Imagini paralele - reprezentarea ºi autoreprezentarea culturii
române cu prilejul unei vizite la Tîrgul de carte din Leipzig
Michèle Mattusch

Presupun cã tematica unei secþiuni cu titlul „Românii ºi cultura lumii“ a fost aleasã în mod
conºtient aºa de largã. Un critic literar va avea tendinþa sã trateze aceastã tematicã în
mod serios ºi convenþional, de exemplu printr-o prelegere despre „Recepþia lui Lucian
Blaga“. Astfel de conferinþe comportã însã riscul de a nu nimeri în miezul problemelor
actuale. De aceea m-am hotãrît sã mã ocup de problema medierii culturale, sã tratez deci
încã o datã de tematica reprezentãrii ºi autoreprezentãrii, a imaginii despre sine ºi a imaginii strãine ale unei culturi. Vizita mea la Tîrgul de carte din Leipzig mi s-a pãrut o ocazie
binevenitã pentru a o demonstra la un exemplu concret.

Premisele medierii culturale
Transformãrile, care au avut loc în ultimii opt ani în România, au adus cu sine o mulþime
de înnoiri în diferite domenii, inclusiv în domeniul literar. Astfel s-a putut constata în ultimii
ani în România descoperirea ºi redescoperirea unor autori paralel cu dispariþia altora din
canonul literar. De altfel canonul literar însuºi se aflã actualmente pare-se într-un proces
de transformare continuã, care are ca urmare reevaluarea respectiv revizuirea criticã a
unor judecãþi literare ce pãreau de nestrãmutat; un proces a cãrui rezultat încã nu poate fi
prevãzut. Fãrã îndoialã studiul acestor transformãri þine de domeniul criticului literar. El
trebuie sã-ºi facã o impresie despre literatura, care se citeºte în ziua de azi, despre criteriile, dupã care se judecã ºi se editeazã aceastã literaturã. Avînd în vedere mulþimea editurilor româneºti nou înfiinþate, þinînd cont de publicaþiile lor sporadice, de profilul lor difuz,
cred cã puteþi confirma, cã aceastã sarcinã n-a fost deloc uºor de realizat în ultimii ani.
Criterii pentru editarea unei cãrþi nu existau aproape deloc, iar casele editoriale pãreau a
reacþiona nemijlocit la dorinþele cititorilor þinuþi într-un regim abstinent în anii dictaturii.
Astfel am ajuns la a doua problemã importantã, care s-a pus cu ocazia vizitei mele la Tîrgul de carte din Leipzig; aceasta fiind strîns legatã de modul însuºi în care se mediazã, se
mijloceºte o culturã. Pentru cã ºi relaþia între literaturã ºi mass-media s-a schimbat decisiv
dupã revoluþie. Nu numai cã foarte mulþi scriitori din România au trecut în domeniul jurna-
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listicii sau chiar au intrat în politicã, problema la care mã refer priveºte medializarea literaturii în general. In sensul acesta literaturã înseamnã astãzi, pare-mi-se, ceea ce se ºtie
despre literaturã, respectiv ceea ce se poate mijloci despre ea. „Event-ul ºi vorbãria“, astfel judecã criticul german Ulrich Greiner1, înlocuiesc la momentul actual nu rareori pe
piaþa cãrþii invitaþia la lecturã. Literatura se vrea o aventurã, iar vorbãria despre ea înlocuieºte un dialog adevãrat. Între carte ºi cititor se întrepun însã nu numai criticii literari ºi
editurile, ci ºi traducãtorii, organizaþiile culturale ºi mai ales mass-media: ziarele, televiziunea, internetul.
În acelaºi timp însã astfel de instituþii creazã criterii specifice de evaluare a literaturii. Criterii, ce se constituie astãzi în primul rînd printr-un scurtcircuit între cerere ºi ofertã pe baza promisiunii unei distracþii. Se pare cã a trecut timpul marilor editori cu aspiraþii culturale, de a ilumina masele, din perioada de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial.2 O literaturã astfel mediatizatã, cum este ea acum, se dezvoltã mai degrabã pe orizontalã ºi nu în
profunzime, ea se supune nevoilor de distracþie în cele mai diferite variaþii.
Pentru o literaturã, care se defineºte drept „literaturã micã“, care ocupã în Europa pare-se
o poziþie marginalã ºi care este scrisã într-o limbã, ce nu aparþine marilor limbi de circulaþie, lumea mediatizatã din ziua de azi creazã o mulþime de dificultãþi. Pentru cã în
aceastã lume mediatizatã imaginea unei þãri, cultura ei, nu vor fi mijlocite cititorilor prin
critici sau prin experþi literari ci aproape în exclusivitate prin intermediul mass-mediilor
cotidiene.
De aceea studiul nostru se referã în primul rînd la aceastã mediere a literaturii prin massmedia. Sã ne îndreptãm deci asupra unor exemple concrete din presa germanã, care se
referã la tematica României de la Tîrgul de carte din Leipzig. Nu avem pretenþia de a fi
exhaustivi, ci mai degrabã vom analiza selectiv unele jurnale cît ºi emisiuni televizate.
Vom urmãri dupa aceea cum s-a pregãtit partea românã pentru acest tîrg de carte, cum a
dorit sã se reprezinte respectiv cum a reuºit sã se reprezinte. În final vom încerca sã
ajungem la unele concluzii cu privire la problema medierii culturale a literaturii române.
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Cf. Ingo Arend: Bücher ändern nichts. Epochensprünge: Ost-West-Ungleichzeitigkeiten auf der Leipziger
Buchmesse 1998 in Freitag vom 3. April 1998, S. 13
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Cf. Giovanni Ragone: Un ‘editoria senza modelli, in Tirature ‘91, hg. von Vittorio Spinazzola, Turin 1991, S.
149-159. In der italienischen Debatte wurde schon zu Beginn der 90er Jahre festgestellt, daß das Verlagswesen
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eines E. Vittorini oder I. Calvino ‘klassisch’ geworden ist.
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Imaginea României în presa germanã cu ocazia Tîrgului de carte din Leipzig
Dacã considerãm imaginea României, care a fost rãspînditã în ultimii ani în Germania,
trebuie sã constatãm cã România nu are puncte de pornire foarte avantajoase. Dictatura
din perioada lui Ceauºescu ºi consecinþele ei, perioada posttotalitarismului ºi nesiguranþa
ulterioarã au fãcut ca imaginea Occidentului despre România sã fie mai degrabã sumbrã.
