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An dup` an, Festivalul Interna]ional Zile 
[i nop]i de literatur`, de la Neptun – ajuns, 
iat`, la cea de-a [aptea edi]ie – aduce laolalt` 
scriitori [i limbi diverse, pune mereu alte în-
treb`ri, care vor r`m~ne deschise. Dar ceea 
ce mi se pare c` spune acest eveniment, din-
colo de cuvinte, este faptul c`, în ciuda nelini[-
tilor [i disconfortului zilei, literatura este azi 
de o extraordinar` vitalitate. Viitorul literatu-
rii, literatura viitorului a fost tema propus` de 
data aceasta, iar comentariile teoretice au 
ales vocile scriitorilor prezen]i în dou` tabe-
re, încrez`torii [i pesimi[tii.

Am avut pl`cerea de a modera lecturile de 
poezie ale festivalului [i am putut astfel ob-
serva în direct, la aceast` edi]ie parc` mai 
mult dec~t oric~nd, diversitatea vocilor lirice 
de pe at~tea meridiane [i în at~tea limbi: ceea 
ce consider c` a fost, în sine, cel mai bun r`s-
puns la întrebarea despre viitorul literaturii.

Am auzit aici limba rom~n` pe multe gla-
suri, inclusiv al poetului de mult american [i 
mereu rom~n, Andrei Codrescu, [i acela al 
poetei din Republica Moldova, Maria {leahti]-
chi. Glasul t~n`r al lui Mircea Dinescu [i la 
fel de t~n`r al lui Mircea C`rt`rescu – ca [i 
al lui C`lin Vlasie, Denisa Com`nescu, Nae 
Prelipceanu, Eugen Suciu. Surpriza poeziei 
comice de bun gust (rara avis!) a lui Florin Bi-
can. Rostirea dintre lumi [i continente, o lec-
]ie major` a vremii noastre, la Carmen Firan, 
Ioana Cr`ciunescu, Adrian S~ngeorzan. Vo-
cea mai nou` a lui Ion Pop, sunetul straturi-
lor culturale suprapuse la Grete Tartler [i 
ecourile Misterului la Liliana Ursu, ca [i la 
Gabriel Chifu. Augustin Fr`]il`, baladistul, 
care a [i c~ntat una dintre poeziile sale, [i 
geometria/percu]ia de ultim` or` a lui Sorin 
Ghergu]. Riri Manor, (re)devenind poet` ro-
m~n` dup` o via]` în Israel. 

{i au fost celelalte limbi, care au umplut 
planeta noastr` liric` de ecouri ale altor spa-
]ii [i timpuri: limbile au r`d`cini imemoriale, 
al`tur~ndu-le prin glasul poe]ilor lor, am re-
devenit sensibili la aceast` realitate a cuvin-
telor, mereu uitat` în cotidian (nici c~nd pri-
vim o piatr` nu ne g~ndim la vechimea ei: 
poe]ii sunt aceia care ne vor aduce aminte). 
Engleza rafinat`, cu armonice ale unor lumi 
paralele, [oapta care acoper` spa]ii vaste, la 
George Szirtes. Inconfundabilul Dennis O’Dris-
coll, rostind în englez` despre peisajul irlan-
dez, despre copilul din noi [i familiaritatea 
mor]ii. Christopher Bakken, americanul c`u-
t~ndu-[i r`d`cinile profunde în Europa. 
Vorba casant` [i paradoxal` a Lidijei Dimkov-
ska în macedonean`, ea care vorbe[te at~t de 
bine [i rom~ne[te, ca [i Aleš Mustar, poetul 
sloven c`ut`tor sceptic al simplit`]ii. Frumoa-
sa irlandez` a poetei Eiléan Ni Chuilleanain, 
care a f`cut at~t de mult pentru via]a poeziei 
[i, vorbind rom~ne[te, a tradus-o pe Ileana 
M`l`ncioiu. Cona]ionalul ei Gabriel Rosen-
stock, care scrie în irlandez`, de[i are convin-
gerea c` este o limb` condamnat` la dispari-

]ie: maestru al haiku-ului, el ne-a înc~ntat cu 
o secven]` dedicat` Pirineilor Catalani (... glo-
balizare la toate palierele...). Delicata poet` 
Kristiina Ehin a adus pe scena festivalului [i 
un c~ntec tradi]ional estonian: exemplu de t~-
n`r scriitor care prive[te cu necomplexat` 
afec]iune mo[tenirea în timp lung a tradi]iei 
sale. Stefan Hertmans, str`lucit m~nuitor de 
idei [i imagini, a adus printre noi sonurile te-
lurice ale flamandei sale. Sonja Harter, t~n`-
ra austriac`, [i-a rostit liricele fluide, frag-
mentare în germana purt`toare a unei at~t 
de ponderabile mo[teniri poetice. Yasuhiro 
Yotsumoto ne-a f`cut surpriza de a citi un 
poem al s`u dedicat familiei în mai multe sti-
luri japoneze – fiindc` familia vine [i ea de 
departe [i se adapteaz` la mode: poetul a por-
nit de la incanta]ia ritual` medieval` (cum 
am auzit în filmele istorice japoneze), trec~nd 
prin mai multe voci, p~n` la rap japonez. 
Piotr Sommer, unul dintre cei mai prestigio[i 
jurnali[ti culturali [i traduc`tori, spirit cos-
mopolit, ne-a dat în lectura transfigurat` a 
poeziei sale poloneze proba unicit`]ii expre-
siei în limba care ]i-e dat`, limba nuan]ei [i a 
celor nerostite. Cel`lalt oaspete polonez, Jerzy 
Jarniewicz, nu mai pu]in cosmopolit, elegant-
britanic în rostirea englezei, ne-a spus c` a 
r`m~ne str`ini, adic` noi în[ine, are s` ne 
]in` cel mai aproape unii de al]ii. Am auzit 
ebraica poetei Agi Mishol, n`scut` la Sighet 
[i plecat` din copil`rie – poeta israelian` cu 
vocea ei bogat`, modern`, puternic feminin` 
[i de o generoas` empatie în ]ara ei divizat`. 
L-am auzit pe israelianul Naim Araidi, druz 
din ]ara Galileii, spun~ndu-[i versurile pline 
de simboluri ale p`m~ntului str`vechi at~t în 
arab`, c~t [i în ebraic` – cu sentimentul c` 
ascult`m cuvinte, mesaje vechi de milenii. 
Iar dac` toat` aceast` diversitate nu era sufi-
cient`, l-am avut pe Peter Waugh, poet brita-
nic stabilit la Viena, s` ne aduc` la zi poemul 
ca sunet, ca art` nonfigurativ`, o tradi]ie 
c~ndva început` de un Gherasim Luca [i ai 
s`i [i continuat` aici într-un bogat perfor-
mance bazat pe utilizarea complex` a vocii, 
respira]iei, a unui dr~mb (instrument 
str`vechi) [i percu]iei (la fel de atemporal`)... 
|n sf~r[it, omagiul adus marelui exilat, Ovi-
diu, prin toate aceste limbi [i voci, la care s-a 
ad`ugat [i limba rus` (t~n`ra laureat` Irina 
Denezhkina), plus Alexandra Buchler, condu-
c`toarea programului (Literature Across 
Frontiers), care a compus un spiritual catren 
pentru Ovidiu ca playboy – în englez` [i 
ceh`.

M-am referit la programul de poezie, de 
obicei tratat în grab` de cronicari, cu insis-
ten]` pentru a ar`ta c` momentul literar ac-
tual nu este în nici un caz s`rac, nu [i-a pier-
dut substan]a, nu a uitat [i nu sunt [anse s`-[i 
uite geografiile [i timpurile îndep`rtate, nici 
s`-[i ignore acuitatea antenelor în prezent, 
ori s`-[i abandoneze ad~ncimile ce-i sunt pro-
prii.

IOANA IERONIM

Literatura rom~n`,~n`,n`,
literaturile lumii
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INSTITUTO
CULTURAL
ROMENO
LISBOA

Institutul Cultural Rom~n din Lisabona, \mpreun` cu Editura Guerra e Paz
au organizat lansarea Jurnalului portughez (Diário português) al lui Mircea Eliade, 
\n ziua de 17 aprilie a.c. la Libr`ria Bulhosa din Lisabona, \n prezen]a prof. Sorin 
Alexandrescu, nepotul lui Mircea Eliade, [i a traduc`torului, Corneliu Popa. 
Acesta este autorul traducerii \n limba portughez` [i al volumului Nascimento e 
Formaµão da Europa (Na[terea [i configurarea Europei), un volum de eseuri semnat 
de istoricul Gheorghe Ceau[escu, publicat de Editura Fim de Século, lansat \n 
ziua de 19 februarie a.c. la Libaria Almedina din capitala lusitan`.

Ambele lucr`ri au beneficiat de sprijinul Institutului Cultural Rom~n prin 
Programul de Sprijinire a Traducerilor din literatura rom~n`.

Diário português este o apari]ie editorial` de mare impact, bucur~ndu-se, \n 
ultimele luni, de o ampl` [i semnificativ` mediatizare: a fost anun]at` de Agen]ia
de Pres` Lusa la 27 februarie 2008, \n cotidianul Jornal de Notícias din 28 
februarie, \n cotidianul Diário de Notícias din 29 februarie [i 5 martie (articol 
semnat de Isabel Lucas), \n s`pt`m~nalul Sol din 8 martie, \n bimensualul 
cultural Jornal de Letras, Artes e Ideias din 12 martie [i 9–22 aprilie (un articol 
elogios semnat de criticul Guilherme d’Oliveira Martins), \n Time Out din 12 
martie, \n Diário do Minho din 5 martie, \n Notícias Sábado din 8 martie, 
suplimentul de cultur` Ipsilon al cotidianului Público din 14 martie (un interviu 
cu traduc`torul, semnat de criticul literar Pedro Mexia).

Jurnalul portughez este a patra traducere din literatura rom~n` publicat` \n 
Portugalia \n ultimele luni.

Lansarea a Jurnalului portughez
de Mircea Eliade la Lisabona

Dan Lungu, dublu nominalizat 
la prestigioasele premii „Jean Monnet“ din Fran]a

Juriul Premiului „Jean Monnet“ pentru literatur` european` a anun]at la 6 
iunie lista celor 10 autori europeni selecta]i în competi]ie. Prezen]a lui Dan 
Lungu a fost calificat` drept o adev`rat` surpriz`, el fiind primul reprezentant al 
Rom~niei din istoria acestei competi]ii literare, iar meritul apar]ine c`r]ii sale 
Sunt o bab` comunist`!/Je suis une vieille coco! (trad. de Laure Hinckel, Editura
Jacqueline Chambon, Paris, 2008) „care prezint` cu ironie Rom~nia în epoca 
Ceau[escu“.

Premiile vor fi acordate \n cadrul Festivalului Literatures Européennes, care 
va avea loc în 20–23 noiembrie 2008, la Cognac, localitatea natal` a lui Jean 
Monnet.

Dan Lungu a fost dublu nominalizat la aceast` edi]ie: pentru Premiul „Jean 
Monnet“ pentru literatur` european` (al`turi de al]i nou` autori, selec]iona]i din 
30) [i la Premiul „Jean Monnet“ pentru tinerii scriitori europeni (al`turi de al]i 
doi autori).

|n competi]ie se mai afl` Milena Agus [i Sandro Veronesi (Italia), Sebastien 
Faulks [i Susan Fletcher (Marea Britanie), Frode Grytten (Norvegia), Miljenko 
Jergovic (Bosnia), Friederike Mayröcker (Austria), Sergi Pamies (Spania), 
Daniele Sallenave (Fran]a). C`r]ile lor au ap`rut la importante edituri franceze, 
precum Flammarion, Gallimard [i Grasset.

Cartea lui Dan Lungu va fi tradus` [i în limbile german` [i spaniol`, dup` ce 
a ap`rut deja în limba maghiar`. Lungu face parte din grupul de scriitori rom~ni 
invita]i la Les Belles Etrangères, iar primul s`u roman, Raiul g`inilor, a ap`rut de 
asemenea în francez` în 2005. Dan Lungu este unul dintre cei mai „exporta]i“ 
scriitori rom~ni contemporani, cu 24 de contracte de editare în str`in`tate. 

Premiul „Jean Monnet“ pentru literatur` recompenseaz` un autor european 
pentru un roman sau un volum de povestiri scris sau tradus în limba francez`. A 
fost c~[tigat de scriitori precum J.G. Ballard, Jorge Semprun, Arturo Perez-
Reverte sau Antonio Tabucchi.

Din juriu face parte [i dramaturgul Virgil T`nase. Membrii juriului sunt 
scriitori, critici sau jurnali[ti ce reprezint` institu]ii prestigioase de pres` – Le
Soir, Radio France Internationale, Le Monde, La Repubblica, Le Monde des Livres, Le
Figaro littéraire.

INSTITUTUL
CULTURAL
ROMÂN
BUCURE{TI

Institutul Cultural Rom~n a participat \mpreun` cu institu]ii [i funda]ii din 
Germania, Bulgaria [i Grecia la proiectul Alfabete balcanice, ini]iat \n 2007 de 
Künstlerhaus Edenkoben cu scopul de a promova pe pia]a literar` german` 
poezia sud-est-european`. |n cadrul proiectului, c~te trei poe]i germani au 
tradus, pe parcursul unor workshop-uri, c~te trei poe]i din Bulgaria, Grecia [i 
Rom~nia.

|n perioada 14–18 mai 2008, Sabine Küchler, Hans Thill [i Ernest Wichner 
s-au \nt~lnit la Portul Cultural Cetate cu poe]ii Constantin Acosmei, Iulian 
T`nase [i Vasile Leac [i au tradus \n german` poeziile acestora. Traducerile vor 
fi publicate anul viitor la editura Wunderhorn din Germania, iar poe]ii rom~ni 
vor fi invita]i la serii de lecturi [i \nt~lniri cu publicul german.

|n selec]ia autorilor bulgari, greci [i rom~ni, ini]iatorul proiectului, 
Künstlerhaus Edenkoben, a c`utat autori reprezentativi pentru lirica t~n`r` din 
regiuni diverse ale fiec`rei ]`ri participante. Op]iunile [i-au propus s` marcheze 
bogata varietate alfabetic` [i lingvistic` din aceast` parte a Europei.

Al`turi de Institutul Cultural Rom~n [i Künstlerhaus Edenkoben, funda]iile 
partenere \n acest proiect sunt Funda]ia Pygmalion (Bulgaria), Institutul de 
Traducere Ekemel (Grecia) [i Funda]ia Cultural` Mircea Dinescu – Portul 
Cultural Cetate.

Rom~nia \n Alfabete balcanice

Scriitori rom~ni \n lume
INSTITUTUL
CULTURAL
ROMÂN
STOCKHOLM

Cultura rom~n` continu` s` se afle \n aten]ia televiziunii suedeze. De aceast` 
dat`, unul dintre cele mai mari posturi particulare de televiziune, TV8, a dedicat 
culturii rom~ne o bun` parte din edi]ia din 24 aprilie, ora 22.00, a emisiunii 
Världen i fokus (Lumea \n prim-plan). Cu aceast` ocazie au fost transmise un 
interviu cu scriitorul Mircea C`rt`rescu, realizat cu c~teva s`pt`m~ni \n urm` la 
Bucure[ti, precum [i un interviu \n direct, \n studio, cu Dan Shafran, directorul 
Institutului Cultural Rom~n de la Stockholm. 

Dan Shafran a vorbit, printre altele, despre succesele interna]ionale 
remarcabile ale tinerei genera]ii de cinea[ti, scriitori, arti[ti plastici [i muzicieni 
rom~ni, c~t [i despre str`daniile Institutului Cultural Rom~n de la Stockholm de 
a face cunoscute \n Suedia crea]iile acestora.

Televiziunea suedez` \n dialog 
cultural cu Rom~nia

Scriitorii Mircea C`rt`rescu, Filip Florian [i Herta Müller vor participa la 
primul Congres Interna]ional al Scriitorilor [i Traduc`torilor, WALTIC, la 
ini]iativa Institutului Cultural Rom~n de la Stockholm. WALTIC va avea loc la 
Stockholm \ntre 29 iunie [i 2 iulie 2008, fiind organizat de Uniunea Scriitorilor 
din Suedia, \n parteneriat cu diverse institu]ii suedeze [i interna]ionale. La 
congres vor participa \n jur de 1.000 de delega]i – scriitori, traduc`tori, 
politicieni, reprezentan]i ai unor organiza]ii nonguvernamentale. Dintre ace[tia, 
aproximativ 60 de scriitori vor fi implica]i activ \n programul de seminarii. 
Printre vorbitorii invita]i se num`r` Charles Bernstein, Mia Couto, Jean-Claude 
Guédon, Philip Pullman, Nawal El Saadawi, Gayatri Chakravorty Spivak, 
Dubravka Ugrešic [i Alexis Wright.

Mircea C`rt`rescu va participa la sec]iunea Society and Literature (luni 30 
iunie, ora 15.10, Congress Hall B), \ntr-un dialog cu scriitorul suedez Andrzej 
Tichý despre rela]ia dintre societate [i literatur`.

Filip Florian se va afla pentru prima oar` \n Suedia, pentru a lua parte la o 
dezbatere despre istorie [i memorie \mpreun` cu scriitorii Frank Westerman 
(Olanda) [i Mauro Covacich (Italia), sub titulatura The Fate of Place (miercuri 2 
iulie, ora 10.50, Congress Hall C).

Herta Müller a fost invitat` \n sec]iunea Life Through Letters (miercuri 2 
iulie, ora 12.50, Congress Hall B), o serie de interviuri cu unii dintre cei mari 
prestigio[i scriitori ai momentului. Herta Müller va participa de asemenea la 
programul public al congresului. Astfel, duminic` 29 iunie, la Kulturhuset, 
scriitoarea de origine rom~n` va discuta despre exil cu scriitoarea croat` 
Dubravka Ugreši  [i directorul ICR Stockholm, Dan Shafran. Mar]i 1 iulie, la ora 
19.30, Herta Müller va fi invitata Institutului Goethe din Stockholm, unde va citi 
fragmente din opera sa [i va dialoga cu scriitoarea spaniol` Rosa Montero despre 
rolul literaturii \n ceea ce prive[te aspecte precum captivitatea [i libertatea, 
dictatura [i democra]ia.

Presa suedez` a remarcat prezen]a scriitorilor rom~ni la WALTIC, ace[tia 
fiind considera]i unanim printre capetele de afi[ ale congresului (cotidienele 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sundsvall, Piteå, Vestmanlans Län [i altele). 
Portretele celor trei scriitori sunt prezente \n expozi]ia foto: Cato Lein – The Last 
Polaroid Project... The First Impression of Romania, deschis` la sediul ICR Stockholm 
p~n` pe 31 august.

Scriitori rom~ni la primul Congres Interna]ional al 
Scriitorilor [i Traduc`torilor
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Fondului
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Na]ional
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 „Mi-am asumat eticheta 
de om-orchestr`“

Care este bilan]ul acestui festival pentru tine? Momen-
tele pe care ai dori s` le men]ionezi?

Festivalul Insolite Roumanie a \nceput [i s-a \nche-
iat cu dou` manifest`ri foarte reu[ite. Inaugurarea a 
avut loc pe 7 mai 2008 la Biserica Saint Georges din 
curtea castelului din Caen, odat` cu lansarea oficial` 
a expozi]iei Fotografii interzise a lui Andrei Pandele. Pe 
11 iunie am marcat \nchiderea oficial` l~ng` Caen, \n-
tr-un loc excep]ional: Aba]ia Ardennes, unde se afl` 
IMEC (Institut Mémoire des Editions Contempo-
raines), o institu]ie care ad`poste[te arhive literare. 
Formula pe care am propus-o aici nu era una previzi-
bil`, dar rezultatul a fost foarte bun. E vorba despre o 
mas` rotund` av~ndu-i ca invita]i pe scriitorii Dumi-
tru Tsepeneag [i Rodica Draghincescu, \n prezen]a 
Georgianei Lungu Badea de la Universitatea de Vest
din Timi[oara. Masa rotund` a fost urmat` de specta-
colul muzical al grupului Iza din Maramure[. Datele 
alese pentru a marca \nceputul [i sf~r[itul festivalului 
sunt \ns` doar ni[te repere, pentru c` evenimentele 
au \nceput \n aprilie [i vor continua chiar [i dup` va-
can]a de var`. La vernisajul expozi]iei Can’t stop dra-
wing you, la Artoteca din Caen, au fost prezente peste 
o sut` de persoane. Cum Rom~nia Insolit` \ncepea 

abia \n ziua urm`toare, Dan Perjovschi s-a declarat 
gata s` reprezinte „Rom~nia pur [i simplu“... Nu 
avem \nc` rezultatele exacte, dar cred c` am reu[it s` 
ne adres`m p~n` acum unui public de aproximativ 
treizeci de mii de persoane. Unele expozi]ii nu s-au \n-
cheiat, ele atrag \n continuare vizitatori. |n tabloul de 
ansamblu, probabil c` \nt~lnirile literare au avut 
uneori de suferit din lips` de public, [i lucrul acesta s-a 
\nt~mplat mai ales \n ora[ele mai mari. La Caen [i 
Saint-Lô, la \nt~lnirile cu Gabriela Adame[teanu [i 
Dan Lungu au fost \ntre treizeci [i patruzeci de per-
soane, \n timp ce la Isigny, o localitate mult mai mic`, 
au fost \n jur de [aptezeci. La unele spectacole, cum a 
fost cel al lui Cosmin Manolescu la Val de Reuil, nu-
m`rul de spectatori a fost important, dar totu[i nu su-
ficient, av~nd \n vedere calitatea spectacolului. Rezul-
tatul evenimentelor culturale este adesea aleatoriu, 
succesul sau e[ecul sunt imprevizibile... |n general, \n-
s`, avem reac]ii foarte bune de la un public divers, \n 
mai mare m`sur` dec~t pentru ]`rile care au fost ca-
pete de afi[ ale manifest`rilor precedente: Bosnia-Her-
]egovina \n 2000, Albania \n 2002, Grecia \n 2004 [i 
Bulgaria \n 2006. Cu siguran]` c` Rom~nia treze[te 
interesul [i simpatia, dar a contat [i faptul c` eram 
deja la a cincea edi]ie, cu o anumit` notorietate \n re-
giune.

De multe ori, v`z~nd modul \n care \i prime[ti pe invi-
ta]ii t`i, am avut impresia c`-i cuno[ti de mult` vreme [i 
chiar c` \]i sunt prieteni.

