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MARCEL
ADERCA

„Scrisul – o constant\ a sufletului“
Marcel Aderca, fiu ascultãtor, a încercat iniþial sã îmbrãþiºeze
o meserie practicã, aºa cum l-a sfãtuit tatãl sãu, împãtimitul
scriitor F. Aderca. ªi-a îndreptat paºii spre Facultatea de
Arhitecturã, unde a dat examen de intrare, ºi spre cea de Textile,
ale cãrei cursuri le-a urmat timp de doi ani, pânã a fost
îndepãrtat de legile rasiale, dar tot în lumea literelor ºi-a împlinit
destinul, devenind un cunoscut tãlmãcitor din literatura
francezã. Sfatul tatãlui nu a lipsit nici în acest domeniu ºi a
fost unul de cãpãtâi. I-a spus cã pentru a realiza o bunã lucrare
literarã, traducãtorul trebuie sã îndeplineascã trei condiþii: sã
aibã talent, sã traducã în limba maternã ºi sã cunoascã foarte
bine limba din care traduce. Punând în valoare scrierile unor
autori strãini, Marcel Aderca nu a uitat sã facã acelaºi lucru ºi
cu opera tatãlui sãu, îngrijind câteva ediþii pentru apariþie.

AVRAM CROITORU: - Drumul pe care l-aþi
ales a fost influenþat de mediul familial?
MARCEL ADERCA: - Bineînþeles. Eu mi-am
trãit copilãria între scriitori, iar tatãl meu asta a
fãcut toatã viaþa: a scris. Faptul cã era funcþionar
la stat a fost determinat doar de necesitatea de
a-ºi întreþine familia.
- A fost ºi ziarist.
- Colabora la „Adevãrul“, la „Cuvântul
liber“…
- Asta în Bucureºti. Dar ºi la gazeta localã…
- Noi suntem craioveni…
- ªtiam cã tata s-a nãscut în 1891, la
F.
Puieºti, lângã Bârlad.
- Dar liceul l-a fãcut deja la Craiova, unde se
mutase familia ºi unde aveam sã vãd ºi eu lumina
zilei, în ianuarie 1920. Cu liceul tatei a fost o
poveste. Pe când era în ultima clasã, la o lucrare
scrisã despre decãderea Imperiului Roman, a
folosit multe din cunoºtinþele cãpãtate prin
lecturã ºi a luat nota 10. Cel care era premiantul
clasei a protestat ºi a ieºit un mare tãrãboi pentru
cã el luase doar 9, iar Froim Aderca l-a depãºit.
- Nu Felix Aderca?
- Vreau sã fac o precizare: tata nu a semnat
niciodatã Felix, ci doar cu iniþiala prenumelui „F“. Criticul Eugen Lovinescu i-a spus Felix, cãci,
la al sãu cenaclu, avea obiceiul sã gãseascã
pseudonime unor scriitori.

Ceea ce am ºi fãcut în 1987, cu cele 22 de mape
cu manuscrise ºi fotografii.

*

- În cartea „F. Aderca ºi problema evreiascã“,
pe care aþi scris-o, amintiþi, în mod special, o
discuþie cu tata, care a avut loc în anul 1945.
- Discuþia a pornit de la
Lecþii
procesul criminalilor de rãzboi.
Eu susþineam cã trebuie
de viaþã
pedepsiþi exact aºa cum au
procedat ºi ei, dar tata mi-a demonstrat cã dacã
ne folosim de aceleaºi arme nu mai este nici o
deosebire între noi ºi ei, cã trebuie judecaþi
omeneºte, obiectiv ºi nu vindicativ. În altã ordine
de idei, discutând despre literaturã, el îºi afirma
cu tãrie credinþa cã-i perfect posibil sã fii un
Împreunã
cu tata
la Buºteni
(august 1937)

