
Anul IV/Nr. 10 (73) 
serie nou`

5 august 2008

Publica]ie bilunar` editat` cu sprijinul 
Administra]iei Fondului Cultural Na]ional

Redactor-[ef: GABRIELA ADAME{TEANU

pre]: 0,12 lei

Discu]iile despre imaginea Rom~niei \n 
lume, prezen]a culturii rom~ne[ti peste ho-
tare sunt reluate la nesf~r[it – ca \ntr-un fel 
de bucl` sisific` a clam`rilor. |ntr-un fel, pe 
bun` dreptate, [tim c` ]ara noastr`, prin 
valorile ei culturale, este o putere mai pre-
sus dec~t este ea \n ordine politic`. {i sun-
tem nemul]umi]i c` imaginea tinde mereu 
s` fie negativ` (ve[nica noastr` list` de pro-
bleme \n media lumii), iar cultura nu [i-a 
g`sit \nc` locul de frunte pe care ni-l vis`m 
[i la care am avut acces, din timp \n timp, 
prin c~teva mari nume. 

S` observ`m \ns` c` \n ultima vreme am 
f`cut progrese vizibile \n ceea ce prive[te 
prezen]a culturii rom~ne \n lume, c` asis-
t`m la o anumit` maturizare [i rafinare a 
ini]iativelor, iar multele nemul]umiri pe 
care continu`m s` le auzim sunt uneori [i o 
dovad` de iner]ie. Cum a v`zut toat` lu-
mea, filmul \n primul r~nd, dar [i literatu-
ra, artele plastice, muzica, au c~[tigat ni[te 
pozi]ii, observate cel pu]in de cunosc`tori 
dincolo de hotare. Prin film tindem chiar c`-
tre o adev`rat` popularitate. {i, mai nou, 
prin c`r]ile de proz`. Am avut de cur~nd ex-
perien]a unor \nt~lniri literare interna]iona-
le [i am observat c` cititorii de literatur` 
str`in` din anumite ]`ri (Fran]a, Germa-
nia, Ungaria, Polonia – [i nu numai) aveau 
lecturi proaspete de proz` rom~neasc` – o 
pl`cut` surpriz` pentru ei – printre care se 
aflau titlurile recent sprijinite de ICR! Nu-
mele din ]ar` se asociaz` tot mai natural – 
[i mai eficient, pentru coagularea unei su-
gestii de coeren]` cultural`  –  cu numele ar-
ti[tilor rom~ni din str`in`tate.

O re]et` garantat` a succesului cultural 
interna]ional \nc` nu a fost de nimeni des-
coperit`. Toate ]`rile sunt preocupate de vi-
zibilitate [i par nemul]umite de ceea ce au, 
investesc \n asta, dezvolt` [i \mprumut` 
strategii, fiecare dup` puteri [i voin]` na]io-
nal` – [i, evident, nu duc lips` de idei. Repu-
blica Ceh` a \nmul]it premiile pentru insti-
tu]iile [i persoanele care contribuie la o mai 
bun` cunoa[tere a culturii cehe. Acum o vre-
me, Anglia era preocupat` de faptul c` ima-
ginea ei \n Albania este de cultur` b`tr~ni-
cioas` [i conservatoare. O mic` ]ar` cum 
este Republica Macedonia [i-a construit de 
mai mul]i ani, perseverent (agresiv, cum se 
spune), o eficient` platform` a prezen]ei ei 
literare interna]ionale. Institu]iile centrale 
italiene se implic` \n r`sp~ndirea extraordi-
narei lor culturi. Singura ]ar` pe care am ob-
servat-o, \n timp, mai pu]in preocupat` de 
aceasta (\n parte, probabil, pentru c` inte-
resul pentru cultura lor este de gradul zero) 
ar fi Grecia. Fapt pentru care ei nici nu-[i 
dau silin]a s` aib` neap`rat ata[a]i cultu-
rali. La Bucure[ti, observ`m \n direct mo-
dul \n care reprezentan]ele culturale ale 
multor ]`ri fac variate eforturi de promova-
re. Exist`, desigur, o lupt` aici, pentru a cap-
ta aten]ia, interesul, mijloacele – un teren 
mobil, limitat, capricios.

Este un domeniu f`r` sf~r[it – la care 

mai toat` lumea crede c` se pricepe, ca la 
fotbal. Cea mai comun` iluzie este aceea c` 
ar exista o solu]ie, una [i la \ndem~n`, un 
passe-partout, secretul reu[itei, elixirul vizi-
bilit`]ii culturale, iarba fiarelor pentru suc-
cesul pe mapamond. O alt` reac]ie, destul 
de frecvent`, este aceea de a absolutiza fie-
care obiect cultural: fie c` ne place imagi-
nea-de-]ar` pe care ne-o face, sau nu, o pa-
gin`, o carte, o pies`, un film \n sine semni-
fic` ]ara. Pars pro toto... Cum [tim, cultura 
semnificativ` este cel mai adesea critic` 
fa]` de propria lume [i nu cultiv` imaginea 
„frumoas`“, neproblematic` pe care ne-ar 
pl`cea s-o vedem \n oglind`. Un b`tr~n di-
plomat cultural american \mi spunea c` mai 
niciodat` cultura cea mai \nalt` a ]`rii sale 
nu oferea cea mai atractiv` imagine care s` 
fie ar`tat` lumii, de unde nevoia de a selec-
ta un spectru care s` con]in` c~t mai mult 
din toate. Exemplul diversit`]ii.

|n acest punct, dac` vrem s` ne aducem 
un serviciu f`r` a risipi energii [i a z`d`r-
nici oportunit`]i, este bine s` utiliz`m, f`r` 
prejudecat`, toate c`ile ce ne sunt date. Exis-
t` un vast teren al ini]iativelor private. In-
stitu]iile pot eventual s` aib` o g~ndire mai 
precaut` \n alegerea artei pe care o promo-
veaz` [i nu trebuie acuzate pentru aceasta, 
f`r` o analiz` mai atent`; oricum, tot mai 
multe dintre institu]iile noastre implicate 
azi \n propagarea culturii fac efortul de fi c~t 
mai pu]in conservatoare. |n general, este 
bine s` nu miz`m pe o singur` carte, nici ca 
domeniu [i nici ca nivel stilistic. Tr`im o 
epoc` hedonist` [i arta mai lejer` poate 
aduce un mare c~[tig de imagine (Spania a 
avut numai de c~[tigat de pe urma artei ei 
populare). Dar \ncercarea de a plasa valori 
de v~rf acolo unde le este locul se cuvine s` 
fie la fel de perseverent`.

Important este s` ne g~ndim chestiunile 
culturale din`untru cu luare aminte. Sun-
tem un popor cu o excep]ional` capacitate 
mimetic` [i viteza noastr` de adaptare face 
ca uneori s` r`m~nem doar cu mimetismul 
[i s` p`str`m prea pu]in din culorile locu-
lui. Oferta noastr` cultural` s-a \nt~mplat 
de aceea uneori s` nu fie dec~t o reluare de 
grad secund a celor mai bine spuse de al]ii... 
Dac` vrem s` ne oferim [anse reale \n ma-
rea competi]ie cultural`, e indicat s` expri-
m`m ceea ce ne diferen]iaz`. Na]ionalismul 
penibil, care, spre ghinionul nostru, a fost 
politic` de stat p~n` acum aproape dou` de-
cenii, \nc` mai are consecin]e \n distan]a pe 
care o avem fa]` de propriile valori [i inca-
pacitatea, destul de r`sp~ndit`, de a deosebi 
falsele de adev`ratele valori mo[tenite. 

Am devenit o lume deschis` la un prag al 
timpului care nu mai \ng`duie victorii de 
durat`. Facem parte din fluxul rapid al mo-
mentului – produc]ia de mas`, moda obiec-
tului de unic` folosin]`, memoria scurt`, ca-
priciul modei. |ns` eforturile [i succesele au 
\nceput s` coaguleze \n timp [i dinamica, 
progresul prezen]ei culturale rom~ne[ti \n 
lume nu se mai poate nega. 

IOANA IERONIM

Cultur`, imagine
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UniCredit }iriac Bank [i Asocia]ia
Catalist i-au premiat la 29 iulie pe 
c~[tig`torii Concursului de debut lite-
rar UniCredit. Concursul desf`[urat în-
tre 21 aprilie–15 iunie 2008 [i-a propus 
s` promoveze scriitori debutan]i, atr`-
g~nd participarea a peste 60 de autori 
care [i-au înscris lucr`rile în sec]iuni-
le de proz` scurt`, roman [i poezie.

Concursul face parte din proiectul 
cultural Bibliofagia, toate informa]iile 
fiind disponibile pe site-ul www.biblio-
fagia.ro.

Cristina Guseth, directorul Asocia-
]iei Catalist [i ini]iatoarea proiectului 
Bibliofagia, explic` motivele implic`rii 
în acest proiect: „Am ajuns s` nu mai 
scriem pentru c` citim prea multe zia-
re, reviste, email-uri, SMS-uri [i tele-
texte care ne ]in în alert`... Totul curge 
[i trece. Cu ce r`m~nem? Mai nimic. 
Atunci, am hot`r~t împreun` cu Uni-
Credit }iriac Bank s` facem ceva. Am 
ini]iat acest concurs de manuscrise, 
deoarece [tim cu to]ii c` literatura r`-
m~ne în timp, iar evenimentele se risi-
pesc. Avem toat` încrederea în tinerii 
care încearc` s` înfrunte, prin litera-
tur`, timpul [i încearc` s` tr`iasc` 
mai frumos, în timp ce noi ne tot agi-
t`m s` tr`im doar bine“.

|n cadrul unei ceremonii g`zduite 
de Libr`ria C`rture[ti, membrii juriu-
lui, Mircea Vasilescu, Paul Cernat [i 
Liviu Papadima, esei[ti, critici [i isto-
rici literari, au acordat marele pre-
miu la sec]iunea poezie Danielei Cato-
na, din Timi[oara, pentru lucrarea Ie-
purele de martie [i la sec]iunea proz` 
scurt` Ioanei Silvia Popescu, din T~r-
govi[te, pentru lucrarea Iradierea unei 
lumi oarecare. La sec]iunea roman, ma-
rele premiu nu a fost acordat, juriul 
oferind îns` un premiu special lucr`-

rii de proz` scurt` Galeria oglinzilor ne-
gre, apar]in~nd lui Constantin Felician 
Chiru]`, din Oradea.

Paul Cernat, publicist, critic literar 
[i eseist, a argumentat premierea Da-
nielei Catona, la sec]iunea poezie, pen-
tru lucrarea Iepurele de martie: „Titlul 
trimite la candoarea în]eleapt` a per-
sonajului din Alice în }ara Minuni-
lor, o stare de spirit pe care poemele o 
reg`sesc în obiectele [i gesturile m`-
runte ale universului casnic. Textele 
sunt concise, de o prospe]ime stranie, 
grupate într-un ansamblu coerent, 
unitar. Principalul model ni se pare a 
fi oferit îns` de miniaturismul [i con-
centrarea poeziei extrem-orientale. 
|nt~lnim [i un personaj absurdist, 
«menumorutul», ce contribuie la aerul 
jucat-copil`ros al ansamblului. Dic-
]iunea, decupajul, punerea în scen` 
v`desc maturitate artistic`. |ntr-o pe-
rioad` în care abund` poemele f`r` 
poezie [i facilele provoc`ri «mizerabi-
liste», Iepurele de martie alege calea 
opus`, a delicate]ei interiorizate. Iar 
poezia se afl` aici ca la ea acas`. Gru-
pajul nu este doar unul de citit, ci [i 
de savurat. {i, neap`rat, de premiat“.

Liviu Papadima, critic, eseist, isto-
ric [i teoretician literar, a explicat care 
au fost argumentele pentru premie-
rea lucr`rii Iradierea unei lumi oareca-
re, a Ioanei Silvia Popescu, la sec]iu-
nea proz` scurt`: „Iradierea unei lumi 
oarecare a c`p`tat aprecierea unani-
m` a juriului ca fiind cel mai bun ma-
nuscris din sec]iunea de proz` scurt`. 
Impresioneaz`, în textele reunite sub 
titlul men]ionat, compozi]ia inteligen-
t`, fine]ea surprinderii detaliilor [i a 
contur`rii atmosferei, stilul percutant 
care tr`deaz`, dac` nu cumva un con-
dei de prozator deja bine exersat, cel 

pu]in un talent genuin“.
Mircea Vasilescu, eseist, istoric li-

terar [i critic literar, a prezentat mo-
tivele pentru care juriul a acordat un 
Premiu Special lucr`rii lui Constan-
tin Felician Chiru]`: „Galeria oglinzi-
lor negre ar fi trebuit, conform inten]i-
ei autorului, s` fie un roman. |i lip-

sesc tensiunea narativ` [i «alonja» ne-
cesare pentru a se încadra în aceast` 
specie. În schimb, scriitura dezv`luie 
un stil matur [i nuan]at, o capacitate 
neobi[nuit` de a observa [i consemna 
detaliile semnificative, o înclina]ie c`-
tre proza de atmosfer`. Din asemenea 
tehnici aparent minimaliste se con-
struiesc personaje interesante [i subti-
le. A[adar, Galeria oglinzilor negre me-
rit` un premiu special pentru c`, de[i 
nu ajunge s` fie un roman în sensul 
deplin al termenului, anun]` un pro-

zator st`p~n pe mijloacele sale“.
„Am pornit acest proiect fiind con-

[tien]i c~t de important este s` pri-
me[ti sus]inere la început de drum“,
spune Ioana P`un, Director PR & Co-
municare la UniCredit }iriac Bank,

„Suntem bucuro[i c` ini]iativa noas-
tr` a trezit interesul at~tor tineri scrii-
tori talenta]i. Misiunea noastr` proba-
bil c` se va încheia în toamn`, atunci 
c~nd vom vedea lucr`rile premiate în 
libr`rii. De acolo va începe misiunea 
cititorilor, care sper`m c` vor confir-
ma selec]ia juriului.“

Editarea manuscriselor c~[tig`-
toare [i promovarea c`r]ilor se va face 
cu sprijinul Editurii Leda, Grupul
Editorial Corint, [i va fi parte din pro-
iectul editurii – Debut Leda. Seria va 
con]ine at~t autori rom~ni, c~t [i au-
tori str`ini al c`ror copyright îl de]ine 
Editura Leda, debutan]i [i ei, [i, pe 
c~t posibil, cu premii de debut, viz~nd 
prezentarea c`tre publicul rom~n a 
unei imagini a debuturilor literare ro-
m~ne[ti în sincron cu cele din literatu-
ra contemporan` universal`.

Cele trei lucr`ri c~[tig`toare vor fi 
publicate [i lansate în cadrul edi]iei a 
XVI-a a T~rgului de Carte Gaudea-
mus, din luna noiembrie a acestui an, 
dup` care iubitorii de carte le vor pu-
tea g`si în libr`rii.

Institutul
Cultural
Rom~n
din Londra

Institutul Cultural Rom~n din Londra a organizat pe 15 iulie dezbaterea 
Evacuarea fantomei, \n cadrul proiectului Pia]a Bucure[tii Noi (New Bucharest 
Market) prezentat la Festivalul de Arhitectur` din Londra (LFA) 2008. Festi-
valul este cea mai complex` manifestare de specialitate din Londra, fiind or-
ganizat de institu]ii prestigioase precum Institutul Regal al Arhitec]ilor Bri-
tanici (RIBA), Design for London [i Prim`ria Londrei. Proiectul rom~nesc 
face parte din sec]iunea Embassies Project, ini]iat` de British Council, al`turi 
de alte 27 de proiecte prezentate de ambasade [i institute culturale str`ine la 
Londra.

Dezbaterea Evacuarea fantomei a prezentat trei perspective distincte asu-
pra spa]iului totalitar [i a consecin]elor sale problematice \n perioada postco-
munist`:

– Imagina]ia totalitar`]ia totalitar` de dr. Malcolm Quinndr. Malcolm Quinn (profesor de teorie critic` la 
Wimbledon College of Art, Londra);

– Arhitectur` [i politic` de Jonathan Lahey Dronsfield (profesor de teorie 
[i filosofia artei la Universitatea din Reading);

– Evacuarea fantomei de Alex Axinte [i Cristi Borcan (arhitec]i Studioba-
sar Bucure[ti).

Discu]iile au fost moderate de Daniel Serafimovski (profesor de arhitec-
tur` [i design spa]ial la Metropolitan University Londra).

Proiectul Pia]a Bucure[tii Noi a mai cuprins filmul O \ncercare de a redesco-
peri Bucure[tiul de Cristi Puiu, o expozi]ie de art` vizual` conceput` de curato-
rul Mihnea Mircan [i dezbaterea Cum arat` un ora[ mai bun? la care au partici-la care au partici-
pat Peter Bishop (Director Design for London), Chris Horn (Comisia de Dez-
voltare Urban` pentru Jocurile Olimpice din Londra), Mario Kuibu[ (Director 
Re-Act Now Studio Bucure[ti [i profesor la Universitatea de Arhitectur` [i 
Urbanism) [i Dorin {tefan (director DSBA Studio Bucure[ti [i profesor la 
Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism).

Proiectul Pia]a Bucure[tii Noi este organizat de Institutul Cultural Rom~n
\n colaborare cu echipa de arhitec]i Transcentral Urban Bucure[ti, cu spriji-
nul Ambasadei Rom~niei~niei. Proiectul s-a desf`[urat \n perioada 20 iunie – 20 Proiectul s-a desf`[urat \n perioada 20 iunie – 20 
iulie, pe durata Festivalului.

Mai multe detalii la: www.icr-london.co.uk, www.lfa2008.org.

Bucure[tiul \n Festivalul de 
Arhitectur` din Londra

Premii pentru scriitori debutan]i

Daniela Catona Ioana Silvia Popescu Constantin Felician Chiru]`

Organizatorii, juriul [i c~[tig`torii
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C~nd am citit Scurta [i plictisitoarea 
via]` a lui Kjus, culegerea de proz` 
scurt` cu care t~n`rul Silviu Gher-
man debuta editorial acum c~]iva ani, 
am avut un recul. Autorul e, mi-am 
spus, un om inteligent [i talentat, dar 
\[i bate joc de talentul lui public~nd, 
din jemanfi[ism, o carte care nu s-a 
copt, risipit` \n prea multe direc]ii... 
Cu amintirea acestei reac]ii am \nce-
put, dintr-un fel de curiozitate bla-
zat`, lectura primului s`u roman ap`-
rut de cur~nd. Am fost mai \nt~i pl`-
cut surprins de scriitura vivace [i ma-
tur`, apoi furat de nara]iune [i... m-am 
trezit c` am citit volumul \n trei ore 
f`r` a-l l`sa din m~n`. Chiar dac` la 
sf~r[itul ei m-am dezumflat un pic, 
lectura m-a f`cut s` pun un bemol 
at~t mai vechii mele reac]ii fa]` de 
Silviu Gherman, c~t [i opiniilor pe 
care le-am formulat, nu o dat`, cu pri-
vire la inexisten]a valoric` a prozato-
rilor sub 30 de ani (dup` dispari]ia 
prematur` a lui Sorin Stoica). Silviu 
Gherman are abia 27. A f`cut Liceul
de Art` la Bra[ov, apoi a deviat spre 
SNSPA [i Management, a fost fan 
„P`ltini[“ \n adolescen]`, iar acum 
consum` art` alternativ` de tip neo-
punk. A devenit de ceva vreme actor 
[i s-a profilat pe reclame de succes, se 
ocup` de muzic` electronic`. Ar avea, 
dup` cum se vede, suficient „material“ 
pentru un anume tip de proz`...

Conceput ca „un South Park autoh-
ton“, Cele mai frumoase creiere ruleaz`, 
\n capitole autonome, perspectivele a 
trei personaje, trei „creiere frumoase“ 
al c`ror nume \ncepe cu aceea[i liter` 
inaugural`: Alex, Anda (zis` [i Anar-
cha) [i Alin. Partiturile lor parodiaz` 
cu talent (pe alocuri irezistibil) trei ti-
puri de discurs, trei trend-uri ale tine-
rei noastre literaturi [i trei tipuri de 
personalitate adiacente. Partitura 
drogatului Alex de la SNSPACRP 
aminte[te – dincolo de elementele de 
alter ego – Realk-ul lui Drago[ Bucu-
renci, minus fi]ele [i jargonul junkie. 
Combinba]ia de lirism flamboyant, 
extravagan]` (e)scatologic` [i emfaz` 
de femme fatale a Andei-Anarcha, stu-
dent` la Litere, seam`n` izbitor cu 
stilul Ioanei Baetica sau cu cel al blo-
gului erotic Andaa: „Am \ncordat coap-
sele [i am dus degetul acolo unde Brake 
z`bovea cu orele, fascinat [i \ndr`gos-
tit de imaginea, mirosul [i gustul c`r-
nii. (...) Mi-am privit s~nii [i mi-am 
imaginat c` fata din oglind` \[i \ntin-
de m~inile de cristal [i-mi fr`m~nt` 
f`r` mil` termina]iile trandafirii (...)
m` apas` [i m` modeleaz`, juc~ndu-se 
cu s~nii mei, d~ndu-le nume ciudate, 
cupole, dune \n mi[care, cimpoaie...“
Stilul lui Alin, bovaricul c`zut la Filo-
zofie, are un caracter mai larg repre-
zentativ. O \ntreag` categorie de ti-
neri ai anilor ’90 [i nu numai se vor 
reg`si \n el: post-adolescen]i „eliti[ti“, 
nostalgici dup` t~n`ra genera]ie in-
terbelic`, pasiona]i de P`ltini[, pose-
da]i de entuziasme ortodoxe [i frenezii 
ascetice. Iat` un exemplu: „|n aceast`
lume haotic`, \n aceast` lume care 
nu-[i mai g`se[te locul (...) coloanele
lui Horia Bernea, nesus]in~nd nimic, 
sus]in Totul; sunt palme pe obrazul 
unui timp dec`zut (...) Duminica m` 

trezesc la 11. Dau drumul televizoru-
lui [i urm`resc «Parte de Carte». Emi-
siunea \mi place pentru temele predi-
lecte: Biserica, Bucure[tiul interbelic, 
istoria recent` a Rom~niei“. Cei trei 
sunt, fiecare \n felul s`u, ni[te ima-
gini ale e[ecului precoce: lui Alex, 
care nu \n]elege ce vrea de la via]`, 
drogurile i-au decuplat corpul de la co-
menzile creierului, produc~ndu-i go-
luri de memorie, impoten]` [i haluci-
na]ii auditive. Rebela, avangardista 
Anda afecteaz` \n liceu un teribilism 
de allumeuse [i demi-vierge, apoi r`-
m~ne \ns`rcinat` de un englez (Brake) 
pentru ca – p`r`sit` – s` avorteze, 

e[u~nd \n narcomanie. Ajunge, incon-
[tient`, \n camera lui Alex, care, mar-
cat de complexe [i, bine\n]eles, de dro-
guri, se chinuie zadarnic s` o posede; 
c~nd se treze[te – cu v~n`t`i pe s~ni 
[i pe g~t – fata \l descoper` pe g`zdui-
torul ei plutind, adormit, \n cad`. Mai 
t~rziu, dup` tribula]ii psihedelice, se 
\nt~lne[te \n Fire Club cu Alin, asce-
tul naiv, dezam`git \n credin]` [i... 
a[a mai departe.

Eroii au f`cut acela[i liceu [i au 
fost c~ndva prieteni, iar \nt~lnirile lor 
de dup` stau, toate, sub semnul con-
tratimpului. Cu to]ii se reg`sesc, 
dup` c~]iva ani, transforma]i de via-
]`, nostalgici dup` adolescen]a pier-
dut`: Alex a ajuns o epav` cinic`, 
reechilibr~ndu-se psihic doar \n at-
mosfera socializant` de la facultate. 
Dup` e[ecul de la Filozofie, Alin e[u-
eaz` pe r~nd \n credin]` [i \n viciu. 
Dup` ce rateaz` [i marea dragoste, [i 
via]a de aventurier`, dup` ie[irea din 
spital, unde – \n perioada avortului – 
se isterizeaz`, pe drept, \n fa]a abruti-
z`rii pacientelor, Anda deambuleaz` 
narcotic, fiind g`zduit` pe r~nd \n 
apartamentul prietenei Sal (cu care 
se ceart` la s~nge, arunc~ndu-i apoi 
de la etaj c`]elul) [i \n cel al lui Alex 
(care ]ine \n camer`, pe post de covo-
ra[, blana b`tr~nului s`u c~ine). Po-
vestea de dragoste neconsumat`, frus-
trant` dintre Alex [i Anda e verosi-
mil`; \n plus, sub dezaxarea traiecto-
riilor existen]iale vibreaz` discret o 
vulnerabilitate copil`roas`, o sensibili-
tate r`nit` [i o nevoie dramatic` de a 
fi \n r`sp`r \ntr-o lume standardizat`.

