
Cozonac  
la patru mâini

ohara donovetsky  

la taifas cu 
doina jela

„Cozonacul nostru epistolar, crescut între șiruri de 0 și 1, are o um
plutură (dacă nu apetisantă, măcar) interesantă sau... . Nu e nimic 
în neregulă dacă vi se pare mai degrabă o , important e să țină 
de foame sau de urât și să nu fie indigest.

Nu am urmărit rețeta. Totuși, lesne de observat, am folosit ingredi
entele clasice, zahărul din conversația dintre prieteni și chiar un gram 
de sare neaoș, drojdia necesară fermentării, oricând a fost vorba 
despre regrete și îngrijorări, chiar fructe exotice confiate, rahat și cacao, 
toate recognoscibile, chiar dacă nu mereu numite la momentul uzului, 
toate aduse, în genere, din alte spații, pentru coloratură și gust.

De frământat, am frământat disciplinat.
Apoi, de stat la dospit, a stat, fie și numai pentru că vremurile pande

mice nu ne-au ocolit.
De copt, încă se coace. (...)

Tatăl nostru spus cu mâna în cuptor ne ajută să știm dacă e căldura 
potrivită și dacă a venit timpul coacerii.

Altminteri, el ar dospi și astăzi.”

Ohara Donovetsky (n. 1969) este scrii
toare, lingvist și profesoară de limba și litera-
tura română. Doctor în filologie la Universitatea 
din București cu teza Forme și valori ale verbu
lui în graiurile muntenești, Ohara a colaborat 
la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – 
Alexandru Rosetti” al Academiei Române 
(2012) și a participat la elaborarea și prezentarea 
lecțiilor de limba și literatura română din ca-
drul programului TVR „Cu 2 treci Bac-ul” (2013).

Gramatica limbii române 
ca o poveste (2013); Bacalaureat la limba și lite
ratura română (2014); Casting pentru ursitoare, 
roman (2018); în 2019 a coordonat antologia 
Prof de română. Spațiul dintre punct și virgulă 
și a publicat cartea de bio-ficțiune Întâlnirile 
unei profesoare rătăcite, precum și Puzzle cu 
pețitoare, roman (2020), Vorbe la purtător în 
izmene pe călător. Despre cum folosești ziceri
le limbii române când ești departe și ți-e dor
(2021).

(n. 1951) este publicistă, scrii
toare, traducătoare și editoare.

Cazul Nichita Dumitru, în
cercare de reconstituire a unui proces comunist 

; Telejurnalul de noapte ; Această 
dragoste care ne leagă (1998, reeditat în 2004); 
Drumul Damascului. Spovedania unui fost 
torționar (1999, reeditat în 2002 și 2019), carte 
ecranizată de Lucian Pintilie în După-amiaza 
unui torționar); Lexiconul negru. Unelte ale re
presiunii comuniste (2001); Afacerea Medita
ția Transcendentală, în colaborare cu Cătălin 
Strat și Mihai Albu; Ungaria ’56. Revolta min
ților și sfârșitul mitului comunist, în colaborare 
cu Vladimir Tismăneanu (2006); O sută de zile 
cu Monica Lovinescu (2008); Oleg Danovski. 
Omul, artistul, legenda (2012); Villa Margareta
roman (2015); Efectul fluturelui, roman (2018) 
și Pe cont propriu. Jurnal (1989-1995), volum 
de însemnări care tocmai a văzut lumina 
tiparului.

  „Te-aș întreba, iubită Gelchen, dacă 
ai experimentat înstrăinarea și dorul, 
tocmai pentru că ai specificat în scri
soarea anterioară că ai locuit în Franța 
multă vreme. M-ar interesa deopotrivă 
și cum crezi că se pot armoniza două 
culturi, două tradiții sau limbi diferi
te în același mariaj (de mult timp mă 
interesează problema asta, e posibilă 
iubirea totală dacă tradiția culturală și 
lingvistică diferă?).” (Ohara)