În centrul atenþiei mediilor au stat permanent evenimentele cotidiene, adicã politica de zi:
distrugerea violentã a sistemului naþional-comunist, continuarea acestuia în perioada posttotalitarã, nenumãratele încercãri de reformã destinate eºecului, confruntãrile violente între
naþionalitãþi, emigrarea germanilor din România, acestea ar fi doar unele dintre temele,
care se repetau permanent. Imaginile despre sãrãcie ºi foamete, despre dezorganizare,
corupþie ºi criminalitate predominau. Reportajele de scandal despre copiii strãzii, despre
cãminele de copii ºi despre bandele organizate de criminali nu se mai terminau - de exemplu „Rumba“ (Rumänische Bandenkriminalität) este o abreviere a poliþiei germane
pentru criminalitatea bandelor de români, abreviere care s-a încetãþenit în Germania. Astfel ziarul „Berliner Tagespiegel“ tituleazã în data de 2 aprilie 1998 un articol: „Man freut
sich über jede positive Erwähnung“ („Ne bucurãm de fiecare datã cînd se relateazã despre un lucru pozitiv“), acolo emigranþi români îºi spun pãrerea lor despre imaginea
României în presa germanã.3
Dacã facem abstracþie de unele relatãri sporadice, putem afirma cã în ultimii ani foarte rar
s-a vorbit despre cultura românã. Prin urmare Tîrgul de carte din Leipzig a fost o ocazie
binevenitã pentru a pune din nou accentul pe aspectele culturale ºi artistice - bineînþeles
doar în mãsura în care un tîrg de carte în genere este în stare de aºa ceva. Dupã cum se
ºtie, Tîrgul din Leipzig, în calitatea lui de „Ostmesse“, de „Tîrg din est“, spre deosebire de
cel din Frankfurt, pune accentul primordial pe schimbul cultural cu þãrile Europei de Est,
promovînd contactul direct între autor ºi public. Astfel acest tîrg este un exemplu concludent pentru bunele intenþii. Dovadã fiind multitudinea de manifestaþii, începînd de la colocviul pentru editori, pîna la mesele rotunde ºi lecturile diferiþilor autori români sau germani din România, fãrã sã uitãm publicaþiile de pe piaþa germanã ºi expoziþiile editurilor
româneºti. Cum însã a reacþionat presa?
În primul rînd trebuie spus, cã principala revistã culturalã, sãptãmînalul „Die Zeit“, nici
mãcar nu a amintit cã în centrul atenþei Tîrgului de carte din Leipzig se afla România. În
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schimb se ocupa revista culturalã „Freitag“, care provine din fosta RDG, de aceastã temã.
ªi ziarul de orientare stîngã TAZ (Die Tageszeitung) a publicat introduceri ºi comentarii.4
În ceea ce priveºte relatãrile despre þara-temã la tîrg au predominat deci ziarele de orientare stînga, respectiv ziarele liberale de stînga, cum ar fi Frankfurter Rundschau (25 martie 1998), foiletonul ziarului Berliner Zeitung (26 martie 1998), Berliner Tagesspiegel (26
martie 1998) ºi suplimentul literar al revistei Berliner Wochenpost (25 martie 1998). În
afarã de acestea trebuie amintitã desigur ºi ediþia specialã pentru Tîrgul de carte a ziarului din Leipzig Mitteldeutsche Zeitung (26 martie 1998). Astfel putem constata ca tendinþã
generalã, faptul cã relatãrile despre tematica României depind de condiþii regionale ºi de
orientãri politice. Imaginea va fi completatã de douã emisiuni TV, ºi anume o scurtã prezentare în emisiunea Kulturreport în televiziunea publicã, canalul ARD, pe 29 martie 1998
de Helmuth Frauendorfer ºi emisiunea canalului cultural franco-german Arte în cadrul seriei Metropolis de Margarete Kreuzer în data de 4 aprilie 1998. Ele constituie materialul
de bazã la care ne vom referi în expunerea noastrã.
La prima vedere a ziarelor am putea spune în mod ironic cã „imaginile fac popoarele“.
Relaþia dintre imagine ºi text joacã un rol foarte important. În trei dintre ºase ziare observãm ceea ce provoacã cel mai important efect de recunoaºtere pentru cititorii germani:
articolele despre România sînt ilustrate de imaginea enormului palat poststalinist din
Bucureºti, pe care Ceauºescu ºi l-a construit în ultima decadã a regimului sãu. Aceastã
imagine atrage atenþia cititorilor amintind de odioasa dictaturã. În acelaºi timp însã devine
simbolul unei þãri întregi; România este - pare-se - Palatul poporului. În comparaþie cu
aceste imagini, cele din ziarele Berliner Zeitung ºi Morgenpost se dovedesc a fi mai neutre. Dar ºi aici efectele senzaþionale de recunoaºtere ºi de confirmare joacã un rol important, imaginile despre copiii strãzii din Berliner Morgenpost sau despre sãrãcia þãranului român din Mitteldeutsche Zeitung, prin emoþia ºi ºocul pe care îl produc, îl reasigurã
pe cititorul autohton în poziþia lui feritã.
În ceea ce priveºte textele însuºi, deseori titlurile sînt foarte elocvente. Aºa de exemplu
TAZ tituleazã interviul introductiv cu Herta Müller foarte amplu: ‘Wie in einem Schlund’
Straßenkinder, Dracula, Folklore: Wo liegt Rumänien? Die Leipziger Buchmesse, Ende dieses Monats, will ein Rumänienbild jenseits der Klischees vermitteln. „Ca într-o prãpastie“.
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Cf. Alexander Pajeviè: „Man freut sich über jede positive Erwähnung“, in: der Tagesspiegel vom 2. April
1998, S. 14
4
Cf. trei articole referitoare la aceastã temã: Sascha Bunge und Titus Faschina: ‘Wie in einem Schlund’, Interview mit Herta Müller in: TAZ vom 14.03.1998, Sascha Bunge und Titus Faschina: Rumänische Künstler melden sich zurück, in TAZ vom 25.03.1998, Jörg Magenau: ‘Schrifttypenkontrolle’ - Europa vom rumänischen
Rand gesehen: Die Eröffnung der Leipziger Buchmesse, in TAZ vom 27.03.1998.
