
“Cum trece cartea graniţa?” 
 
 

Traducător (printre altele) fiind, voi începe prin a împrumuta titlul primei 
mese rotunde, profesional condusă de Corina Bernic, la care am participat – 
împreună cu vreo doisprezece colegi şi prieteni de breaslă, sosiţi la Iaşi din cel 
puţin zece ţări ale Europei - chiar în prima zi a Festivalului Internaţional de 
Literatură şi Traducere – FILIT (23-27 octombrie 2013). O întrebare foarte bună, 
la care am încercat cândva să dau și eu un răspuns atunci când îndrăzneam, cu o 
oarecare circumspecţie, să mă încumet la drum în lumea editorială din Italia prin 
această muncă grea, şi până nu demult destul de obscură, nevizibilă vreau să 
spun, de traducător. Știam de fapt că majoritatea cititorilor nici nu îşi dau seama 
ce înseamnă a transpune o carte dintr-o limbă în alta, în timp ce publicul mai 
puţin familiarizat cu literatura se opreşte des la o formulă care sună a slogan, în 
italiană chiar dacă este vorba de români: “Traduttore / Traditore”!  

Dincolo de bucuria de a se confrunta cu o carte de valoare, cu un autor, 
cu stilul său  şi cu ‘vocile’ personajelor sale, şi dincolo de satisfacţia de a oferi 
cititorilor dintr-un alt spaţiu o versiune cât de cât adecvată pentru a degusta, 
măcar în parte, plăcerile textului-sursă, mi se părea că lucrul cel mai important 
(o adevărată mission?) rămânea – îndeosebi pentru fiecare dintre noi ‘româniştii’ 
– necesitatea de a sparge zidul de indiferenţă, care a existat în primul rând din 
cauza unei necunoaşteri, chiar a unei ignoranțe difuze, față de valorile literare 
româneşti.  

Din fericire, aş putea spune că în ultimii zeci ani au început să aibă o 
oarecare audienţă, de public şi de critică, câţiva scriitori români şi, graţie unui 
program de anvergură, de finanţare a traducerilor, demarat de Centrul Național 
al Cărţii din Institutul Cultural Român în anii 2006-2012, un număr incredibil de 
mare de autori şi cărţi de calitate s-au tradus şi editat pe piaţa europeană (numai 
în Italia, la Salone del Libro din Torino, unde România a fost ţara oaspete de 
onoare în anul 2012, au avut loc prezentări a zeci de volume, în prezenţa 
autorilor). De altfel, la Festivalul de Literatură din Mantova, cel care a funcţionat 
drept model pentru organizatorii acestei prime ediţii FILIT, au fost invitaţi 
scriitori de talia lui Cărtărescu, Lungu, Teodorovici, Adameşteanu. De 
asemenea, menţionez în treacăt și întâlnirile de la Gavoi, de la Genova, de la 
Pisa etc., susţinute cu multă eficacitate de către Institutul Cultural Român din 
Veneţia, căruia îi revine şi meritul de a fi organizat, timp de doi ani la rând, un 
foarte util seminar de traducere literară, care ne-a permis să ne cunoaştem 
personal, să discutăm cu textul în față, împreună cu scriitorii, probleme concrete 
care se ivesc la transferul textului dintr-o limbă în alta, dar să şi abordăm variate 
aspecte legate de promovarea cărţii româneşti în lume. 

Dan Lungu, în calitatea sa de scriitor şi de director al Muzeului 
Literaturii Române din Iaşi, a avut curajul, capacitatea, inteligenţa şi forţa – 
împreună cu o echipă de prieteni, plini de efervescenţă şi de o uimitoare 
prospeţime intelectuală – de a organiza un Festival Internaţional de Literatură (şi 
Traducere!) care se înscrie de pe acum, chiar de la această primă ediţie, în Cartea 
de Aur a culturii române. FILIT a fost în stare să preia tot ceea ce a fost mai bun 
în ultimii ani atât pe piaţa europeană, de la târguri de carte la festivaluri de 
literatură, cât şi pe piaţa românească. Dan Lungu a avut, însă, și acel spirit 
inventiv de a gândi altfel această manifestare: alături de scriitori şi de poeţi, 
români şi străini (cu câteva nume importante: de la Weyergans, membru al 



Académie Française, la Fioretos, Sandi Jones, Gospodinov, Kurkov), pe lângă 
critici literari şi traducători străini, au fost chemaţi editori din Elveţia, Franţa, 
Germania, Suedia şi din Statele Unite ale Americii, organizatori de festivaluri 
asemănătoare, şi trebuie amintit că au mai fost implicaţi, împreună cu profesorii 
lor, liceeni şi studenţi, care au aderat cu mare entuziasm (120 de ‘voluntari’, mai 
puţin de jumătate faţă de cei care s-au înscris!). În plus, nu au lipsit nici teme de 
frontieră (benzi desenate, roman / ecran), nici seri de muzică pe gustul tuturor: 
de la concertele simfonice din prima zi și concertele de jazz, până la cuceritoarea 
performance a Adei Milea și până la ariile de operetă cu care s-a închis cu brio 

prima ediţie a acestui minunat festival.  
Mulţam fain, dragă Dan, mulțumim frumos ieşenilor și autorităţilor care 

au înţeles importanţa pe care literatura o are în continuare, în lumea noastră de 
azi. Noi traducătorii ne vom strădui să ducem mai departe sarcina pe care ne-am 
asumat-o, vom continua să frecventăm autorii români, mai mult sau mai puţin 
‘consacraţi’, citindu-le versurile, romanele, povestirile… în ideea că literatura 
bună şi chiar foarte bună există azi în România! Şi, drept urmare, ca să ‘treacă 
graniţa’, vom alege şi vom propune titluri noi sau mai puţin noi unor edituri 
dispuse să lărgească harta imperiului, în aşa fel încât, când se va rosti în fine 
numele unui scriitor român (în viaţă, pour cause) care a câştigat premiul Nobel 
pentru literatură, să nu fie cu toții luaţi prin surprindere: Et in Dacia ego…va 
spune măcar unul! 
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