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Abstract 

This work wants to prove how the theme of provisionality manages to bring cursivity and 

coherence in  Gabriela Adameșteanu's literary work. It is tried to assay the offering of an answer at 

the question: wherefrom takes the theme of provisionality the radiant force on the whole narrative 

architecture? The answer comes from exploring the existential and obsessional universe of this 

literary work. Provisory is the space in which the clandestine love is consumed, and also, provisory 

is the clandestine love itself. The time of the history proves itself to be provisory, because of the 

repeated approaches and gateways from a period of time which marks out only contrasts. Certain 

characters feel that provisory is their incorporation in a system that they hope can be itself 

provisory. Provisory is the silence and the extreme disorder. The acceptance of the humiliation and 

breakthrough. The feeling of solidarity between people sometimes seems to be so authenticjust 

because it is itself, provisory. The good mood is provisory, in the same way that the masks people 

wear in society and also in the life couple are provisory. Including also some elements that are in a 

close relationship with the resistence of oneself to the circumstance, elements such as the 

forgetfulness and break-up, which are also provisory. It will be proved that this creative obssesion 

determined the author to write all her books taking this theme into consideration. So, we can not 

speak about a fortuitous recurrence, dictated of a fixed mental preoccupation. It is about the flow 

itself, the fluency, the hidden indetermination of something creative, always on moving and 

metamorphosing. 

 

Rezumat 

Lucrarea de față își propune să demonstreze cum anume tema provizoratului reușește să 

dea cursivitate și coerență operei Gabrielei Adameșteanu. Se încearcă să se ofere un răspuns la 

întrebarea: de unde își ia amintita temă a provizoratului forţa iradiantă asupra întregii arhitecturi 

narative? Răspunsul decurge din exporarea universului existențial și obsesional al operei de față. 

Provizoriu e spaţiul în care se consumă iubirea clandestină, cum, de altfel, provizorie este iubirea 

clandestină în sine. Durata istoriei se dovedește provizorie, în sensul repetatelor intrări și ieșiri 

dintr-un timp care propulsează doar contraste. Anumite personaje resimt că provizorie e și 

integrarea lor într-un sistem despre care speră că este el însuși provizoriu. Provizorie e liniștea și 

dezordinea extremă. Acceptarea umilinţei și răbufnirea. Sentimentul solidarităţii dintre oameni 

pare uneori cât se poate de autentic tocmai pentru că e, în esenţă, provizoriu. Starea de bine e 

provizorie, după cum măștile purtate de indivizi în societate și chiar în cuplu sunt provizorii. Până 

și unele elemente care ţin de rezistenţa individului la mediu, precum uitarea sau căderea, sunt, de 

asemenea, provizorii. Se va demonstra că această obsesie creatoare a făcut-o pe autoare să-și scrie 

aproape toate cărţile prin raportare la această temă. Deci nu se poate vorbi despre o recurenţă 

întâmplătoare, dictată de o preocupare mentală fixă. E vorba de însăși curgerea, fluenţa, 

indeterminarea tainică a ceva mereu creator, mereu în mișcare și metamorfoză. 
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Reconfigurarea ficţională a realităţii 

Una dintre cele mai importante teme ale operei Gabrielei Adameșteanu este cea a 

provizoratului. Ea se regăsește nu doar în majoritatea romanelor, dar și în scrierile memorialistice, 

confesive. Prin această temă mereu rescrisă, se ajunge la o coerenţă desăvârșită a tuturor 

componentelor operei. Autoarea nu lasă nimic în afara proiectului său, face în așa fel încât o 

structură aparent independentă să răspundă alteia cu aceleași trăsături de autonomie părelnică. 

Această coerenţă conduce către o reconfigurare ficţională a realităţii. Realul lumii Gabrielei 

Adameșteanu e mai intens și mai autentic decât realitatea prozaică a vieţii. De altfel, Paul Cernat, 

întrebându-se cum poate fi recunoscut un mare scriitor afirmă că: „îl recunoști atunci când, 

recitindu-l, impresia de real a universului său devine mai intensă decât realitatea înconjurătoare, 

când devine realitatea ta, în care simţi mereu nevoia să revii, pentru a nu o lăsa să treacă. Atunci 

când ai impresia că nu literatura «imită» viaţa, ci viaţa e ca-n literatura lui” (CERNAT, 2008, 21). 