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Copiii strãzii, Dracula, folclor: Unde se aflã România? Tîrgul de carte din Leipzig, de la
sfîrºitul lunii, vrea sã prezinte o imagine a României dincolo de cliºee. Deci deºi redacþia
ziarului este conºtientã de cliºeele ce întunecã imaginea României, se serveºte fãrã jenã
de acestea pentru titlul interviului. Numai cu greu îºi poate þine promisiunea de a convinge
cititorul, cã doreºte sã contribuie la o nouã imagine a României, dincolo de cliºee. Astfel
Herta Müller subliniazã explicit, cã în România nu a existat o reflecþie criticã asupra totalitarismului din partea intelectualilor: „ ... vanitãþi, religiozitãþi, misticism, idei despre genialitate“, precum spune ea, caracterizeazã intelectualii români, iar majoritatea lor „plutesc
cîþiva centimetri deasupra pãmîntului“5. Iar în Tagesspiegel Ernest Wichner îºi intituleazã
articolul: Nur schwer löst sich das intellektuelle Rumänien, Schwerpunkt der Leipziger Buchmesse, vom vormodernen Selbstverständnis der Ceauºescu-Ära. Autoren und Debatten heute
- eine Übersicht. România intelectualã - þara-temã de la Tîrgul de carte din Leipzig - se
desparte cu greu de identitatea ei premodernã din timpul erei Ceauºescu. Autorii ºi
dezbaterile din ziua de azi - o privire de ansamblu. În schimb ziarul Berliner Zeitung acordã cuvîntul lui Richard Wagner sub titlul Zwischen Lethargie und Basarwirtschaft. Între letargie ºi economia de bazar. Iar Christian Eger anunþã în ziarul Mitteldeutsche Zeitung din
Leipzig în articolul sãu, care oferã o imagine de ansamblu asupra literaturii române, existenþa unei: Grãdini a poeziei dincolo de cei ºapte munþi (Dichtergarten hinter den sieben
Bergen). Prin aceastã culturã a citatului, uºor ironicã, se atrage atenþia cititorului german
prin intermediul basmului Albei-ca-zãpada asupra comorilor ascunse probabil în îndepãrtatul sudest al Europei. Un alt foiletonist din Leipzig, Andreas Montag, prezintã sub titlul
Cerul deasupra Bucureºtiului (Himmel über Bukarest) douã cãrþi mai în amãnunt. În mod
semnificativ este vorba de doi autori publicaþi în Germania, de Mircea Cãrtãrescu, a cãrui
prozã Nostalgia a apãrut 1997 la editura berlinezã Volk und Welt în traducerea lui G.
Csejka, ºi de Carmen Francesca Banciu, a cãrei roman Vaterflucht a apãrut în 1998, cu
scurt timp înainte de tîrg, la aceeaºi editurã.
În acest context ne pare o excepþie faptul cã Frankfurter Rundschau se referã în mod
precaut la o prezentare a literaturii contemporane române dintr-un punct de vedere
românesc, autorul fiind Mircea Cãrtãrescu. El oferã, pare-se, o contrapoziþie. Cu titlul „Das
Selbstbewußtsein eines ...escu. Wider die landläufigen Mißverständnisse und Vorurteile. Die
rumänische Gegenwartsliteratur. Conºtiinþa de sine a unui ...escu. Împotriva neînþelegerilor
ºi prejudecãþilor curente. Literatura românã contemporanã, Mircea Cãrtãrescu încearcã
sã combatã cliºeele curente din unghiul sãu de vedere.
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Dar sã rãmînem deocamdatã la articolele, care încearcã sã ofere un soi de privire de ansamblu asupra literaturii române. De exemplu Rolf Schneider face în articolul sãu din Berliner Morgenpost, intitulat Die wahre Heimat von Ionesco und Paul Goma. Adevãrata patrie a lui Ionesco ºi a lui Paul Goma, o introducere în istoria românã, în limba ºi cultura
românã, bineînþeles nu fãrã reverenþa obligatorie faþã de mitul lui Dracula. ªi mai simplistã
se dovedeºte a fi prezentarea din ziarul Mitteldeutsche Zeitung din Leipzig. La marginea
paginii sînt juxtapuse fotografii, scurte subtexte ºi portrete, astfel încît poza lui Mihai Eminescu ajunge sã fie publicatã imediat lîngã cea a lui Dracula6; articolul fiind completat de
portretele succinte ale lui Gellu Naum ºi a lui Oskar Pastior.
În acest sens selecþia emisiunii Metropolis, în interviurile cãreia li se acordã cuvîntul lui
Mircea Dinescu, Gellu Naum, Mircea Cãrtãrescu ºi lui Ana Blandiana se dovedeºte a fi
echilibratã ºi de-a dreptul reprezentativã. Slabã este în schimb prezenþa unui singur autor
român mediatizat în Republica federalã Germania. Helmuth Frauendorfer, în emisiunea lui
despre Tîrgul de carte din Leipzig din Kulturreport, îl prezintã doar pe Gellu Naum într-un
interviu mai vechi. De altfel reprezentantul surealismului românesc tîrziu, a devenit în
momentul actual un adevãrat mit al mass-mediilor germane. În genere remarcãm cã predominã repetiþiile ºi stereotipurile; Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Gellu Naum par a fi
puncte de referinþã obligatorii. Numai rar sau sporadic sînt amintiþi ºi alþi autori. Jurnalismul german ºi-a fãcut dupã toate aparenþele o imagine stereotipã de referinþã asupra literaturii din România, imagine care oscileazã între simplificãri ºi etichetãri.
În schimb se acordã întotdeauna o atenþie mare emigranþilor, fie ei de limbã germanã sau
românã. Norman Manea, Paul Goma, Herta Müller sau Oskar Pastior sînt mai apropiaþi
presei germane. Cel mai des însã sînt citaþi marii maeºtri emigraþi în anii 30, ºi anume
Em. Cioran, M. Eliade sau mai tînãrul E. Ionesco. Ei sînt cunoscuþi publicului larg, operele
lor fiind în mare parte traduse din limba francezã. Dar aºa s-a format un alt cliºeu important. Este vorba de imaginea intelectualului român, care se simte neînþeles de poporul
sãu, care-l urãºte ºi care-îi întoarce spatele. Astfel Christian Eger îl citeazã pe Em. M. Cioran în articolul sãu: „Îi uram pe ai mei, þãrani atemporali. Mã refuzam eternitãþii lor negative, gîndirii lor fantomatice împietrite“7. Dupã aceasta articolul trece imediat la expunerea
miturilor româneºti. Mitul mioritic despre neamul de "ciobani traci" de dincolo de cei ºapte
munþi serveºte la descrierea ironicã a imaginii despre sine însuºi a românului.