E adev`rat c` \i \nt~lnisem pe unii dintre ei \n Ro-
m~nia. Privilegiez criteriul competen]ei, \ns` nu in-
sist dac` lucrurile nu se petrec bine cu interlocutorii 
mei. {tiu din experien]` c` o prezen]` sau o rela]ie ne-
gativ` poate s` fie o povar` considerabil` pentru an-
samblul evenimentelor. Pe de alt` parte, \ncerc s`-i 
primesc pe arti[tii invita]i ca [i cum ar fi oaspe]ii mei 
personali, \ncerc s`-i \nso]esc prin ora[ [i \n zon`. Pe 
mul]i dintre ei i-am a[teptat la gara din Caen, ceea ce 
nu e cazul \n cadrul altor evenimente, \n care primi-
rea este \ncredin]at` unor persoane angajate tempo-
rar special \n acest scop. Cu majoritatea invita]ilor 

mei p`strez o leg`tur` prieteneasc` [i cred c` la Bucu-
re[ti pot s` m` consider oaspetele lor. La \nt~lnirea 
de la IMEC, Rodica Draghincescu mi-a spus c` sunt 
„o persoan` rar`“. Sigur c` mi-a f`cut pl`cere compli-
mentul ei, \ns` eu consider c` felul meu de a fi [i mo-
dul meu de a privi lumea sunt normale. |mi place s` \m-
part cu ceilal]i lucrurile care conteaz` pentru mine. 
|n programul festivalului mi-am asumat eticheta de 
om-orchestr`... Ea e valabil` mai \nt~i \n ce prive[te 
organizarea propriu-zis`: c~nd sun` cineva la asocia-
]ie, se poate \ntreba cine e persoana care \i r`spunde 
la telefon. Eu sunt [i directorul artistic, [i contabilul, 
[i responsabilul de secretariat,... ba chiar [i cel care 
se ocup` de cur`]enie. Pe de alt` parte, chiar modul 
meu de a munci, faptul c` trebuie s` m` ocup simul-
tan de o mul]ime de persoane [i s` jonglez cu diverse 
proiecte m` face s` m` compar uneori cu un dirijor. 
Ceea ce fac necesit` o anumit` sensibilitate, o anu-
mit` deschidere, s` zicem, artistice. De altfel, am [i 
fost solicitat recent ca artist, am fost sunat de la o bi-
bliotec`: voiau o presta]ie de saltimbanc pentru una 
dintre ac]iunile lor [i erau \n c`utarea unui om-or-
chestr`... A trebuit s` le explic, spre dezam`girea lor, 
c` \n ce m` prive[te era vorba doar de sensul meta-
foric.

Cum ]i-ai ales contactele \n Rom~nia, cine te-a sf`tuit?
La \nceput directoarea artistic` a Festivalului Les 

Belles Etrangères, pe care o cunosc, mi-a comunicat 
adresele scriitorilor rom~ni invita]i \n Fran]a \n 2005. 
Simona Popescu [i Dan Lungu au venit \n Normandia, 
la Caen [i Granville, chiar \n noiembrie 2005. L-am 
contactat apoi pe Dan Perjovschi, \mi pl`cuse foarte 
mult coperta f`cut` de el pentru volumul publicat cu 
ocazia festivalului. |n 2006 am mers pentru prima 
dat` \n Rom~nia. |ncetul cu \ncetul, cercul s-a l`rgit, 
\ntre timp am fost de cinci ori \n Rom~nia \n diferite 
ora[e [i am cunoscut din ce \n ce mai mul]i arti[ti. 
Am g`sit contacte interesante [i datorit` c`r]ii lui 
Mirel Bran, Bucure[ti, dezghe]ul (publicat` \n francez` 

LAURENT PORÉE,
organizatorul Festivalului Insolite Roumanie

„Ømi place s` \mpart 
cu ceilal]i lucrurile 

care conteaz` pentru mine“

Festivalul Insolite Roumanie
Normandia, Fran]a

(Continuare \n pag. 4)

Cultura rom~n` \n Fran]a

Organizat \n 2008 de asocia]ia Bal-
kans-Transit din Normandia (Fran]a), 
Festivalul Insolite Roumanie este a cin-
cea edi]ie a unui festival consacrat r~nd 
pe r~nd unor ]`ri balcanice. Programul 
acestei manifest`ri a fost foarte variat, 
cuprinz~nd \nt~lniri literare, conferin-
]e, spectacole muzicale, dans, teatru, ci-
nema, \n numeroase localit`]i din Nor-
mandia, dar [i la Paris sau \n Rom~nia. 
C~teva expozi]ii au „\nso]it“ festivalul o 
bun` parte din durata sa. |mi este foar-
te greu s` fac o prezentare a evenimen-
telor f`r` s` cad \n capcana efectului de 
catalog... O s` evoc doar c~teva momen-
te-reper, privilegiindu-le pe cele la care 
am putut eu \ns`mi s` particip. |n ordi-
ne cronologic`, primul eveniment a fost 
piesa Fuck you Eu.ro.Pa! a Nicoletei Esi-
nencu, \n regia Alexandrei Badea. O pu-
nere sub lup` a imensei vulnerabilit`]i 
pe care o poate provoca \nt~lnirea din-
tre un Est pr`bu[it [i un Vest \nc` mi-
tic, pe fondul unei identit`]i dislocate. 

{i o foarte bun` introducere pentru fes-
tival. A urmat inaugurarea expozi]iei 
Can’t stop drawing you a lui Dan Perjov-
schi la Artoteca din Caen. Publicul, foar-
te numeros, p`rea fascinat de pove[tile 
[i viziunile care se desf`[urau pe pere]ii 
albi ai s`lii: citeam cu to]ii, pe un su-
port efemer, mesaje \n]elepte [i h~tre 
despre lumea contemporan`. |n ziua ur-
m`toare, pe 7 mai 2008, a avut loc des-
chiderea oficial` a festivalului \n curtea 
Castelului medieval din Caen, \ntr-o 
fost` biseric` transformat` \n spa]iu de 
\nt~lniri [i de expozi]ii. Aici am descope-
rit [i Fotografiile interzise ale lui Andrei 
Pandele, stranii fr~nturi dintr-un tre-
cut \ntunecat, \n fa]a c`rora cei ce au 
tr`it sub comunism nu pot r`m~ne indi-
feren]i... S-au \n[iruit apoi \ntr-un ritm 
intens \nt~lnirile literare: Gabriela Ada-
me[teanu [i Dan Lungu la Biblioteca
Municipal` din Caen, Leti]ia Ilea la 
Saint-Aubin sur Mer, descinderea scrii-
torilor rom~ni la Salonul de carte din 
Caen, \n 24 [i 25 mai: Magda C~rneci, 
Sanda Ni]escu, Simona Popescu, Ste-
lian T`nase, Lucian Dan Teodorovici... 

Unii [i \n ipostaza lor de jurnali[ti, ca 
Doina Ioanid sau Florin Iaru. Invitat`, 
\n afara salonului de carte, la libr`ria 
„Brouillon de culture“ din Caen, Linda 
Maria Baros a citit poeme din ultimul 
ei volum ap`rut \n Fran]a. Tot \n zilele 
acelea a avut loc la Saint-Aubin sur 
Mer [i inaugurarea expozi]iei de fotogra-
fii Remake a Danei Cojbuc, care, juxta-
pun~nd formalismul pozelor unor s`-
teni din sudul Rom~niei la intervale de 
zeci de ani, reu[e[te s` surprind` trece-
rea vertiginoas` a timpului. Ana Blan-
diana [i Romulus Rusan au fost pre-
zen]i la Caen \n calitatea lor de fonda-
tori ai Memorialului Victimelor Comu-
nismului din Sighet. Pe 11 iunie, la 
IMEC, fost` m`n`stire transformat` \n 
loc de arhivare a manuscriselor scriito-
rilor, Dumitru }epeneag [i Rodica Dra-
ghincescu au fost invita]ii unei mese ro-
tunde \n prezen]a universitarei Georgia-
na Lungu Badea de la Universitatea de 
Vest din Timi[oara. Prezen]a grupului 
Iza din Maramure[ a fost aproape ma-
gic` \ntre fostele ziduri m`n`stire[ti – 
poate tocmai pentru c` muzica lor \mi 

era oarecum familiar`. Dup` aceast` 
dat` care marca \ncheierea oficial` a 
festivalului, am mai petrecut \nc` ni[te 
seri la cinematograful „Lux“ din Caen, 
unde au rulat filme de Cristian Mungiu, 
Cristian Nemescu, Corneliu Porumboiu, 
Cristi Puiu, Lucian Pintilie. Cam at~ta 
cultur` rom~neasc` a \nc`put \n progra-
mul unei rom~nce din Caen, \n mai [i 
iunie 2008. Sigur, pu]ini au fost cei care 
au participat la evenimente cu at~ta fre-
nezie [i care au putut s` se mire de om-
niprezen]a lui Laurent Porée – av~nd \n 
vedere c` ac]iunile au fost de zece ori 
mai numeroase dec~t cele evocate aici. 
Asalta]i cu informa]ii despre Festivalul
Insolite Roumanie, francezii din Nor-
mandia au putut alege c~te ceva din 
program; unii au \nceput cu siguran]` 
s` caute prin libr`rii c`r]i din [i despre 
Rom~nia. |ns` pentru ca aceast` curio-
zitate recent st~rnit` s` nu se risi-
peasc` prea repede, e nevoie probabil 
de o nou` serie de evenimente culturale 
rom~ne[ti...

Monica Salvan
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\n 2006 la editura Autrement). Din fericire, \n Rom~-
nia \nt~lnirile cu persoane oficiale, bine plasate pen-
tru a lua decizii importante, se pot ob]ine mult mai 
u[or dec~t \n Fran]a.

Credem adesea c` e nevoie din start de un buget im-
portant pentru a realiza proiecte culturale de anvergur`. 
Nu a fost deloc cazul asocia]iei tale... Po]i s` retrasezi par-
cursul t`u?

Totul a \nceput cu o expozi]ie de fotografii pe care 
le-am f`cut \n Bosnia-Her]egovina [i pe care le-am ex-
pus la Caen. Mi-am dat seama c` era foarte bine s` 
prezint eu \nsumi o ]ar` care m` \nc~ntase, dar c` [i 
mai bine ar fi s`-i aduc \n Normandia pe arti[tii de 
acolo. Unul dintre primii mei parteneri, cu care lucrez 
[i ast`zi, a fost cinematograful Lux (Cinéma d’art et 
essai) din Caen. Nu aveam bani, nu aveam experien]`, 
nu [tiam cum func]ioneaz` structurile de sponsorizare 
cultural`. Doream \ns` s`-mi folosesc din plin entu-
ziasmul [i s` lucrez \mpreun` cu al]i oameni dispu[i 
s` contribuie moral sau financiar la acest gen de pro-
iecte. M-am investit \n organizarea unor evenimente 
culturale consacrate acestei ]`ri \mpreun` cu alte 
asocia]ii, p~n` c~nd am constatat c` ar fi preferabil 
s` func]ionez prin propriile mele for]e, ca s` evit frus-
tr`rile [i surprizele nepl`cute. A[a s-a n`scut Bal-
kans-Transit [i primul festival f`cut de noi \n 2000. 
Am avut norocul, la edi]ia consacrat` Albaniei, s`-i 
primim la Caen pe Ismail Kadare [i pe coregraful An-
gelin Preljocaj, lucru care ne-a f`cut mult` publicita-
te. Teatrul din Caen a acceptat imediat s` lucreze cu 
Preljocaj [i au re\nnoit colaborarea timp de patru ani. 
Partenerii no[tri culturali din regiune au devenit din 
ce \n ce mai numero[i [i mai \ncrez`tori. Nu frecven-
tez prea mult lumea politicienilor din regiune. Eu vin 
cu proiecte interesante, ei le aprob` [i le subven]io-
neaz`, \n m`sura \n care ele contribuie la dinamismul 
artistic din Normandia. Lucrul acesta \mi d` o anu-
mit` libertate \n ceea ce fac [i nici nu m` oblig` s` fiu 
un participant asiduu la cocteiluri. Faptul c` am 
ajuns deja la a cincea edi]ie a festivalului e o foarte 
frumoas` recompens`, uneori m` \ntreb eu \nsumi 
cum am parcurs at~ta drum... Cred c` fragilitatea aso-
cia]iei mele m` oblig` s` am mereu \ndoieli, s` fac me-
reu ceva nou. Am poate capul \n nori, dar [i picioarele 
pe p`m~nt. Prefer s` fiu fragil din punct de vedere fi-
nanciar [i s` inovez mereu, dec~t s` am o gr`mad` de 
bani [i tot at~tea certitudini.

Dincolo de prejudec`]i

{tiu c` ai \nt~lnit uneori reticen]e sau prejudec`]i, \nce-
p~nd cu numele generic al festivalului („Prim`vara balca-
nic`“) [i p~n` la anumite op]iuni artistice. 

Reticen]ele au fost totu[i destul de rare sau au 
st~rnit comentarii pline de umor. De fapt, eu nu m` 
adresez celor care ridic` bra]ele \n aer la unison pe 
stadioane, nu \ncerc s` promovez o ]ar` \n ansamblul 
ei, ci o idee, un peisaj artistic complex, eventual o viziu-
ne transna]ional` despre art`. Pentru situa]ia geogra-

fic` a Rom~niei, obi[nuiesc s` spun c` e vorba de o 
]ar` care are un picior \n Balcani [i cel`lalt \n Europa 
Central`. E drept, chiar la \nceputul festivalului am 
primit un telefon de la un rom~n care locuie[te \n Nor-
mandia [i care era foarte dezam`git s` g`seasc` \n pa-
gina a treia a programului nostru o imagine care, 
dup` p`rerea lui, urma s` induc` o identificare \ntre 
rom~ni [i ]igani. I-am amintit c` programul nostru 
avea [aizeci de pagini ilustrate din abunden]` [i c` 
una dintre ideile care ne ghideaz` este s` ar`t`m com-
plexitatea Rom~niei. Mass-media occidentale s-au 
mul]umit, [i se mai mul]umesc \nc`, cu c~teva cli[ee 
confortabile, din cauza c`rora nu se vede mai nimic 
din complexitatea realului... L-am invitat pe cel care 
m` sunase s` participe la evenimentele organizate \n 
cadrul festivalului [i s` vin` dup` aceea s`-mi comu-
nice p`rerea lui, s`-mi spun` \n ce m`sur` am deser-
vit sau am deformat imaginea Rom~niei... Dar n-am 
mai avut nici o veste de la el. Susceptibilitatea lui ve-
nea probabil dintr-un complex de inferioritate, era o 
reac]ie defensiv` a cuiva care nu se simte valorizat \n 
societatea \n care tr`ie[te. Cineva, cred c` Dan Perjov-
schi sau poate Dan Lungu, mi-a sugerat o explica]ie 
despre modul \n care func]ioneaz` imaginarul unor 
emigran]i, care sf~r[esc prin a construi o imagine \n-
cremenit` a ]`rii din care vin. {i, \n timp ce situa]ia 
[i mentalit`]ile din locurile de origine evolueaz`, ei r`-
m~n reprezentan]ii unui mod de g~ndire conservator 
sau ai unor valori disp`rute. La IMEC moderatorul 
mesei rotunde a men]ionat „gluma“ unui jurnalist de 
la un post de televiziune francez, care i-a numit re-
cent pe fotbali[tii rom~ni „ho]i de g`ini“. A[ fi vrut ca 
persoana respectiv` s` vad` reac]ia oamenilor din 
sal`... Jurnalistul a fost de altfel rapid sanc]ionat de 
Consiliul Francez al Audiovizualului.

Dar \n ce-i prive[te pe francezi, ai avut de-a face cu 
prejudec`]i sau cu obstacole?

Cel mai mare obstacol a fost de ordin financiar [i a 
venit de la Ministerul Culturii din Fran]a, care a su-
primat toate fondurile regionale acordate structurilor 
DRAC (Direc]ia Regional` a Afacerilor Culturale) pen-
tru proiectele interna]ionale. Acest lucru a redus bu-
getul nostru la jum`tate... M` \ntreb ce se va \nt~m-
pla la anul? E incredibil c` Nicolas Sarkozy ia o astfel 
de decizie chiar \n anul \n care Fran]a preia pre[edin-
]ia Uniunii Europene. Altfel, la nivel regional, a[ pu-
tea spune c` am fost chiar favoriza]i. Fostul pre[edin-
te al Regiunii Basse-Normandie, actualul primar al 
ora[ului Caen, este un simpatizant al Rom~niei [i nu 
a trebuit deci s` insist`m foarte mult. Aveau din start 
\ncredere \n calitatea proiectelor noastre. Sigur, ceea 
ce facem nu poate fi perfect, exist` \ntotdeauna erori 
[i omisiuni... 

À propos de prejudec`]i, am \nt~lnit [i o situa]ie 
absurd`: unul dintre distribuitorii programului Festi-
valului Insolite Roumanie a fost refuzat de o persoan` 
de la recep]ia Consiliului General Calvados (Consiliul 
fiind un partener al ac]iunilor noastre) atunci c~nd 

respectivul a constatat c` era vorba despre evenimen-
te consacrate Rom~niei. Am sunat bine\n]eles la cei 
ce se ocup` de direc]ia artistic` pentru a le semnala 
aceast` lips` de coeren]`: unul dintre angaja]ii lor re-
fuza s` accepte publicitatea pentru ac]iuni pe care ei \n-
[i[i le sponsorizaser`. |ns` situa]iile de respingere de 
acest gen sunt rare, chiar foarte rare.

F`c~nd o compara]ie cu festivalul consacrat Bulgariei, 
spuneai c` ai resim]it o oarecare dezam`gire fa]` de lipsa 
de implicare a anumitor institu]ii rom~ne[ti \n Festivalul
Insolite Roumanie.

|nt~mplarea face c` atunci c~nd am organizat fes-
tivalul consacrat Bulgariei o \nt~lnisem deja la Sofia, 
datorit` unor prieteni, pe ambasadoarea nou insta-
lat` \n func]ie. Bulgarii ]ineau cont \n politica lor cul-

tural` de faptul c` evenimentele organizate \n regiuni 
au o mult mai mare audien]` dec~t cele de pe scena 
parizian` deja saturat`. Ambasadoarea Bulgariei la 
Paris a venit la Caen de patru ori cu ocazia festivalu-
lui din 2006.

Mi s-au f`cut complimente \n ultima vreme pentru 
Insolite Roumanie: e cel mai mare festival consacrat 
acestei ]`ri \n Fran]a! E o premier`, un eveniment 
consacrat Rom~niei, care se \ntinde pe o asemenea 
durat` [i \n at~tea localit`]i, nu doar \n Normandia, 
ci [i la Paris, la Rennes sau \n Rom~nia. Rezultatul 
poate s` surprind` [i pentru c` e ob]inut de o asocia-
]ie, nu de o institu]ie, [i ca atare jongl`m cu subven]ii 
din diferite surse [i cu diver[i colaboratori. Acest lu-
cru a st~rnit uneori ne\ncredere... Doamna Magda 
C~rneci a m`rturisit la inaugurarea oficial` a festiva-
lului c` avea rezerve \n ce prive[te capacitatea noas-
tr` de a organiza un eveniment de o asemenea anver-
gur`. Trebuie s` precizez c` am ob]inut foarte repede 
sprijinul ICR din Paris [i, dup` demersuri mai \nde-
lungate, [i sprijinul ICR din Bucure[ti. |ntre luna 
mai 2007, c~nd am avut prima \nt~lnire la institutul 
din Bucure[ti, [i decembrie 2007, c~nd programul nos-
tru i-a fost adus la cuno[tin]` lui Horia-Roman Pata-
pievici, am pierdut din p`cate c~teva luni de colabo-
rare. Am fi vrut s` avem un ecou [i din partea Ministe-
rului Culturii sau din partea Ministerului Afacerilor 
Externe, ceea ce nu a fost cazul. Prin urmare, c~nd mi 
se fac complimente oficiale, a[ r`spunde: festivalul e 
desigur o reu[it`, dar v` da]i seama cum ar fi fost 
dac` am fi beneficiat de subven]ii mai importante din 
partea institu]iilor rom~ne[ti?

Nu te \ntreb dac` inten]ionezi s` colaborezi \n conti-
nuare cu arti[ti din Rom~nia, ci mai ales cum inten]ionezi 
s` o faci?

|n 2010 vom organiza un „Café balcanic“, al c`rui 
invitat de onoare va fi Macedonia, dar unde vor fi pre-
zen]i arti[ti din ]`rile reprezentate la edi]iile prece-
dente ale festivalului. M` g~ndisem chiar la o nou` 
edi]ie consacrat` exclusiv Rom~niei. |mi zic \ns` c` ar 
fi nedrept... Vor urma cu siguran]` alte \nt~lniri la 
T~rgul de Carte din Caen sau la IMEC, poate o expozi-
]ie \n jurul operei lui Br~ncu[i la Muzeul de Art` din 
Caen. Inten]ionez s` sus]in \n 2009 publicarea unui 
volum colectiv de m`rturii despre experien]a femi-
nin` \n comunism, semnat de autoare din Rom~nia. 
Proiectul are al]i doi parteneri, [i anume T~rgul de 
Carte din Caen [i Lille 3000, o structur` creat` \n 
acest ora[ care a fost „Capital` European` a Culturii“ 
\n 2004. P~n` atunci \ns`, drumul meu va trece din 
nou prin Rom~nia, unde sper s` pot prezenta \n 
noiembrie 2008 antologia bilingv` Des Soleils différents
publicat` cu ocazia festivalului din Normandia.

Laurent Porée \mpreun` cu Drago[ Ioan, un rom~n din 
Caen, la cinematograful Lux

Pascal Jordana, Dan Lungu [i Gabriela Adame[teanu

„Ømi place s` \mpart 
cu ceilal]i...
(Urmare din pag. 3)

L-am \nt~lnit pentru prima dat` pe Laurent 
Porée \n mai 2007, dup` proiec]ia filmului lui Tu-
dor Giurgiu, Leg`turi boln`vicioase, la cinematograful 
Lux din Caen. Erau prezente \n sal` Cecilia {tef`-
nescu [i traduc`toarea romanului ei, Laure Hin-
ckel. Tot atunci am f`cut cuno[tin]` [i cu dou` fami-
lii franco-rom~ne pe care Laurent le rugase, pentru
ca \nt~lnirea s` fie c~t mai pl`cut`, s` aduc` specia-
lit`]i culinare rom~ne[ti. |ntre timp am devenit 
prieteni [i \nv`]`cei \ntru fabricarea rapid` a unor 
bucate a[a-zis reprezentative pentru ]ara noastr`. 
|nc~nta]i c` avem acces la o parte din cultura din 
Rom~nia care venise oarecum s` ne caute la Caen, 
nu ne-a trecut prin cap c` lucrurile nu st`teau la fel 
pentru toat` lumea. Chiar a doua zi, la Biblioteca 
municipal` unde Mirel Bran venise s`-[i prezinte
cartea Bucure[ti, dezghe]ul, publicat` \n limba fran-
cez` la Editura Autrement, am aflat c` pentru unii 
compatrio]i orice crea]ie artistic` rom~neasc` tre-
buia, \n str`in`tate, s` joace rolul de vitrin` impe-
cabil` a Rom~niei. Prin urmare, programul propus 
de Laurent Porée, departe de a fi consensual, pu-
teau st~rni crisp`ri [i zbateri identitare... Interiori-
zarea unor cli[ee negative despre Rom~nia produ-
cea, ca reac]ie, nevoia de a poza \n fa]a occidentali-
lor. Am sim]it \n discursurile de acest tip [i ecoul 
longeviv al \ndoctrin`rii na]ionaliste, nevoia de a 
apar]ine totu[i celei mai minunate ]`ri din lume... 
cu mun]i, mare [i c~mpii [i, mai recent, biserici [i 
b`nci \n loc de fabrici [i uzine. Dincolo de scopul 
principal al festivalului, acela de a familiariza un 
public francez cu crea]iile culturale rom~ne[ti, eve-
nimentele organizate \n cadrul Festivalului Insolite 
Roumanie sunt [i un fel de vaccin \mpotriva repre-
zent`rilor monolitice: Rom~nia cli[eelor mediatice 
negative, pe de o parte, [i patria glorioas` [i imagi-
nar` care se pare c` mai b~ntuie uneori \n con[tiin-
]ele noastre.

Monica Salvan

literatura rom~n` \n lume
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|n cadrul Festivalului Insolite Roumanie, \nt~lnirile li-
terare nu au fost printre cele mai r`sf`]ate de public. (Pa-
radoxal, auditoriul era mai numeros \n localit`]ile mici 
dec~t \n ora[e.) La masa rotund` literar` de la IMEC,
care a marcat \nchiderea oficial` a Festivalului Insolite 
Roumanie din Normandia, au fost aproape o sut` cincizeci 
de persoane. Dup` p`rerea dumneavoastr`, ce impact are 
o astfel de \nt~lnire asupra publicului francez?