Dar cum se realizează reconfigurarea ficţională a realităţii? Cum realul lumii acestei 

autoare devine mai intens și mai autentic decât realitatea prozaică a vieţii? De unde își ia amintita 

temă a provizoratului forţa iradiantă asupra întregii arhitecturi narative? Care este algoritmul, 

principiul de funcţionare a acestei opere, în drumul ei spre „închidere”, spre rotunjire și împlinire? 

Voi încerca să răspund acestor întrebări prin analiza romanului Provizorat (2010), scriere care, după 

cum este și de așteptat, concentrează și comunică cel mai bine universul obsesional al Gabrielei 

Adameșteanu, marcat de tema amintită. 

 

Lumi provizorii 
Provizorat reactualizează și modernizează romanul postbelic, cu toată forţa acestuia, și 

impune anumite teme care, în anii 1960-1970, erau fie subiecte tabu, fie nu puteau fi tratate decât 

într-o manieră oblică. Din acest punct de vedere, Gabriela Adameșteanu beneficiază de întreaga 

libertate de a-și trata temele și subiectele fără a mai apela la „strategii subversive”. Totuși, ea alege 

uneori să mimeze imposibilitatea de a spune lucrurile până la capăt, în manieră deschisă, deoarece, 

numindu-le explicit, acestea ar pierde ceva din capacitatea lor de a ilustra o lume complicată și 

paradoxală, lumea regimului totalitar. Provizorat nu este un roman revanșard. Nu găsim nicăieri 

fervoarea de a acuza și de a supune unei judecăţi morale absolute faptele de viaţă din comunism. 

Nici vorbă de așa ceva. Autoarea procedează mult mai subtil, lăsându-și personajele să se 

autodefinească și, concomitent, le supune unui examen dificil – perspectiva celuilalt. Astfel, 

majoritatea protagoniștilor se definesc prin relaţia lor cu societatea, prin modul lor de a acţiona în 

anumite situaţii și prin felul în care se lasă oglindiţi și analizaţi de către ceilalţi.   

În contextul operei Gabrielei Adameșteanu, Provizorat  poate fi considerat, din anumite 

puncte de vedere, o continuare, o împlinire a cărţii de debut. Dar asta doar în sensul reluării unor 

personaje și a dispunerii cronologice a unor evenimente. Pentru că, prin aproape tot ceea ce ţine de 

romanesc, cartea e cu totul și cu totul altceva. Se poate observa cu ușurinţă că tehnica narativă e 

diferită; inclusiv modalitatea de expunere trece de la persoana I la cea de-a III-a. Dar nu numai 

aceasta. Felul în care personajele prind consistenţă e altul. Liniaritatea devine discontinuitate și 

perspectivă multiplă. Naratorul se pătrunde de vocea personajelor, fără să le știrbească din 

identitate. Le ajută să se exprime singure, după cum am mai spus, dar într-o ramă a omniscienţei 

care controlează totul discret. Din această perspectivă, Provizorat e mai apropiat de Dimineaţă 

pierdută – prin verticala timpurilor aduse într-un singur plan și prin istoriile de familie care 

contează foarte mult în economia romanului – și de Întâlnirea – printr-o componentă a subiectului, 
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lumea în care „dosarul” contează. Despre relaţia dintre Drumul egal... și Provizorat, Sanda Cordoș 

notează că „romanul formării sentimentale a unei tinere (cum ar putea fi, succint, definit romanul de 

debut) lasă locul acum unei proze a maturităţii feminine. Cu o naraţiune situată aproximativ un 

deceniu mai târziu, Provizorat investighează destinul Letiţiei Arcan în anii ’70. Sub alte forme, 

cenușiul, golul și lipsa de orizont ale vieţii de altădată continuă să fie prezente” (CORDOȘ, 2012). 

Aș adăuga la cele spuse de Sanda Cordoș faptul că, dacă în Drumul egal al fiecărei zile  

protagoniștii erau conduși până în anumite puncte clare ale destinelor lor, în romanul de faţă această 

convenţie dispare. Aproape totul rămâne provizoriu. De altfel, termenii „provizoriu” – „provizorat” 

controlează semantica romanului, amplificând-o pe măsură ce dimensiunea realului intră în dispută 

cu situaţia fiecărui ins în parte.  

