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Pe vremea aceea era aproape imposibil s` lucrezi
în bronz. Ca s` faci lucr`ri din bronz trebuia s` furi
bronzul de undeva. La prim`rie era un tip, [i el artist,
care f`cuse rost de un bust al lui Stalin de vreo 200
de kg. Mi-a spus c` mi-l d` la topit dac`-l facem
juma/juma. Zis [i f`cut. M-am dus la prim`rie întro duminic` cu o ma[in` manual` de t`iat metal [i
am t`iat bustul în buc`]i. Capul l-am t`iat în dou`,
ca s` nu se vad` c` a fost Stalin [i dup` aceea am
început împ`r]eala. Unul a luat un um`r, altul o ureche,
unul musta]a, altul c`ciula. L-am transportat cu ma[ina
la atelier [i am ascuns buc`]ile de bronz în gr`din`
printre b`l`rii. Era ca un ritual sacru. Am f`cut rost
de creuzete [i am început topitul cu musta]a, c` prea
era un semn distinctiv.
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IULIAN B~ICU{
ELIADE {I NOICA |N ARHIVA
C.N.S.A.S.
… Efectul secundar, pervers chiar al acestei
opera]iuni de filaj [i de înc`lcare a dreptului la intimitate a fost de fapt ob]inerea unei cantit`]i foarte mari
de informa]ii, care altfel s-ar fi pierdut. Tot din coresponden]a dintre Constantin Noica [i Sanda Stolojan
afl`m câteva momente semnificative ale meciului
dintre filosof [i Securitate, inclusiv momentul când
acesta a fost întors de la grani]` [i acuzat c` a vrut
s` scoat` clandestin din ]ar` mai multe obiecte din
patrimoniul cultural na]ional, [i c` de fapt Constantin
Noica ar fi pl`nuit s` scrie o carte despre opera
amicului s`u de tinere]e, c` lectura tuturor c`r]ilor
ar fi durat aproximativ doi ani [i c` nu era atât de
familiarizat cu conceptele de istoria religiilor, pentru
care ar fi trebuit s` depun` un efort suplimentar în
vederea document`rii.
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PRECUM ZARURILE
ARUNCATE
PE
MASA
DE
JOC
BRUNO MAZZONI
Afrodita Cionchin: Domnule Profesor,
sunte]i unul dintre cei mai cunoscu]i [i activi
români[ti din Italia. A[ începe prin a v`
întreba cum v-a]i apropiat de limba [i cultura
român`?
Bruno Mazzoni: Când eram student în
primul an al facult`]ii de Litere [i Filozofie
de la Universitatea "Federico II" din Napoli,
am avut fericita ocazie s` urmez cursurile
lui Alberto Vàrvaro, un tân`r [i captivant
profesor de Filologie Romanic`; el ne-a
deschis orizonturile lingvisticii [i literaturilor
medievale, oferindu-ne deopotriv` o inedit`
deschidere spre diferite limbi neolatine,
prezentându-le din punct de vedere [tiin]ific,
adic` f`r` o gril` de ierarhie valoric`. El a
fost cel care – specializat fiind în Germania,
la marea [coal` a Romanische Philologie,
con[tient, a[adar, de limitele care
caracterizau aceast` disciplin` în Italia –
mi-a sugerat s` urmez cursurile de român`
pe care le ]inea profesorul Theodor
Onciulescu [i elevul s`u, Pasquale (Lino
pentru prieteni) Buonincontro, la prestigiosul
Institut Oriental Universitar din Napoli.
— Care a fost, apoi, traiectul uman [i
profesional care v-a legat de România?
