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N-avem toţi norocul lui Peter Mayle, englezul care a scris o carte despre 
primul său an în Provence – şi-apoi încă multe altele, proporţional 
cu şederea în tărâmul minunilor. Şi nici ghinionul lui, căci succesul 
cărţilor a fost atât de mare încât autorul a trebuit să se mute din satul 
provensal Ménerbes atunci când autocare pline cu turişti au început 
să oprească în faţa casei sale – opriri devenite obligatorii în tururile 
regiunii.
Nu, eu n-am stat în Provence decât cinci zile. Nici pe departe suficient 
pentru a cuprinde spaţiul acesta magic, în care s-au născut lumina 
şi cerul albastru, dar, dacă vreţi, un avant-goût. Căci la capătul unei 
călătorii iniţiatice în regiune, cu opriri în Aix-en-Provence, Marsilia 
şi Arles, veţi şti, cum am ştiut şi eu, că vreţi să reveniţi. De tot – cum a 
făcut şi Mayle, la sfârşitul anilor ’80.

Aix-en-Provence, 
Aix-en-vacances
Eşti în Marseille Provence Airport, la capătul unui zbor de 
nici trei ore – da, atât de aproape e Provence – şi poţi să dai 
cu banul. Marsilia sau Aix? Eşti la jumătatea distanţei, 15-
20 de minute cu maşina te despart de oricare dintre cele 
două destinaţii. 

Alegi Aix-en-Provence pentru primele zile – şi oraşul 
acesta te cucereşte. Te cucereşte şi gazda, Geraldine, care 
pronunţă rapid, cu nonşalanţă, „Je suis aixoise”. Zâmbeşte 
şi explică: acest „Je suis aixois/aixoise” e definitoriu pen-
tru oraş, pentru istoria Aix-en-Provence, şi cuprinde în el 
toată mândria de a fi localnic. Căci nu-i de colea să fi tră-
it la Aix, atunci când Aix era capitala Regatului Provence, 
condus de aici de Conţii de Provence. Şi mai apoi, atunci 
când regiunea a devenit parte a Franţei, de la sfârşitul se-
colului al XV-lea, la Aix trăiau numeroase notabilităţi – aici 
erau Parlamentul provinciei şi a doua Curte de Apel ca mă-
rime după cea de la Paris. Iar statutul acestor notabilităţi 
respiră încă prin toţi porii urbei: e responsabil pentru faţa 
oraşului, pentru cele peste o sută de fântâni, pentru Cours 
Mirabeau, dar mai ales pentru cele aproximativ o sută de 
„hôtels particuliers” din Aix, reşedinţe nobiliare care te fac 
să ridici sprânceana şi azi, la sute de ani distanţă.

Căci Aix e bogăţie. Aix e cultură. Aix e esenţă de 
Provence. Şi deşi e primul oraş fondat de romani pe teri-
toriul de astăzi al Franţei (anul 123 î.Hr.), nu istoria roma-
nă se păstrează în primul rând la Aix, ci parfumul nobili-
ar al vremurilor de glorie din timpul „bunului Rege René” 
(1434-1480) şi până în Revoluţia Franceză. 

Iar Geraldine e cel mai bun ghid pe care l-am fi putut 
avea: într-un restaurant de familie din Aix, între o porţie 
de „joue de boeuf braisé, écrasé de chou-fleur fumé” (vită 
în sos de vin, cu conopidă, pentru neiniţiaţi) şi o „Tatin de 
mangue, thé et citron vert” (tartă cu mango), ne familiari-
zează cu obiceiurile locului, ne încercuieşte pe hartă punc-
tele importante şi, prezentându-se pe sine, prezintă ora-
şul. Ea nu s-a născut la Aix, dar locuieşte de douăzeci de 
ani aici, aşa că i-a preluat aerul aristocrat – zice că la pia-
ţă, în oraş, nu poţi să te duci decât bine aranjat. Căci aşa a 
fost la Aix întotdeauna: ieşi ca să fii văzut şi sunt totdeauna 
şanse să întâlneşti un cunoscut. Şi, ca şi la Bordeaux, aici 
te loveşte de cum intri un aer de bogăţie, de prosperitate.Ci
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 La asfinţit, pe Cours Mirabeau, în Aix-en-Provence; în centru, 

statuia şi fântâna „bunului Rege René”.

 Aix e oraşul fântânilor – mai mari, mai mici, mai pline de 
farmec; jos, detaliu răcoros al fântânii „La Rotonde”.
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Cel mai cel: Hôtel de Caumont
Şi în faţa celei mai impresionante reşedinţe din Aix-en-
Provence, Hôtel de Caumont, s-ar putea să scapi fără să 
vrei un „Oh-la-la!” admirativ. Căci acest „hôtel particu-
lier” a fost construit între anii 1715-1742 după planurile 
lui Robert de Cotte – da, chiar el, premier architecte al 
Regelui Soare – şi a găzduit, în vremurile sale bune, cele 
mai sofisticate dineuri şi petreceri din Aix. 