„Statul printre străini. Cred că asta e 
una dintre deosebirile dintre generați
ile noastre. Frica noastră, a genera
ției mele, că dacă am fugi, ar fi pentru 
totdeauna, a creat, cred, un atașament 
față de țara bolnavă «ca față de un copil 
handicapat pe care nu poți să-l aban
donezi» (e expresia extraordinară a lui 
Thomas Kleininger, un om minunat, 
plecat dintre noi, pe care sunt fericită 
că l-am cunoscut). Dar un atașament 
de copil încă nematurizat față de 
mama ocrotitoare, «cocon» i-ai spus. 
De aceea și când am plecat, după Re
voluție, când oricine era liber să plece 
și să revină, am avut grijă să-mi gă-
sesc pretexte să mă pot întoarce. Și am 
făcut-o, pentru perioade foarte lungi, 
niciodată de tot.” ( Jela)

ohara donovetskydoina jela
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Preambul-reconstituire, argument

doina jela

L a început a fost cuvântul. Și cum el nu era la 
Dumnezeu, ci ni-l lăsase nouă, mie și Oharei 

Donovetsky, profesoara și scriitoarea exilată în Dubai, 
el a fost o... trăncăneală pe messenger, de cele mai multe 
ori în timpii morți din sala de așteptare a unui serviciu 
public sau dintr-un mijloc de transport în comun. Până 
s-a coagulat în ceva, am mai pierdut din el prin interstițiile 
vaste ale webului... Așa că eu, una, nu mai știam cu ce a 
început. Probabil cu un mesaj de la Ohara, plin de for-
mulări protocolare, că nu doar degeaba este ea pe un sfert 
armeancă și trăiește în inima Orientului, tatăl și mama 
protocolului, și, în plus, mai tânără cu două decenii. Pe 
parcurs, de asemenea, nu mai știu în ce moment și cui i-a 
venit ideea că poate merită să încercăm să facem o carte de 
convorbiri. Tocmai de aceea am lăsat-o pe ea să confirme 
sau să amendeze/completeze preambulul acesta, ca având 
memorie mai bună și mai mult har didactic.

Dar mai ales o las pe ea să tragă concluziile... pream-
bulului, deoarece, deși memoria faptelor și cronologia nu 
sunt mon fort, memoria mea afectivă funcționează bine și 
sunt ferm încredințată că dialogul nostru se datorează mai 
ales unei calități a lui Ohaș rară, dacă nu unică: o préve-
nance, îi zic francezii, o capacitate de a pipăi pe dinăuntru 
gândul celuilalt și a-l ademeni să iasă la iveală, însoțită de 
un și mai unic dar de a dialoga, adăugându-i ideii tale altă 
idee sau făcând-o să dea lăstare. Nici urmă de polemică, 
nici urmă de „niet”, nici măcar urmă de „Da, dar... ”, ci 
numai: „Daaaa, și...” Un privilegiu, deci.
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Preambul-reconstituire, argument

ohara donovetsky

T răim un timp în care tot ce ni se întâmplă, la 
scară mică și mare, se produce în viteză și se 

petrece fără să apuci să pricepi mare lucru. Fără răgaz 
pentru înțelegere și fără tihnă de reculegere. Ne trezim a 
doua zi, oricare ar fi ea, aproape fără amintiri din trecutul 
recent. Aproape că uităm că și ieri a fost o zi. Nu mai 
avem timp să ne amintim sau poate că doar nu a reușit 
să se fixeze nici ce am făcut exact, nici ce am mâncat, nici 
ce-am văzut, mai ales dacă s-a produs în goană, la un scroll 
pe rețelele sociale sau într-o vizită you tube-ică. Ne inte-
resează doar frânturi din ce se întâmplă sau dintr-odată 
totul, astfel încât ajungem, tot căutând, să ne rătăcim 
sau să ne risipim. Procrastinăm toți, fiecare după chef și 
propriile limite. Facem fotografii, filmulețe, povestioare, 
cărți, bloguri și vloguri, podcasturi și tik-tok-uri, reel-uri, 
screenshot-uri și pom-wow-uri, iar fiecare dintre noi este 
convins că are dreptate. Ce oare o să rămână în memorie 
din toate acestea? Trăim în mare măsură în și prin rețele. 
Partea cea mai bună din toată povestea: uneori chiar este 
vorba despre un dialog, o întâlnire între oameni aflați în 
locuri diferite pe hartă. Sau despre prietenie. Nouă așa 
ni s-a întâmplat: să ne întâlnim pe mess, într-un dialog 
pe care, la vremea aceea  – cel mai probabil în urmă cu 
aproape doi ani –, l-am numit, în joacă, „À bâtons rompus 
sur l’esprit de l’escalier et scosul molozului, precum și alte 
glasuri din alte încăperi, nicidecum despre și alți demoni”. 