6
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ªi Ernest Wichner ºi Richard Wagner se referã la poeþii ºi la gînditorii aºa zisei „generaþii
de aur“, servindu-se de aceºtia pentru a atrage atenþia asupra faptului cã elita intelectualã
românã dintre cele douã rãzboaie mondiale era implicatã atît în dictatura lui Antonescu cît
ºi în Legiunea de fier. Ei vor sã readucã în amintirea intelectualilor postcomuniºti din
România, datoria lor moralã, care, din punctul de vedere socio-cultural al celor doi autori
emigraþi din România, a fost neglijatã pe timpul sistemului ceauºist. „În România“, E.
Wichner citeazã aici din volumul „Despre clowni“ / „Über Clowns“(1998) de Norman Manea, „ predominã imaginea de-a dreptul idealizatã a scriitorului în calitatea sa de pur artist, scriitorul ca om de elitã, ca fiinþã, care trãieºte departe de bruiajul cotidian ºi de plebe“8. Astfel Wichner confirmã tezele Hertei Müller din TAZ, care afirmã cã în România nu
existã o artã, care se ocupã de realitãþile þãrii.9
Dacã facem abstracþie de revendicarea, ca literatura sã reflecte conflictele actuale ºi imediate, trebuie sã constatãm totuºi, cã imaginea despre literatura românã contemporanã
este foarte deficitarã. Generaþiile din urmã, autorii anilor 80 ºi 90, care de altfel erau puºi
în centrul atenþei la Tîrgul din Leipzig, aceºti autori ºi publicaþiile lor de-abia sînt luaþi în
seamã. În comparaþie cu literatura emigranþilor, lupta lor pentru supravieþuire în sistemul
ceauºist însã se trece sub tãcere. În schimb sînt continuate nu rareori în strãinãtate controversele dintre autorii din þarã ºi cei emigraþi.
Cert este faptul cã discursul politico-cultural nu ofenseazã pe nedrept sanctuarele naþionale române. Antisemitismul, ºovinismul, sacralizarea culturii ºi formarea de mituri, teme
care mult timp au fost trecute sub tãcere, tabuizate în România, se dezbat acum tocmai în
presa germanã. O datã cu sfîrºitul erei Ceauºescu literatura românã este din nou integratã în ansamblul literaturilor europene, ºi trebuie sã facã faþã unei serii de noi cerinþe,
printre care ºi cîteva întrebãri neplãcute, care nu au fost puse în ultimii 40 de ani. Acum
se pune întrebarea, ce efect a avut literatura românã într-adevãr asupra mediului sãu socio-cultural? Literatura românã se mãsoarã acum dupã modul în care îºi trateazã propria
orientare, dupã raportul ei cu literaturile minoritãþilor ºi dupã poziþia ei faþã de un pluralism
înþeles în sensul cel mai larg al cuvîntului. Pe scurt, ceea ce conteazã acum este, dacã
literatura românã se dovedeºte a fi deschisã, vie, plurivalentã, criticã ºi autocriticã. Dar
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9
Cf.: ‘Wie in einem Schlund’, Interview mit Herta Müller, in TAZ vom 14.03.1998, S. 14.

8

astfel, evident, canonul literar din România, care de peste 150 de ani se orienta dupã
identitatea naþionalã, este pus sub semnul întrebãrii.
ªi traducerile în germanã cît ºi publicaþiile în Germania contribuie la reflecþia asupra literaturii române. Amintim aici ediþia bilingvã criticã, de cãpãtîi, a romanului Seit zweitausend
Jahren. De douã mii de ani (Igel Verlag Literatur, Editura Fundaþia Culturalã, Paderborn
1997), care a însoþit apariþia Jurnalului lui M. Sebastian cît ºi unul dintre cele mai importante romane politice ale unui emigrant, Muºte sub pahar (Fliegen unterm Glas), de Al.
Papilian (trad. germ. de G. Aescht 1992). Desigur nu este arbitrar faptul cã exilul analizeazã situaþia din România cu toatã asprimea, din moment ce emigranþii considerã de
datoria lor de a mijloci cetãþeanului Republicii federale, a cãrui judecatã este poate prea
superficialã, imaginea raporturilor totalitare din România. În acelaºi timp însã sînt neglijate
încercãrile unor autori români de a reflecta era ceauºistã, fie ele doar romanele lui Mihai
Sin. De-abia dacã se aminteºte de reflecþia românã asupra miturilor istorice. De pildã cartea lui Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptã româneascã, (Editura Fundaþiei culturale
române, Bucureºti 1995) care oferã o privire de ansamblu concludentã, este tot atît de
puþin cunoscutã ca ºi cea a lui Lucian Boia Istorie ºi mit în conºtiinþa româneascã (Bucureºti, Humanitas, 1997) în care autorul încearcã sã descopere propriile mituri istorice. Nici
numeroasele încercãri ale editurii Humanitas de a reflecta tocmai aceastã problematicã
nu se menþionazã, se formeazã însã imaginea unei culturi ºi a unei literaturi, care se refuzã confruntãrii cu aceastã problematicã. Astfel apare impresia, cã în România persistenþa
miturilor naþionale înlocuieºte în continuare procesul de formare a unei noi identitãþi, cã
demontarea acestor mituri nici mãcar nu a început încã.
Acestea ar fi în mare parte cliºeele despre cultura românã mijlocite de cãtre mass-mediile
germane cu ocazia Tîrgului din Leipzig: imaginea României oscileazã între miturile ºi fanteziile naþionale, care sînt citate de fiecare datã, ºi prejudecãþi. Referinþele la dictatura totalitarã, aluzia la „starea de conºtiinþã premodernã a intelectualului român“ înlocuiesc deseori reflecþia aprofundatã pentru ca, în final imaginea mediatizatã a României, în variantele sale cele mai banale, sã alunece la miraculoasa ºi exotica grãdinã a poeziei, unde
intrã în joc personajul Dracula.
