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„CAZUL LAHOV„CAZUL LAHOVARY“ARY“

Opera lui Paul Lahovary este aproape necunoscutã în România,
ºi aceasta nu doar în climatul de confuzie ce domneºte astãzi aici. Cred
cã, exceptându-mã pe mine ºi, poate, pe inteligenta ºi harnica univer-
sitarã Irina Petraº (care a re-editat „Vântoasele“ acum câþiva ani, dar
fãrã cine ºtie ce ecou), cred cã nu mai este nimeni care, auzind despre
acest autor, sã depãºescã, printr-un gest elementar de curiozitate inte-
lectualã, informaþia brutã ºi sã caute detalii. Aceasta nu este o excepþie
de la regula uitãrii ºi, de fapt, de la doctrina destrãmãrii ce se cultivã
astãzi cu o „exuberanþã a sfârºitului“ ce nu înþeleg ºi detest. ªi el, ca
ºi mulþi alþii care, risipiþi prin lume, anunþarã printr-un fel de tainã, o
metafizicã a Dorului ºi un prototip ce îl vom denumi în curând „Noul
Român“ este scos din memoria colectivã, eliminat din nepãsare ori rea-
voinþã ºi fãcut, cu sistemã, inactiv spre a nu crea model.

„Recuperarea“ — cãci despre aceasta este vorba, de fapt — nu
se va face uºor. Va fi nevoie de stãruinþã, cheltuialã de energie ºi de
bani ºi de efort fãrã certitudinea succesului final spre a se aºeza la loc,
ºi a se edita mãcar, opera ce ne-a lãsat acest „boier din Hiperboreea“
trecut la limba francezã, la o vreme, precum alþii în alte vremuri tre-
ceau de nevoie la catolicism. În felul lui, ºi el ilustreazã cazul dramatic,
opera întreruptã sau suspendatã ºi, poate, ipoteza de creaþie ce nu s-a
realizat. Dar privind mai cu luare-aminte totul, observãm cã aceastã
bãnuialã nu se confirmã, în cele din urmã. Opera existã, cu valoarea ei.

Scriitorul reprezintã în sine un caz de izolare inerentã, în a cãrui
constituire nu a pus efort sau voinþã. El era de la sine altfel decât con-
temporanii deºi, într-un anumit procent, se observã pecetea timpurilor.
Istoriograf, în materie de istorie mãruntã a Bucureºtilor, prozator de
eresuri, strat folkloric ºi materie arhaicã pãstratã fãrã explicaþie peste
multe secole, traducãtor de operã eminescianã emblematicã — acestea
sunt gesturi de cãutãtor al identitãþii în Tradiþia ce depãºeºte individua-
lul ºi atinge un fond colectiv rapsodic. Uneori se invocã un gen proxim
care, fiind posibil cu Mircea Eliade (mai ales din „La þigãnci“ ori „ªarpele“
dar mai mult din eseistica de direcþie ce a generat „România eternã“),
nu este, totuºi, hotãrâtor. Aceasta nu-i influenþã ºi participare la o direcþie
ci expresie de exponent ºi creaþie de interpret ce simte, fãrã a gãsi
motiv imediat, trebuinþa de a vorbi din straturile ce sãlãºluiesc fãrã vârstã
în profun-zimi. Atitudinea se conservã ºi chiar sporeºte în amploare odatã
cu trecerea anilor chiar dacã lipseºte acum contactul direct ori poate
chiar tocmai de aceea. Þara originarã devine un fel de spaþiu mitolo-
gic — unde spiritul se întoarce ca într-o magie.
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Artur Silvestri

PIANO NOBILEPIANO NOBILE

Parcã vãd ºi acum, ca printr-o sticlã de fereastrã, înceþoºatã,
cartea lui Paul Lahovary, cu coperþile galbene ºi cu titlul scris mãrunt,
caligrafic, pe care oricât m-aº strãdui nu mai þin minte cine mi-a arã-
tat-o prima datã, cândva. Era într-o zi luminoasã, în Bucureºti, atât
de luminoasã de parcã totul s-ar fi desfãºurat sub lumina reflectoa-
relor; lacul cartonului subþire sclipea orbitor ºi, dacã mã gândesc bine,
era ºi cald la pipãire. Deci, era varã. O varã pe care acum îmi este
cu neputinþã s-o identific dar era demult, mai mult decât un sfert de
secol. Tot ceea ce îmi amintesc este secvenþã întretãiatã, de fapt un
ºir întrerupt de fulguraþii ale vãzului interior care întoarce numai apa-
rent timpul înapoi, într-un azi care trece ºi el, clipã de clipã, dintr-un
ieri de neatins. Din clipa de-atunci nu mai reuºesc sã disting decât
o copertã þinutã de o mânã ridicatã spre mine, ca sã mi-o arate, o
mânã care o aratã, de fapt, ca sã mi-o dãruiascã, din care nu reþin
decât câteva degete, ce susþin. Ce? Cartea. Ale cui sã fi fost? Cine
mai ºtie, acum, atât de târziu.

Cartea mi se pãrea micã, subþire ºi stranie nu doar prin titlu
ci ºi prin autor. „Lahovary“! Suna familiar dar, în acelaºi timp, îmi trezea
un fel de respect misterios, ca ºi când m-aº fi trezit deodatã în faþa
unui reprezentant al unei lumi de demult, un „ceva“ indistinct ce ar
fi ieºit ca un duh secret din sticla unde se închisese odinioarã, împreu-
nã cu Mesajul. Pãrea, la drept vorbind, un nume destinat faptei
mari, dar în acele clipe concluzia nu îmi apãrea cum apare astãzi,
analizând-o, ci, mai degrabã, traducea o stare neclarã, fãrã cuvinte
ºi gânduri. Abia dacã o pot interpreta acum, ºi numai dacã aº voi
cãci erau, într-însa, mai multe sensuri învãluite. „Lahovary“ îmi amintise
satul de câmp, din Vlaºca, de demult, ce purta, fãrã sã mai poarte,
de fapt, numele stãpînului de ºi mai demult. Nu mai purta numele,
dar i se zicea încã în acest fel, prin tradiþie, ºi de cãtre un omenet
ce vorbea despre ºi cum apucase; iar depãrtarea faþã de lumea vie,
aflatã la capãtul unui drum unde trâmbele de praf aºterneau ºi vara
straturi groase ca de zãpadã, ar fi putut da un sentiment de neverosi-
mil, prin depãrtare în spaþiu. Dar ºi în timp. „Lahovary“ i se mai zicea
ºi unei pieþe mari din Bucureºti, acolo unde se încheia Bulevadul Dacia
ºi începeau Dorobanþii. Îi ziceau aºa destui, unii fiindcã aºa auziserã
de la alþii deºi i se modificase numele ºi ei; dar i se zisese mereu
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aºa, de parcã a-i zice altfel ar fi fost o clãtinare de rânduialã, ce nu
se doreºte, un semn rãu.