Era vremea în care vorbeam pe mess din când în când, 
ieșeau chestii faine, așa că Doina Jela a zis la un moment dat:

– Etete, ce schimb la botul calului, așa...
Mi-a plăcut grozav.
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Cât mă ajută memoria, dau timpul înapoi și încerc să 
reconstitui ce a fost înainte de a fi devenit Cozonacul nostru 
la patru mâini, crescut în cod binar.

L’esprit de l’escalier

În urmă cu aproape doi ani, Doina Jela a avut o postare 
în care textul ad-hoc însoțea o fotografie care o înfățișa pe 
mama ei și reda o întâmplare reală, seducătoare în sine, dar 
minunat pusă în cuvinte:

DJ: Convorbirea cu dv. despre l’esprit de l’escalier, 
replica strălucită care-ți vine în minte doar după ce ai 
ajuns acasă, mi-a amintit din nou de spontaneitățile 
uimitoare ale mamei mele, care, fără ostilitate, fără 
să se tulbure, răspundea prompt la orice întrebare, 
comentariu, remarcă. Odată, plimbându-ne în parc 
cu dalmațianca noastră, un domn ne-a privit cu mare 
iritare și ne-a făcut observația clasică: 

– Un copil nu creșteți, fi-r-ați voi de..., da’ plimbați 
cu lesa o javră. 

Și mama, ce să facă, a zâmbit... Ceea ce pe om l-a 
înfuriat așa de tare, că a luat-o la zor direct, „Mai și 
râzi, ai?”, invitând-o, nici mai mult, nici mai puțin, 
decât s-o mănânce friptă pe Linda. Noi era cât pe ce 
să ne sufocăm de indignare, numai mama i-a cerut 
cuviincioasă și cu jumătate de gură o amânare: 

– Pot s-o mănânc mâine? Că azi e miercuri.

Cărți, interferențe, similitudini 

Altădată, cred că a fost după ce Casting pentru ursitoare 
avusese „ieșirea la apă”, Doina Jela a avut răgazul să se oprească 
asupra ei, dar și gentilețea unor păreri. Faptul că îmi citise 
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o carte mi s-a părut aproape din alte lumi. Dar și că, iată, 
deși ziua era nu numai aglomerată, ci și încărcată afectiv, 
nu m-a lăsat cu sufletul la gură, în așteptare. Mesajele de pe 
mess ne-au adus iarăși împreună. Punctele comune începeau 
să alcătuiască un loc geometric, iar dialogul dintre noi să se 
întâmple. Ca și când am fi fost într-o cafenea literară: 

DJ: Bună ziua! Fug la o emisiune despre Gabriela 
Omăt, dar nu vreau să vă las în suspans sau în vag. 
Deși o carte terminată și publicată nu îți produce 
atâta emoție ca un manuscris. Așadar, coincidențele 
sunt surprinzătoare, fiindcă pe noi ne despart 
aproape 20 de ani, aproape o generație, și asta se 
vede și în ce scriem și în cum scriem. Așa că și în 
preferințe, cred. Am vibrat deci citind Casting-ul dv., 
mai ales acolo unde era mai multă emoție: mama, 
cordon ombilical, vise, strădania de a o însoți cât 
mai departe dincolo; emoție deci, fie ea și estetică, 
nu simplu umană, obsesia celor trei femei, transmi-
grația lor prin epoci, why not, am admirat că sunteți 
cu amândouă picioarele în contemporaneitate, nu 
ca mine, jumătate înainte și jumătate după Marea 
Cotitură, cu frenezia călătoriei, cu rădăcinile în aer 
sau fără rădăcini. Aproape m-ați pierdut de mușteriu 
la intriga polițistă, nefiind capabilă (aici ne des-
părțim ca generație!!!) de aproape nicio gratuitate!!! 
La mine, băbește, totul trebuie să aibă miză! Deși 
simt că gratuitatea are și ea o miză. Dar... strămoși 
împrăștiați în toată Europa de frica turcilor, la 1915, 
am și eu! Numai că greci, nu armeni! Tatăl tatălui 
meu, care-mi bântuie și mie cărțile... Nu mai spun 
de o obsesie comună: cel mai metafizic și profund 
basm de pe lume1 este unul românesc – Tinerețe fără 
bătrânețe și viață fără de moarte... Nu mai spun, în 

