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Dac` adesea ne întreb`m de unde trebuie
pornit pentru a ne promova în str`in`tate
literatura, din trecut sau din prezent, din
epoca interbelic`, desigur, u[or atins` de
patina timpului, îns` totu[i solid` ca reputa]ie
sau din contemporaneitatea cea mai acut`,
r`spunsul, iat`, poate veni din Spania.
Ultimele apari]ii ale "noastre" în spa]iul
hispanic cump`nesc fericit "recuper`rile"
[i pulsul fierbinte al literaturii prin publicarea,
pe de o parte, a unor opere de Camil Petrescu,
Mihail Sebastian, Max Blecher [i pe de alt`
parte a unor antologii sau c`r]i de Denisa
Com`nescu, Dan Lungu, Alexandru
Ecovoiu. M` refer aici la dou` aripi f`cute
s` bat` la unison datorit` neobositului [i
talentatului traduc`tor Joaquin Garrigós, pîn`
de curînd singurul t`lmaci din român` în
spaniol`. De pu]in timp, efortului s`u încep
s` i se al`ture [i al]ii, iar acest articol este
dedicat unuia dintre ace[tia, Viorica Patea.
Sub semn`tura [i îngrijirea acesteia au ap`rut
la interval de cîteva luni dou` traduceri re-
marcabile: Jurnalul fericirii de Nicolae Stein-
hardt (Diario de la felicidad, traducere [i
editare de Viorica Patea în colaborare cu
Fernando Sánchez Miret [i George Arde-
leanu, Ed. Sigueme, Salamanca, 2007, carte
ap`rut` cu sprijinul Institutului Cultural Ro-
mân prin Programul de subven]ii pentru
traducere [i editare) [i Proiecte de trecut,
celebrul volum de povestiri din 1982 al Anei
Blandiana – Proyectos de pasado , Ed. Perifé-
rica, Cáceres, traducerea în spaniol` de Vio-
rica Patea [i [i Fernando Sánchez Miret.
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iorica Patea se num`r` printre
prestigio[ii intelectuali
români din str`in`tate care
r`mîn implica]i activ în via]a

agorei române[ti. Reputata profesoar` la
Universitatea din Salamanca este autoare
a numeroase studii [i c`r]i despre literatura
american`, iar competen]a sa fost recunos-
cut`, de pild`, în 2005, prin îns`rcinarea
cu coordonarea edi]iei critice a poemului
The Waste Land la, poate, cea mai impor-
tant` editur` academic` hispanic`, Cátedra
din Madrid. S` spunem doar c` a edita un
clasic la Cátedra este visul oric`rui hispanist
[i c` asigur` un prestigiu greu de atins prin
alte mijloace. Este cu atît mai meritoriu,
atunci, c` [i-a g`sit timp pentru traducerea
[i promovarea literaturii române, începînd
glorios aceast` întreprindere prin edi]ia
Jurnalului fericirii, devenit` acum cu greu
de dep`[it, dat` fiind minu]iozitatea notelor
de subsol, acurate]ea traducerilor, luxul
fotografiilor [i h`r]ilor precum [i, mai ales,
pertinen]a informa]iilor furnizate în postafa]`.

Evidenta pasiune a Vioric`i Patea pentru
minunea literar` [i spiritual` care în Spania
a fost promovat` aproape negre[it drept "una
dintre cele mai citite c`r]i din România"
nu o orbe[te atunci cînd e vorba s` prezinte
publicului spaniol, format în cu totul alte
conjuncturi politice, aceast` carte-cult,
Jurnalul fericirii. Textul e încadrat ferm între
o prezentare sobr` semnat` în colaborare
cu George Ardeleanu, note de subsol
exhaustive înluminînd aproape fiecare fil`
a c`r]ii [i o prezentare final` de cîteva zeci
de pagini în care Viorica Patea face dovada
cea mai vie a dragostei fa]` de aceast` scriere
[i, în acela[i timp, a lucidit`]ii sale. Dragostea
[i-a manifestat-o în primul rînd prin aplecarea
mig`loas`, al`turi de colaboratori, asupra
textului dificil de redat în vioiciunea [i
str`lucirea lui original`: nu poate fi adus
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un omagiu mai mare unei scriituri decît o
transpunere impecabil`. Luciditatea e
dovedit` din plin în notele de subsol,
clarificînd nume proprii, aluzii, contexte,
[i în distribuirea atent` a accentelor în
paratext: religia se vede în chip diferit de
o parte [i de alta a romanit`]ii. |n vizita sa
în România din 1995, Fernando Arrabal, a
cunoscut un cuplu de celebri plasticieni
români care tr`iau în c`s`torie alb` [i a
identificat pravoslavnicia lor drept o
compensa]ie pentru lungii ani de înjosire a
Bisericii; a exclamat: "Dac` Franco ar fi
interzis cultul religios, azi ar fi fost plin`
peninsula de schimnici; dar nou`,
catolicismul ne-a fost impus".

