�, (...) _ef� de 
cabinet a generalului R�-
descu, rezisten�a anticomu- 
nist� aflase în ea o figurà 
emblematic�. Avea så 
devin� �i una din primele 
victime expiatorii o dat� cu 

inscenarea celui dintåi proces în 
care Nicolski î_i f�cuse gamele 
in Romånia, game ce aveau s� 
ducà la simfonia neterminat� a 
ororii de la Pite_ti." S-au întâlnit
la Paris in 1948, dar lucrul la 
carte va începe în 1956, sub 
imperlul in�bu_irii 
maghiare. Adriana va scrie o 
mårturie iar eu i-o voi traduce.
Cat mai repede. Urgen�a era pe 
másura închisorilor ce se 
umpleau în jar�. S�-mi aduc� 

S-O traiasca, sunt relatate sub 

forma unui ,roman negru, plin de 
surprize �i r�sturn�ri de situa�i", 
dup� cum observ� _i Roland 

de Lena tremurànd ma 

încat 

CU lungi 

de garda 

ADRIANA GEORCESCU 

La început 
a fost sfâr_itul 

arestare, anchete, torturi
orchestrate de sinistrul ei avertizase 
Vicolski, înscenare de pro- 

ces, pu_cárie, grafiere _i 
ara_i inchisoare. In sfâr_it,
SCoaterea din detentie, cu 
ajutorul si al Misiunii Militare
3ritanice la Bucure_ti, trecerea 
ranitei _i asumarea, din 1948, a 

xilului. O experientå zguduitoa- 
e, dar, de relativ sCurtá duratä,
ait� de o tân�r� de 24 de ani, 
icentiatá in drept, ziaristá �i _ef� 
le cabinet a generalului R�-
escu, får� nici o vina 

nvalorile liberalismului _i ale 
emocra�iei din lumea civilizatå 
, mai ales, în numele lor, 

ncercand
prtionarilor. lar aceastá de 

se va 

întregi 
reg�si cuu 
nevrozate. 

Bochin (Le Figaro littéraire). De 
asemenea, 
autoarei se face precizarea ca: 
Unele evenimente au fost 
romanjate (sublinierea mea) 
pentru ca poli�ia comunist� s� 
nu poatá identifica �i, ca atare, 
hártui _i aresta persoanele cu 
care am fost în leg�tur�". Or 
aceastå formå de prezentare
pentru care exist� motivári - ar 

putea trezi cititorului anului 
2000, care ia cuno_tint� acum, 
in direct", de socantele depoziti deci, zi de zi, ce scrise_e peste 

datimelor Gupravietultoare 

intr-o not� a 

revolutiei 
crezând

prea pufini sunt 
så se opun� 

0oapte.Cand n-are tinmp sa så impiedice reve-