1 Ce prezumțioși putem fi în goana condeiului! Ca și cum aș cunoaște 
toate basmele de pe lume! (n. DJ)
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materie de coincidențe, de niște preferințe de lectură, 
care s-ar putea să nu fie o așa mare coincidență.

(...) Cred că termenul „polițist” e inadecvat, mă 
gândeam la „suspans”, „șarade”. Iarăși, țin de gene-
rația dv. acest enciclopedism și referința culturală, pe 
care le admir, mai ales când se leagă frumos de ceea 
ce ziceam: miza. Acuma eu fug. Sper să continuăm. 

OD: Mulțumesc! Și iarăși, of, că tot vorbeam de 
„l’esprit de l’escalier”, nu găsesc prea bine cuvintele; 
aș zice iar „emoție”, dar e mai mult de atât, aș zice 
„smerenie” dacă nu m-aș teme de greaua povară, 
pentru celălalt, a unei reverențe prea adânci (în 
absența privirii probatoare). Grea misie am de a 
vă mulțumi adecvat. Rămân cu speranța că puteți 
vedea și înțelege dincolo de încercările mele de mul-
țumire. Faptul că dumneavoastră v-ați oprit asupra 
cărții acesteia cu ursitoarele (un joc cu multe „ade-
văruri”, dar un joc până la urmă) îmi aduce nu numai 
emoție și bucurie, ci și plinătatea acestei întâlniri/
similitudini spectaculoase, incredibile, aproape ini-
maginabile, peste vârste și peste granițe, dar și peste 
cuvinte și, în mod cert, peste emoții obișnuite. 
Nu știu cum e cu întâlnirile care păstrează amin-
tirile altor vieți, nu știu dacă și cum ar putea exista, 
sunt totuși un om care crede în legătura științific 
dovedită dintre cauză și efect, dar legătura pe care 
mi-o înlesniți cu lumea dumneavoastră pare dincolo 
de ce știu să demonstrez. Îmi doresc să continuăm, 
vă îmbrățișez la rându-mi, vă țin pumnii la emi-
siune, mi-aș dori să fiu acolo, să vă aud, dar ce spun 
eu? Mi se pare că sunt deja acolo cu dumneavoastră.

DJ: Ouuuuufff! Nu îmi mai vorbiți, vă rog, ca 
unei statui. Facem toți ce putem și putem puțin... 
Dar cred mai ales că ați scris-o de dorul de casă și 
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v-aș îndemna să faceți lucrul ăsta fără măști, fără 
erudiție, „introspectând” sentimentul ăsta al lui ce 
pierdem și ce câștigăm smulgându-ne din rădăcini. 
O idee din Villa... mea – despre „evantaiul eurilor 
noastre” – mai născuse un pui, care seamănă cu ce 
ziceți la un moment dat. Revin după ce ajung acasă, 
că sunt în tramvai.