Provizoriu e spaţiul în care se consumă iubirea clandestină, cum, de altfel, provizorie este 

iubirea clandestină în sine. Durata istoriei se dovedește provizorie, în sensul repetatelor intrări și 

ieșiri dintr-un timp care propulsează doar contraste. Anumite personaje resimt că provizorie e și 

integrarea lor într-un sistem despre care speră că este el însuși provizoriu. Provizorie e liniștea și 

dezordinea extremă. Acceptarea umilinţei și răbufnirea. Sentimentul solidarităţii dintre oameni pare 

uneori cât se poate de autentic tocmai pentru că e, în esenţă, provizoriu. Starea de bine e provizorie, 

după cum măștile purtate de indivizi în societate și chiar în cuplu sunt provizorii. Până și unele 

elemente care ţin de rezistenţa individului la mediu, precum uitarea sau căderea, sunt, de asemenea, 

provizorii. Individul, ca fiinţă vulnerabilă și aflată în puterea unui destin schimbător aparţine lumii 

la modul provizoriu. Amintind de componenta istorică a romanului, atât de bine realizată, Unirea 

Principatelor apare și ea, cum altfel decât provizorie: „La acel sfârșit de ianuarie 1941 era o vreme 

incredibil de caldă. Adia un aer proaspăt, trotuarele erau umede de la ceaţa dimineţii, în grădină 

răsăriseră ghiocei și colţi de iarbă, înșelaţi de primăvara provizorie”( ADAMEȘTEANU, 2010) sau 

„Graţiat în ultimul moment, după intervenţia lui Bodnăraș, și-a făcut autocritica, mulţumind 

Partidului pentru marea șansă a muncii de jos, unde fusese trimis. Plecase pe șantierul de la Onești, 

pe un post modest, convins că este vorba doar de o cădere provizorie”(ADAMEȘTEANU, 2010)  

sau „Dar cei 22 de ani ai lui îl fac pe Sorin să-i privească detașat, din afară. Uneori chiar zâmbește, 

având impresia unui dialog cu cineva care, ca și el, aparţine altei lumi și a nimerit aici doar 

întâmplător. Întâmplător și provizoriu” ( ADAMEȘTEANU, 2010). 

 

Prezentul, un „dosar” deschis 

Scrisul Gabrielei Adameșteanu degajă forţă și rafinament în proporţii egale. Forţa vine 

dinspre caracterul lumilor pe care le restituie plenar și subtil. Romanul de faţă cuprinde câteva 

cronici de familie, toate capabile să păstreze în ele însele istoria socială trăită, suportată de 

protagoniști. Iar istoria decantează caractere și atitudini. Din acest motiv, cele mai memorabile 

personaje vin dinspre această zonă a conflictelor oarecum anulate de timp. Trecutul legionar al 

familiei Branea face ca prezentul să fie un „dosar” deschis, nu atât pentru Letiţia, cât pentru soţul ei, 

Petru Arcan. Aspectul acesta provizoriu nu afectează, totuși, ascensiunea relativ minoră a Letiţiei în 

lumea literară. 

 Cronica familiei lui Sorin are și ea relevanţă pentru prezent, dar altfel. De fapt, în cazul de 

faţă, vorbim despre două cronici împletite. Una a familiei biologice, cealaltă a familiei adoptive. 

Într-un anumit sens, adopţia lui Sorin îi șterge acestuia dosarul din urmă, dosar ce i se restituie, 

bineînţeles, sub altă formă, cu altă relevanţă. Nelly și Virgil Olaru pot fi consideraţi agenţii unei 

mentalităţi, fără ca asta să însemne că sunt reduși doar la această calitate. Din contră, ei au memoria 

mai multor lumi (politice) la care se raportează, mai ales prin memoria afectivă, dublată de analizele 

inerente. Secvenţele din copilăria și tinereţea unor protagoniști formează un puzzle aparent 

incomplet, dar cititorul poate reface lesne cronologia și complexitatea unor evenimente prin alte 

resurse ale romanului – de pildă, relatarea lui Sorin către Letiţia, care cuprinde interpretările și 

completările lui. Interesant este faptul că multe dintre personajele cărţii sunt foarte vii, deși 

existenţa lor în scriere este integrată în povestirile altora. Acesta este meritul autoarei, care reușește 

să creeze naratori secundari puternici, dar liberali în raport cu protagoniștii propuși. Așadar, un 
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narator discret, doi naratori secundari și foarte multe episoade aparent dispersate. Iată, de pildă, un 

portret al lui Sorin Olaru: „Sorin ajungea tot primul și aducea cozonac ori fursecuri pentru cafeaua 

la care se comentau finalele europene de fotbal, filmele, bancurile curente. Iar el se învârtea ca un 

dirijor cu experienţă care prinde orice sunet disonant, erau totdeauna multe femei și talentul lui 

diplomatic, navigând printre umorile lor, era pus la grea încercare. Îndura cu o umilinţă creștinească 

reproșuri prostești, dar în sinea lui fierbea și nemulţumirea avea să izbucnească mai târziu”( 