Acestor imagini i se opune doar imaginea despre sine a lui Mircea Cãrtãrescu. Profitînd
de posibilitatea de a publica în ziarul Frankfurter Rundschau ºi pornind de la complexul
de minoritate a scriitorului român, care pentru un strãin nu reprezintã decît un „... escu
între mulþi ...escu“ Cãrtãrescu încearcã în mod îndrãzneþ ºi competent sã combatã miturile
mediatizate. Conºtient de valoarea sa, autorul afirmã: „Adevãrata imagine a României de
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azi nu o veþi gãsi la bandele de criminali, la copiii strãzii sau la cîinii vagabonzi, ci la scriitorii care vor lua cuvîntul la Leipzig. Da, eu sînt imaginea României de azi.“10 Mircea Cãrtãrescu alege calea unei culturi mijlocite individual, prin personalitatea autorului ºi prin
opa sa literarã. El pune accentul pe lectura de carte ºi sperã ca efectul acesteia asupra
publicului sã ducã la un schimb reciproc.
Din pãcate însã - dacã facem abstracþie de unele excepþii - mass-mediile au ignorat în
mare parte autorii români, care veniserã în mare numãr la Leipzig. O excepþie demnã de
amintit este numãrul special al revistei Neue Literatur (Nr. 1/1998), editatã de G. Csejka
cu ocazia tîrgului, care publicã portretele unor scriitori ca ªtefan Agopian, Nora Iuga, Ioan
Groºan, Viorel Marineasa, Mircea Dinescu, Daniel Vighi, Caius Dobrescu ºi H.R. Patapievici, cît ºi fragmente din operele lor.
Dar pentru mass-medii în general, aceste prezentãri competente nu joacã nici un rol. Interesul lor se focalizeazã pe autorii, accesibili în limba germanã, traduºi ºi publicaþi în ultimii
ani. Numai aºa e posibil ca ideile fixe, judecãþile superficiale, titlurile de senzaþie sã fie
preluate ºi rãspîndite în continuare. Prin urmare traducerile sînt cele care ilustreazã în
momentul actual imaginea, pe care publicul german ºi-ar putea-o face despre literatura
României; e vorba de cãrþile lui Gellu Naum, Norman Manea, Alexandru Papilian, Mihai
Sebastian, Mircea Cãrtãrescu, Mircea Dinescu, Alexandru Vona, Carmen Francesca Banciu ºi Ana Blandiana. Unii autori, dupã cum se vede, au putut profita de ºansa de a colabora cu autori emigraþi. Este vorba de Mircea Dinescu, tradus de Werner Söllner, de Mircea Cãrtãrescu, tradus de Gerhard Csejka, de Gellu Naum, tradus de Georg Aescht ºi de
Oskar Pastior sau de Alexandru Papilian tradus de Georg Aescht. Mult mai dificilã se înfãþiºeazã situaþia celorlalþi autori.
Permutãrile care rezultã din aceastã manierã de a proceda sînt enorme. Impactul ierarhiilor valorice labile interne cu reprezentãrile ºi evaluãrile externe, deseori politizate, contribuie la deformarea imaginii României. Bineînþeles ar fi de datoria României însãºi, a instituþiilor culturale române, de lua decizia pentru a schimba aceastã stare de fapt; dacã nu
se doreºte ca mijlocirea literaturii române sã depindã în continuare de cerinþele pieþii, de
arbitrariu ºi angajamentul cîtorva persoane.
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Tîrgul de carte din Leipzig privit din punctul de vedere al României
Care este punctul de vedere opus, cum se autoreprezintã România? Cum se confruntã ea
cu propriile mituri ºi cum reacþioneazã la prejudecãþile celorlalþi?
Dacã aruncãm o privire în ediþia specialã a revistei 22 sau în numãrul din ianuarie a revistei Dilema, care se ocupã de Tîrgul de carte din Leipzig ºi de discuþia legatã de autoreprezentarea României, putem sã ne facem o impresie despre stadiul dezbaterilor actuale.
Aici vom observa cã românii îºi pun înainte de toate întrebarea, dacã oare sã se prezinte
la tîrg sau nu. Astfel unii considerã cã autoreprezentarea României la tîrg, dincolo de
sforþãrile organizatorice ºi de cheltuielile financiare, este o ºansã; Maria Berza afirmã:
„Cred cã e ºansa cea mai mare pe care o are România în 1998 de a-ºi prezenta cultura
lumii întregi“11. Însã alþii considerã cã aceastã autopropagandã este precoce, în comparaþie cu acel „mai facem faþã anul ãsta ºi gata“. Aceºtia îºi pun întrebarea, care lasã un
gust amar: „e oare naþia ameninþatã cu dispariþia din moment ce-ºi rupe de la gurã mii de
dolari ca sã arate cã supravieþuieºte?“12
Controversa centralã preliminarã Tîrgului de carte se situa însã într-un alt domeniu, ºi
anume se punea problema: Cum ne reprezentãm? Astfel Ion Bogdan Lefter13 are convingerea cã artiºtii ºi intelectualii români consemneazã mai ales o serie de succese individuale ºi personale: „însã o culturã naþionalã nu-ºi va putea ‘exporta’ imaginea decît prin
gesturi concertate, prin serii coerente de ‘acþiuni’, prin strategii colective“14; de aceea el
se vede nevoit sã revendice înfiinþarea unor instituþii de stat ºi organizaþii profesionale,
care sã se ocupe de pregãtirile pentru tîrg. Caius Dobrescu cere tocmai contrariul, ºi
anume sã nu se producã o imagine unitarã a României, ci sã se punã accentul mai cu
seamã pe personalite ºi competenþa individualã þinînd cont de diversitatea opiniilor divergente: „oamenii nu trebuie sã facã ‘echipã’ sacrificîndu-ºi personalitatea ºi diferenþele de
opinie, pentru cã în felul acesta se risipeºte exact substanþa din care sînt fãcute
ºansele“15.

teile. Die rumänische Gegenwartsliteratur, in Frankfurter Rundschau, 25. März 1998, Literaturrundschau, S. 1.
11
Delia Verdeº: Managementul unei imense ºanse. Dialog cu Maria Berza, Secretar de Stat în Ministerul
Culturii in Dilema, 23-29 ianuarie 1998, S. 8.