C~teva scene – puternice – se re]in. 
Uciderea de c`tre Anda a c~inelui fos-
tei prietene Sal contrasteaz` expresiv 
cu descoperirea de c`tre ea, \n camera 
lui Alex, a bl`nii c`]elului iubit al 
acestuia. Partea cea mai consistent` 
a volumului o constituie \ns` „poves-
tea“ lui Alin. Spre deosebire de adoles-
cen]ii romantici [i genialoizi ai lui 
C`rt`rescu, acest personaj inocent, 
marcat de Procesul lui Kafka, este un 
produs al modelor spiritualiste din 
anii ’90. O dezbatere aprins` pe teme 
religioase de la emisiunea lui Cristian 
Tab`r` (real`? inventat`? n-am stat 
s` verific...) \l apropie, prin interme-
diul unuia dintre protagoni[ti, de o co-
munitate „isihast`“ (Antiakedia), afla-
t` \n „r`zboi“ cu fostul Patriarh Teoc-
tist [i cu un pastor de succes, america-
nul Frederick Arbucker. Avid de puri-
tate [i absolut, t~n`rul tr`ie[te o vre-
me dup` rigorile acestei comunit`]i 
[i, \mpreun` cu fratele Ioasaf (expre-
sivitatea onomastic` e adecvat`...), 
ajunge, trimis de fratele Azarie, chiar 
pe terenul Fiarei neoprotestante. Re-
zultat umilitor: \n timpul unei predici 
cu caracter pop, Arbuker \i aduce pe 
scen` pe intru[i [i \l s`rut` pe gur` 
pe Ioasaf... Exasperat, revoltat, chi-
nuit de co[maruri teribile (excelent \n-
scenate de autor) Alin-Avacum se cul-
pabilizeaz` pentru lipsa de curaj, in-
voc~nd ajutorul lui Dumnezeu. Iar 
acesta vine... \n mod ironic. Dup` ce, \n-
tr-o diminea]`, un maidanez \i linge 
m~na (simbolismul canin \[i are t~l-
cul lui!) junele decide s` primeasc` 
Semnul deschiz~nd „prima carte pe 
care va pune m~na“ \ntr-o libr`rie de 
cartier. Are parte de Politicele lui H.-R. 
Patapievici, miraculos deschis` la un 
pasaj despre ascez` din scrisorile c`-
tre Al. Paleologu. Un pasaj care-i pro-
voac` pl~nsul... \narmat cu „Cartea“, 
Alin-Avacum intr` \n templul „Diavo-
lului“ citind intempestiv un celebru 
pasaj imprecatoriu. Stupoare: cu ex-
cep]ia pastorului, sincer emo]ionat, 
asisten]a r`m~ne indifernt`, chiar os-
til`. C~t` deosebire fa]` de recoman-
darea catharctic` a v~nz`toarei de la 
libr`rie!: „– Nu te ru[ina. {i eu pl~ng 
c~nd \i citesc scrisorile c`tre Paleolo-
gu. E un pl~ns care purific`, s` [tii... 
Patapievici trebuie citit ca marii tra-
gici“. Scenele descrise sunt de un co-
mic nebun, dar f`r` conota]ii teziste 
[i, mai ales, f`r` s` alunece \n [arj`. 
Nu volumul lui Patapievici este aici \n 
cauz`, ci lectura naiv` a c`r]ilor sale \n 
anumite medii. Inadecvarea lui Alin, 
personaj candid [i entuziast \n raport 
cu lumea real`, r`m~ne credibil` lite-
rar – poate [i pentru faptul c`, \n afa-
ra oric`ror inten]ii satiric-demonstra-
tive, e l`sat „s` se descurce singur“ de 
c`tre autor. Contrariat, sf~[iat interior 
[i dezam`git de Cel de Sus, fostul fra-
te Avacum fuge din nou de-acas`, de 
l~ng` tat`l s`u adormit (sugestie 
psihanalitic`...) pl`nuind s` se arun-
ce \n bra]ele p`catului. |ncearc`, f`r` 
succes, s` o seduc` pe Anda (ajuns \n 
Fire se \mbat` [i, la venirea fetei, \l ia 
gura pe dinainte...) reu[ind doar s` 
provoace o b`taie general`. Scap` cu 
greu, salvat de Anda [i Alex, iar ulti-
mul \l duce acas` cu ma[ina pe ador-

mitul \ntru be]ie. Sf~r[itul romanu-
lui? Nu \nc`, ultima secven]` ne re-
zerv` o mic` surpriz`... Ajuns, f`r` s` 
[tie cum, \n mijlocul unei c~mpii, Alex 
se „ceart`“, halucinat, cu un cursor 
din mintea lui care-l \ndeamn` s` 
scrie o compunere pe tem` dat`: „Ce 
am f`cut \n 2005“. Compunerea este, 
poate, chiar volumul de fa]`, un vo-
lum care prinde a se scrie de la sine, 
f`r` inten]ie de publicare. |n tot acest 
timp, personajul ]ine \n m~n` o carte 
ro[ie, recuperat` de la un b`tr~n acci-
dentat de automobil l~ng` SNSPA. 
Scena accidentului fusese relatat` la 
sf~r[itul primului capitol, dar abia 
acum ne d`m seama c` \l avea ca pro-
tagonist pe... Arbrucker, iar cartea 
este... cea cu care Alin intrase \n Tem-
plul credincio[ilor s`i spre a-i aduce 
pe calea cea dreapt`.

C` autorul, format \n ambian]a 
anilor ’90, a pus \n cei trei eroi ai s`i 
ceva din propria experien]` mi se 
pare mai mult dec~t plauzibil. C` a 
observat creativ c~teva „modele“ din 
jur – de asemenea. |n ordine literar`, 
important este \ns` faptul c` expune-
rea parodic` a atitudinilor existen]ia-
le [i a ticurilor culturale (mai ap`sat` 
\n prima parte a c`r]ii) nu face din 
Alex, Anda [i Alin ni[te fanto[e, ni[te 
caricaturi sau ni[te fiin]e de h~rtie. 
Debusola]i [i \nchipui]i, cei trei sunt 
„rup]i din via]`“ [i din literatur`. S-ar 
zice c` Silviu Gherman (care, \ntr-o 
dedica]ie „c`tre Drago[, Ioana, Flo-
rin“ afirm` „dac` voi nu era]i, nu era 
nimic“) a corectat fic]ional vocile false 
ale naratorilor din Realk [i Fi[` de \nre-
gistrare, observ~ndu-le de la distan]a 
cuvenit`, distribuindu-le \n rolurile 
potrivite [i red~ndu-le astfel autentici-
tatea de personaje.

Spre deosebire de Drago[ Bucu-
renci, Ioana Baetica sau Alain Gavri-
lu]iu, incapabili s`-[i domine conven-
]iile literare cu care opereaz`, spre deo-
sebire de autori precum Ionu] Chiva, 
Alexandru Vakulovski, Cezar Paul-
B`descu sau Adrian Schiop, care nu 
vor sau nu pot s` ias` din conven]ia 
autofic]iunii, Silviu Gherman [tie s` 
manipuleze, abil, registre narative va-
riate, s` surprind` „caractere“ [i s` 
pun` \n scen`, pe fundalul unei fic-
]iuni dinamice, personaje care se re-
]in. {tie s` se obiectiveze inteligent, 
doz~nd abil ingredientele „tari“ [i s`-[i 
]in` \n priz` cititorii f`r` a c`dea \n 
capcana propriilor provoc`ri. Princi-
palul repro[ pe care l-a[ aduce acestei 
c`r]i e acela c` nu [i-a propus mai 
mult, confirm~nd suplimentar o ca-
ren]` \n care se complace, minimalist, 
proza noastr` t~n`r`: lipsa de suflu, 
de miz` [i de complexitate compozi]io-
nal`. S-ar zice c` autorul nostru n-a 
mai avut r`bdare sau chef s` dezvolte 
„pictura de medii“, l`s~nd romanul la 
nivelul unei bune nuvele mai ample. 
Sau, de ce nu, al unui virtual scena-
riu dramatic de impact.

Inteligent [i onest, bine scris [i cap-
tivant, Cele mai frumoase creiere este 
exerci]iul unui prozator adev`rat, cu 
disponibilit`]i multiple. Dac` se va 
aduna, Silviu Gherman ar putea de-
veni mai mult una dintre promisiuni-
le frumoase ale „noii literaturi“.

cronic` literar`
PAUL CERNAT

Trei creiere 
pentru un t~n`r prozator

Silviu Gherman, Cele mai 
frumoase creiere, Editura Cartea 
Rom~neasc`, Bucure[ti, 176 p.
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Nu f`r` reclam` [i un pic de zgo-
mot s-a lansat anul acesta, la Editura
Curtea-Veche, romanul unui debu-
tant, Adrian Chivu. Peste tot \n cen-
trul Bucure[tiului am putut vedea pa-
nouri mari reprezent~nd coperta volu-
mului, Caiet de desen. Nu au \nt~rziat 
s` apar` nici cronicile favorabile. Pe 

-
-

buie pus c~te un bemol entuziasmului 
cronic`resc.

Prea multe date despre Adrian Chi-
vu nu avem la \ndem~n`. Pe clapa a 
patra a c`r]ii, nota bio e \nlocuit` de o 
recomandare editorial`. Ne mul]u-
mim cu detaliul c` autorul s-a n`scut 
\n 1975. Din alte surse mai putem 
afla c` Adrian Chivu nu e filolog. Ceea 
ce, trebuie subliniat, nu se observ` 
din felul \n care scrie. Nu e neap`rat 
o fraz` laudativ`, ci mai degrab` o ob-
serva]ie. Autorul Caietului de desen
scrie ca un filolog bine instruit, pe-
dant chiar \n maniera de asamblare a 
unit`]ilor discursului (de la cele mai 

-
vistice mai ample, care fac corp cu o 
imagine, cu o sugestie, cu o idee). 
Amatorii de „inginerii textuale“ ar 
g`si aici suficient material de studiu. 

Frazarea, ca de altfel structurarea \n-
tregului text, este c~t se poate de „teh-
nic`“. Precizie „nem]easc`“, de meca-
nism ce func]ioneaz` corect. De aici [i 
impresia, pe care au avut-o mai to]i 
comentatorii p~n` acum, de scriitur` 
„impecabil`“, des`v~r[it` chiar.

Caiet de desen este un experiment. 
|n bun` m`sur` lingvistic. Negocie-
rea sensului acestui text „\ncheiat la 
to]i nasturii“ se face inevitabil \n ju-
rul unei probleme de limbaj. |n asta 
constau, de fapt, simultan, provoca-
rea [i semie[ecul c`r]ii, aici ar fi de 
g`sit miza \ndr`zne] stabilit`, o miz` 
ce face cu ochiul de obicei unui proza-
tor experimentat. Evident, ar fi ne-
drept s`-i cerem unui prozator debu-
tant (fie el [i foarte talentat, cum este 
Adrian Chivu) s` scrie ca Faulkner 
din Zgomotul [i furia... Cartea de fa]` e 
partitura unui soi de Benji. Perspecti-
va este a lui \n exclusivitate, ceea ce 
spore[te sarcina dificil` a autorului. 
S` scrie plauzibil despre modul cum 
un adolescent retardat vede ce se \n-

Adrian Chivu. Personajul s`u f`r` nu-
me nu roste[te nici o replic` de-a lun-
gul celor dou` sute de pagini, dar \nre-
gistreaz` cu precizia unei benzi de 
magnetofon dialogurile celorlal]i (de-

taliu nu f`r` semnifica]ie: nici ei nu 
au nume, li se spune simplu Mama, 
Tata, Bunica, Educatoarea) [i pare 
c`-[i „scrie“ \n g~nd propriile comen-

tarii legate de ceea ce \nregistreaz`. 
Cartea se compune dintr-un fel de no-
ta]ii zilnice, f`cute de-a lungul a trei 

luni de prim`var`, luni teribile din 
via]a unei familii unde se petrec tot 
felul de groz`vii. O familie oarecare, 
dar ap`sat` de povara unui vl`star 
idiot. Cum reu[e[te s` ]in` jurnal un 
retardat – e un am`nunt pe care au-
torul nu-l ia \n calcul. Nici un discurs 
clarificator, al unui alt personaj sau 
alt narator, nu „escorteaz`“ discursul 

-
lescentului bolnav psihic. Nimeni nu 
mediaz`, nu „traduce“ g~ndurile retar-
datului \n discurs coerent. Coeren]a e 
dat` de la sine! |n chip inexplicabil, 
personajul semantizeaz`, reconstitu-
ie perfect drama familiei: p`rin]ii se 
ceart` din cauza lui [i se despart, bu-
nica, pe care o percepe ca monstruoa-
s` (e \ntre altele alcoolic` [i foarte 
egoist`), se str`duie[te zadarnic s`-i 
conving` s`-l interneze \ntr-un centru 
special [.a.m.d.

Dac` romanul e, p~n` la urm`, con-
ving`tor, \n pofida neverosimilit`]ii 
vocii naratoriale, asta se \nt~mpl` 

o atmosfer` de infern domestic, den-

cu care se contureaz` rela]ii psihologi-
ce problematice, tensiuni interumane 
[i, \n ultim` instan]`, faptul 
comun, banal, concluzia gene-

BIANCA BUR}A-CERNAT 

Coeren]a lui Benji

Adrian Chivu, Caiet de desen. Un 
roman, Editura Curtea-Veche,

Bucure[ti, 2008, 192 p.
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DOINA PAPP

Faust pe rom~ne[te 
\n patria lui Goethe

Creat ini]ial \n anul c~nd Sibiul a 
fost Capitala cultural` a Europei, me-
gaspectacolul dup` poemul Faust de 
Goethe, \n regia lui Silviu Purc`rete, 
\[i \mpline[te iat` voca]ia european`. 
Invitat` s` participe la Faust Festival 
de la Frankfurt, produc]ia rom~neas-
c` are prilejul s` se confrunte cu un 
public pentru care genialul iluminist 
e un simbol [i o temelie a g~ndirii. 
Dincolo de cultura clasic` \n care mi-
tul faustic e o expresie a spiritului 
c`ut`tor de sorginte renascentist`, ar-
tistului de ast`zi, din epoca postmo-
dern`, cu noile abord`ri ale cunoa[te-
rii, i se impune o repozi]ionare fa]` de 
Faust. |n ce direc]ie? Cu ce curaj [i cu 
ce mijloace? Asta depinde de un \n-
treg c~mp de referin]` \n care acesta 
tr`ie[te [i creeaz`, de experien]a „faus-
tic`“ acumulat`, de decant`rile surve-
nite \n alchimia sinelui. {i dac` unii 
arti[ti aleg, mai comod, s` se \ntoarc` 
la originile populare ale mitului, la bas-
mul cu miez [i haz ce se spunea prin 
t~rguri [i b~lciuri, al]ii, mai „respon-
sabili“, se iau la tr~nt` cu bibliotecile 
reale sau virtuale pentru a-i g`si lui 
Faust rostul cel adev`rat \n zilele 
noastre.

F`r`-ndoial`, un spectacol dup` 
Faust nu poate fi dec~t o oper` de ma-
turitate, o \ncercare la care se \ncu-
met` nume credibile. Silviu Purc`rete 
este unul dintre ele, dup` un [ir nu 
prea lung de colegi faimo[i, ca Peter 
Stein sau Giorgio Strehler, care s-au 
consacrat subiectului \n zilele noas-
tre.

Cu o echip` redutabil` format` din 
Helmuth Sturmer (scenografie), Lia 
Man]oc (costume),Vasile {irli (mu-
zic`), Ilie Gheorghe (protagonist) [i 
excelenta echip` a Teatrului Na]ional 
din Sibiu, cunoscutul regizor a pus la 
cale o montare grandioas` (peste o 
sut` de interpre]i), pentru care au fost 
amenajate spa]iile dezafectate ale uzi-
nelor Simerom. Aventura faustic` ur-
m`rit` \n scenariul fatalmente re-
strictiv al regizorului zburd` pe mu-
chia dintre seriozitate [i parodie, c`ci 
jalnicul, p~n` la urm`, \nv`]at, c`ruia 
i se atribuie filozofia g~nditorului lu-
minist din epoca Reformei, nici nu pu-
tea s` produc` altfel de efecte azi. 
Scepticismul care amenin]` de la ori-
zont puterea [tiin]ei, limitele la care 
cunoa[terea pozitiv`, dar [i aceea \n-
dreptat` asupra spiritului au ajuns 

dup` 2000 de ani de fiin]` mineaz` cu 
ne\ncrederea experien]ele faustice. 
Inclusiv solu]ia divinit`]ii. Ca atare, 
Silviu Purc`rete a simplificat, spre a fi 
credibil, dilema lui Faust, drumul lui 
ini]iatic. Dezam`git, la cap`tul unei 
vie]i de c`ut`ri dedicate \n]elegerii 
sensului vie]ii [i al cunoa[terii uma-
ne (ilustrat la Goethe pe at~tea pla-
nuri, istorice, culturale, psihologice), 
b`tr~nul \nv`]at [i mag nutre[te pur 
[i simplu pofte lume[ti. Caut`, cu alte 

cuvinte, un sens mai la \ndem~n` vie-
]ii sale consumate \n biblioteca pr`fui-
t`, pe care regizorul o ilustreaz` sem-
nificativ prin tone de maculatur` [i 
un interior pr`fuit, unde se ofilesc \n 
b`nci ucenicii decrepi]i ai maestrului.

|ntre discursurile lui \n]elepte, dar 
fade [i voluptatea sim]urilor, care se 
trezesc parc` din adormire, Faust ale-
ge s` dea curs acestor impulsuri natu-
rale. Ce s` fie acest \ndemn care-l are 
\n spate pe Diavol, pe ispititorul spirit 
care neag`? La o prim` vedere, aceas-
t` variant` de scenariu aleas` de regi-
zor ar putea p`rea minor`, cobor~nd \n 
registrul consumismului erotico-por-
nografic al prezentului demersul on-
tologic al spiritului faustic. Doar la 
prima vedere, pentru c`, p~n` la ur-
m`, disputa care se angajeaz` are noi-

m` viz~nd no]iuni duale esen]iale, ca 
tr`ire [i ascez`, ra]iune [i emo]ie, lo-
gos [i praxis, apollinic [i dionisiac, 
eros [i tanatos (aici s-ar putea situa 
dragostea uciga[` pentru Margareta, 
copila sedus` [i abandonat`). Ne 
afl`m a[adar \n miezul unei dezbateri 
spiritualiste, fiindc` p~n` la urm` 
prin interven]ia lui Mefisto e pus` \n 
joc \ns`[i crea]ia divin`. |nclin s` 
cred c` regizorul a dorit s` sublinieze 
mai ap`sat acest plan, chiar cu cono-

ta]ii cre[tine, dar i-a lipsit p~n` la ca-
p`t curajul, a[a \nc~t Mefisto [i Faust 
nu reprezint` dec~t ca metodologie 
cele dou` entit`]i biblice.

A[adar, \ntre coper]ile lini[tite ale 
spectacolului, care cuprind, pe de o 
parte, fr`m~nt`rile lui Faust din par-
tea \nt~i, \n care se consum` dialogul 
cu ucenicii, dar [i mefien]a semn`rii 
pactului cu Diavolul, \n partea ul-
tim`, dedicat` judec`]ii – \n care in-
tervin cele patru categorii morale 
Grija, Nevoia, Lipsa, Datoria –, [i 
m~ntuirea se \ntinde orgiastic pano-
rama de[ert`ciunii viciului, noaptea 
walpurgic` ie[it` din otr`vurile vr`ji-
toarelor [i ale trolilor care pun st`p~-
nire pe lume. Dilatat` spectaculos [i co-
ple[itor \n viziunea lui Purc`rete, aceas-
t` parte a aventurii lui Faust domin` 

reprezenta]ia impun~nd ideea c` Faust 
nu rezist`, p~n` la urm`, acestei pro-
voc`ri exagerate [i parodiate cu bun` 
[tiin]`. Deghizat \n transsexual, Ilie 
Gheorghe, care ne aminte[te aici de 
excep]ionala sa crea]ie din Decamero-
nul dup` Boccaccio, str`bate bolgiile 
sodomiste al`tur~ndu-se agita]iei fre-
netice la care iau parte \ngeri [i de-
moni, oameni [i animale, circari, ilu-
zioni[ti, arti[ti. E \nso]it de Mefisto, 
care-[i arog` prin costum postura
unui excentric personaj de curte, a c`-
rui peruc` \ns~ngerat` tr`deaz` \ns` 
descenden]a, adic` focurile gheenei. 
Spectatorii sunt invita]i s` \i urmeze 
p`r`sindu-[i locurile [i intr~nd sfio[i 
\n aceast` ma[in`rie uria[` de sunet 
[i lumin`, \n care muzica lui Vasile 
{irli, picturile lui Sturmer, proiec]iile 
video, instala]iile pirotehnice au me-
nirea s`-i \ngrozeasc`.

Odat` scoas` din ]~]~ni, lumea \[i 
va reg`si cu greu lini[tea. Publicul \[i 
reia locurile \n sal` \ntr-o fatal` ie[ire 
din atmosfer`, iar Faust \ncearc` s` 
revin` la condi]ia lui de muritor. Co-
rul \ngerilor care invadeaz` scena pre-
ludiaz` m~ntuirea lui Faust, iar Me-
fisto monologheaz` dezabuzat, bleste-
m~nd: „La cine, unde s` m` pl~ng? 
Cine reface dreptul meu [tirbit?“.

Lucrarea diavolului care a orches-
trat totul (cu adev`rat excep]ional` 
crea]ia Ofeliei Popii) pare deci la fel 
de absurd` ca [i a b`tr~nului \nv`]at. 
|ntreaga aventur` st` sub pecetea de-
[ert`ciunii. Vanitas vanitatum...

Iat` o posibil` concluzie adecvat` 
timpurilor pe care le tr`im, pe care 
grandiosul spectacol al lui Silviu Pur-
c`rete o sugereaz`. Nu spre a ne dez-
arma \n fa]a vie]ii, ci spre a ne domoli 
excesele [i ambi]iile c~nd vreunul din-
tre noi are trufia de a se considera, 
asemeni magului din Wittenbreg, su-
praom.

Dincolo de noutatea interpret`rii 
textului clasic, avem \n fa]` o exegez` 
scenic` de o excep]ional` vibra]ie, \n 
care ludicul, teatralitatea predominante 
sunt controlate conceptual potrivit 
unei viziuni coerente, dinamice [i sub-
til revelatoare.

O oper` de art` care, cu siguran]`, 
va st~rni ecouri cu ocazia apropiate-
lor reprezenta]ii de la Frankfurt, pen-
tru care gazdele au pus \n joc \nsem-
nate fonduri.

Ilie Gheorghe [i Ofelia Popii \n Faust, regia Silviu Purc`rete, 
Teatrul Na]ional „Radu Stanca“ din Sibiu

teatru

ralizant` a e[ecului comuni-
c`rii. O repet: lumea imagi-
nat` aici, cu abera]ia ei d`t`-
toare de fiori, e consistent` [i 

credibil`, neverosimil e doar faptul c` 
un Benji o descrie at~t de coerent. 
Faptul monstruos se infiltreaz` cu un 
firesc siderant \n p~nza faptelor ba-
nale din care se compune existen]a co-
tidian`. „R`ul“ augmenteaz` ca efect 
al acumul`rii pic`turilor de otrav` ce 
impregneaz` aproape fiece replic`, fi-
ece gest al personajelor. Cu psihicu-i 
debil, idiotul familiei simte cum r`ul 
se focalizeaz` asupra sa [i, ca reac]ie 
de ap`rare, comite, ca \n trans`, o 
crim`. |n ziua de Pa[te \[i ucide buni-

ca. Toate faptele c`rora le-a fost mar-
tor, \mpreun` cu semnific]iile lor ce]oa-
se, se \nc~lcesc \n mintea personajului 
[i-i sporesc deruta. Moralitatea aces-
tui Benji e incert`. El tatoneaz` pe te-
ritoriul conflictului dintre bine [i r`u, 
pare c` str`vede, \n unele momente, 
nuan]e, semnifica]ii, dar e, \n fond, 
inapt pentru deliberare. Nu [tie ce \n-
seamn` incest; [i sexualitatea explo-
rat` al`turi de propria-i mam` i se 
pare un ingredient firesc al rela]iei 

inclusiv „am`nuntul“ c` mama sa 
avorteaz` doi gemeni rezulta]i din in-

Nelini[tile sale nu sunt niciodat` de 

ordin moral (de altfel, dup` ce \[i uci-
de bunica i se pare c` a visat, nu cu-
noa[te no]iunea de „remu[care“), ci \i 
parvin pe calea incon[tientului, din 
atmosfera \nc`rcat` a casei. C~nd e 
nelini[tit, deseneaz` \ntr-un caiet 
pomi singuratici, p`s`ri, flori sau n`s-
coce[te, rudimentar, chipuri de oa-
meni din firimituri de biscui]i, pe 
masa din buc`t`rie. Sunt secven]e, 
foarte numeroase, c~nd personajul no-
teaz`, el \nsu[i uimit, dorin]a de a 
face un gest oarecare (de a se ridica 
de pe scaun, de a articula un cuv~nt,
de pild`) [i totodat` neputin]a (cau-
zat` de o eclips` a voin]ei) de a-l duce 
la \ndeplinire. Adrian Chivu reu[e[te

s` pun` \n scen` drama de fiecare 
clip` a unui psihic iremediabil bol-
nav, surprinz~ndu-i cu acuitate arti-
cula]iile, cercet~ndu-i roti]ele de me-
canism detracat. Acesta este, al`turi 
de capacitatea de a crea atmosfer`, ele-
mentul de rezisten]` al c`r]ii. Punctul
nevralgic este, o spun din nou, inadec-
varea discursului atribuit personaju-
lui, discurs al c`rui „adev`r“ e invali-
dat de nenum`ratele neologisme, de 
construc]iile metaforice subtile [i de 
abstrac]iunile improbabile \n bagajul 
mental al unui retardat.