ADAMEȘTEANU, 2010). La concurenţă cu acest portret naratorial principal se află numeroasele 

însemnări ale naratorului secundar Letiţia, care îl surprinde pe Sorin în mai multe ipostaze. De 

multe ori, la sfârșitul unor astfel de secvenţe, Gabriela Adameșteanu reunește toate instanţele 

narative în același plan și trage complet cortina peste scenele cu pricina: „S-a necăjit atunci că 

pierduse actele odată cu servieta. Dar, în timp, avea să își dea seama că oricum n-avea să ia pensie 

pentru anii lucraţi la Standard Oil/Stern. Se convinsese singur că Dumnezeu l-a ajutat să piardă 

acele hârtii și așa a scăpat să fie arestat ca spion imperialist și să moară sub tortură, ca prietenul lui, 

Traian Branea. Oricum, pensia la care visa, în ultimii ani, când abia se mai târa spre serviciu, n-a 

mai apucat-o”( ADAMEȘTEANU, 2010). 

 

Luciditate și memorie 

Relaţia dintre Letiţia și Sorin îmi pare o formă de exersare a lucidităţii, dar cu o nuanţă ușor 

paradoxală. Refugiu în/prin luciditate. Fiecare încearcă să-i livreze celuilalt o altă imagine despre 

sine, fiecare încearcă să-i descopere celuilalt partea nevăzută. În roman, conversaţia ce pare 

continuă dintre Letiţia și Sorin decelează multe dintre contrapunctele unei jumătăţi de veac de 

istorie românească. Rememorarea abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza este și ea strâns 

legată de tema provizoratului: „Resemnându-se să fie doar un pion provizoriu pe tabla de șah a 

micului stat european, născut, prin viclenie, în ciuda interdicţiei Marilor Puteri pe harta fluidă a 

Europei, Alexandru Ioan Cuza a întins mâna după halatul de mătase roșie, a împins sub pat eleganta 

oală de noapte din porţelan și-a semnat abdicarea pe un colţ de secrétaire, lăsând locul liber pentru 

Carol de Hohenzollern”( ADAMEȘTEANU, 2010). „Harta fluidă” poate fi înţeleasă ca o metaforă 

pentru permanenta reașezare a lucrurilor. Între individ și Istorie există un permanent schimb de 

esenţe. Nu doar Istoria modelează individul, ci și individul (chiar slab și neajutorat) imprimă o 

viziune prismatică asupra Istoriei. Aceasta pare de multe ori o reprezentare subiectivă. 

Gabriela Adameșteanu deţine controlul ritmului narativ. Uneori acţiunea e dominată de 

lentoare, încetinește cu pași mărunţi, alteori totul intră în alertă și scenele se succed cu rapiditate. 

Acest lucru se petrece mai ales atunci când scriitoarea aglomerează într-un singur paragraf mai 

multe evenimente ce constituie un corpus unitar: „Ascultase mai ales ce se petrecea la București: 

Studenţii cântă marșuri în faţa Prefecturii Poliţiei și cer guvern legionar. S-au făcut zeci de echipe 

ale morţii pentru politicienii de pe listele negre, în cap cu Roșianu, șeful Poliţiei, omul jidovilor și 

al grecilor. A intrat în acţiune și Grupul Muncitoresc Legionar contra speculanţilor jidani. Grupuri 

de legionari din toată ţara sunt pregătite să ajungă la București, numai că directorul CFR, 

generalul Orizeanu, omul lui Antonescu, a oprit ilegal trenurile. Sunt deja lupte pe strada Latină, 

locuinţa călăului Orizeanu, și se așteaptă din oră în oră ca trenurile să pornească, următorul 

nostru comunicat peste o oră ”( ADAMEȘTEANU, 2010). Acest artificiu narativ, știrile prezentate 

telegrafic la radio, nu este singular în roman. Istoria intră pe mai multe căi în scriere, amplificând 

valoarea de document a cărţii. Sunt prezentate foarte multe amănunte legate de actele Mișcării 

Legionare și de impactul pe care acestea l-au avut  asupra destinelor umane în particular și asupra 

destinului României în general. 