ªi apoi, lângã nume, titlul, „Mesure d’une ombre“; mãsura unei
umbre, în franþuzeºte, o metaforã. Formula stranie stimula curiozitatea,
ca ºi limba de compoziþie. Ce ar fi putut sã însemne asta? Iatã o între-
bare ce mi-o pun ºi azi, când am ºi uitat amãnuntele ce le-am citit
mai târziu. În orice caz, ºtiu sigur cã am rãsfoit-o chiar atunci, pe
loc, ºi mi-am notat editura ºi, fiindcã era menþionatã undeva, ºi adresa
autorului. Mi se pãrea încã o datã neobiºnuit totul, chiar ºi tema, ori
poate tema în primul rînd. Povestea, ori romanul, acest „ceva“ de
mici dimensiuni ce mi se pãrea scris într-o franþuzeascã poematicã,
includea pe Vlad Þepeº ºi pe Manole, meºterul de la Mânãstire. ªi
apãruse la Stockholm, în Suedia, unde locuia autorul, pe o stradã al
cãrei nume nu l-am uitat niciodatã: Vintrosagatan; nu l-am uitat
fiindcã mi se pãrea uimitor de rãzboinic. Era un nume de viking? Mai
târziu mi-am dat seama cã nu era decât o denumire obiºnuitã ºi cã
o parte din aceastã vocabulã arãta ceea ce era, de fapt, aceasta: o
stradã pur ºi simplu. Dar atunci noul, un „nou“ abstract în sine, îmi
crease un frison de nerãbdare ce mã îndemna sã vãd cine este autorul
ºi de ce, între vikingi aºezîndu-se, îºi amintise mai ales despre ceea
ce aici ar fi fost o simplã temã ilustratã dupã cartea de istorie. I-am
scris imediat o scrisoare, fãrã prea mari nãdejdi. Dar a doua zi chiar,
când am ajuns la Biblioteca Academiei, am cãutat în fiºiere ca sã vãd
dacã voi mai gãsi ceva despre acest scriitor necunoscut, fiind aproape
sigur cã nu voi gãsi. ªi totuºi nu am avut dreptate. Existau câteva
broºuri — una dintre ele parcã desluºea povestea „Pieþii Amzei“ — ºi
o carte ceva mai groasã, conþinând prozã fantasticã ºi având un titlu
straniu, la rândul ei: „Casa Terekov“. Apãruserã prin 1940, deci cu
vreo trei decenii ºi ceva mai înainte, ºi nu ºtiu de unde am dedus cã
autorul era pe-atunci diplomat; poate ºi pentru cã o cãrticicã se chema
„Caleidoscop suedez“ ºi apãruse la Bucureºti, cam la vremea când
rãzboiul se termina. Ceea ce mã impresionase, întâi ºi-ntâi, era sen-
timentul cã avea operã, era, deci, un scriitor ºi nu un amator sen-
timental ºi excentric, ce începuse sã compunã la bãtrâneþe. ªi operã
croitã, cu o diversitate ce presimþeam, arãtând nu doar fineþe ci ºi
instrucþie cãci douã dintre cãrþi, mai de la început, erau scrise în
franþuzeºte ca ºi romanul cu coperþile galbene, de acum. Dar cel mai
pãtrunzãtor þin minte cã mi se pãruse un fel de roman, ce semãna
cu „Noaptea de Sânziene“ ºi apãruse demult, în 1953, la Lisabona fiind
convins cã îl editase Victor Buescu. Avea ºi un titlu fascinant: „Vân-
toasele“. „Vântoasele“, ielele, fãpturile aerului, îmi plãcurã mult ºi în
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inocenþa mea de om liber, de-atunci, mã gândisem cã ar merita poate
sã fie re-tipãrite cumva, poate chiar împreunã cu povestea lui Manole,
dacã s-ar fi tradus din franþuzeºte. Dar cine s-o facã atât de bine încât
sã echivaleze modul poematic ce se folosise ºi care era aproape intra-
ductibil? Îmi amintesc clipa când, la Bibliotecã, spre searã, am închis
dosarul de pe masa mea de lecturã unde notasem multe despre autor
ºi chiar, fiindcã nu se putea lua nici o copie pe atunci, copiasem de
mânã cîteva fragmente ce îmi plãcuserã mai mult decât altele. Sînt
convins cã mã gândisem cã voi scrie ceva despre acestea, poate cât
de curând. Dar, din pãcate, n-am mai apucat sã mai scriu nimic ºi
nici dosarul acela, ce conþinea, þin minte perfect, mai multe foi legate
de alta — ruptã dintr-un caiet de matematicã, pe care însemnasem
titlul „Vântoaselor“ — nu-l mai pot afla pe nicãieri, cãci, poate, se vor
fi risipit ºi ele ca ºi altele, cine ºtie câte. 

Nu aº putea spune cã aºteptam cu o emoþie mai mare decât
o curiozitate obiºnuitã sã vãd dacã voi primi vreodatã un rãspuns sau
un semn. Avem mai degrabã sentimentul cã nu voi primi nimic. Ce
anume l-ar fi determinat pe un necunoscut sã-i rãspundã altui necunos-
cut dintr-o parte a lumii oricum aflatã departe? Ce ar fi putut sã
aºtepte de la el? ªi totuºi, dupã prea puþinã vreme, am gãsit o reci-
pisã în cutia poºtalã ºi, cînd am ajuns la oficiantã, bãnuiala mi s-a
întãrit. Era un plic mãriºor, legat cu grijã cu o sfoarã petrecutã de
mai multe ori, un plic maroniu pe care mi-l amintesc perfect, indicând
adresa mea scrisã cu litere mari, înalte ºi drepte, literã de tipar, tim-
brat în Suedia. Era ceea ce aºteptasem. Scrisoarea dinãuntru înso-
þea cartea cu coperta gãlbuie, pe care o vãzusem cu câtva timp în
urmã în mâna nu ºtiu cui. Era imprimatã la maºina de scris, cu literã
mãruntã ºi se încheia cu o semnãturã fãcutã cu mâna proprie, aºter-
nutã cu cernealã neagrã, în litere largi, artistice, ca ºi cum ar fi încheiat
un manuscris preþios ºi solemn. Nu o mai am, din pãcate, dar mai
þin minte cã îmi arãta uimirea ºi plãcerea ce i-o dãduse mica mea
epistolã, pe care n-o mai am nici pe ea ºi este pierdutã probabil defi-
nitiv cãci la acea vreme nu îmi fãceam copie la indigo dupã corespon-
denþã, cum am început sã fac ceva mai târziu, din pãcate destul de
târziu. Poate cã atunci îmi povestise cîte ceva despre el, ori poate
aceasta fusese o temã de altã datã, din alte scrisori pe care aveam
sã le primesc regulat, drept rãspuns la absolut tot ceea ce îi trimiteam;
o conduitã de boier adevãrat, pentru care a rãspunde la gândul bun
este obligaþie, dovadã de preþuire ºi onoare. Toate, câte vor fi fost,
s-au risipit, însã, astãzi, dar poate le voi gãsi vreodatã, cîndva, nã-
dãjduiesc cã nu prea târziu când, dacã se vor gãsi la întâmplare, de

6



cãtre cine ºtie cine, nu se va mai putea ºti de ce, când ºi cine le-a
scris ºi pentru cine, devenind aproape anonime ºi fãrã vreo altã sem-
nificaþie decât litere înºiruite pe o coalã de hârtie, document orb, sec
ºi expurgat de emoþia pe care privirea înapoi, de acum, o amplificã
ºi o transformã în amãrãciune. Îmi amintesc cã mergeam uneori, la
Snagov, unde locuiam pe atunci, la oficiul poºtal ca sã-i gãsesc co-
respondenþa închisã în cîte un plic lat, fãrã fereastrã, pe care adresa
mea era scrisã de mânã, cu aceleaºi caractere subþiri ºi înalte. Era,
la acea vreme, un om bãtrân, de aproape optzeci de ani, sau poate
ceva mai puþin; ºi scrisorile lui, nu scurte dar nici lungi, aveau un aer
pe care nu-l prea înþelegeam dar astãzi am început sã-l înþeleg ºi îl
recunosc, cãci începe sã-mi aparþinã ºi mie, cel de azi, ostenit ºi
îmbãtrânit. Cred cã îmi scria ca ºi cum ºi-ar fi scris lui însuºi ceva,
ori, mult mai bine zis, ca ºi cum ar fi scris într-un jurnal în bucãþi,
fãrã un scop vãdit ºi în imediat. Un fel de singurãtate înþeleasã ºi accep-
tatã, tulburãtoare acum când mã gândesc la anii de-atunci, pãrea sã
se întrevadã din acele ºire de unde nu îmi mai amintesc mesajul ci
doar aerul, conturul, sensul abstract. Era singur la un mod multipli-
cat, aproape metafizic. Copiii, pe care mi-i denumise, erau, de fapt,
maturi ºi se aflau pe la casele lor, în diverse locuri de pe pãmânt iar
Doamna, o suedezã preþuitã, cred cã îi înþelegea doar teoretic gându-
rile, de la o zi la alta mai puternice, ce se îndreptau cãtre aici. Îmi
scria, deci, ca ºi cum ar fi aflat, cu uimire, cã a mai rãmas ceva din
lumea aflatã numai în memoria lui, neînþeleasã nici mãcar de cãtre
cei apropiaþi. Temele practice nu îl preocupau din cale-afarã, ori poate
avea destulã înþelepciune ca sã nu viseze în zadar. Cred cã, într-un
rând, i-am vorbit despre ceea ce denumeam pe atunci „o ediþie“, adicã,
de fapt, o carte în româneºte ce ar fi fost nimerit sã cuprindã ce
scrisese, cãci ºi astãzi cred cã merita, ºi o meritã, ºi poate voi apuca
sã i-o public abia acum, cînd nu mai ºtie ºi nici nu va mai ºtii. Dar
nu exagerasem în speranþe deºarte ºi nici el nu insistase, mai apoi,
dând semne de nerãbdare ce nu i-ar fi stat bine dar pe care alþii le
dãdeau, uneori cu nechibzuinþã. Avea un ton înþelegãtor ºi o atitu-
dine de resemnare ce dovedea o inteligenþã stoicã, pe care confor-
maþia sufleteascã, dar mai ales vârsta i-o dãduserã. 