— Începând din anul al doilea de
universitate, gra]ie unor burse de studiu
oferite de guvernul român, am avut
posibilitatea s` frecventez faimoasele Cursuri
de var`, magistral organizate la Sinaia de
c`tre neobositul dialectolog Boris Cazacu
[i de echipa Universit`]ii din Bucure[ti. În
luna august a anului 1967 m` aflam întrun formidabil mediu de tineri romani[ti
provenind din multe ]`ri ale lumii, pentru
a urma cursurile de limb` coordonate de
profesoara C.G. Chiosa, dar [i o serie întreag`
de prelegeri ]inute de floarea intelighen]iei
române: lingvi[tii Iordan, Rosetti, Graur,
istoricii Giurescu [i Daicoviciu, critici literari
[i critici de art` de cel mai înalt nivel. Dar
nu trebuie s` uit`m c` aceasta se întâmpla
într-o conjunctur` anume a dictaturii
socialiste: erau anii relax`rii ideologice [i
ai relu`rii dialogului cu Occidentul european,
astfel c` se redeschidea în sfâr[it Accademia
di Romania din Roma. Îmi amintesc cu
emo]ie elita profesorilor oaspe]i în acel an
la Sinaia, nume mitice pentru un tân`r iubitor
de humaniora: Carlo Tagliavini, cu al c`rui
volum, Originile limbilor neolatine, s-au
format genera]ii de romani[ti; V. Väänänen,
mare cercet`tor finlandez al inscrip]iilor de
la Pompei; P. Guiraud de la Paris, cunoscutul
specialist în lingvistic` general`, [i apoi
tinerele speran]e, precum J. Mondéjar, A.
Mioni, Lorenzo Renzi [i mul]i al]ii...
— Una dintre principalele dv. direc]ii
de cercetare vizeaz` literatura român` [i
prezen]a ei în Italia. În acest sens, a]i
coordonat, în perioada 1999-2000, programul
de cercetare la nivel na]ional "Geografia
[i istoria civiliza]iei literare române[ti în
context european", sub egida Ministerului
italian al Înv`]`mântului universitar [i al
Cercet`rii [tiin]ifice [i tehnologice, la care
au colaborat speciali[ti de la universit`]ile
din Padova, Pisa, Roma, Torino [i Udine,
precum [i al]i exper]i europeni. Care ar fi,
a[adar, din perspectiva unui literat italian,
imaginea de ansamblu despre receptarea

literaturii române în Italia?
— Un r`spuns la aceast` întrebare
trebuie s` fie în mod necesar par]ial... Prea
pu]ine s-au f`cut în aceast` direc]ie, dac`
excludem cele dou` lucr`ri bibliografice
extrem de utile, realizate în urm` cu dou`zeci
de ani de P. Buonincontro [i de Ioan Gu]ia,
despre prezen]a literaturii române în Italia.
În ultimele luni, în acord cu prorectorul
Universit`]ii "Babe[-Bolyai" din ClujNapoca [i cu catedrele de Italienistic` din
Cluj [i Bucure[ti, am relansat proiectul,
conceput de regretatul Marian Papahagi, al
unei ample Enciclopedii a rela]iilor culturale
italo-române. Constituirea unui comitet
român [i a unui comitet italian sper s` fie
condi]ia suficient` pentru a duce la bun sfâr[it
aceast` întreprindere, necesar` acum poate
mai mult decât niciodat`.
— Aprofundând subiectul, s` ne oprim
la articolul Ideologia "culturii" în literatura
român` contemporan`: lecturi la cump`na
dintre genera]ii
genera]ii, în seria "Romània
Orientale", vol. XVII, Bagatto Libri, 2004.
Care este cheia lecturii pe care o propune]i?
— Am c`utat s` surprind [i s` ilustrez,
prin lectura textelor poetice ale autorilor
apar]inând unor genera]ii diferite, diversitatea
procedeelor stilistice, dar [i ideologice [i
programatice, care a caracterizat spa]iul
scriiturii din decenii cronologic apropiate,
îns` foarte variate în op]iunile publice [i
nu numai.
— Sunte]i unul dintre cei mai
experimenta]i traduc`tori de limb` român`
din Italia, al c`rui nume se leag` de Ana
Blandiana [i, în mod deosebit, de Mircea
C`rt`rescu. V-a[ propune s` deschidem
aceast` parte a discu]iei noastre cu Ana
Blandiana [i antologia de poezie Un tempo
gli alberi avevano occhi (Donzelli, 2004),
edi]ie bilingv` îngrijit` [i tradus` de
Biancamaria Frabotta [i Bruno Mazzoni.
V-a[ întreba care este raportul traduc`torului
cu autorul [i cu textul? Mai exact, care ar
fi principalele aspecte [i, eventual,
dificult`]ile pe care le-a]i înfruntat în
traducerea poeziilor Anei Blandiana [i cum
au fost ele primite în Italia?