Recitirea trecutului 

Subiectul romanului nu este pus în evidenţă printr-un unic eveniment major, capabil să 

propulseze și să dinamizeze perspectivele din subsidiar. Contrariul e, însă, valabil. Ceea ce ţine la 

modul esenţial de cele două tipuri, de cele două moduri de a fi în istorie ale acestei ţări „mișcătoare 

și neașezate” (regimul particular interbelic și regimul totalitar) e într-o totală dependenţă de 

secundarul mult mai concret și mai relevant. Istoria pătrunde difuz în viaţă, umple toate spaţiile și 
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dă consistenţă, prestanţă întregului. Dar problematica trecutului are și funcţia de a unifica, după 

cum am sugerat, toate componentele romanului. Există o frază (ce poate trece foarte ușor 

neobservată) de care depinde întreaga structură a cărţii: „Letiţia a înţeles că nu viitorul ne aduce 

cele mai multe surprize, ci trecutul, pe care nu încetăm să îl recitim toată viaţa”(ADAMEȘTEANU, 

2010). Nu doar „petele” de la dosar fac prezentul greu de suportat, ci și acea boală de gânduri care 

provine din permanenta retrăire a unor timpuri stratificate și osificate în conștiinţa indivizilor. 

Personajele se comportă nefiresc sau se comportă firesc, dar în rolurile pe care și le asumă. Iubirea 

ilicită dintre Letiţia și Sorin funcţionează ca un mod de organizare a unei lumi dominate de 

aparenţe, vicleșuguri și ipocrizii. Lumea exterioară cuplului este și ea exact la fel. Întregul se 

regăsește în parte și partea redă holografic întregul. Tainele, ascunzișurile din spatele jocurilor 

sociale au și ele rădăcini adânci în trecutul mai mult sau mai puţin asumat al protagoniștilor. Iată o 

legătură explicită dintre Provizorat și Drumul egal al fiecărei zile. Letiţia poartă cu sine o vină 

neînţeleasă ce marcase și generaţiile dinaintea ei. Ca să o suporte, Letiţia este mereu tentată de 

mirajul uitării: „Faci tot ce poţi ca să ștergi orice urmă a unchiului Ion din apartamentul pentru care 

a înghiţit atâtea umilinţe și în care n-a apucat să stea nici două luni! Iar tu ai intrat cu un geamantan 

de carton jupuit și nici măcar nu ai venit direct de la închisoare, ci de la cealaltă, care, după câteva 

luni, ţi-a dat de înţeles că o incomodai! Așa ai apărut la ușa noastră, Margareta, mă mai primești? Și 

biata mama, care făcuse cozi la închisoare, cu pachetele tale, și te așteptase ani de zile și nu suporta 

singurătatea, după moartea unchiului Ion, a fost în al nouălea cer! ”( ADAMEȘTEANU, 2010). 

O altă temă a romanului este cea a scrisului. Și aceasta se dovedește a fi foarte importantă în 

economia cărţii, pentru că prezintă legături profunde cu viaţa: reconfigurarea ficţională a realităţii, 

care se realizează prin povestirile Letiţiei dependente de jurnalul intim pe care îl ţinea ascuns sub 

saltea. Sorin are la un moment dat suspiciunea că întâlnirile amoroase dintre cei doi sunt pentru 

Letiţia mai mult o sursă de inspiraţie pentru scris. Filtrarea realităţii este totuși mult mai subtilă. 

Iubirea dependentă de politic, de tot ceea ce implică ideea de statut social ajunge să reprezinte și ea 

o istorie a ratării, a unei ratări duble: „Umărul domnului Arcan trebuie s-o fi ajutat pe Lety să pună 

piciorul în Clădire! Ea neagă, pentru că, sub aparenţa de indolentă, e plină de ambiţie și nu-i place 

să fie soţia soţului ei. Se plânge că domnul Arcan nu-i încurajează pretenţiile literare, dar ce soţ cu 

scaun la cap ar face-o, când se știe ce preţ plătesc duduile publicate? Astfel cum ar ajunge Lety, 

alias Lelia Arcașu, un pseudonim altminteri stupid, să fie lansată cu tam-tam în Literatura nouă? 