Enigma acestei relaþii n-am desluºit-o nici acum. Îmi scria cu
un fel de tandreþe reþinutã unde nu întrevedeam, prea puþin pãtrun-
zãtor fiind atunci, scepticismul omului înþelept ce îmi privea cu înþelegere
câte un acces de optimism ºi pripealã. La rândul meu, fãrã confe-
siuni inutile, aºterneam cu emoþie gânduri diverse pe hârtie, lãsînd,
uneori cred cã prea mult, entuziasmul sã se manifeste cu oarecare
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verbigeraþie ºi cîteodatã în mod necontrolat. Nu ºtiam despre el mai
mult decît îmi scria ºi nici mãcar nu încercasem sã aflu mai multe
despre viaþa lui, altceva decît ceea ce socotea cã trebuie sã-mi mãr-
turiseascã. Nici mãcar nu ºtiu cum arãta.

Corespondenþa însãºi avea un caracter enigmatic fiindcã îi lipsea
scopul imediat, obiectul practic. Eu nu îi scrisesem întîi ºi-ntîi ca sã
obþin mãcar o cîtime de cîºtig ºi nici mai tîrziu nu mã gîndisem sã
dobîndesc vreun avantaj, de orice fel ar fi fost. Ce îi puteam cere?
Sã mã invite în Suedia, ca sã cãlãtoresc? Sã mã ajute, în vreun fel,
cu vreo bursã, cu o platã sau cu un orice altceva ce însemna cîºtig
bãnesc? Dar sedentarismul meu, de intelectual ce duºmãneºte cãlã-
toria în valuri de migratori moderni mã reþinea sã plec mãcar pînã
aici, aproape, în Balkani iar noþiunea de vacanþã aºa cum o înþeleg
cei mai mulþi ºi o cultivã, îmi era strãinã, cum a ºi rãmas, de fapt,
pînã azi.

ªi-apoi, ce ar fi putut sã-mi dea omul acesta din hîrtie, pe care
aproape cã îl socoteam un personaj din poveste încã de pe atunci,
ceea ce devine cu adevãrat acum? Cãci, la drept vorbind, m-am mulþu-
mit întotdeauna cu ceea ce am, adesea cu puþin, crezînd — ºi poate
cã greºind, cine ºtie? — cã valorile vieþii sînt altele, cele în care cred
ºi azi, ca odinioarã. Astfel încît scrisorile, ce mã emoþionau prin inuti-
litatea lor asemãnãtoare cu scrierea de literaturã, au rãmas aºa cum
sînt pînã cine ºtie în ce zi, la o datã cînd n-au mai venit, dar nu ºtiu
precis de cînd, în orice caz de demult. Mã gîndesc la el cu nostalgie
fãrã sã înþeleg nici acum prea bine ce motiv secret mã legase pe
atunci de omul din scrisori, la fel de imaterial în acele vremuri ca ºi
azi, cînd, la fel ca ºi ieri, este doar un nume. ªi mã gîndesc cu tris-
teþe, fiindcã ºtiu, fãrã sã fi aflat, cã nu mai este pe Pãmînt. Îi datorez
zile de încîntare din viaþa mea cînd citeam, fãrã un scop precis ci doar
pentru plãcerea de a descoperi, ceea ce scrisese în alte vremi, mai
liniºtite; ºi îi mai datorez emoþia de a primi — cu o gratuitate ce abia
mintea mea de azi, altfel pricepãtoare, o distinge — scrisori ce parcã
se adresau, fãrã destinatar, cui o da Dumnezeu sã le gãseascã. Pe
atunci, a dat Dumnezeu — ori le-a potrivit — sã le gãsesc eu ºi de aceea,
faþã de toate acestea, simt cã am ºi o altã datorie, pe care, poate,
o sã mi-o plãtesc.

(„Memoria ca un concert baroc“ vol.I, Povestiri reale ºi imaginare
din Þara-de-Nicãieri — 2004)
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FIªÃ DE DICÞIONAR POSIBIL

PAUL LAHOVARY (30.07.1909 — 11.05.2001), romancier, nu-
velist, istoric ºi eseist, traducãtor român cu operã parþial scrisã în limba
francezã. Se trage dintr-o veche familie autenticã românã, înrudindu-se
îndeaproape cu faimoasa scriitoare de valoare europeanã, Marthe Bibesco.
Formaþie culturalã solidã: „bachelier de l’Enseignement secondaire“,
„diplomé de l’Académie d’Aix", 1928 ºi „bachelier" în latinã — limbi mo-
derne, licenþiat în Drept — Universitatea Bucureºti, 1933; studii de Istoria
Artei ºi Litere: Avocat al Baroului Bucureºti, 1936; diplomat de carierã,
ataºat de presã în Suedia, începând cu 1943, cãlãtorii în Egipt, Grecia,
Italia, Franþa, Þãrile Scandinave. Stabilit definitiv în Suedia în 1948; acti-
vitate didacticã, în calitate de profesor de francezã (timp de mai bine
de 15 ani) ºi „traducteur-assermenté“ pentru limbile francezã ºi românã.

Cãsãtorit cu Mariana Engberg (1944). Patru copii: Olenka, André,
Catrine, Dominique. În ultimii ani de viaþã s-a stabilit în insula Naxos, din Gre-
cia, unde, odinioarã, unul din strãmoºii lui avusese un înalt rang bisericesc.

Opera literarã este impresionant de diversã. Cuprinde poeme,
studii de istoriografie, eseuri pe teme diverse, cãrþi de cãlãtorii, nuvele,
romane, biografii romanþate. Traducãtor în francezã al lui Eminescu.

Revendicat atât de literatura românã cât ºi de literatura francezã,
fiind considerat, de unii comentatori, ca un model pentru „resursele oferite,
chiar, în strãinãtate, de marile tradiþii literare franceze“.Membru în Uniu-
nea Autorilor Suedezi, Uniunea Traducãtorilor Autorizaþi din Suedia ºi în
Uniunea Traducãtorilor de Francezã din Suedia.

Onoruri: Ordinul Coroanei României (1937), Premiul „Romulus
Cioflec“ pentru cel mai bun roman al anului (1947).

Referinþe selective: „Accademia Italia — Personaggi Contempo-
ranei“, 1982, pg. 394; Paul Jolas — prefaþã la „Chemin du roi“, 1990;
Artur Silvestri — „Magia ficþiunii“, „Luceafãrul“ (29.09.1979), Paul del
Perugia — postfaþã la „Mesure d’une ombre“ (1976), P. Comarnescu —
„Rampa“, 27 iunie 1938, C. V. Gheorghiu — „Timpul“ (22.01.1941); Per-
pessicius („Acþiunea“, 24.05.1941), O. ªuluþiu (“Gândirea“, 25.02.1941),
Agneta Sandelin („Dagens Nyheter“, 30.06.1978, Stockholm), Artur
Silvestri — „Memoria ca un concert baroc“ vol.I, Povestiri reale si ima-
ginare din Þara-de-Nicãieri, Ed.Carpathia Press, 2004, Artur Silvestri —
„Piano Nobile“, Kogaion Edition, 2005 (lb.francezã).

Colaborãri: articole de istorie, comentarii, nuvele, cronici publi-
cate în „Revista Fundaþiilor Regale“, „Convorbiri literare“, „Vremea“, „Uni-
versul literar“, „Dagens Nyheter“ — Stockholm etc.

Precum în orice alt caz de uitare vinovatã ºi pentru Paul Lahovary
re-cunoaºterea operei începe, la drept vorbind, cu bibliografia. Acesta
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nu este vastã dar, având anumite diversificãri, sugereazã ipoteza operei,
mai bine zis, ce ar fi putut aceasta sã devinã. În materie de creaþie
româneascã, douã sunt cãrþile importante: „Vântoasele“ (ce s-a ºi re-editat
aici, în 1998) ºi „Casa Terekov“. Ele ar putea constitui primele volume
dintr-o posibilã serie de „Opere“ dacã se va face aceasta cândva. Urmeazã
creaþia francezã unde „Mesure d’une ombre“ se impune strãlucit fãrã
sã punã în penumbrã „Chemin du roi“. Acestea vor trebui traduse oricât
de dificilã este limba, o francezã liricã ºi intelectualã, de clasicism tre-
cut prin evanescenþa de „fin de siècle“. Mãcar acestea dacã se vor citi
cândva, cântãrindu-se valoarea lor, ce nu este curentã, se va putea zice
cã: „Scriitorul s-a întors în natura lui“.