Nici nu se putea altfel – casa trebuia să reflecte statu-
tul lui François Rolland de Réauville (unul dintre preşe-
dinţii Curţii de Conturi din Aix) şi mai apoi bogăţia fami-
liei Bruny (în care tată şi fiu au fost, pe rând, preşedinţi 
ai Parlamentului regiunii Provence). Iar atunci când 
Pauline de Bruny se va căsători cu Amable de Sytres, 

Mazarin: arhiepiscopul, cartierul
Iar povestea acestei reşedinţe, Hôtel 
de Caumont, e, la nivel mic, chiar po-
vestea cartierului din care face par-
te. Suntem în Aix-en-Provence în 
vremea Regelui Soare, şi aristocraţi, 
consilieri, preşedinţi şi magistraţi gă-
sesc că nu mai e de nasul lor să locu-
iască în oraşul medieval, în case mici, 
pe străzi înguste; aşa că arhiepiscopul 
Michel Mazarin, fratele cardinalului 
Jules Mazarin, vorbeşte direct cu re-
gele – asta înseamnă să fii aixois! – ca 
să dărâme zidul exterior şi să extindă 
urbea către sud. Zis şi făcut: noile pla-
nuri sunt concepute în 1646, încorpo-
rând un domeniu care aparţinea bi-
sericii, şi, una câte una, până în anul 
revoluţionar 1789, reşedinţe specta-
culoase îşi fac apariţia în (de-acum) 
Cartierul Mazarin. Iar  prestigiul lo-
cuitorilor se traduce aproape întot-
deauna printr-un „hôtel particulier” 
în oraş şi o „bastide” (casă de vacan-
ţă) în zona rurală. 

Au rămas însă şi semne cu mult 
mai vechi în Cartierul Mazarin: ase-
menea unei fortăreţe medievale, bi-
serica Saint-Jean-de-Malte, de secol 
XIII, prima biserică romano-catolică 
realizată în stil gotic în Provence, locul 
de înhumare a Conţilor de Provence 
– şi cea mai înaltă clădire din Aix. 
Adiacent bisericii, într-o fostă mănăs-
tire a Ordinului de Malta, dar şi în câ-
teva clădiri construite ulterior func-
ţionează astăzi cel mai vizitat muzeu 
din oraş: Musée Granet. Zece picturi 
în ulei ale lui Cézanne sunt expuse 
într-o sală care îi e dedicată; între ele, 
„Portretul Doamnei Cézanne” şi, achi-
ziţie recentă, „Portretul lui Zola”. 

Nici nu-i de mirare: fiul oraşului, 
Paul Cézanne, s-a născut în Aix la 19 
ianuarie 1839, a murit în Aix la 22 oc-
tombrie 1906 şi şi-a petrecut aici mai 
bine de două treimi din viaţă. În spa-
ţiul care-i găzduieşte astăzi picturi 
şi acuarele a studiat desenul în ado-
lescenţă. Şi, câteva sute de metri mai 
departe, pe Rue Cardinale, e şi şcoala 
unde a învăţat şi unde l-a cunoscut pe 
Zola: atunci Collège Bourbon, acum 
Lycée Mignet. Şi un şir de copii, co-
legii de peste timp ai lui Cézanne, ies 
din şcoală şi se preling pe lângă un zid 
portocaliu în dimineaţa în care facem 
noi turul oraşului. 

Marchiz de Caumont, în 1796, marchizul va exclama:  
„I-am luat Provenţei cea mai frumoasă fată, cea mai fru-
moasă casă şi cea mai mare dintre averile ei”. 

Astăzi, Hôtel de Caumont e în continuare unul dintre 
punctele de atracţie ale oraşului, şi nu numai prin istoria 
sa şi măiestria arhitecturală. Transformat în centru cul-
tural, găzduieşte câte două expoziţii majore pe an – iar de 
la 1 mai, 50 de lucrări împrumutate de la Guggenheim, 
din faimoasa Colecţie Thannhauser, se vor afla în Aix, 
la Caumont Centre d’Art. În avalanşa de Manet, Picasso, 
Degas, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Braque, Matisse, 
o lucrare anume se întoarce acasă pentru prima dată de 
când a fost pictată, în 1894-1895: „Bibémus” (Carierele 
Bibémus) de Paul Cézanne. 

Pe Cours Mirabeau,  
în ritmul unei trăsuri de nobil
Şi-atunci când se năştea Cartierul 
Mazarin, la mijloc de secol XVII, se 
construia în Aix, pe locul fostului zid 
al oraşului medieval, o stradă pietrui-
tă. Era o stradă scurtă, de nici jumăta-
te de kilometru, fără un rost anume în 
economia oraşului care se extindea. 
Ba da, avea un rost: acela de paradă 
a bogăţiei. Pe această stradă se plim-
bau încoace şi încolo trăsurile nobili-
lor – era un loc în care să vezi şi în care 
să fii văzut, cam ca Kiselefful nostru – 
de-a lungul căreia s-au construit apoi 
clădiri cu faţade impresionante; desi-
gur, tot ca să epateze. 