*

- Despre F. Aderca,
George Cãlinescu spunea
cã „la «Sburãtorul» era
acela care avea curajul de
a lua o atitudine imediatã, cãreia apoi stãpânul
casei îi dãdea iscãliturã ºi peceþi“.
- Au scris rânduri elogioase despre tata mai
mulþi confraþi - Arghezi, Phillipide, Lovinescu,
Perpessicius, Vladimir Streinu, Mihail
Sebastian…
- Aceºtia i-au fost ºi prieteni?
- Unii dintre ei. Cu Sebastian a fost coleg, ca
profesor la Colegiul „Onescu“, unde tata a predat
estetica. Ei discutau ore întregi când Sebastian
venea la noi acasã. Locuiam pe lângã Ciºmigiu,
nu departe de Eugen Lovinescu, cu care tata
fãcea zilnic plimbãri pe aleile parcului. Uneori, îi
însoþeam savurând opiniile lor despre viaþa
literarã. Prin 1928, tata a lucrat cu Tudor Arghezi
ca secretar literar la „Bilete de papagal“. Þin minte
un concediu la Mangalia, unde familiile noastre
erau mult timp împreunã. La noi acasã veneau,
în agreabile vizite, scriitorii Ticu Arhip, Anton
Holban, Cella Serghi, Lucia Demetrius, H. Bonciu.

Colegi
de breaslã

- Tata scria literaturã ca un funcþionar.
- Adicã?
- Sã vã explic. La ora 8 era la masa de scris
(vorbesc de perioada de dupã ce s-a pensionat).
Punea ceasul sã sune ºi scria timp de o orã dupã
care fãcea o pauzã de 15
Procesul
minute. Cu o precizie
matematicã fãcea asta în
de creaþie
fiecare dimineaþã, iar dupãamiaza era dedicatã lecturii. Nu se putea discuta
cu el când era pus pe scris. Totul mergea de parcã
îi dicta cineva, nu se oprea, nu ºtergea.
- O idee bine gânditã e uºor de exprimat.
- Exact! Înainte de a se aºeza la masa de scris,
avea în cap toatã foaia sau capitolul sau chiar
lucrarea în întregime.

*

- Aþi fost martor la procesul de creaþie al
romanelor lui F. Aderca.

Marcel Aderca, Paraschiva ºi Tudor Arghezi, F. Aderca,
Al. T. Stamatiad cu soþia ºi Sanda Movilã între copiii lui Arghezi
(Mangalia, 22 august 1936)

- Care scriere a considerat-o mai izbutitã?
- Susþinea cã „A fost odatã un imperiu“ este
romanul sãu cel mai bun.
- Vã dãdea sã-i citiþi romanele în manuscris?
Doar eraþi absolvent al Facultãþii de Litere ºi
redactor la Editura pentru Literaturã Universalã.
- Niciodatã, nimeni nu i-a citit lucrãrile pânã
la tipar. Nici rude, nici prieteni. Era o problemã
prea intimã. Scrisul era o parte din sufletul lui.
- ªi v-aþi îngrijit ca sã nu se piardã aceastã
parte a sufletului sãu.
- În testamentul lui F. Aderca se menþiona cã
îmi lasã mie toatã arhiva sa literarã pentru ca sã
o folosesc cum cred de cuviinþã ºi, atunci când
voi considera, sã o donez Academiei Române.

scriitor român ºi, totodatã, un evreu care nu se
dezice de sine. Pentru mine, acele discuþii au fost
adevãrate lecþii de viaþã. Ca de altfel ºi multe
dintre aforismele sale. De pildã, cel în care spune:
„Când îmi mãrturiseºte în tainã cã e filosemit, mã
cuprinde o bãnuialã. L-aº prefera indiferent“. Un
permanent îndrumar pentru cariera mea de
traducãtor mi-au fost sfaturile sale preþioase.

*

- Multe decenii aþi lucrat în cadrul unor edituri.
Ce colegi, ce prieteni aþi avut?
- Dintre cei mai apropiaþi, se cuvine sã-l
amintesc pe Paul Celan, întrucât prietenia ºi camaraderia celui care avea sã devinã cel mai mare poet
german al generaþiei sale e firesc sã mã onoreze.