¤ „Elemente monografice ale Pieþii Amza“, Imprimeria Naþionalã,
Bucureºti, 1937, ilustratã ºi prefaþatã de Nicolae Batzaria, 91 (93)
pagini;

¤ „Le miroir d’obsidianne“, Bucureºti, cu ilustraþii de E.
Drãguþescu, 1938, 78 pagini;

¤ „Doamna Colet. Amanta bãrbaþilor de geniu“, Vremea, Bucureºti,
1939, Colecþia „Femei frumoase cu trecut urât“, 127 pagini;

¤ „În Umbra Marelui Flaubert“, 1939;
¤ „Casa Terekov. Povestiri“, Editura Universul, Bucureºti, 1940,

136 pagini;
¤ „Hyperion“, Bucureºti, 1943 (traducere în limba francezã a

poemului „Luceafãrul“ de M. Eminescu), 53 pagini, iniþial publicatã in
Revista „Convorbiri Literare“, nr. 8-10, August — Septembrie 1941;

¤ „Caleidoscop suedez“, Bucureºti, 1944, 90 pagini;
¤ „Craiu Nou“,1947;
¤ „Vântoasele“ (roman), Editura Fernandes, Colecþia Lectoratului

Român, Lisabona, ediþie îngrijitã de Victor Buescu, 1953, 207 pagini;
¤ „Mesure d’une ombre“, Forfattares Bokmaskin, Stockholm, 1976,

128 (136) pagini;
¤ „Mesure d’une ombre“, cu o notã de Jean-Francois Charpal, La

Pensée Universelle, Paris, 1977, 122 (127) pagini;
¤ „Chemin du roi“, prefaþã de Paul Jolas, Maison Rhodanienne

de Poésie, 1990;
¤ „Vântoasele“, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, ediþie îngrijitã de Irina

Petraº, Bucureºti, 1998 (re-editare), 140 pagini.
¤ Numeroase articole apãrute în reviste ºi ziare, între care o rubricã

din „Dagens Nyheter“, Stockholm, 1990, ar putea forma, ea însãºi, o
carte de memorii plinã de interes.
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CONTUR ÎN OGLINDÃ
În În ºaºapte ipotezepte ipoteze

Paul del Perugia
O capodoperã de istorie sacrã

Forma, înainte de toate, seduce printr-un fel de exotism istoric
în care cititorul plonjeazã imediat. „Mesure d’une ombre“ este o mare
povestire, plinã de acþiune ºi de vis, de luminã ºi de noapte, de violenþã
ºi de tandreþe, un tablou pe jumãtate istoric, pe jumãtate fabulos, cu
acces miraculos în lumea redempþiunii, o capodoperã de emoþie sacrã,
de tact spiritual, de pudoare sufleteascã, un fruct definitiv savuros al
spiritului latin ºi al pasiunii greceºti, o creaþie pentru mine — de neui-
tat. Imaginaþia ºi temperamentul de mare scriitor ale lui Paul Lahovary
completeazã ceea ce realitatea nu a încheiat, ceea ce aºteptãm sã
întrevedem ºi sã atingem înainte de a muri.

De multã vreme, puterea multiformã a vieþii a hrãnit viaþa inte-
rioarã a autorului ceea ce îi dã, astãzi, puterea de a stãpâni real ºi
ireal ºi, în acelaºi timp, de a face credibil ceea ce se spune. Stilul sãu,
cu rezonanþã rarã ºi ermeticã, este un foarte potrivit instrument pen-
tru a ne conduce pânã la limita unde istoria se întâlneºte cu poemul,
la limita realitãþii superioare, angelice, al cãrui fruct îl poartã.

1977

Jean-Francois Charpal 
„Mãsura unei umbre“

Anotimpul premiilor nu fixeazã fãrã riscuri atenþia publicului asupra
unor titluri ale cãror merite, dupã câþiva ani, ar putea sã fie mai scãzute.
Nimeni nu ne vorbeºte încã despre o carte care nu aparþine acestei
categorii. Ea a fost publicatã la Stockholm ºi deschide excepþionale per-
spective asupra resurselor oferite, chiar în strãinãtate, de marile tradiþii
literare franceze; este vorba de un roman, scris cu o panã mãiastrã,
într-o francezã deopotrivã ri-guroasã ºi sclipitoare. Stilul ei dã viaþã unei
teme legendare medievale ºi prin „medieval“ trebuie sã înþelegem cuvân-
tul în sensul pe care îl cunoaºtem dar, în acelaºi timp, în culoarea ºi în
proximitatea tradiþiei bizantine.

Paul Lahovary situeazã romanul sãu într-o Românie þâºnitã din
profunzimea viselor, între cãderea Bizanþului ºi secolele când cruciadele
treceau peste Europa Centralã. Pentru a însufleþi povestirea, el face
apel la resursele francezei cele mai moderne, simplã ºi precisã, dar,
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în acelaºi timp, cu întorsãturi sintactice ale cuvintelor legate de un idiom
care s-ar fi putut folosi ipotetic.

Rezultã, pentru cititor, într-un univers de legendã un decalaj pre-
meditat în timp cãci Paul Lahovary plaseazã cu siguranþã viziunea lui
personalã a destinului nostru. ªi, în timp ce el ne antreneazã prin impeca-
bila desfãºurare a povestirii, ne propune fondul adevãrurilor proprii ma-
rilor scriitori de culturã francezã.

Nu putem indica aici decât tema centralã ca sã nu dezvãluim mira-
culosul: un arhitect-zidar, dupã multe încercãri ºi cãlãtorii din Bizanþ ºi
Valahia, dupã realizãri artistice ºi de mare spiritualitate, sfârºeºte — pen-
tru a putea termina perfect biserica, mãreaþã, ce o ridica — prin a închide
o fiinþã vie în însãºi construcþia ce zideºte. Indicaþia temei face abstracþie
de caracterul încântãtor al descrie-rilor, de puternicele priviri aruncate
asupra lumii noastre interioare, asupra bogatelor notaþii ce compun þesã-
tura somptuoasã ºi miºcãtoare a acestei opere.

„Mãsura unei umbre“ este o carte pe care o vom pãstra la
îndemânã. Din Stockholm ne soseºte aceastã revelaþie care ne spune
cã în strãinãtate se publicã ºi se ºtie sã se scrie încã într-o tradiþie
deopotrivã vie ºi savantã. Prin punerea în operã a marilor teme cla-
sice, Paul Lahovary ºtie sã ne emoþioneze ºi sã ne instruiascã în mod
profund asupra strãfundurilor fiinþei noastre. Trebuie sã-i mulþumim cã
a scris o carte care nu va îmbãtrâni.

Trad. Artur Silvestri                           19771977

Virgil Cândea 
Un roman cu o sobrietate de cronicã

Recent a apãrut în Suedia unul dintre cele mai bune romane
istorice româneºti ºi, incontestabil, cel mai frumos omagiu istoric fãcut
lui Vlad Þepeº. Opera este scrisã, cum ne ºi aºteptam, de un român:
Paul Lahovary, prozator emerit cunoscut pentru o altã creaþie de înaltã
clasã ºi de puternicã vibraþie spiritualã româneascã: „Vântoasele“. Pen-
tru cã doar un compatriot al lui Vlad Þepeº ar fi putut sã compunã în
onoarea sa o povestire cu expresie modernã (dar atât de contempo-
ranã prin spiritul ºi înþelegerea eroului), manierã în care sunt prezen-
tate, prin adaptarea atât a istoriei cât ºi a miturilor, toate elementele
capabile sã nSe restituie statura legendarã a lui Vlad Þepeº.

Dupã o întreagã literaturã consacratã acestuia — una dintre cele
mai bogate bibliografii dedicate unui domnitor român, o literaturã care
merge de la studii erudite pânã la fanteziste ºi chiar triviale „istorii cu
vampiri“ publicate pânã în zilele noastre, lectura romanului scris de Paul
Lahovary constituie nu doar o delectare ci, mai mult chiar, o purificare.
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Ceea ce captiveazã este stilul concis, de o sobrietate de cronicã, fãrã
o metaforã inutilã, fãrã un singur cuvânt impropriu, fãrã o singurã situa-
þie anacronicã, fãrã un singur detaliu fals.

Paul Lahovary asociazã în þesãtura romanului figura legendarã a
lui Þepeº ºi a aceleia, tot atât de legendarã (ºi, de asemenea, cu Faptã
realã ºi magnificã) a Meºterului-zidar Manole. Un artificiu cronologic
admis: acela de a substitui domnitorului Neagoe Basarab, personali-
tatea unui Domn — luptãtor anterior; unul asociat în mod fericit cu celãlalt,
douã secvenþe încãrcate de cea mai puternicã semnificaþie în istoria
românã din secolele XV ºi XVI, traducând rezistenþa armatã anti-otomanã
(victoriile lui Vlad Þepeº) ºi rezistenþa spiritualã (construcþia Mãnãstirii
Argeºului).

Bineînþeles cã nu voi putea rezuma aici romanul lui Paul Lahovary.
Noi cunoaºtem foarte bine legenda Mãnãstirii Argeºului ºi epopeea lui
Þepeº. Dar le regãsim în toatã ambianþa acestei cãrþi, a acestei mari
cãrþi ºi ar fi pãcat sã smulgem ceva din plãcerea de a o citi.