Din toate astea se poate deduce că domnul Arcan, nefiind nici el ușă de biserică, nu i-a pus prea 

multe întrebări soţiei. Dar Sorin o să facă azi asta, măcar ca să-și dea seama dacă Lety va mai veni 

sau nu la întâlnirea viitoare”(ADAMEȘTEANU, 2010). 

Ultima parte a romanului, formată din capitolele „Depresii”, „Jurnalul Letiţiei”, „Memoriile 

lui Hrușciov”, „Petrecere de adio” și „Accidentul”, însumează o serie de episoade prin care cartea 

se împlinește din punctul de vedere al temelor vehiculate și, mai ales, din punctul de vedere al 

semnificaţiilor. Până în acest moment, cititorul a avut timp să pătrundă în intimitatea personajelor, 

le cunoaște traseele și le poate cumva anticipa evoluţia. Le poate anticipa nu pentru că romanul s-ar 

dezvolta liniar către o direcţie previzibilă. Nici vorbă de așa ceva. Dar lumea comunistă e plină de 

clișee de existenţă. Protagoniștii suferă pentru libertatea lor, pentru fiecare pas pe care îl fac în afara 

schemelor de viaţă care pot fi considerate un dat insurmontabil. În Provizorat există diferite 

reprezentări ale acestei voinţe de evadare din tiparele realităţii concrete. Sorin și Petru sunt cele 

două instanţe la care se raportează Letiţia. Prin ei, ea este conectată la două variante ale 

„adevărului”. Ei par a trăi în certitudini, deși fisurile lor interioare îi demască uneori, mai ales în 

această ultimă parte a romanului. Sorin face politică în așternut, tot așa cum proceda cu mult timp 

înainte un celebru personaj al lui Camil Petrescu, care-i ţinea iubitei sale prelegeri filosofice în 

budoar. 

În vortexul narativ se produc o serie de clarificări, dublate de unele ambiguizări ce sporesc 

interesul pentru lectură. Relaţia Letiţiei cu trecutul e destul de transparentă. Moartea mamei sale și, 

totodată, reactualizarea suferinţei pentru dispariţia unchiului Ion o face pe Letiţia să se simtă 

impregnată de semnele morţii. Trăiește fiecare zi cu o povară de care nici nu mai încearcă să scape. 
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Și Sorin trăiește această disperare din care nu poate să iasă decât ca să își joace rolul social pe care 

îl știe atât de bine: „I se părea că nu va mai ieși din mirosul de moarte din casă, de flori amestecate 

cu tămâie, că se va trezi mereu la lumina roșiatică a candelei, care îi creștea sentimentul de 

vinovăţie atunci când, dacă rămânea în apartament singur, își ducea degetele, tremurând, la nasturii 

de la șliţ”(ADAMEȘTEANU, 2010). Cuvântul vinovăţie, cu întreaga sa semantică, indispensabil 

pentru construcţia personajului în Drumul egal al fiecărei zile, este, iată, un ingredient important 

pentru tot ceea ce înseamnă provizorat, atât în romanul de faţă, cât și în ansamblul operei Gabrielei 

Adameșteanu. Chemată la Securitate ca să mărturisească tot ce știe în legătură cu plecarea din ţară a 

unchiului Biţă, Letiţia se află din nou în faţa unei crize morale. Îi cere ajutorul lui Petru, mult mai 

versat în astfel de situaţii, pentru a se lămuri în legătură cu ce e bine și ce nu e bine să răspundă 

organelor de anchetă: 

„–  Ce spun dacă mă întreabă de Biţă? Învaţă-mă ce spun! s-a rugat de Petru. 

– Ce spun? Ce spun? o maimuţărise Petru, trăgând furios din ţigară. Am o familie de belea, 

asta să spui! N-ai ce să faci altceva decât să îl iei pe nu în braţe! Și chiar așa e, ce, ai știut tu că are 

de gând să rămână? Ţi-a promis un cadou, iată că ţi l-a dat! Cadourile obișnuite ale familiei Branea! 

Încă o tinichea la dosar! ”( ADAMEȘTEANU, 2010). 

Așadar, „cadourile obișnuite ale familiei Branea”. Prin această frază se plonjează direct în 

tot ceea ce ţine de memoria unor lucruri, ale acelor lucruri care depășesc cadrul romanului de faţă.  