Dar mai era ceva: la începuturi, 
nici vorbă să se plimbe cu trăsura alţii 
decât aristocraţii oraşului. Iar atunci 
când înalta burghezie a primit şi ea 
dreptul la plimbare, nobilii au rămas 
pe partea lor (dreapta, cum vii de la 
fântâna „La Rotonde”), iar aspiranţii 
la măreţie, pe cea stângă. Geraldine 
glumeşte: aristocraţii, la umbră – nu 
le plăcea pielea bronzată; restul, la 
soare. E, dacă vreţi, o separare care se 
vede şi astăzi pe Cours Mirabeau, dar 
în rostul şi în scopul clădirilor: pe par-
tea nobililor sunt construcţii care găz-
duiesc instituţii serioase, bănci, sedii 
diverse, în vreme ce partea opusă e loc 
de veselie şi de stat la soare; sunt tera-
sele, cafenelele şi braseriile oraşului, 
întotdeauna pline ochi. 

Asta nu înseamnă că, în epocă, 

unii dintre cei recent îmbogăţiţi, dar 
fără sânge albastru, n-au vrut să sub-
ţieze, până la dispariţie, graniţele – 
a se vedea, de pildă, spectaculosul 
„hôtel particulier” de la nr. 38: Hôtel 
Maurel de Pontevès, cu cei doi Atlaşi 
sculptaţi de-a stânga şi de-a dreapta 
intrării. Construită între 1647 şi 1650 
pentru negustorul de textile Pierre 
Maurel, e cea mai veche clădire de 
pe Cours Mirabeau şi reflectă reuşita 
proprietarului, îmbogăţirea sa prin 
muncă – de aici, Atlaşii care ţin pe cap 
balconul de la primul etaj şi, ai impre-

La pas prin Cartierul Mazarin, pe un drum pe care-l făcea odinioară şi Paul Cézanne; 
şcoala sa, fostul Collège Bourbon, se află în apropiere.
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sia, întreaga clădire. Acestea au fost însă sculpturi care au 
scandalizat în perioadă feţele nobililor care se plimbau pe 
Cours Mirabeau, şi mai ales pe doamne, căci Atlaşii au fost 
redaţi cu detalii anatomice mai mult decât revelatoare. 

Pe partea opusă, la nr. 53, e o altă oprire obligatorie – 
pentru turişti, desigur, dar, pe parcursul timpului, pentru 
Cézanne, Zola, Picasso, Hemingway, Jean Cocteau, Edith 
Piaf sau Alain Delon: braseria „Les Deux Garçons”, în func-
ţiune în acest loc încă din 1792. O braserie-instituţie, care 
a păstrat aerul vremurilor trecute, candelabrele şi pereţii 
încărcaţi cu oglinzi.

Aţi înţeles, Cours Mirabeau e inima oraşului – despar-
te zona veche (în nord) de cea nouă (în sud) şi, graţie ei, nu 
te poţi niciodată rătăci. Iar farmecul acestei alei de prome-
nadă se păstrează pe tot parcursul anului, dar mai cu sea-
mă vara, când rândurile de platani de-o parte şi de alta alcă-
tuiesc un acoperiş umbros, care te ascunde, te ţine depar-
te de arşiţă. Şi-apoi mai sunt şi fântânile: Cours Mirabeau 
se întinde, la propriu, între faimoasa „La Rotonde”, con-
struită în 1860 pe locul unei foste porţi de intrare în oraş, 
şi fântâna „bunului Rege René”, care ţine în mână struguri 
din soiul Muscat, introduşi de el în Provence în secolul XV. 

Minunată descoperire: Place d’Albertas
E o lungă şi frumoasă poveste de dragoste a oraşului aces-
tuia cu fântânile. Căci Aix s-a născut în jurul apelor terma-
le – iar o fântână cu apă caldă de pe Cours Mirabeau datea-
ză, zice-se, chiar din vremea romanilor, când oraşul se nu-
mea chiar aşa, Aquae Sextiae (apele lui Sextius); consulul 
roman Sextius Calvinus a fondat aşezarea. 

Dar fântânile se află şi în centrul unei mândre contro-
verse – surse diferite vor nota ba că Aix e „oraşul celor o mie 

Atelierul lui Paul Cézanne e o mică bijuterie pe dealul Lauves, 
departe de forfota oraşului. Noi mergem cu maşina şi ajungem 
în câteva minute, dar Cézanne făcea zilnic drumul pe jos de 
la casa lui din oraş la atelierul de pe deal – avea 62 de ani, 
când a cumpărat terenul, în 1901, şi a lucrat aici până în 1906, 
când a murit. Nu departe de casa-atelier e, pe Chemin de la 
Marguerite, locul preferat de observaţie a Muntelui Sainte-
Victoire; obsesia sa artistică, muntele a fost reprezentat în 44 
de picturi în ulei şi 43 de acuarele, răspândite în numeroase 
muzee ale lumii. Pe muntele atât de drag lui Cézanne localnicii 
de azi şi dintotdeauna fac plimbări şi picnicuri cu rose. 
Atelierul e la etajul unei case, într-o grădină, printre cărări şi 
ascunzişuri – şi, la capătul scării rotunjite, pe uşa din lemn, 
te întâmpină un anunţ: „Voilà mon atelier. Là, personne 
n’entre que moi; mais puisque vous êtes un ami, nous irons 
ensemble” (Iată atelierul meu. Aici nu intră nimeni, cu excepţia 
mea. Dar pentru că sunteţi un prieten, intrăm împreună).
Şi intrăm, artistul ne dă voie, iar spaţiul acesta cu tavan 
înalt şi geamuri şi mai înalte, care lasă să pătrundă lumina, 

de fântâni”, ba că, de fapt, sunt cu mult-mult mai puţine, 
iar un localnic îţi va spune şugubăţ: „O sută, o mie... sudiş-
tilor le place să exagereze”. Un ghid serios va aşeza lucru-
rile la locul lor: în Aix-en-Provence sunt 106 fântâni, publi-
ce şi private – dar vi se pare puţin la un oraş de aproxima-
tiv 145.000 de locuitori? 