Așadar, un sentiment care seamănă cu ce spuneți 
în cartea dv.: că, după ce trece vârsta plasticității, la 
care cunoaștem un număr de oameni care ne mar-
chează, toți care vin după sunt ca niște cópii, mai 
mult sau mai puțin platoniene, ale acestor originale, 
ori pierdute, ori devenite, în afectivitatea noastră, 
palide. Nu e pur și simplu „Seamănă cu/mi-l evocă 
pe/are aerul lui/are ceva din X, ci capacitatea mea de 
a asimila diversitatea umană e limitată la cele opt-zece 
idei platonice. Sunt confuză, dar asta fiindcă iată cât 
de ironică este viața: când am ajuns în bloc, poliția era 
la apartamentul de deasupra mea, fiindcă nimeni nu-l 
mai văzuse dinainte de Crăciun pe vecinul nostru 
foarte singuratic care locuia acolo... Nu se știe când 
a murit... 

OD: Mă bucură că îmi vorbiți despre ce mi se 
pare mie că ar fi esența cărții, tiparul și copia sa. 
Puțini au văzut că acolo e miza. Nu am scris-o nea-
părat de dor de casă, am scris-o când s-a copt și am 
avut timp. Până la 47 de ani am predat încontinuu 
și am scris în cap doar. Când m-am oprit din predat, 
am putut să scriu, am avut timp. Iar de atunci, nu 
mă opresc din scris. Off, îmi pare rău de ce s-a 
întâmplat cu vecinul dumneavoastră! Bizară supra-
punere a realității. Of!

DJ: Oh, mă bucur că nu trebuie să vă mai opriți 
din scris, este frustrant să nu ai timp, uneori asta se 
întâmplă până la pensie și chiar după... Cu suprapu-
nerea, da, e bizară, ironică, bulgakoviană...
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Despre ce laşi în carte şi despre 
scosul molozului 

 Altădată, pe când Cozonacul la patru mâini nu căpătase 
încă un nume, iar în „laboratoare” existau alte priorități, 
mesajele noastre și-au întâlnit capetele în puncte similare 
despre ce păstrăm și ce aruncăm la coș atunci când scriem – 
asta e scosul molozului, după câte se arată:

DJ: Încă vreo zece zile cred că eu sunt până peste 
urechi cu propria mea carte, o termin și o fac așa cu 
viteza cu care aluneci pe derdeluș... pe urmă, la scos 
molozul, îmi permit un ritm mai lent. Ba chiar mi-l 
impun, fiindcă știu că e recomandabil... Deși e o ope-
rație dureroasă, iar asta e puțin spus. E disperantă! 
Cred că așa e pentru oricine. Ți se pare că nu mai 
termini și că toată cartea e proastă din cauza molo-
zului... Și pe urmă vine un deștept și zice: „Vaaai, 
tocmai pagina aia era așa de bine scrisă, de ce-ai 
scos-o?!” Noroc că mi se pare că am găsit o metodă 
inteligentă de a recicla și cioburile, și resturile: fac un 
volumaș de proze scurte concomitent.

OD: Eu am și un fișier cu fragmentele scoase a doua 
oară (și după ce am reciclat în povești independente 
Prima scoatere) de-alea-de-parcă-le-aș-arunca-dar-nu-
prea-că-le-am-muncitără, l-am numit „Rejectate”, dar 
tot nu mă îndur să le șterg de tot din calculator.

DJ: E un titlu excelent „Rejectate”.

OD: Condamnate la Infern (fără șansa vreunui 
limb din purgatoriu, deocamdată, hm!).

DJ: Da, știu că există și din astea, le recunoști 
ușor, n-au viață în ele, dar altfel...

OD: Da, dar muncite sunt și ele, uneori poate 
prea muncite, cred că asta e rațiunea pentru care nu 
le aruncăm de tot.
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DJ: Nu știu, munca aruncată intră în preț, nu?

OD: Clar că intră în preț, limpede că e prețul plătit 
în numele obiectivității (oricât ar fi de greu să fii obiectiv 
la ce scrii tu, asta e necesar, deie Domnul minte clară, 
ca să vedem toate cele), așa cartea se scutură, respiră; în 
plus, se curăță de propria vanitate, aș zice. Până la urmă 
e o mare victorie puterea de a scoate.