Caiet de desen nu e o carte care s` 
impun` un prozator, dar este, cu sigu-
ran]`, una care \l anun]`.
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Un cercet`tor discret, de cabinet, 
dac` nu lu`m în considera]ie o parci-
monioas`, dar profesionist` activitate 
publicistic`, Iulian Costache, lector al 
Universit`]ii din Bucure[ti, debuteaz`
editorial cu o carte excelent` menit` 
s` schimbe „imaginea“ studiilor emi-
nesciene [i s` ofere un balon de oxi-
gen unei discipline (eminescologia) în-
delung (ab)uzate, transformate în ce-
remonial [i incanta]ie, sinonim` cu 
rochiile cu crinolin` [i praful de molii. 
Situat într-un context triunghiular al 
releg`rii Rom~niei la cultura euro-
pean`, „contextualizarea european` 
at~t a canonului literar, c~t [i a celui 
critic rom~nesc“, al lans`rii unei noi 
strategii interpretative delestate de 
mitografiile conexe ale instrument`rii
„imaginii“ eminesciene, într-un sens 
larg, „recuperarea decalajului episte-
mologic“ [i a unei restituiri a recept`-
rii proxime a omului [i a operei, „recu-
perarea propriei istorii“, demersul lui 
Iulian Costache asum` provoc`rile
unei „desacraliz`ri“ profitabile, meto-
dice, urm`rind premizele edific`rii 
unui construct cultural cu toate arti-
cula]iile [i „semiozele“ sale. Pornind 
de la teoriile recept`rii, lecturii [i co-
munic`rii filtrate imagologic prin 
care critica ia act de fiecare tranzac-
tare polemic` a imaginii ca „eveni-
ment de comunicare“, criticul uzeaz` 
de mijloacele istoriei literare deschi-
z~nd un vast [antier arheologic pe zone 
r`mase obscure prin mefien]a sau 
indiferen]a eminescologilor, de la re-
ceptarea la baz`, consumerist`, adu-
lativ`, de reflex mentalitar a „publi-
cului larg“ la cea a unei critici de bas-
étage, discursurile „micii eminescolo-
gii“ (I. Cre]u, N. Petra[cu, I. Ghe]ie) 
[i ale detractorilor din epoc`, persona-
lit`]i precum Hasdeu sau Al. Mace-
donski sau minorii, „învin[ii“ V.A. 
Urechia, Gr.H. Grandea, Bonifaciu 
Florescu, Al. Grama, Aron Densu[ia-
nu etc. Iulian Costache pune progra-
matic în parantez` evalu`rile axiolo-
gice, pentru a reconsidera locul geome-
tric al unei negocieri a „imaginii“ pla-
sate la confluen]a tectonic` a dou` 
„falii“ canonice, canonul pa[optist [i 
cel junimist emergent [i într-un mo-
ment critic al a[ez`rii dificile a limbii 
în limite canonice. „Eminescu“ repre-
zint` at~t turnesolul acestor schim-
b`ri „dramatice“ prin care literatura 
rom~n` devine modern`, c~t [i rezul-
tatul acestor prefaceri, în ambele ca-
zuri, epicentrul fenomenului. Canoni-
zarea lui Eminescu drept „poet na]io-
nal“, „geniu nefericit“ sacrificat mesia-
nic pe altarul operei, victim` a „me-
diului“, recte a indiferentismului one-
roasei societ`]i burgheze în economia 
decep]ionismului gherist, dar [i în vi-
ziunea tincturat-sarcastic` a lui Cara-
giale, extras imundului [i profanului 
printr-un pesimism superior la Maio-
rescu, trece prin canonul maiorescian
[i dincolo de el prin acapararea, con-
struc]ia [i instrumentarea public` a 
imaginii poetului între doi poli „sinei-
tate“–„alteritate“, centru–periferie, 
„sosie“ [i „masc`“. Remarcabil este 
modul în care criticul induce metodo-
logic valoare conceptual` unor ter-

meni precum „sosie“ [i „masc`“ ca mo-
dalit`]i de interpretare sau, mai pre-
cis, de adecvare hermeneutic` la su-
biect. „Scandalul“ pe care-l declan-
[eaz` benefic Iulian Costache const` 
într-o situare în oglinda originii lor – 
un lacanian stadiu al oglinzii – a tu-
turor acestor poncife-substituen]i, [i 
nu constituen]i ai omului [i operei, 
un loc destinat spectrelor derideene. 
Scandalul se reg`se[te în parabola ex-
tras` din jocul borgesian al rescrierii 

lui Don Quijote de c`tre necunoscutul 
Pierre Ménard, pe de o parte, f`c~nd 
programatic tabula rasa dintr-o în-
treag` tradi]ie interpretativ` (aten-
]ie, nu toat`!), care a reificat tot ceea 
ce a fost viu c~ndva într-o oper`, l`-
s~nd astfel [ansa unui nou început, al 
inocent`rii lecturii, iar, pe de alt` par-
te, reconsider~nd spinoasa problem` 
a distingerii între copie [i original, în 
cazul de fa]`, între figura real` [i mas-
ca imprimat` în carne care nu desfi-
gureaz`, ci, dimpotriv`, reconfigureaz` 
speculativ sau rigid tr`s`turile au-
tentice. Cum va fi sunat poezia „pri-
mului Eminescu?“, this is the question. 
Dincolo de „expresivitatea“ operei, pe 
critic îl intereseaz` fizionomia acestei 
m`[ti cu nenum`rate falduri/farduri 
lingvistice fluctuante, de la dimensiu-
nea afectiv`, larmoiantul roman]ei, 
melancolicul nefericirii, litificarea so-
lemn-meditativ` a filozofului sceptic, 
la dimensiunea textologic` a diverse-
lor edit`ri (Maiorescu, Perpessicius), 
conferind o expresivitate (in)volun-
tar` [i unde elidarea unei litere trans-
form` adesea muza în sibil`. Iulian
Costache se situeaz` nu odat` dincolo 
de intervalul care a gestat iconic poe-
tul, 1883, anul „accidentului biogra-
fic“ [i al neinspiratei epigrame-necro-
log a lui Macedonski, [i 1889, anul 
mor]ii, prin intermediul unei excelen-
te analize a eredit`]ii genealogice a 
„esteticii“ eminesciene, transformat` 
în manier` prin instrumentarea rela-
]iei cu tradi]ia în poezia Epigonii,
aproape vidat` semantic de at~ta 

întrebuin]are didactic`. „Cazul“, „ne-
gocierea identit`]ii genealogice“ con-
stituie un exerci]iu de virtuozitate in-
terpretativ` [i un mise en abîme al 
întregii c`r]i, centrat`, nu înt~mpl`-
tor, pe un scenariu heraldic. Pe baza 
unei strategii de acreditare în rever-
sul direc]iei „noi“ junimiste [i exclusi-
vistului canon maiorescian, specia 
„minorilor“ devine un anticanon emi-
nescian postulat îns` prin încifrarea 
genealogic` în emblem`, pe marginile 
scutului. Lectura matein` a lui Iulian 
Costache a unei genealogii fictive de 
semn simbolic, care integreaz` anam-
netic o serie de poe]i „disp`ru]i“, ne 
arat` cum Eminescu face [coal`, r`s-
turn~nd raportul în favoarea sa, confi-
gur~nd „povestea decant`rii identit`-
]ii unui fondator“ [i, am ad`uga, a 
imaginii lui. Scutul intervine îns` [i 
protector într-un rit apotropaic care 
va servi at~t antecesorilor, c~t [i pre-
decesorilor, criticul înscriind abil ana-
liza blazonului în traficul canonic-em-
blematic al imaginii eminesciene de 
c`tre Maiorescu [i „demersul «antolo-
gator»“ al Junimii din 1867. Iulian 
Costache vizeaz` necontenit mecanis-
mul configur`rii unei imagini publice, 
pornind de la polul intranzitiv, „plu-
tonic“ al recept`rii la v~rf cu „para-
digma“ interpretativ` maiorescian`
ca plac` turnant`, prin care criticul 
maxim legifereaz` canonic, c`tre cel 
tranzitiv, „neptunic“, al antumelor, cu 
„compromisurile“ lui. Avem o analiz`
în sec]iune a epocii, cu „cartografie-
rea“ pozi]iilor [i mi[c`rilor strategice 
ale tuturor taberelor implicate în b`-
t`lia canonic` de la sf~r[itul secolului 
XIX (e.g. Convorbiri literare vs. Revista
contimporan`), între junimi[ti [i antiju-
nimi[tii de spectru larg, cu detent` 
apostolic`, de eticism-profetic, pre-
cum Al. Grama, fie ironi[ti-farseuri, 
creatori de „noi contexte interpretati-
ve“, precum Hasdeu în 1870 fa]` cu 
lista lui Maiorescu, fie subminativi-
parodici, precum Anghel Demetriescu 
cu Muza de la Borta-Rece, sau satirici 
cu „anticipa]ie“, precum Demetriu G. 
Ionescu, cu Spiritele anului 3000 (Im-
presiuni de c`l`torie) etc. Unul dintre 
meritele incontestabile ale c`r]ii lui 
Iulian Costache o constituie recupera-
rea acestor discursuri uitate ale mino-
rilor, ocazionalilor care s-au auzit mai 
mult sau mai pu]in pregnant în epoc`
[i care n-au f`cut „istorie“, c~t [i a zo-
nei extraliterare. Tot în registrul „mi-
norului“ este excelenta analiz`, „ne-
gocierea gradului maxim de accesibi-
litate“, a registrului roman]ei, excep-
tat din motive de pedigree estetic-ca-
nonic, de c`tre exegez`, dar asigur~nd 
ca nimeni altul circula]ia unei anumi-
te imagini pe care [i critica major` o 
conserv` în racl` aurit` criticul, apro-
piindu-se în linia criticii lui Florin Ma-
nolescu din Caragiale [i Caragiale..., de 
un joc de întrebuin]are a imaginii emi-
nesciane cu mai multe strategii pen-
tru un public stratificat. Iulian Costa-
che observ` cu fine]e reluarea raportu-
lui dintre text [i lectur` cu cel dintre 
roman]` [i roman]are, roman]area re-
prezent~nd o lectur` afectiv`, simpa-
tetic`, la limita (cea de jos) chiar a 

poeziei, care se situeaz` în afara do-
meniului de inciden]` al roman]ei.
Nu se afl` aici reversul interpretativ 
al kitschului frivol al aversului inter-
pretativ al kitschului sublim al exege-
zei incantatorii, fe]ele medaliei între 
care opereaz` fluxul valutar al inter-
pret`rii? Comparat pe filier` borgesi-
an`, cu o doz` de subversivitate lu-
dic`, unei atitudini postmoderne, de-
mersul criticului mi se pare a fi, mu-
tatis mutandis, mai apropiat de {coa-
la de la Anale, de o istorie a mentalit`-
]ilor, a institu]iei criticii [i a unor con-
cepte la sf~r[itul secolului XIX. Nota 
particular` a c`r]ii lui Iulian Costa-
che provine din aliajul între un spirit 
teoretic format la [coli prestigioase, 
care [tie s` circumscrie o tem`, glo-
bal, dinspre v~rf, oferind nu doar o ve-
dere, o panoram` a problematicii, ci 
[i o „viziune“ [i un artizan „al boabei 
[i al f`r~mei“, precum acei arti[ti chi-
nezi care picteaz` fa]eta [lefuit` a 
unui bob de orez, lucr~nd în filigran, 
consemn~nd detaliul cu o precizie 
analitic` demn` de invidiat. Avanta-
jul c`r]ii survine din ceea ce eu a[ 
numi o metonimie a interpret`rii, prin 
care hermeneutica celei mai mici uni-
t`]i corespunde cu precizie coeren]ei 
întregului, filigranul reprezint` frac-
talic întreaga urzeal`, modelul din co-
vor. Ar fi extraordinar dac` Iulian 
Costache ar continua „negocierile“ ima-
ginii eminesciene, sunt subiecte care-[i 
a[teapt` criticul [i primul pas a fost 
f`cut.

ANGELO MITCHIEVICI

Eminescu între canon [i mit

Iulian Costache, Eminescu.
Negocierea unei imagini. Construc]ia 

unui canon, emergen]a unui mit,
Cartea Rom~neasc`, Colec]ia 

„Critica [i Istoria literar`“, 
Bucure[ti, 2008, 

368 p.
Institutul
Cultural
Rom~n
din Budapesta

La 26 iunie, la Institutul Cultu-
ral Român din Budapesta, sub ti-
tlul CEVA, a fost prezentat` o cola-
borare inedit` \ntre poetul Petre 
Stoica [i artista Mihaela {chiopu, 
c`rora li s-au al`turat actorii Tea-
trului Vis din Szekszárd. Acest eve-árd. Acest eve-rd. Acest eve-
niment [i-a propus s` ilustreze vi-
zual, prin arta plastic` a Mihaelei 
{chiopu, sentimente desprinse din 
versurile lui Petre Stoica, \n lectura 
actorilor Frank Ildikó Eszter [i Flo-Frank Ildikó Eszter [i Flo-[i Flo-
rin Gabriel Ionescu.

Universul poetic al lui Petre Stoi-
ca, de]in`torul mai multor premii li-
terare, este caracterizateste caracterizat prin „anti-
metaforizare [i ingenuozitate ludi-
c`, ironic` [i parodic`“. Graficiana 
Mihaela {chiopu, doctorand \n ar-
hitectur` la Universitatea „Ion Min-
cu“ din Bucure[ti, este director ar-
tistic al cotidianului Ziua [i grafici-
an al revistei România literar`. A mai 
colaborat cu Petre Stoica, la Jim-
bolia, considerând aceast` \ntâmp-
lare creativ` o \ncercare de dialog 
cu poetul, cu poemele sale, care ar 
putea dura la nesfâr[it.

Un dialog poezie – 
plastic` \ntre Petre Stoica 

[i Mihaela {chiopu
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|ncercarea de a schi]a mental o 
hart` provizorie a prezen]ei arti[tilor 
rom~ni \n lume va conduce pe oricine 
c`tre urm`toarea constatare: dup` 
nu multe clipe de g~ndire, vei realiza 
c` harta ta este harta \ntregului glob 
p`m~ntesc. Arti[ti rom~ni expun deja 
\n cele mai a[teptate [i nea[teptate lo-
curi, \n galerii [i muzee celebre sau \n 
cadrul diferitelor bienale de art` con-
temporan` de pe planet`.

S` ne \ndrept`m \ns` aten]ia asu-
pra Europei, de fapt asupra unei mici 
zone geografice din Europa: \mi do-
resc s` v` fac p`rta[ii experien]ei mele 
(experien]a mea nu a reu[it, din p`ca-
te, s` fie total`, de aceea ultimele dou` 
expozi]ii prezentate vor fi doar semna-
l`ri), ar`t~ndu-v` o stare concret` de 
lucruri, o stare actual`, printr-un mic 
raport asupra prezen]ei arti[tilor ro-
m~ni \n lume chiar acum, \n vara [i 
toamna aceasta. Constituindu-se per-
fect \ntr-un traseu, mi s-ar p`rea mi-
nunat dac` el ar reu[i s` se transfor-
me pentru m`car c~]iva cititori \ntr-un 
itinerar european de vacan]`, deopo-
triv` turistic, c~t [i cultural rom~-
nesc. Un itinerar nu neap`rat \ntins 
pe un teritoriu vast, dar care cu at~t 
mai mult poate da o privire de ansam-
blu asupra lumii artistice rom~ne[ti. 

Italia–Austria–Germania sau, mai 
bine, zis: Rovereto (Trentino, nordul 
Italiei)–Innsbruck–München. Traseul 
poate \ncepe ori de jos \n sus, [i anume 
din Italia c`tre Germania, c~t [i in-
vers. Trenul merge direct [i distan]a 
din cel mai sudic punct, Rovereto, [i cel 
mai nordic este de patru ore [i 46 de mi-
nute. Peisajele se schimb` total, atmo-
sfera artistic` este, \n fiecare loc, alta.

Daniel Knorr [i locul 
postanarhist al artei

Odat` poposit \n gara din Rovereto, 
un or`[el de doar 30.000 de locuitori, 
dai peste bannerele uria[e Manifesta 7:
bienala de art` contemporan` no-
mad`, aflat` la a [aptea edi]ie, are loc 
chiar acum \n regiunea italian` de 
nord Trentino-Alto Adige, \ntre 19 iu-
lie [i 2 noiembrie. E pentru prima oar` 
c~nd o bienal` se \ntinde \ntr-o \n-
treag` regiune [i se desf`[oar` simul-
tan \n patru ora[e: Rovereto, Trento, 
Bolzano [i Fortezza. La Rovereto, chiar 
[i gara devine spa]iu de expunere pen-
tru c~]iva arti[ti. La cinci minute de 
gar`, pe Via Savioli, fosta hal` indus-
trial` Ex-Peterlini s-a transformat \n 
spa]iu de expozi]ie pentru arti[tii Ma-
nifesta 7. Fabrici-hale devenite locuri 
de display al artei contemporane nu 
sunt deloc un lucru nou. Dar hale ale 
c`ror por]i sunt eliminate, tocmai pen-
tru a fi l`sate deschise non stop, spa]ii 
al c`ror statut este, astfel, transfor-
mat din unul privat \n unul public, un
asemenea proiect este inedit. Ex-Pri-
vato – adic` Ex- Ex-Peterlini [i spa]iu 
public – se nume[te lucrarea artistu-
lui rom~n Daniel Knorr. Interven]ia sa 
a reu[it s` deschid` c`tre locuitori [i 
c`tre orice trec`tor un loc bine cunos-
cut \n Rovereto drept spa]iu „squattat“ 
de-a lungul anilor de c`tre anarhi[ti. 
|n`untru, spa]iul a fost ocupat de 
lucr`rile altor arti[ti – proiect curato-

riat de c`tre Adam Budak –, ale c`ror 
idei ini]iale s-au remodelat \n jurul ideii 
[i al conceptului propuse de c`tre Da-
niel Knorr. 

Ex-Privato a avut deja, la doar dou` 
s`pt`m~ni de la deschiderea bienalei, 
reac]ii foarte diferite: pe de-o parte, 
sunt locuitorii care vor s`-[i petreac` 
pur [i simplu timpul \n spa]iul public, 
pentru c` le place ideea coabit`rii cu 

un spa]iu-galerie de art` contempo-
ran` deschis`. Pe de alt` parte, aceia 
care percep spa]iul drept unul deschis 
[i deci periculos, de neaccesat, anar-
hist, de ocolit \n totalitate. Apoi, sunt 
cei obi[nui]i s` ocupe abuziv acest spa-
]iu, cei care ar fi vrut s` [i-l ia cu for-
]a, tocmai pentru a nega autoritatea 
statului, [i care acum se simt neutra-
liza]i prin transformarea lor \n posi-
bili locuitori legali ai spa]iului [i [tiu 
c` trebuie s` reac]ioneze cumva. 

Proiectul artistului rom~n, de des-
chidere a unui spa]iu [i de \ncredin]are 
a acestuia tuturor, prin anularea sta-
tutului de privat, este lucrarea invizi-
bil` a c`rei materializare continu` 
este oferit` de dinamica spa]iului Ex-
Peterlini, de mi[c`rile ce vor avea loc 
\n`untrul lui de-a lungul Manifestei 7
[i ulterior. Daniel Knorr va publica, 
pe parcurs, 4 ziare Ex-Privato, care vor 
documenta lucrarea [i, \n final, o car-
te. Lucrarea se constituie drept una 
dintre cele mai puternice din cadrul 
bienalei, artistul se separ` de restul 
arti[tilor, a[eza]i \n spa]iul de expozi-
]ie. Knorr propune un proiect inco-
mod, problematic, politic, declan[eaz` 
discu]ii [i, a[a cum au spus oficialit`-
]ile locale, activeaz` [i red` comunit`-
]ii un spa]iu dificil [i imposibil de ne-
gociat p~n` acum. Prin Ex-Privato, Ex-
Peterlini ar putea deveni, \n viitor, un 
spa]iu de expunere a artei contempo-
rane.

Dan Perjovschi [i 
„amprentarea“ spa]iilor

La nici zece minute de mers pe jos, 
ajungi la Mart, Muzeul de art` mo-
dern` [i contemporan` din Rovereto, 
unul dintre cele mai importante din \n-
treaga Italie (]ar`, a[a cum se [tie, 
preponderent a artei clasice, antice [i, 
mai cu seam`, renascentiste). |ntre 8 
iunie [i 16 noiembrie, o important` ex-
pozi]ie de art` contemporan` are loc 
aici: Eurasia. Dizolv`rile geografice ale 
artei. Curatoriat` de c`tre Achille Bo-
nito Oliva, expozi]ia trimite la lucra-
rea lui Joseph Beuys, Eurasia Siberian 

Symphony 1963 (1966), care un an mai 
t~rziu crea statul fictiv Eurasia, acel
spa]iu deschis, „reprezentare geografi-
c` a utopicei fuziuni dintre realismul 
occidental [i misticismul oriental“. La 
Eurasia, prezen]i \n expozi]ie al`turi 
de arti[ti din Europa [i din Asia sunt 
Mircea Cantor [i Dan Perjovschi. 

Dan Perjovschi \[i alege, din nou, un 
loc imposibil: un coridor circular, care 
urc` de la etajul doi la al treilea al mu-
zeului, pe ale c`rui ferestre \nguste [i 
\nalte – f~[ii de sticl` – artistul dese-
neaz`. Este interesant modul \n care 
Perjovschi comunic` cu arhitectura 
Mart-ului (Mart-ul este opera faimosu-
lui arhitect elve]ian Mario Botta). Co-
ridorul pe care artistul deseneaz` este 
un spa]iu sobru, rece, are un aspect 
metalic [i \n afara timpului. Interven-
]ia lui Perjovschi \l marcheaz`, \i d` 
discret via]`, \i ofer` o anumit` dezor-
dine, prin desene ap`sate sau care 
abia \l ating. Podeaua lucioas`, impe-
cabil`, care nu las` urme \n timp, ca-
p`t` [i ea via]`: lumina care intr` pe 
ferestre este filtrat` de desenele artis-
tului (efect de vitraliu alb-negru), iar 
pe jos acestea se reflect` oferind alte 
desene, [i ele temporare, condi]ionate 
de momentul zilei. Perjovschi \[i dublea-
z` lucrarea [i \i augmenteaz` puternic 
starea de tranzitoriu [i de inser]ie tem-
porar`.

Sunt desene-inserturi \ntr-un spa-
]iu monumental (paradoxul enormu-
lui muzeu de art` aflat \ntr-o localita-
te de doar 30 de mii de locuitori este 
[i el desenat de artist), desene pe care 
le po]i rata, a[a cum [i lucrarea lui 
Knorr o po]i rata, f`r` s` [tii c` de 
fapt o creezi, o materializezi [i o um-
pli prin doar prezen]a ta acolo. Perjov-
schi ocup` coridorul, un spa]iu tranzi-
toriu, a[a cum [i Eurasia (prin chiar 

modul \n care \i este compus numele) 
este un spa]iu tranzitoriu. De aseme-
nea, desenele artistului se infiltreaz` 
(temporar!) \n instala]ia cunoscutului 
Douglas Gordon – citate, cuvinte-cheie 
din opera lui Dante –, plasat` de par-
tea cealalt` a coridorului.

Dan Perjovschi \[i las` amprenta 
temporar` \n locul de trecere, Daniel 
Knorr creeaz` condi]iile cre`rii ei. Lu-
cr`rile celor doi arti[ti prezen]i simul-
tan la Rovereto sunt materializ`rile 
unei st`ri actuale; amprentele lor ar-
tistice sunt l`sate, de data aceasta, \n 
Italia, tocmai pentru a-[i face vizibil` 

individualitatea, \ntr-un moment poli-
tic \n care amprenta nu mai este ex-
presie a unicit`]ii, ci devine denun]a-
rea individualit`]ii [i a singularit`]ii 
umane.

Eveniment Geta Br`tescu 
[i mai departe...

Odat` p`r`sit Rovereto, trenul se 
opre[te la Innsbruck. Acolo unde, la 
Galeria in Taxispalais, are loc, \ntre 
28 iunie [i 24 august, expozi]ia de mare 
amploare, curatoriat` de c`tre Alina 
{erban [i Silvia Eiblmayr, a artiste-
lor Geta Br`tescu [i Ana Lupa[. Expo-
zi]ia este cople[itoare, colec]ia de per-
formance-uri, filme, desene [i obiecte 
create de c`tre Geta Br`tescu, \n anii 
’70 bucure[teni, e impresionant`. O 
expozi]ie-eveniment despre care deja 
se vorbe[te foarte mult \n Occident.

Apoi, trenul va trebui s` se opreasc`
\n München. Chiar \n centrul ora[u-
lui, \n Marienplatz, \n Rathausgale-
rie, tocmai s-a deschis, pe 25 iulie ([i 
va fi deschis` p~n` pe 20 septembrie), o 
expozi]ie organizat` de c`tre arti[ti ro-
m~ni tineri – Transreport. Este vorba 
deopotriv` de arti[ti care activeaz` \n 
Rom~nia, c~t [i de cei care tr`iesc acum 
\n München: Florin Bobu, Eduard Con-
stantin, Cristina David, Andrea Fa-
ciu, Ioan Grosu, Ciprian Mure[an, co-
regrafa Ioana Mona Popovici, Tim 
Wolff [i Vlad Morariu.