1977

Artur Silvestri
Magia Ficþiunii

„Mesure d’une ombre“ este romanul prozatorului Paul Lahovary,
publicat la Stockholm în 1977, înveºmântat cu o copertã de Marie
Minerbi ºi însoþit de o recomandare foarte favorabilã a lui Paul del Peru-
gia. Iatã o carte scrisã în limba francezã despre Vlad III l’Empaleur (adicã
„Þepeº“), cu o bibliografie foarte documentatã la final, de unde surse-
le româneºti nu lipsesc. Scriitorul este, se înþelege aceasta, originar
din România ºi nu ºi-a uitat izvorul sufletesc astfel încât investigaþia unui
moment istoric valah, sub raport romanesc, pare cum nu se poate mai
grãitoare. De fapt, Paul Lahovary nu este un nume inedit pentru istoricul
literaturii române. „Le Miroir d’obsidianne“ (Le Moment, 1938) era o
culegere fastuoasã de pasteluri în ton simbolist de unde nu lipseºte tabloul
calendaristic ºi floral, în savante retuºe fumegoase (“Le suits“, „Fleurs“,
„La maison“, „Printemps“). O liricã sentimentalã cu refrene verlainiene,
în oraºul pustiu, gen Bruges-la-morte, era aci, adãugatã atracþiei pen-
tru cartierul umil, cu casele sumbre, în decor cenuºiu. Autor de cãr-
turãreºti eboºe lirice, Paul Lahovary pãrea un baroc iubitor de forme
somptuoase ºi împodobea volumul cu vignete ingenioase de E. Drãguþescu.

Totuºi, nu în poezie a cãpãtat acesta notorietate, deºi urme lirice
se vãd ºi acum iar „Mesure d’une ombre“ o dovedeºte în chip irefutabil.
Un stil sclipitor, plin de intuiþii revelatoare, o ingenioasã tehnicã modernã,
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informaþie de erudit, toate acestea fac din Paul Lahovary un mare
prozator a cãrui operã meritã comentatã în amãnunt.

Vlad Þepeº (L’Empaleur, cum îi zice romancierul), voievod vred-
nic ºi antiotoman, fãcu în Europa ultimului secol figurã de sadic inter-
naþional ºi, în urma unui roman de gust terific, al unui obscur Bram
Stocker, deveni sub numele de „Dracula“ subiectul, cu aspect de vam-
pir regal, al unor filme de groazã sau al romanelor de senzaþie. Nu mai
trebuie s-o spun, aceastã industrie „draculianã“ nu are de a face cu
voievodul român, personagiu ce nu arãta nimic anormal, cum îl zugrãvesc
ºi izvoarele directe ale vremii (investigate în chip admirabil de Ion Stãvãruº,
într-o cercetare ce ar trebui cunoscutã mai bine). E ºi „Mesure d’une
ombre“ o astfel de reconstituire fantasmagoricã? Hotãrât, nu!

Romanul lui Paul Lahovary este, la drept vorbind, o restituþie excep-
þionalã, documentatã istoriceºte ºi fãrã nici mãcar o singurã intenþie
de a scoate senzaþii tari din figura unui personaj istoric cu merite ce
nu se discutã.

Dar mai întâi o rectificare: protagonistul nu-i aici, totuºi, Vlad Þepeº,
deºi domnitorul e prezent ºi joacã un rol notabil, însã în planul al doilea.
Paul Lahovary preface în materie romanescã un mit fundamental,
„Meºterul Manole“, ºi în faþa mitologiei istoria simplã era de trebuinþã
sã se estompeze. Cunoaºtem conþinutul legendei din notoria „Baladã a
Mãnãstirii Argeº”: Manole e un maestru în arhitectura hieraticã, un
„meºter mare“, edificatorul unei biserici ce se surpã noaptea ºi care,
printr-un legãmânt de naturã magicã, îºi zideºte soþia, pe Ana, la temelia
construcþiei. Artistul îºi sacrificã, prin urmare, existenþa biograficã printr-o
jertfã ritualã, abandonând contingentul spre a se exprima în plan etern.

Paul Lahovary mutã aceastã epicã baladescã (din vremea ceþoasã
a lui Negru-Vodã), în timpul domniei lui Vlad Þepeº. Apoi, face din Meºterul
Manole un zidar bizantin, numit Manea Sabor, refugiat pe la 1453 din
Bizanþul turcit în Þãrile Române, de unde i se trãgea spiþa. Soþia lui,
valahã în baladã, devine Anna Doukas, descendentã a notoriei familii
constantinopolitane. Vlad Þepeº se preface într-un voievod cult, instruit
în chestiuni teologale, simpatizant al metafizicii, un erudit iubitor de con-
versaþii filosofice adânci. Capitala principatului sãu devine un imaginar
oraº Aref (o purificare, probabil, a românescului Argeº). Soþia Principelui
e o doctã suveranã, instruitã în misterele orfice. ªi aºa mai departe.
Totuºi, senzaþia nu este nicidecum de fabulaþie fãrã suport cãci Paul
Lahovary ne-a dat o picturã aproape miraculoasã a vieþii de epocã ºi
istoricitatea nu iese de aci contrafãcutã.El a reconstituit, însã, o Valahie
de retortã, cu fel ºi fel de zvârcoliri istorice, cu domni culþi (Vlad Þepeº
e o combinaþie de Petru Cercel, Despot-Vodã ºi de domn grec filosof),
cu artiºti experþi ºi cunoscãtori ai metodelor arhitecturii bizantine. Manea
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Sabor insuºi e un Pârvu Mutu de mit, un filosof ºi un arhitect de inspi-
raþie gnosticã.

Cãci, de fapt, Paul Lahovary e un romancier modern, de formulã
liricã ºi „magicã“. Stilul impune.Prozatorul aci descrie minuþios o ce-
remonie de învestiturã a domnului (pag. 19 ºi urm.), cu talent de a recon-
stitui culoarea ºi fastul, aci picteazã un tablou de cetate sãrbãtoreascã,
în combinaþie de barbar ºi solemn (pag. 18). Aptitudinea plasticã, luatã
izolat, este, la rândul ei, excepþionalã. Ceva din meticulozitatea lui Odobescu,
pentru care nu omul ci obiectul e totul, a trecut ºi aici. De altfel, în
gust iarãºi odobescian, romanul nu are desfãºurare propriu-zisã fiind
mereu explicativ, plin de sincope ºi de felurite digresiuni, aºezând naraþiu-
nea pe propriile imanenþe ºi preistorii. Prozatorul istoriseºte, de pildã,
refugiul zidarilor din Constantinopol dar, deodatã, firul epic se rupe spre
a se înnoda cu tabloul cuceririi Bizanþului de cãtre turci. ªi aici, în aces-
te tablouri de gros-plan, Paul Lahovary are o excepþionalã forþã de plas-
tician ºi de restaurator al atmosferei în felul lui M. Bulgakov, din „Maestrul
ºi Margareta“.

În fine, explicaþia acestei tehnici prosastice insolite provine din
filosofia timpului romanesc: autorul are un ochi abstract ce resusciteazã
evenimente ºi oameni, interogheazã vii ºi morþi, pe baza unei ipoteze
despre fenomenalitatea morþii ºi, ca atare, pãrelnicia ei, tipicã pentru
spaþiul mioritic.

Ar mai fi de pomenit acea metafizicã a cosmosului, cu baza gnos-
ticã ºi tradusã în înfãþiºare pur arhitecturalã, pe care Manea Sabor o
desfãºoarã în faþa lui Vlad Þepeº, tare ºi acesta la filosofie. Universul
ar fi, astfel, o giganticã schiþã construitã, un edificiu proiectat cu o minte
omniscientã ºi, ca atare, în concepþia ce stãpâneºte aici, valahul Meºter
Manole se transformã într-un iniþiat, contemporan intelectualiceºte cu
Geneza. Ceva din filosofia orficã a numerelor ºi a geometriei pitagoreice
a rãmas ºi în acest roman unde, fiind vorba de arhitecturã, aceste prin-
cipii sunt invocate necontenit.

Însã pe deasupra acestor argumente e magia stilului, de mare
scriitor care viseazã despre istorie ºi despre o þarã extrasã din contin-
gent spre a da documentului o adâncime ºi mai mare de la nivelul fa-
bulei cu temei filozofic. Valahia lui este Orsenna lui Julien Gracq, din
„Rivage des Syrtes“ ºi un soi de Metopolis, ca în „Cartea Milionarului“
de ªtefan Bãnulescu, semn cã nici în câmp românesc autorul nu este
cu totul fãrã familie artistã. De altfel, un mare prozator modern, de
formula romanului mitic integral, eseistic ºi reconstitutiv, între Al. Odobescu
ºi Julien Gracq, va trebui socotit acest Paul Lahovary, autorul unei le-
gende baroce ºi mitologice — „Mesure d’une ombre“ — pe subiect româ-
nesc, dar scrisã cu flaubertianã panã francezã.