Experien]a mea \n Fran]a m` face s` fiu mai de-
grab` sceptic, ca s` nu zic pesimist. Tr`iesc \n Fran]a 
de aproape 40 de ani. Francezii erau mai interesa]i de 
ce se \nt~mpla \n Rom~nia din timpul lui Ceau[escu 
dec~t \n cea de acum. Atunci erau curio[i de toate c~te 
se petreceau \n acea parte a lumii. Curio[i sau \nfrico-
[a]i. Oricum, se uitau \ntr-acolo... D`deau aten]ie. Pe 
c~nd, \n zilele noastre... Sunt vreo 20 de ani (cifr` bru-
canian`!) de c~nd s-a schimbat regimul \n Rom~nia. 
P~n` acum nu s-a f`cut mare lucru. Autorit`]ile cultu-
rale din Rom~nia n-au fost \n stare s` stabileasc` rela-
]ii str~nse cu ]`rile europene. {i mai ales cu Fran]a. 
Directorul ICR era un scriitor nombrilist: nu-l intere-
sa nimic \n afara c`r]ilor sale. Acum, ce-i drept, lucru-
rile s-au schimbat \n bine. Cam de doi ani... |ndeajuns 
ca s` devin optimist? Nu [tiu... |n definitiv, nu depin-
de numai de rom~ni. Trebuie s` sc`p`m de diverse \n-
fier`ri care s-au acumulat \n toat` aceast` perioad`. 
S`-i convingem s` se uite la noi. Asta e cel mai greu. 
S`-i faci s` te priveasc`. {i nu cu ochelarii prejudec`]i-
lor adunate de-a lungul timpului. O sut` cincizeci de 
persoane \n sal`? E bine... Eu am citit [i \n s`li mai 
goale. Mult mai goale. Cred \ns` c` cei mai mul]i au 
venit mai degrab` pentru taraful [i dansatoarele din 
Maramure[ dec~t pentru literatura rom~n`. Suntem 
\nc` la rubrica folclor exotic.

|n prezentarea pe care v-a f`cut-o, Albert Dichy, direc-
torul literar al IMEC, a men]ionat faptul c` a]i mai fost in-
vitat la Caen. Pute]i s` preciza]i care sunt leg`turile dum-
neavoastr` cu aceast` institu]ie? {i, mai precis, cum ve-
de]i aceast` abordare regional` a cititorilor, demersul de a-i 
\nt~lni altundeva dec~t la Paris (de[i IMEC a fost o insti-
tu]ie parizian` la \nceput)?

L-am cunoscut pe Olivier Corpet (directorul institu-
]iei – not` M. Salvan) cu mul]i ani \n urm`, c~nd con-
ducea un fel de Revist` a revistelor, iar eu Les Cahiers 

de l’Est. Acum c~]iva ani, c~nd a \nceput s` se ocupe 
de arhiva IMEC, mi-a cerut s`-i dau manuscrise, scri-
sori etc. I-am spus c` \nc` nu sunt la v~rsta testamen-
tului. Am glumit. De fapt, \ncepusem – patriot cum 
sunt! – s`-mi dau manuscrisele la Biblioteca Academi-
ei. P~n` la urm`, cred, o s` tai para \n dou`: jum`ta-
tea mai mare (manuscrisele rom~ne[ti), la Biblioteca
Academiei din Bucure[ti, jum`tatea cealalt` (manu-
scrisele [i scrisorile din Fran]a) la IMEC din Caen.

Am mai fost la Caen [i cu ocazia a dou` lecturi \n 
jurul lui Flaubert [i al lui Joyce. E un loc minunat!

Dup` ce a participat la mai multe \nt~lniri din cadrul 
festivalului, o coleg` profesoar` mi-a spus ceva de genul: 
„mi-am dat seama c` \mi sunt cunoscu]i mai mul]i autori, 
dar nu [tiam c` ei vin din literatura rom~n`“. Cum a]i co-
menta aceast` reac]ie?

Imperialismul cultural se poate manifesta [i prin... 
incultur`. Nu e nimeni atent la autor, mai ales dac` e 
str`in [i nici m`car englez sau american. Pentru fran-
cezi, Ionesco e un autor francez, ceea ce e \n mare par-
te adev`rat. Dar [i Cioran. Ba chiar mai mult Cioran 
dec~t Ionescu, al c`rui nume aduce cu cel al lui Ceau-
[escu – numele cel mai cunoscut \n Fran]a! 

Ce p`rere ave]i despre rolul unui festival ca Insolite
Roumanie pentru scriitorii rom~ni de azi?

Dac` am apucat, la \nceput, s` fiu sceptic, mi-e 
mai greu acum s` devin entuziast, doar a[a, din poli-
te]e. Din p`cate, cultura francez` este extrem de cen-
tralizat`. Tot ce are greutate se \nt~mpl` la Paris. 
Chiar azi am discutat cu editorul meu Paul Otchakov-
sky-Laurens acest fenomen. Am luat masa \mpreun`. 
El e un om extraordinar, poate cel mai bun editor din 
Fran]a. Un nas de copoi... Eu m` pl~ngeam de pu]ina 
vizibilitate a c`r]ilor rom~ne[ti. Dar, ce s` faci! Cul-
tur` centralizat` [i mediatizare maxim`. Televiziunea 
taie [i sp~nzur`. Rolul ziarelor, al revistelor literare e 
mult mai mic. Vreau s` spun al ziarelor [i al revistelor 
din Paris. Provincia nu exist`. Nu e ca \n Germania, o 
]ar` a landurilor, cu autonomie foarte mare, unde de 
fapt nici nu exist` centru, unde ziarele au un cuv~nt 
greu de-a lungul [i de-a latul Germaniei. La fel [i \n 
Italia, o ]ar` [i ea descentralizat`. Sigur, [i-acolo tele-
viziunea e regin`, dar parc` nu are aceea[i putere ca \n 
Fran]a. Nu e un monarh absolut. Ca s` nu mai spun 
c` la televiziunea francez` vezi mereu acelea[i [i ace-
lea[i mutre. Care ar fi solu]ia ? Nu [tiu... Cioran g`si-
se totu[i ceva: c~nd a \nceput s` fie invitat la televiziu-
ne, a refuzat cu obstina]ie s` se duc`. Asta i-a excitat 
pe mul]i.

Dar nu e numai televiziunea francez` a[a. Uita]i-v`, 
\n Rom~nia e cam tot la fel.

Printre persoanele prezente \n sal` la IMEC se afla [i 
domnul Damian Necula, care tr`ie[te \n Normandia [i a 
c`rui carier` literar` e \ntrerupt` \n Fran]a din lipsa 
unor traduceri. Mai cunoa[te]i astfel de cazuri de t`cere 
„for]at`“ ast`zi?

I se face o mare nedreptate lui Damian Necula. E 
un scriitor care ar merita s` fie tradus [i publicat. Nu 
pot s`-mi explic ce se \nt~mpl` cu el. A venit \n Fran-
]a prea t~rziu. {i n-a fost sprijinit de nimeni. Eu am \n-
cercat s`-l ajut, dar era deja cam t~rziu. Nu [tiu dac` 
mai sunt mul]i ca el. Am v`zut c`, \n ultimul timp, 
nici Virgil T`nase nu prea mai public`; asta dup` ce a 

publicat la Flammarion, la Gallimard [i a avut Pre-
miul Uniunii Latine. Nici el nu e ajutat de autorit`]ile 
culturale din Rom~nia. E adev`rat, \ns`[i ideea de-a 
subven]iona literatura rom~n` e o idee care s-a impus 
cu adev`rat abia cu vreo doi ani \n urm`, c~nd Augus-
tin Buzura a plecat \n sf~r[it de la c~rma ICR [i \n lo-
cul lui a venit un adev`rat om de cultur`, Horia-Ro-
man Patapievici. Nu \n ultimul r~nd, am admirat la 
Patapievici t`ria de caracter; c`ci a [tiut s` fac` fa]` 
la diferite presiuni, s` impun` cea mai strict` obiecti-
vitate \n ac]iunile sale [i ale institu]iei pe care o con-
duce; a mers p~n` acolo, \nc~t a refuzat ca lucr`rile 
sale s` fie subven]ionate de c`tre ICR. V` da]i seama 
ce deosebire \ntre el [i precedesorul s`u, care aproape 
c` nu se publica dec~t pe el \nsu[i...

A]i fost \ntrebat \n timpul mesei rotunde de la IMEC
c~t de mult v` bucur` Premiul Uniunii Latine pe care l-a]i 
ob]inut \n mai la Roma [i v-a]i eschivat cu o piruet` umo-
ristic`. Pute]i s` \ncerca]i s` situa]i, iar`[i, aceast` presti-
gioas` recompens` pe fondul mai larg al nevoii de recu-
noa[tere pentru o \ntreag` literatur`?

Umorul introduce o anumit` pudoare necesar` 
scriitorilor, mai ales c~nd ace[tia au succes. Bine\n]e-
les c` m-a bucurat acest premiu, mai ales c` nu m-am 
a[teptat s`-l iau. Adic`, bine\n]eles, Gabriela Adame[-
teanu, na[a mea \n cazul de fa]`, mi-a spus c` are de 
g~nd s` m` propun`; dar [i ceilalti opt membri ai ju-
riului sus]ineau fiecare un alt scriitor, a[a c` nu era 
simplu deloc; mai mult: cu numai doi ani \nainte pre-
miul fusese luat de un alt rom~n, de Virgil T`nase. 
A[a c` nu era u[or...

Dovada c` nu m` a[teptam a fost c` am plecat la 
Bucure[ti chiar \n ziua c~nd s-a hot`r~t de c`tre juriu 
s` mi se acorde premiul. La numai dou` ore dup` ce-am 
ajuns la Bucure[ti, am primit un telefon din Paris [i 
am aflat vestea cea mare. A[a c`, a doua zi, a trebuit 
s` m` sui \n avion [i s` m` duc la Roma.

|n ciuda scepticismului pe care \l afi[a]i uneori, v` nu-
m`ra]i printre cei care promoveaz` \n mod concret cul-
tura rom~n` în lume – de exemplu, \n calitatea dumnea-
voastr` de pre[edinte al Asocia]iei Traduc`torilor de Lim-
ba Rom~n`. |n aprilie 2008 am avut ocazia s` particip la 
prima \nt~lnire interna]ional` a acestei asocia]ii, organi-
zat` la ICR din Paris. Am sim]it c~t de important` este o 
astfel de ac]iune pentru traduc`torii din diverse ]`ri, care 
\n general lucreaz` izola]i. Ce perspective are, dup` p`re-
rea dumneavoastr`, ATLR?

Din pruden]` un pic supersti]ioas` n-am s` r`s-
pund dec~t foarte laconic la aceast` \ntrebare, legi-
tim`, bine\n]eles, dar cam prematur`. Sper ca activi-
tatea ATLR s` poat` continua cel pu]in în acelea[i 
condi]ii ca [i p~n` acum. Ce pot s` fac mai mult dec~t 
s` sper...

Interviul a fost realizat dup` masa rotund` 
din 11 iunie 2008 de la IMEC (Institut Mémoires 

de l’Edition Contemporaine), Caen.

Interviuri realizate de Monica Salvan*

*Monica Salvan locuie[te la Caen, \n Normandia, 
[i este profesoar` de limba [i literatura francez`.

Virtuozii Gorjului

DUMITRU }EPENEAG 

S`-i convingem s` se uite la noi

Festivalul Insolite Roumanie

Stelian T`nase, Simona Popescu [i Anne Madelain Expozi]ie Dan Perjovschi

literatura rom~n` \n lume
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Chiar dac` nu [i-a schimbat titlul, Festivalul Inter-
na]ional de Teatru de la Sibiu e dedicat tot mai evi-
dent artelor spectacolului. Se \mpline[te astfel un vis 
nem`rturisit al directorului s`u, Constantin Chiriac, 
acela de a include teatrul \ntr-o defini]ie mai larg` 
mult mai apropiat` de originile \nse[i ale acestei arte. 

(Ce altceva erau anticele dionisiace dec~t ni[te re-
prezenta]ii pentru bucuria publicului \n care se folo-
seau de toate formele de exprimare: recitare, c~nt, 
dans, culoare, lumina focului, \ntunericul nop]ii?) 

Tema din acest an jubiliar (15 ani de existen]`) – 
Energii – este la r~ndu-i poate cea mai potrivit` 
esen]ei artei spectacolului ca form` de comunicare cu 
spa]iul care-l include [i \n care artistul se erijeaz` \n 
demiurg. Aceast` emergen]` \n profan desc`tu[eaz` 
la propriu energiile creatoare, spectacolul devenind
un mod de a afirma via]a, de a institui roluri existen-
]iale reprezentative pentru momentul [i locul ac]iu-
nii. Scena vie]ii [i scena teatrului se \ntrep`trund ast-
fel determinant \n acel mare spectacol al lumii cu care 
ne place uneori s` definim, fie [i doar metaforic, exis-
ten]a noastr` sub specie planetar`. Din perspectiva 
acestui concept, totul devine explicabil la Festivalul 
de la Sibiu. {i obsesia cantitativului (at~tea spectaco-
le, at~tea ]`ri, adesea \ntr-o simultaneitate delirant`), 
[i pluriexpresia formelor, [i dinamica ansamblului. 
Cu alte cuvinte, nu ne vom mai \ntreba ce caut` dan-
sul l~ng` spectacolele de strad`, instala]iile superteh-
nologizate l~ng` teatrul cu vorbe, circul al`turi de con-
certe, fie ele \n l`ca[uri de cult, fie pe esplanade, \n 
aer liber. Policromia afi[ului concureaz`, pe de alt` 
parte, sincretismul specific teatrului contemporan, 
care colec]ioneaz` adesea \n limitele aceleia[i repre-
zenta]ii nu doar stiluri artistice diferite citate cu vo-
luptate, dar [i modalit`]i de exprimare proprii diferi-
telor arte care concur` la realizarea spectacolului 
postmodern.

Am avut \n acest sens o mostr` perfect` la Sibiu \n 
montarea Faust, megaspectacolul emblematic al Anu-
lui Cultural European 2007, scenariu [i regia Silviu
Purc`rete, scenografie [i light design Helmuth Stur-
mer, asistat de Daniel R`du]`, muzic` de Vasile {irli, 
cu contribu]ia extraordinar` a actorilor Teatrului Na-
]ional din Sibiu [i a lui Ilie Gheorghe de la Na]ionalul 
craiovean, actorul feti[ al lui Purc`rete. Aventura 
spectacular` din spa]iul halelor Simerom, la care am 
luat parte, nu e altceva dec~t expresia ultim` [i su-
blim` a \nt~lnirii teatrului cu propria lui esen]` guig-
nolesc`, prin care homo ludens \[i recucere[te pozi]iile 
\n fa]a lui homo sapiens. Un superb exerci]iu de liber-
tate, aplicat uneia dintre cele mai stricte teme-cunoa[-

terea dogmatic`.
Tot despre energiile jocului teatral e vorba [i \n 

spectacolul Festivalul de var`: o oglind` a Osak`i, un ka-
buki autentic perpetuat de celebrul clan Nakamura
de actori japonezi. Prezen]a lor \n festival n-a fost 
numai un fapt de cultur` – evenimentul av~nd meni-

rea s` arate pentru prima oar` \n Rom~nia aceast` 
form` fix` a culturii japoneze –, ci [i un prilej de a \n-
cerca alt tip de comunicare. A[a \nc~t presupun c` nu 
doar curiozitatea a f`cut s` se umple halele Balan]a 
(numai amenajarea a costat circa 2 milioane de euro) 
la cele trei reprezenta]ii ale japonezilor, ci [i acel mod 
dezinhibat de a „se juca“ [i de a ne spune o poveste 
naiv` a unor actori cu suflet de copii.

M`rturisesc c` nu m` pot u[or desprinde de postu-
ra clasic` a spectatorului care a[teapt` \n fotoliul s`u 
ridicarea cortinei sau, m` rog, \nceperea reprezenta]i-
ei, dar frenezia care cuprinde ora[ul \n zilele Festiva-
lului de la Sibiu \nvinge toate iner]iile. Acum un an, 
asistam la ilumin`rile feerice ale proasp`t restauratu-
lui burg prin intermediul unui spectacol de sunet [i lu-
min` memorabil. Anul acesta, pe str`zile Sibiului au 
poposit trupe de circ (Circo Rum Baba, din Marea Bri-
tanie), mae[trii pirotehni[ti care folosesc focul purifi-
cator pentru a exprima propria identitate cultural`
(Xarxa Theatre, Spania), mimi sportivi (Mime Crime,
Germania), oameni pe picioroange (Artemis produc-
tions, Marea Britanie), fanfare „funk“ cu muzic` pe 
limba tuturor (Alimentation générale, Belgia) [i alte 
spectacole de strad`, dialog~nd ironic sau doar amu-
zat cu mediul urban modern, stresant, cenu[iu [i to-
tu[i familiar.

|nc` \nainte de a beneficia de acel spa]iu minunat 
care este Pavilionul (cortul uria[ instalat pentru Ga-
lele Uniter din 2007), Constantin Chiriac a \nceput s` 
invite la Sibiu trupe celebre de dans, spectacole core-
grafice de mare ]inut` [i virtuozitate. |n acest an s-a \n-
trecut parc` pe sine, program~nd reprezenta]ii ale 
celebrei compani Vertigo din Israel (o cuno[tin]` mai 
veche), al`turi de alte trupe israeliene, dar [i din Spa-
nia, Rusia, India, Japonia. |n context, spectacolele de 
teatru-dans ale lui R`zvan Mazilu „s-au v~ndut“ bine, 
c`ci a nu se neglija, Festivalul de la Sibiu este o pia]` 
recunoscut` pentru festivalurile din lume. (S-a r`s-
p~ndit deja vestea cump`r`rii Faust-ului de c`tre Fes-
tivalurile de la Edinburgh [i Frankfurt.)

|n aceea[i ordine de idei, la Sibiu s-a putut vedea o 
selec]ie de spectacole rom~ne[ti de top, precum: Don
Juan, regia Boczardi László (Ploie[ti), De[teptarea pri-
m`verii, regia Victor Ioan Frunz` (Br`ila), Povestiri de-
spre nebunia noastr`, regia Radu Afrim (Piatra Neam]), 

Ionesco – Cinci piese scurte, regia Alexandru Dabija
(Odeon), 69, regia Alexandra Badea (Timi[oara), |n ro-
lul victimei, regia Felix Alexa (Metropolis), Amalia res-
pir` ad~nc, regia Maria C`m`r`[an (Act). Partea leu-
lui i-a revenit, cum era [i firesc, Sibiului, cu spectacole 
mai vechi: Via]a cu un idiot, A[tept~ndu-l pe Godot, Un
tramvai numit Popescu sau mai noi, precum Hamlet,
Ast`zi nu se fumeaz`, Copilul rece [i o premier`, Lulu, de 
Wedekind, un spectacol marca Purc`rete, \n interpre-
tarea magistral` a Ofeliei Popii, actri]a care, dup` 
performan]a din Faust unde joac` Mefisto, confirm` vi-
gurosul ei talent.

Festivalul de la Sibiu i-a acordat o aten]ie deose-
bit` \n acest an dramaturgului francez Valère Novari-
na, prezent cu dou` spectacole (L’Operette, Ajour) [i o 
lectur` (Spa]iul furios) \n cadrul tradi]ionalelor specta-
cole-lectur` comentate \n ultima vreme cu aplomb de 
Sebastian Vlad Popa.

Teatrul Cameri din Tel Aviv, care a adus \n festival 
un spectacol sui generis, R~s de [obolan, un text c~ntat 
dup` romanul omonim al Navei Semal, cu muzic` de 
Ella Milch Sherif, a \ncununat masiva participare 
israelian` \n anul \n care Israelul a celebrat 60 de ani 
de existen]`. De altfel, Ambasada Israelului \n Rom~-
nia a onorat cu prezen]a particip`rile de la Sibiu. 

Prezen]` constant` la Sibiu, pentru care a primit 
[i diploma jubiliar` al`turi de al]i sus]in`tori ai festi-
valului, George Banu [i-a lansat \n acest an cartea
Dincolo de rol sau Actorul nesupus, ap`rut` la Nemira,
[i a ]inut o conferin]` despre Nud [i metamorfozele lui 
scenice. Cu aceea[i bine cunoscut` erudi]ie [i carism`.

A[adar, marea familie de prieteni ai Festivalului
de la Sibiu s-a mai \nt~lnit o dat` \n acest an 2008 
pentru a-[i m`sura „energiile“ [i eventual pentru a [i 
le spori. Dac` e mar]i, e Belgia. |n mai–iunie, pentru 
teatru, sigur e Sibiu. 

{i o sugestie. Dac` tot vine at~ta lume de teatru 
de pe tot globul la Sibiu, n-ar fi bine s` se [tie mai 
bine cine sunt [i cu ce se ocup` ei? Adic`, s-ar putea ti-
p`ri o list` a invita]ilor, g`sibil` \n mapele jurnali[ti-
lor [i invita]ilor, dac` organizarea unor \nt~lniri ar fi 
prea dificil`.

DOINA PAPP

Energiile spectacolului

©2008_Russell Young

Ofelia Popii \n Lulu, regia Frank Wedekind
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 A [aptea edi]ie a TIFF-ului a fost marcat` spiritu-
al de [apte scurtmetraje din care James, James Bond, 
iese foarte [ifonat [i de tabloul de familie al haidu-
cilor lui {apte Cai re\ntor[i \ntr-o incursiune demon-
stratiff` care amenin]au ironic dintr-o fotografie de 
grup, un tablou de familie cu pu[coace anacronice. 
Mult praf de pu[c`, vedete de prim` m`rime (Catherine 
Deneuve etc.), filme menite s` asigure o diversitate 
ingenioas`, antrenant` [i suficiente cafenele, unde \m-
pu[c`turile critice s` fie continuate comod, cu v`rsare 
(butaforic`) de s~nge, cafea, vodc` [i alte ingrediente. 
De[i am inten]ionat s` v`d toate filmele rom~ne[ti 
din festival, nu am rezistat atrac]iei venind din par-
tea cinematografiilor concurente, pentru a nu mai po-
meni de sfatul machiavelic al directorului festivalu-
lui, Mihai Chirilov, „Las` c` pe cele rom~ne[ti le vezi 
la Bucure[ti!“. Am s`rit peste Marilena lui Daneliuc [i 
am pierdut Nunta mut` a lui Hora]iu M`l`ele, la concu-
ren]` neloial` cu Shakespeare col] cu Victor Hugo al me-
xicancei Yulena Olaizola, film care a [i c~[tigat mare-
le trofeu al festivalului.