Într-adev`r, publicul spaniol are un cu
totul alt background cultural, frazele "bughi
mambo rag" sun` total diferit, iar Viorica
Patea are întru totul dreptate s` pun` accentul
pe caracterul paradoxal al scriiturii [i fiin]ei
monahului de la Rohia, consonant cu
paradoxul cre[tinismului, unde, subliniaz`
ea, "pierderile sînt cî[tiguri, e[ecurile victorii,
fericirea se ob]ine prin suferin]`". Pe fundalul
acestor paradoxuri î[i construie[te Viorica
Patea întreaga argumenta]ie din postfa]a care
se dore[te a fi în acela[i timp o introducere
în istoria anticomunismului românesc, un
studiu de caz, o profund` sintez` a exegezei
asupra lui Nicolae Steinhardt [i, nu în ultimul
rînd, un prilej pentru comparatist` de a
sugera publicului spaniol ideea unui
triumvirat ortodox-existen]ialist ai c`rui
membri, în ciuda accentelor diferite, se afl`
în strict` proximitate valoric`: Dostoievski
– Berdiaiev – Steinhardt. Indiferent de
actualul destin hispanic al acestei mari c`r]i
a românilor, important este c` ea exist` în
acest spa]iu – la urma urmei o p`trime din
glob – [i c` exist` în condi]iile irepro[abile
amintite. Peninsula nu î[i export` cu u[urin]`
c`r]ile, e posibil ca editura Sigueme, axat`
pe c`r]i cu tematic` filozofic` [i teologic`,
s` nu aib` o larg` difuzare în afara grani]elor,
dar Jurnalul fericirii  se afl` t`lm`cit cu
d`ruire [i har în castilian`, ceea ce reprezint`
deja un însemnat act de cultur`, cu posibile
repercusiuni în viitor.
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ealalt` arip`, cump`nitoare,
ce sus]ine naviga]ia spre
recunoa[tere, de data aceasta
venind din prezent, este

reprezentat` de o apari]ie editorial` care s-
a bucurat de un enorm succes: Proyectos
de pasado a Anei Blandiana. Publicarea în
martie 2008 a aceste c`r]i la editura Periférica
din Cáceres merit` remarcat` din multiple
motive, iar ordinea în care vor fi enumerate
este aleatorie, deoarece e greu de f`cut o
ierarhie a meritelor atunci cînd reu[ita e
repurtat`, [i aici, pe toate fronturile. S`
pornim de la calitatea edi]iei, promovarea
extrem de rafinat`, de intelectual` [i de atent`
a c`r]ii, elogiile aduse traduc`torilor,
celebrarea inspira]iei de care a dat dovad`
Viorica Patea în prologul dens, clar [i
elucidant din primele dou`zeci de pagini?
{tim, stilul encomiastic nu mai are c`utare,
nodul în papur` e mai savuros decît
aprecierea sincer` [i lipsit` de rezerve. Doar
c` traducerea Proiectelor de trecut nu prea
are p`cate, critica spaniol` a primit-o cu
un entuziasm remarcabil, a[a cum o dovedesc
nenum`ratele cronici din revistele culturale
cele mai importante din peninsul`, iar
t`lm`cirii, chiar de-ar fi luat` la lup`, cu
greu i s-ar putea g`si defecte.

Ca [i Jurnalul fericirii, Proiectele de
trecut ale Anei Blandiana reprezint` de
asemenea, mai mult decît o traducere, o edi]ie
critic` aproape. Substan]ialul prolog este,
f`r` îndoial`, cea mai bun` preg`tire a
publicului spaniol pentru p`trunderea în
substan]a celor unsprezece povestiri
fantastico-reale, prin intermediul c`rora
fostele victime ale tiraniei franchiste pot
descoperi reflect`ri, la marginea oniricului,
ale unui tip complet diferit de dictatur`.
Salutar este faptul c` accentul nu cade pe
anecdotica u[oar`, pe supralicitarea mizeriei
comuniste, a cenzurii [i contradic]iilor ei,
întrucît autoarea prefe]ei este con[tient`, ca
orice fin` cunosc`toare a literaturii, c` o
asemenea subliniere ar fi redundant`, dac`
se ]ine seama de for]a r`v`[itoare a
povestirilor Anei Blandiana. Faptul c`
volumul, ini]ial cenzurat, a ajuns în libr`rii
doar datorit` recunoa[terii poetei [i
prozatoarei prin premiul Herder ob]inut în
1982, este semnalat cu o adecvat` doz` de
neutralitate, cum de altfel, cu echidistan]`
sînt oferite toate informa]iile legate de
activitatea literar` [i civic` a scriitoarei.