19791979

15



Paul Jolas

„Calea Regelui“

“Calea Regelui“ este aceea pe care o descoperã Chiara Organista,
care se refugiazã în Muntele Resegona, din Italia, pentru a scãpa de
Poliþia fascistã care o tracaseazã din toate pãrþile. Chiara vrea sã-i
gãseascã pe partizanii despre care ºtie cã întreprind acþiuni de com-
mando. Aceasta este, rezumatã, istoria familiei Organista, ajunsã în Italia.

Povestitorul care ar dori sã studieze „Soluþia definitivã“ a proble-
mei evreieºti în Italia adoptã aici metoda utilizatã deja de scriitori foarte
diferiþi precum Montesquieu, Théophile Gautier sau Gide: re-veleazã ma-
nuscrisul cu istoria familiei, definit de unul din membrii sãi, abatele Gabriel
Organista.

Pãtrundem, astfel, în universul ororii, al suferinþei absolute ºi al
disperãrii, Svastika, într-o Polonie invadatã unde mii de inocenþi au plãtit
cu viaþa frenezia totalitarã care apãruse în Germania celui de-al doilea
rãzboi mondial. Judith Gastfrayd, logodnica lui Francesco Organista, ar
trebui sã ajungã în Elveþia dar este arestatã ºi deportatã. Soþia coman-
dantului lagãrului, Hannelore Richter, se împrieteneºte cu ea ºi face efor-
turi pentru a o salva de la experienþele de vivisecþie; va reuºi, dar
Francesco Organista, care se dã drept nomad, o va regãsi pe logod-
nicã în ultima clipã, când aceasta sfârºeºte sub loviturile unei deþinute
demente care îi taie gâtul cu o lamã de ras. Cititorul nu va putea sã
iasã netulburat din lectura acestei cãrþi halucinante, unde realismul se
îmbinã cu fantasticul ºi în care voinþa de a trãi depãºeºte ororile unei
epoci nemiloase. Ar fi fãrã rost sã aºezãm între paranteze acest moment
de istorie în timpul cãruia omul a arãtat cã este capabil de toate exce-
sele, în toate domeniile.

Un stil ferm, incisiv, o frazã adesea la limita unei constatãri de
clinician, o aptitudine de a revela simbolul, dau acestor pagini o marcã
de calitate ºi grandoare. Ceea ce era la început doar un jurnal, a devenit
o epopee.

Trad. Artur Silvestri 19901990

Dimitrie Grama
„O fire sensibilã, de poet“

Prima Societate a românilor din Scandinavia a fost întemeiatã prin
1970-1971 la Stockholm din iniþiativa advocatului Valentin Toca, ingineru-
lui Traian Encica ºi a mea, eu fiind pe atunci titrat în Geologie (Master
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of Science la Faculty of Science, University of Stockholm) ºi student la
Medicinã la Institutul Karolinska (cel care hotãrãºte printre altele cui
sã-i fie acordat Premiul Nobel în medicinã). Dîndu-ne seama cã o mare
parte din „fugitivii“ români nu prea aveau nici cunoºtiinþe de limbi strãine
ºi nici cunoºtiinþe legate de procese practice sau chiar juridice de emi-
grare, ne-am luptat sã înfiinþãm aceastã Societate Romanã care sã fie
oficial înregistratã la oficialitãþile suedeze, care la rîndul lor îndemnau
romanii dezorientaþi sã vinã la „Asociaþia Dacia“ dacã aveau nevoie de
contacte, ajutor etc. 

Bine, dupã un timp s-a dus vestea cã existãm ºi încet, încet au
început sã vinã ºi români stabiliþi în Suedia de mult timp, adicã de dinainte
de 1947-48. Printre aceºtia îmi amintesc de un bãrbat atunci la vreo
65-70 de ani, foarte jovial ºi foarte vital, care venea din familia Can-
tacuzinilor ºi pe care ceilalþi emigranþi bãtrîni îl numeau Prinþul
Cantacuzino. Nu mi-am permis niciodatã sã-l întreb în ce mod era sau
nu prinþ, dar dacã oameni ca Dl. Paul Lahovary ºi Magda Manu Ljung-
berg îl numeau aºa, trebuie sã fi fost adevãrat. 

Pe Paul Lahovary l-am cunoscut mai bine ºi l-am apreciat mult
pentru inteligenþa lui vie, integritatea ºi sufletul lui generos de român
(dar, dupã cum cred cã ºtii, era ºi el mai mult aromân). Mi-a spus cã
era veriºor cu Prinþesa Bibescu ºi cã fusese Consul al României în Sue-
dia pînã la venirea comuniºtilor. ªi lui probabil, ca multor altora care
nu s-au vândut noului regim, infiltratorii guvernului comunist, care
bine-nþeles erau ºi ei „fugiþi“, i-au scos tot felul de vorbe cã ar fi spionul
Ambasadei Române, încercând sã-l defãimeze aºa cum au încercat cu
mulþi alþi români de speþã din West. 

Pentru Lahovary, care era ºi o fire sensibilã de poet, aceste false
învinuiri i-au deschis o ranã adîncã în suflet, ranã care nu s-a vindecat
pînã la moartea lui, în 2001. Ba chiar ºi copiii lui, mai ales cele douã
fete, Olenca ºi Dominique, au suferit din aceastã cauzã nejustã. Sper
din tot sufletul sã-l revendicãm ºi cuvîntul lui scris sã reaparã în Româ-
nia. Dacã noi nu vom face nimic, nimeni nu va face, pentru cã asta
este de obicei soarta celor plecaþi, ei nu se pot apãra împotriva celor
cu „musca pe cãciulã“ care, ciudat, au o cotinuitate dintr-un regim în
altul ºi cãrora le lipseºte tãria sã spunã: „domnule, am greºit, n-am
ºtiut mai bine, dar sunt dispus sã aflu adevãrul ºi sã-l apãr“. Asta nu,
mai bine îi dãm uitãrii pe toþi cei care ne-ar da vreun sentiment neplã-
cut. Ce laºitate!!

(din „Secretul Întocmirii Artur Silvestri în dialog cu Dimitrie
Grama“ — 2005) 
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Prof. Peter Cornell 
„Un om de o vastã culturã“

Scriitorul, advocatul ºi traducãtorul Paul Dumitru Lahovary, din
Bandhagen, un cartier al Stockholmului) a decedat la 91 de ani. Familia apro-
piatã sunt copiii Olenka, André, Catrine ºi Dominique, cu familiile respective.
Paul Lahovary s-a nãscut în Bucureºti. În 1943 el a venit în Suedia ca Diplo-
mat ºi s-a cãsãtorit cu Ulla Mariana Engberg.

Imediat dupã cãderea dictatorului Ceauºescu, Dagens Nyheter (cel
mai mare ziar din Suedia) a dedicat câteva pagini din editorial despre boga-
ta ºi înfloritoarea viaþã culturalã din România interbelicã, o culturã care, mai
târziu, a funcþionat în exil. Aici, în aceste pagini de duminicã din Dagens Nyheter
a colaborat Paul Lahovary cu amintiri din vechiul Bucureºti, numit „Micul Paris“.
El a povestit despre animata viaþã culturalã de atunci, la care el a partici-
pat activ, despre multele reviste de literaturã ºi culturã ºi despre minoritãþile
etnice din Bucureºti. Îmi aduc aminte detalii ciudate pe care mi le-a povestit,
aºa cum ar fi cã birjarii din Bucureºti aparþineau unei vechi secte ruse de
castraþi.

Paul Lahovary a venit în Suedia în timpul rãzboiului, atunci când Româ-
nia ºi Germania Nazistã au semnat un pact de alianþã. El era jurist ºi diplo-
mat ºi, ca mulþi alþi români din vremea aceea, era educat în Franþa. Aparþinea
aristocraþiei române ºi printre rudeniile lui se afla prinþesa ºi scriitoarea Marthe
Bibescu, care împreunã cu fraþii ei, ºi alþi români ca Anna de Noailles, fãceau
parte din cercul lui Marcel Proust. Paul Lahovary a fost el însuºi traducã-
tor ºi scriitor în românã ºi francezã, publicând poezii ºi mai multe romane
care au fost lãudate de presa internaþionalã. În romanele sale, scriitorul redã
o þinutã moralã care se bazeazã nu numai pe cunoºtinþe personale (sau ta-
lent) ci ºi pe o istorie dramaticã frutunoasã, de care noi aici, în Suedia, am
fost scutiþi.

„Mesure d’une ombre“ se petrece în evul mediu haotic din Balkani în
timp ce remarcabilul roman „Chemin du roi“, publicat în Franþa în 1990,
descrie câteva destine precise de evrei ºi partizani în Italia fascistã. Aici el
þese împreunã istoria contemporanã cu motive biblice ºi mitologia „Graalului“,
un realism fantastic ºi o prozã clarã care se aseamãnã cu aceea a lui Julien
Gracq sau a lui Alain Fournier în „Le Grand Meaulnes“.

