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Această dragoste care ne leagă 
O sută de zile cu Monica Lovinescu 

 
"Exilul ca destin asumat: Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca" 

 
Motto 

“N-am trăit niciodată la Paris” 
(Monica Lovinescu) 

 
FascinaŃia pe care uimitoarele personalităŃi ale celor mai  emblematice figuri ale exilului românesc, 
Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca o exercită şi o va exercita probabil multă vreme asupra publicului lor 
ascultător din Ńară nu este una simplu de explicat. 
 Ca „purtător de cuvânt” al cuplului, Monica era totuşi mai accesibilă când voiai să descifrezi mistere de 
natura fascinaŃiei şi ataşamentului. 
 Am încercat acest lucru într-un interviu cu ea, în care am împins curiozitatea până la indiscreŃie, apelând 
la psihanaliză, pe care Monica o detesta, la scromoniri dureroase în rana încă vie, moartea mamei sale în 
închisoare, care încă o obseda, la frivole confidenŃe despre copilărie şi adolescenŃă, pentru a stimula 
confidenŃa, la care Monica nu se deda. Am dat ocol „problemei” observându-i în interviurile date altora, 
în atitudinile faŃă de situaŃii diverse, în scrisul lor. 
Perfect accesibil prin apropierea din ultimii ani, cuplul de aur al culturii române sub comunist, şi-a păstrat 
pentru mine întreg misterul şi  fascinaŃia, şi după ce am aflat bunăoară că „tot ce e mai bun în mine le 
datorez părinŃilor mei”, că „baza caracterului pe care ne clădim apoi viaŃa, o pun părinŃii, prin doar două 
ingrediente, dragoste şi principii” că „f ără Virgil nu aş fi făcut nimic” şi „ întâlnirea cu el este marele 
noroc al vieŃii mele”. Şi după ce, în fine, singura dată când am văzut-o pe Monica tăioasă, anume atunci 
când la celebra lui Serată de la televiziunea naŃională, Iosif Sava i-a spus ceva intenŃionat provocator de 
genul: „v-a convenit, eraŃi la Paris”, am auzit-o  răspunzând pe un ton aproape furios „N-am trăit la 
Paris.” Şi a repetat: „N-am trăit niciodată la Paris”. 
Cine citeşte cele şase volume de Unde scurte, cele două volume La apa Vavilonului şi cele şase volume 
masive de Jurnal, ale ei,  Fenomenul Piteşti,  Jurnalul şi Poemele de exil, ca şi cele cinci volume de 
publicistică ale lui, mustind, debordând de cotidianul românesc văzut de aproape ca printr-o lupă infinit 
măritoare, înŃelege tonul iritat al acestui răspuns. Cei doi nu au trăit niciodată la Paris, deşi atât cât au avut 
timp, l-au iubit, s-au bucurat de el, şi-au făcut aici prieteni şi ar fi putut, fără nici o îndoială, să facă aici o 
carieră.  
Misterul marii lor popularităŃi în România stă totuşi în altă parte şi voi încerca azi să avansez o ipoteză. 
Vreme de 50 de ani românii au trebuit să se identifice, să se lasă conduşi, să se supună unor reprezentanŃi 
demni de dispreŃ şi pe care cu frică şi cutremur, chiar îi dispreŃuiau. Acest raport aparent confortabil, te 
coboară însă ca om. În Monica şi Virgil românii au putut admira curajul, clarviziunea, talentul, 
frumuseŃea, iubirea reciprocă şi iubirea de Ńară, caracterul şi superioritatea morală. Acest raport te înalŃă 
ca om. Identificându-se cu ei, românii s-au simŃit demni de stimă, s-au iubit şi s-au stimat ei înşişi mai 
mult. 
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