Arti[tii rom~ni sunt \n plin` [i per-
manent` mi[care, dar, dac` n-ar exista 
apeluri la art` [i nevoie de art` ve-
nind din exterior, din universul, el \n-
su[i mondializat, al artei contempo-
rane, \n Rom~nia, adic` la ei acas`, 
voca]ia li s-ar putea stinge. Pe c~nd un 
muzeu de art` contemporan` \n Urzi-
ceni, de exemplu, sau la Predeal, [i ga-
lerii neconven]ionale, deschise, \n Ra-
hova sau \n Balta Alb`? La fel ca [i ro-
m~nii pleca]i la munc` \n \ntreaga 
lume, \n Spania sau \n Italia, de pil-
d`, [i arti[tii rom~ni se duc acolo unde 
sunt chema]i, a[tepta]i s`-[i pun` 
amprentele pasagere. Presiunea artei 
asupra lumii contemporane pare c` 
ocole[te, pentru moment, Rom~nia.

DARIA GHIU

Traseu interna]ional al artei 
rom~ne[ti
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Acum o lun` a ap`rut \n Olanda o an-
tologie de Proz` modern` rom~neasc`,
traducerea [i selec]ia textelor v` apar]in. 
Uit~ndu-te doar la numele autorilor in-
clu[i, \]i dai seama c` ea ofer` cititorului 
o informa]ie global` asupra literaturii 
rom~ne[ti, spre deosebire de alte antolo-
gii, centrate pe genera]ii, sexul autorilor
etc. M-am bucurat s` \l re\nt~lnesc, de 
pild`, pe Vasile Voiculescu, revenit \n 
aten]ia publicului at~t prin cartea lui Ma-
rius Oprea, despre co[marul sf~r[itului 
s`u de via]` \n \nchisoare, c~t [i prin nu-
vela Capul de zimbru, care a stat la baza 
unui recent film al lui Lucian Pintilie. 
Care este istoria acestei antologii? Cum 
s-a petrecut lansarea ei?

|n anul 2006, domnul Emile Brug-
man, directorul editurii Atlas din Am-
sterdam, mi-a propus s` \ntocmesc o 
antologie de proz` scurt` rom~neasc`. 
C~nd l-am \ntrebat la ce anume se 
g~nde[te, mi-a r`spuns: la cele mai 
bune nuvele rom~ne[ti... Las pe al]ii 
s` judece dac` am reu[it cu aceast` 
ambi]ie, dar este clar c` am avut 
m~n` liber`, deci r`spunderea pentru 
selec]ie numai mie \mi apar]ine. De-
sigur, ideea mea a fost s` dau o ima-
gine cuprinz`toare – pe c~t posibil \n 
300 de pagini – nu numai a literatu-
rii, dar [i a societ`]ii rom~ne[ti. Por-
nind de la aceast` abordare, am in-
clus at~t nuvele citadine, c~t [i rura-
le, aproximativ din ultimul secol, de 
la Junimea p~n` \n ziua de ast`zi, in-
clusiv deci perioada interbelic`, epoca 
comunist` [i tranzi]ia. Am avut pl`ce-
rea s` citesc [i s` recitesc foarte mul-
t` literatur` rom~neasc` [i rezultatul 
este sumarul a[a cum \l vede]i. Vasile 
Voiculescu este desigur un prozator – 
[i un poet! – care merit` oric~nd s` 
fie tradus. Capul de zimbru, pe care-l 
pomeni]i dvs., s-a aflat printre nuve-
lele lui Voiculescu pe care le-am consi-
derat pentru aceast` antologie.

Ce experien]` ave]i cu antologiile? 
Ele reprezint` o implicit` publicitate 
pentru literatura mai pu]in cunoscut`? 
Crede]i c` antologia poate trezi interesul 
fa]` de c`r]ile autorilor cuprin[i \n ea? 

Aceast` antologie de proz` scurt` 
rom~neasc` este a patra care apare \n 
neerlandez` – cum prefer`m s` spu-
nem acum – [i a doua tradus` de mi-
ne. La \nceputul anilor ‘80 am publi-
cat (la editura Meulenhoff), \mpreun` 
cu Sorin Alexandrescu, o antologie de 
proz` scurt` rom~neasc` „contempo-
ran`“. Faptul c` au fost publicate 
p~n` \n momentul de fa]` patru anto-
logii arat` c` exist` un interes clar, 
de[i, pe de alt` parte, acest lucru \n-
seamn` de asemenea c` literatura ro-
m~n` r`m~ne, din p`cate, at~t de ne-
cunoscut` \nc~t tot mai este nevoie de 

o introducere \n ea pentru publicul olan-
dez [i flamand. S` sper`m c` \n vii-
torul apropiat ne putem concentra asu-
pra operelor unor autori individuali. 
}in s` subliniez c` aceast` antologie 
se deosebe[te \ntr-un aspect impor-
tant de celelalte trei: este prima \n 
care apar scriitoare. Cred c` a fost o 
coinciden]` c` partea feminin` a lip-
sit din celelalte trei, dar, desigur, Ro-
m~nia are suficiente scriitoare de cali-
tate, mai cu seam` \n perioada postbe-
lic`.

Dar despre literatura rom~n` \n 
Olanda ce crede]i? Care este situa]ia ac-
tual` [i ce [anse exist` ca s` intereseze? 
Ce autori rom~ni sunt mai tradu[i [i mai 
cunoscu]i \n Olanda?

Din p`cate, literatura rom~n` este 
aproape total necunoscut` \n Olanda 
– cum [i Rom~nia r`m~ne o ]ar` des-
tul de necunoscut`, de[i se simte un 
interes crescut pentru cultura rom~-
neasc` de c~nd Olanda [i Rom~nia lo-
cuiesc \n aceea[i cas` european`. Fil-
mele rom~ne[ti din ultimii cinci ani, 
bun`oar`, s-au bucurat de un succes 
considerabil din partea publicului olan-
dez. Cu literatura a mers mai greu. |n 
Olanda, Mircea Eliade este cel mai 
tradus autor – at~t opera [tiin]ific`, 
c~t [i cea literar`. Am tradus recent 
nuvela Tinere]e f`r` de tinere]e, dar edi-
tura mi-a spus c` nu va tip`ri cartea 
dec~t dup` punerea \n circula]ie a fil-
mului Youth without Youth de Francis 
Ford Coppola, bazat pe aceast` nu-
vel`. |ns` a[ exagera spun~nd c` Elia-
de este „cunoscut“. {i Norman Manea 
se bucur` de o anumit` reputa]ie, dar 
nici acesta nu este cunoscut marelui 
public. |n orice caz, dac` vrem s` tra-
ducem autori rom~ni \n neerlandez`, 
trebuie s` ne g~ndim \n primul r~nd 
la autori contemporani, pentru c` la 
nici o editur` din Olanda nu am g`sit 
un interes pentru „clasicii“ literaturii 
rom~ne.

Cunoa[te]i Rom~nia din perioade 
mai vechi. Care sunt impresiile – trecute 
[i prezente? Cum a]i \nt~lnit literatura
rom~n`? C~nd? Ce \nt~lniri importante, 
cultural, a]i avut \n timp?

Am \nceput s` citesc literatur` ro-
m~n` din primii ani de facultate 
(sunt cam mul]i ani de atunci) [i de 
fapt a[ putea spune c` am \nv`]at lite-
ratur` \n general prin literatura ro-
m~n`. |n decursul anilor am citit 
foarte mult` literatur` rom~n`, din 
toate epocile. Lucrarea mea de diplo-
m` a avut drept subiect Imaginea Bu-
cure[tiului \n literatur`, \n care am ana-
lizat \n special autori din perioada in-
terbelic` care au scris despre Capi-
tal`, de la Felix Aderca la Cezar Pe-
trescu. |mi face o mare pl`cere s` re-

citesc anumite c`r]i sau anumi]i au-
tori care mi-au pl`cut \n mod deose-
bit. Uneori redescop`r o veche iubire 
[i alt` dat` constat cu dezam`gire c` 
o carte care acum c~teva decenii mi s-a 
p`rut extraordinar` acum nu-mi mai 
spune mare lucru. Ca s` v` dau un 
exemplu. Recent am recitit Craii de 
Curtea-Veche a lui Mateiu Caragiale [i 
cred c` de data asta m-a impresionat
[i mai mult dec~t cu mul]i ani \n ur-
m`. Mi se pare un roman extraordi-
nar, care pe bun` dreptate a fost de-
semnat de c`tre cititorii unei reviste 
culturale drept cel mai bun roman din 
secolul XX. {i s` [ti]i c` \l recitesc cu 
mult` pl`cere pe Eminescu, pe care 
nu-l voi traduce niciodat`, pentru c` 
i-a[ face o mare nedreptate. Nu am ta-
lentul poetic necesar s`-l traduc \ntr-o 
neerlandez` \n care cititorul l-ar recu-
noa[te pe marele poet. Olandezii care 
vor s`-l citeasc` nu au dec~t s` \nve]e 
rom~ne[te.

Citesc cu o mare pl`cere literatur` 
rom~n` contemporan`, care mi se 
pare foarte interesant` [i original`.
Chiar dac` nu voi putea traduce nici-
odat` – chiar \ntr-o situa]ie ideal` – 
dec~t numai c~teva dintre c`r]ile 
bune care au ap`rut \n ultimii ani \n 
Rom~nia, \ncerc s` m` ]in la curent 
cu fenomenul literar actual. Literatu-
ra rom~n` este pentru mine nu nu-
mai o preocupare profesional`, dar [i 
o pl`cere intelectual` pe care o savu-
rez din plin.

|n decursul anilor, am cunoscut 
mul]i scriitori rom~ni [i cu c~]iva din-
tre ei m-am [i \mprietenit. |n 1977 l-am 
tradus pe Leonid Dimov pentru festi-
valul Poetry International din Rotter-
dam. Poetul m` simpatiza [i, \n peri-
oada \n care am fost la specializare \n 

Bucure[ti – 1978–1979 –, \l vizitam \n 
mod regulat acas` la d~nsul \n Colen-
tina. |mpreun` am tradus [i c~teva 
poezii din neerlandez` \n rom~n`,
care au fost publicate apoi prin diver-
se reviste. {i, pentru iarn`, doamna 
Dimov, care s-a \ngrozit c~nd a consta-
tat c` nu purtam acoper`m~nt de cap, 
mi-a cro[etat o c`ciul`. Am fost [i 
foarte bun prieten cu Sorin Titel, al 
c`rui roman Lunga c`l`torie a prizonieru-
lui a constituit debutul meu editorial ca 
traduc`tor literar. {i printre scriitorii ac-
tuali am destui prieteni [i cunoscu]i.

Sunte]i la curent cu programele ICR,
a]i [i fost, dac` nu m` \n[el, \ntr-unul 
din ele, anul trecut. Sunt [anse ca prin 
ele literatura rom~n` s` fie mai vizibil` \n 
plan interna]ional?

|ntr-adev`r, anul trecut am benefi-
ciat de o burs` din partea ICR, pe 
baza c`reia am stat o lun` \n Bucu-
re[ti cu scopul de a m` documenta [i 
de a lucra la c~teva traduceri, care \n-

tre timp au ap`rut \ntr-o revist` lite-
rar` din Belgia, Deus ex machina. |n 
toamna acestui an vom sta din nou o 
lun` \n Rom~nia, tot pe baza unei bur-
se, \n acela[i scop. Vorbesc la plural, 
pentru c`, la fel ca anul trecut, voi fi \m-
preun` cu so]ia mea, prozatoarea Cor-
nelia Golna, al c`rei roman City of 
Man’s Desire va fi publicat la sf~r[itul
anului \n traducere \n Rom~nia, dup` 
ce a fost publicat, cu mare succes, \n 
Grecia.

|n luna aprilie a.c. am fost invitat, 
tot de ICR, la Paris, la un simpozion 
al traduc`torilor de literatur` rom~-
n`. Au fost c~teva zile minunate. Mi-a 
f`cut o mare pl`cere s` m` (re)\nt~l-
nesc cu colegii care au acelea[i 
preocupari ca [i mine [i s` dis-
cut`m despre [ansele sau pro-

JAN WILLEM BOS

Am \nv`]at literatur` prin 
literatura rom~n`

Jan Willem Bos (1954) este traduc`tor, translator, scrii-
tor, lexicograf [i ziarist. A studiat limba [i literatura ro-A studiat limba [i literatura ro-
m~n` la Universitatea din Amsterdam [i literatura com-
parat` la Universitatea din Illinois (SUA). Între 1982 [iÎntre 1982 [i 
1984 a fost lector de neerlandez` la Universitatea din Bu-
cure[ti. A tradus peste 10 volume (proz`, poezie, teatru)A tradus peste 10 volume (proz`, poezie, teatru) 
din român` [i înc` peste 10 din englez`. Între anii 1994-
2004 a publicat, împreun` cu Sorin Alexandrescu [i An-
dré Kom, revista Roemenië Bulletin (Buletinul românesc), 
prin care publicul olandez ([i flamand) era informat de-
spre politica, economia [i cultura României. |n acest bu-

letin, dar [i în alte reviste din Olanda, Jan Willem Bos a 
publicat zeci de articole despre România. A publicat [i 
câteva c`r]i despre România, cel mai recent volumul Ro-
mânia pentru seria }`rile lumii (Editura KIT, Amster-
dam). A publicat un dic]ionar juridic [i economic neerlan-
dez-român [i român-neerlandez [i a fost coautorul mare-
lui dic]ionar olandez-român (ap`rut în iunie 2008). În mo-
mentul de fa]` lucreaz` la un dic]ionar român-olandez. 
În calitatea sa de translator oficial pentru limba român`, 
a înso]it-o pe regina Beatrix a Olandei în timpul vizitei 
de stat în România, în anul 2001.

literatura rom~n` \n lume

Antologii de literatur` rom~n`
• Meesters der Roemeense vertelkunst (Mae[tri ai artei narative rom~ne[ti) – 

o serie de 20 de volume, Meulenhoff, 1967 (I. Negruzzi, N. Filimon, 
I.L. Caragiale, Gala Galaction, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, I. Ag~rbiceanu, 
I. Br`tescu-Voine[ti, Geo Bogza, Zaharia Stancu, Francisc Munteanu, 
Eugen Barbu, F`nu[ Neagu), fiecare cu alt traduc`tor. Volumul a fost 
alc`tuit de S. Pragano. 

• Werk uit Roemenie. Proz` (Proz` din Rom~nia), Manteau, 1968 
(B.{. Delavrancea, T. Arghezi, M. Sadoveanu, Mateiu Caragiale, Cezar 
Petrescu, Gib Mih`escu, Camil Petrescu, Zaharia Stancu, Marin Preda, 
Eugen Barbu, Pop Simion, D.R. Popescu, F`nu[ Neagu), mai mul]i 
traduc`tori, traduceri prin francez` [i englez`. 

• Roemenië. Verhalen van deze tijd, selec]ia [i postfa]a de Sorin 
Alexandrescu, Meulenhoff, 1988 (Mircea Eliade, {tefan B`nulescu, 
Titus Popovici, F`nu[ Neagu, Norman Manea, D. }epeneag, M. Nedelciu, 
Cristina Teodorescu). Traducerea Jan Willem Bos.
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voc`rile literaturii rom~ne \n 
patria fiec`ruia dintre noi. Cred 
c` aceast` \nt~lnire a consti-
tuit un mare imbold pentru 

noi to]i s` nu renun]`m \n eforturile 
noastre, chiar dac` de multe ori suc-
cesele sunt rare [i greu de ob]inut. Ca 
s` va dau un exemplu: colegul meu Jan 
Mysjkin are \n lucru o antologie de 
poezie rom~neasc` contemporan` tra-
dus` \n neerlandez`, \ns` editurile 
din Olanda [i Flandra (partea neer-
landezofon` a Belgiei) deocamdat` 
ezit` s` publice o asemenea carte.

De aceea cred c` programul ICR
de a subven]iona traducerile literare 
ajut` foarte mult. Dac` riscul finan-
ciar este par]ial acoperit, o editur` se 
va ar`ta mai dispus` s` publice o car-
te pe care o consider` interesant`, 
dar al c`rei succes comercial nu este 
asigurat. Antologia proasp`t ap`rut` 
la editura Atlas, care este punctul de 
plecare al discu]iei noastre, a fost 

sprijinit` de ICR [i sper ca \n viitorul 
apropiat programul s` deschid` [i 
alte u[i. Olanda, ca [i multe alte ]`ri, 
are de c~teva decenii un astfel de pro-
gram de subven]ionare a literaturii, 
care a contribuit mult la succesul lite-
raturii neerlandeze \n, de exemplu, 
Fran]a [i Germania.

Dar literatura olandez` c~t de mult 
este prezent` \n Rom~nia?

Sunt foarte invidios pe colegii mei 
care traduc din neerlandez` \n ro-
m~n`, pentru c` literatura olandez`
[i flamand` se bucur` de un mare in-
teres din partea publicului rom~n. Co-
legul [i prietenul meu, Gheorghe Nico-
laescu, profesor de neerlandez` la 
Universitatea din Bucure[ti, a publi-
cat \n ultimii ani o serie impresionan-
t` de traduceri, mai ales din literatu-
ra contemporan` din Olanda [i Bel-
gia. A [i reu[it s` formeze o t~n`r` ge-
nera]ie de traduc`tori, care au publi-
cat deja primele traduceri din neer-

landez`. Peste c~teva s`pt`m~ni, \m-
preun` cu profesorul Nicolaescu, voi 
monitoriza un atelier de traducere, or-
ganizat la Anvers \n mod special pen-
tru traduc`tori din neerlandez` \n ro-
m~n` [i... coreean`. Vor participa [ap-
te tineri rom~ni care doresc s` se spe-
cialize \n arta traducerii din neerlan-
dez`. Un succes inedit pentru litera-
tura neerlandez` [i un motiv pentru 
ICR din Olanda [i Belgia s` acorde o 
aten]ie deosebit` Rom~niei.

{i, fire[te, \ntrebarea clasic`: ce pro-
iecte de lucru ave]i?

Am mai multe proiecte, toate str~ns 
legate de Rom~nia. Editura Atlas,
care a publicat [i antologia Moderne
Roemeense verhalen, scoate o serie nu-
mit` „Declara]ii literare de dragoste“
\n care au ap`rut deja mai multe volu-
me, printre care Olanda mea, Belgia mea,
Istanbulul meu, Vinul meu, Buc`t`ria
mea italian` etc. Eu preg`tesc volumul 
România mea, care va fi o descriere cul-

tural-istoric`, subiectiv` [i fragmen-
tar`, a ]`rii \n jurul c`reia se \nv~rte 
via]a mea profesional`. Am scris deja 
o parte [i sper s-o termin \n decursul 
anului viitor. Tot la Atlas va ap`rea \n 
prim`vara lui 2009 o carte cu titlul 
provizoriu Suspect, pe care am scris-o 
despre dosarul meu de la Securitate. 
Anul trecut mi-am consultat dosarul 
la CNSAS, de la care am ob]inut [i o 
copie, [i a rezultat aceast` carte. |n iu-
nie a.c. a ap`rut la editura Pegasus
Dic]ionarul olandez-român (s-a optat 
pentru limba olandez`, [i nu neerlan-
dez`), la care am lucrat \mpreun` cu 
Wim van Eeden, Elisabeth van der 
Linden [i al]ii. Peste c~teva luni sper 
s` termin [i dic]ionarul român-neer-
landez, de data asta un proiect indivi-
dual. {i sper c` \n cur~nd m` voi apu-
ca de Orbitor de Mircea C`rt`rescu, 
un mare roman tradus deja \n mai 
multe limbi, care merit` f`r` \ndoial` 
[i o versiune neerlandez`.

Ne-am \nt~lnit \n toamna lui 2004, la 
New York, \n cafeneaua literar` KGB, 
c~nd am avut o lectur` din romanul la 
care scriu, fragmentul publicat \n anto-
logia scoas` de Words Without Borders.
Am aflat c` e[ti scriitoare. Tocmai aveau 
loc alegerile \n SUA [i tu ai scris chiar 
un articol foarte critic la adresa lui Bush, 
pe care eu nu am mai apucat s` \l public, 
erau ultimele mele luni de redactor-[ef 
al revistei 22. Atunci mi-ai spus c` te 
g~ndeai s` vii cu so]ul t`u \n Rom~nia, 
nu am dat prea mult` crezare pentru c` 
pe atunci vedeam doar oameni plec~nd, 
nu venind \n Rom~nia. Dar tu ai venit, 
spune-mi cum s-au petrecut lucrurile \n-
c~t o scriitoare new-yorkez` s` devin` 
scriitoare [i traduc`toare \n Bucure[ti.

Se \nt~mpl` destul de des ca cei 
din afar` s` ne vad` \ntr-un fel diferit 
dec~t ne vedem noi \n[ine. De pild`, 
new-yorkezii primesc mul]i musafiri 
din str`in`tate. Ei observ` particula-
rit`]i ale americanilor care nu se po-
trivesc tot timpul cu felul \n care noi 
ne vedem ori ne \n]elegem. Sigur c` 
facem eforturi mari s` le explic`m 
cum suntem noi de fapt, dar, \ntr-un 
fel, ce spun ei ne r`m~ne \n minte. 
Acela[i lucru mi s-a \nt~mplat [i mie 
\n cazul Rom~niei. Am remarcat [i \n-
]eles (m`car din exterior) toate as-
pectele negative despre care rom~nii 
mi-au povestit. Dar am observat [i 
alte caracteristici [i variante pozitive 
totu[i, care m-au atras. |n primul 
r~nd, era clar c` Rom~nia era \n pra-
gul moderniz`rii (chiar [i cu cei c~]iva 
escroci pe ici, pe colo) [i, ca o cultur` \n 
curs de dezvoltare, \]i ofer` o via]` pli-

n` de posibilit`]i. Asta mi-a pl`cut, mai 
ales fiindc` via]a cultural` a New 
York-ului dec`zuse \n perioada aceea. 
|n al doilea r~nd, mi s-a p`rut intere-
sant s` m` g`sesc \ntr-un mediu plin 
de contradic]ii [i paradoxuri precum 
Rom~nia. {tii cum sunt scriitorii... |n-
tr-adev`r, c~nd ne-am cunoscut pri-
ma oar` la barul KGB (renumit pen-
tru seri literare [i lans`ri de c`r]i), 
abia m` \ntorsesem la New York din-
tr-o c`l`torie \n Rom~nia [i m` g~n-
deam foarte serios cum ar fi s` tr`iesc 
\n Rom~nia.

Faptul c` am devenit traduc`toare 
\n Bucure[ti a fost o \nt~mplare. C~nd 
am venit aici, am \ncercat s` \nv`] lim-
ba, la fel ca orice imigrant. De altfel,
asta fac [i acum, fiind sigur` c` va r`-
m~ne un proiect permanent, mai ales 
c` via]a [i frumuse]ea limbii se reg`-
sesc \n expresiile ei suculente. |n orice 
caz, la scurt` vreme dup` sosirea mea 
aici, am avut ideea s` citesc c~teva bas-
me care mi-au pl`cut [i am avut ideea 
s` le traduc. |n inocen]a mea, am ar`-
tat traducerile lui Radu Popa, scriitor 
[i prieten de-al meu din New York. 
Radu a fost \nc~ntat [i le-a trimis mai 
departe lui Andrei Codrescu. |n fine, 
Andrei i-a povestit lui Julian Semilian, 
iar Julian mi-a scris \ntreb~nd dac` 
n-a[ vrea s` traduc romanul Corpuri
de iluminat al lui Stelian T`nase. A[a c` 
am citit romanul [i, pl`c~ndu-mi foar-
te mult, am decis s` m` apuc de trea-
b`. Un fragment din aceasta traduce-
re poate fi v`zut chiar acum la Exqui-
site Corpse, www.corpse.org, revista 
on-line editata de Andrei Codrescu.

Ai \nv`]at incredibil de repede rom~-
ne[te, dar mai ales incredibil de repede
ai devenit o prezen]` cunoscut` \n c~m-
pul cultural bucure[tean. Care este am-
bian]a ta de aici, cum ai intrat \n cercu-
rile culturale? Cum este mediul cultural 
rom~nesc \n raport cu cel pe care \l 
cuno[ti?

Trebuie s` spun c` am intrat \n cer-
curile culturale prin intermediul prie-
tenilor. |nainte de a veni \n Rom~nia, 
mergeam cu so]ul meu foarte des la 
Centrul Cultural Rom~n din New 
York. Pe-atunci, erau acolo numeroa-
se evenimente interculturale, foarte 
interesante, cu scriitori din lumea \n-
treag`. La Centrul Cultural ne-am \m-
prietenit cu Carmen Firan, scriitoare 
[i impresar cultural, [i, gra]ie ei, ne-am 
\nt~lnit cu al]ii, inclusiv cu dragul no-
stru prieten, care nu mai este printre 
noi, Petre Rado. Ceea ce este impor-
tant de men]ionat aici este c` rom~nii 
din State r`m~n \n leg`tur` cu via]a 
literar` de aici, din ]ar`. Prietenii 
mei rom~ni erau [i sunt foarte gene-
ro[i \n a te prezenta celorlal]i [i astfel 
am f`cut multe cuno[tin]e „transat-
lantice“, at~t scriitori rom~ni, c~t [i 
traduc`tori din diverse alte ]`ri.

Da, faci parte deja din echipa Observa-
torului, spune-mi care este partea din ac-
tivitatea lui care \]i revine, pe care ai pro-
pus-o, pe care o realizezi?