12
Adina Kenereº: Trecute standuri naþionale, ebd., S. 10.
13
Ion Bogdan Lefter: ªi în domeniul „exportului cultural“ e loc de-o reformã, ebd., S. 16.
14
Ebd., S. 16.
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Un rol important în discuþia legatã de autoreprezantarea României îl juca întrebarea, la ce
se aºteaptã ceilalþi sau ce pretenþii au ceilalþi de la români. De pildã Mihai Oroveanu, directorul biroului de tîrg, opineazã cã: „Ei (germanii) vor sã afle mai mult despre cultura
minoritãþilor de la noi, ori despre o temã care revine tot timpul ºi se interfereazã, Iudaica,
lucruri care nouã nu ni se par atît de importante“16. Aici iese foarte clar la ivealã impactul
dintre criteriile de evaluare de naturã internã, fixate prin tradiþie, ºi noile cerinþe externe,
care sînt considerate simple curiozitãþi, cantitãþi neglijabile.
Cu totul alta este însã imaginea germanilor, care reiese pare-se din consensul massmediilor române. Astfel Georg Aescht confirmã imaginea germanului saturat, care se incitã doar citind despre teme exotice sau senzaþionale: „Unde-i belºug, ºi sãrãcia se vinde
bine“, scrie Aescht, referindu-se la imaginea germanilor rãspînditã în România. „Aceastã
constatare“, continuã el, “poate pãrea un cinism gratuit, din pãcate însã ea reflectã în
mod destul de fidel felul în care imaginea lumii ne-occidentalã - a doua, a treia, sau cum
vrem sã le numerotãm - este colportatã mai cu seamã într-o þarã atît de saturatã cum e
Germania, fostã de vest. Reîntregirea ei de altfel se dovedeºte atît de dificilã încît nu mai
este loc pentru alte probleme sau teme decît dacã ele au un oarecare iz exotic sau senzaþional“17. Imaginea mediatizatã despre germani, care predominã în România, nu se
deosebeºte în nici un fel de prejudecãþile care curseazã în presa germanã în legãturã cu
România, fiind confirmatã de un interviu pe aceeaºi paginã a ziarului într-o micã inscenare. O anumitã Ulrike Draesner, care din întreaga literaturã românã nu-l cunoaºte decît pe
Gellu Naum, întrebatã fiind, repetã într-o manierã naiv-nemþeascã exact ceea ce presupune Georg Aescht: „Aº vrea de fapt ceea ce este exotic, strãin, neaºteptat pentru mine
...“18
Aºa se închide cercul conturînd o imagine a României în presa germanã drept autoreflecþie a dorinþelor cititorilor germani. Se aratã o anumitã nesiguranþã, care reiese din
douã atitudini controverse, pe de o parte o anumitã neînþelegere manifestatã faþã de noile
cerinþe la adresa literaturii ºi pe de altã parte generalizarea spectacolului cultural occidental, transmis prin mass-medii, care îl pune pe cititorul dornic de distracþie în centrul
preocupãrilor sale. Aceste atitudini, care oglindesc nesiguranþa autoreprezentãrii într-o
culturã strãinã, au la baza lor criterii de valoare instabile, imboldul de a-ºi apãra propriul
sistem de valori labil sau dorinþa de a se adapta în linii mari celorlalþi.
15

Caius Dobrescu: Instinct, raþiune, Tîrg de Carte, ebd., S. 10.
Tita Chiper: Proiecte, nostalgii, imagini. Convorbire cu Mihai Oroveanu, director al Oficiului Naþional de
Expoziþii, ebd., S. 9
17
Georg Aescht: Primãvara de hîrtie, ebd., S. 7
18
Gerhard Csejka: Aº vrea o imagine neadaptatã aºteptãrilor mele...“, ebd., S. 7
16
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Nu vom gãsi bineînþeles asemenea imagini despre români sau despre germani în ediþia în
limba germanã a revistei 22; ea fiind destinatã în mod explicit publicului german. Aici Mircea Martin se referã la traducerile din limba germanã, constatînd cã în anul 1995 au fost
vîndute doar 40 de licenþe din Germania României, în comparaþie cu aceasta însã s-au
vîndut 454 Poloniei, iar Cehiei 283. Dacã þinem cont în aceastã ordine de idei cã în
aceeaºi revistã se vorbeºte de 3200 de ediþii nou înfiinþate dupã 1989, dintre care 400
pînã 500 active, ºi dacã ne uitãm la titlurile editate anual: în 1995, 5517, în 1996, 7199,
în 1997, 9557, atunci ajungem repede la concluzia cã ignoranþa ºi prejudecãþile reciproce au repercursiuni asupra practicilor editoriale ºi asupra recepþiei literare. În mod evident cititorul român se orienteazã ºi acum mai cu seamã spre literaþi ºi cãrþi de specialitate anglosaxoni ºi francezi. Astfel se confirmã o anumitã ignoranþã reciprocã.
Numai H.R. Patapievici atrage atenþia asupra tradiþiei individuale a comunitãþilor regionale
din Germania, care produc o altã noþiune de culturã, o culturã diferitã de cea centralizatã.
Din pãcate încercãrile domnului Patapievici par a fi puþin cunoscute în România, fiindcã
tradiþia românã face ca imaginea despre culturã sã fie generatã în continuare în mod
colectiv ºi centralizat. Dar tocmai aceastã imagine centralizatã ºi colectivã, trecînd prin
presã, se superficializeazã, devenind uºor stereotipizatã.
Capcanele mass-mediei - probleme legate de imaginea de sine, de imaginea
despre strãini
Sã ne întoarcem în sfîrºit la imaginea de sine ºi la imaginea despre strãini, aºa cum reies
din cele douã ziare româneºti menþionate mai sus, ºi sã ne punem întrebarea, care sînt
modalitãþile reale de mijlocire între culturi la un asemenea tîrg? Ion Bogdan Lefter noteazã
un scurt catalog de sfaturi, de care ar trebui sã se þinã cont:
Trebuie sã pornim de la ideea, spune Lefter, cã în Germania se ºtie foarte puþin despre
România. Deci, cum ne prezentãm? Dupã pãrerea lui Bogdan Lefter, românii ar trebui sã
lase acasã atît miturile naþionale, care declarã România drept „buricul pãmîntului“, cît ºi
complexele lor de minoritate. Propune ca la tîrg românii sã nu încerce sã mijloceascã
„marile valori istorice naþionale“, ci sã punã accentul pe prezentul viu, pe creativitatea
individualã, care ar putea sã declanºeze un adevãrat dialog cultural.