— Încep prin a spune c` volumul Anei
Blandiana editat de Donzelli a fost o surpriz`
pentru to]i, de la traduc`tori – a[ men]iona
contribu]ia pe care a avut-o Biancamaria
Frabotta, excelent profesor la Universitatea
"La Sapienza" din Roma [i deopotriv` poet
de mare sensibilitate [i rigoare intelectual`
– pân` la editor. Gra]ie volumului citat, Anei
Blandiana i-au fost acordate Premiul special "Giuseppe Acerbi" pentru Poezie [i
prestigiosul Premiu interna]ional Camaiore
pentru Poezie, cu recenzii extrem de
favorabile c`rora le-au urmat numeroase
invita]ii la manifest`ri literare [i festivaluri
în Italia. Problema cea mai dificil de înfruntat
în traducerea unui poet prive[te capacitatea
de a restitui, într-o m`sur` mai mic` sau
mai mare, vocea liric` f`r` a "tr`da" excesiv
timbrul sau tonalitatea identit`]ii sale poetice.
Aici trebuie s` relev textura dulce-grav` a
crea]iilor Anei Blandiana, în care se intuiesc
sugestiile [i ecourile tradi]iei lirice blagiene...
ca [i acea ars combinatoria – despre care
ea îns`[i scrie – în care o anumit` obscuritate

"slav`" se conjug` cu solaritatea "roman`".
— Pentru a r`mâne în acela[i cadru al
istoriografiei literare, v-a]i ocupat în mod
special de exegeza critic` a marilor poe]i
români din secolul XX (Tudor Arghezi, Ion
Barbu, Nichita St`nescu) [i de analiza poeziei
ultimelor decenii ale secolului XX. M-a[
referiri aici la un alt studiu, Poesia romena
di fine millennio
millennio, în volumul Poesia '98
'98,
Anuar îngrijit de Giorgio Manacorda,
Castelvecchi, Roma, 1999, în colaborare
cu Rodica Zafiu. Care sunt considera]iile
despre poezia româneasc` de sfâr[it de
mileniu?
— Este vorba, evident, despre autori
care s-au format cu prec`dere în facult`]i
umaniste, cu numerus clausus [i profesori
de elit`. La Bucure[ti erau pe bun` dreptate
faimoase Cenaclurile de poezie [i proz`
conduse de doi critici de excep]ie: Nicolae
Manolescu [i Ovidiu Crohm`lniceanu. De
aici provin poe]ii [i scriitorii (m` gândesc
la antologia Desant '83, de curând retip`rit`)
care nu au avut prea mult de negociat cu
un regim aflat deja într-un stadiu pre-agonic, ceea ce le-a dat libertatea maxim
consim]it` de scriitur`. Cum spunea
C`rt`rescu într-un cunoscut interviu: "Am
tr`it realmente în literatur`, am mâncat, cum
s-ar spune, 'pâine [i poezie', am iubit mai
mult în poeme decât în realitate, am locuit
mai mult într-un Bucure[ti închis într-un
vers – care în acest fel sem`na mult cu New
York-ul – decât în întunericul [i în frigul
capitalei reale. “…‘ Noi nu am tr`it nici
m`car pentru o clip`, pân` dup` vârsta de
treizeci de ani, în realitate, ci într-un submarin
galben unde ne ]ineam c`r]ile, casetele,
întâlnirile din fiecare zi de luni. Noi am fost
liberi în acei ani, liberi în subteran, [i eram
ferici]i s` ne scriem, f`r` ca m`car s` ne
gândim la publicare, poezia 'underground'.
Noi am instituit normalitatea într-o mic`
parte a României [i cred c` prin aceasta am
f`cut foarte mult".
—Ajungem, a[adar, la Mircea
C`rt`rescu [i o prim` întrebare vizeaz`

rela]iile umane [i profesionale care v` leag`.
Cum s-a n`scut aceast` colaborare [i cum
evolueaz` în timp – [i carte dup` carte –
raportul traduc`tor-scriitor?