DJ: Puterea de a scoate e în fond inteligența 
artistică, simțul critic. Unii au talent, dar simț critic 
nu au. Sunt mari scriitori la noi, nu dau nume, per-
soane importante, ale căror cărți, de mare întindere, 
ar avea de câștigat dacă redactorul le-ar propune, 
iar ei le-ar admite, niște renunțări la unele lungimi. 
Asta ca să mă gândesc direct la cei mai mari. Aud des 
plângerea asta de la confrați redactori și editori. Am 
și fost eu însămi prevenită să nu-mi aprind paie-n 
cap. Cred că merită să-ți asumi riscul, însă. E în 
beneficiul cărții. Alții au mai mult simț critic decât 
talent. Nici asta nu e chiar bine. Și aici am nume 
mari. Iar pe unul am să-l spun: Gheorghe Crăciun, 
de exemplu. Mult mai bun diarist și teoretician și 
autor de ego-proze decât romancier. La fel, am să-mi 
aprind paie-n cap spunând că Ioan D. Sîrbu e foarte 
mare autor prin jurnalul și corespondența lui decât 
prin romane. Etc.

Începem să vorbim despre...
măsuri organizatorice

Prima idee care s-a conturat vag a fost să renunțăm, 
dacă nu cu totul, măcar parțial, la acești bâtons rompus... 
Apoi am propus să începem să ne tutuim. Și să ne tri-
mitem „contribuția” la dialogul nostru pe mail.
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DJ: Putem porni de la o întrebare și să ajungem 
cine știe unde. Dar să pornim de la ceva. De 
exemplu, uite, cineva îți spune: „Vaaai, ce frumos!” 
și altcineva trece peste, fără nicio reacție. Tu pe cine 
crezi, ce decizi?

Sau: Îți folosește la ceva o cronică negativă?
Sau: Cum e critica la noi? E de bună credință? Îți 

servește la ceva? Sau e un fel de sarcină de serviciu 
ca oricare alta, o slujbă cu care-ți câștigi pâinea ori o 
monedă de schimb ori o sursă de putere?

OD: Pe mine mă tot bântuie întrebarea cum 
știi, ca scriitor, că subiectul/tema pe care îl/o ai în 
minte pentru o povestire/roman este unul/una de 
interes? Și de al cui interes e vorba? Al tău (adică e 
terapie). (Dar repede zic că în țară lucrurile în critică 
mi se par distribuite clientelar sau amical-relațional; 
am senzația că, mai nou, nimeni nu face critică de 
întâmpinare profesionist.)

DJ: Foarte incitant și ce ai zis tu. O să vorbesc 
despre Tema de interes. Poate fi titlu de capitol. 
Uite, Amos Oz spunea: „Scrie doar despre ce știi 
bine.” Eu zic: scrie doar despre ce te doare. După 
care, fă efortul să-l doară și pe cel care te citește.

Gabriela Omăt făcea când făcea critică literară 
de întâmpinare. Colosal de profundă, inteligentă, 
fiindcă era un cap teoretic, creator de concepte ope-
raționale ad-hoc, așa, o întreagă risipă neluată în 
seamă, cum nu avem multe. Să ai talent cred că e 
să poți să creezi/transmiți emoția. Să ai simț critic, 
să o păstrezi doar pe aceea de un anumit nivel, de o 
anumită intensitate. În această privință, Dostoievski 
și Flaubert sunt la antipozi, deși la fel de mari.1

1 Cred că am vrut să spun că primul nu aruncă nimic și unele pagini 
suferă de „moralină“. (n. DJ)
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„Cozonacul nostru epistolar, crescut între șiruri de 0 și 1, are o um-

plutură (dacă nu apetisantă, măcar) interesantă sau... farrago. Nu e nimic 
în neregulă dacă vi se pare mai degrabă o ratatouille, important e să țină 
de foame sau de urât și să nu fie indigest.

Nu am urmărit rețeta. Totuși, lesne de observat, am folosit ingredi-
entele clasice, zahărul din conversația dintre prieteni și chiar un gram 
de sare neaoș, drojdia necesară fermentării, oricând a fost vorba  
despre regrete și îngrijorări, chiar fructe exotice confiate, rahat și cacao, 
toate recognoscibile, chiar dacă nu mereu numite la momentul uzului, 
toate aduse, în genere, din alte spații, pentru coloratură și gust.