Unde sunt ele? În pieţe, la întretăieri de străduţe îngus-
te, ba chiar şi în vestibulul reşedinţelor cu moţ din oraş – iar 
alergătura cu harta în mână, în căutarea fântânilor, se poa-
te să fie cea mai plăcută îndeletnicire a unui turist în Aix. 
Puteţi să le căutaţi chiar cu ochii închişi – sunetul apei e cel 
mai familiar dintre toate; şi se păstrează încă zicala potri-
vit căreia dacă un nevăzător ajunge în Aix-en-Provence ar 
putea crede că plouă tot timpul. 

Iar locul meu favorit din Aix e, am decis, chiar o piaţă 
cu fântână: Place d’Albertas. E un spaţiu magic acesta, deşi 
durează ceva să-l găseşti dacă-l cauţi de capul tău – un spa-
ţiu în care se aud numai apa şi fâlfâitul aripilor de porum-
bei. Fântâna e rotundă, într-o piaţetă străjuită de faţade 
de clădiri în vechiul Aix – iar eu o înconjor pe toate părţile 
şi o admir cu ochi curioşi. Porumbei vin şi pleacă, pleacă 
şi angajaţii unui cabinet notarial din spate, doar eu nu mă 
dau dusă. Iar a doua zi, în vizita cu ghid, îi aflu şi povestea – 
povestea marchizului Henri Rainaud d’Albertas, care voia 
o piaţetă frumoasă, după model parizian, în faţa reşedin-
ţei sale; aşa că, între 1735-1741, a cumpărat casele de peste 
drum, le-a dărâmat... şi a murit înainte să vadă spaţiul eli-
berat. Fiul său a continuat proiectul şi, la final, trăsurile fa-
miliei făceau întotdeauna un tur al pieţei înainte de a intra 
în curtea reşedinţei. Pe locul uneia mai vechi, fântâna ac-
tuală a fost realizată în 1912 de studenţii unei facultăţi de 
arte şi meşteşuguri din oraş. 

e aproape ca o călătorie în timp. Aici sunt halatele de lucru, 
şorţul, bastonul, şevaletul, dincolo mese, scaune, policioare 
pline cu ulcele din ceramică, stative, mere, un şezlong cu pânza 
învechită, ba chiar şi trei cranii, unul lângă altul... Te aştepţi 
ca, din moment în moment, Cézanne să intre pe uşă şi să se 
apuce de lucru. Dar nu, atelierul e deja plin: pe băncile aşezate 
pe laturi sunt mulţi turişti atenţi la ce le turuie în ureche 
audio-ghidul. Şi când, în sfârşit, locul se goleşte şi ai atelierul 
numai pentru tine (până la următorul grup), poţi să te bucuri 
de culori, de texturi, de straturile luminoase care-nviorează 
spaţiul. Vasăzică aici a pictat Cézanne unele dintre cele mai 
impresionante lucrări ale sale – monumentala „Les Grandes 
Baigneuses”, între altele – şi aici te îndrăgosteşti tu de verdele 
crud, inegalabil, al vasului pentru măsline, din ceramică, care 
apare în 22 dintre lucrările sale. Şi pleci acasă cu propriul „pot 
à olives”, o copie ochioasă, te rogi s-ajungă întreg şi-ţi promiţi 
că n-o să-l laşi să strângă praf într-o vitrină.
În faţa casei, pe băncuţele din fier, un japonez scrie vederi – şi 
tu nu pleci bine c-ai vrea să te întorci. 

Ultimul atelier al lui Paul Cézanne

Place d’Albertas e, la scară mică, chiar oraşul Aix – cu straturile de istorie, aerul boem, fermecător, povestea de iubire cu fântânile.
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Întreabă pe oricine – localnic, fost şi actual vizitator – şi-o să-
ţi spună că oraşul s-a schimbat fundamental în perioada care 
a urmat nominalizării drept Capitală Europeană a Culturii. 
„Anul capital”, aşa se raportează marseillezii la 2013, şi nu-i 
de mirare că ghidul nostru, o pariziancă adoptată de Marsilia, 
alege să sublinieze tocmai asta: transformarea semnificativă a 
oraşului în pregătirea încoronării culturale din 2013. 