Viorica Patea î[i îng`duie un spa]iu mult
mai larg de libertate în calitate de critic literar
[i comparatist, reliefînd ecourile care se
între]es între acest univers literar [i cel izvodit
de mae[trii fantasticului modern, Borges,
Cortázar, Eliade sau, [i mai aproape, consi-
der` autoarea prefe]ei, Mihail Bulgakov:
"În ]`rile din spatele Cortinei de Fier, în
care expresia artistic` era dur cenzurat` [i
îngr`dit` de schemele realismului socialist,
fantasticul, mai mult decît oricare alt gen
literar, pune sub semnul întreb`rii codurile
socio-culturale dominante [i permite s` fie
criticate structurile puterii. Fantasticul
reflect` discrepan]a dintre lumea oficial`
[i cea real`. Limbajul s`u este o invita]ie
la transgresarea unei ideologii care
adultereaz` via]a [i realitatea". Plasînd a[adar
proza Anei Blandiana sub semnul
fantasticului ca mod de rezisten]`
antitotalitar`, subliniind în primul rînd
virtu]ile literare incontestabile ale textului,
Viorica Patea las` ne[tirbit` ambiguitatea
prozei pentru a-i oferi cititorului spaniol
pl`cerea descoperirii unei lumi fic]ionale
mult mai bogate, de bun` seam`, decît
realitatea schematic` de la care porne[te.

Mai mult îns` decît orice paratext,
traducerea impecabil`, favorizat` [i de stilul
însu[i al Anei Blandiana – clar, aparent

denotativ, l`sînd conota]iile s` izbucneasc`
post factum, în ecouri multiple – este mijlocul
cel mai eficient de a da validitate afirma]iilor
din prefa]`. Proza Anei Blandiana cucere[te
tocmai prin calitatea artistic` de excep]ie,
nu prin exotismul u[or de imitat.  Cititorii
spanioli, a[a cum o dovedesc multiplele
comentarii din pres` [i de pe blogurile
literare, s-au dovedit sensibili tocmai la acest
aspect, ca dovad` c` viziunea potrivit c`reia
literatura s-ar impune actualmente mai mult
prin tematica de impact, insolit` sau teribil`,
decît prin calitatea intrinsec`, r`mîne o form`
de cinism printre altele, vehiculat` de cititori
gr`bi]i [i editori doritori de succese facile
[i, într-o s`pt`mîn` deja, bune de aruncat
în uitare.
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e altfel, editura Periférica din
Cáceres, condus` de
scriitorul Julián Rodriguez,
face parte chiar din acea

categorie de edituri mici, îns` extrem de
semnificative care în Spania au început deja
s` constituie o for]` remarcabil` tocmai
datorit` refuzului de a se plia pretinsei "cereri
a pie]ei". Creat` în 2006 [i avînd un ritm
editorial de trei c`r]i la dou` luni, editura
din Cáceres a reu[it s` se impun` [i a dobîndit
deja o notorietate na]ional` [i interna]ional`
prin coeren]a programului urmat. |n colec]ia
"Biblioteca portativ`" sînt publica]i autori
latino-americani [i portughezi mai pu]in
cunoscu]i, clasici l`sa]i pe nedrept în uitare,
scriitori str`ini neintra]i înc` în circuitul
marilor trusturi editoriale. |n colec]ia "Mici
tratate", a c`rei deviz` este "Între erudi]ie
[i underground", apar eseuri sau texte greu
de clasificat într-un gen anume, originale
[i cel mai adesea insolite. Pe scurt, la
Periférica apar acele c`r]i pe care un cititor
rafinat ar dori s` le aib` la îndemîn` dar
nu le g`se[te din cauza prolifer`rii best-seller-
urilor [i a vedetelor de o zi. Marele editor
francez Hubert Nyssen scria la un moment
dat c` "nu exist` nici o carte bun` care s`
nu fi fost mai întîi un text iubit cu pasiune":
c`r]ile editate de Julián Rodriguez v`desc
tocmai aceast` [tiin]` a iubirii. Iar cartea
Anei Blandiana, acum devenit` în parte [i
a Vioric`i Patea [i a lui Fernando Sánchez
Miret datorit` incomparabilei frumuse]i a
traducerii în spaniol`, dovede[te prin toate
mijloacele c` a fost un text iubit cu pasiune
de t`lm`citori [i editori. Cititorii spanioli
au fost molipsi]i [i i-au urmat cu entuziasm
în aceast` aventur` a iubirii.