 „Jurnalul Letiţiei” devoalează, așa cum era de așteptat, multe aspecte ale vieţii ei interioare. 

Vedem cum clișeele de existenţă practicate cu sârguinţă în lumea de afară se dizolvă în jurnal prin 

multiplele probleme pe care Letiţia le lasă închise între coperţile caietului său, pe care îl ferește de 

ochii celor din jur. Iubirea clandestină a devenit o obișnuinţă, i-a intrat în sânge. Între Sorin și 

Letiţia s-a creat o dependenţă de care niciunul nu găsește puterea să se rupă. Lupta cu adicţia 

sentimentală și inerţia dezvăluie tarele psihologice (foarte complicate) ale celor doi: „Cum ar fi să 

apar dintr-odată aici cu S.? De neconceput. Cum ar fi să facem amândoi o vacanţă, să dau nas în nas 

cu gașca lui P. la restaurant, la Dobrogeanu? Viaţa ascunsă mi-a intrat în sânge și nu îmi pot 

imagina o viaţă la vedere alături de S”( ADAMEȘTEANU, 2010). 

Fragmentele în care se discută despre restructurarea instituţiei sunt edificatoare pentru acea 

epocă. Chiar și unele practici din perioada comunistă – angajarea celor disponibilizaţi în altă parte – 

degajă o atmosferă bizară, corozivă. Letiţia trece totul prin filtrul ei, raportează totul la vina ei 

veche pentru care simte că va trebui să plătească la un moment dat. Deplânge situaţia disperată a 

celor eliminaţi din instituţie și se simte vinovată pentru că ea și-a păstrat postul: „27 septembrie. 

Am ceva în suflet ca un recviem pentru ei, pentru toţi acești oameni inofensivi, eliminaţi. Nu îmi 

rămâne decât să mă tem de reușita mea, să mă întreb unde, în ce altă parte am să plătesc pentru 

ea”(ADAMEȘTEANU, 2010). Gabriela Adameșteanu redă cu intensitate trăirile celor eliminaţi din 

sistem. Ritmul naraţiunii e lent, dar capabil să schimbe intonaţia unor paragrafe prin imagini 

puternice, pregnante. 

Protagonista realizează la un moment dat că Sorin nu îi mai este fidel, tot așa cum ea nu îi 

este fidelă lui Petru. Fisurile care se produc aduc în atenţie acea problematică a cuplurilor epuizate 

de viaţă și de obișnuinţă. Iubirea se preschimbă în repulsie (Letiţia și Petru) sau, cum am mai spus, 

în dependenţă (Letiţia și Sorin). Din toate aceste ipostaze ale iubirii reiese provizoratul crud și cinic 

al relaţiilor acelora ce s-au crezut sau chiar au fost la un moment dat „tovarăși de drum” în viaţă. 

Frica obsesivă a protagonistei că ar fi rămas însărcinată cu Sorin îi provoacă acesteia un 

solilocviu cu accentuate tente morale. În fiecare dimineaţă speră să vadă pata de sânge pe cearșaf, 

ceea ce ar salva-o de un iminent declin social, pe care și-l proiectează, trăindu-l cu o intensitate de 

nedescris, mai ales că mult mai afectaţi decât ea ar fi cei doi bărbaţi din viaţa ei. Pe fondul acestor 

tensiuni se discută mult despre cei plecaţi Dincolo, despre diferitele strategii de evadare din lagărul 

comunist. Dar cel mai mult Letiţia discută cu ea însăși despre implicaţiile sociale ale unui avort. În 

acest fel, Gabriela Adameșteanu restituie mecanismele subtile de reprimare a oricăror tendinţe de 

ieșire din rândul oamenilor cuminţi și încolonaţi. 
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Romanul se încheie fără să ofere un deznodământ pentru cele câteva fire narative dezvoltate 

în carte. Ambiguitatea sporește intensitatea fluxului narativ și conferă scrierii deschiderea de care 

are nevoie pentru a se împlini în afara cadrelor propriu-zise ale cărţii: „Când a ajuns în staţie, și-a 

dat seama că durerea o lăsase, de parcă s-ar fi însănătoșit, brusc, nu mai simţea decât rosătura 

cizmei. Știa ce autobuz așteaptă, cui îi va da telefon când ajunge acasă, știa și că accesele de durere 

au să mai revină și după ele din nou liniștea și ușurarea că nu mai avea nimic de ascuns, de parcă ar 

fi dat jos, de pe umeri, un rucsac greu. […] S-a așezat pe scaunul de pe roată, poate zguduiturile 

astea care o aruncă în sus, într-o parte, într-alta, care aruncă autobuzul ca pe o minge, au s-o scape 

de instilaţie”( ADAMEȘTEANU, 2010). Zilele nu mai sunt egale, ci imprevizibile. Totul e în 

funcţie de cum reușesc personajele să se raporteze la propriul trecut, la propriul prezent.           