- Cum l-aþi cunoscut?
- În anul 1945, eram redactor la Editura
„Cartea Rusã“ ºi preºedintele comitetului sindical al editurii. În vara acelui an, prietenul ºi fostul
meu coleg de facultate, poetul Petre Solomon,
mã viziteazã la editurã împreunã cu Paul Celan,
o recentã cunoºtinþã a lui, întrebându-mã dacã
n-aº putea, în calitatea pe care o aveam, sã le
facilitez angajarea ca redactori. ªi aºa am fãcut,
iar de atunci dateazã priePrietenia
tenia mea cu Paul Celan. Ne
era superior tuturor atât prin
lui Paul
calitatea literarã ºi intelecCelan
tualã, în general, cât ºi, în
special, prin cunoºtinþele de limba rusã, limba
germanã ºi cea francezã. Tânãrul Paul Celan, abia
sosit de la Cernãuþi, pentru care cumplita dramã
a asasinãrii propriilor pãrinþi de cãtre naziºti era
încã resimþitã cu deosebitã acuitate, a avut ºansa
sã fie înconjurat ºi îndrãgit la Bucureºti de niºte
tineri, evrei ca ºi el, dar plini de vitalitate ºi de
optimism, a cãror dragoste de viaþã explodase
în urma faptului cã abia scãpaserã de un
înfiorãtor coºmar: condamnarea la moarte a
tuturor cu data execuþiei nefixatã. În 1947, cu
câteva luni înainte de plecarea lui definitivã în
Occident (prin trecerea frauduloasã a frontierei),
cu ocazia zilei mele de naºtere, mi-a dedicat
o poezie. A fost cel mai preþios cadou pe care
l-am primit, dar pe care - întrucât l-am pierdut,
deºi l-am cãutat, zadarnic, ani de zile - mi-e
limpede cã, probabil, nu l-am meritat.

*

- Aþi tradus cãrþile multor scriitori - Jean
Giono, Albert Camus, André Maurois, Nikos
Kazantzakis, Hervé Bazin, Jules Romains,
Romain Gary. Pe care dintre ei l-aþi cunoscut?
- Dintre numeroºii scriitori ale cãror opere
´
le-am tradus, aº dori sã mã opresc puþin la Eugene
Ionesco. ªi asta nu doar pentru cã a fost de departe
autorul meu preferat, ci pentru cã am avut fericitul
prilej sã-i fiu oaspete. Ocazia
Acasã
s-a ivit în primãvara anului
´
1974, când am fost pentru la Eugene
prima oarã în Franþa, la fiica
Ionesco
mea, cãsãtoritã cu un cetãþean francez ºi domiciliatã la Paris. Discuþia cu
Ionesco s-a purtat în limba francezã. Dupã cum
se ºtie, marele dramaturg s-a nãscut la Slatina,
în 1912, dintr-o mamã franþuzoaicã evreicã ºi un
tatã român. În decursul anilor, l-a cunoscut ºi a
scris despre F. Aderca. Dupã ce am ajuns în
Franþa, i-am fãcut o vizitã la domiciliu pentru a-l
cunoaºte ºi a-l consulta cu privire la titlul unei
piese ºi la câteva pasaje greu traductibile. Am
stat de vorbã ore întregi, în special despre situaþia
literaturii ºi a literaþilor din România sub regim
comunist. La un moment dat, în salonul unde
stãteam de vorbã ºi-a fãcut apariþia menajera
casei, fãcându-se cã trebãluieºte prin camerã.
´ Ionesco mi-a fãcut semn din priviri sã
Eugene
fiu atent la ce vorbesc, iar el a schimbat subiectul
invitându-mã sã iau masa de prânz, a doua zi,
alãturi de soþia sa ºi de fiica lor.

*

Aºa cum este firesc, Marcel Aderca a
moºtenit unele deprinderi de la tatãl sãu.
Dintre acestea, dupã cum a reieºit cu
pregnanþã din convorbirea noastrã, cultul
pentru cuvântul tipãrit se aflã la loc de
cinste. ªi pentru cel ce a fost F. Aderca ºi
pentru fiul sãu, literatura, scrisul s-a dovedit
o constantã a sufletului.
AVRAM CROITORU