Megatronul lui Marian Cri[an, ne\ndoielnic bine 
realizat, nu mi-a oferit surpriza pe care am scontat, 
Palme d’Or-ul pentru scurtmetraj pare s` poarte am-
prenta scurtmetrajelor de succes de anul trecut, de la 
care a \nv`]at t`ietura sobr` a „ac]iunii“, f`r` sus-
pans [i f`r` comentarii, o felie de via]` chirurgical sec-
]ionat` servit` f`r` unt. Filmul lui Mungiu \nsu[i, 
4,3,2, ofer` magistral re]eta cu un final anticlimactic, 
antisoporific, antiliric etc. [i pentru mul]i chiar anti-
estetic. O surpriz` pl`cut` ofer` \ns` documentarul 
lui Thomas Ciulei, intitulat \n[el`tor Podul de flori
(Premiul Zilelor Filmului Rom~nesc pentru sec]iunea 
de lungmetraj), axat pe existen]a casnic-rural` a unei 
familii din Basarabia, lipsit` de morome]ianismul 
h~tru-filosofic, \ns` cu un plus de emo]ie ce r`zbate 
din straturile unei existen]e care-[i caut` parc` un 
echilibru originar. Via]a familiei se organizeaz` \n ju-
rul tat`lui, figur` central` a panteonului patriarhal, \n 
absen]a mamei plecate \n Italia [i cu trei copii, dou` 

fete [i un b`iat tr`ind \n orizontul de a[teptare a unei 
vie]i mai bune. Via]a la ]ar` este scandat` de trece-
rea anotimpurilor, dar [i de nea[teptate bole[ni]e, 
precum un v`rsat de v~nt, de rutina zilnic` a gospod`-
riei [i apari]ia iezilor. |n fapt, absen]a mamei creeaz` 
un gol pe care \n zadar p`rintele r`mas \ncearc` s`-l 
umple, a[a cum sacul cu cadouri cu momentul lui de 
magie accentueaz` triste]ea tat`lui. Printre alte cadre 
se strecoar` unul impresionant [i litigios: \n mijlocul 
satului modest, c`]`rat` pe soclu troneaz` precum un 
zeu al unei religii apuse o statuie imens` a lui Lenin 
cu [apca bine cunoscut` pe cre[tet, un Lenin indic~nd 
neobosit viitorul de aur al comunismului peste ar`tu-
rile de prim`var`.

C`l`toria lui Gruber, dup` romanul Kaputt al lui Cur-
zio Malaparte, ne ofer` un alt capitol r`mas \n umbr` 
al istoriei celui de-al doilea r`zboi mondial, deportarea 
evreilor rom~ni din Ia[i. Curzio Malaparte, \n rolul 

c`ruia \l avem pe Florin Piersic Jr., devine martorul 
ocular inoportun al acestui episod de culise, iar regi-
zorul, Radu Gabrea, pare s` se fi specializat \n sonda-
rea unor zone doar aparent periferice ale istoriei. 
Aceast` „specializare“ mi se pare c` define[te [i orien-
tarea regizorului c`tre un film care documenteaz`, \n 
stilul deloc lipsit de nuan]e al produc]iilor documen-
tare difuzate pe Hallmark sau BBC, \n aria filmului 
de televiziune. Remarcabil cu filmul lui Gabrea este 
aten]ia acordat` colateralului, a contextului, evit~nd 
s` focalizeze evenimentul crud, dar cartografiind iro-
nic un \ntreg spa]iu de mediere. Pertract`rile cu aer 
absurdist \n \ncercarea de a-l g`si pe medicul aler-
golog, c~t [i qui pro quo-urile dramei uneori prea [ar-
jate confer` un aer de fars` \ntregului tablou, de bal-
canic` tergiversare \n labirintul birocratic [i efect 
u[or butaforic.

Boogie a fost o alt` surpriz` rom~neasc` la TIFF, o 
surpriz` pl`cut` a regizorului Radu Muntean, pe care 
Furia (2002), dar mai ales H~rtia va fi albastr` (2006) l-au 
impus ca un cineast al noului val. Pentru mine, filmulPentru mine, filmul 
lui Radu Muntean constituie simptomul cel mai clar 
al unui fenomen de decompresie \n cinematografia ro-
m~neasc`, dup` succesele \n serie la Cannes, un res-
piro necesar, un moment de a[ezare a filmului rom~-
nesc. Re\nt~lnirea pe litoral a unor fo[ti prieteni, din-
tre care unul c`s`torit, cu so]ie [i copil, se transform` 
\ntr-un prilej de rememorare nostalgic` [i \ntr-un fel 
de petrecere a burlacilor \n reluare, pe fondul unei pa-
sagere alterca]ii familiale. Ironia convivial` cu nenu-Ironia convivial` cu nenu-
m`rate inflexiuni vernaculare, din p`cate greu traduc-
tibil` f`r` cunoa[terea contextului aferent, o anumit` 
u[ur`tate vacan]ier-estival`, tonul petrec`re], de 
ga[c`, cu insurgen]e tardiv-adolescentine mascheaz` 
un fond secret al istoriilor celor trei, un sentiment al 
e[ecului, din p`cate mult prea diluat \n film. Am r`-
mas cu sentimentul c` regizorul a intuit corect poten-
]ialul „dramatic“ al subiectului, dar nu a mers p~n` 
la cap`t, l`s~nd mai mult spa]iu partiturii g`l`gios-
distractive, care obnubileaz` fundalul. Cu toate aces-

tea, avem un film a[a cum mi-ar pl`cea s` v`d mai 
des \n cinematografia rom~neasc`, capabil s` vorbeas-
c` firesc despre cotidian, f`r` accente mizerabiliste, 
ghetoizante, scatologice, de reportaj difuzat la [tirile 
de la ora 5 – b`l`ceala ordurier` a lui Daneliuc d` to-
nul pe acest palier –, f`r` ideologisme sapien]iale, f`r` 
dramatisme exacerbate, f`r` metaforiz`ri inutile sau 
parabole muiate \n distopie, cu c`ldur` [i ironie. Se 
pare c` proiectele de viitor ale lui Radu Muntean se \n-
dreapt` c`tre acest tip de abordare a codului familiei. 
Tot o surpriz` pl`cut` a fost [i filmul |nt~lniri \ncruci[a-
te al Anc`i Damian, poate [i pentru c` a[tept`rile n-au 
fost prea mari, [i nu pentru c` filmul ar aduce ceva 
nou, ci tocmai acel aer de firesc, de relaxare despre 
care vorbeam. Schema intersect`rii traseelor destina-
le, a unor istorii interconectate a fost \ndelung utiliza-
t` pentru a mai fi de efect, s`-i numim numai pe Jim 
Jarmusch [i Alejandro Gonzalez Inarritu. |ns` re]eta 

este folosit` inteligent, constructiv, iar pe alocuri si-
tua]iile se deseneaz` cu o for]` dramatic` care aduce 
personajul \ntr-un punct climactic pentru a-l l`sa s` 
cad` \n gol, un joc de acceler`ri [i redres`ri, l`s~nd su-
ficient spa]iu imprevizibilului, dar [i unei sediment`ri 
a impresiilor. |nt~lnirea dintre o vedet` radio [i fanul 
s`u care-i [i seam`n` fizic, un t~n`r aflat pentru 
mul]i ani la mititica, evolueaz` nea[teptat, o \nt~lnire 
stranie, a c`rei tensiune regizoarea a [tiut s-o orches-
treze abil. Filmul \mi pare mai mult un exerci]iu, darFilmul \mi pare mai mult un exerci]iu, dar 
unul bun, care poate conduce pe viitor la un film de 
autor. Tache al lui Igor Cobileanski, dup` un scenariu 
de Mara Nicolescu, \[i propune nici mai mult nici mai 
pu]in dec~t s` fie o comedie de calitate. De remarcat 
c` la noi genul a r`mas fie cantonat \ntr-un grotesc or-
durier reprezentat de gagurile imbecilizante ale Va-
can]ei Mari, fie reprezint` un produs colateral, rezi-
dual, precum [panul care se adun` \n jurul strungu-
lui, \ntr-o alt` serie de produc]ii dramatice precum Le-
giunea str`in` a lui Mircea Daneliuc. Diagnosticat gre-
[it cu cancer, Tache (Mircea Diaconu), groparul cimi-
tirului, celibatar, \[i preg`te[te o \nmorm~ntare clasa 
I, la loc de cinste, pe colina care domin` magistral \n-
tregul cimitir, loc privilegiat disputat \ns` de o concu-
ren]` serioas`.

Filmul poart` parc` amprenta unei organiz`ri tea-
trale \n „momente“, \n scurte scenete, unele cu fler ca-
ragialesc sau cu umorul unui Tudor Mu[atescu. Regi-
zorul scap` de \ngro[`ri inutile cu asentimentul unui 
actor de mare fine]e, Mircea Diaconu, care a subliniat 
\n dialogul cu sala str`duin]a sa de a evita umorul gro-
sier, facil, mascarada. Aceast` situa]ie de evitare con-
fer` \n mod clar un ascendent filmului lui Igor Cobi-
leanski fa]` de produc]iile de gen, cacofonic-mitoc`-
ne[ti, cu iz de toc`ni]` na]ional`, precum A doua c`de-
re a Constantinopolului, Vacan]a Mare etc. Poate [i de 
aici acest efect teatral colateral, care imprim` filmu-
lui at~t o not` de noble]e, c~t [i un accent static inte-
resant. De[i f`cut profesionist, deloc r`u ca proiect, 
Testimonialul lui R`zvan Georgescu mi-a pl`cut cel 
mai pu]in, poate [i din cauza unui accentuat caracter 
dramatic, generat [i de situa]ia real` a regizorului, 
diagnosticat cu cancer [i lupt~nd curajos cu timpul. 
R`zvan Georgescu a ales c~]iva scriitori, arti[ti tre-
cu]i prin experien]a limit` a unei boli terminale, care 
vorbesc despre aceast` experien]`. Partea proast` e 
c` ace[ti martori ai propriului lor dezastru nu mi-au 
spus aproape nimic, s-au instalat cu mici excep]ii \n 
cli[eu, au fost mai mult sau mai pu]in naturali, ne\n-
doielnic ni[te oameni cultiva]i, fini etc., pentru care \ns` 
arta lor ar fi vorbit de o mie de ori mai bine. Cu riscul 
de a trece drept insensibil, trebuie s` m`rturisesc c` 
filmul mi-a l`sat impresia unei americane sesiuni te-
rapeutice de grup, instructiv`, dar doar at~t. Pe scurt, 
TIFF-ul 2008 a reu[it s` ofere nu numai o selec]ie 
foarte bun` de filme, dar [i o atmosfer` festivalier` de 
neuitat \ntr-un ora[ care poart` amprenta aulic` a 
unei alte civiliza]ii. |ntr-un cuv~nt, TIFF. TIFF 2008.

ANGELO MITCHIEVICI

Mereu atractiff – TIFF 2008

Boogie, regia Radu Muntean
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Spa]iul [i timpul 
au alte accente

Duminic`, 13 aprilie, ai sosit \n Rom~-
nia dup` 11 ani de la vizita precedent`, din 
care a ie[it o carte, |ntoarcerea huliganului,
de acum cunoscut` [i apreciat` \n nenum`-
rate ]`ri, premiat` \n 2006 cu Médicis
Etranger, cel mai important premiu pentru 
literatur` str`in` \n Fran]a. S-ar p`rea c` 
va urma o carte [i dup` aceast` nou` c`l`-
torie, \n care nu ai fost singur, ci \mpreun` 
cu prietenul t`u, Antonio Tabucchi, unul 
dintre cei mai importan]i scriitori italieni 
la ora actual`. Ce ne po]i spune acum de-
spre ea? Exista proiectul acestei c`r]i chiar 
dinainte de a sosi \n Rom~nia sau decizia a 
fost luat` \n timpul c`l`toriei?

Proiectul a existat din momentul \n 
care am [tiut am~ndoi c` vom fi \m-
preun` aici [i dup` ce primisem o propu-
nere din partea unei edituri italiene 
care a [i trimis o fotograf` s` ne \nso-
]easc` [i s` \nregistreze imagini revela-
toare de pe traseu. Era vorba, \ns`, de un 
album cu imagini comentate de fiecare
dintre noi. |n timpul c`l`toriei ne-am 
dat seama c` albumul ar fi un produs
mai cur~nd turistic – de altfel, fotografa
lucra doar \n culori – [i nu ni se potri-
ve[te. Am decis s` scriem, mai cur~nd,
o carte \mpreun` despre aceast` aven-
tur` prieteneasc`.

Cartea unei 
aventuri prietene[ti

Cartea este urmarea unei c`l`torii cir-
culare pe un larg traseu. Ai vrea s` ne tras-
mi]i impresiile importante din zonele par-
curse [i s` ne spui cum le-ai ales? Ce ]i s-a 
p`rut schimbat, ce a r`mas la fel?

}inta era Bucovina, din motive u[or 
de dedus, la care s-a ad`ugat Maramu-
re[ul, unde nu fusesem niciodat`. Am 
plecat din Bucure[ti prin Buz`u, am po-
posit la Suceava, am fost la m`n`stirile
din zon` [i la cimitirul evreiesc din 
Siret, care sunt monumente UNESCO
ale Bucovinei, apoi la Bor[a [i la Sighet, 
am ajuns la Sibiu [i R`[inari (Antonio 
a [i propus ca titlu provizoriu „Ne-am
oprit la Sibiu“), de unde ne-am \ntors la 

Bucure[ti pe Valea Oltului.
Este greu de prev`zut cum se va dez-

volta volumul pe dou` voci. Limba noas-
tr` comun` este franceza, dar Antonio 
scrie \n italian` [i eu \n rom~n`, trebuie 
g`sit` o formul` \n care textele s` poat` 
fi citite de fiecare dintre noi [i s` dialo-
gheze. Avem percep]ii foarte diferite, 
fire[te, asupra c`l`toriei. Pentru mine, 
Bucure[tiul \nseamn` cincinalul stu-
den]iei [i domiciliul maturit`]ii, Buz`ul 
\nseamn` Saul Steinberg [i rela]ia mea 
american` cu el, Bucovina este reperul 
biografic esen]ial, Sighetul este Casa
Muzeu Wiesel [i Memorialul Victimelor 
Comunismului, Sibiul trimite la Cercul
Literar, la Paul Schuster, la Cioran, la 
Noica [i P`ltini[, Oltul este Cartea Oltu-
lui de Geo Bogza. Antonio venea prima 
dat` \n Rom~nia. A fost fermecat de m`-
n`stirile [i natura Bucovinei, a fost zgu-
duit, ca om de st~nga de origine ]`r`-
neasc`, de ceea ce a aflat la Memorialul
Sighet despre ]`ranii \nchi[i [i uci[i de 
comuni[ti, a fost impresionat de extra-
ordinara m`n`stire din lemn de la B~r-
sana (aproape „japonez`“ ca arhitec-
tur`, a[ zice), i-a pl`cut mult Sibiul.
Este, evident, o diferen]` de \nc`rc`tur` 
emo]ional` \ntre noi; \n timpul c`l`tori-
ei am \nregistrat, \ns`, c~teva dialoguri 
\n care amintirile [i explica]iile mele \[i 
aflau un incitant ecou \n \ntreb`rile [i 
comentariile interlocutorului.

|ntre vizita din 1997 [i cea de acum 
sunt deosebiri frapante. Au trecut 11 
ani, sunt la alt` v~rst`, ]ara este [i ea 
la alt` v~rst` a tranzi]iei, deci [i spa-
]iul, nu doar timpul, are alte accente. S-a 
schimbat ceva [i \n felul cum sunt recep-
tat, s-a mai retu[at din caricatura pu-
blic` \n care m-am trezit codificat dup` 
1989.

Editura Polirom, care a organizat vi-
zita, nu a fost doar extrem de ospita-
lier` [i prietenoas`, ci [i mai mult dec~t 
eficient`. Nu am avut timp de contacte 
personale, prins \n iure[ul de evenimen-
te publice. Asum eu \nsumi, \ns`, par-
tea de complicitate. Am r`spuns la bu-
n`voin]` prin bun`voin]` [i nu am 
refuzat nici o solicitare, de[i efortul a 
fost uneori excesiv. A fost, deci, o vizit` 
pe „contur“, de[i nu foarte scurt`, 3 s`p-
t`m~ni. N-a[ cuteza s` formulez jude-
c`]i conclusive asupra straturilor mai 
profunde ale etapei \n care se afl` Ro-

m~nia. „Ce se vede“, cum spunea Radu 
Petrescu, [i anume ce se vede la supra-
fa]` [i \n vitez`, semnaleaz` unele in-
dicii de prosperitate [i modernizare, 
prezen]a unei noi genera]ii, conectat` 
la pulsul epocii, beneficiile integr`rii eu-
ropene. Moravuri [i n`ravuri vechi nu 
dispar peste noapte, \ns`, [i asta se 
vede \n limbajul presei [i \n frecven]a 
micilor [i marilor scandaluri pitore[ti 
din noua lume de afaceri [i noua clas` 
politic`. Am fost mi[cat de afectuoasa 
primire la Cluj [i de festivitatea so-
lemn`, de reala prestan]` academic` de 
acolo, extrem de uimit apoi de prezen]a 
la decernarea titlului, la Bucure[ti, a 
fostului pre[edinte Emil Constantines-
cu, a fostului premier Petre Roman [i a 
prin]ului Radu, din partea Casei Rega-
le. Cunosc prea pu]in via]a politic` ac-
tual` a ]`rii ca s`-mi dau seama dac` 
era [i un gest politic indirect de deza-
vuare a pre[edintelui [i premierului \n 
func]iune, m-am mul]umit s` apreciez 
f`r` partie-pris m`gulitoarele lor cuvin-
te de apreciere... Sunt recunosc`tor pen-
tru aten]ia cu care m-au \nconjurat cei de 
la Editura Polirom [i de la Observatorul
Cultural, pentru cordialitatea cu care am 
fost primit la GDS, revista 22, NEC, ICR,
Muzeul Literaturii Rom~ne, Institutul
pentru Studierea Holocaustului, Biblio-
teca Astra din Sibiu, Televiziunea [i Ra-
dioul, cotidianele [i revistele literare, 
at~]ia vechi [i noi amici ai scrisului meu. 

R`m~n \n memorie [i c~teva momen-
te surpriz`, de real` vibra]ie afectiv`. 
S` evoc dou`. La pr~nzul de la Voivo-
deasa, l~ng` Moldovi]a, \n a doua zi a 
Pa[telui ortodox, \n casa directorului 
Centrului Cultural Francez din Cluj [i 
a so]iei sale, rom~nc`, atmosfera festiv` 
[i cald`, extrem de pl`cut`, a unei reale 
comunic`ri umane, a \nghe]at brusc, 

c~nd gazda ne-a relatat istoria unui ve-
cin, ]`ran v~rstnic, chinuit de co[marul 
unei orori de tinere]e, c~nd a fost silit, \n 
timpul r`zboiului, s` sape, \mpreun` cu 
to]i tinerii comunei, groapa pentru 
evreii uci[i, to]i, \ntr-o zi, printre care 
[i iubita sa, coleg` de [coal`. O alt` \n-
t~mplare neobi[nuit` a fost telefonul 
primit la hotel de la un fost coleg de li-
ceu pe care nu-l mai v`zusem din 1954! 
Re\nt~lnirea noastr`, de[i gr`bit`, a 
fost memorabil`. Mi-a reamintit episo-
dul c~nd l-am ocrotit politic – el era fiu 
de preot – [i buna noastr` rela]ie de 
atunci, \n dispre]ul sloganelor vremii. 
Mi-a relatat spectaculoasa sa carier` de 
inginer, conduc`tor tehnic al unor mari 
[antiere de amenajare hidraulic`. De la 
el am aflat am`nunte uluitoare despre 
cinismul [i l`comia cu care s-a furat [i 
distrus, dup` 1989, despre dispre]ul 
fa]` de ]ar` [i bog`]iile ei prin care s-au 
„\mpropriet`rit“ at~]ia dintre actualii 
politicieni [i potenta]i ai Rom~niei, unii 
cunoscu]i direct de amicul meu de de-
mult \n rapidele lor opera]ii de jaf [i \m-
bog`]ire.

Cum vezi, \n pofida inevitabilei su-
perficialit`]i a unei vizite desf`[urate 
ca „un turneu“, au existat, totu[i, clipe 
cu adev`rat pre]ioase de real contact 
uman, cu trecutul [i prezentul.

C`l`toria a continuat \n Fran]a. Care 
au fost \nt~lnirile de acolo [i rezultatul 
lor?

 La Paris mi-a fost dedicat` o sear` 
de dialog public la Beaubourg. Am parti-
cipat apoi, \n provincie, \n 8, 9 [i 10 
mai, la Centre Culturel de Rencontre, la 
Abbaye de Fontevraud, la un colocviu 
dedicat operei lui Antonio Tabucchi, 
deschis printr-un „grand entretien“ \n-
tre Antonio [i mine, cu tema Les fan-
tomes, le temps qui revient, la langue de 

NORMAN MANEA 
\n dialog cu GABRIELA ADAME{TEANU

O vizit`
„pe contur“

Norman Manea 
la m`n`stirea B~rsana, 

29 aprilie

La Abbaye de Fontevraud

literatura rom~n` \n lume
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l’exil. Am \n]eles cum ar fi fost s` fie, 
poate, colocviul despre mine la Bucu-
re[ti, care, cum [tii, nu a putut avea 
loc.

Lucrezi la un roman care este pe sf~r-
[ite, din c~te [tiu. Este cumva \nrudit ca 
formul` cu |ntoarcerea huliganului?
C~nd va fi gata? Ce alte proiecte de lucru 
mai ai?

Lupta cu acest roman dureaz` de 
mult; c~nd pare „pe sf~r[ite“, se \nc`p`-
]~neaz` s`-mi arate c`, de fapt, lucrul 
este \nc` la \nceput... Nu [tiu c~nd va fi 
gata, a[ spera c` la toamn` \l voi ter-
mina sau m` voi desp`r]i definitiv de 
text. Sigur este c` nu are, ca formul` na-
rativ`, vreo \nrudire cu |ntoarcerea huli-
ganului.

Proiecte? Multe, incerte, destinate 
luptei cu Umbra, nu confesiunilor pu-
blice.

Cum ]i se pare atmosfera literar` euro-
pean` fa]` de cea american`? Dar lumea 
editorial`? Dar interesul cultural?

|n Europa se mai p`streaz`, parc`, 
ceva din alura [i aura unui prestigiu 
cultural de veche manier`. |n America, 
democra]ia popular` (deci [i consumul 
popular) [i orientarea mercantil` preva-
leaz`, de[i se g`sesc [i aici, fire[te, mai 
ales \n mediile universitare, dar nu nu-
mai, enclave literare autentice. Extraor-
dinare sunt, adesea, „cenaclurile“ din \n-
chisori, cu criminali primejdio[i, con-
damna]i pe via]` sau la moarte, care re-
vel` un univers uman impresionant, o 
dorin]` de cunoa[tere [i autocunoa[tere 
[i expresie cu totul neobi[nuite.

Sunt [i manifest`ri publice literare 
de anvergur`, cum a fost anul acesta 
Festivalul Literar de la New York, cu o 
participare numeroas` [i prestigioas`. 

Nici nu se poate vorbi de „America“, 
un continent at~t de divers, nici de Eu-
ropa, ca un tot. |ntre New York [i orice 
alt ora[ sau stat american sunt mari 
deosebiri, la fel \ntre Islanda, cu cel mai 
mare num`r de cititori pe cap de locui-
tor, sau Finlanda, cu un super nivel al 
culturaliz`rii [i moderniz`rii, [i alte 
]`ri europene, lecturile publice sunt mai 
numeroase la Berlin dec~t la Paris, exis-
t` deosebiri \nsemnate \ntre Nord [i Sud, 
\ntre ]`rile latine [i anglo-saxone, \ntre 
Vestul [i Estul Europei. V`d, oricum, \n 
Rom~nia un num`r invidiabil de publi-
ca]ii culturale [i edituri, se traduce [i 
se public` mult azi.

Lumea editorial` american` este 
mai pragmatic` [i mai comercial`, inte-
resat` [i nu prea \n exterior. O statis-
tic` ONU de acum c~]iva ani ar`ta c` 

num`rul traducerilor literare \n Ameri-
ca este echivalent cu cel al Greciei! Asta 
spune cam totul.