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Ion Bogdan Lefter recunoaºte cã în strãinãtate, lumea este „complet insensibil(ã) la ierarhiile de la noi acasã“19, cã aceastã culturã mediatizatã îºi fãureºte propriile sisteme de
valori, independentizate. De aceea ar trebui sã se medieze la un asemenea tîrg faptul cã
în România poeþii, intelectualii vorbesc „aceeaºi limba“ ca ºi cei din strãinãtate, cã ei se
aflã la înãlþimea dezbaterilor intelectuale ºi culturale mondiale. Sfaturile lui Bogdan Lefter
se îndreaptã spre orizontul intern, la baza lor stînd încercarea de reevaluare a propriei
literaturi. Dar ºi ele neglijeazã mijlocirea prin mass-mediile din strãinãtate. Bogdan Lefter
presupune existenþa unei priviri neutre asupra României, o necunoºtiinþã de cauzã, or cititorul german deºi nu ºtie mai nimic despre literatura românã este îmbîcsit de prejudecãþile mediatizate.
Aici se prezintã întreaga paletã a problemelor de mijlocire a unei culturi, mijlocire care nu
se poate lipsi de traduceri sau de imaginile despre strãini rãspîndite prin mass-medii. Prin
urmare trebuie sã se þinã cont într-o manierã sau alta de cliºee cît ºi de prejudecãþile curente. Nu este de ajuns dacã autorii români lasã acasã bagajul de folclor ºi de mituri
naþionale, orientîndu-se spre prezentul viu. Pentru cã reflecþia criticã asupra binecunoscutelor mituri ar trebui sã se facã în prezent. O corectare a imaginii despre România pe care
ºi-o face publicul cititor german, care nu cunoaºte România decît sub aspectul dictaturii
lui Ceauºescu, a legendei despre Dracula, a incapacitãþii autocritice a intelectualilor
români ºi a criminalitãþii copiilor pungaºi, ar fi imperios necesarã.
Desigur România nu va putea sã-ºi impunã propriul sistem de valori în mod strict,
ignorînd pretenþiile celorlalþi, aºa cum nu se va identifica cu imaginea existentã adaptînduse tuturor cerinþelor din strãinãtate. Umberto Eco formuleazã de exemplu în teoria sa
despre lecturã strategiile de comunicare, pe care, dupã pãrerea lui, ar trebui sã le aplice
un autor postmodern pentru a-ºi seduce cititorii. Autorul, spune Eco, ori se adapteazã
cerinþelor pieþii ºi publicului sãu, ori încearcã sã surprindã spiritul vremii, revelîndu-le cititorilor „ceea ce ar trebui sã cearã, deºi ei-înºiºi încã nici o ºtiu“. Eco formuleazã o teorie de
seducþie a cititorului: „Ei bine, îþi dau o grãmadã de latinã, niscai femei ºi teologie, cît încape, sînge ºiroaie ca la Grand Guignol odinioarã, pînã protestezi...“20. Pe scurt, îþi dau
ceea ce vrei, te ademenesc în capcanã, ca sã te duc exact acolo, unde vreau sã te am.
Aceastã strategie a lecturii postmoderne, oare nu se poate aplica ºi la imaginea unei culturi întregi?

19
20

Ion Bogdan Lefter, ebenda, S. 16.
Umberto Eco: Nachschrift zum ‘Namen der Rose’, München, Wien 19878 , S. 59ff.
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Aceasta presupunînd desigur revizuirea propriului sistem de valori culturale cît ºi recunoaºterea faptului cã vechiul canon literar ºi-a trãit traiul. Chiar acest impact între ierarhiile
de valori interne române cu cele, care vin din exterior, ar trebui sã constituie un prilej binevenit pentru dialogul, pe care ºi-l doreºte Bogdan Lefter.
Dar dupã pãrerea mea n-ar fi soluþia cea mai fericitã, dacã românii s-ar limita la literatura
contemporanã. Orientarea tipicã a tîrgului ºi ansamblul literar, actualmente accesibil în
Germania, trebuie corectate la rîndul lor. Mihai Sebastian, Mircea Eliade, Alexandru Vona,
Mircea Cãrtãrescu, Mircea Dinescu, Gellu Naum, Ana Blandiana ºi Alexandru Papilian nu
reprezintã cel mai slab catalog al literaturii române, dar sînt departe de a putea oferi o
imagine complexã ºi o înþelegere din punct de vedere istoric. Tîrgul de carte ºi mijlocirea
prin mass-medii constituie o imagine a literaturii române bazatã pe evenimenþial, pe excepþionalitate, pe superficialitate. Romanul împotriva dictaturii, romanul unui autor evreu
problematic, volumul de poezii al poetului disident, acestea sînt evenimentele, care formeazã imaginea mediatizatã a literaturii. E drept cã ultimul surealist român în viaþã sau
romanul, regãsit dupã 40 de ani al unui autor necunoscut, emigrat din România, cum a
fost cazul lui Al. Vona, sînt fenomene excepþionale prin felul lor, demne de luat în seamã.
Dar aceastã mediere a literaturii pluteºte la suprafaþa fenomenelor, ºi face ca literatura
însãºi sã devinã acel eveniment spectacular de care aminteam la început.
Pentru o prezentare corespunzãtoare a culturii române în strãinãtate se impune deci ºi
mijlocirea desacralizatã a marilor clasici. Doar aºa marii autori ca M. Eminescu, I. Creangã, Mihail Sadoveanu sau I.L. Caragiale, despre care ºi aºa curseazã o sumedenie de
cliºee, pot deveni din nou interesanþi pentru cititori. Rezultatul ar fi atunci o mediere cît
mai amplã ºi solidã a propriei culturi pe baza unui numãr mare de traduceri. Din pãcate la
Tîrgul de carte nu prea s-au putut remarca preocupãri din partea românilor în acest sens.