Neamul Lahovary se trage din Constantinopolul evului mediu ºi Paul
ºi-a trasat originile ramurii lui pe insula Naxos, unde un strãmoº a fost car-
dinal. La bãtrâneþe Paul Lahovary s-a reîntors la origini ºi bunã parte din an
o petrecea pe insula Naxos, unde s-a ºi „rebotezat“ în biserica greco-ortodoxã.

În Suedia el a dus o viaþã liniºtitã ºi retrasã, în unul din cartierele
mãrginaºe ale Stockholmului. Mi-l amintesc pe Paul Lahovary ca pe un om
cu o culturã vastã ºi întotdeauna m-am bucurat de intelectul lui ascuþit, de
umorul lui, de o mare cãldurã sufleteascã ascunsã în timiditate.

Trad. Dimitrie Grama 20012001
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DOCUMENTAR
[Prospeþimea unei rusticitãþi primitive]

Paul LAHOVARY, Vântoasele, Lisabona (Colecþia Lectoratului Român),
1953. — Construit cam artificial pe tradiþionala temã a desrãdãcinãrii
care aduce numai ruinã ºi moarte, romanul are calitãþi neobiºnuite în
partea de zugrãvire a vieþii rurale; autorul dovedeºte o cunoaºtere
excepþionalã a tradiþiilor, superstiþiilor, eresurilor de la þarã aºa încât
reuºeºte, chiar de la începutul cãrþii sã-ºi transporte cititorul într-o lume
ca de basm, cu ursitoare, drãciþe, Sburãtori, farmece; acþiunea se
desfãºoarã pe cinci „tãrâmuri”; ºi de-a lungul povestirii se simte mereu
prezenþa, uneori chiar prea cãutatã, a unor puteri misterioase, care
fac ºi desfac totul. Limba întrebuinþatã în aceastã parte a romanului
întrece orice aºteptare: cuvinte atât de autentic româneºti, cu mireas-
ma florilor de câmp, nu mai întâlneam, din pãcate, de multã vreme. ªi
în situaþia noastrã de astãzi, când prin forþa împrejurãrilor ne alterãm
zilnic vorbirea, adoptând moduri de exprimare ale locului în care ne aflãm,
lectura unei cãrþi ca aceasta e ca o baie purificatoare. Autenticã, chiar
dincolo de necesitãþile artei, este ºi limba întrebuinþatã de autor în
zugrãvirea vieþii de la oraº; dar artisticeºte toatã aceastã carte este
mult mai puþin isbutitã, deºi sau poate tocmai pentru cã personajul lui
Matache Megarici, cu toatã ºleahta lui de trepãduºi electorali, este
veridic. Se simte, cu alte cuvinte, în rezultatul estetic, cã d-l Lahovary
e mult mai la largul sãu în prospeþimea unei rusticitãþi primitive, chiar
când se strãduieºte sã-i dea înþelesuri mai complexe, de simbol, decât
în viþiatul climat orãºenesc ºi politicianist, pe care nu-l iubeºte (ºi opera
de artã e dragoste; de aceea în primul capitol în special — „tãrâmul
Bãlei“ — sunt atâtea paginile demne de antologie).

(Vatra, nr. 41, mai 1954, nesemnat, probabil Mircea Popescu)

[Un minunat roman]
La Editura „Colecþia Lectoratului Român“, din Lisabona, a apãrut

romanul d-lui Paul Lahovary „Vântoasele“. Autorul nu e un debutant. D-sa
a publicat în þarã Poezii, Eseuri ºi Note de cãlãtorii, care au fost apre-
ciate ºi elogiate de Principesa Marta Bibescu, Tudor Arghezi, Perpessicius,
Petre Comarnescu ºi alþii. Ultima lucrare a d-lui Paul Lahovary redã
într-un colorit viu moravurile politicei româneºti de altãdatã. Autorul nu
a neglijat de a ne zugrãvi un colþ de viaþã a þãranului român. Romanul
e scris într-un stil pur românesc ºi personagiile sunt bine conturate,
ceea ce denotã talentul autorului. Stãrile sufleteºti ale eroilor sãi sunt
transmise cetitorului cu uºurinþa unui abil meºteºugar al condeiului. Reco-
mandãm cu toatã cãldura citirea acestui minunat roman românesc. 

(„Buletin Cultural Artistic“, Buenos Aires, 1954, nesemnat)
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[O limbã fermecãtor de frumoasã]
Autorul îºi împarte tema în cinci capitole perfect îmbinate prin

care ne reprezintã personajele principale ale romanului. De la început
autorul pare cã vrãjeºte pe cititor cu o limbã fermecãtor de frumoasã,
cu imagini plastice remarcabile, cu o frazã simplã dar plinã de seva poeziei
pure. Cartea te fascineazã ºi n-o mai laºi pânã la ultima paginã. Atunci
ai impresia cã ieºi de undeva de sub pãmânt, sau dintr-un palat de
mãrgean unde ai trãit realitatea unei povestiri. Aci stã marele merit al
d-lui Lahovary, c-a creat cu cel mai simplu material posibil — credinþa
poporului în fantastic, superstiþia — o operã de mare artã. Aproape cã
n-am mai întâlnit de multã vreme asemenea pagini dãltuite în marmurã.
Personajul principal e Ileana Calomfir, fiica profesorului Vasile Calomfir,
protejatã de micuþã copilã de vrãjile Catiþei Odulean, contra relelor ºi
mai ales a Balei, sora Catiþei, mare meºterã în drãcãrii. Straniul per-
sonaj Gaiu, prietenul de mai târziu al profesorului, se oploºeºte pe lângã
ei ºi din diabolica pasiune carnalã pentru Ileana, va încerca sã-i împiedice
nunta ei cu doctorul Andrei ªeran. Mai intervine ºi Dorina, vara ei, care
o invidiazã ºi conlucrã cu Gaiu în acelaºi scop. Ileana stã robitã între
forþa lui Gaiu ºi dragostea Catiþei, oscileazã între ei, unul îi vrea trupul,
cealaltã îi vrea sufletul curat. Trebuie sã se mãrite însã ca sã scape de
puterea vrãjilor ursite de Bala, care totuºi o prinde la izvorul lui Trofim
ºi-i leagã cununiile prin forþa diavolului. Logodna are loc ºi ea se va despãrþi
de bunul Andrei ªeran, care va lua de soþie pe Dorina. Printre invitaþi
la logodna sunt conul Matache Megarici (antipatic, rãu ºi prost, politi-
cian mare, de-o inculturã crasã), preotul satului, rudele lor, ºi ca din
senin, adus de Gaiu, vine ºi „sburãtorul“ Dan Traur care-i va rãpi liniºtea
Ileanei pânã la finele vieþii. În câteva clipe totul este pierdut, un destin
se sfarmã. Ileana îl adora acum pe Dan, ºi cu toate intervenirile diabo-
lice ale lui Gaiu, tot ajung sã se logodeascã, în preaj-ma plecãrii lui Dan,
cu o maºinã aerianã, invenþia lui, dar se prãbuºeºte în ocean în drum
spre Africa, împreunã cu Gaiu pe care-l luase cu el. Cu moartea lui ºi
viaþa Ilenei începe sã se stingã. Trãieºte din amintiri. Moartea Dorinei
împinge pe Andrei, medicul muribundului tatã al Ileanei, spre aceasta,
se cãsãtoresc, au un copilaº, care viseazã sã fie aviator, iarã cei doi
soþi, se întâlnesc iarãºi la Vântoasele, satul fericirii ºi copilãriei plinã de
amintiri, sub ochii duioºi ai Catiþei.

Totul se petrece într-un cadru de datini, eresuri ºi credinþe, pãgâ-
neºti ºi creºtine, într-un sat românesc, unde vom întâlni oamenii cu cali-
tãþile ºi defectele lor. Misticul Calomfir, diabolicul Gaiu, parvenitul Megarici
(cam exagerat în toatã atmosfera de stricãciune politicã descrisã pasio-
nal), visãtorul Dan, blândul Andrei, rãutãcioasa Dorina ºi Ileana, jucãria
destinului implacabil. Descrierile naturii sunt picturale, ceremonialul ploii
sau scena vrãjirii de la fântânã — artistic redate. Întreaga acþiune — con-
dusã cu dibãcie de adevãrat stãpânitor al condeiului.
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Felicitãm pe dl. prof. V. Buescu pentru realizãrile din seminarul
D-sale, cã între atâtea perle româneºti (traduceri) a redat ºi splendidul
roman, cristalin, emoþionant, viabil, al lui P. Lahovary, fãcându-ne o ade-
vãratã bucurie, pentru o carte bunã româneascã din exil.