Sunt \ncerc`ri, de la o vreme, de ani-

mare a acestui proces cultural. R`m~n 
sceptic, de[i am participat eu \nsumi la 
unele proiecte de acest fel, cum ar fi 
Words without borders [i antologia de li-
teratur` str`in` oferit` ca propunere 
c`tre editurile americane, f`r` s` pro-
duc`, deocamdat`, rezultate concrete. 
Cum [tii, sunt \n Advisory Board pen-
tru traduceri la Yale University Press,
unde s-a ini]iat un amplu proiect de tra-
duceri. Mi-am luat rolul \n serios [i am 
propus c~teva titluri din literatura ro-
m~n` contemporan`, am [i sugerat 
nume de traduc`tori [i referen]i. Se \n-
t~mpl` c`-l [i cunosc personal pe direc-
tor, a[a c`, exasperat de lipsa vreunui 
r`spuns de peste un an, am \ntrebat ce 
se \nt~mpl`. Dup` eschive [i promisiuni 
re\nnoite, mi-a spus adev`rul: nu avem 
\nc` structura editorial` care s` sus]in` 

proiectul, redactorii [i personalul care 
s` se ocupe de asemenea treab`.

Dar \n actualitatea cultural` a lu-
mii, a[a cum este ast`zi, cople[it` de 

at~tea tenta]ii divergente [i mereu spo-
rite, se \nt~mpl` [i surprize faste. S` ne 
resemn`m cu acest g~nd.

Predai literatura la Bard, invit~nd \n 
fiecare an unul sau doi scriitori str`ini im-
portan]i. Cum decurg cursurile? Care au 
fost invita]ii [i cine va fi anul acesta?

Cursul Contemporary Masters, ini-
]iat de mine la Bard acum mai mul]i 
ani, a avut ca oaspe]i scriitori contempo-
rani importan]i: Bellow, Roth, Sarama-
go, Edna O’Brien, Claudio Magris, Ma-
rio Vargas Llosa, Ismail Kadare, Cyn-
thia Ozick, Antonio Tabucchi, Antonio 
Munoz Molina, Orhan Pamuk. Dup` ce 
eu predau, \n prealabil, c`r]ile lor, ei 
vin s` discute cu mine [i cu studen]ii. 
Oaspe]ii prezint`, de asemenea, o confe-
rin]` pe o tem` la alegerea lor, \n fa]a \n-
tregului colegiu. |mi reiau cursul \n pri-
m`vara 2009, c~nd sunt invita]i doi lau-
rea]i Nobel: Sir Vidia Naipaul [i Ken-
zaburo Oe.

Obama va schimba 
imaginea emblematic` 
a Americii

S` \ncheiem cu o privire asupra alege-
rilor americane. De ce crezi ca Hillary Clin-
ton a pierdut \n fa]a lui Obama? S-ar p`-
rea c` Obama ar avea 6 puncte avans fa]` 
de McCain. Ce se schimb` acum \n Ameri-
ca? Ce se va schimba?

Doamna Clinton s-a trezit \n compe-
ti]ia final` cu un adversar redutabil, 
care avea avantajul farmecului intelec-
tual [i al nout`]ii, pentru care lozinca 
„schimb`rii“ sun` autentic, de vreme ce 
el era un senator recent, \nc` neconta-
minat [i necompromis de inevitabilele 
ambiguit`]i ale unei mai lungi practici 
politice. Chiar [i episodul cu acel pastor 
extremist, un veninos tribun al suspiciu-
nii [i revan[ei, nu i-a d`unat lui Obama 
pe c~t se credea, nici Hillary Clinton, 
simpatizat` [i ea, datorit` so]ului, \n co-
munitatea negrilor, nu-l putea ataca \n 

for]` pe acest subiect, care implic`, de 
fapt, majoritatea bisericilor de care este 
afiliat` minoritatea neagr`. Obama a 
r`spuns inteligent la toate adversit`]ile 
[i repro[urile, echipa sa a ac]ionat 
prompt [i eficient, au existat probabil [i 
unele resentimente \ntre democra]i con-
tra cuplului Clinton, ca [i opozi]ia fa]` 
de o continuitate „dinastic`“ – at~t de 
dezastruoas` \n cazul Bush, de[i dife-
ren]ele sunt mari [i esen]iale \ntre cele 
dou` familii.

|n ciuda entuziasmului juvenil [i pla-
netar fa]` de Obama, victoria sa nu 
este \nc` sigur`; [i Dukakis, [i Kerry 
conduceau la acest moment al campa-
niei [i au pierdut, p~n` la urm`; sunt 
multe imponderabile care pot interveni. 
Mai mult ca \n alte perioade, mari dile-
me imediate pot schimba oric~nd ba-
lan]a: Irakul, Iranul, economia \n criz` 
etc.

„Schimbarea“ Americii este absolut 
necesar`, dar dificil`, ca \n orice demo-
cra]ie \n care acordul public este o rezul-
tant` a unor interese contrastante [i 
adesea conflictuale, bazat` pe un com-
promis politic, deloc u[or de ob]inut. 
Depinde [i ce fel de schimbare se \n-
cearc`. Jimmy Carter a fost ales pre[e-
dinte dup` o perioad` de mare dezam`-
gire [i corup]ie, c~nd se sim]ea nevoia 
urgent` a schimb`rii. Rezultatele admi-
nistra]iei sale au fost catastrofale. Este 
de sperat c` Obama, incomparabil mai 
inteligent [i mai receptiv, va izbuti s` 
coalizeze for]ele pozitive din ambele 
partide decise s` readuc` ]ara \ntr-o po-
zi]ie care s` diminueze umilin]ele ulti-
milor ani [i sc`derea sim]itoare a pute-
rii [i prestigiului ei. |n timp ce America 
cheltuie[te enorm \n impasul din Irak, 
China \[i vede de afaceri pretutindeni, 
deloc inhibat` de marile principii ale 
„extinderii democra]iei“ \n lume.

Sigur este c` Obama va schimba m`-
car imaginea emblematic` a Americii. 
Un pre[edinte de „culoare“ – deloc pur`, 
de altfel – [i un cuplu „minoritar“ la 
Casa Alb` ]in deja de acceleratele sur-
prize ale noului secol.

Dup` decernarea titlului de Doctor Honoris Causa lui Antonio Tabucchi la Universitatea din Bucure[ti. 
Norman Manea, Maria José de Lancastre, Clemence Boulouque [i Antonio Tabucchi, 25 aprilie

La Paris \n fa]a afi[ului teatral Ionesco, 5 mai
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Viitorul poeziei este asigurat. E pe 
m~ini bune. De altfel, a fost dintotdeau-
na, de[i niciodat` nu [tii prin ce m~ini 
va trece. Viitorul poeziei este asigurat 
deoarece poezia nu reprezint` o marf`, 
ci un aspect al existen]ei umane sau, 
cel pu]in, al existen]ei umane a[a cum 
este ea reflectat` [i articulat` prin in-
termediul limbajului. Locul s`u, \ntre 
vorbire [i c~ntec, dorin]a sa de a face le-
g`tura \ntre existen]` [i rostire – [i, \n 
mod special, \ntre elementele efemere 
ale vie]ii [i un pattern al cuvintelor – 
este ad~nc \nr`d`cinat  ̀\n condi]ia uman`, 
chiar din momentul \n care am rostit
pentru \nt~ia dat` acel „O“ plin de uimi-
re, descoperind, \ns`, c` nu este suficient. 
Cu alte cuvinte, nu m` tem \n privin]a
prezentului [i nici a viitorului poeziei.

Uimirea r`m~ne, chiar dac` 
nu este niciodat` suficient` 

Cu toate acestea, viitorul poe]ilor 
este \ntotdeauna mai problematic, iar 
viitorul c`r]ilor de poezie reprezint` 
adesea un motiv de disperare. De ce nu 
sunt mai mul]i oameni interesa]i de 
poezie? De ce nu se cump`r` mai multe 
volume de versuri? Oare, dup` cum 
scria odat` poetul englez Adrian Mit-
chell, unul dintre motive ar putea fi ace-
la c` „majoritatea oamenilor nu este in-
teresat` de poezie deoarece majoritatea 
poeziilor nu este interesat` de oameni“?
Altfel spus, pentru c` poe]ii sunt egoi[ti 
[i tind s`-[i uite obliga]iile sociale? Sau 
pentru c`, a[a cum spunea poetul ma-
ghiar István Vas, „c~nd oamenii nu au 
pantofi, au nevoie de poezie. C~nd au 
pantofi, au nevoie de mai pu]in` poe-
zie“? |n societ`]ile unde confortul fizic 

este asigurat, oamenii se \ndep`rteaz` 
de pl`cerile spirituale: cei boga]i sunt 
adesea r`sf`]a]i [i lene[i.

|n timpul perioadelor de represiune 
politic`, poezia de]ine un loc special \n 
inimile oamenilor. C~nd limbajul uzual 
– limbajul puterii – infecteaz` totul \n 
jur, poezia – prin imagistic`, asocieri, 
semnifica]ii transmise prin tonalit`]i [i 
muzicalitate – cap`t` importan]`. {i, \n 
opinia mea, nu pentru c` serve[te un 
scop politic prin critica direct` adus` re-
gimului, ci, mai degrab`, pentru c` se 
apropie de no]iunea lui Mallarmé de pu-
rificator al limbajului. Marele estet pro-
pune sintagma de purificare a limbajului 
de trib („purifier la langue de la tribu“).
Rolul s`u nu este cel al unei solu]ii de 
cur`]at geamuri, ci acela de a deschide 
nivele de percep]ie \n care cuvintele nu 
se \ncadreaz`, pe de-a \ntregul, \ntr-una 
dintre versiunile a ceea ce Orwell nu-
mea „Newspeak“. Un mare poet ma-
ghiar al anilor ‘70–’80, disidentul György 
Petri, scria despre vechiul regim, \ntr-
unul dintre poemele sale de dup` 1989: 
„Mi-a fost luat` juc`ria favorit`“. Prin 
poemele sale erau sp`late ve[mintele 
duhninde ale vechiului regim. Poeziile 
sale erau ni[te ve[minte cu care te pu-
teai \mbr`ca. Dar la fel erau [i poeziile 
unor poe]i remarcabili care nu aveau o 
pozi]ie clar` de disiden]i. Odat` ce le-a 
fost luat` juc`ria – [i aici nu e vorba nu-
mai de regim, ci [i de limbaj [i de cenzu-
ra sa subtil`, dar sesizabil` –, complici-
tatea dintre scriitori [i cititori a \nceput 
[i a continuat s` se piard`.

|n anii ‘80, \n Anglia exista o dorin]` 
acerb` pentru genul de autoritate mo-
ral` de care d`duse dovad` Petri \n pe-
rioada regimului lui Kadar, \n Ungaria. 

Aceasta nu numai c` oferea poetului un 
rol tragic, dar \i oferea un ]el [i un pu-
blic. |i oferea o complicitate cu cet`]enii, 
\n general. Or, pentru a putea ajunge la 
acel nivel de complicitate, e posibil s` ai 
nevoie [i de o no]iune ferm` de cenzur`. 
Dar cenzura era ceva rar \nt~lnit \n Ma-
rea Britanie. Este adev`rat c` James 
Kirkup, un poet gay, fusese acuzat pen-
tru c`-l reprezentase pe Hristos ca su-
biect al unei pasiuni homosexuale, dar 
asta se \nt~mpla \n anii ‘70. |n Marea 
Britanie, perioada de tranzi]ie politic` 
incipient` nu l`sa loc cenzurii, cel pu]in 
\n ceea ce prive[te poezia. Singura for-
m` de cenzur` era aceea a editorilor de 
pres`: nu era o cenzur` de natur` poli-
tic`, ci una editorial`.

Revistele se \nchideau – Encounter [i 
The Listener se aflau \n pragul falimen-
tului. Cronicile literare din revistele de 
duminic` disp`reau, pe r~nd. |ntr-un 
asemenea context, m`sura obi[nuit` 
era publicarea unei antologii epocale, \n 
speran]a c` aceasta avea s` redefi-
neasc` vremurile. A[a s-a \nt~mplat \n 
1982 cu Penguin Book of Contemporary 
British Poetry, volum editat de Blake 
Morrison [i Andrew Motion, \n care se 
propuneau ca elemente definitorii poe-
zia irlandez` – cu prec`dere cea nord-ir-
landez`, a conflictului (The Troubles)
din care se remarc` Seamus Heaney – 
[i Martianism-ul reprezentat de Craig 
Raine [i Christopher Reid (n.tr., Martia-
nism, termen intraductibil = curent lite-
rar din poezia englez` a anilor ‘70–’80. 
Termenul este o anagram` a numelui 
unuia dintre principalii s`i exponen]i: 
Martin Amis). Martianism-ul era noua 
poezie metafizic`. A luat na[tere la Ox-
ford, era o poezie juc`u[` – sau, a[a 
cum i se spunea pe-atunci, „ludic`“ – care 
oferea interpret`ri noi, dincolo de mode-
lele lui Philip Larkin, pe de-o parte, sau 
Ted Hughes, pe de alt` parte. Hughes, \m-
preun` cu Sylvia Plath fuseser` figurile 
reprezentative \n antologia anterioar`, 
The New Poetry, editat` de Alvarez cu do-
u`zeci de ani mai devreme.

Scopul meu nu esta acela de a relata 
nenum`ratele r`sturn`ri de situa]ii pe 
care le-a cunoscut poezia englez`. Voi 
mai men]iona o singur` antologie, volu-
mul editat \n 1993 de Hulse, Kennedy 
[i Morley, intitulat \n mod deliberat-
provocator tot The New Poetry, o antolo-
gie mult mai voluminoas` dec~t cea an-
terioar`, care nu s-a vrut a fi definit` 
de poezia londonez` sau de cea de la Ox-
ford, ci a inten]ionat s` aduc` \n prim-
plan o serie de voci noi, a[a-zis regiona-
le sau postcoloniale, din Sco]ia [i }ara 
Galilor, sau pur [i simplu feminine. Eu 
\nsumi am fost unul dintre poe]ii pre-
zenta]i \n antologie, care a \ncercat s` \n-
truchipeze ideea de diversitate sau de 
multiculturalism, dac` vre]i, a anumi-
tor poe]i. Introducerea era destul de po-
lemic` [i, \n loc s` \ncerce s` defineasc` 
un spa]iu precum poezia britanic`, a[a 

cum a f`cut antologia editat` de Pen-
guin, sau s` localizeze un curent nou, 
precum Martianism-ul, aceast` antolo-
gie a ales principiul unificator al exclu-
derii. Cei care se reg`seau \n ea erau, 
dup` cum pretindea antologia, fie publi-
ca]i, fie cenzura]i \n totalitate. Deciziile 
editoriale \n ceea ce prive[te estetica 
erau prezentate ca politice [i morale. A 
fi parte din aparatul de editori, critici 
sau cronicari \nsemna a fi privit ca f`-
c~nd parte din „poli]ia poeziei“. Prin ur-
mare, a opune rezisten]` acestei poli]ii 
era perceput ca un act de eroism pro-
priu disiden]ilor. Eroul reap`ruse. Ma-
rea Britanie \nsemna Europa de Est cu 
alte mijloace. |n mod aproape \nt~mpl`-
tor, antologia a stabilit totu[i nume im-
portante, dintre care cea mai cunoscut` 
este Carol Ann Duffy, propun~nd citito-
rilor de poezie clasic` autori precum 
Linton Kwesi Johnson sau Sujata Bhatt. 
Ceea ce este interesant e c` antologia 
se afl` \nc` \n uz, deoarece conceptele [i 
agendele pe care le stabile[te sunt ac-
tuale, fiind studiate \n [coli [i licee.

Sigur c` marea majoritate a englezi-
lor nu confundau Marea Britanie cu Eu-
ropa de Est, dar, \n timp ce num`rul 
poe]ilor publica]i cre[tea, num`rul citi-
torilor r`m~nea aproximativ acela[i. Pe-
semne c` erau pantofi din bel[ug.

Vestea bun` \n ceea ce prive[te viito-
rul poeziei ca material pentru citit este 
c`, pe l~ng` boom-ul actual vizavi de 
performan]`, exist` o cre[tere \n canti-
tatea de poezie publicat`. Tehnologia 
este mai ieftin`, iar calitatea material` 
a c`r]ilor, mai bun`. {i spa]iul virtual 
devine din ce \n ce mai important, nu 
doar pentru c` aici exist` un flux conti-
nuu de m`rfuri – acesta este aspectul 
cel mai pu]in semnificativ c~nd vine vor-
ba de poezie –, ci pentru c` textele c`l`-
toresc cu vitez` \ntre un num`r din ce \n 
ce mai mare de cititori care produc [i ci-
tesc reviste pe Internet [i \[i transmit 
link-uri de la unul la altul, la fel cum, 
probabil, cei din secolul al XVI-lea f`-
ceau schimb de manuscrise.

|n acela[i timp, \n Marea Britanie a 
existat o cre[tere substan]ial` a num`-
rului de absolven]i de studii postuniver-
sitare de creative writing – cam de zece 
ori mai mare \ntr-o perioad` de cinci 
ani. De asemenea, la nivelul \nv`]`m~n-
tului preuniversitar, num`rul elevilor 
care-[i aleg cursuri de englez` este \n 
sc`dere, \n timp ce num`rul celor care 
\[i aleg cursuri de limb` englez` [i crea-
tive writing este tot mai mare. Este inte-
resant c` tot mai mul]i elevi doresc s` 
urmeze acest curs. Cei care o fac sunt 
cei care scriu, dar care [i citesc \n ace-
la[i timp. Iar ceea ce scriu [i citesc ei mi 
se pare foarte catolic. Scriu \n formule 
extrem de sofisticate, dar [i \n versuri 
albe. Exist` un vast supermaket de sti-
luri, av~nd \n spate un bagaj extrem de 
sub]ire de istorie a experimentalismului 
sau a conservatorismului. Pentru majo-

literatura rom~n` \n lume

Festivalul interna]ional

„Zile [i nop]i de literatur`“
edi]ia a VII-a, Neptun [i Mangalia, 7–11 iunie

|ntre 7–11 iunie 2008 a avut loc la Mangalia [i 
Neptun cea de a 7-a edi]ie a Festivalului Zile [i nop]i 
de literatur`. Tema de anul acesta a fost Literatura
viitorului – viitorul literaturii. Printre participan]i s-au 
aflat Orhan Pamuk (Turcia), Peter Esterhazy 
(Ungaria), Mircea C`rt`rescu (Rom~nia), Mircea 
Dinescu (Rom~nia), Andrei Codrescu (SUA), George 
Szirtes (Marea Britanie), Al. Cistelecan (Rom~nia), 
Irina Denezhkina (Rusia) Gabriel Dimisianu 
(Rom~nia), Mircea Iorgulescu (Rom~nia), Gabriel 

Chifu (Rom~nia), Naim Araidi (Israel), Attila Bartis 
(Ungaria), Ioana Ieronim (Rom~nia), Lidia 
Dimkovska (Slovenia), Slavenka Drakulic (Croa]ia), 
Adolf Muschig (Elve]ia), Ales Mustar (Slovenia), 
Grete Tartler (Rom~nia), Lumini]a Marcu (Rom~nia) 
[.a.
Marele Premiu Ovidius, \n valoare de 10.000 euro, 
decernat de Ministerul Culturii [i Cultelor, i-a fost 
oferit anul acesta lui Orhan Pamuk. Laurea]ii anilor 
trecu]i sunt: Jorge Semprun (Spania, 2002), Antonio 

Lobo Antunes (Portugalia, 2003), Amos Oz (Israel, 
2004), Mario Vargas Llosa (Peru/Spania, 2005), 
Andrei Codrescu (SUA, 2006), Evgheni Evtu[enko 
(Rusia, 2007). 
Premiul Festivalului, acordat de Prim`ria Mangaliei,
i-a fost decernat Irinei Denezhkina. Laurea]ii anilor 
trecu]i au fost: Alain Robbe-Grillet (Fran]a, 2002), 
Ismail Kadare (Albania, 2003), Tomaz Salamun 
(Slovenia, 2004), Cengiz Bektas (Turcia, 2005), 
George Szirtes (Marea Britanie, 2006).

Poezia pantofilor: viitorul poeziei

GEORGE SZIRTES

George Szirtes s-a n`scut la Budapesta \n 
1948 [i a emigrat \n Anglia \n 1956. A f`cut studii 
de pictur` [i a avut c~teva expozi]ii, dar este, \n 
primul r~nd, poet [i traduc`tor din limba 
maghiar`.

Dintre cele 12 volume de poezii ale sale, 
primul, The Slant Door, a c~[tigat Premiul Faber,
iar pentru cel mai recent, Reel, a primit Premiul
T.S. Eliot, \n 2004. Alte volume au fost 
nominalizate la premiile Whitbread [i Forward.
De asemenea, volumele de traduceri au primit 
numeroase premii. Acestea includ poezii de 
Anges Nemes Nagy, Zsuzsa Rakovsky [i Orbán 
Ottó, precum [i romane semnate Kozstolányi, 

Márai, Krúdy [i Krasznahorkai.
A fost coeditor a patru antologii de traduceri, precum [i al New Writing 

Anthology, publicat` \n 2000.
Cel mai recent volum al s`u, New and Collected Poems, va fi publicat anul 

acesta, \mpreun` cu un studiu am`nun]it al operei sale av~ndu-l ca autor pe 
John Sears.

Din 1982, este Fellow al Royal Society of Literature.
|n 2007 i s-a decernat premiul Festivalului Zile [i Nop]i de Literatur`.
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Noi, rom~nii, mo[tenim o profund` 
ne\ncredere \n profe]i [i preziceri: pro-
verbul tradi]ional rom~nesc despre to]i 
profe]ii dup` Christos declar` f`r` echi-
voc falimentul \ncerc`rii de a profe]i.

De aceea m` voi referi mai degrab` 
la prezent, cel care ne apar]ine cu certi-
tudine [i este enigma ce ne e dat` spre 
descifrare.

C~nd mijloacele de expresie [i comu-
nicare se schimb` dramatic, a[a cum se 
\nt~mpl` ast`zi, oamenii se \ngrijoreaz`
c` instrumentele [i modalit`]ile nou-ve-
nite le vor desfiin]a pe cele cu care eram 
obi[nui]i. |ns` asemenea anihil`ri nu 
s-au petrecut niciodat`, dup` cum se a[-
teptau mul]i. Cuv~ntul scris nu a anihi-Cuv~ntul scris nu a anihi-
lat memoria [i nici cultura oral`. Cuv~n-
tul scris nu a distrus imaginea [i nici 
imaginea nu a desfiin]at cuvintele. Pla-
neta e plin` de c`r]i de mult timp, dar 
aceasta nu a exclus arta povestirii ca 

atare, fie \n societ`]ile tradi]ionale, fie 
ca form` men]inut` ori readus` la via]` 
\n Vest. Ca s` nu mai vorbim de specta-
colele de poezie. Umberto Eco, printre 
al]ii, s-a referit la aceast` stare de fapt 
\n eseul s`u Internet [i Gutenberg [i este 
greu s` nu fii de acord cu acest punct de 
vedere \ntemeiat pe o privire calm` [i 
obiectiv` asupra experien]ei.

Eu nu cred c` spa]iul virtual va dis-
truge teritoriul culturii a[a cum \l cu-
noa[tem noi acum: am recitit recent 
Ghilgamesh online, pentru c` nu am reu-
[it s` g`sesc repede volumul pe raft – [i 
versurile vechiului poem nu au fost pen-
tru mine mai pu]in tulbur`toare. De alt-De alt-
fel, o lectur` online nu v`d de ce ar ex-
clude ca a doua zi s` ai „pl`cerea senzua-
l` de a r`sfoi un volum cu frumoase in-
luminuri“...

Se vorbe[te cu destul` insisten]` de-
spre trans-uman [i post-uman. „Trans-

form`rile postumane“ probabil vor avea 
loc, \ns` toate acestea r`m~n \n sfera 
umanului.