Acum lucrez la un proiect nou al 
Observatorului, the Observer Translation 
Project / Proiectul de Traducere al revis-
tei Observator cultural. Proiectul exist`Proiectul exist` 
datorita generozit`]ii [i implic`rii lui 
Carmen Mu[at. Ideea este de a pre-

zenta literatura rom~n` \n str`in`ta-
te prin Internet. Vom avea un autor-
pilot (ori doi, atunci c~nd vom avea 
noroc s` facem un num`r dublu) \n 
fiecare lun`, tradus \n [apte limbi: 
englez`, francez`, german`, italian`, 
olandez`, polonez` [i spaniol`. Vom 
pune pe site tot felul de materiale cri-
tice, biobibliografice, precum [i ecouri 
critice [i prezent`ri de istorie literar` 
rom~n`, mai ales din istoria recent` 
ori contemporan`. Fragmentele din 
autorii-pilot vor fi traduse \n toate 
cele [apte limbi, precum [i articolele 
critice introductive. Vor exista, \n 
plus, [i fragmente traduse \ntr-o sin-
gur` limb` ori \n dou` sau trei, la op-
]iunea traduc`torilor. |n momentul 
de fa]`, traducerea este foarte à la 
mode \n Vest. A[adar, cred c` este unA[adar, cred c` este un 
moment foarte potrivit pentru acest 
exerci]iu. Suntem mul]umi]i de \ncu-
raj`rile pe care le-am primit din par-
tea lui Words Without Borders, the Re-
view of Contemporary Fiction, Context,
Signandsight, The Exquisite Corpse,
Absinthe [i Transcript.

Cum \]i merge cu scrisul propriu? 
Am v`zut multe de c~nd tr`iesc \n 

Rom~nia – intelectuali, ]`rani, taxi-
metri[ti, politicieni, instalatori, o \n-
treag` lume de personaje. Abia acum 
m` simt preg`tit` s` scriu despre sau 
din experien]ele mele. E posibil s` m` 
fi rom~nizat [i eu pu]in de c~nd sunt 
aici. Rom~nii sunt cam fatali[ti [i 
cred c` am devenit pu]in [i eu. Chiar 
ieri am descoperit c` destinul este, de 
fapt, subiectul romanului la care lu-
crez acum.

JEAN HARRIS

Traduc`toare \n Bucure[ti
Jean Harris, directoarea Proiectului de Traducere al Obser-

vatorului cultural, este o romancier` [i eseist` care, \n prezent,
locuie[te la Bucure[ti. Cel mai recent roman al sau esteCel mai recent roman al sau este 
Diffidence (Spuyten Duyvil, 2004). A tradus în limba englez`
at~t basme rom~ne[ti, c~t [i poezie [i fic]iune rom~neasc`.
De]ine doctoratul în literatura american` [i cea britanic`
acordat de Rutgers University din SUA. A publicat fic]iune,
critic` literar` [i studii psihanalitice, dintre care R`d`cinile 
Artificiului. Un studiu asupra creativit~]ii literareUn studiu asupra creativit~]ii literare (Human Sciences 
Press, 1981) [i Doctorul cu un singur ochi. Originile psihologice 
ale operei lui Freud (Jason Aronson, 1984), ambele scrise 
împreun` cu Jay Harris. Este co-redactor al edi]iei engleze 
online a Observatorului cultural. A publicat articole despre 
arta traducerii, printre care Observatorul st` de vorb` cu 

Michael Moore, Andrei Codrescu, Julian Semilian [i Carmen 
Firan [i Scurt ghid al literaturii rom~ne pentru publicul american.
Împreun` cu Constantin Virgil B`nescu a tradus în limba 
englez` o por]iune a romanului Iarna b`rba]ilor/Winter of the 
Men de {tefan B`nulescu care va fi publicat \n num`rul 1 al 
Proiectului de Traducere al Observatorului cultural. Aceast` tra-Aceast` tra-
ducere a fost premiat` de International Center for Writing
and Translation at the University of California, Irvine 2007-
2008.

Printre proiectele actuale ale scriitoarei se num`r` tra-
ducerea romanului Corpuri de Iluminat/Dark Bodies al lui Ste-
lian T`nase, c~t [i compilarea unei antologii de literatur` ro-
m~n` contemporan` pentru revista Absinthe din SUA, \n se-
ria intitulat` New European Writing.



Nr. 10 (73)10 5 august literatura rom~n` \n lume

CARMEN MU{AT

De noi depinde 
s` ne facem cunoscu]i

Cum v-a venit ideea Proiectului de 
Traducere al Observatorului cultural?

Ideea de a promova literatura ro-
m~n` \n afara ]`rii o aveam, cred, de 
foarte mult` vreme. Ea a prins \ns` 
contur tot mai ferm dup` vizita mea \n 
Polonia, din septembrie 2005 – c~nd, 
la invita]ia Institutului Cultural Polo-
nez, am avut ocazia s` v`d cum fac po-
lonezii acest lucru – [i dup` \nt~lnirea 
fast` cu Jean Harris, al c`rei entuzi-
asm pentru cultura noastr` [i a c`rei 
energie pentru finalizarea unui pro-
iect sunt realmente contagioase. Am 
pornit \nt~i cu postarea pe site-ul Ob-
servatorului cultural a unor rezumate, \n 
englez` [i \n francez`, a principalelor 
articole din revist`. Apoi, dat fiind in-
teresul lui Jean pentru operele scriito-
rilor rom~ni, din care ea traduce deja, 
m-am g~ndit c` am putea \ncerca s` 
form`m o echip` de traduc`tori na-
tivi, pentru mai multe limbi str`ine, 
care s` traduc` regulat fragmente din 
operele acestora, dar [i opinii critice, 
eseuri despre literatura rom~n` etc. 

Cum va ar`ta site-ul [i c~nd va deve-
ni func]ional?

Ini]ial am crezut c` o structur` de 
blog va fi suficient` pentru ceea ce ne 
doream. Am constatat ulterior c` vrem, 
de fapt, mult mai mult dec~t at~t, c` 
ne dorim s` realiz`m o baz` de date 
consistent`, iar blogul nu oferea facili-

t`]ile de care noi aveam nevoie. Am 
vorbit atunci cu echipa de la SoftHost,
care a reconstruit site-ul revistei noas-
tre, s` realizeze un site func]ional, prie-
tenos, u[or de accesat [i care s` func-
]ioneze, \n primul r~nd, ca o baz` de 
date pentru to]i cei interesa]i s` ci-
teasc` literatur` rom~n` \ntr-o limb` 
str`in` [i s` afle informa]ii despre 
scriitorii rom~ni. Site-ul nostru va fi 
destinat, \n principal, editorilor, re-
dactorilor, criticilor [i scriitorilor str`-
ini. Cu unii dintre ace[tia avem deja 
contacte [i am stabilit parteneriate. 
Ceea ce mi s-a p`rut extraordinar a 
fost reac]ia entuziast` cu care au \n-
t~mpinat proiectul nostru, dovad` c` 
interesul pentru literatura rom~n` 
exist` \n afar` [i c` de noi depinde s` 
ne facem cunoscu]i. Cu ajutorul celor 
de la SoftHost – profesioni[ti impeca-
bili, c`rora le sunt recunosc`toare pen-
tru modul \n care au \n]eles s` se im-
plice [i s` ne sus]in` – sper`m ca pes-
te o lun`, adic` la \nceputul lui septem-
brie, s` devenim vizibili online.

Ce rezultate a[tepta]i?
Sper \ntr-un dialog autentic cu par-

tenerii no[tri din exterior, sper ca, \n 
acest mod, s` oferim scriitorilor rom~ni 
[ansa de a fi citi]i – \n primul r~nd – 
de cei care, \n afara ]`rii, au posibilita-
tea de a-i publica. Proiectul Observato-
rului cultural \[i propune s` intermedie-
ze difuzarea operelor literare rom~-
ne[ti \n str`in`tate. Noi nu vom publi-
ca dec~t fragmente din aceste opere, 
astfel \nc~t posibilii editori str`ini in-
teresa]i de ceea ce vor citi pe site-ul 
nostru – care va con]ine, \n afara frag-
mentelor literare traduse [i eseuri cri-
tice, date biobibliografice, informa]ii 
despre traducerile din literatura ro-

m~n` ap`rute deja [i despre prezen]e-
le scriitorilor no[tri \n lume, ecouri 
ale acestora etc. – s` contacteze ulterior 
editurile rom~ne[ti care de]in dreptu-
rile de copyright, ICR-ul care are pro-
grame de finan]are a traducerilor [i, 
de ce nu, pe autorii \n[i[i. Repet, reac-
]iile pe care le-am primit p~n` acum 
din partea partenerilor no[tri din afa-
r` m` \ndrept`]esc s` fiu optimist`.

Ce leg`tur` exist` \ntre revist` [i 
acest proiect [i cum vede]i rela]ia cu ICR?

Leg`tura \ntre Observator cultural
[i acest proiect este una direct`: sus]i-
nem proiectul de traduceri nu doar 
din punct de vedere logistic, ci ne im-
plic`m [i \n selectarea autorilor [i a 
operelor din care vor fi traduse frag-
mente. Evident, nu vom putea ie[i si-
multan cu to]i autorii pe care-i avem \n 
vedere. Site-ul nostru va fi \mbog`]it 
permanent, va fi actualizat mereu, 
iar \n afara autorilor-pilot – tradu[i, 
adic`, \n toate cele [apte limbi, cu ace-
la[i fragment – vor exista, la propu-
nerile traduc`torilor, [i alte texte, [i 
al]i autori. Sper`m ca, \n scurt timp, 
s` putem oferi o baz` de date din care 
s` nu lipseasc` informa]iile necesare 
despre literatura rom~n`. Ne vom con-
centra aten]ia asupra acelor autori 
care nu au beneficiat p~n` acum de 
vreo traducere \ntr-o limb` str`in`, 
de[i valoarea operei lor este incontes-
tabil` (cum ar fi Mircea Horia Simio-
nescu, Mircea Nedelciu, {tefan Ago-
pian, R`zvan Petrescu [.a.), dar [i asu-
pra autorilor din care s-a tradus rela-
tiv pu]in (Gheorghe Cr`ciun, Stelian 
T`nase, Gabriela Adame[teanu, Flo-
rina Ilis etc.) [i, nu \n ultimul r~nd, 
asupra autorilor tineri, care au debu-
tat cu dreptul (Adrian Chivu este un 

astfel de exemplu). Nu ne propunem 
s` promov`m edituri, ci autori. Pen-
tru c` nu vrem s` batem la u[i deschise 
deja, nu vom posta traduceri din c`r]i 
deja publicate de editurile str`ine, dar 
vom men]iona \n dreptul numelui fie-
c`rui autor traducerile ap`rute ([i vom 
pune, desigur, copertele acestor c`r]i). 
Nimic nu se poate face dintr-odat`,
totul este de f`cut [i, \n acest sens, 
cred c` eforturile noastre trebuie s` fie 
convergente. Criteriul nostru absolut 
este valoarea c`r]ii [i capacitatea aces-
teia de a st~rni interesul publicului 
str`in. Avem scriitori foarte buni – unii 
au avut [ansa de a fi deja tradu[i, 
al]ii nu – [i cred c`, dac` putem dema-
ra ceva \n acest sens, atunci ar fi imo-
ral s` nu o facem. Cred c` ini]iativa 
ICR de a sus]ine traducerile din lite-
ratura rom~n` este extrem de impor-
tant`, iar rezultatele nu au \nt~rziat 
s` apar`. De altfel, pe site-ul nostru 
va exista un link c`tre Centrul C`r]ii
[i c`tre proiectele ICR, pentru c` mi 
se pare esen]ial s` sus]inem ceea ce 
deja exist` [i s` \ncerc`m, pe c~t posi-
bil, s` contribuim \mpreun` la promo-
varea literaturii rom~ne. Nu ne propu-
nem s` lu`m noi totul de la cap`t [i 
nici s` ne asum`m priorit`]i sau merite 
absolute. Sunt foarte multe lucruri pe 
care le putem face \mpreun`, colabo-
r~nd cu toate institu]iile interesate s` 
promoveze valori, [i nu doar interese 
de grup. ICR a dovedit, \n ultimii trei 
ani, c` este o astfel de institu]ie, are 
proiecte de anvergur` [i logistica ne-
cesar` pentru a le duce la bun sf~r[it. 
Nu ne propunem s` facem concuren]` 
acestor proiecte, ci s` contribuim, cu 
mijloacele noastre, la difuzarea litera-
turii rom~ne \n afara ]`rii. 

Pe 20 iulie 2008, la Var[ovia, a avut loc, \n ca-la Var[ovia, a avut loc, \n ca-
drul Festivalului Interna]ional „Warsaw Summer
Jazz Days“, o zi dedicat` integral jazzului 
rom~nesc. Invita]i au fost muzicienii Marius Popp 
[i Ozana Barabancea. Evenimentul a reprezintat 
cea de-a doua participare a unor muzicieni din 
Rom~nia la Festival, dup` ce anul trecut ICR
Var[ovia a organizat un weekend de jazz rom~nesc 
cu Teodora Enache, Mircea Tiberian, Liviu Butoi, 
Vlaicu Golcea [i Bucharest AV.

Festivalul „Warsaw Summer Jazz Days“ este 
cel mai important festival de gen din Polonia, re-
nume c~[tigat at~t prin calitatea invita]ilor, c~t [i 
prin anvergura evenimentelor. Organizatorul s`u, 
excentricul animator Mariusz Adamiak, este cel 
mai puternic promotor de jazz din ]ar`. Concertele, 
care se desf`[oar` de-a lungul unei luni, \n aer liber 
sau \n cele mai bune cluburi ale capitalei, sunt 
sus]inute de nume cunoscute ale jazzului mondial, 
iar printre invita]ii speciali se num`r` de fiecare 
dat` c~nt`re]i de jazz legendari. Anul acesta, Fes-
tivalul ajunge la cea de-a [aptesprezecea edi]ie, iar 
invita]ii sunt pe m`sura momentului: Alicia Keys, 
Pat Metheny, cvartetul Branford Marsalis, cvarte-

tul Charlie Haden [i Bobby McFerrin Duets.
Marius Popp este un cunoscut pianist, profesor 

[i compozitor rom~n. Dup` studii de arhitectur` la 
Institutul „Ion Mincu“„Ion Mincu“Ion Mincu“ din Bucure[ti, a \nceput s` 
se remarce prin concerte [i \nregistr`ri radio. De-a 
lungul carierei sale a participat la numeroase fes-
tivaluri rom~ne[ti [i interna]ionale, precum festi-
valurile de jazz de la San Sebastian, Var[ovia, Lju-
bljana [i Praga. A colaborat cu muzicieni cunoscu]i A colaborat cu muzicieni cunoscu]i 
de jazz precum Lionel Hampton, Aura Urziceanu, 
Art Farmer, Slide Hampton, Johnny Griffin [i 
Barney Kessell. A ob]inut numeroase premii, prin-
tre care Premiul Asocia]iei Compozitorilor, Pre-
miul UNITER [i Premiul Criticilor de Muzic`.
Este autorul primului manual de jazz publicat \n 
Rom~nia.

Artist` a Operei Rom~ne, Ozana Barabancea [i-a 
descoperit talentul pentru jazz al`turi de profesori 
precum Anca Parghel, Edmond Deda sau Marius 
Popp. Absolvent` a Academiei de Arte „Luceaf`rul“
din Bucure[ti, Ozana Barabancea a ob]inut, \n 
1998, Premiul special al juriului la Festivalul „CD 
Jazz Napocensis“ din Cluj, iar \n 2002 Premiul re-
vistei Actualitatea Muzical`.

Zi rom~neasc` la „Warsaw Summer Jazz Days“ 
cu Marius Popp [i Ozana Barabancea

Liric` rom~neasc` \ntr-o publica]ie 
berlinez`

Ca efect concret al recentei \nt~lniri organiza-
te la Berlin de c`tre Institutul Cultural Rom~n 
„Titu Maiorescu“, sub titlul Amprenta lucrurilor – 
Imagini [i poezie din Rom~nia [i Germania, un gru-
paj de poezii ale celor trei cunoscu]i autori 
rom~ni – Grete Tartler, Floarea }u]uianu [i 
R`zvan }upa, participan]i la evenimentul de la 
ICR Berlin – a ap`rut \n traducere german` \n 
suplimentul de cultur` MOE Kultur Newsletter edi-
tat de Platforma JOE a Funda]iei Robert Bosch
(Kulturveranstaltungen aus Mittel-und Ost Euro-
pa in Berlin-Brandenburg). Traducerile sunt sem-
nate de Al. {ahighian, Grete Tartler [i Gh. Pas-
cu.

Suplimentul de cultur` susmen]ionat mai 
con]ine link-uri c`tre evenimente de anvergur` 
din diverse ]`ri ale Europei Centrale [i de Est, pre-
cum [i utile informa]ii de c`l`torie pentru aceast` 
zon` a Europei, inclusiv Rom~nia. Publica]ia poa-Publica]ia poa-
te fi consultat` pe Internet la adresa www.moe-
kultur.de.
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FLORIN BICAN

Traducerea este forma 
perfect` de lectur`

|n doi ani de c~nd e[ti aici, ai devenit 
un nume reper pentru programele de sus]i-
nere a culturii rom~ne \n str`in`tate. Ai 
venit, din c~te [tiu, ca s` organizezi bur-
sele [i cursurile de traduc`tori. Spune-
mi te rog cum s-au petrecut lucrurile, de 
ce era nevoie de aceste programe [i c~t 
de greu a fost s` le demarezi.

Cei doi ani se vor face trei peste câ-
teva luni. Privind \n urm` cu onesti-
tate, pot doar s` constat c` lucrurile 
s-au petrecut a[a cum au vrut ele – 
iar dac` au ie[it bine, este o dovad` 
c` sosise momentul ca aceste progra-
me s` fie demarate. S-a manifestat 
aici fenomenul cunoscut \n limba en-
glez` sub numele de serendipity. |n 
limba rom~n` nu exist` un cuvânt 
echivalent, dar profit de ocazie s`-l in-
troduc: serendipitate... Este vorba de 
jocul unor factori dispara]i care se 
conjug` aleator pentru a genera efec-
te pozitive \n situa]ii de obicei critice. 
Statistic vorbind, situa]ia traduceri-
lor din literatura român` era critic`, 
iar programele Institutului Cultural 
Român au f`cut spectaculos de mult 
pentru a remedia situa]ia. Acest gen 
de programe pentru traducerea litera-
turii române \n str`in`tate sunt nece-
sare pentru c` \nc` nu s-au inventat 
traduc`tori-robo]i care s` poat` face 
fa]` onorabil unei traduceri de rutin`, 
dar`mite unei traduceri literare. O 
alt` posibilitate de a ne propaga lite-
ratura ar fi fost predarea masiv` a 
limbii române \n str`in`tate pân` 
când un procent suficient de mare al 
popula]iei de acolo ar fi cunoscut-o su-
ficient de bine pentru a citi [i aprecia 
literatura român` \n original. Un ata-
re demers ar fi ridicat \ns` insurmon-
tabile probleme de ordin logistic. A[a 
c` ne-am gândit s` inocul`m literatu-
ra român` \n doze mici unor subiec]i 
selec]iona]i ad-hoc [i s` l`s`m seren-
dipitatea s` se manifeste. Un aseme-
nea proiect prezint` avantajul de a fi 
realizabil \ntr-o m`sur` mult mai 
mare decât robo]ii-traduc`tori [i cam-
pania lingvistic` despre care vorbeam 
mai devreme. S-a dat a[adar sfoar`-n 
]ar` – sfori \n ]`ri, mai exact – pentru 
atragerea unor viitori traduc`tori, 
purt`tori [i diseminatori de literatur` 
român` chiar din ]`rile private de 
aceast` literatur`. Mi s-a p`rut tot-
deauna ciudat c` cei care deplâng pri-
mii faptul c` literatura român` nu 
este tradus` \n str`in`tate par a fi toc-
mai cei care ar putea-o citi la fel de 
bine [i \n original. N-am auzit astfel 
de plângeri venind din partea unor po-
ten]iali beneficiari mondiali ai unor 
traduceri din literatura român`. M-am 
\ntrebat chiar de ce s` fie tradus` li-

teratura român` \n alte limbi, dac` 
acolo nimeni nu plânge dup` ea. Sin-
gurul motiv obiectiv-respectabil mi se 
pare cel invocat de c`tre George Mal-
lory pentru ascensiunea Everestului 
– pentru c` exist`. Iar literatura ro-
m~n`, fie c`-i tradus` sau nu, exist` 
– [i \nc` bine. Iat` de ce ini]iativa In-
stitutului Cultural Român de a oferi 
unor traduc`tori din alte spa]ii ling-
vistice [ansa de a se forma [i de a lu-
cra \n spa]iul care a generat [i gene-
reaz` literatura român` mi se pare de 
dou` ori generoas`: o dat` fa]` de tra-
duc`torii \n cauz` [i publicul lor ]int` 
c`ruia \i faciliteaz` accesul la o litera-
tur` care altfel i s-ar refuza, [i o dat` 
fa]` de mult [i pe nedrept marginali-
zata literatur` român`, care cap`t` 
astfel posibilitatea s` se defineasc` \n-
tr-un context mai amplu, ca s` nu zic 
global. Ceea ce nu \nseamn` c` tradu-
cerea valideaz` opera [i nici c` fluen-
]a traduc`torului \n limba-]int` vali-
deaz` automat traducerea. Dac` va-
loarea nu exist` din start, traducerea 
nu i-o poate conferi, de[i teoretic opera 
tradus` poate fi superioar` originalu-
lui. M` \ndoiesc \ns` c` s-a n`scut, sau 
se va na[te, traduc`torul care s` fac` 
bici din opera poetic` a lui A. Toma.

Ce diferen]` este \ntre bursele junior 
[i senior? Cui se adreseaz`? 

Bursele ICR pentru traduc`tori se 
adreseaz` atât traduc`torilor profesio-
ni[ti, cât [i celor \n formare. Statutul 
de profesionist presupune publicarea 
anterioar` a unor traduceri din litera-
tura român` sau un contract \ncheiat 
\n acest sens cu o editur` str`in`. Be-
neficiarii acestui tip de burse au ast-
fel posibilitatea s` lucreze lini[ti]i [i 
s` se documenteze la fa]a locului, 
dac` traducerea ridic` probleme de 
documetare. Ca s` nu mai vorbim de 
posibilitatea de a consulta direct au-
torul... La aceast` sec]iune se ofer` 
anual [apte burse, solicitantul pu-
tând s` opteze pentru o perioad` de o 
lun` sau dou`. Traduc`torii \n forma-
re vin \n dou` serii de câte zece bursi-
eri pentru o perioad` care \ncepând 
din acest an s-a redus de la trei la 
dou` luni: mai – iunie [i octombrie – 
noiembrie. |n acest timp ei locuiesc \n-

tr-un fel de cantonament la Comple-
xul Mogo[oaia, unde au loc o mare 
parte dintre cursurile care li se ofer`, 
precum [i \ntâlnirile cu scriitorii dis-
cuta]i. Cursurile constau dintr-o serie 
de discu]ii cu caracter introductiv pe 
marginea teoriei [i practicii traduce-
rii, \nso]ite de sesiuni de analiz` de 
text \n vederea traducerii. Pe m`sur` 
ce bursierii se fixeaz` asupra unui 
text [i se angajeaz` \n traducerea lui 
efectiv` – fie ca exerci]iu, fie ca pream-
bul al unui proiect concret – m` \ntâl-
nesc cu ei pentru consulta]ii individu-
ale care uneori se pot prelungi pe par-
cursul câtorva ore. |ntre timp ceilal]i 
citesc sau lucreaz` pe cont propriu, 
discut`, se plimb` prin parcul palatu-
lui sau ies pe teren pentru a contacta 
popula]ia local` din Mogo[oaia – o ex-
perien]` cel mai adesea benefic` din 
punct de vedere uman [i lingvistic. 
Ceea ce nu \nseamn` c` st`m tot tim-
pul la Mogo[oaia. Un microbuz pus la 
dispozi]ie de c`tre ICR ne asigur` zil-
nic transportul la Bucure[ti, unde 
bursierii au acces la via]a cultural` [i 
monden` a Capitalei – de[i unii, ani-
ma]i de un sim] antropologic mai in-
tens, prefer` discoteca din Dârza. Li-
teratura român` este abordat` sin-
cronic \n cadrul unor cursuri ]inute 
de Lumini]a Marcu [i Paul Cernat. 
La aceste cursuri autorii prezenta]i 
sunt plasa]i \n contextul general al li-
teraturii române, dar se discut` \n 
principal autori cu care bursierii se 
pot \ntâlni [i dezvolta rela]ii persona-
le. Acest gen de rela]ii s-au dovedit 
inestimabile pentru o traducere op-
tim`. |n plus, traduc`torii \n formare 
se \ntâlnesc cu editori, frecventeaz` 
cursuri de literatur` român` la Uni-
versitate, colaboreaz` cu catedrele 
facult`]ilor unde se predau limbile 
din ]`rile lor, merg la muzee, specta-
cole, expozi]ii, restaurante, discoteci, 
chefuri... Au fost cazuri când traduc`-
tori care ar fi putut veni ca profesio-
ni[ti au preferat s` se integreze unei 
serii de traduc`tori \n formare, pen-
tru a beneficia de contactele care se 
faciliteaz` astfel, dar [i de atmosfera 
de tab`r`. Au fost [i situa]ii \n care 
fo[ti traduc`tori \n formare au reve-

nit ca profesioni[ti – de exemplu tra-

care a primit \n aceast` prim`var` o 
burs` de profesionist pentru a termi-
na traducerea romanelor Degete mici
de Filip Florian [i B`iu]eii de Filip Flo-
rian [i Matei Florian, la care a \nce-
put s` lucreze \n toamna lui 2006, 
când a venit ca traduc`tor \n formare. 
Ambele romane urmeaz` s` fie publi-
cate \n Polonia \nainte de sfâr[itul 
acestui an. O conjunctur` favorabil` 
a fost anul acesta [i prezen]a aproape 
simultan` la Mogo[oaia a trei tradu-
c`tori profesioni[ti – \n afar` de Szy-

Csejka (Germania), recent distins pen-
tru traducerea primului volum al Or-
bitorului lui C`rt`rescu cu prestigiosul 
premiu al funda]iei Nordrhein West-
fallen, [i Patrick Camiller (Marea 
Britanie), care printre cele aproxima-
tiv optzeci de c`r]i traduse – nu toate 
din limba român` – semneaz` [i mult 
elogiatele traduceri ale Jurnalului lui 
Mihail Sebastian [i ale unor romane 
de Dumitru }epeneag. Stagiul petre-
cut la Mogo[oaia de ace[ti traduc`tori 
de marc` a coincis cu prezen]a acolo a 
grupei de traduc`tori \n formare, pri-
lej cu care profesioni[tii au contribuit 
sistematic la ini]ierea novicilor, pu-
nându-se astfel [i bazele unor colabo-
r`ri viitoare. O sesiune de burse nu se 
termin` odat` cu plecarea bursierilor 
pe la casele lor. Atât autorii cu care lu-
creaz`, cât [i fo[tii lor profesori men-
]in leg`tura cu ei pe Internet. La rân-
dul meu \mi continui [i eu sesiunile 
de consulta]ii cu fo[tii bursieri tot pe 
aceast` cale – activitate care ia am-
ploare de la o serie la alta. {i nu pu-
]ini au fost bursierii care au revenit 
pe cont propriu \n România \n leg`-
tur` cu traducerile la care lucreaz`.