— Nu îl cuno[team personal pe Mircea
C`rt`rescu, dar crea]ia lui literar` mi-a
suscitat interesul înc` de la prima lectur`
din Nostalgia, care în realitate a ap`rut mai
întâi într-o versiune trunchiat` cu titlul Visul.
Din ra]iuni strict editoriale am început s`
traduc romanul mai scurt, Travesti, care la convins apoi pe editor s` înfrunte [i alte
romane ale sale, mai voluminoase. Fine]ea
tr`s`turilor, în deplina con[tiin]` a propriei
staturi literare, [i blânde]ea persoanei mau cucerit atât pe mine, cât [i publicul de
cititori care a avut posibilitatea s` îl asculte
cu prilejul întâlnirilor [i prezent`rilor în toat`
Italia.
— S` continu`m cu volumul s`u de
poezie Quando hai bisogno d'amore. CD
doppio
doppio, edi]ie bilingv` [i traducere de Bruno
Mazzoni, Ed. Pagine, Roma, 2003. Care este
caracteristica poeziei lui Mircea C`rt`rescu
[i cum se reflect` ea în procesul traducerii?
— Intertextualitatea prezent`, s`
spunem, în texte precum Poema chiuvetei
sau O sear` la Oper` este o adev`rat` piatr`
de încercare pentru cititorul care
nefamiliarizat cu istoria poeziei române[ti
[i cu limba acesteia; cu atât mai mult pentru
traduc`torul care "transpune" pentru un
public care nu are nimic în comun cu
respectiva tradi]ie cultural` [i literar`. Dar
nici numeroasele expresii idiomatice ori de
jargon nu sunt, cu siguran]`, aspecte de
neglijat. În esen]`, în actul traductiv,
adev`ratul nod al problemelor de limb` care
trebuie înfruntate într-un text cum este, de
pild`, cel c`rt`rescian, îl constituie complexa
mixtur` stilistic`.
— Contribu]ia dumneavoastr` la
difuzarea în limba italian` a prozei lui
C`rt`rescu este remarcabil`: Travesti
Travesti,
Nostalgia
Nostalgia, Abbacinante. L'ala sinistra
sinistra, toate
ap`rute la editura Voland din Roma, între
2000 [i 2007. Cum recepta]i, ca exeget [i
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traduc`tor, scriitura sa narativ`?
— Este o proz` fascinant`, seduc`toare,
în care se întrep`trund registrele înalte [i
joase, un metalimbaj [tiin]ific, neuronal sau
doar medical, expresii cotidiene [i uneori
de jargon. Ceea ce îmi pare c` define[te
caracterul original specific este capacitatea
de a crea universuri fic]ionale perfect
coerente [i credibile, fantastice [i totu[i reale,
ca [i lumea întruchipat` în jocul prim în
care cineva ne-a proiectat s` tr`im, precum
zarurile aruncate pe masa verde de joc.
— Cum vede]i, în general, interesul [i
implicarea editurilor italiene în proiecte
privind cultura român`?
— Mi se pare c` zidul de dezinteres
fa]` de valorile culturii române a început
s` se clatine, ar`tând [i semne pozitive...
Pe lâng` Mircea C`rt`rescu [i Ana
Blandiana, ori autorii consacra]i prin filiera
"european`" (Eliade, Ionesco, Cioran,
Celan), au avut, de asemenea, ecou operele
lui Norman Manea – câ[tig`tor al celebrului
Premiu Nonino, ca [i unele scrieri ale lui
Paul Goma, Vasile Andru, Ioan Vieru,
Andrei Oi[teanu, Lena Constante, Constantin
Noica, Panait Istrati, iar de acum încep s`
devin` cunoscu]i [i autorii a[a-numitei lecturi
"migrante", ca, de exemplu, Mihai Butcovan.
— S` ne întoarcem la traducerea
volumului Nostalgia
Nostalgia, prin care Mircea
C`rt`rescu a ob]inut Premiul Literar
Interna]ional "Giuseppe Acerbi" –
Nara]iunea pentru cunoa[terea [i apropierea
popoarelor, Castelgoffredo, Mantova, 2005,
în vreme ce Anei Blandiana i-a revenit
premiul special de poezie, pentru traducerea,
de asemenea citat`, a antologiei Una volta
gli alberi avevano occhi
occhi. V-a[ întreba care
a fost importan]a, în ansamblu, a edi]iei din
2005 a premiului "Giuseppe Acerbi",
dedicat` României?