Mul]i se tem c` lumea virtual` ne va 
dezumaniza. Dar, s` ne \ntreb`m, a fost 
vreodat` foarte clar` limita dintre vir-
tual [i real? De ce ni se pare c` descope-De ce ni se pare c` descope-
rim sunetul unui adev`r profund \n fai-
moasele cuvinte ale lui Shakespeare: 
„Suntem f`cu]i din substan]a viselor“...?
Forme ale conectivit`]ii (la mod`) au 
existat de c~nd e lumea. Varia]iuni ale 
hipertextului, nonlinearitatea, interac-
]iunea cu cititorul sunt toate nout`]i cu 
oarecare vechime – s` ne aducem amin-
te de L. Sterne, Joyce, le nouveau ro-
man etc., etc.

Dincolo de efemeridele oric`rei epo-
ci, artele au avut dintotdeauna contrac-
tul lor natural cu durata, cu timpul lung: 
hora]ianul exegi monumentum. Acest 
lucru nu mai pare de la sine \n]eles prin-
tre noi acum! Noi credem \n democra]ie.Noi credem \n democra]ie. 
Lumea nu se mai define[te prin ierar-
hie – [i nu mai exist` ierarhii indiscuta-
bile de valori. Cultura \nalt` [i cea 
joas` de mult s-au amestecat – democra-
tic [i, de multe ori, cu folos. S` ne pier-
dem timpul regret~nd dispari]ia autori-
t`]ii culturale, a unui centru puternic, 
[i s` ne sim]im ca ni[te orfani r`ma[i 
f`r` \ndrumare...? F`r` un adversarF`r` un adversar 
clar definit? Alternativa pe care oame-Alternativa pe care oame-
nii [i-o mai aduc aminte suficient de 
bine este importan]a culturii sub Stalin 
[i Hitler – \n compara]ie cu pozi]ia ei 
mult mai modest` azi. Care este provo-Care este provo-
carea pe care o prefer`m? 

Oricum, s` nu ne \ngrijor`m, plane-
ta noastr` ne ofer` permanent provoc`-
rile acestea nedorite, c~nd \n zone vaste 
cuvintele scriitorilor \[i mai pot \nc` 
ucide autorii (Orhan Pamuk \nsu[i a su-
ferit o asemenea amenin]are). 

Iar f`r` provoc`ri, practic, nu vom 
tr`i. Timpul de \njum`t`]ire al cunoa[-
terii, viteza de ast`zi a istoriei [i mode-
lor reprezint` o provocare semnificativ` 
[i real` a artelor, dac` alte provoc`ri ne 
scap` neobservate. Suntem liberi s` tra-
t`m sentimentul timpului precum loto-
fagii lui Homer, \ns` problema r`m~ne. 
Fiindc` literatura [i celelalte arte – ca 
form` superioar` a realiz`rii umane [i 
a supravie]uirii – se definesc \ntr-un chip 
esen]ial prin rela]ia cu durata: c~nd eli-
min`m cu totul sensul durabilit`]ii din 
crea]ia artistic`, asta e o problem`.

Nu mai exist` „frumos, sublim, trage-
die, gra]ie sau r`u“, se pl~ngea un profe-
sor de la Universitatea din Santa Barba-
ra. „Cool este punctul de referin]` tehno-
informatic al esteticii contemporane, al 
psihologiei, moralei, politicii, spirituali-
t`]ii zilelor noastre [i al tuturor lucruri-
lor \n zilele noastre: e[ti cool sau nu e[ti
cool.“ Cu alte cuvinte: sau e[ti cool, sau 
nici nu exi[ti.

Eu nu sunt gata s` accept c` aceasta 
e situa]ia [i nu avem ie[ire. Subiectul 
nostru, ca scriitori, suntem noi \n[ine, 
fiin]ele umane, cu timpul [i spa]iul ce 
ne \nso]esc, \n permanent` devenire. {i{i
cu mo[tenirea noastr`, care nu a fost 
niciodat` mai accesibil` dec~t ast`zi.

Dac` for]ele pie]ei [i produc]iei de 
mas` \mping cultura \n malaxorul profi-
tului, al gratific`rii imediate [i c~[tigu-
lui imediat, de parc` literatura [i artele 
ar fi o marf` ca oricare alta: aceasta pe-
ricliteaz`, desigur, diversitatea, creati-
vitatea [i relevan]a literaturii. Avem 
de-a face, \n aceasta, cu o provocare pe 
care trebuie s` o privim \n fa]`. Pe care 
se cuvine s` o analiz`m \mpreun`, s` dez-
batem – s` ne organiz`m [i s` ac]io-
n`m.

ritatea clien]ilor acestui supermarket, 
totul este experimental. {i nu trebuie 
s` uit`m c` ace[ti clien]i tineri sunt fiin-
]e umane \nzestrate cu g~ndire, senti-
mente, speran]e [i temeri, \ntocmai ca 
[i predecesorii lor.

Viitorul poeziei britanice r`m~ne 
unul pesimist \n privin]a v~nz`rilor. Li-
br`riile – majoritatea fiind ast`zi adev`-
rate lan]uri de magazine – v~nd foarte 
pu]in` poezie, dac` nu deloc. Editorii de 
volume de poezie au nevoie de subven]ii 
de la stat pentru a putea supravie]ui. 
C`r]ile ar putea s` devin` ni[te obiecte 
scumpe, bine f`cute, pentru a-[i justifi-
ca existen]a [i a dovedi c` merit` s` fie 
tip`rite. Unii dintre editori au \nceput 

deja s` con[tientizeze acest lucru. |n 
spatele c`r]ilor de v~nzare, marea vas-
t` a poeziei se va transforma \n tot felul
de golfule]e tot mai specializate, unde 
cititori inteligen]i [i pasiona]i vor conti-
nua s` se adune. {i, dincolo de asta, vor 
veni rafale [i furtuni de h~rtii r`t`cite, 
poeme sub form` de fantome \n spa]iile 
publice, pe trenuri, cutii de chibrituri, 
serviete – cuvinte efemere, la fel de efe-
mere ca [i noi, croindu-[i c`i efemere c`-
tre inimile noastre efemere.

Poezia este pl`cere complex`, ad~n-
c` [i bogat` pentru c` via]a \ns`[i este 
complex`, ad~nc` [i bogat`. Primul meu 
mentor \ntr-ale poeziei a fost regretatul 
Martin Bell, care a predat literatura en-

glez` pe parcursul a c~]iva ani. L-am \n-
trebat odat` despre poezia \n [coli. Iat` 
ce mi-a r`spuns: „Poezia nu ar trebui 
predat` \n [coli. Ar trebui s` fie o pl`ce-
re secret` [i subversiv`“. Acum \n]eleg 
ce a vrut s` spun`, [i anume c` poezia 
nu este un puzzle dificil care trebuie re-
zolvat de c`tre indivizi cu un anumit tip 
de inteligen]`, [i \ntr-un anumit fel. Este 
simpl` pl`cere, iar dac` e subversiv`, e 
pentru c` rolul s`u mallarméean de pu-
rificator al limbii, felul s`u de a c~nta [i 
de a vorbi despre lume transform` \n 
nonsens limbajul oficial administrativ 
sau comercial, sau orice tip de putere 
care se bazeaz` pe limbaj \n beneficiul 
propriu. Aceast` sfidare este pl`cut` [i 

universal`, uneori dur` [i rabelaisian`, 
alteori la fel de t`cut` ca o [oapt` \ntr-o 
ureche. Poezia adev`rat` poart` cu sine 
propria finitudine. Este gura care ros-
te[te acel mare „O“ de uimire, [tiind c` 
nu-i este de-ajuns.

|n ceea ce m` prive[te, nu a[ vrea s` 
existe s`r`cie sau cenzur` sau poli]ie, 
pentru ca tot mai mul]i oameni s` \n-
ve]e s` iubeasc` poezia. A[ prefera ca 
oamenii s` aib` pantofi [i hran` [i o 
anume u[ur`tate a inimii, pentru a pu-
tea duce povara am`r`ciunii [i a mira-
colului pentru care sunt f`cute inimile.

Traducere de 

Cristina Sp`t`relu

Noi [i pove[tile noastre[i pove[tile noastrei pove[tile noastre
pentru viitor

Despre prezentul nesigur [i viitorul 
periclitat al literaturii s-a vorbit destul 
de mult \n ultimii ani, \n paralel [i \ntr-un 
fel de consonan]` ideatic` cu opiniile [i 
predic]iile celor care, \ncep~nd prin a 
proclama „sf~r[itul istoriei“, au conti-
nuat s` prevad` tot mai multe sf~r[i-
turi sau s` le pun` sub alarmate semne 
de \ntrebare: sf~r[itul ideologiilor, al ar-
tei [i al istoriei ei, ba chiar al „excep]iei
umane“ – pe un fond de sensibilitate ex-
trem-relativizant` [i prelungind o con-
cep]ie calificabil`, \n linii mari, prin for-
mula nietzschean` a „nihilismului“. Ce-
ea ce se poate imagina despre viitorul 
scrisului literar nu poate fi, evident, 
desprins de fenomenele [i procesele \n 
curs, care privesc deopotriv` produce-
rea, difuzarea [i receptarea actual` a 
operei literare: \n ambian]a unei civili-
za]ii prin excelen]` de consum, acestea 
sunt tot mai mult condi]ionate de evolu-
]iile \n materie de tehnic` (uimitoarea, 
nea[teptat de rapida dezvoltare a mij-
loacelor electronice de scriere [i comuni-
care [i facilitarea, prin ele, a unui soi 
de imperialism al „civiliza]iei imaginii“,
sesizabil [i \n televiziune, presa tabloi-
dizat` etc., abia prezis` de progresele 

din ultimele decenii ale secolului XX), 
cu un impact uria[ asupra publicului 
virtual cititor de literatur`.

}ine deja de observa]ia comun`, coti-
dian`, deplasarea masiv` a interesului 
dinspre carte – fie ea tip`rit` la modul 
tradi]ional, fie pe suport electronic – c`-
tre televiziune [i transmiterea imagini-
lor prin Internet, tot a[a cum benzile 
desenate anticipau, cumva, reducerea 
spa]iului textual \n profitul reprezent`-
rii plastice, pe care abia o comentau. In-
vazia imaginilor, starea de asediu la 
care e supus clip` de clip` spectatorul, 
pe o infinitate de canale mediatice, nu 
poate s` nu aib` consecin]e asupra unui 
public suprasolicitat la acest nivel al re-
cept`rii datelor despre lumea din jur, \n 
realitatea lor imediat` ori \n medierile 
ei culturale, iar transformarea „vie]ii“ \n 
spectacol, ca [i universala ei punere \n 
scen` vin \n \nt~mpinarea a ceea ce s-a 
numit „societatea spectacolului“ (Guy 
Debord), „la civilisation du loisir“, „cul-
tura de mas`“ a divertismentului etc.

Sunt fenomene care au deja o in-
fluen]` \nsemnat` nu numai asupra 
ponderii c`r]ii, [i \n spe]` a c`r]ii de li-
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IOANA IERONIM

Ioana Ieronim, poet, traduc`tor, dramaturg, 
autoarea volumului Triumful paparudei (poezie 
narativ`), care a ap`rut [i \n limba englez`: 
versiune de Adam J. Sorkin, editura Bloodaxe,
Anglia, nominalizat pentru Sir Weidenfeld Prize,
Oxford; bilingv, cu traducerea de Georgiana 
F~rnoag` [i Sharon King, la Editura Paralela 45;
volum \n curs de apari]ie în Germania (Heilbronn,
trad. Dagmar Zink);; Munci, zile, alunec`ri de teren,
volum selectiv (Editura Ma[ina de scris); volume 
online (www.liternet.ro): Silabe omnivore (prefa]` 
de Iulia Popovici) [i Omnivorous Syllables (prefa]` 
de Fiona Sampson).

ION POP

Ion Pop (n`scut \n 1941), poet [i critic literar, 
este profesor la Facultatea de Litere din cadrul 
Universit`]ii „Babe[-Bolyai“ din Cluj-Napoca. 
|ntre 1973–1976 a fost asistent asociat la 
Université de la Sorbone Nouvelle – Paris III, iar 
\ntre 1990–1993 a condus Centrul Cultural 
Rom~n de la Paris. A fost redactor-[ef [i director 
al revistei Echinox (Cluj-Napoca, 1969–1983). 

Este autorul mai multor volume despre 
literatura rom~n` din secolul XX,  trei dintre 
acestea fiind dedicate mi[c`rii avangardiste: 
L’avant-garde poétique roumaine (1969), L’avant-
garde dans la littérature roumaine (1990), Introduction
à l’avant-garde littéraire roumaine (2007).

A publicat numeroase studii monografice asupra operelor lui Lucian Blaga, 
Ilarie Voronca, Gellu Naum, Nichita St`nescu [i eseuri critice printre care: Le
jeu de la poésie (1985), Pages transparentes (1997), Vie et textes (2001).

Printre volumele de poezii se num`r`: Grammaire tardive (1977), Le soleil et 
l’oubli (1985), L’ajournement général (1990), Élegies en offensive (2003).

Culegeri de poeme traduse \n limba francez`: Ajournement général (1994) [i 
La découverte de l’oeil (2005).

|nt~lniri cu scriitori [i arti[ti francezi \n cadrul Heures franµaises, \n 1997 
[i 2002.

A tradus \n rom~ne[te volume de: Georges Poulet, Jean Starobinski, 
Gérard Genette, Tzvetan Todorov, Ilarie Voronca, Eugène Ionesco, Tristan 
Tzara, Paul Ricoeur, Benjamin Fondane. Este coordonatorul Dictionnaire
analythique d’oeuvres littéraires roumaines (4 volume, 1998–2003).

|n 2006 a publicat \n limba francez` o antologie a avangardei literare 
rom~ne[ti, cu titlul La réhabilitation du rêve.
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teratur`, \n lumea de azi, ci [i asupra 
tehnicilor scripturale, cum se poate con-
stata \n variatele forme sub care s-a pre-
zentat, \n ultimii ani, numitul „postmo-
dernism“. Opozi]ia dintreOpozi]ia dintre „cultura \nalt`“,
considerat` „elitist`“, [i „cultura de 
mas`“, respectiv literatura ce \ncearc` 
s` se men]in` la cote estetice exigente 
[i „literatura de consum“ pare a se fi ac-
centuat, la r~ndul s`u. (...) Literatura a 
devenit acum, mai mult dec~t oric~nd, 
o marf`, fiind supus`, cu consecin]e de-
loc minore, legilor pie]ei [i, tot a[a cum, 
de exemplu, filmul zis „de art`“ are spec-
tatori mai pu]ini, \n s`li mai mici [i \n 
cinematografe „specializate“, scrisul li-
terar de o anumit` condi]ie \[i restr~n-
ge, s-ar zice, dramatic, publicul.

|n fa]a unor asemenea tendin]e, sem-
nalele de alarm` n-au \nt~rziat s` apa-
r`, abia contracarate, rar, de un fel de 
optimism moderat, \ntemeiat pe contabi-
lizarea c~[tigurilor pe care, de pild`, 
„ecranul gobal“ despre care vorbesc, re-
cent, Gilles Lipovetsky [i Jean Serroy le 
poate aduce \n sfera mai larg` a creati-
vit`]ii culturale. |ngrijor`rile provocate
de asemenea schimb`ri majore par, \n-
s`, mai grave [i ele vin din mediul scrii-
toricesc \nsu[i, care se simte serios ame-
nin]at. Printre alarmele, tot de ultim` 
or`, cea a unui Richard Millet, de pild`, 
care vorbe[te, preocupat, de un „désen-
chantement de la littérature“, de o „dez-
vr`jire a literaturii“, avertizeaz` tocmai 
asupra „nihilismului“ dominant, a „nau-
fragiului democratic“, a „lichid`rii valo-
rilor“ \ntr-o lume ce nu-[i mai respect` 
tradi]iile, simbolurile, specificit`]ile na-
]ionale, mo[tenirile lingvistice, marile 
repere spirituale care-i confereau p~n` 
nu de mult substan]`, ordine [i o coe-
ren]`. (...)

S` mai cit`m, dintr-o alt` perspec-
tiv`, eseul sceptic, tot de dat` recent`, 
al cunoscutului teoretician literar Tzve-
tan Todorov, La littérature en péril (2007),
\n care „pericolul“ e numit, dimpotriv`, \n 
„elitismul“ literaturii \nse[i [i al criticii
ei. Cea dint~i \i apare \nc` amenin]at` 
de „deriva“ formalist`, \n consecin]a unui 
structuralism interesat cu prec`dere de 
construc]ia [i deconstruc]ia textului, e[u-
~nd \n neobarochism [i manierism, fra-
gilizat` de un nihilism sui generis, care 
o face s` se orienteze predilect c`tre o 
viziune a pierderii, neg`rii [i devalori-
z`rii lumii [i, \n fine, de un „solipsism“
ilustrat de literatura „autofic]ional`“,
interesat` restrictiv de eul propriu.

Iat`, deci, c` primejdia marginaliz`-
rii actuale a literaturii poate veni [i din 
interior. Iar \n ce prive[te oficiul critic,Iar \n ce prive[te oficiul critic, 
culpa acestuia e identificat` \n orienta-
rea excesiv`, \ncurajat` de modul cum 
sunt concepute manualele [colare, spre 
o interpretare de asemenea reduc]io-
nist`, limitat` la descifrarea tehnicilor 
discursive [i aproape deloc preocupat` 
de con]inutul uman al c`r]ilor [i de con-
textul existen]ial \n care iau na[tere [i 
se comunic`. Iat`, a[adar, o invita]ie la 
cobor~rea scriitorului din ceea ce s-a nu-
mit „turnul de filde[“, spre „via]a“ cu 
problemele ei [i \ntreb`rile ei esen]iale, 
iar a cititorului specializat care este cri-
ticul \ntr-o lume cu repere \nmul]ite, 
care nu mai trebuie s` fie strict estetice, 
ci s` circumscrie un spa]iu uman ampli-
ficat, \mbog`]it, fiindc` „literatura nu se 
na[te \n vid, ci \n mijlocul unor ansam-
bluri de discursuri vii, de la care \mpru-
mut` numeroase caracteristici“. (...)

Ce se poate r`spunde unor astfel de 
\ntreb`ri nelini[tite, pesimismului sau 
\ncerc`rii de a g`si solu]ii consolatoare? 
Mi se pare c` replica cea mai la \nde-
m~n` este cea legat` de specificul mesa-
jului [i limbajului literar. Nu e locul 
aici de a „filosofa“ ad~nc asupra acestor 
complexe chestiuni, \ns` se poate spu-

ne, simplu, c`, oric~]i concuren]i ar avea 
[i oric~te obstacole i s-ar opune, „litera-
tura“ nu are cum s` dispar`, at~ta vre-
me c~t fiin]a uman` e – [i a fost a[a vre-
me de milenii – creatoare de lumi sim-
bolic-imaginare, manifest~nd o indes-
tructibil` nevoie de fic]iune, de inven]ie 
complementar` a unor coresponden]e 
de ipostaze expresive \n spa]iul infinit 
al creativit`]ii. (...) {i, dup` cum nu ne pu-{i, dup` cum nu ne pu-
tem imagina c` va \nceta vreodat` s` pic-
teze ori s` ciopleasc` piatra [i lemnul, tot 
a[a materialul cel mai ieftin, vorba poe-
tului, al cuvintelor nu se va putea sustra-
ge impulsurilor modelatoare ale celui care 
[i-a \nso]it, de c~nd a \nceput s` fie om, 
via]a cu muzica din jurul cuvintelor.

Semnalele de alarm` de felul celor 
evocate au, desigur, adev`rul lor, neli-
ni[titor \n primul r~nd pentru scriitor, 
care se simte pe drept cuv~nt destul de 
marginalizat acum, nu doar \ntr-o Ro-
m~nie unde zisa „acumulare primitiv` 
de capital“ e \nc` motorul multor exis-
ten]e r`mase \nc` la „planul primar“ al 
vie]uirii, ci mai peste tot \n lumea aces-
tei civiliza]ii de consum, majoritar ma-
terialist`, care s-ar zice c` poate exista 
[i f`r` Shakespeare sau Dostoievski, 
dup` cum poate respira, transpira [i 
m~nca f`r` s`-i asculte pe Bach ori Mo-
zart [i s`-i ignore pe Michelangelo [i 
Br~ncu[i, atunci c~nd \[i vor savura bif-
teckul respins doar simbolic de acesta 
din urm` la str`mo[ul s`u renascentist. 
Da, literatura sufer` un proces de „des-
vr`jire“; da, produc`torii de bunuri ima-
teriale nu mai pot rezista dec~t cu mari 
dificult`]i concuren]ei furibunde a celor-
lal]i produc`tori, de m`rfuri mai palpa-
bile, ce pot fi gustate imediat [i cu o 
limb` dotat` cu papilele ereditare. (...)

Efectiv, emisiunile literare s-au r`rit 
la radio [i TV, limba literar` e maltra-
tat` de noile vedete politice [i mediati-
ce, multe opere literare mari au devenit 
obiecte, cum se spune, „de ni[`“, c`uta-
te doar de un cerc restr~ns de ini]ia]i. 

{i totu[i, se tip`resc ast`zi mai multe 
c`r]i de literatur` dec~t oric~nd, biblio-
tecile nu sunt tocmai lipsite de cititori, 
m`car t~rgurile de carte sunt vizitate 
de zeci de mii de oameni, iar o mic`, 
aproape ascuns` emisiune literar` la te-
leviziune poate atrage aten]ia asupra a 
destule titluri virtual interesante, mult 
mai mult dec~t au putut-o face, pe vre-
muri, librarii cu publicul lor restr~ns.
La r~ndul s`u, Internetul, cu toate de-
fectele lui, deschide c`i noi de comunica-
re [i pentru literatur`, o face mai ami-
cal`, particip~nd [i la o anumit` diversi-
ficare a formelor de expresie. Desigur, 
emo]ia special` a r`sfoirii unei c`r]i, \n-
toarcerea lent` la fraze [i pagini iubite, 
subliniate, \nso]ite cu semne de excla-
ma]ie ori de \ntrebare, se pierde \n ma-
re m`sur`, dar e de ]inut seama [i de 
schimb`rile inevitabile pe care noile 
mijloace de comunicare le produc – le-
au [i produs, \n parte – \n comportamen-
tele de lectur` ale genera]iilor celor mai 
tinere.

Pierderile [i beneficiile sunt, a[adar, 
\mp`r]ite [i promit s` r`m~n` a[a [i \n 
viitorul apropiat. Va fi un viitor \n care 
scriitorul [i literatura vor continua s` 
existe, ca meserie [i fenomen creator, 
dar care vor trebui s`-[i reconsidere, vo-
lens nolens, condi]ia [i statutul, ce nu 
vor mai putea fi raportate, nostalgic, 
doar la etalonul ideal [i idealist, care a 
fost cel al v~rstei romantice a spiritului, 
ci apreciate nuan]at, cu repere social-is-
torice desf`[urate pe parcursuri tempo-
rale mai lungi, ce dezv`luie faptul c` 
epocile privilegiate pentru scris [i, \n ge-
neral, crea]iile spiritului au fost destul 
de rare [i c` arti[tii n-au prea condus sta-
te, cum n-au f`cut-o nici filosofii. (...) Pe 
de alt` parte, orice s-ar spune, literatura 
din afara strictului „consum“ a fost [i va 
fi mereu gustat`, sim]it` [i \n]eleas` tot 
de un fel de „elit`“ a cititorilor, oric~t ar 
avansa procesul de democratizare a cul-
turii [i, ca atare, num`rul de cititori va 
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fi relativ mare doar \n cazul unor best-
sellers favorizate de unele premii litera-
re sau de politici editoriale inventive.