Iar turul nostru are în centrul său zona Portului Vechi din 
oraş – exact partea care s-a bucurat cel mai mult de „îmbu-
nătăţiri”. Înainte de „anul capital”, aici era un trafic nebun, 
mai multe benzi de circulaţie şi doar un drum subţire pe lân-
gă apă – nici gând să-ţi priască o plimbare. Acum, tot Vieux-
Port e o uriaşă promenadă – şi a apărut şi „L’Ombrière”, ope-
ra lui Norman Foster, menită să-i adăpostească pe pescari 
de arşiţa verii şi iubită peste măsură de turişti. Şi, mai de-
parte, zona cuprinsă între Fortul Saint-Jean şi Cathédrale 
de la Major, în care acostau nenumărate vase de pasageri, 

Începem cum nu se poate mai potrivit: în port, la asfinţit. 
Urmăm firul apei, pe Quai de Rive Neuve, pe Quai du Port, şi 
ne bucurăm de soare pe feţele noastre, de faţadele por-
tocalii ale hotelurilor, de mersul alene, cu un ochi la clă-
diri, altul la apă şi la bărci, altul la cerul care îşi schimbă 
culorile la fiecare jumătate de minut. Prea mulţi ochi? Ai 
nevoie de toţi în Marsilia când se lasă seara.

Şi ne întoarcem în port şi dimineaţa – şi nimerim, ce mi-
nunată întâmplare, direct în forfota pieţei de peşte, de pe Quai 
des Belges. În apropiere de bărcile lor, pescarii îşi laudă marfa, 
cu mâinile prin peşti (e o experienţă tactilă aceasta), arată că 
peştii sunt proaspeţi – şi nici nu trebuie să arate, se mişcă ei de 

călători şi imigranţi deopotrivă, e acum o generoasă espla-
nadă creată artificial, punctată de câteva muzee. A apărut 
astfel MuCEM, minunatul Muzeu al Civilizaţiilor Europei 
şi Mediteranei (iar noul e strâns legat de vechi la Marsilia – 
muzeul înglobează, printr-un pod pietonal, şi Fortul Saint-
Jean, monument istoric de secol XVII, recondiţionat şi el cu 
prilejul acestei primeniri culturale). Şi-a apărut în peisajul 
oraşului şi Musée Regards de Provence, găzduit în fosta sta-
ţie sanitară a portului. Iar colegul nostru de grup, care a vi-
zitat ultima oară Marsilia în 1992, e categoric: „În zona asta, 
pe-atunci, nu intrai decât pe riscul tău”. 

Aşa că, da, Vechiul Port al Marsiliei nu mai e sperietoa-
rea turistică de altădată, iar Marsilia poate constitui, de una 
singură, punctul de plecare al unei vizite pe îndelete în regi-
une. Şi, cel mai bine, oraşul se descoperă jos, pe lângă apă, şi 
sus, de la înălţimea maiestuoasei biserici Notre-Dame de la 
Garde. Să purcedem. 

capul lor – şi marseillezi de vârsta a doua şi a treia se plimbă pe 
lângă şirul de mese, strâmbă din nas, studiază, cer (cu ochii) 

dovezi de prospeţime, pe care le primesc rapid (pescarii 
îşi cunosc şi ei muşteriii), ca să cumpere apoi un peşte 

sau doi, cel mai bun, cel mai frumos. Şi sunt peşti cu for-
me diverse, mai graşi, mai slăbuţi, mai lungi, ca nişte şerpi 

– şi în spatele tarabelor, pescarii vorbesc tare şi mult. Şi gru-
pul se îndepărtează, şi tu n-ai vrea deloc să pleci. Mai cu sea-
mă că e acolo, în faţa tuturor, şi un acordeonist care cântă de 
zor şansonete. (Şi se poate să fie de-al nostru, dar cine stă să-l 
întrebe?) Eşti cucerit(ă): Marsilia în port, cu pescarii şi lumi-
na dimineţii care sclipeşte în apă, e pur şi simplu irezistibilă. 

Vechi şi nou în Marsilia: în depărtare, biserica Notre-Dame de la Garde; în plan-apropiat, Muzeul Civilizaţiilor Europei şi Mediteranei 
legat, printr-un pod pietonal, de Fortul Saint-Jean. 

Le Panier

Hainele cele noi 
ale Marsiliei
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Şi se cuvine să reţineţi: acesta e cel mai vechi oraş al 
Franţei – a fost întemeiat de greci în anul 600 î.Hr.; aşeza-
rea se numea pe-atunci Massalia. Parte a Franţei e din 1481, 
când a devenit, desigur, unul dintre cele mai mari oraşe ale 
regatului şi întâiul între porturi. Aici, la Marsilia, a fost cre-
ată prima Cameră de Comerţ a Franţei, în 1599 – iar faţada 
Palatului Bursei mărturiseşte straturile bogate de istorie: în 
secolul al XIX-lea, graţie comerţului, Marsilia era unul din-
tre cele mai puternice zece oraşe ale lumii.

Iar noi trecem, pe repede-înainte, pe lângă Hôtel de 
Ville – clădirea impresionantă de secol XVII, în stil ba-
roc, cu bustul lui Ludovic al XIV-lea pe faţadă, pe lângă 
La Maison Diamantée, una dintre cele mai vechi case ale 
Marsiliei, construită pentru un neguţător bogat, la 1570, cu 
pietrele faţadei şlefuite ca nişte pietre preţioase, pe lângă 
bustul exploratorului grec Pytheas, care trăia în Massalia 
în sec. IV î.Hr. Şi lăsăm apa în spate şi pătrundem în ora-
şul vechi; urcăm pe Montée des Accoules, o stradă îngus-
tă, în trepte, oferind o minunată perspectivă către clopot-
niţa bisericii Notre-Dame des Accoules – şi, gata, suntem 
în Le Panier şi suntem fericiţi, atât de pitoresc e acest vechi 
cartier al Marsiliei. 