cãror înflorire în planul istoriografiei
evreieºti s-a datorat existenþei acestui
Centru: dr. Lya Benjamin, dr. Hary
Kuller. Lor li s-au adãugat, în timp, alþi
intelectuali evreo-români de prestigiu:
„Domnu’ Radio“ - Eugen Preda z.l. (cel
de-al doilea director al C.S.I.E.R.), prof.
dr. Ion ªerbãnescu º.a. Începutul de
drum al instituþiei avea de înfruntat
condiþii „maºtere“, observa scriitorul
Dumitru Hâncu (directorul actual al Centrului de istorie): nu exista
o cercetare sistematicã a istoriei evreilor din România documente
importante referitoare la evrei erau scoase din circuitul public
trebuia alcãtuit un fond documentar ºi fiºatã presa evreiascã
din trecut etc. Profesorul Alexandru Vianu ºi echipa lui au purces
la fapte: refacerea sinuosului drum împreunã al unei istorii de peste
ºase secole. Aºa s-a ajuns, printr-o trudã de zece ani, la realizarea
primului corpus al istoriei evreilor din România, secolele XVIII-XIX:
„Izvoare ºi mãrturii ale istoriei evreilor din România“ (I.M.E.R.),
apãrute, succesiv, în 1986, 1988, 1989.
Profesorul Alexandru Vianu a vãzut înfiriparea, primele realizãri,
dar n-a apucat sã vadã împlinirea Centrului de istorie, devenit azi
important for ºtiinþific naþional ºi internaþional, locul în care a fost
realizat primul fond documentar al Holocaustului în România, în
care au crescut ºi cresc generaþii de cercetãtori, evrei ºi neevrei,
dornici sã-ºi ducã la bun sfârºit misiunea lor de sfetnici ai Cetãþii.
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Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România

Când l-am cunoscut, profesorul Alexandru Vianu era unul
dintre puþinii intelectuali care, în anii aceia, nu traversau vizavi
când treceau prin faþa Templului Coral. Locuia, undeva, pe strada
Paris, într-o vilã construitã, cred, la începutul secolului trecut. Am
intrat într-o camerã de lucru clasicã: pereþi tapetaþi de cãrþi, birou
cu maºinã de scris, maldãre de ciorne cu tãieturi, ºtersãturi, reveniri
fãcute de mânã. „Am un vis“, mi-a mãrturisit. „Sã pun «pe picioare»
un institut de istorie evreiascã. Crezi cã m-ai putea ajuta?“. I-am
rãspuns cã, nefiind istoric, n-am cum sã mã angajez într-un
asemenea proiect. Dar cuvintele lui îmi revin în memorie, ori de
câte ori particip la aniversãrile Centrului pentru Studierea Istoriei
Evreilor din România ºi care, poate, ar trebui sã poarte numele
iniþiatorului sãu.
Sunt 12 ani de când profesorul Alexandru Vianu a trecut în
Lumea-De-Dincolo. Stã scris în „Pirkei Avot“: mai importantã este
ziua morþii decât ziua naºterii. Fiindcã atunci se trage linie ºi se face
bilanþul: cum ne justificãm perindarea pe Pãmânt? Azi, expansiunea

studiilor de iudaism ºi istorie a evreilor în România, ca ºi în întreaga
Europã, a devenit loc comun: atât din nevoia de definire a conºtiinþei
de sine europene, având la temelie simbioza elenism-iudaism, cât ºi
din nevoia de a medita despre Holocaust, totalitarism, filiaþia nazismterorism. Dar atunci, în 1976, fondarea unui Centru de Istorie a
Evreilor români era un act de rezistenþã spiritualã, de vizionarism,
de veritabilã mutaþie de mentalitate în a recepta trecutul din unghiul
prezentului ºi în propensiunea viitorului. Trecutul evreiesc - parte
din trecutul României - era subiect tabu în mediile universitare ºi în
discursurile politice. Dacã maghiarii ºi germanii erau mãcar
nominalizaþi, evreii intrau la categoria „ºi alþii“.
Susþinut puternic de ªef Rabinul Rosen, profesorul Vianu a
acceptat provocarea cu optimism lucid ºi, astfel, în aprilie 1976 se
inaugura Centrul. (Prima sesiune de comunicãri avea sã se deruleze
un an mai târziu). Printre membrii fondatori se aflau oameni care
îºi fãuriserã „un nume“ la acea datã, regretaþii Sergiu Stanciu,
întâiul director al Centrului, I.M. ªtefan, Iþic Kara; dar ºi oameni a
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