Lamenta]iile pe tema deprecierii [i 
marginaliz`rii ei \n lumea noastr` 
sunt, a[adar, de pus \ntr-o anumit` sur-
din`. Dup` cum, pentru viitorul litera-
turii, sunt de reconsiderat politicile cul-
turale – ac]iune \n care scriitorul ar tre-
bui s` se simt` mult mai profund anga-
jat, mai solidar \n afirmarea „drepturi-
lor“ sale la comunicare. A l`sa totul 
doar pe m~na politicienilor adesea ig-
nari sau cu o educa]ie estetico-literar` 
precar`, mobiliza]i, cum spuneam, de 
obiective mai „realiste“ [i controla]i de 
marea mas` a unor aleg`tori ce trebuie, 
nu-i a[a, s` tr`iasc` mai \nainte de a „fi-
losofa“, ar \nsemna o consim]ire la sta-
rea de lucruri actual`, \n curs de degra-
dare \n ce prive[te statutul scriitorului 
[i al scrisului s`u. A[a cum sindicatele 
de orice fel urm`resc respectarea drep-
turilor membrilor lor [i [tiu s`-[i fac` 
auzit` vocea mai \ntotdeauna cu succes, 
organiza]iile scriitorilor, presa literar` 
este cazul s` se solidarizeze \n afirma-
rea unor exigen]e privind soarta c`r]ii 
literare [i a autorului ei, legisla]ia che-

mat` s` sus]in` crea]ia literar` prin or-
ganisme specifice, acordarea de spa]ii 
de emisie mai largi la posturile de radio 
[i televiziunile publice etc. (...)

Cum a semnalat [i Tzvetan Todorov 
\n cartea amintit`, felul cum e preg`tit` 
receptarea literaturii devine, de aseme-
nea, extrem de important. Cum sunt 
structurate programele [colare, manua-
lele, ce metode de lectur` ofer` [coala [i 
critica literar` conteaz` [i poate conta 
enorm \n atenuarea „pericolului“ \n care 
se afl` scrisul frumos. (...) Ceea ce se nu-
me[te, \n economia de pia]` „cerere [i 
ofert`“, poate fi, m`car \n parte, ]inut 
sub observa]ie, dac` nu [i controlat.
Tehnici de prospectare a pie]ei, o bun`
plasare a c`r]ii \n func]ie de momente
bine studiate ale recept`rii maxime, mo-
dalit`]i de promovare inteligente pot, la 
r~ndul lor, ajuta. Dar este, desigur, mai 
ales treaba editorilor s` g`seasc` cele 
mai sigure [i mai eficiente canale c`tre 
publicul cititor de literatur`.

|n ce-l prive[te pe scriitor, el va tre-
bui s` r`m~n` deschis, dac` vrea s` su-
pravie]uiasc` \n noile contexte cultu-
rale [i de dezvoltare a modalit`]ilor de 
comunicare. S` se acomodeze, f`r` a 

face grave concesii de calitate, contexte-
lor \n permanent` schimbare, cu r`s-
fr~ngeri \n limbajele propuse de poezie, 
proz`, teatru – atente, cum au fost, de 
fapt, mai \ntotdeauna, la „spiritul vre-
mii“, solidar cu el sau d~ndu-i replici pe 
m`sura propriei g~ndiri [i sensibilit`]i. 
Ce va aduce cu adev`rat viitorul vor ve-
dea genera]iile de dup` noi. C`, \n orice 
caz, literatura nu are cum s` dispar` 
este sigur. Dup` cum istoria literaturii 
ne arat` c` vor putea s` convie]uiasc`, 
cu ponderi diferite \n context, [i litera-
tura „mare“, [i cea de consum mediu, 
f`r` ca cea din urm`, corespunz~nd cul-
turii de mas`, a divertismentului, s-o \n-
ving` pe cea dint~i, chiar dac` aceasta 
se va adresa, cum s-a \nt~mplat, de fapt, 
mereu, unor grupuri mai restr~nse, de 
„ini]ia]i“. Oric~t ar fi repudiate ast`zi, 
„elitele“ vor exista mereu, dup` cum pu-
blicul cititor mai larg va c`uta, c~t va 
c`uta, c`r]ile sau textele lor din spa]iul 
virtual, corespunz`toare gustului [i 
educa]iei sale. Nu e loc, aici, pentru ele-
gii. Pentru moment, tonul deceptiv e 
cumva dominant [i el s-a f`cut auzit \n 
toate punctele de cotitur` \n evolu]ia so-
ciet`]ilor [i a culturii. Or, este clar c` 

ne afl`m [i noi \ntr-un asemenea mo-
ment, \n care cam prea multe sf~r[ituri 
sunt, cum spuneam de la \nceputul aces-
tor \nsemn`ri, anun]ate. (...) Dar, cum 
spunea chiar [i citatul din Richard Mil-
let, invoc~nd „agonia“ [i „pr`bu[irea“ li-
teraturii, scriitorul din el r`m~ne „mai
mult dec~t oric~nd, treaz“. Viitorul – 
adaug` el – este al „insomniacilor [care]
privesc, totu[i, cum r`sare lumina“. Asu-
m~ndu-[i, adic`, propria condi]ie fragili-
zat`, cu un soi de paradoxal eroism, c`u-
t~nd \n continuare, \n aerul crepuscu-
lar, resurse noi de supravie]uire. La ur-
ma urmei, pe un plan mai general, se 
discut` de o bun` bucat` de vreme de-
spre tot felul de polu`ri ale planetei, de-
spre efectul de ser`, despre rarefierea 
stratului de ozon. Deocamdat`, unele 
dintre puterile care decid \n aceast` lume 
mai au unele ezit`ri \n reducerea emana-
]iilor toxice, din foarte prozaice ra]iuni
de profit economic. Pare a se rarefia [i 
aerul \n care respir` scriitorul [i scrisul 
lui. |ns`, chiar \nainte de a se lua, \n dis-
perare de cauz`, ultimele decizii salva-
toare, lumea continu` s` respire, se adap-
teaz`, supravie]uie[te. De ce n-ar su-
pravie]ui [i scriitorul [i literatura lui? 

„Ce ferici]i sunte]i voi, prozatorii. 
Voi v` scrie]i c`r]ile pentru zeci de mii 
de cititori! Un critic literar scrie doar 
mult mai pu]in!“ mi-a spus, la vreo doi 
ani dup` ce debutasem, lectora c`r]ilor 
mele la Cartea Rom~neasc`, Magdale-
na Popescu.

Ea \ns`[i f`cuse critic` literar` [i 
scrisese o excelent` carte despre Slavici. 
Iar c`r]ile de critic` de atunci aveau ti-
rajele standard ale romanelor de acum 
– 2–3.000 de exemplare. Poate [i maiPoate [i mai 
mult. Un tiraj obi[nuit al c`r]ii de proz` 
era de 15.000 de exemplare, \l ob]inea 
[i un debutant. Ca autor cu mai multe 
c`r]i, la 15.000 te sim]eai discriminat: \n-
semna c` nu intrase[i \n canonul critici-
lor (care stabileau valorile), dar nici \n 
cel al autorit`]ilor, deci „f`cuse[i com-
promisuri“ degeaba.

C~nd ochiul criticilor te trecea \ntr-un 
raft mai sus ori c~nd deveneai scriitor 
oficial, aveai 30.000 tiraj; dac` erai am-
bi]ios, vizai mai departe – 50.000 sau 
70.000 – tirajele pe care azi \nc` le mai 
au doar ziare bine v~ndute. Cei mai 
„tari“ ob]ineau 100.000 sau 200.000 de 
exemplare. {i tirajele \nsemnau, [i \n 
negrul comunism, bani. C`r]ile c`utate 
pre]uiau c~t un cartu[ de Kent la docto-
rii amatori de art`.

Le a[ezam \n bibliotecile de lemn 
prefabricat din apartamentele tip [i to]i 
le citeam odat` sau m`car le ]ineam aco-
lo, pentru c` d`deau bine [i conversam 
despre ele [i despre autorii lor. C`r]ile 
f`ceau parte din conversa]ia noastr` co-
tidian`, \n acela[i timp cu ve[tile proas-
te [optite despre ce ne mai preg`te[te 
Ceau[escu, cu ve[ti bune despre boala 
Lui recent`, care speram c` \l va termi-
na \nainte ca s` se termine vie]ile noas-
tre, [i cu informa]ii practice: cum se ob-
]ine o intrare la doctori, crenvur[ti, car-
ne sau h~rtie igienic`.

|naintasem \n \ntunericul anilor ’80 
[i piperul c`r]ilor era tot mai mult con-
testa]ia, iar contesta]ie devenea orice: 
[i utopia, [i cotidianul, [i tema dictato-
rului mutat` \n Antichitate sau Evul 
Mediu, sau \n America Latin`, sau \n 
nazism, pentru c` aveam codurile noas-
tre, vorbeam mute[te, ridicam ochii \n 
tavan, ne loveam peste um`r. Ultima 
noastr` carte de suflet \n care ne-am ci-
tit via]a a fost Conversa]ie la catedral` a 

lui Mario Vargas Llosa.
Acesta \ns` a fost trecutul literaturii 

[i literatura trecutului.
Am ajuns \n prezent. Tirajul obi[-

nuit al romanului este de 2–3.000 de 
exemplare, [i la noi, dar [i la editurile 
franceze, din c~te [tiu. Ca s` intri \n 
Poche, trebuie s` fi v~ndut 10.000. |na-
inte s` dea cartea la citit, editorul se 
uit` la v~nz`rile anterioare.

T~rgurile de carte dau speran]e auto-
rilor, dar nu [tiu c~te din c`r]ile cump`-
rate sunt [i citite: vorbesc despre ce se 
petrece la noi. Se vinde mai ales auto-
rul mediatic, ceea ce nu \nseamn` c` o 
carte cump`rat` se [i cite[te. Nici m`car 
autorii care se v~nd bine nu mai sunt 
expu[i \n spa]ioasele livinguri de azi care 
au \nghi]it clasica sufragerie [i, mai 
nou, buc`t`riile \nghesuite de alt`dat`.

Case f`r` biblioteci am v`zut cu ului-
re prima oar` \n Statele Unite, \n 1990, 
la International Writing Programme. {i 
tot atunci, c~nd tocmai descoperisem li-
bertatea, am auzit [i despre moartea li-
teraturii: o tem` care \n Statele Unite 
fusese dep`[it`, dar pe mine m-a izbit 
din plin. Mi se confirma modul \n care 
v`d via]a, ca o balan]` care \ncearc` s` 
echilibreze continuu r`ul [i binele.

Am \n]eles atunci, \n 1990, \n SUA, 
c` literatura, ca s` nu moar`, se refugia-
se \n ora[ele [i campusurile universitare, 
a[a cum cultura rom~n` veche se f`cea
\n m`n`stirile noastre medievale, unde 
c`lug`rii \nv`]a]i scriau [i desenau c`r-
]ile \n slavona veche, cu o ilustra]ie m`-
iastr`, \n mijlocul unei lumi de analfa-
be]i, preocupat` doar de r`zboaie [i bi-
ruri. Acolo [i atunci am v`zut c` profe-
sorii predau scrisul literaturii a[a cum 
colegii lor predau chimia [i \[i alc`tu-
iesc re]eaua lor de vizibilitate \ntr-o lu-
me de re]ele, majoritatea mult mai vizi-
bile. Profesorii de creative writing sunt 
mari scriitori [i ei [i-au g`sit o solu]ie 
de via]` \nt~rziind astfel [i moartea lite-
raturii. A[a cel pu]in mi s-a p`rut mie 
atunci, \n timp ce vedeam c`r]ile poli]is-
te citite \n trenurile din periferii, care 
duceau oameni diminea]a spre birouri, 
[i care erau l`sate, teancuri, pentru na-
veti[tii ulteriori.

De[i au trecut 18 ani de atunci, eu 
m-am \ntors la literatur`, scriu [i caut 
zilnic mici argumente pentru a nega, \n 

sinea mea, moartea literaturii, de fapt 
m-am obi[nuit \ntr-un fel cu g~ndul c` 
ea, \n forma pe care am cunoscut-o eu, 
se afl` la un sf~r[it de etap`. Nu oame-
nii vor \nceta s` scrie – pe h~rtie, pe blo-
guri, \n sms-uri etc. –, pentru c` a pove-
sti pare s` ]in` de via]` la fel ca [i hra-
na zilnic`, dar cititorii se r`resc. Este 
evident supraproduc]ie de carte lite-
rar`. Se scrie tot mai mult, se cite[te 
tot mai pu]in.

Iar la noi genera]ia care a ajuns la 
mijlocul vie]ii, [i cele care au urmat-o, 
a primit \n [coal` tot ajutorul ca s` uras-
c` literatura. La toate examenele inter-
mediare, de la liceu p~n` la bac, litera-
tura \nseamn` o compila]ie de locuri co-
mune spuse preten]ios, care treceau din 
m~n` \n m~n` [i erau \nv`]ate pe dina-
far`. Papagalice[te. S` ur`[ti literatu-
ra, dup` ce mintea ta a fost supus` aces-
tei torturi, mi se p`rea reac]ia s`n`toa-
s` a unei min]i agresate. Am trecut [i 
eu prin asta. Hr`nit` din copilarie cu poe-
zii despre Stalin, partid [i contra Occi-
dentului „putred“, am avut ani de zile o 
alergie [i o ne\ncredere fa]` de literatu-
ra colegilor mei de v~rst` din genera]ia 
’60. Ea a durat p~n` c~nd publicitatea 
unei mari schimb`ri literare a ajuns [i 
la mine.

S`-l apropii pe scriitor, o f`ptur` uma-
n` \n carne [i oase, de un posibil cititor 
mi se pare o solu]ie, chiar dac` \nseam-
n` s`-l t~r`[ti pe cel care jinduie[te tur-
nul de filde[ prin [coli, amfiteatre, clu-
buri, libr`rii [i supermarketuri. S` faci 
filme documentare despre vie]ile scrii-
torilor, la fel de fascinante ca romanele 
poli]iste, \n loc s` \i \nmorm~ntezi sub 
fraze standard, s` lup]i pentru emisiuni 
culturale care s` str`bat` stratul de 
prost-gust comercial (dar ce slab este de 
la o vreme TVR Cultural!), s`-i convingi 
pe librari s` preg`teasc` \nt~lnirile – \n-
seamn` doar s` \nve]i cutuma celor care 
lupt` pentru un viitor, oric~t de mult 
schimbat, al literaturii.

Pentru c` suntem, cred, la o margi-
ne de epoc`, pentru c` uraganele [i 
atentatele ne lovesc fic]iunea la fel de 
f`r` mil` ca [i trupurile de carne ale oa-
menilor [i temeliile caselor. O lupt` pe 
c~t de provizorie, pe at~t de tenace con-
tra acestei boli mortale de care s-a \m-
boln`vit literatura, trezindu-se \ntr-o 
diminea]` sub sfera divertismentului, a 
pl`cerii [i a amenin]`rii apocaliptice.

Dar \n solu]iile de a-l ademeni pe ci-
titorul nep`s`tor spre literatur` am ui-
tat una, destul de important`. S` le ofe-
rim cartea pe care o a[teapt`.

GABRIELA ADAME{TEANU

Ca s` \nt~rziem moartea 
literaturii

Filip Florian, Nora Iuga, Carmen Mu[at, Gabriela Adame[teanu [i Ania Bernacchia 
la Institutul Rom~n din Vene]ia

Literatura rom~n` la Vene]ia

La 12 iunie 2008, \n Vene]ia, la Institutul Rom~n de Cultur` [i Cercetare 
Umanistic` (IRCCU), a avut loc un dialog cu tema Literatura [i critica rom~n` 
contemporan`, prezentat de Monica Joi]a, director a.i. al IRCCU [i moderat de 
Carmen Mu[at, redactorul-[ef al revistei Observator Cultural. Cu aceast` ocazie 
au fost citite fragmente din c`r]ile Drumul egal al fiec`rei zile de Gabriela 
Adame[teanu [i Degete mici de Filip Florian [i poezii de Nora Iuga, traduse \n 
limba italian`. Invita]ii au avut [ansa de a descoperi Vene]ia \n compania 
istoricului de art` Marius Cornea. 

literatura rom~n` \n lume
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La diverse v~rste, \n func]ie de con-
juncturi istorice ori pur [i simplu per-
cep]ii ale unei realit`]i incontrolabile, 
am avut reprezent`ri diferite ale aces-
tui cuv~nt. |nt~i de toate, viitorul \n 
sine \l vedeam ca pe un turn coco[at cu 
baza \n nisipuri mi[c`toare [i v~rful \n 
nori. Putea s` se pr`bu[easc` oric~nd 
[i nu aveam s` [tiu dac` asta se datora 
terenului mocirlos ori turbulen]elor din 
cer. |n consecin]`, nu era bine s` te afli 
nici prea aproape de p`m~nt, nici prea 
sus. Viitorul se cl`tina cum b`tea v~n-
tul [i era sigur c` pe el nu puteai conta.

|n copil`rie mi se p`rea c` viitorul 
era un cuv~nt inventat strict pentru 
adul]i [i care le apar]inea \n exclusivita-
te. (...) Nu t~njeam la viitorul lor, nu \n-
]elegeam ce puteai a[tepta de la un cu-
v~nt care \ncepea cu v [i nu [tiai unde 
se termin` (odat` ce pe r nu l-am putut 
pronun]a p~n` la 7 ani).

|n [coal`, viitorul a c`p`tat nuan]e. 
Cel imediat, tangibil, r`scolindu-mi sim-
]urile, cel \ndep`rtat, pentru care pu-
teai face promisiuni f`r` presiunea de a 
le ]ine neap`rat, [i altul de neatins, cu 
care m-am \mp`cat mai repede dec~t 
credeam. (...)

Prin anii ‘80 viitorul plutea ca o sa-
bie deasupra capetelor, de[i mul]i se \n-
c`p`]~nau s`-l vad` orbitor, ori ca pe o 
cruce pe care o purtau strivi]i de greuta-
tea ei absurd`, din iner]ie sau din sl`bi-
ciune. E adev`rat c` unii o tr~nteau de 
p`m~nt [i fugeau c~t vedeau cu ochii. 
Al]ii d`deau col]ul [i l`sau balt` viito-
rul. Nicicum nu era bine [i nimeni nu 
p`rea s` cread` \n el.

F`r` voia mea am fost \n cele din ur-
m` dat` [i eu pe m~na viitorului. M-am 
ap`rat cu ceea ce mi se p`rea c` de]in 
mai bine. M-am refugiat \n cuv~nt [i mi 
l-am f`cut aliat. Ca [i \n alte ]`ri comu-
niste din Estul Europei, literatura era, 
dincolo de pl`cere sau art`, o form` de su-
pravie]uire cu iluzia de conspira]ie \m-
potriva regimului.

De c~nd m-am stabilit \n America, 
simt cum viitorul devine cu rapiditate 
trecut. Timpul aici pare s` se precipite 
cu motoarele la maximum. Cuv~ntul, 
de esen]` divin`, are reprezent`ri [i uti-
liz`ri tot mai pragmatice. (...) Viitorul li-
teraturii este legat implicit de viitorul 
cuv~ntului. Ce [anse mai are cuv~ntul \n-
tr-o lume dat` la maximum? Este una 
dintre \ntreb`rile care m-au urm`rit cu-
r~nd dup` ce m-am stabilit la New York. 
Din lips` de timp, extenua]i de munc` 
[i bombarda]i de imagine, oamenii nu 

mai au r`bdare [i apeten]` pentru lec-
turi fundamentale, clasici stufo[i care 
s` le \ncarce sufletul golit de rutin` [i \n-
datoriri, oblig~ndu-i s`-[i pun` \ntre-
b`ri incomode sau s` g~ndeasc` pe cont 
propriu. Este mai la \ndem~n` literatu-
ra u[oar` de metrou sau un best-seller 
scris rarefiat, cu sex, aventur`, coduri 
religioase ori biografii cu preten]ii. Exis-
t` pentru doritorii de mostre culturale 
[i edi]ii prescurtate ale operelor clasice 
masive, R`zboi [i pace \n doar c~teva mii 
de semne tipografice, pe CD-uri [i \n 
iPod. Curiozitatea intelectual` este mai 
degrab` satisf`cut` de informa]ia seac` 
[i sintetic` venit` fie prin canalele 
mass-media, fie din mediile specializa-
te, pentru profesioni[ti. La r~ndul lor, 
absolven]ii de colegii [i [coli postuniver-
sitare sunt tot mai specializa]i pe seg-
mente \nguste. (...) Vocabularul, expre-
sia comunic`rii, limbajul graviteaz` [i 
ele \n jurul aceleia[i rigori formatoare.

Structura sistemului educa]ional 
american este astfel conceput` \nc~t 
permite producerea de speciali[ti de pri-
ma m~n`, cu o sensibilitate \ns` redus` 
pentru ceea ce \n Europa s-ar numi „cul-
tura general`“ sau „bucuria lecturii“. (...) 
Diversitatea [i bog`]ia spiritual`, fante-
zia [i imagina]ia sunt aduse aici [i \n-
tre]inute mai mult de noua emigra]ie. 
Lumea e mai s`rac` f`r` autodidac]i, di-
letan]i [i boem`, mai solid` din perspec-
tiva societ`]ii axate pe eficien]`, dar de-
privat` de farmec, originalitate [i meta-
for`, care s` contrabalanseze cultura 
banului. Limbajul riguros e confortabil 
prin previzibil [i economie, dar neinte-
resant prin conformism.

|n America, oricine e oprit pe strad` 
[i i se bag` un microfon sub nas vorbe[-
te f`r` inhibi]ie, r`spunde la orice \ntre-
bare cu senin`tate [i candoare, ceea ce 
nu \nseamn` c` ar [i spune ceva origi-
nal ori c` [i-ar lua riscul de a merge con-
tra curentului corectitudinii politice sau 
a regulilor con]inute \n succesivele ghi-
duri, \ncep~nd cu clasele primare, \n care 
le sunt preparate r`spunsuri gata for-
mulate pentru orice situa]ie. Cuvintele 
le vin pe buze cu u[urin]`, expresiile 
standard auzite [i r`sauzite \n [coal`, 
la televizor, \n rela]iile de fiecare zi 
sunt turnate cu naturale]e, l`s~nd im-
presia unei excelen]e \n comunicare. 
For]a [i unitatea Americii stau tocmai \n 
diversitatea uniformizat`, paradox cu 
at~t mai spectaculos \n New York [i \n 
marile ora[e de pe coastele Americii, 
unde aderarea la acelea[i valori se face 

sub pretextul p`str`rii identit`]ii cultu-
rale \n interiorul melt-potului. |n reali-
tate, pentru a fi adoptat [i transformat 
\n produs eficient [i valabil pentru socie-
tate, trebuie s` devii unul asemenea, cu 
acela[i tip de reac]ii, cumin]it \n limbaj 
[i strunindu-]i originalitatea. (...) 

Ca emigrant, nu m` pot opri s` ob-
serv c` a deveni american este o op]iu-
ne cu reguli precise. Peste tot \n lume se 
vorbe[te engleza, dar un american este 
dincolo de limb`, este un reflex de lim-
baj \n spatele c`ruia se afl` un proces 
bine pus la punct. Verbul are suprema-
]ie, \n timp ce metafora e ignorat`. Dis-
cursul exceleaz` \n claritate [i inten]ie 
declarat`, este direct, concis [i simplu, 
opereaz` cu structuri logice [i conexiuni 
automate, opt~nd pentru dinamica \n 
dou` viteze. Rezultatul este triumf`tor, 
dar lipsit de str`lucire, eficient, dar ne-
spectaculos. Rigoarea elimin` orice \n-
c`rc`tur` inutil`, iar \n categoria inuti-
lit`]ilor intr` [i expresiile personale, \n-
doiala, dilema [i interoga]ia, \n afara ti-
parelor [i modelelor impuse de indus-
tria reclamelor ori de mass-media.