Oreste Popescu  (Înºir’-te mãrgãrite, nr. 12, oct. — dec. 1953)

[Stil viguros, limbã fermecãtoare...]
În anul 1952, dl. Victor Buescu ne-a fãcut o plãcutã surprizã pub-

licând în Colecþia Lectoratului Român de pe lângã Universitatea din Lisa-
bona, o plachetã de admirabile ºi sguduitoare poeme scrise de doi aut-
entici poeþi români, rãmaºi sã îndure crunta robie a celei mai odioase
stãpâniri din câte a cunoscut istoria poporului nostru.

De data aceasta, dl. Buescu ne serveºte o nouã surprizã, editând
în aceeaºi colecþie, romanul VÂNTOASELE, semnat de dl. Paul Lahovary.

Dl. Paul Lahovary nu este un nume nou pentru cetitorul de litera-
turã. D-sa a abordat mai toate genurile literare, de la poesie ºi pânã
la însemnãrile de cãlãtorie, trecând prin nuvelã ºi eseu, remarcându-se
dintru început ca un scriitor de reale posibilitãþi, stãpân pe un stil vigu-
ros ºi utilizând o limbã fermecãtoare.

Înmãnunchind toate aceste calitãþi, romanul „Vântoasele“ este
poate una dintre cele mai reuºite realizãri a d-lui Lahovary ... Odatã
începutã lectura, cititorul pluteºte în apa limpede a celui mai neaoº lim-
baj românesc. Lectura acestui roman, o spunem sincer, este o ade-
vãratã desfãtare. Descrieri admirabile, tablouri atât de colorat redate
încât imaginea lor îþi apare atât de vie încât te strãmutã în lumea în
care am trãit cu toþii altãdatã. Sunt acele peisagii româneºti, specific
româneºti, pe care nu le mai întâlneºti niciunde ºi pe care dl. Lahovary
le picteazã în cuvinte alese ºi pline de farmec. În special partea întâia
a romanului, intitulatã „Tãrâmul Bãlei“, este atât de su-gestivã ºi atât
de puternicã, iar îmbinãrile basmului cu realitatea atât de mãiestru întreþã-
sute, încât e imposibil sã nu te simþi antrenat, captivat chiar, de lec-
turã. (Vers, anul IV, nr. 2 — 3, 1954)

[Un nou roman în exil]
Am primit la redacþie „Vântoasele“, roman de excelenþã literarã,

datorit d-lui Paul Lahovary. Lucrarea, cuprinsã într-un elegant volum de
200 de pagini, a apãrut în Colecþia Lectoratului Român de la Universi-
tatea din Lisabona ºi e tipãritã la casa de Editurã „Fernan-des“, în decem-
brie 1953.

D-nul Lahovary nu este un luceafãr nou pe firmamentul literaturii
româneºti. D-sa a publicat mai multe lucrãri în þarã ºi a fost rãsplãtit
cu înalte aprecieri din partea criticilor literari.

(Foaia poporului, USA, 1954, nesemnat)
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EXCERPTA

Câteva mãrturii despre autor

TUDOR ARGHEZI: „... cãderea neaºteptatã a petalelor Dv.,
într-un timp când florile sunt veºtede ºi încâlcite, a pogorât în odaia
mea un val de prospeþimi vioaie. Îmi permit sã vã felicit pentru linia supe-
rior nivelatã la care v-aþi menþinut. Pentru un scriitor e o biruinþã.“

(Scrisori, 19 octombrie 1936)
VICTOR BUESCU: „... Pagini admirabile. O prozã savuroasã, cum

n-am mai citit în exil. E o prozã de România Mare de ieri ºi de mâine.“
(Scrisori, 22 februarie 1953)
PETRU COMARNESCU: „... însuºiri neobiºnuite: înþelegerea ºi

respectarea formei, simþul ritmului, cultul imaginilor miºcate de simþire,
o anumitã disciplinare a jocului sentimentelor, prin intervenþia
cunoaºterii ºi a humorului.“

(Rampa, 27 iunie 1938)
CONSTANTIN-VIRGIL GHEORGHIU: „... o subtilã virtualitate de

scriitor, care ºtie surprinde caracterele specifice mediilor ºi ale person-
agiilor ce formeazã acþiunea nuvelei, ºi eroii ei.“

(Timpul, 22 ianuarie 1941)
PERICLE MARTINESCU: „... revelaþia unui scriitor cu mari

resurse stilistice ºi cu o ascuþitã conºtiinþã a produsului artistic. Un artist
care cautã sã-ºi creeze, în mijlocul lumii în care trãieºte, o altã lume,
mai domoalã, mai încãrcatã de poezie. Proza lui i-ar fi plãcut, desigur,
lui Matei Caragiale — ºi, în orice caz, genul în care poate fi definit se
situeazã de-a dreptul sub «Craii de Curtea Veche», de unde se pare cã
Paul Lahovary ºi coboarã. Asta, bineînþeles, spre mai marele lui merit.“

(Vremea, 2 februarie 1941)
G. C. NICOLESCU: „... Materialul ºi limba literarã stau la dispo-

ziþia d-lui Paul Lahovary. Mai presus de toate, d-sa are darul de a scrie,
de a transmite neforþat ceea ce gândeºte, de a atrage cititorul ºi de
a utiliza uneori cu mare meºteºug limba româneascã.“

(Chemarea Vremii, 15 ianuarie 1941)
MIHAI NICULESCU: „... Domnul Paul Lahovary cunoaºte afinitãþile

profunde ale cuvintelor. Ele se desfatã în priza d-sale cu un soi de lene
voluptoasã ºi satisfacþie nemãrturisitã de a fi scãpat blestemului care
le destinã corupþiei, odatã cu înþelesurile ce sunt silite sã comunice.“

(Universul, 1 ianuarie 1941)
PERPESSICIUS: „... Întru totul o revelaþie. Dã pe faþã un talent

variat, care nu-ºi limiteazã subiectele într-un plan al inspiraþiei ºi a cãrui
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gamã de expresie este de asemeni variatã. Râvna d-sale de diversitate,
aºa de evidentã, nu s-ar împãca cu recomandaþii ºi cu li-mitãri de ori-
zont, dar ceea ce e sigur este cã pe ªoimana Iazului o putem socoti
de pe acum drept opera unui maestru al genului.“

(Acþiunea, 24 mai 1941)
AL. RAICU: „Limba este entuziasmantã. Autor de mari posibi-

litãþi, împletind magistral peisagiul romantic cu cel naturalist ºi coborând
ca-ntr-o fântânã minunatã în viaþa interioarã a eroilor lui.“

(Seara, 5 ianuarie 1941)
OCTAV ªULUÞIU: „Paul Lahovary este un scriitor care promite

foarte mult, scrie cumpãtat ºi chiar ºi stilul sãu e clasic. Scrie frumos
fãrã sã fie un stilist, fãrã sã fugã dupã efecte. Salut cu mare încredere
în Paul Lahovary un talent care poate sã ne dea pe viitor o prozã epicã
de certe posibilitãþi.“

(Gândirea, 25 februarie 1941)
BARBU THEODORESCU: „... stilul se impune prin simplitate, sim-

plitatea aleasã a clasicului. Prin puterea de zugrãvire a lumii boiereºti
dispãrute, cunoscutã atât de bine de autor ºi din care ºtie sã aleagã
esenþialul, cum ºi prin stilul adecvat ce ºi l-a însuºit, dl. Paul Lahovary
poate ocupa un loc unic în literatura româneascã.“

(Vremea, 23 februarie 1941)
Principesa MARTHE BIBESCO: „Aveþi darul marelui portretist,

cu trãsãtura care trebuie pentru a sesiza caracterul. Tot ce am citit
mi-a plãcut, m-a fermecat. Darul poetic pe care îl aveþi ºi sensul reli-
gios al vieþii m-au sensibilizat, de asemenea. Am recunoscut aici aceastã
stranie voce a sângelui, atât de emoþionantã. În acest caz, ea ajunge
pânã la mine în stare aproape purã.“

(Scrisori, 14 septembrie 1939)
SEVER POP: „Mã grãbesc sã-þi mulþumesc sincer pentru tri-

miterea frumosului volum Vântoasele si sã te felicit calduros pentru
aceastã merituoasã si continuã strãdanie în campul literaturii noastre.

Meritul d-tale e mult mai mare decât îþi dai seama acum, ºi aceas-
ta fiindcã a scrie în româneºte în exil e un act de încredere în soarta
neamului nostru ºi o strãlucitã pildã de cum se frãmântã limba noas-
trã în contact zilnic cu oameni care vorbesc alte limbi.“

(Scrisoare, 9 februarie 1954)
IRINA PETRAª: „Apãrut în 1953, „Vântoasele“, romanul lui Paul

Lahovary este construit în jurul motivului Zburãtorului într-o prozã cu
irizãri fantastice amintind de Mircea Eliade sau Vasile Voiculescu.“

(1990, din ediþia „Vântoasele“, de unde am cules aceste excerp-
ta, de mai sus)
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