— Sunt convins c` a fost o ocazie fericit`
nu numai pentru faptul c` organizatorii
Premiului "Giuseppe Acerbi" au selec]ionat
[i au oferit spre lectur` 300 de exemplare
din c`r]ile fiec`ruia dintre autorii selec]iona]i,
promovând, spre exemplu, publicarea la
editura Humanitas a traducerii italiene a c`r]ii
lui R`svan Popescu Prea târziu, ci [i pentru
c` [i-au asumat editarea unui excep]ional
volum miscellaneu de eseistic` – Literatura
din România – care constituie o excelent`
introducere la civiliza]ia româneasc` nu doar
în manifest`rile sale literare.
— În aceea[i linie a difuz`rii literaturii
române în Italia se înscrie [i prezen]a lui
Mircea C`rt`rescu [i a Anei Blandiana la
manifest`ri literare de amploare precum
târgul de carte de la Torino ori festivalul
de carte de la Pisa. Ce ne pute]i spune în
acest sens?
— Pe lâng` invita]iile în cadru
universitar [i prezent`rile la libr`riile din
diferite ora[e ale Italiei, am încercat mereu
s` punem autorii români sub un reflector
mai puternic cu ocazia unor prestigioase
festivaluri na]ionale, Târguri de carte, cum
este Salonul de la Torino, ca [i prin interviuri
la radio [i televiziuni. La începutul lui
septembrie, C`rt`rescu va fi oaspete al
Festivalului Interna]ional de Literatur` de
la Mantova.
– Vorbind despre traduceri, se cuvine
s` men]ion`m Premiul Na]ional pentru
Traducere al Ministerului Bunurilor si
Activit`]ilor Culturale pentru anul 2004, care
v-a fost conferit de Pre[edin]ia Republicii
Italiene. {i, pentru întregul demers [tiin]ific
[i cultural, titlul de Comandor al Ordinului
pentru Merit al României în 2002. Ce
reprezint` aceste distinc]ii?
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— Bucuria cea mai mare, în ceea ce
prive[te prima distinc]ie, este c` am luat
act de faptul c`, metaforic vorbind, pietricica
pe care am aruncat-o în apa relativ stagnant` a belles lettres italiene, pentru a face
cunoscute anumite opere – pe care le consider importante – din literatura român`, a
creat ni[te valuri m`car la suprafa]`, în
oglinda apei. Pentru distinc]ia care mi-a fost
oferit` de c`tre guvernul român sunt
recunosc`tor cercului larg de prieteni [i
colegi români care mi-au alimentat [i
amplificat interesul în cursul celor patru
decenii de îndelung` fidelitate.
— În acela[i spirit al promov`rii culturii
române, a[ aduce apoi în discu]ie o important` ini]iativ` care v` apar]ine: Propunere
pentru un "Buletin Interna]ional de Studii
Române"
Române", prezentat` la Congresul
interna]ional "Cultura român` în
Universit`]ile lumii" (Sibiu, 1996) [i
publicat` în "Romània Orientale" XI (1998)
[i "Studi Italo-Romeni" II (1999). Care sunt
rezultatele acestui proiect?
— Acesta este, din p`cate, un punct
sensibil... De[i au existat multe promisiuni,
nu a fost posibil s` se dea curs propunerii
mele integrale. Par]ial, îns`, prin ini]iativa
colegului academician Marius Sala, Institutul
de Lingvistic` din Bucure[ti a început s`
adune titlurile a ceea ce se public` în lume
în domeniul respectiv, în timp ce Catedra
de Literatur` român` a Universit`]ii din
Bucure[ti a ob]inut un grant pentru studierea
[i monitorizarea a ceea ce se face la catedrele
din str`in`tate unde î[i desf`[oar` activitatea
lectorii de schimb români.
— Cum caracteriza]i, ca românist în
Italia, politicile culturale ale României [i
strategiile privind difuzarea culturii române
în Peninsul`, din anii '90 pân` în prezent?
Cum vede]i evoluând lucrurile în viitor?