Se gãsea doar o prezentare scurtã a istoriei României în limba germanã, pe lîngã o antologie de poezie, de pe-acum controversatã, editorul Dieter Schlesak fiind presat de termen21. Aceste produse ocazionale nu reflectã însã nici nivelul internaþional, la care se
lucreazã azi cînd e vorba de istorie, nici nu pot media într-adevãr o imagine care poate
„seduce cititorul“. Astfel nu servesc nimãnui.
O culturã este mediatã oare prin personalitãþi individuale sau mai degrabã printr-o imagine globalã de cãtre instituþii? Desigur personalitãþile ºi operele lor trebuie la urma urmei cum afirmã Mircea Cãrtãrescu ºi Caius Dobrescu - sã garanteze calitatea unei literaturi în
21

Dieter Schlesak (Hg.): Gefährliche Serpentinen. Rumänische Lyrik der Gegenwart, Edition Galrev, Berlin,
1998
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strãinãtate. ªi dacã considerãm spectacolul mass-mediilor ei sînt actualmente ºi singura
ºansã de a destrãma punctual imaginile superficiale mediatizate global. Lecturile de carte
ºi mesele rotunde sînt în aceastã ordine de idei probabil cei mai buni mijlocitori culturali.
Dacã pentru simplul cititor personalitatea individualã respectiv opera individualã pot media cel mai bine o imagine despre cultura românã, un vizitator al tîrgului cautã sã vadã
organizaþia de ansamblu. Dar o imagine unitarã se formeazã doar atunci cînd instituþiile
mediatoare existente sau care ar trebui înfiinþate s-ar ocupa mai puþin de „imaginea
românilor în cultura lumii“ ºi mai mult de organizaþia practicã. Pentru cã de aici au pornit
deficienþele reale ale prezentãrii la tîrgul din Leipzig. Astfel numãrul mare de furturi de
cãrþi trebuie pus în legãturã cu faptul cã multe ediþii româneºti nu vindeau cãrþi deloc sau
numai sporadic, deºi exista ºi o librãrie a tîrgului. Doar în cazurile cele mai rare a fost
asiguratã prezenþa la stand cu un personal competent. De asemenea ediþiile româneºti nu
aveau rafturi funcþionale, vizitatorii neputînd sã scoatã cãrþile expuse pentru a rãsfoi prin
ele. Iar dacã produsele artistice ºi ofertele de contact bineintenþionate nu prea au avut
efect, este de vinã desigur ºi organizaþia de tîrg. Ingo Arend, care fãcea un rezumat al
tîrgului ºi al tematicii române în revista Freitag din 3 aprilie, se exprima ironic, punînd însã
punctul pe i. Dupã el, cafeneaua Capºa, reconstruitã la tîrg, era un fel de cuºcã de cîini în
fundul halei iar centrul de contact-est-vest de lîngã ea avea ºarmul unei reuniuni de refugiaþi22. Dacã ne referim la felul cum au fost tratate cãrþile sau chiar poeþii care trebuiau sãºi citeascã textele pasanþilor, putem spune cã ambele pãrþi au dat dovadã de lipsã de
profesionalism, de circumspecþie ºi de organizaþie. Desigur ºi acestea au repercursiuni
asupra imaginii despre România. Deci nu este nevoie de imagini centrale autoreprezentative ci de o organizaþie centralã în stare de funcþiune.
În concluzie, ce urmeazã sã mijloceascã autorul român: cã vorbeºte aceeaºi limbã sau cã
e diferit, cã suferã, cã este de pãrere cã un tîrg de carte reprezintã o prostituare a poetului? Gîndirea diferenþelor - cuvînt la modã în cultura occidentalã a anilor 70 ºi 80 - ne-a
condus tocmai la frontierele între culturi diferite. Dupã cum se ºtie azi, o culturã sau o
limbã nu poate fi transpusã în totalitate într-o altã culturã sau limbã. Un traducãtor aflã
lucrul acesta pe pielea lui, dar ºi persoanele care intrã în contact reciproc fac aceastã
experienþã. Se pune deci întrebarea, ce este de fãcut? În 1994, cu prilejul unui interviu, lam întrebat pe Mircea Nedelciu care sînt sentimentele sale faþã de noul sãu public ºi în
ce mãsurã este dispus sã comunice cu el. Pentru Mircea Nedelciu întîlnirea cu piaþa de
cãrþi occidentalã a fost un ºoc. O descria metaforic drept piaþã pestriþã, lipsitã de carac22

Cf. Ingo Arend: Bücher ändern nichts, in Freitag vom 3. April 1998.
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ter. Vorbea despre o „depersonalizare a cãrþii“ ºi avea bãnuiala cã un pahar de iaurt ar
avea mai multã personalitate decît cãrþile din librãriile-supermarkt franceze. Probabil are
dreptate.
Pe de altã parte Mircea Nedelciu porneºte de la o relaþie specificã între autor ºi cititor. În
anii 80 pe amîndoi îi lega un fel de solidaritate nemijlocitã, îndreptatã împotriva discursului
ideologic predominant. De aici rezultã ºi multitudinea de neînþelegeri legatã de posibilitãþile de comunicare. Dacã Mircea Nedelciu afirmã: „Comportamentul meu în faþa literaturii este un comportament comunicativ“, continuînd: „o comunicare în ansamblu cu contemporanii tãi“, atunci presupune mai cu seamã consimþãmîntul cititorului cu acest comportament, consimþãmîntul fiind necesar pentru succesul literaturii sale. Dar aceste premise s-au destrãmat dupã 1989 chiar în propria þarã. Iar în strãinãtate, unde cultura este
transmisã prin traduceri ºi prin mass-medii, nici mãcar nu ne putem aºtepta la un asemenea consimþãmînt.
Comunicarea nu implicã un consimþãmînt anticipat cu propria poziþie. Experienþele lingvistice ºi culturale formeazã zone de frontierã, care niciodatã nu se vor suprapune total,
opineazã G. Liiceanu într-o discuþie la Tîrgul din Leipzig. Înþelegerea strãinului este limitatã
de propriile condiþii socio-culturale. Lucrul acesta este valabil pentru ambele pãrþi. Poate
ar trebui sã se înþeleagã tocmai acest lucru. Atunci medierea unei imagini de sine ar putea fi mult mai uºoarã pentru reprezentanþii culturii române. Totuºi aceºtia trebuie traduºi,
pentru a-ºi putea prezenta punctul lor de vedere.