Hotărât lucru, cu străduţele şi clădirile sale chic, cu 
obloanele colorate ale ferestrelor (ca să ţină albinele în afa-
ra locuinţelor), cu grafitti-urile sale ingenioase, Le Panier e 
una dintre marile şi frumoasele descoperiri ale acestui tur 
rapid în Marsilia. Şi nu ieşim din inima istorică a oraşului 
– cartierul e numit astfel după semnul, în chip de coş (pa-
nier), al unui han care funcţiona în zonă, „Le Logis du pa-
nier”, în secolul XVII – decât după o pauză de bucurie şi de 
linişte, cu pisici multe, în Place des Moulins. Odinioară se 
aflau aici nu mai puţin de patruzeci de mori de vânt – cele 
două-trei rămase au fost înglobate în clădirile de pe latu-
rile pieţei. 

Şi unul dintre cele mai potrivite locuri de a te bucura de 
soare şi de aerul sărat e terasa MuCEM, să nu ziceţi că nu 
v-am spus. Şi drumul către terasa acestui muzeu nou con-
struit e o experienţă în sine, căci scările te poartă pe exterio-
rul clădirii, între cubul din beton şi carcasa care îl înconjoa-
ră, ca o plasă pescărească sau ca un şal cu ochiuri largi, din 
mătase. Iar muzeul acesta, născut din „piatră, apă şi vânt”, 
rămâne una dintre frumoasele amintiri ale acestei călăto-
rii provensale. 

Următoarele două ore ni le petrecem la masă, ca nişte 
marseillezi adevăraţi. În sudul Franţei, masa e o instituţie, 
cu entrée, fel principal şi desert, cu vin şi multă lene. Iar lo-
calnicii se grăbesc să-şi termine treaba ca nu cumva să-şi 
strice plăcerea unei mese pe îndelete. Şi noi ca ei, ne desfă-
tăm cu pastis şi bourride, un peşte care pluteşte într-un de-
licios sos aïoli, şi privim spre mare şi spre biserica impresi-
onantă de pe dealul La Garde. Şi amintirile sunt, se vede, şi 
ele pofticioase. Căci aceasta e Provence, îţi plouă în gură nu-
mai când te gândeşti. 

(Şi în oraşul acesta, chiar şi facerea faimosului săpun de 
Marsilia e un proces aproape culinar: pasta verzuie se coace 
în timpul zilei în cazane uriaşe, se odihneşte în timpul nop-
ţii – şi tot aşa, vreme de patru zile, înainte să fie gata de tăiat 
şi inscripţionat cu mărcile definitorii.) 

Arles
În căutarea lui Vincent 
Arles îţi pică cu tronc de cu seara, când străzile înguste, 
dintre clădirile înalte, din piatră, sunt pustii, şi tu ai ora-
şul doar pentru tine. Şi-l ai pentru tine şi a doua zi de di-
mineaţă, când te trezeşti devreme cu scopul precis să-l ca-
uţi pe Vincent.

Da, chiar pe el, pe Vincent van Gogh, care a trăit la Arles 
una dintre cele mai fructuoase, bogate perioade ale carierei 
sale. Căci a creat aici, din februarie 1888 până în mai 1889, 

Oraşul văzut de sus, de la Notre-Dame de la 
Garde, e ameţitor. Şi nu ştii unde să te uiţi 
mai întâi. În stânga, unde străluceşte ma-
rea şi soarele apune lângă insulele care alcătuiesc Arhipelagul 
Frioul (între ele, insula If, cu faimosul – datorită lui Dumas – 
Château d’If)? În faţă, unde sunt Vechiul Port şi pitorescul car-
tier Le Panier? În dreapta, unde e o mare de clădiri din piatră 
alb-roz, cu acoperişuri portocalii? În spate, unde e şi pălăria 
stadionului lui Olympique Marseille? În sus, unde se înalţă 
către cer biserica şi, deasupra ei, Fecioara cu pruncul, în stra-
ie galbene, strălucitoare? Nu ştii unde – şi pescăruşul care stă 
fix în faţa ta, pe un ornament din piatră, aproape că-ţi face cu 
ochiul şi-ţi înţelege dilema.  

Şi dacă toate cele de mai sus nu sunt suficiente – cum să 
nu fie, dar ochiul e hulpav, vrea mai mult – intră în biserică şi 
admiră mozaicurile. Sunt aurii, detaliate, migălite, ca o înşi-
ruire de ceruri galbene – şi, din loc în loc, sunt agăţate în sfori 
machete de bărci şi avioane; La Bonne Mère e protectoarea 
tuturor navigatorilor. 