De frământat, am frământat disciplinat.
Apoi, de stat la dospit, a stat, fie și numai pentru că vremurile pande-

mice nu ne-au ocolit.
De copt, încă se coace. (...)
Un Tatăl nostru spus cu mâna în cuptor ne ajută să știm dacă e căldura 

potrivită și dacă a venit timpul coacerii.
Altminteri, el ar dospi și astăzi.”

Ohara Donovetsky (n. 1969) este scrii
toare, lingvist și profesoară de limba și litera-
tura română. Doctor în filologie la Universitatea 
din București cu teza Forme și valori ale verbu
lui în graiurile muntenești, Ohara a colaborat 
la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – 
Alexandru Rosetti” al Academiei Române 
(2012) și a participat la elaborarea și prezentarea 
lecțiilor de limba și literatura română din ca-
drul programului TVR „Cu 2 treci Bac-ul” (2013).

Gramatica limbii române 
ca o poveste (2013); Bacalaureat la limba și lite
ratura română (2014); Casting pentru ursitoare, 
roman (2018); în 2019 a coordonat antologia 
Prof de română. Spațiul dintre punct și virgulă 
și a publicat cartea de bio-ficțiune Întâlnirile 
unei profesoare rătăcite, precum și Puzzle cu 
pețitoare, roman (2020), Vorbe la purtător în 
izmene pe călător. Despre cum folosești ziceri
le limbii române când ești departe și ți-e dor
(2021).

(n. 1951) este publicistă, scrii
toare, traducătoare și editoare.

Cazul Nichita Dumitru, în
cercare de reconstituire a unui proces comunist 

; Telejurnalul de noapte ; Această 
dragoste care ne leagă (1998, reeditat în 2004); 
Drumul Damascului. Spovedania unui fost 
torționar (1999, reeditat în 2002 și 2019), carte 
ecranizată de Lucian Pintilie în După-amiaza 
unui torționar); Lexiconul negru. Unelte ale re
presiunii comuniste (2001); Afacerea Medita
ția Transcendentală, în colaborare cu Cătălin 
Strat și Mihai Albu; Ungaria ’56. Revolta min
ților și sfârșitul mitului comunist, în colaborare 
cu Vladimir Tismăneanu (2006); O sută de zile 
cu Monica Lovinescu (2008); Oleg Danovski. 
Omul, artistul, legenda (2012); Villa Margareta
roman (2015); Efectul fluturelui, roman (2018) 
și Pe cont propriu. Jurnal (1989-1995), volum 
de însemnări care tocmai a văzut lumina 
tiparului.

www.edituradarclee.ro

  „Te-aș întreba, iubită Gelchen, dacă 
ai experimentat înstrăinarea și dorul, 
tocmai pentru că ai specificat în scri
soarea anterioară că ai locuit în Franța 
multă vreme. M-ar interesa deopotrivă 
și cum crezi că se pot armoniza două 
culturi, două tradiții sau limbi diferi
te în același mariaj (de mult timp mă 
interesează problema asta, e posibilă 
iubirea totală dacă tradiția culturală și 
lingvistică diferă?).” (Ohara)

„Statul printre străini. Cred că asta e 
una dintre deosebirile dintre generați
ile noastre. Frica noastră, a genera
ției mele, că dacă am fugi, ar fi pentru 
totdeauna, a creat, cred, un atașament 
față de țara bolnavă «ca față de un copil 
handicapat pe care nu poți să-l aban
donezi» (e expresia extraordinară a lui 
Thomas Kleininger, un om minunat, 
plecat dintre noi, pe care sunt fericită 
că l-am cunoscut). Dar un atașament 
de copil încă nematurizat față de 
mama ocrotitoare, «cocon» i-ai spus. 
De aceea și când am plecat, după Re
voluție, când oricine era liber să plece 
și să revină, am avut grijă să-mi gă-
sesc pretexte să mă pot întoarce. Și am 
făcut-o, pentru perioade foarte lungi, 
niciodată de tot.” ( Jela)

ohara donovetskydoina jela