Care au fost dificult`]ile? Dar reu[i-
tele?

|nainte chiar de rezultatele con-
cretizate \n c`r]i traduse [i publicate 
\n str`in`tate, a[ spune c` marea reu-
[it` a programului ICR de burse pen-
tru traduc`tori este re]eaua de rela]ii 
interpersonale stabilite, o re]ea \n con-

N. 29 martie 1956, Bucure[ti • Universitatea Bucure[ti,
Facultatea de limbi [i literaturi str`ine, Sec]ia englez`-rus`, 
absolvit` cu licen]a: The Expressive Recurrence of Water in the 
Works of James Joyce (1976–’80) • profesor de limba rus` la 
{coala General` Mih`ile[ti, Giurgiu (1980–’83); traduc`tor,
organizator cursuri de limba englez` la Institutul de Cerce-
t`ri [i Proiect`ri pentru Gospod`rirea Apelor (1983–’90); se-
cretar pentru probleme de pres` [i rela]ii interna]ionale la 
Uniunea Scriitorilor din Rom~nia (1990–’93); secretar literar, 
Teatrul de Comedie, Bucure[ti (1991–’92); conferin]e sus]i-
nute ca invitat al Universit`]ii din Augsburg (1992); invitat al 
United States Information Agency pentru a vizita diverse uni-
versit`]i [i institu]ii culturale din Statele Unite [i pentru o 
serie de \nt~lniri cu scriitori americani (1993); asistent, Ca-
tedra de limba englez`, Universitatea Bucure[ti (1993–’95) • 
din 1995, stabilit în Germania, Augsburg: profesor de limba 
rom~n` pentru speciali[tii trupelor americane sta]ionate în 
Augsburg (1996); profesor de limba englez` la Kolping Aka-
demie [i Volkshochschule, Augsburg, Bayrische Aussenhan-
delakademie, München (196–2001); profesor de englez` la 
Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell, München (2001–2005); 
coordonatorul programului ICR pentru preg`tirea tinerilor 
traduc`tori str`ini în vederea traducerii scriitorilor rom~ni 
în limbi str`ine (2006–2008) • Traduceri din limba englez` \n 
limba rom~n`: Proz`: Angela Lambert, Love among the single 

classes (roman). Poezie: Lewis Carroll, The Hunting of The 
Snark, Jon Silkin, John Betjeman, Robert Frost etc. • Tradu-
ceri din limba rom~n` în limba englez`: Description of a struggle
(antologie de proz` est-european`, Picador/Vintage, 1994): 
Mircea C`rt`rescu, {tefan Agopian, George Cu[narencu;
poezie rom~n` contemporan` pentru publica]ii din Marea 
Britanie [i Statele Unite (Mircea Dinescu, Ana Blandiana,
{tefan Augustin Doina[, Mariana Marin, Florin Iaru); poe-
zie, proz`, eseuri pentru revistele Institutului Cultural Ro-
m~n, The Golden Bough [i Plural (Dimitrie Cantemir, Ioan 
Budai-Deleanu, Anton Pann, George Bacovia, Tudor Ar-
ghezi, George Top~rceanu, Miron Radu Paraschivescu, Leo-
nid Dimov, Ion Barbu, Gellu Naum, Virgil Mazilescu, Ion 
Creang`, Mihai Eminescu, Ion Slavici, Marin Preda, George 
C`linescu, Mircea C`rt`rescu, Mircea Nedelciu, Bedros Hora-
sangian, Daniel B`nulescu, {tefan Agopian, Nicolae Mano-
lescu, Andrei Ple[u, Horia-Roman Patapievici etc.) Traduce-
rea în englez` a versurilor alchimice ale lui Alexander von 
Bernus; a C`r]ii cu Apolodor de Gellu Naum, a unor fragmente 
din romanul B`iu]eii de Filip [i Matei Florian [i din N`scut în 
URSS de Vasile Ernu • A mai publicat articole [i eseuri pe 
teme cultural-politice în periodice rom~ne[ti, britanice [i 
americane (Dilema Veche, 22, The Spectator, The National Re-
view, Index on Censorship, Scotland on Sunday etc.) [i volumul 
C~ntice m~rl`ne[ti, 2007, Editura Humanitas

(Continuare \n pag. 12)
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tinu` expansiune, care tinde s` de-
vin` o foarte eficient` ma[in` de pro-
movare a literaturii române \n str`i-
n`tate. Aceast` re]ea reprezint` [i un 
excelent teren pe care s` se poat` ma-
nifesta serendipitatea – doar a[a se 
poate explica faptul c` prin cei apro-
ximativ patruzeci de bursieri \n for-
mare veni]i \n ultimii doi ani sunt \n 
curs de traducere [i publicare aproxi-
mativ treizeci de titluri, \n afara apa-
ri]iilor \n periodice. Iar num`rul lor 
este \n cre[tere. E de a[teptat ca pe 
baza apari]iilor s` urmeze noi solici-
t`ri. Sper s` identific`m [i s` form`m 
\n continuare traduc`tori care s` fac` 
fa]` acestor solicit`ri, precum [i solici-
t`rilor din spa]ii lingvistice \nc` nea-
bordate. A[ introduce aici un exemplu 
de reu[it`: Ileana Pop din Italia, so-
sit` ca traduc`tor \n formare \n seria 
de bursieri din aceast` prim`var`, a 
venit chitit` s` traduc` \n italian` 
cartea Lilianei Corobca Un an \n para-
dis. Dup` ce, \n timpul stagiului, a con-
vins mai toat` grupa s-o citeasc` [i s` 
traduc` fragmente din ea, a reu[it s` 
conving` [i o editur` italian`, cu ai 
c`rei reprezentan]i s-a \ntâlnit la 
Bookfest, s` o publice. Aceea[i editur` 
[i-a exprimat interesul fa]` de al]i 
doisprezece autori recomanda]i de 
Ileana, care face [i oficii de agent lite-
rar voluntar \n Italia [i Spania. Bine\n-
]eles c` reu[itele actuale nu pot fi atri-
buite exclusiv traduc`torilor. La nive-
lul ICR func]ioneaz` deja ni[te siner-
gii prin intermediul celorlalte progra-
me care promoveaz` literatura ro-
mân` \n str`in`tate: Translation and 
Publication Support, 20 Authors, Pu-
blishing Romania. Institutele cultu-
rale române din str`in`tate contribu-
ie substan]ial prin personalul lor la 
promovarea literaturii române. Parti-
ciparea ICR la t~rgurile interna]iona-
le de carte este de asemenea un in-
strument redutabil de promovare. Nu 
m` pot ab]ine s` nu remarc c` tradu-
c`torii no[tri \n formare sunt impli-
ca]i activ [i entuziast \n toate aceste 
activit`]i. E drept c` asemenea activi-
t`]i necesit` o finan]are consistent`, 
iar dispari]ia sau chiar diminuarea 
fondurilor alocate derul`rii lor ar 
avea efecte catastrofale, anulând din-
tr-o lovitur` credibilitatea de care am 
ajuns s` ne bucur`m. Dar prefer s` 
nu m` gândesc la asta.

Cum g`se[ti Rom~nia dup` 2 ani de 
stat aici? Ce ai v`zut? Ce mai vrei s` vezi? 

Nu am lipsit din ]ar` decât vreo 15 
ani, pe parcursul c`rora am revenit 
suficient de des ca s` pot ]ine pasul 
cu transform`rile care, indiscutabil, 
au avut loc. România pare ireversibil 
racordat` la un circuit interna]ional 
al valorilor, pe care \l \mbog`]e[te cu 
o identitate proprie. Faptul c` sun-
tem \nc` la \nceputul afirm`rii gene-
reaz` un zel care uneori tinde s` sca-
pe de sub control. Dar preocuparea de 
a ar`ta lumii de ce suntem \n stare 
nu este neap`rat un lucru r`u. Am tot 
v`zut prin ziarele pe care le citesc pa-
sagerii metroului bucure[tean – eu 
unul sunt alergic la pres` de când ne 
puneau \n armat` s-o citim cu for]a – 
titluri care semnaleaz` triumfal ca-
zuri de pozi]ionare a României \n con-
[tiin]a mondial`. Se consemneaz` 
acolo cu mândrie performan]ele unor 
oameni – o dat` era vorba [i de ni[te 
cai – din România, care – citez din me-
morie – au uimit, \nsp`imântat, \nne-

bunit, impresionat, emo]ionat, cutre-
murat zone neromâne[ti – Europa, 
Occidentul, Canada, America. Ei bine, 
a[ vrea s` v`d \ntr-o zi acolo un titlu 
care s` anun]e cu litere mari, dar 
mari de tot, c` un scriitor sau o scrii-
toare din România a uimit, \nsp`i-
mântat, \nnebunit, impresionat, emo-
]ionat, cutremurat restul lumii...

Din c~te s-a anun]at, tocmai te-ai 
ocupat de o \nt~lnire cu o agen]ie din 
Turcia. Cum au decurs lucrurile, ce re-
zultate a[tep]i? 

|ntâlnirea din Turcia a fost organi-
zat` de c`tre ICR Istanbul la sugestia 
[i cu ajutorul doamnei Nermin Mollao-

lu, directoarea agen]iei literare Ka-
lem. Domnul profesor doctor Mihai 
Maxim, directorul ICR Istanbul, [i 
doamna Magda Cr`ciun, coordonator 
de proiect, care se ocup` de promova-
rea literaturii române \n zon`, au 
preg`tit \mpreun` cu doamna Mollao-

lu un workshop de traduceri literare 
combinat cu o serie de vizite la edituri 
reprezentative din Istanbul. A deve-
nit evident c` \n Turcia exist` intere-
sul de a cunoa[te [i de a consuma lite-
ratura român`. |n plus, exist` [i po-
ten]ialii traduc`tori, forma]i sau \n 
curs de formare, chiar dac` româna 
nu este obiect de studiu \n universit`-
]ile de acolo. Meritul este al minorit`-
]ii turce din România... Cei cu care 
am discutat a primit e[antioane de li-
teratur` român` traduse \n englez` 
[i a[teapt` \n continuare materiale si-
milare traduse \n limbi de circula]ie 
sau \n turc`, de[i ar prefera s` por-
neasc` de la un produs finit \n en-
glez`, francez` sau german` atunci 
când iau o decizie editorial`. Pân` 
una-alta, a[tept ca cel pu]in dou` 
traduc`toare \n limba turc` s` vin` \n 
aceast` toamn` la Bucure[ti ca bursie-
re ale programului ICR pentru tradu-
c`tori \n formare. V`zând cât de coor-
donat lucreaz` acolo traduc`torii, edi-
torii, agen]ii literari [i ICR Istanbul,
sper ca serendipitatea s` se manifes-
te cât de curând [i \n for]`...

Alte implic`ri \n activitatea ICR. Fun-
da]iile partenere (cea a lui Mircea Dines-
cu).

Implic`rile sunt \n multe cazuri 
spontane. Doamna Doina Mândru, di-
rectorul Complexului Palatele Brânco-
vene[ti, ne asigur`, de exemplu, \n ca-
drul unui parteneriat cu ICR, cazarea 
gratuit` la Mogo[oaia [i accesul neli-
mitat la s`lile de curs de acolo. Iar \n-
cepând cu seria din aceast` prim`-
var`, bursierii beneficiaz` [i de mas` 
gratuit` – mic dejun [i cin` –, ca ex-
presie pur` a simpatiei de care se bu-
cur` acest program. Parteneriatul cu 
Funda]ia pentru Poezie Mircea Di-
nescu a fost [i el rezultatul unei sim-
patii spontane. Mircea Dinescu ne 
pune la dispozi]ie conacul s`u de la 
Cetate, unde ne retragem cam o s`p-
t`mân` s` lucr`m la traduceri, s` di-
sec`m câte un scriitor pe care \l lu`m 
cu noi la pachet, \n volum [i \n trup, 
[i s` ne bucur`m de r`sf`]ul gastro-
nomic [i nu numai, oferit de poetul-
agricultor, cum se prezint` Mircea Di-
nescu bursierilor. Exist` [i parteneri-
ate conturate mai difuz, ca de pild` 
cel cu Muzeul }`ranului Român. Vizi-
tele acolo s-au soldat pe parcursul 
mai multor serii cu apropierea de an-
gaja]ii muzeului, scriitorii C`lin Tor-
san [i Cosmin Manolache, cu care se-
rii succesive de bursieri s-au \mprie-

tenit [i continu` s` p`streze leg`tura, 
unii dintre ei contribuind chiar la Ca-
ietele publicate de M}R. Nu [tiu dac` 
aici s-ar putea vorbi de un parteneriat, 
dar bursierii no[tri sunt invita]i con-
stan]i ai postului de radio România
Cultural. Editurile Polirom [i Huma-
nitas s-au implicat la rândul lor \n 
acest program, furnizându-le bursie-
rilor c`r]i gratuite. {i tare m-a[ bucu-
ra s` v`d [i alte edituri procedând la fel 
– bursierii \[i cump`r` c`r]i ca dispe-
ra]ii [i bursele lor sunt totu[i limita-
te... Mai exist  ̀un fel de parteneriat, neo-
ficial, pe care n-a[ vrea s`-l omit: re-
staurantul zis „M`cel`rie” din Mogo[oa-
ia, frecventat asiduu de bursierii neve-
getarieni. Unii dintre ei, chiar [i când 
revin \n România doar pentru câteva
zile, nu rateaz` o vizit` la M`cel`rie.

Ce s-ar mai putea face? Fondurile sunt 
suficiente ?

Sunt, f`r` \ndoial`, lucruri care ar 
mai trebui f`cute. Dar necesitatea lor 
devine evident` pe m`sur` ce avan-
seaz` programul [i depinde foarte 
mult de structura fiec`rei grupe. Dac` 
ne p`str`m deschiderea [i flexibilita-
tea – [i dac` fondurile se vor alinia la 
provoc`rile cu care ne confrunt`m, 
iar legisla]ia \n baza c`reia func]io-
neaz` ICR nu va frâna acest proces –, 
sunt sigur c` vom putea face tot ce tre-
buie f`cut pentru ca acest program s` 
ating` o productivitate maxim`. Pro-
gramul trebuie l`sat, stimulat chiar, 
s` se dezvolte. Aceasta ar putea presu-
pune la un moment dat fonduri supli-
mentare. M` gândesc la facilitarea re-
venirii fo[tilor bursieri \n România [i 
\n afara stagiilor de burse prev`zute, 
pentru proiecte de traducere indivi-
duale care nu se \ncadreaz` \n progra-
mele existente, dar [i pentru work-
shop-uri la care s` se \ntâlneasc` cu 
colegii lor din alte serii, pentru a avea 
schimburi de opinii, care pân` acum 
s-au dovedit foarte productive \n ela-
borarea unor strategii de promovare.

Tu \nsu]i e[ti un traduc`tor excelent.
Poveste[te experien]a ta anterioar` ICR
[i proiectele actuale, sper s` mai ai timp 
pentru ele. 

Faptul c` sunt traduc`tor – \]i mul-
]umesc pentru acordarea calificativu-
lui „excelent“ – se datoreaz` unui in-
stinct care, sincer s` fiu, nu [tiu cum 
s-a declan[at. |n mod ciudat, acest in-
stinct se manifest` mai degrab` vis-
à-vis de textele \n limba român`, pe 
care simt o pornire necontrolabil` de 
a le traduce \n englez` – indiferent de 
text. Pân` [i la Cetate, ascultând un 
taraf de l`utari, m-am surprins \ncer-

când s` g`sesc un echivalent englez 
conving`tor pentru versurile lor. Tra-
ducerea instinctiv` \n englez` este 
boal` veche la mine – dateaz` cam de 
pe vremea când am \nceput s` visez \n 
englez`, asta se \ntâmpla pe la sfâr[i-
tul liceului... Sper c` traducerile mele 
au mai evoluat \ntre timp, de[i tot-
deauna au fost ca mesajele lansate de 
naufragia]i \n sticle. Nu aveau un 
„adrisant“ precis. Dar am descoperit 
cu aceast` ocazie c` traducerea este 
forma perfect` de lectur` [i, pân` \n 
ziua de azi, chiar dac` nu a[tern ni-
mic pe hârtie, abordez tot ceea ce ci-
tesc ca pe un text de tradus. Am cola-
borat cu patim` la publica]iile ICR
The Golden Bough [i Plural, cu tradu-
ceri \n englez` de la Ioan Budai De-
leanu la Leonid Dimov, de la Cante-
mir [i Creang` la C`rt`rescu [i C`lin 
Torsan. |n 1993 mi-au ap`rut primele 
traduceri din literatura român` \n 
antologia Description of a Struggle, pu-
blicat` de editurile Picador (Marea 
Britanie) [i Vintage (Statele Unite). 
Pentru traducerile \n limba român` 
m` simt atras de textele imposibile, 
cum ar fi Lewis Carroll, The Hunting 
of the Snark, sau T.S. Eliot, Old Pos-
sum’s Book of Practical Cats. Trecând 
la proiecte, am terminat traducerea 
C`r]ii cu Apolodor a lui Gellu Naum [i 
caut o editur` interesat`... Dar proiec-
tele sunt o tem` la care nici nu \n-
dr`znesc s` m` gândesc, pentru c` 
m` deprim` din cauza lipsei de timp. 
Lucrez la traducerea }iganiadei lui 
Budai Deleanu [i la Cânticele ]ig`ne[ti
ale lui Miron Radu Paraschivescu. 
Editura Dalkey Archives din Statele 
Unite m-a acceptat ca traduc`tor cu 
statut de vorbitor nativ. Sper s`-mi 
apar` la ei traducerea prozelor scurte 
ale lui Lucian Dan Teodorovici. |m-
preun` cu Jean Harris am \nceput s` 
lucr`m la traducerea Derapajului lui 
Ion Manolescu, tot pentru Dalkey Ar-
chives. Tot cu ea voi lucra la traduce-
rea prozei lui {tefan B`nulescu din 
volumul Iarna b`rba]ilor. {i proiecte a[ 
mai avea, dar m` tem c` s-o-nsera... 
Cum spuneam, din cauza contrac]iei 
timpului, simpla lor enumerare m` in-
dispune. Parafrazându-l pe poet, mai 
c`-mi vine s` zic ah, de ce n-am zece 
vie]i, s` te traduc, literatur`... De ace-
ea, ca s` m-asigur c` literatura va fi 
cât de cât tradus`, prefer s` ajut la 
mobilizarea [i instruirea unor trupe 
de traduc`tori. 

Grupajul de la pag. 8-12 este realizat de 

Gabriela Adame[teanu

Traducerea este forma perfect`...

Traduceri din c`r]ile Anei Blandiana
|n Italia [i Spania au ap`rut dou` noi traduceri ale 

c`r]ii de nuvele fantastice Proiecte de trecut de Ana Blandi-
ana.

Traducerea italian`, Progetti per il passato e altri racconti,
precum [i postfa]a [i notele edi]iei sunt semnate de Marco 
Cugno, unul dintre marii exege]i ai literaturii rom~ne, [i 
a ap`rut zilele trecute la editura Anfora din Milano.

Traducerea spaniol`, Proyectos de pasado, a ap`rut la 
editura Periferica, fiind semnat` de Viorica P~tea (c`reia 
îi apar]in, de asemenea, postfa]a [i notele) [i de profeso-
rul Fernando Sanchez Miret.

Nuvelele fantastice din cartea Pro-
iecte de trecut au mai ap`rut, sub acest titlu sau sub titlul 
Imita]ie de co[mar, în numeroase edi]ii integrale în Germa-
nia (1988, 1990, 1993, 1996), Ungaria (1990), Olanda 
(1992), Norvegia (1995), Portugalia (2005), iar \n edi]ii se-
lective în Rusia (1987), Estonia (1988) [i Fran]a (1992).

Nuvela care d` titlul volumului (Proiecte de trecut) [i 
care a reu[it s` apar` în 1982, de[i descria (sub forma 
prozei fantastice) deport`rile din B`r`gan, st`, de aseme-
nea, la baza unui scenariu care a fost selec]ionat în iarna 
trecut` la concursul organizat de Centrul Na]ional al Ci-
nematografiei.

(Urmare din pag. 11)
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Expozi]ia Against Nature the Hybrid Forms of Modern 
Sculpture, organizat` de Institutul Henry Moore din 
Leeds în colaborare cu Institutele de Sculptur` Museum 
Beelden aan Zee din Scheveningen [i Gerhard-Marcks- 
Haus din Bremen [i itinerat` în perioada februarie–
decembrie 2008, a fost g~ndit` de cei doi curatori, 
Stephen Feeke [i Jon Wood, ca o prezentare succint` 
a modului în care formele metamorfice [i fantastice 
au stimulat imagina]ia arti[tilor de la sf~r[itul seco-
lului al XIX-lea [i de la începuturile „sculpturii mo-
derne“. Institutul Henry Moore este unul dintre cele 
mai importante centre pentru studierea sculpturii în 
Marea Britanie, iar muzeele din Scheveningen [i Bre-
men sunt, de asemenea, reputate institute de sculp-
tur` interna]ionale cu colec]ii foarte valoroase din Olan-
da [i Germania. Interesul curatorilor pentru disemina-
rea preocup`rilor lor în alte centre specializate are re-
levan]` în contextul reevalu`rii începuturilor sculptu-
rii moderne. 

Titlul expozi]iei este, de fapt, titlul romanului scri-
itorului J.-K. Huysmans, din 1884, intitulat A Rebours
(Against Nature), care înf`]i[eaz` experien]ele artifici-
ale ale antieroului simbolist Duc Jean Floressas des 
Esseintes. Printre inven]iile decorate, animate [i ex-
trem de violent colorate din cartea lui Huysmans, dou` 
sculpturi prind via]` cu ajutorul unui ventriloc: un 
sfinx de marmur` neagr` [i o himer` de teracot`. Pla-
sate în obscuritatea lugubr` [i funest` a camerei, cele 
dou` sculpturi dialogheaz` cu voci guturale, mai mult 
sau mai pu]in clare, dar profunde, venite dintr-o alt` 
lume, sfid~nd limitele [i capacit`]ile de expresie ale 
sculpturii. Prin pl`smuirile lui halucinante romancie-
rul ne propune o recreare [i o reg~ndire semantic` [i 
epistemologic` a realului [i imaginarului. Astfel, pre-
zen]a celor trei himere – Himera, Himera Apei, Himera
P`m~ntului – ale sculptorului rom~n Dimitrie Paciu-
rea, din patrimoniul Muzeului Na]ional de Art` al 
Rom~niei, nu ni se pare \nt~mpl`toare, iar dialogul 
propus de curatori printr-o scenografie extrem de ela-
borat`, cu jocuri dramatice de umbre [i lumini, care 
are ca protagoni[ti cele dou` lucr`ri, Îngerul [i Demo-
nul, ale sculptorului Thomas Theodor Heine, nu face 
dec~t s` pun` în scen` subiectul romanului [i s` evi-
den]ieze dualitatea concretului. 