După o oprire scurtă la Vallons des Auffes, un mic sat 
pescăresc, plin de farmec, înglobat în marele oraş, ne des-
părţim cu regret de Marsilia şi mergem, cale de o oră şi mai 
bine, către Arles. Iar piesele de rezistenţă, când ajungem, sunt 
chiar în faţa noastră: amfiteatrul roman la doi paşi, teatrul ro-
man la cinci paşi. Şi ştii deja că aceasta va fi o vizită istorică. 
Monumentală chiar. 

mai bine de 300 de lucrări – şi urmele sale sunt încă pre-
zente în oraş şi în regiune, şi sumedenie de turişti vin toc-
mai ca să le descopere.

Şi nu mă gândesc doar la Fundaţia „Vincent van Gogh”, 
al cărei rol e să-l omagieze pe Van Gogh găzduind expozi-
ţii ale artiştilor influenţaţi de acesta (poarta de intrare – 
cu semnătura simplă, inconfundabilă, Vincent, şi câteva 
tuşe de galben şi verde într-o mare de alb, ca o pânză – e 
un obiectiv turistic în sine; foto sus). Şi nu mă gândesc nici 
doar la Espace Van Gogh, fostul spital al oraşului, unde s-a 
tratat o vreme pictorul, şi a cărui grădină a redat-o, în 1889, 
în lucrarea „Le jardin de l’hôpital d’Arles”. Dar urmele lui 
Van Gogh se simt, de bună seamă, şi pe malul Ronului, aşa 

Grădina fostului spital din Arles – originalul şi pictura
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că te duci glonţ într-acolo, în locurile în care a pictat „La 
nuit étoilée sur le Rhône”. Nu, nu e noapte, cerul nu e lu-
minat de Ursa Mare, lumina gălbuie a felinarelor cu gaz nu 
se reflectă în apă, nu e prilej de reverie căci oraşul s-a tre-
zit şi, lângă tine, un tată grăbit fuge să-şi lase copiii la şcoa-
lă – dar spaţiul are totuşi o inexplicabilă magie pe care nu 
şi-o refuză niciun turist ajuns în Arles; cu atât mai puţin eu.

Şi-apoi, în inima oraşului, e cafeneaua pe care a pictat-o 
Van Gogh în „Terrasse de café, le soir, place du forum” – şi ştii 
că eşti unde trebuie de vreme ce mai mulţi inşi fotografiază 
locul, căutând, cum faci şi tu, exact perspectiva laterală din 
lucrarea lui Van Gogh. Şi, pe parcursul zilei, pentru că ora-
şul e asemenea unei cutii pentru bijuterii mici şi compacte, 
vei ajunge de mai multe ori în faţa cafenelei – care e vopsită 
azi în galben doar ca să fie întocmai cu pictura; în septem-
brie 1888, culoarea era dată de felinarul care lumina terasa. 

Mai departe, lângă Arene, e un semn care arată că 
Vincent a pictat participanţii la una dintre festivităţi-
le oraşului, găzduită de vechiul amfiteatru roman – şi că 
nu l-a interesat, ca pe Picasso, spectacolul cu tauri din 
arenă, ci spectacolul uman din tribune. Şi poţi să recon-
stitui uşor portul arlezian din pictura lui colorată, „Les 
Arènes d’Arles”, care se află astăzi la Muzeul Ermitaj, 
în St. Petersburg. Şi sunt reprezentate în picturi şi po-
dul Trinquetaille, şi „casa galbenă” în care a locuit, din 
Place Lamartine (casa a fost distrusă de bombardamen-
tele din 1944), şi o alee cu sarcofage din cimitirul roman, 
Alyscamps, şi podul Langlois, la 2 km de oraş. Iar în grădi-
na publică din Arles se găseşte, sculptat, capul lui Vincent, 
cu urechea stângă tăiată – aşa cum a fost, nu cum s-a în-
făţişat în autoportret, cu cea dreaptă bandajată (pictorul a 
pus pe pânză reflexia sa în oglindă).

Ce a căutat Vincent aici? Ţi-o spun şi ghidul, şi plian-
tele, şi ştii şi tu bătând străduţele dimineaţa şi seara. A că-
utat lumina. Iar galbenul cald din picturile sale îţi spune 
că a şi găsit-o. Lumina din câmpurile de lângă Arles, din 
vasul cu floarea-soarelui, galbenul cafenelei din Place du 
Forum, galbenul luminos, strălucitor, al nopţilor înstela-
te – capodopera „La nuit étoilée”, astăzi la muzeul MoMA 
din New York, a fost pictată la doar 25 km de Arles, la Saint-
Rémy-de-Provence. Pasionat de astronomie, de galaxii, de 
constelaţii, artistul îi scria fratelui său Theo în aprilie 1888: 
„Trebuie să pictez o noapte înstelată peste chiparoşi sau, 
poate, peste lanuri de grâu copt”. 