Prezenţa Sistemului, a Securităţii se simte nu atât în replicile date de securiști sau 

informatori, ci mai ales în comportamentul uman modificat, în felul de a ști să-ţi controlezi 

cuvintele și atitudinea astfel încât tot ceea ce spui sau faci să poată fi citit și într-un sens contrar 

celui oarecum subversiv. Relaţiile de putere scot în evidenţă cel mai clar acest tip de comportament, 

specific, de altfel, întregii societăţii. Raporturile dintre Eleonora și Titus, cei doi șefi din „Clădire”, 

sunt cât se poate de relevante: „De fapt, ea îl încerca pe Titus, să vadă dacă îi spune sau nu de 

atotputernicul lui cumnat de la Cadrele CC. Pentru că, atunci când a dăscălit-o pe tema noului ei 

adjunct, în ochii lui Pașenka, negri și intenși cândva, acum îngropaţi sub pleoape căzute, apăruse o 

ușoară îngrijorare. Fii atentă, Nory, cu Titus Marga al tău! Nu-i da nas, că nu te mai descurci cu el! 

Nu crede că vorbește gelozia din mine, fiindcă ţi-ai luat un adjunct mai june! Dreptul tău, dar să fii 

cu ochii în patru, să vezi ce învârte! Cumnatul lui este un om periculos, l-a adus Nebunul și i-a dat 

dosarele pe mână să muște, la ordin! ”( ADAMEȘTEANU, 2010). Sistemul totalitar, prin toate 

pârghiile sale, stârnește în individ reacţii contradictorii. Măștile se amestecă între ele, rolurile, fie 

intime, fie publice, par jucate din ce în ce mai stângaci, toate acestea conducând la epuizarea fizică 

și psihică a indivizilor. Din nou, prezentul apare epuizat sub presiunea trecutului, a unui trecut 

observat și îndosariat de omniștienta Instituţie a Puterii. Dar Provizorat nu rămâne doar la acest 

nivel. Romanul nu se limitează la a reflecta prismatic realitatea socială și privată a unui anumit 

timp. El mărturisește ceva, la fel ca  Dimineaţă pierdută, despre destinul unei naţiuni. 

 

Drumul spre închidere 

Gabriela Adameșteanu reușește aici, parcă mai bine decât în celelalte romane, să dea contur 

problemei generaţiilor. O face atât prin intermediul acelor cronici de familie, cât și prin desele 

teoretizări ale lui Sorin și ale lui Petru (a se vedea capitolul „Convergenţa sistemelor politice”). 

Problema înfăţișată polifonic trebuie pusă în legătură cu sensul global și unitar al romanului. 

Fiecare generaţie visează și speră în felul ei că momentul pe care-l trăiește nu e cel determinant și 

reprezentativ pentru ea. Că uriașul potenţial de care se bucură o va conduce spre ceva și, astfel, 

clipa de faţă va fi răzbunată. Bătrâneţea interioară vine însă prea repede după tinereţea provizorie, 

tot la fel cum „generaţia așteptată” trăiește cu foarte puţin timp înainte de „generaţia expirată”.  

În drumul ei spre „închidere”, spre rotunjire și împlinire, opera Gabrielei Adameșteanu 

conţine unele elemente prin care aceasta rămâne mereu deschisă. Primul roman pe care a vrut să îl 

scrie a fost Provizorat. Nu mă refer neapărat la cel apărut în 2010. Dar această obsesie creatoare a 

făcut-o pe autoare să-și scrie aproape toate cărţile prin raportare la această temă. Deci nu se poate 

vorbi despre o recurenţă întâmplătoare, dictată de o preocupare mentală fixă. E vorba de însăși 

curgerea, fluenţa, indeterminarea tainică a ceva mereu creator, mereu în mișcare și metamorfoză. 
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