Selectarea lucr`rilor a necesitat mult timp, fiecare 
curator implicat în preg`tirea expozi]iei c`ut~nd s` 

pun` în eviden]` lucr`rile de sculptur` cele mai re-
prezentative pentru domeniile lor de cercetare – sim-
bolismul [i suprarealismul – [i s` creeze un discurs 
artistic coerent, menit s` arate felul în care sculptura 
s-a eliberat de figura uman` [i a înlocuit-o cu forme 
vegetale, animale [i mecanice. Sculptorii europeni, în 
secolele al XIX-lea [i al XX-lea, au respins normele 
clasice realiste în favoarea unor noi viziuni a c`ror 

existen]` se revendica din lumea imagina]iei, prezen-
t~nd ca alternativ` la fiin]a uman` la expozi]iile sa-
loanelor oficiale: sfinc[i, himere, satiri, centauri, gri-
foni, sirene. Expozi]ia, b~ntuit` de sculpturi cu crea-
turi hibride care reinventeaz` fiin]a uman`, formele 
lumii animale [i vegetale, prezint` evolu]ia bestiariu-
lui modern [i contemporan, precum [i modul în care 
procesele tradi]ionale ale sculpturii au fost înc`rcate 
cu semnifica]ii metaforice, permi]~nd sculpturii s` do-
b~ndeasc` statutul de domeniu privilegiat al meta-
morfozei.

Coexisten]a realului cu imaginarul, prezen]a aces-

tuia în doze mai mici sau mai mari \n lucr`rile expuse 
[i adaptarea formelor imaginare la limbajul sculptu-
ral naturalist au generat apari]ia \n expozi]ie a trei 
grupuri de sculpturi: Creaturi metamorfice, Mon[trii mo-
derni [i Hortisculptur`.

Primul grup, populat cu creaturi care apar]in lu-
mii terestre – semnate de arti[ti ca Fernand Khnopff, 
Thomas Theodor Heine, Pierre Roche, George Minne, 
Umberto Boccioni, André Masson [i Dimitrie Paciu-
rea –, apeleaz` la surse literare simboliste contami-
nate de mituri cre[tine [i clasice din folclorul euro-
pean. Inspirate de simbolismul picturilor lui Gustav 
Moreau (pe care l-a înt~lnit la Paris) [i de folclorul po-
pular rom~nesc, Dimitrie Paciurea, în anii 1919–
1928, s-a refugiat în lumea imagina]iei, a recurs la 
forme hibride [i a realizat numeroase himere. Notabi-
le sunt pentru crea]ia artistului din ace[ti ani Himera
P`m~ntului, Himera Apei [i Himera V`zduhului.

Al doilea grup, Mon[trii moderni, reprezint` crea-
turi mitologice – precum Centaurul lui Antoine Bour-
delle, Tors din metal de Jacob Epstein, Imposibil III de 
Maria Martins, Studiu dup` natur` de Louise Bourgeois 
[i P`stor de Germaine Richier – care populeaz` imagi-
narul colectiv, creeaz` ni[te tipare atemporale [i se re-
fer`, în egal` m`sur`, la trecut, prezent [i viitor. Evo-
lu]ia [tiin]ei [i tehnologiei a creat în lumea modern` 
noi mituri menite s` le înlocuiasc` pe cele vechi [i s` 
transforme pl`smuirile hibride antice (centaur [i 
sfinx) în f`pturi halucinante care, de[i încearc` s` imi-
te f`ptura uman`, nu mai au nici o leg`tur` cu realita-
tea (robo]i). 

Ultimul grup, Hortisculptura, con]ine pl`smuiri hi-
bride care apar]in at~t regnului animal, c~t [i celui 
vegetal [i evolueaz` pe vertical`, unind cerul [i p`-
m~ntul, capabile de o ve[nic` reinventare [i reconfi-
gurare – ca Asparagusul lui Max Ernst, Cactusul lui Julio 
Gonzales sau Floarea-Soarelui a lui Isamu Noguchi. 
Pentru Huysmans, horticultura a fost modul de mani-
festare prin excelen]` a creativit`]ii umane, prin in-
terven]iile directe ale imagina]iei în realitatea încon-
jur`toare [i crearea de noi specii. Influen]a Art-Nou-
veau-ului a f`cut posibil` reinventarea fiin]ei umane 
prin combinarea formelor acesteia cu cele ale lumii ve-
getale, într-o multitudine de formule uneori nonfigu-
rative [i alteori totemice [i înzestrarea acesteia cu ca-
litatea de semn abstract al unei scrieri universale.

Conjugarea realit`]ii [i a fic]iunii într-un discurs 
expozi]ional unic, încercarea de redefinire a termenu-
lui de realitate prin prisma aspectului s`u duplicitar 
[i reunirea unui secol de sculptur` european` confer` 
acestui eveniment cultural [i artistic o însemn`tate 
deosebit` pentru istoria artei europene, dar [i pentru 
istoria artei rom~ne[ti, prin reconsiderarea operei lui 
Dimitrie Paciurea la nivel interna]ional.

Trei dintre piesele volumului de tea-
tru scurt al Savianei St`nescu au fost 
traduse din limba englez`, celelalte au 
fost scrise \n limba rom~n`. Traduc~nd
piesele respective spre publicare \n edi-
]ia preg`tit` de Iulia Popovici la Editu-
ra Cartea Rom~neasc`, am avut ocazia
s`-mi confirm impresia despre modul
Savianei St`nescu de a utiliza instru-
mentul special [i specific al noii ei limbi 
de expresie, engleza: ea scrie \n limba en-
glez` ca un ]inta[ de elit` al esen]ei cu-
vintelor. Cuvinte pe care autoarea le 
alege cu un sim] acut al actualit`]ii. Cu 
o ureche infailibil` pentru oralitatea de 
ultim` or`, sclipind \n toate nuan]ele [i 
diversitatea momentului. De[i relativ 
nou instalat` \n orizontul acestei limbi, 
scriitoarea are capacitatea de a utiliza 
energia, dinamica, plasticitatea [i po-
ten]ialul sintetic al englezei cu at~ta efi-
cien]` dramatic` [i precizie, \nc~t aceas-
t` calitate este observat` [i admirat` 
chiar de vorbitorii nativi, de autorit`]i 
ale teatrului american contemporan. S` 
se datoreze aceast` performan]` chiar 
faptului c` limba este privit` de str`in 
cu un ochi proasp`t [i f`r` prejudecat`,
care vede dincolo de oxizii instala]i \n 
secole de utilizare? Probabil c` da. Exis-
t` exemple clasice: Joseph Conrad, polo-
nezul, \n literatura britanic`; Emil Cio-

ran, rom~nul admirat pentru stilul s`u 
\n limba francez` (teren at~t de exclu-
siv...). Exemplele f`r` \ndoial` c` se \n-
mul]esc \n zilele noastre.

Cheia secret` este, desigur – talen-
tul. Energia exploziv` [i directe]ea pe 
care le [tim din paginile Savianei St`-
nescu \n limba rom~n` [i-au g`sit \n 
noua limb` [i ambian]` expresiv` un te-
ren propice pentru a evolua. Modul \n 
care ea \[i construie[te acum scrierile 
dramatice este unul profesionist, perfec-
]ionist, prin care autoarea modeleaz` 
dramatic substan]a intens`, parado-
xal`, ludic`, ironic`, pasionat` pe care o 
pune \n pagin`/\n scen`. Saviana St`nes-
cu [i-a asumat un fel de a fi creator \n 
care nici un aspect nu este l`sat la voia 
\nt~mpl`rii, fiecare cuv~nt [i silab` sunt 
\nc`rcate de for]` [i multifunc]ionalita-
te \n economia piesei. Autoarea nu tra-
duce realitatea, ci transfer`, aduce aces-
te lucruri adev`rate \n fa]a noastr`, atin-
g~ndu-le cu m~inile goale [i privind cu 
ochii deschi[i, de aproape, de foarte aproa-
pe, din`untru – f`r` team` [i sfial` c` 
materia vie]ii este prea fierbinte, prea \n-
ghe]at`, aspr` ori t`ioas`. Ea ne face s` 
auzim cuv~ntul exact, sunetul momen-
tului, al personajului, la fel de firesc [i 
de propriu ca [i respira]ia. Un aseme-
nea fel de expresie ajunge quasi-intra-

ductibil. Sau doar par]ial traductibil. 
Versiunile pieselor scrise \n englez`

au fost traduse de mine [i comentate \m-
preun` cu autoarea, care nu a dorit s` 
le traduc` ea \ns`[i: autotraducerea r`-
m~ne una dintre cele mai dificile, frus-
trante sau chiar imposibile \ntreprin-
deri. Numai cei care \ncearc  ̀[tiu aceasta. 
Paginile \n traducere sunt ni[te cópii care 
dau, sper`m, o c~t mai exact  ̀idee despre
original. Al`turi de piesele \n limba ro-
m~n`, ele ofer` un desen interesant al 
evolu]iei artistice a autoarei care acum 
este acas` pe dou` continente. 

S` observ`m c` engleza [i rom~na di-
fer` structural [i ca ritm al rostirii, cu-
vintele rom~ne[ti au de principiu un 
corp sonor mai amplu. Exist` [i alte dife-
ren]e, de exemplu, engleza cere, chiar [i 
\n forme eliptice, mai mult` precizie de-
c~t rom~na (un anumit halou de impre-
cizie este natural limbii rom~ne, avem 
modul nostru de a decoda ceea ce este im-
plicit, sub\n]eles, fuzzy...) – ca s` nu mai 
vorbim despre elementele de ambian]` 
material` ale actualit`]ii \ntr-un loc 
dat, care nu \ntotdeauna se pot echiva-
la. De altfel, av~nd \n vedere c` engleza 
este probabil limba cea mai dinamic` 
din lume \n acest moment [i ne este 
at~t de prezent` prin Internet, muzic`, 
film etc., noi rom~nii, ca at~]ia al]ii, am 

adoptat cuvintele ca atare – fiindc` ne 
sunt utile! – ceea ce se vede [i \n versiunea 
rom~neasc  ̀a pieselor americane ale Sa-
vianei St`nescu. 

Dar \n traducerile din volumul de 
fa]`, dincolo de raportul dintre englez`
[i rom~n`, semnificativ este, a[a cum 
spuneam, modul particular \n care Sa-
viana St`nescu lucreaz` asupra sub-
stan]ei esen]iale a limbii: asemenea poe-
]ilor – dar nu poetiz~nd, ci \n context dra-
matic. Sunt momente \n care cuv~ntul
ei pare s`-[i fi apropiat spa]iul din jur, 
absorbindu-[i halourile \n propriul nu-
cleu intensificat, esen]ializat ca \ntr-un
ciclotron, un accelerator de particule. Un 
asemenea sens al energiei [i vie]ii, un 
astfel de sunet nu pot fi totalmente acas` 
dec~t \n limba primei rostiri. 

Cu at~t mai bine! Cu at~t mai potri-
vit [i mai actual, \n lumea globaliz`rii 
noastre. Saviana St`nescu este \n acest 
fel profund acas` [i aici, [i peste ocean, \n 
New York-ul care este el \nsu[i un fel 
de ciclotron cultural. 

Antologia teatral` a autoarei cuprin-
de ani [i vie]i, rezoneaz` \n spa]iul vast 
a dou` continente [i un ocean.

(Cuv~ntul traduc`torului la 
volumul Savianei St`nescu \n curs de 
apari]ie la Cartea Rom~neasc`, 2008)

IOANA IERONIM

Via]a ireductibil` a cuvintelor

ALINA SKULTETY

Forme de sculptur` modern`

Dimitrie Paciurea, Himera P`m~ntului
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Lucrarea de fa]` face parte dintr-o cercetare mai 
ampl` despre influen]a Europei Centrale asupra re-
pertoriului muzical din saloanele bucure[tene. M` 
axez pe prima jum`tate a secolului al XIX-lea, c~nd 
societ`]ile balcanice au \nceput s` se deschid` spre 
Occident, ca urmare a r`zboiului de independen]` din 
Grecia (1821).

Leg`turile dintre ambian]a rom~neasc` [i muzica 
Europei Centrale nu sunt tratate din perspectiv` uni-
lateral`, ci ca parte a unui proces dinamic, complex, 
cu multiple influen]e, care s-a manifestat cu o inten-
sitate deosebit` pe teritoriul Rom~niei. Prin urmare, 
voi avea \n vedere experien]a societ`]ilor moldo-vala-
he cu diverse alte culturi.

|n acest scop, este necesar` o analiz` a structurii 
etnice, dar [i a mobilit`]ii aristocra]iei rom~ne – ca 
public consumator de muzic`. Influen]ele str`ine au 
jucat un rol important \n via]a muzical` rom~neasc` 
a acelor vremuri. De exemplu, influen]a italian` [i 
cea francez` \n teatrul muzical; influen]a profesorilor 
de muzic` [i a directorilor muzicali din Austria, Ger-
mania [i Boemia; influen]a greceasc` [i cea turceasc` 
\n muzica religioas` [i popular`. Voi \ncerca s` explic 
toate acestea folosind trei criterii:

1) structura multietnic` a ora[elor moldo-valahe, 
inclusiv a aristocra]iei – a[a-zi[ii „boieri“ cu tr`s`turi-
le lor burgheze;

2) via]a cosmopolit` a „boierilor“, marcat` de c`l`-
torii [i contacte frecvente cu str`in`tatea;

3) activitatea muzicienilor str`ini care lucrau ca 
profesori particulari pentru familiile din Rom~nia; \n 
aceast` calitate ei au contribuit nu doar la transferul 
de practici muzicale occidentale, ci [i la influen]area 
gusturilor locale.

Particularit`]i structurale ale 
aristocra]iei moldo-valahe \n prima 
jum`tate a secolului al XIX-lea

Una dintre tr`s`turile caracteristice ale nobilimii 
moldo-valahe este structura sa heterogen` din punct 
de vedere etnic [i social. |n continuare, voi explica 
cele dou` caracteristici:

1) Flexibilitatea grani]elor sociale
Toate persoanele scutite de plata impozitelor prove-

neau din r~ndul boierimii. Acest privilegiu nu era 
unul ereditar. De el se bucurau membrii guvernului, 
dar [i func]ionarii de stat mai m`run]i, precum [i 
unele grade militare. Statutul de boier era determi-
nat at~t pe linie patern`, c~t [i prin de]inerea de bu-
nuri de diferite categorii: exista marea aristocra]ie 
(aproximativ 8,4 % din popula]ie \n Moldova [i, respec-
tiv, 2,2% \n }ara Rom~neasc`, potrivit unei estim`ri 
dat~nd din 1859), precum [i boierii de categoria a 2-a 
sau a 3-a („boierna[i“), ace[tia din urm` de origine 
burghez` sau ]`r`neasc`.

2) Heterogenitatea etnic`
Nucleul marii nobilimi era alc`tuit din 20–30 de 

familii care, de-a lungul secolelor al XVII-lea [i al 
XVIII-lea au asimilat, prin c`s`torie, numero[i aristo-
cra]i provenind din Albania, Serbia [i Grecia. Acestea 
includeau vechile familii rom~ne[ti, a[a-numita „aris-
tocra]ie autohton`“, care \ntre]inea rela]ii foarte 
str~nse cu Constantinopolul [i ]`rile din Balcani. |n 
timpul [i dup` ocupa]iile ruse[ti (din 1806–1812, 
1829–1834, 1853–1854), rela]iile de familie s-au ex-
tins, asimil~nd reprezentan]i ai nobilimii [i armatei 
ruse.

Comercian]ii avu]i [i bancherii se num`rau prin-
tre membrii aristocra]iei urbane, dar ace[tia nu aveau 
statutul de „boieri“ (prin urmare, nu erau scuti]i de 
plata taxelor). Majoritatea apar]ineau familiilor de 
negustori greci, arom~ni (cunoscu]i [i ca macedo-ro-
m~ni, arum~ni sau vlahi), armeni sau evrei, to]i 
av~nd numeroase leg`turi \n str`in`tate.

Acest amestec oriental-balcanic s-a extins [i asu-
pra clasei de mijloc [i chiar a clasei inferioare a Bucu-
re[tilor. Grupuri de bulgari, albanezi, ru[i, greci, ar-
meni [i evrei lucrau ca me[te[ugari [i negustori. |n 
acela[i timp, [i-au f`cut apari]ia adev`rate colonii ve-
nind din Occident: germani, austrieci, francezi, italieni 
[i elve]ieni lucrau \n meserii necesit~nd calific`ri din-
tre cele mai diverse.

3) Modul de via]` cosmopolit

Aceast` perioad` a cunoscut o intensificare \n ceea 
ce prive[te comunicarea rom~nilor cu cercuri din Oc-
cident, similare din punct de vedere al statutului: di-
ploma]i, burghezia implicat` \n via]a politic`, intelec-
tuali, arti[ti, ceea ce a dus la o cre[tere a asimil`rii 
influen]elor occidentale \n cultura rom~n`. De exem-
plu, \ntrunirile private reprezentau metode eficiente 
de r`sp~ndire a ideilor liberale. Oaspe]i valahi [i mol-
doveni sunt tot mai des \nt~lni]i \n saloanele parizie-
ne, iar mobilitatea acestora [i numeroasele contacte 
pe care ei le stabilesc a dus la crearea unor leg`turi 
cu re]ele sociale dintre cele mai \ndep`rtate. Totoda-
t`, socializarea „de salon“ a devenit o obi[nuin]` pen-
tru ora[e precum Bucure[ti [i Ia[i – ambian]a acesto-
ra dezv`luind similitudini cu saloanele burgheze ale 
Europei, p`str~nd \ns` o amprent` local`: „eclectis-
mul multietnic“ men]ionat mai devreme.

Muzica Occidentului [i apari]ia pie]ei 
muzicale din Sud-Estul Europei

Muzica occidental` era un „produs cultural“ rela-
tiv nou pentru publicul rom~nesc. Familiile cu o situa-
]ie material` bun` \[i deschideau saloanele pentru 
oaspe]i de seam`, angajau muzicieni str`ini ca tutori 
sau profesori de muzic` [i luau ei \n[i[i lec]ii de pian, 
harp`, flaut sau vioar`. 

Existau pu]ine [coli de muzic` publice. Astfel, 
p~n` \n 1850, educa]ia muzical` era accesibil` doar 
unui cerc relativ restr~ns, care \[i putea permite s` 
pl`teasc` profesori de muzic` particulari. Av~nd \n ve-
dere c` muzica se preda, de cele mai multe ori, \n par-
ticular [i c` nu se afla printre materiile [colare obi[-
nuite, a \nceput s` se dezvolte o pia]` pentru profeso-
rii de muzic` str`ini. Posturile importante erau ocu-
pate, \n mare parte, de muzicieni provenind din Impe-
riul Habsburgic, ca [i din regiunile cu o popula]ie ma-
joritar` de origine rom~n`, ca Transilvania sau Buco-
vina. O parte dintre aceia care predau lec]ii de muzic` 
particulare aveau s` ocupe, ulterior, posturi de diri-
jori ai teatrelor muzicale sau ai ansamblurilor muzi-
cale militare, \n ora[e precum Bucure[ti, Ia[i sau Cra-
iova. Printre ace[tia se num`r`: austriecii Johann 
Andreas Wachmann [i Ludwig Wiest, Carol Mikuli 
(n`scut la Cern`u]i), Alexander Flechtenmacher, un 
saxon din Transilvania, cu studii la Viena, Heinrich 
Ehrlich (de asemenea, cu studii muzicale la Viena) [i 
František (Franz, Franµois) Ruszitzki, din Boemia.

Una dintre materiile prime ale „pie]ei“ muzicale, 
chiar [i pentru aristocra]ie, era \n continuare muzica 
ecletic-indigen` pentru divertisment: un amestec de 
stiluri european, rom~nesc [i turcesc, cu elemente de 
muzic` ]ig`neasc`. Ansamblurile de muzicieni profe-
sioni[ti, majoritatea ]igani, ac]ionau ca un fel de „co-
nexiuni“ \ntre straturile urbane [i formele etnice de 
practic` muzical`. Repertoriul lor consta din compozi-

]ii originale, cu o v~n` „oriental`“, muzic` folcloric` [i 
piese la mod` \n Europa, cum ar fi roman]ele sau ariile 
de operet`. Dup` cum se [tie, nu era un repertoriu fix; 
dimpotriv`, acesta se \mbog`]ea, adesea, cu elemente 
religioase sau mondene, elevate sau populare [.a.m.d.

Muzica heterogen`: oglind` a diversit`]ii 
sociale [i a pluralismului etnic

|n albumul intitulat Musique orientale. 42 Chansons 
et Danses Moldaves, Valaques, Grecs et Turques [...], al lui 
Franz Ruszitski (Ia[i, 1834), ritmurile melodice „orien-
talizate“ sunt evidente, acest tip de muzic` fiind ceva 
obi[nuit \n saloanele rom~ne[ti ale vremii. Cu toate 
acestea, astfel de armonii reprezint` crea]ii hibride, 
la limita tradi]iilor muzicale \ntre Orient [i Occident, 

dar [i reflec]ii ale unei societ`]i de consum aflate \n 
tranzi]ie.

Exist` c~teva motive pentru multitudinea de melo-
dii cu accente orientale prezente \n saloanele rom~-
ne[ti:

• tonurile orientale reflectau varietatea etnic` a 
popula]iei urbane; majoritatea locuitorilor Bucure[-
tiului erau familiariza]i cu acest gen de sunete \nc` 
din copil`rie, \n func]ie de categoria social` din care 
f`ceau parte;

• nu existau, \nc`, delimit`ri clare \ntre muzica 
popular` local` folosit` pentru divertisment [i muzi-
ca occidental` „cultivat`“ a saloanelor;

• c~ntecele erotice apar]in~nd muzicii ]ig`ne[ti re-
prezentau repertoriul de baz` al piani[tilor diletan]i; 

• introducerea acestor melodii \n saloane era o 
garan]ie a succesului lor comercial;

• \n anii 1840, c~ntecele ]iganilor [i ale grupurilor 
similare au c`p`tat denumirea de „melodii na]ionale“ 
[i au \nceput s` fie interpretate \n saloane, din ra]iuni 
patriotice.

Compozitorii din Europa Central` care activau pe 
teritoriile rom~ne[ti erau obliga]i s` introduc` \n mu-
zica lor elemente orientale, pentru a satisface gustul 
publicului. Spre deosebire de acestea, s` examin`m 
un album de salon ap`rut la Paris, \n 1836, intitulat 
Mélodies orientales, al compozitorului Félicien David. 
Aici observ`m diferen]e uimitoare \n modul de perce-
pere a Orientului \n Europa de Est [i Occidental` 
(chiar dac`, din punct de vedere cultural-istoric, aces-
tea sunt perfect explicabile). David folose[te pu]ine 
elemente orientale \n piesele sale cu nume orientale – 
un conservatorism ce poate fi explicat, \n parte, prin-
tr-o concesie f`cut` gustului public parizian. Prin ur-
mare, el a creat un model „oriental“ care a confirmat 
a[tept`rile „urechilor occidentalilor“. Ruszitski a pro-
cedat la fel atunci c~nd, pentru a-[i satisface publicul 
din Ia[i, a „ajustat“ un gen tipic occidental, cel 
al „sonatei“, \mbog`]ind-o cu numeroase inflexi-
uni orientale.

Ønt~lniri interculturale \n saloanele 
bucure[tene (1830–1850)

Taraf la margine de Bucure[ti (1850)
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Concluzii

Compar~nd piese de salon din aceea[i peri-
oad`, avem dou` imagini distincte asupra gusturilor 
muzicale occidental [i sud-est-european. Acestea sunt 
\n str~ns` leg`tur` cu structura social-etnic` a publi-
cului [i experien]a „celuilalt“. Spre deosebire de pu-
blicul de salon parizian al anilor 1830, eclectismul 
„multicultural“ al societ`]ii rom~ne[ti s-a adaptat 
mult mai natural la tr`s`turile muzicale cu un puter-
nic caracter oriental.

Grani]ele permeabile ale ierarhiei boiere[ti – posi-
bilitatea de a ob]ine un statut privilegiat \n interiorul 
acesteia – au f`cut ca societatea s` devin` maleabil` 
[i adaptabil`. Adoptarea muzicii occidentale, spectaco-
lele dramatice sus]inute de trupe vorbitoare de limb` 
francez`, educa]ia fetelor provenind din familii aristo-
crate, studiile [i c`l`toriile \n marile centre europene 
– toate acestea indic` un interes major pentru practi-
cile sociale care au dus la consolidarea vechilor [i noi-
lor pozi]ii \n societate, \ntr-un context interna]ional 
considerabil mai vast dec~t cel anterior (din perioada 
domina]iei greco-turce[ti din secolul XVIII). Ceea ce 
explic` asimilarea rapid` a culturii muzicale europe-
ne [i, \ncep~nd cu 1830, apari]ia unei pie]e muzicale \n 
continu` dezvoltare, \n principatele dun`rene.

Flexibilitatea grani]elor sociale explic` de ce sta-
tutul boierimii nu era unul foarte stabil, ci, mai de-
grab`, relativ. Boierii p`strau o apropiere fa]` de cla-
sele sociale „inferioare“, inclusiv fa]` de muzica lor 
popular`. |n prima jum`tate a secolului, exist` o serie 
de m`rturii referitoare la grupuri de muzicieni ]igani 
(„l`utari“) c~nt~nd la festivalurile [i balurile organi-
zate de familiile aristocrate. C`l`torii str`ini dezapro-
bau acest gen de muzic`, care \n opinia lor era prea 
disonant` [i primitiv`, [i, prin urmare, inacceptabil`. 