Mica Romă din Galia
Dar Arles nu înseamnă doar Van Gogh, în ciuda acestei prezentări detaliate. Arles 
e în primul rând colonia romană înfiinţată de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr., ca răs-
plată pentru ajutorul primit în războiul împotriva lui Pompei. Massilia/Marsilia îl 
sprijinise pe Pompei, Arelas/Arles, pe Cezar – aşa că acesta îi aşază aici pe veteranii 
celei de-a VI-a Legiuni romane, Ferrata, întemeind Colonia Julia Paterna Arelate 
Sextanorum. Iar dintr-o înjghebare de locuinţe din piatră şi stuf, Arelate (vechea 
denumire celtică a aşezării) devine oraş roman cu acte în regulă şi, pe măsură ce 
trec anii, cu structură tipic romană, cu Forum, teatru, arene, circ, băi romane. Să 
nu vă mire, de pildă, că Arles e locul care găzduieşte astăzi cel mai mare număr 
de ruine romane după Roma. Şi bine păstrate, pe deasupra – o să vedeţi cu ochii 
voştri, traversând oraşul. Iar ansamblul de monumente romane din Arles, alături 
de cele de inspiraţie romană, se află încă din 1981 pe Lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO – şi e unul dintre marile motive ale oricărei vizite. 

Iar noi suntem acolo unde a început totul – în cryptoportico, galeriile sub-
terane construite, în 30-20 î.Hr., pentru a susţine colonadele Forumului, inima 
oricărui oraş roman. Roca specifică zonei şi râul din apropiere au făcut necesa-
re aceste structuri suplimentare de rezistenţă, iar noi le vizităm cu inima mică: 
în galerii e semiîntuneric şi nu se ştie niciodată ce poate să apară după un zid, 
un stâlp, o bucată de marmură albă, din Alger. Cum am ajuns aici? Coborând 
mai multe rânduri de trepte, care pornesc din holul Primăriei din Arles – faceţi 
bine să nu le rataţi, căci vă veţi priva de o experienţă cu totul neobişnuită. Şi ie-
şind din galerii, încă în clădirea Hôtel de Ville, aruncaţi o privire şi spre tavan. 
Ingenioasa îmbinare a părţilor care alcătuiesc cupola e încă un mister – şi prilej 
de studiu pentru elevi ai şcolilor de arhitectură de azi şi de ieri. 

Teatrul Roman a apărut în peisajul aşezării în anii 20-10 î.Hr., contemporan 
cu cele de la Roma – putea primi pe-atunci în jur de 10.000 de spectatori. Poate 
încă primi 3.000, căci e şi astăzi parte din identitatea oraşului, găzduind în tim-
pul verii spectacole, concerte, festivaluri. „Dacă eşti dispus să te lupţi cu ţânţa-
rii”, glumeşte ghidul nostru, în timp ce ne înfăţişează, unul după altul, straturi-
le de istorie ale construcţiei. Din măreţia de altădată a structurii romane au mai 
rămas şi două coloane – „văduvele”, le zic localnicii – şi, cu timpul, multe des-
coperiri au luat drumul muzeelor: „Venus din Arles” a fost dăruită lui Ludovic 
al XIV-lea şi se află astăzi la Luvru. 

Şi mergem către Arenele Romane – ridicate în primul secol al erei noastre, în-
tre cele douăzeci de amfiteatre de prim rang ale lumii romane, acomodând pe-
atunci 20.000 de spectatori. Un episod aparte în istoria edificiului are loc în Evul 
Mediu, când arenele devin, la propriu, un oraş, o fortăreaţă. Cu case şi turnuri în 
incintă, acolo unde se desfăşurau odată spectacole cu animale şi gladiatori. „La 
Cité Arénoise” i s-a spus – iar construcţiile din arenă au fost demolate abia în 1826-
1830, după care amfiteatrul şi-a recăpătat menirea de a distra localnicii. Astăzi 
găzduieşte corride – şi tradiţionala Feria d’Arles (anul acesta, între 19-22 aprilie). 

Şi mai e ceva: ca şi la Aix şi-al său Cours Mirabeau, Arles se învârte în jurul 
Arenelor Romane. Iar oraşul în sine e foarte compact, din orice punct până la 
următorul ai impresia că sunt doar câţiva paşi. Şi dacă simţi că te rătăceşti, ridi-
că ochii. O să vezi o frântură din peretele impresionant al amfiteatrului. Admiri 
simplitatea, structura ordonată a oraşelor romane, totul pare la îndemână – iar 
Arles e un exemplu de oraş roman care trăieşte, la 2.000 de ani de la înfiinţa-
rea lui. 

Şi când ieşi din hotel, în ultima zi, te duci fără să vrei înspre Arene, să-ţi sa-
turi ochii înainte de plecare. Peste o oră şi un pic suntem în Marseille Provence 
Airport. Bate vântul (poate chiar mistralul), dar, spre dezamăgirea noastră, nu 
atât de tare încât să fim obligaţi să mai stăm. Am fi acceptat cu plăcere. 

À la prochaine, Provence! Şi nu uitaţi: vine vara, iar un vechi proverb 
 provensal zice, în chip cum nu se poate mai potrivit, „fai pas bon travaia quand 
la cigalo canto” – atunci când cântă cicadele, e prea cald ca să munceşti. Aşa că 
puteţi să vă apucaţi de planificat vacanţe. 

„Terrasse de café, le soir, place du forum” (1888) – şi astăzi

Arles, de la înălţime: moştenirea 
romană (Arenele, Teatrul) ocupă 
prim-planul; în depărtare, Ronul.