Au disp`rut complet genuri literare, 
ca epistolarul, de exemplu, care a fost \n-
ghi]it de mesajul electronic [i digital. 
Cine mai scrie azi scrisori, c~nd printr-
o simpl` ap`sare de tast` po]i salva 
timp, bani [i cuvinte? Jurnalul personal 
a fost \nlocuit cu blog-ul public, iar inti-
mitatea cu o form` de exhibi]ionism ver-
bal \n care sinceritatea [i pudoarea sunt 
confundate cu expresia curajoas` sub 
pretextul dezinhibi]iei. Cine mai trimi-
te felicit`ri scrise de m~n`, c~nd nu ai 
dec~t s`-]i adaugi numele ([i eventual 
love) dup` textele standard Hallmark,
care au gata tip`rite toate ur`rile posi-
bile – de la penibil la sublim – pentru ori-
ce miracol, catastrof` sau banalitate? 

Limbajul auster [i plat este compen-
sat de asaltul vizual. De c~nd ne trezim 
[i p~n` la culcare suntem cople[i]i de re-
clam`. O lume tatuat` grosolan cu ima-
gini. Nu mai e timp pentru c`r]i, dar se 
citesc toat` ziua slogane publicitare: pe 
ziduri, cl`diri, vitrine, taxiuri, autobu-
ze, cabine telefonice, pe bilete [i librete 
de spectacol, tricouri, pancarte ag`]ate 
chiar [i de cer. Ochiul ne este \n perma-
nen]` ocupat, asediat p~n` la anihila-
rea puterii de ap`rare. Urechile, astupa-
te cu firele iPodului. G~ndurile, digitali-
zate. Se instaureaz` \nstr`inarea prin 
limbaj, pierderea \ncrederii \n expresia 
personal` a propriilor cuvinte. Imagina-
]ia poate fi gre[it \n]eleas` \ntr-o socie-
tate care \[i trage for]a din uniformiza-
re. (...)

Una dintre confuziile de care m-am 
lovit c~nd am ajuns \n America au fost 
sintagmele care \nso]eau cuv~ntul scrii-
tor, de exemplu, pentru mine ocupa]ie 
clar` [i inconfundabil`. Aici am desco-
perit c` existau: creative writer (numai 
bun pentru a scrie reclame la Mc Do-
nald’s sau la aspiratoare), professional
writer (preg`tit s` corecteze manuscri-
sul unui \ncep`tor), freelance writer (care 
nu lucreaz` adic` niciunde, dar e gata 

s` scrie ce i se cere), al`turi de publi-
shed author (\n fine, scriitor care scrie 
chiar c`r]i, pe care chiar le public`), 
nuan]e care mi-ar contrazice u[or la-
menta]ia pierderii metaforei.

Idealist`, am fost atras` firesc de ca-
tegoria creative writer, ne[tiind c` la 
toate col]urile str`zii sunt bro[uri gra-
tuite care anun]` sute de cursuri care 
scot pe band`, contra cost [i dup` c~te-
va luni, „scriitori creativi“ cu duiumul. 
La fel cum talentul unui scriitor, produs 
autohton sau importat, se autentific` \n 
programele universitare de masterat, 
care \]i dau pa[aportul s` fii acceptat 
de grupuri, grup`ri [i comunit`]i \nchi-
se de pe l~ng` universit`]i, cluburi [i re-
viste literare, agen]i [i editori. Totul e o 
industrie aici, bazat` pe intermediari [i 
supus` legilor comerciale care nu fac 
loc devia]iilor de la treptele edificiului 
educa]ional, el \nsu[i un mecanism eco-
nomic. Aventura artistic` individual` 
are nevoie de marea conspira]ie a desti-
nului ca s` reu[easc`.

Scriitorul american este confruntat 
azi cu o criz` recunoscut` de edituri, re-
viste, teoreticieni, agen]i [i critici lite-
rari. Nu mai [tie despre ce [i cum s` 
scrie, ce se a[teapt` de la el, odat` ce ci-
titorii romanului de fic]iune sunt tot 
mai pu]ini. {i cronicile literare la ro-
man sunt tot mai rare. Sunt preferate 
c`r]ile pe teme politice, [tiin]ifice, isto-
rice, religioase, spirituale, memoriile [i 
autobiografiile. Literatura scris` de fe-
mei, majoritatea tinere, a fost un timp \n 
vog`, dar acum [i aceast` curiozitate 
pare s` fie epuizat`. Cum \n America [i 
num`rul traducerilor din alte limbi este 
nesemnificativ, literatura pare \ntr-un 
impas f`r` prea multe op]iuni de revigo-
rare \n viitorul imediat.

Care mai este puterea cuvintelor \n 
era informatizat` a ciber-spa]iului, teh-
nologizat`, globalizatoare, \n care ima-
ginea tinde s` devin` dominant` [i su-
gestia sintetic` c~[tig` teren \n fa]a am-
plelor desf`[ur`ri lingvistice? Manipu-
larea, goliciunea, vulgarizarea prin de-
monetizare, pierderea normei predic]io-
niste [i enigmatice, tarele [i tabuurile 
limbajului \n lumea de azi sofisticat`, 
dar poate nu neap`rat [i profund`, pun 
\n discu]ie comunicarea din perspectiv` 
dubl`: cuvintele care ne \nghit [i tendin-
]a noastr` de a le devora sensul. Litera-
tura va urma [i ea soarta cuv~ntului?

La un curs de creative writig la unul 
dintre colegiile din New York, un prie-
ten scriitor le-a pus studen]ilor lui ace-
ea[i \ntrebare: care crede]i c` este viito-
rul literaturii [i care literatura viitoru-
lui? Cel mai scurt r`spuns a fost: „Viito-
rul literaturii? Un [oarece (computer 
mouse.) Literatura viitorului? Trop`itul 
lui“. Dup` ce a citit [i alte viziuni futu-
rologice ale studen]ilor (printre care ro-
manul grafic, s`-]i pui povestea vie]ii 
nu \ntr-o nara]iune, ci \ntr-o pagin` de 
desen), profesorul a propus s` apeleze 
la Nostradamus. Gra]ie tehnologiei avan-
sate \n care ne l`f`im, po]i \ntreba pe 
Internet orice [i primi r`spuns. (...)

CARMEN FIRAN

Carmen Firan, n`scut` \n Rom~nia, este 
poet`, romancier` [i dramaturg, av~nd peste 20 
de volume publicate \n Rom~nia [i SUA. De 
asemenea, este autoarea unor scenarii de film. 
Din 2000, locuie[te la New York.

Printre lucr`rile publicate se num`r`: 
– poezii: Illusions on My Own (1981); Tamer of 

Stolen Lives (1984), Staircase Under the Sea (1994), 
Places for Living Lonely (1999), Accomplished Error
(SUA, 2000), Afternoon with an Angel (SUA, 2001), 
In the Most Beautiful Life (cu ilustra]ii de Virginia 
Joffe, SUA, 2002), Inhabited Words (SUA, 2007);

– fic]iune: Getting Closer (2000), The Farce
(SUA, 2003), The Second Life (SUA, 2005);

– scenarii de film: Stars’ Owner, Dream Trap, A Trio for Inferno, Light in the Attic.
Traduceri dup` textele sale au ap`rut \n reviste literare interna]ionale [i 

antologii din Fran]a, Israel, Suedia, Germania, Iranda, Polonia, Canada, 
Marea Britanie [i Statele Unite. 

Este editorul volumului Born in Utopia. An Anthology of Romanian 
Contemporary Poetry (coeditori Edward Foster, Paul Doru Mugur, Talisman
Publishers, 2006) [i al Naming the Nameless. An Anthology of American 
contemporary Poetry (Cartea Rom~neasc`, 2006).

A tradus din opera c~torva scriitori americani. Este membr` \n board-ul 
editorial al Lettre Internationale – edi]ia \n limba rom~n`, editor asociat al 
revistei Interpoezia din New York [i membr` a PEN-Clubului American.

Despre viitor – oriunde ar fi el 
(fragmente)

Norman Manea la Centrul Pompidou

La data de 5 mai a.c., la Centrul Pompidou a avut loc o dezbatere la care au 
participat Clémence Boulouque, critic literar la France Culture, \n dialog cu 
invitatul s`u, scriitorul rom~n Norman Manea.

Norman Manea s-a n`scut \n 1936 la Suceava, \n Rom~nia. A fost deportat la 
v~rsta de 5 ani, \mpreun` cu \ntreaga comunitate de evrei, \n Ucraina.

|n romanul |ntoarcerea huliganului: o via]`, care a ob]inut Premiul Médicis
pentru roman str`in \n 2006, el poveste[te aceast` cobor~re \n Infern de care el 
[i familia lui au fost elibera]i \n mod miraculos \n 1945. Nuvelele sale Ora exact`
[i Fericirea obligatorie sunt o autopsie implacabil` a totalitarismului. 
Ne\mp`c~ndu-se cu cenzura comunist`, \n 1986 Norman Manea hot`r`[te s` se 
exileze. Emigreaz` \nt~i la Berlin, dar \n scurt` vreme pleac` la New York, 
unde devine profesor de literatur` european`. Printre c`r]ile traduse \n 
str`in`tate ale scriitorului rom~n se num`r`: Ceaiul lui Proust [i alte nuvele/Le
Thé de Proust et autres nouvelles (Albin Michel, 1990), Fericirea obligatorie/Le
Bonheur obligatoire (Albin Michel, 1991 [i Points, 2006), |ntoarcerea huliganului: o 
via]`/Le Retour du hooligan: une vie (Seuil, 2006 [i Points, 2007), Ora exact` [i alte 
nuvele/L’Heure exacte et autres nouvelles (Seuil, 2007).

literatura rom~n` \n lume
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Dup` ce termini prima fa]` aduci un 
[ir \n jurul ei care s` se potriveasc` cen-
trelor de pe fe]ele laterale, acolo, dincolo, 
aici [i \n spate, sunt patru, dar de unde 
vin toate celelalte, iat`-le, acum le [tiu, 
de acum [tiu, e a nu [tiu c~ta oar` c~nd 
le fac, ia uite p`s`rile acelea de peste 
drum, acel drum, peste acest drum, de 
unde oare [tiu acest drum, cred c` am 
mai fost aici cu mama, poate ieri sau 
poate anul trecut, sau nu [tiu c~nd, 
eram [i cu Patrocle, era de ieri, era mai 
mic, \mi aduc aminte de acest drum

St` lipit cu spatele de zid pe aleea 
care duce c`tre Biserica Doamnei. |n 
fa]a lui, un st~lp pe care se afl` un semn 
de circula]ie: cedeaz` trecerea. Un par-
desiu u[or, de prim`var`, de culoare 
gri, cu un fular albastru. St` sprijinit 
de zid. Um`rul atinge o pat` de ume-
zeal`. Pe cap, un fes ca de copil, contras-
t~nd cu barba neras`. |n m~n` ]ine un 
cub Rubik. Toat` aten]ia lui \ndreptat` 
asupra cubului. Din buzunar at~rn` o 
les` de c~ine, cu cureaua desf`cut`. |n 
spatele lui, o echip` de muncitori mut` 
c~]iva saci cu ciment. O schel` netermi-
nat` \nvele[te Biserica Doamnei.

acolo vin trei p`trate albastre, dou` 
pe col], unul pe centru, albastru cu gal-
ben, el e albastru cu galben, acolo spre 
galben, da, da, chiar el e galben, apoi 
din nou acela, ar trebui s` fie de mult 
gata, poate s-a plictisit Patrocle de c~nd 
fac, el s-a plictisit, da, he-he, ce amu-
zant, s-a plictisit [i c~inele de c~nd fac 
eu cubul pe partea cu galben

O ma[in` intr` \n gang, claxoneaz` 
[i, dup` c~teva clipe, [oferul las` gea-
mul jos [i strig` ceva, d`-te dom’le la o 
parte, aici te-ai g`sit s` te joci, om \n 
toat` firea, am de dus materialele astea, 
d`-te dom’le de aici, apoi a t`cut. A v`-
zut privirea lui [i a t`cut. A a[teptat c~-
teva clipe [i a \mpins \nainte ma[ina, \n-
cet, [i l-a urm`rit cum se trage la o par-
te \nspre gangul blocului. A ]op`it ca un 
pi]igoi, parc` numai \ntr-un picior. L-a
urm`rit cu privirea, apoi a accelerat.

parc` s-a auzit ceva, cineva a zis 
ceva, dar de unde sunt zece p`tr`]ele al-
bastre, nu, nu se poate, am num`rat [i 
dau zece, nu e posibil, cubul are doar 
nou`, de fiecare culoare doar nou`, \nc` 
o dat`, unu, doi, trei, patru, cinci, [ase, 
[apte, opt, nou`, zece, da, da, dar nu se 
poate

A trecut p`rintele, \mbr`cat \n haina 
lui neagr`, lung`, cu p`l`ria neagr` pe 
cap, s-a uitat la el, l-a m`surat de sus 
p~n` jos. A v`zut lesa de c~ine care at~r-
na din buzunar. S-a \ntors, s-a mai uitat 
o dat`. A spus ceva. A intrat \n curte, 
apoi \n biseric`. Ca s` intre \n curte a oco-
lit sacii cu ciment pe care muncitorii \i 
terminaser` de mutat. Atunci l-au v`zut 
[i muncitorii.

se poate ca la o anumit` a[ezare a fi-
gurii s` dea alt num`r atunci c~nd nu-
m`r`m? adic`, atunci c~nd num`r`m o 
dat` s` dea nou`, dar c~nd schimb`m 
figura s` dea zece, asta s-a \nt~mplat, 
poate nu are de unde, dar am num`rat 
[i desigur c` pot fi o dat` zece, alt` dat` 
nou`, [i de fapt toate obiectele se pot nu-
m`ra \n feluri care depind de a[ezare, 
de fapt patru puncte puse \n linie nu \n-
seamn` deloc totuna cu patru puncte 
puse \n p`trat

Unul dintre muncitori a zis ceva, altul 
l-a \mpins. Du-te [i pune-l s` care ni[te 
saci cu ciment, dac` tot st` [i-o freac` 
acolo. Ceilal]i doi au r~s. D`-l \n m`-sa, 
uit`-te la el, ]op`ie ca o sperietoare de 
ciori. Care sperietoare, b`, aia st` \nfipt` 
\n par. Uit`-te la el cum ]op`ie. Atunci a 
ie[it preotul din biseric` [i i-a spus ceva 
femeii de serviciu. Ea a dat din cap, nu, 
nu l-am mai v`zut pe aici s` ia prescuri
sau coliv`. Nu, nu. Atunci ce face aici?

Patrocle? unde e c~inele, era doar aici, 
aici era, trebuie s` fie aici, la spate poa-
te, nu se poate s` nu fie aici, s-a ascuns \n 
spatele meu, are chef de joac`, c~nd era 
mic [i eu eram mai mic [i el avea chef 
de joac`, a[a f`cea, alerga \nconjur

E pierdut, a spus p`rintele, uit`-te
acum cum se rote[te [i trage de les`, e 
clar pierdut. Probabil era internat unde-
va [i acum a ie[it [i n-a mai fost de zece 
ani afar` sau ceva de genul `sta. E plin 
de ei \n [tirile din ziare. Nu po]i s` [tii 
niciodat`. La care femeia de serviciu a 
spus: mai bine s`-i spun plutonierului, 
s`-l chem, s`-l ia [i s` vad` ce e cu el. 
Stai a[a, a spus p`rintele, e ceva ciudat, 
uit`-te cum umbl`.

dac` ai un c~ine [i \l cau]i [i nu-l
mai g`se[ti, asta \nseamn` c` prima 
oar` c~nd l-ai num`rat era unu, apoi, 
c~nd nu l-ai mai g`sit, ]i-a dat zero, 
adic` nimic, adic` nu mai e, atunci 
c~nd nu mai e, nu se poate s` nu mai 
fie, Patrocle [tia drumul spre cas`, el 
era c~inele care [tie drumul acas`, ma-
ma l-a \nv`]at, era c~inele meu [i uneori 
el \[i amintea

Pe peretele gri se prelungea ploaia 
din ziua de ieri. O pat` mare de igrasie 
se \ntinsese pe toat` bolta. U[a de la gu-
noi era legat` cu lan]. U[a fusese, c~nd-
va, vopsit` galben, acum pe ea se \ntin-
deau pete mari, ruginii. |nspre stratul 
de flori ofilite, un alt lan], care fusese 
de culoare verde. De copac era legat` o 
biciclet`. Unul dintre muncitori se apro-
pie de ea [i scoase o sticl` cu ap` din 
geant`. |ncepu s` bea. |l privea \ndea-
proape. Dup` o clip` spuse: ce dracu’ se 
joac` `sta? Tu [tii ce e `sta? Da, r`spun-
se cel`lalt, am v`zut demult, cubul colo-
rat, nu e u[or. T`cur` o clip`. Cel cu sti-
cla \ntreb`: p`i, [i el de unde [tie s`-l

fac`? Nu [tie, zise cel`lalt, doar \l \nv~r-
te f`r` rost, nu are cum s` [tie, e fumat 
r`u. N-are cum. Ia s` m` uit [i eu.

hei, e al meeeeu, nu se poate, al 
meeeeeeu, el e al meu, mai aveam pu]in 
[i era gata, nu roti, nu-nu-nu, eram gata, 
aveam fa]a albastr` gata, a[ fi fost gata 
de mult` vreme, dar are zece albastre, 
are zece, are acum zece p`trate albastre, 
nu roti pentru c` apoi nu le mai pot nu-
m`ra, uneori nu se pot num`ra, nu are 
cum num`ra, nimeni nu poate num`ra, 
de ce ai rotit, nu trebuia s` faci asta

Ce zice `sta? Las`-l \n pace, d`-i-l \na-
poi, nu te juca tu cu el. Las`-l. Ce-am f`-
cut? M` uit [i eu pu]in. Vezi-]i de treab` 
[i las`-l \n pace. Atunci p`rintele i-a zis 
femeii de serviciu da, du-te [i zi-i pluto-
nierului, cred c` ar fi mai bine. Nu poa-
te s` umble prea bine, poate are rahi-
tism sau a[a ceva.

d`-mi-l \napoi, d`-mi-l, a[a, de ce ai 
rotit, acum cum s` fac, ce sunt, care 
sunt, c~te sunt, trei aici, apoi [ase au r`-
mas pe loc, nu mai [tiu, da, sunt nou`, 
acum e bine, acum e bine, sunt nou`, de 
aici [tiu, asta e fa]a care are LLLRRU, 
apoi se face o a[ezare de fa]`, mai r`-
m~n trei rotiri, acum

Nu \n]eleg ce spune, zise plutonierul, 
nu [tiu ce zice, nu r`spunde la ce \i zic 
eu. Da, zise de pe margine unul dintre 
muncitori, dar nu r`spunde la \ntreb`ri. 
E violent?, a \ntrebat plutonierul [i se 
pip`i pe centur`. Nu [tim, zise cel`lalt. 
Care violent, spuse preotul, nu vede]i, \l 
lipe[ti cu dou` degete de perete. E pier-
dut de pe undeva. Da, spuse plutonie-
rul, noroc c` nu suntem departe, o s`-l
duc la intrarea de pe strada Eforie. Ve-
dem acolo dac` cineva l-a dat pierdut. 
|n astfel de cazuri \i dau pierdu]i foarte 
repede.

da, mergem, o s` trecem strada, 
parc` am mai fost aici, stai a[a, fa]a 
opus` celei albastre e cea galben`, nu se 
poate muchie albastru cu galben, nu se 
poate, are o muchie \n plus, `sta nu e un 
cub cinstit, ceva nu e a[a cum \mi aduc 
aminte, a[a ceva nu se poate, acolo nu 
se poate, muchie \n plus nu se poate, ver-
de cu ro[u, albastru cu galben nu se poa-
te, acolo a dat zece

E pierdut de ieri, sau era dat de ieri 
disp`rut, nu mai [tiu ce scrie aici, citi 
cel de la ghi[eu, st`tea aplecat peste 
condic` [i citea, uite ce \nc~lcit a scris 
[i berbecul `sta de peste noapte, numai 
de-a-nboulea scriu, paranoic amnezic, 
v~rsta, \n`l]imea, semnalmentele, uite 
aici fi[a. Unde l-ai g`sit? |n curte la 
Domni]a B`la[a. Hai s` fim serio[i, 
chiar aici \n fa]`? Dar unde s-a pier-
dut? Probabil \n Drumul Taberei. Era 
cu c~inele. C~nd l-au dat pierdut, cic` 
era cu c~inele. Asta e tot ce ni s-a dat. 

Da, uite lesa, el e, e clar. Hai c` de data 
asta a sc`pat.

mama, o s-o cheme pe mama? a spus 
numele meu sau numele mamei? asta 
era dup` ce am potrivit fa]a galben`, tot-
deauna e mai u[or s` potrive[ti \nt~i 
fa]a galben`, dac` porne[ti de la punc-
tul de sosire trebuie mers \napoi spre ple-
care, asta se poate

Telefonul nu r`spunde. Ia-l [i du-l \n 
curte. Nu, nu-i da drumul \n curte, poate 
s` dispar` pe poarta din spate, a]i \nnebu-
nit [i voi. }ine]i-l aici p~n` ne l`murim,
m`-sa nu r`spunde. Unde dracu’ umbl` 
[i baba asta? Crezi c` e nebun` ca el?

mama, uite-o pe mama, acolo e ma-
ma, ce bine c` a venit mama, poate ea 
[tie, spune-mi mama dac` se poate s` 
aib` zece albastre pe un cub, zece albastre 
pe un cub, at~ta a avut rubicul `sta azi, 
era f`cut` albastra [i mai era unul \n 
partea din dos, dar era cu galben pe mu-
chie, nu-i a[a c` nu se poate?

Cum fractur`, doamn`? Cum acci-
dent? A[eza]i-l jos. Scrie tu raportul. Da, 
nu ziceai tu c` al]ii scriu \n sictir? Scrie 
acu’. Deci c~inele a fost c`lcat de auto-
buzul 368, care l-a lovit [i pe el, apoi 
accidentatul a disp`rut de la locul eveni-
mentului rutier [i a fost declarat disp`-
rut pentru dou`zeci [i patru de ore. E 
posibil ca accidentatul s` aib` fractur` 
de rotul`, se recomand` investiga]ie 
imediat`. Nu se poate fractur`, uite-l c` 
merge. Acum [chioap`t`, dar parc` adi-
neauri nu. Acum nu. Ba acum da. St` 
sprijinit de zid, de aceea nu ne d`m sea-
ma. {i cum dracu’ a ajuns din Drumul 
Taberei pe Calea Victoriei? Toat` poves-
tea asta nu are sens. Da, doamn`, desi-
gur, v` ascult`m cu r`bdare, a disp`rut 
de ieri, am \n]eles, noi v-am sunat acum 
c~teva minute. De la care circ` v-au tri-
mis aici? Da, aici \n condic` e raportul 
lor, copia acelui raport, s-a \nregistrat 
cu data de ieri.

mama, unde e Patrocle? parc` are chef 
de joac`, parc` mi s-a ag`]at de genun-
chi cu din]ii [i m` ]ine [i acum, parc` 
se ascunde \n spatele meu, mi se pare c` 
tot timpul Patrocle se ascunde \n spatele 
meu, mai ]ii minte c~nd era mic [i se as-
cundea \n spatele meu, [i eu nu [tiam 
cum s` alerg dup` el, pentru c` nu pot 
s` alerg spre spatele meu
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