La acea vreme, publicul rom~nesc nu \mp`rt`[ea 
aceast` atitudine. O va face \ns`, la distan]` de 
c~teva decenii, atunci c~nd muzica european` devine 
o tr`s`tur` definitorie a burgheziei rom~ne[ti, un 
„simbol al propriet`]ii [i educa]iei“ – similar` celei 
din societ`]ile Europei Centrale [i Occidentale. 

|ntre 1830 [i 1850, exist` numeroase diferen]e \n-
tre societatea rom~neasc` [i societ`]ile din Occident \n 
ceea ce prive[te gusturile muzicale. Totu[i, aceasta 
este perioada \n care cele „dou` lumi“ \ncep s` se apro-
pie una de cealalt`. Produsele culturale „occidentale“ 
sunt primite cu entuziasm \n r~ndul clasei burgheze 
rom~ne[ti, dar, \n acela[i timp, sunt puse laolalt` cu 
elemente locale [i balcanice-orientale. |n mod similar, 
\n saloanele pariziene erau savurate „piesele orienta-
le“ ale lui David [i ale altor compozitori, acestea fiind 
mai mult o reprezentare occidental` a Orientului de-
c~t o imagine a Orientului \nsu[i. |n opinia mea, cau-
za acestor diferen]e de percep]ie rezid` mai pu]in din 
geniul compozitorilor sau din atitudinea acestora fa]` 
de idiomul oriental pur [i mai mult din experien]a 
cultural` diferit` a „celuilalt“.

A[adar, boierii rom~ni gustau expresiile de tip ori-
ental, care \n saloanele din centrul [i vestul Europei 
erau pur [i simplu inimaginabile; ceea ce demon-
streaz` nivelul diferit de experien]` al societ`]ilor re-
spective \n abordarea practicilor muzicale multietni-
ce, oriental-balcanice, dar [i gradele de acceptare a 
elementelor str`ine [i de clasificare a acestora din 
punct de vedere estetic. Aceast` stare de fapt se va 
schimba \n decursul secolului al XIX-lea, prin progre-
sul „orientalismului“ \n muzica occidental` a lui Bi-
zet, Saint-Saens, Debussy, Ravel, Delibes [i al]ii; \n 
aceea[i perioad`, societ`]ile din Sud-Estul Europei \[i 
vor schimba modul de percep]ie a r`d`cinilor orienta-
le, privindu-le \ntr-o lumin` negativ`. Gustul „rom~-

nilor cu o educa]ie aleas`“ se va alinia la „modelul cul-
tivat“ al aristocra]iei occidentale, resping~nd sau ridi-
culiz~nd caracterul hibrid-exotic al vechilor practici 
muzicale. La fel ca [i \n cazul dezvolt`rii limbii litera-
re, \n muzic`, elementele orientale vor deveni simbo-
luri ale unei mentalit`]i \nvechite, \napoiate. Urm~nd 
aceea[i logic`, noua deschidere c`tre Vest a permis so-
ciet`]ilor sud-est-europene s` resping` „mo[tenirea“ 
trecutului sub domina]ie otoman`; astfel, ritmurile 
orientale, costumele [i personajele sunt adesea folosi-
te \n contexte satirice. 

Receptivitatea fa]` de influen]ele str`ine (at~t 
vestice, c~t [i orientale) poate fi \n]eleas` numai par-
]ial ca o consecin]` a transform`rii dintr-o societate 
orientat` c`tre Est \ntr-una orientat` c`tre Occident. 
La aceast` atitudine a contribuit [i dinamica social` 
[i etnic` a popula]iei urbane (inclusiv a boierimii) care 
s-a manifestat \nc` dinaintea reformelor politice de la 
1830. Acest amestec multietnic, precum [i ambivalen-
]a dintre muzica popular` [i cea artistic` nu repre-
zint` o „incertitudine estetic`“, o „judecat` artistic` 
inadecvat`“ sau „imaturitate fa]` de gusturile muzi-
cale“ a publicului autohton. Dimpotriv`, tocmai dato-
rit` interesului aristocra]iei pentru toate genurile mu-
zicale a putut \nflori muzica a[a-numi]ilor „l`utari“. 
Ast`zi, acest fenomen poate fi reconstituit par]ial cu 
ajutorul albumelor de salon [i al colec]iilor de c~ntece 
populare din acea perioad`. 

Haiganu[ Preda-Schimek

(comunicare prezentat` \n cadrul celei de-a 15-a 
edi]ii a Conferin]ei bianuale pentru muzica secolului 

al XIX-lea, 25–29 iunie, Dublin)

Traducere [i adaptare de Cristina Sp`t`relu

O \nt~lnire de o factur` special` a 
avut loc \n 24 iunie 2008 la Institutul
Cultural Rom~n „Titu Maiorescu“ din 
Berlin sub titlul Amprenta lucrurilor –––
Imagini [i poezie din Rom~nia [i Germa-
nia: trei cunoscu]i poe]i rom~ni – Gre-
te Tartler, Floare }u]uianu [i R`zvan 
}upa – s-au \nt~lnit cu poe]ii de limb` 
german` Michael Speier [i Tzveta So-
fronieva pentru a dialoga despre poe-
zie [i a citi din crea]ia lor, \n cele dou` 
limbi – rom~n` [i german`. |n aceea[i|n aceea[i 
sear` a avut loc [i vernisajul expozi]i-
ei Portrete \n oglind`, expozi]ie cu lu-
cr`ri ale artistei plastice berlineze 
Anna Holldorf [i ale Floarei }u]uianu, 

prezent` la Berlin \n dubla ei iposta-
z` de poet` [i artist` plastic`.

Lectura versurilor rom~ne[ti, tra-
duse \n limba german`, fost f`cut` de 
actri]a Ricarda Ciontos, originar` din 
Rom~nia. Seara a fost moderat` de Mi-
chael Speier.

|nt~lnirea a avut \ns` o b`taie mai 
lung` [i constituie un prim pas dintr-o 
colaborare pe care o sper`m pe termen 
lung \ntre autorii care s-au \nt~lnit \n 
spa]iul ospitalier al Institutului Cultu-
ral Rom~n din Berlin: Michael Speier 
este, printre altele, fondator [i editor 
al revistei Park. Revist` pentru noua lite-
ratur` (fondat` \n 1987 la Heidelberg). 
|n aceast` calitate \[i propune editarea 
unui num`r special al revistei Park,
dedicat liricii rom~ne[ti. |n reciprocita-|n reciprocita-
te, revista Cuv~ntul, al c`rei redactor-
[ef este poetul R`zvan }upa, va g`z-
dui texte ale poe]ilor germani, \n tra-
ducere rom~neasc`. Cele dou` artiste 
plastice, care sunt totodat` remarca-
bile ilustratoare de carte, vor ilustra re-
ciproc poeziile confra]ilor lor poe]i. 

Michael Speier, n`scut \n 1950, este 
scriitor, traduc`tor [i teoretician lite-
rar [i tr`ie[te \n Berlin. A publicat [ap-A publicat [ap-
te volume de liric`. Versurile lui sunt 
traduse \n numeroase limbi [i au ap`-
rut \n peste 30 de antologii. TraduceTraduce
poezie contemporan` din francez`, ita-
lian` [i englez` (Roubeaud, Zanzotto, 
Hamburger [.a.). 

Din 1997 este profesor onorific la 
Universitatea Cincinatti (SUA) [i visi-
tig profesor la diverse universit`]i ame-
ricane, precum [i la Deutsches Litera-
turinstitut din Leipzig. Fondator [i 
editor al revistei Park. Revist` pentru 
noua literatur` [i al Anuarului Paul Ce-
lan. Membru al colegiului redac]ional 
al revistei Poésie (Paris).

Tzveta Sofronieva este n`scut` \n 
1963 la Sofia, Bulgaria. |n prezent tr`-
ie[te la Berlin. Scrie cu egal` u[urin]`` u[urin]` 
\n bulgar`, german` [i englez` – poe-n bulgar`, german` [i englez` – poe-
zie, povestiri, roman, eseistic` [i este 
totodat` traduc`toare. A sus]inut cur-
suri [i conferin]e \n diverse universi-
t`]i americane [i canadiene (UCLA,

Harvard, UPENN, John Hopkins,
Northwestern, University of Chicago,
University of Toronto), precum [i la 
Cambridge – Marea Britanie, \n Bulga-
ria [i \n Germania. Ini]iatoarea re]e-Ini]iatoarea re]e-
lei europene „Cuvinte interzise“ (1998–
2007), coorganizatoarea Web Streaming 
Poetry Events (2006). A editat Tran-
script, o antologie despre „g~ndirea
limbii [i despre \nt~lnirile \n multi-
lingvism“ (2007). Premiul pentru Poe-
zie al Academiei Bulgare (1988). 

Artista plastic` Anna Holldorf (n`s-
cut` la Aschaffenburg) s-a stabilit din 
1962 la Berlin, unde a absolvit \n 1994 
sec]ia de pictur` a Facult`]ii de Arte
la clasa profesorului Herrfurth. |ntre 
1995–1996 a f`cut un stagiu de lucru 
\n Japonia, iar ulterior a beneficiat de 
o serie de burse importante. Stagii de 
lucru la Basel/Elve]ia, \n Provence/
Fran]a [i la Stockholm/Suedia (2003–
2007). Din anul 2001 este docent` la 
Institutul pentru Arte [i Meserii din 
Lehnin/Berlin. Conduce editura de 
art` Ars Amelia din Berlin.

ICR din Berlin – 
loc al interferen]elor 

rom~no-germane

Institutul
Cultural
Rom~n din Madrid

Spectacol rom~nesc la 
Festivalul de Teatru Clasic 

de la Mérida
Institutul Cultural Român din Ma-

drid organizeaz` participarea Teatru-
lui „Radu Stanca“ din Sibiu la cea de-
a 54-a edi]ie a Festivalului de Teatru 
Clasic de la Mérida (21 iunie–30 au-
gust). Piesa Electra, dup` Sofocle [i 
Euripide, \n regia lui Mihai M`niu]iu, 
va fi jucat` \n premier` \n Spania \n 
zilele de 26, 27 [i 28 august 2008. Eve-
nimentul de la Mérida, numit [i Festi-
valul secolului XXI, ofer` spectatori-
lor reprezenta]ii de teatru, dans [i 
muzic`, \ntr-un spa]iu magic, acela al 
Teatrului Roman, unde, de-a lungul 
anilor, mii de persoane s-au bucurat 

de spectacole de excep]ie. Programul 
anual al Festivalului, aflat sub patro-
najul Ministerului Culturii din Spa-
nia, se concentreaz` \n jurul operelor 
autorilor clasici greci [i latini sau rela-
]ionate cu tematica greco-latin` [i se 
celebreaz` \n fiecare an \n lunile iulie 
[i august. 

Electra particip` la sec]iunea Otra 
Mirada (O alt` privire). Teatrul „Radu 
Stanca“ a mai fost prezent cu aceast`
pies` la numeroase alte festivaluri 
interna]ionale, precum: Europalia (Bru-
xelles), Theatre 140 Grad, Theatre
City Budva, XXI Festival, Muntene-
gru, Mostra Internacional O Grande 
Teatro Do Mundo – MITE 06, Lisabo-
na (Portugalia), MESS 45th Internatio-
nal Theatre Festival Sarajevo (Bosnia 
[i Her]egovina), Les Francophonies 
en Limousin, Limoges (Fran]a).

„Ceea ce face din aceast` Electra un 
eveniment este viziunea personal` a 
unui mit vechi recuperat pentru con-
temporaneitate. Pe de o parte, istoria 
unei fete care se r`zbun` [i care 

[ocheaz` lumea \n care tr`ie[te, dar 
pe care o va mul]umi cu dorin]a ei ar-
z`toare de dreptate; pe de alt` parte, 
interven]ia muzicii etnice a grupului 
Iza, regizorul Mihai M`niu]iu reu[indreu[ind
s` combine farmecul textelor vechii 
tragedii grece[ti, fondatoare a marilor 
mituri europene, cu muzica de rezo-
nan]` arhaic` ce-[i are r`d`cinile \n 
]ara sa. O Electra de azi care vorbe[te 
de dreptate, [i nu de r`zbunare“ (Ale-
sio Boni, revista Scaena).

Programul companiei Teatrului
„Radu Stanca“ din Sibiu include dou` 
conferin]e de pres`, pe 25 august, la 
ora 12:00 [i pe 26 august, dup` spec-
tacol.

Dintre produc]iile prezente anul 
acesta la Festivalul de la Mérida 
amintim Troienele de Euripide, Miles
Gloriosus de Plaut, Oedip Rege de Sofo-
cle, Ayax de Sofocle, Electra de Sofocle 
[i Euripide, Timon din Atena de Sha-
kespeare, Prometeu de Eschil, Vie]i pa-
ralele de Plutarh, produc]ii ale compa-
niilor teatrale din Spania, Portugalia, 

Grecia [i Rom~nia. Piesele sunt pre-
zentate at~t \n Teatrul [i Amfiteatrul
Roman, cât [i \n Alcazaba Arabe. Tea-
trul Roman dispune de 2.950 de lo-
curi, iar spectacolele au \nregistrat \n 
anii trecu]i o medie zilnic` de 2.258 
de spectatori. 

Mai multe detalii la: www.festival-
demerida.es
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Alexanderplatz e prima destina]ie, 
pentru c` \mi amintesc secven]e din 
filme a c`ror ac]iune se petrecea \n 
Berlin. Iar pia]a a fost bombardat` 
masiv, devenind un loc istoric pentru 
berlinezi. Tramvaiele o taie \ntr-un 
mod caraghios, asemenea celor din 
Dam Square – mi-am amintit de cum 
t`ia bunica m`m`liga cu a]a (nicio-
dat` cu cu]itul). |n lateral, la umbr`, 
v`d ceasul. |mi trag sufletul pentru 
c~teva secunde, marcate de orologiul 
futurist, m` bate g~ndul s` intru \n 
Alexa, un mall imens, \ns` m` decid 
instant s` m` urc din nou pe bici-
clet`.

Bicicleta gone[te pe str`zile largi, 
printre ma[ini [i pietoni, f`r` claxoa-
ne inutile. Am un co[ule] din fier \m-
pletit \n fa]` [i [a din material imper-
meabil, pentru c` vremea la Berlin e 
imprevizibil`, la fel ca berlinezii. |n 
15 minute ajung la grani]a celor dou` 
Berlinuri, acolo unde Cortina de Fier 
a l`sat urme ad~nci c~nd a c`zut ca 
un fulger.

La CheckPoint Charlie, turi[tii se 
fotografiaz` cu santinele de acum, \m-
br`cate ca atunci.

Apoi citesc istoria Zidului, de unde 
reiese c` era mult mai r`u \n Deut-
sche Demokratische Republik. (|nain-
te de ‘90, ai mei glumeau cu ni[te prie-
teni c` pleac` \n vacan]` \n RFG – Re-
fugiu \n Fundul Gr`dinii.)

Ascult la iPod muzicile lui Yann 
Tiersen din Good Bye Lenin! [i parc` 
tr`iesc, \n iunie 2008, evenimentele 
din ‘61, c~nd americanii [i ru[ii se 
plimbau prin Berlin cu tancurile. Mi 
se pare incredibil ce citesc, a[a c` m` 
hot`r`sc s` cotesc la st~nga [i s` vizi-
tez, la dou` minute de Punctul de Con-
trol, Topografia Terorii. O expozi]ie 
de fotografii pe locul fostei cl`diri a 
Gestapoului. Povestea Evreilor [i a cl`-
dirii care a sem`nat teama [i moartea
printre ei.

Nu este singurul loc \n Berlin din 
care plec cu inima str~ns` ca un puri-
ce. Mai este [i Muzeul Evreiesc, o cl`-
dire cu arhitectur` \n zig-zag, cu Tur-
nul Holocaustului construit ca un mor-
m~nt pe \n`l]ime, f`r` lumin`, aer, 
via]`. Sau Memorialul Evreilor Uci[i 
\n Europa \n anii ‘40. 2.711 de blocuri 
de beton de \n`l]imi de p~n` la 4 me-
tri, printre care m` plimb, ca \ntr-un 
cimitir golit de trupuri. M` cutremur 
v`z~nd cifre, obiecte, fr~nturi de jur-
nale, cuvinte, filmule]e [i dau la maxi-
mum muzica din iPod, ca s` nu \mi in-
tre \n suflet toate. M` lini[tesc cu Songs 
from a Secret Garden sau cu uimitoarea 
vioar` a lui B`l`nescu, de pe coloana 
sonor` a filmului Angels & Insects.

Iau aer [i pulsul ora[ului de pe 
Friedrichstrasse, strada cu rang de 
bulevard, care a fost t`iat` de Zid \n 
dou`. Magazine chic, buticuri coche-
te, galeriile Lafayete \n alb [i negru, 
cu un petic de gazon pe fa]ad`, tarabe 
cu c`p[uni proaspete, un Mini Cooper 
lipit de un perete, care m` duce cu g~n-
dul la reclama unui adeziv minune.

Berlinul cel cosmopolit se arat` 
aici, cel istoric la Galeria East Side.

Picturile de pe zid, trabantul con-
dus de Honecher cu Brejnev, istoria 
Zidului \n cifre, total demokratie pe 
dou` pl`ci de beton, viza de ie[ire din 
DDR \n schimbul a 1 euro, buc`]i din 
Zid. |mi vine s` reascult The Island, cu 
Ada Milea [i Alexander B`l`nescu [i 
\mi zboar` g~ndul la vreun prieten 
care merge la Londra [i care \mi poa-
te cump`ra albumul.

Libertatea lui Friday din spectaco-
lul sublim al unei chit`ri [i al unei vi-
ori, libertatea germanilor p~n` la c`-
derea Zidului, acela[i concept care l-a 
chinuit pe Hegel o via]`. |n cartierul 
evreiesc, pe Friedrichstrasse, filozoful 
[i-a g`sit odihna ve[nic`, al`turi de co-
legul s`u de g~ndire, Fichte, printre 
tei \nflori]i \n iunie [i ierburi verzi.

Caut [i morm~ntul lui Bertold 
Brecht, nu reu[esc s` \l localizez pe 
hart`, de[i cimitirul e micu], m` a[ez 
pe o banc` [i scot o carte din traist`. 
Atmosfera lini[tit` din cimitir are ne-
voie de pu]in` „adrenalin`“ – Tovar`[e
de drum / Experien]a feminin` \n comu-
nism, Editura Polirom.

Istoria nu e niciodat` real`, e me-
reu compus` din amintiri, fr~nturi pu-
se cap la cap, m`rturisirile fiec`ruia 
ridicate la rang de m`rturisire co-
mun`. E tot ce ne leag` pe to]i \n isto-
rie. A Germaniei a fost zbuciumat`, 
trist` [i puternic`. A noastr`, mai pu-
]in zbuciumat` [i mai mult trist`.

JFK a scris o fil` din istoria Berli-
nului. A declarat c` este un berlinez, 
ca oricare dintre cei care se urcau pe 
sc`ri [i pe st~lpi s` \[i salute rudele 
de pe partea cealalt` a Zidului. Sau 
c` este o gogoa[` berlinez` (dup` unii 
traduc`tori), poate exact ca ceea ce a 
m~ncat pe 26 iunie 1963.

Istoria se scrie zilnic, de la sine. 
Kreuzberg e cartierul \n care sutele 
de mii de turci care \l locuiesc au f`-
cut istorie odat` cu intrarea Turciei \n 
semifinalele Campionatului European
de Fotbal. O zon` colorat`, care mi-a 
amintit de Istanbul (mereu \n g~nd Is-
tanbulul, acest turnbabel orizontal), 
cu m~nc`ruri orientale bune, narghi-
lea [i terase pestri]e. Zumz`ial`, fruc-
te uscate la kilogram, Selim Coiffeur, 
bere rece la halb`, steagurile ro[ii ale 

Turciei ag`]ate de ferestre, u[i, porti-
ere, biciclete. Peste toate, un singur 
miros – de tei.

Linden trees sunt peste tot \n ora[, 
str`juiesc orice bulevard, orice parc [i 
sunt to]i \nflori]i. Dac` ar ploua cald 
peste ora[, m-a[ plimba cu bicicleta 
printre [iroaie de ceai de tei. |n fa]a 
cl`dirii Prim`riei, teii sunt str~n[i \n 
p~lcuri, ca mireasma s` fie [i mai preg-
nant`.

Adulmec cu fiecare pedal` [i o iau 
spre Muzeul Filmului, din Sony Cen-
ter. Oglinzi [i ecrane peste tot – pe pe-
re]i, \n pere]i, \n sertare – [i fotografii 
multe. O sal` doar pentru diva Mar-
lene, o frumuse]e clasic`, actri]a care 
a avut tupeul s` \l refuze pe Goebbels. 
O sal` pentru Olympia, filmul-mamut 
al preferatei lui Hitler, Leni Riefen-
stahl, [i un Spiderman \n m`rime na-
tural`. Pe un perete, z`resc un nume 
rom~nesc – o actri]` rom~nc` de ori-
gine evreiasc`, ucis` la Auschwitz, ca-
re a jucat la \nceput de 1900 \n Germa-
nia.

Ies din r`coarea aerului condi]io-
nat, traversez curtea interioar` a Sony 
Center, mai arunc o privire spre cl`di-
rile din Potsdamer Platz – \nalte, str`-
pung cerul; pare o pia]et` dintr-un 
New York imaginat, pentru c` \nc` 
nu am ajuns acolo. Cu bicicleta, go-
nesc spre Nikolaiviertel, cartier vechi 
al ora[ului, reconstruit total \n anii 
‘80, un strop din Bruxelles-ul pieto-
nal.

M` dor c`lc~iele de la at~ta piatr` 
cubic`, m` a[ez la o teras` cu look
nem]esc [i comand o bere cu l`m~ie. 
E cald, dar peste 10 minute poate ploua 
de toamn`. Prim`ria din c`r`mid` 
ro[ie e undeva \n spatele meu. |mi \n-
drept [aua [i a[tept la semafor s` trec 
strada. Omule]ul de pe semafor parc` 
\mi z~mbe[te, nu degeaba e construit 
diferit de c`tre psihologul Karl Pe-
glau. Ampelmann e dichisit, cu p`l`-
rie stil anii ‘30, iar berlinezii estici l-au 
f`cut vedet` local` \n cei 47 de ani de 
via]`.

Traversez tot Unter den Linden, bu-
levardul cu muzee [i cafenele scumpe, 
[i z`resc Poarta Brandenburg, simbol 
al biruin]ei – Napoleon a \ndr`znit s` 
\[i afi[eze victoria pe sub ea, idem Hit-
ler. Am v`zut-o de at~tea ori \n foto-
grafii, \nc~t mi se pare c` ne cunoa[-
tem de-o via]`. Are ceva din Le Cin-
quantenaire-ul belgienilor sau din Il 
Vittoriano-ul italienilor.

Trec cu bicicleta pe sub ea, mi-a-
mintesc de tata care \n tinere]e s-a ur-
cat pe Arcul de Triumf [i m` g~n-
desc ce frumos ar fi s` putem m`-
car trece [i noi pe sub Arc. |n fa]` 

se vede Coloana Victoriei, str`juit` de 
Tiegarten, p`durea din centrul Berli-
nului. |n dreapta, cupola Reichsta-
gului decupeaz` cerul plin de nori 
albi. |n cupol` a c`zut un ]ur]ur de 
oglinzi, care \mi sparg reflec]ia \n 
sute de buc`]i, niciodat` egale. M` \n-
tind [i privesc cerul, cupola e descope-
rit`.

De sus, de pe acoperi[, se vede tot 
Berlinul: Spree [erpuie[te printre cl`-
diri, exact a[a cum l-am visat, ne[ti-
ind c` ceea ce visez e Berlinul;

Tiegarten cu tei \nflori]i [i iepuri 
de c~mp; cupola Domului sub care \[i 
dorm somnul de veci regii prusaci; 
cele trei cl`diri-turn din Potsdamer 
Platz, Gara Central` [i Turnul Televi-
ziunii. De oriunde din ora[ am z`rit 
aceast` ]epu[` de o]el cu o bil` spre 
v~rf, care se \nv~rte[te din jum`tate \n 
jum`tate de or`.

Cobor, \mi las bicicleta legat` \ntr-o 
parcare pentru biciclete [i iau pu]in 
str`zile la pas. Pe str`zile centrale ale 
ora[ului, Ursule]ii colora]i sunt a[e-
za]i \n cerc, simbol al p`cii, al priete-
niei [i al toleran]ei. |i fotografiez pe 
to]i, m` \nc~nt` culorile vii cu care au 
fost vopsi]i. Expozi]ia a f`cut \nconju-
rul lumii, acum e acas`, \n Ora[ul Ur-
sului de Aur.

Nu [tiu de ce, dar Berlinul \mi face 
impresia unui ora[ vintage. Nu vechi 
neap`rat, dar cu aer de vechi, deci la 
mod` anul `sta. Vintage sunt magazi-
nele pline cu haine de dinainte de ‘89, 
vintage sunt dou` t~rguri importante 
care au loc \n fiecare duminic`. Vintage 
sunt berlinezii care tr`iesc nostalgia 
acelor ani.

Mi-amintesc de o replic` din Good 
Bye Lenin!, filmul lui Wolfgang Becker 
care a c~[tigat un premiu César: „|n
seara zilei de 7 octombrie 1989, c~teva 
sute de oameni s-au \nt~lnit pentru 
un exerci]iu de sear` [i au m`r[`luit 
pentru dreptul de a se plimba f`r` ca 
Zidul Berlinului s` le stea \n cale“.

Azi, nimic nu mai st` \n calea ni-
m`nui \n Berlin. Nici m`car acest „alt“ 
personaj al istoriei. Zidul.

C`t`lina Miciu

Berlinul meu, de la A la Z
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