— Dup` o lung` perioad` de stagnare,
Institutul Cultural Român a ini]iat, de câ]iva
ani, o serie de proiecte de finan]are, utile
[i oportune, nu numai pentru traduceri, ci
[i pentru mobilitatea profesorilor [i a arti[tilor
din diverse domenii, precum [i pentru
organizarea de expozi]ii, concerte etc. Sper
ca activitatea celor dou` importante institu]ii
române de cultur` prezente în Italia,
Accademia di Romania din Roma [i
Institutul Român de Cultur` [i Cercetare
Umanistic` din Vene]ia, s` se orienteze spre
o mai bun` colaborare, pentru a propune
proiecte comune [i evenimente culturale cu
o periodicitate constant`.
— De cealalt` parte, care considera]i
c` este rolul Asocia]iei Italiene de
Românistic` (AIR) în difuzarea culturii
române în Italia?
— AIR este cu prec`dere o asocia]ie
cu caracter "profesional", unul dintre
obiectivele sale principale fiind valorificarea
studiilor universitare de romånistic`,
cunoa[terea reciproc` a celor care opereaz`
în acest sector, inten]ia de a reprezenta, în
fa]a organismelor [i a autorit`]ilor competente, exigen]ele comunit`]ii [tiin]ifice.
Aceasta prevede întâlniri periodice organizate în diferitele universit`]i unde se pred`
româna sau în cadrul celor dou` institu]ii
române prezente în Italia, ca [i un congres
anual cu o participare deschis` în general
[i celor care nu fac parte din asocia]ie.
— Spre final v-a[ întreba ce proiecte
editoriale ave]i pentru viitor?
— Trebuie s` predau editurii Voland
traducerea volumului De ce iubim femeile,
apoi, împreun` cu colega Angela Tarantino
de la Universitatea din Floren]a, ne ocup`m
de revizia celui de al doilea volum din Geo-

grafia [i istoria civiliza]iei literare române[ti
în context european. Am, de asemenea, în
lucru un eseu [i o antologie despre psalmul
de autor în poezia româneasc`.
— O ultim` întrebare vizeaz` o chestiune de stringent` actualitate: imaginea românilor în Italia, între realitate [i percep]ie.
Care este, a[adar, opinia intelectualului despre felul în care presa italian` reflect` –
formând [i deformând – aceast` imagine?
— Este de ajuns s` fi înv`]at lec]ia marii
Revolu]ii franceze pentru a avea clar faptul
c` nici o pozi]ie etnico-na]ionalist` nu poate
s` aib` audien]` la un intelectual modern.
În mod evident este foarte regretabil felul
în care se procedeaz` la generalizare, luânduse dou` sau trei cazuri izolate pentru a
demoniza figura "diferitului", care este diferit
în m`sura în care nu se face nimic, din partea
comunit`]ii, ca [i la nivel individual, în
vederea deschiderii spre cunoa[terea celuilalt
[i a culturii în care "ceilal]i" se autoreprezint`,
în bine ca [i în r`u.
Presa cotidian` este aproape pretutindeni
dominat` de stereotipuri, îns` nu lipsesc nici

revistele [i periodicele de prestigiu care
dedic` aten]ie [i spa]iu acestei probleme.
"Internazionale", spre exemplu, în urma
cazului Mailat, a g`zduit un magistral articol
al lui C`rt`rescu asupra temei Rom/Români,
care poate fi citit [i pe site-ul Asocia]iei
Italiene de Românistic` (http://cisadu2.let.
uniroma1.it/air/interventi.htm); un periodic
de profil universitar, [i anume "Rivista italiana di comunicazione pubblica", a dedicat
în 2007 un întreg num`r temei legate de
imaginea Italia-România... R`mâne de sperat
[i în ecoul spontan pe care îl poate avea
activitatea con[tiincioas` [i invizibil` a zecilor de mii de asisten]i sociali care au grij`
de b`trânii no[tri [i ne cresc copiii [i nepo]ii,
a numero[ilor muncitori care lucreaz` pe
[antiere, în construc]ii, adesea la negru, f`r`
prea multe garan]ii privind normele de siguran]`, a miilor de lucr`tori concentra]i în
Nordul opulent [i, într-un fel, greu de în]eles
în aviditatea sa de a cre[te f`r` limite.
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