
onversaţia cu Nora Iuga* este mai mult decât spune 
numele cărţii, o conversaţie. Lectura colecţiei de C interviuri cu artista Nora Iuga este o delectare atât 

pentru cei care vor să o descopere şi să o înţeleagă pe scri-
itoare, cât şi pentru cei care nu i-au citit nici un rând. Şi asta 
deoarece aici nu avem de-a face cu unul dintre acele interviuri 
seci, care au o singura miză şi un set de întrebări de la care nu 
se face rabat, ci este mai mult o destăinuire, o discuţie de care 
eşti, de multe ori, acaparat. Nora Iuga ne seduce şi de această 
dată prin calitaţile dânsei de orator şi prin naturaleţea cu care 
povesteşte despre opera şi viaţa ei.

Cartea reuneşte 10 interviuri distincte ce explorează 
viaţa şi activitatea foarte vastă a Norei Iuga. Fiecare interviu 
abordează o temă diferită, fără ca ele să fie complet separate 
între ele. Desigur, ne putem gândi că într-o carte de peste 180 
de pagini care vorbeşte despre o singură persoană inevitabil 
unele subiecte vor reveni în discuţie. Într-adevăr, sunt unele 
aspecte care revin, însă formula şi contextul sunt diferite, iar 
cele două conlocutoare trec repede peste acestea, astfel încât 
nu devin deranjante. 

Chiar dacă autoarea Gabriela Gîrmacea mărturiseşte în 
prefaţă că intenţia unei cărţi de convorbiri a venit pe parcurs, 
această carte are o structură evidentă. Ea este organizată, 
asemenea unui eseu, în trei părţi distincte. Primul interviu, 
Felia de nobel, ţine locul unei introduceri, deoarece încearcă să 
cuprindă principalele teme ce vor fi dezvoltate ulterior: dua-
litatea internă a interlocutoarei, principalele schimbări ce au 
avut loc pe parcursul vieţii sale literare, grupul oniricilor, 
influenţele literare etc., în timp ce ultimul interviu, Gâlceava 
sufletului cu trupul, are un aer de finalitate, pentru că vorbeşte 
despre modul în care autoarea percepe realitatea actuală, 
bătrâneţea, literatura tinerilor, relaţia ei cu aceştia.

Principala calitate a intervievatoarei este aceea că îşi 
cunoaşte foarte bine partenerul de conversaţie şi are un simţ 
foarte bun în ceea ce priveşte opera acesteia. Ea nu numai că 
reuşeşte de multe ori să coordoneze interviurile astfel încât 
aceastea să curgă lin, ci îşi surprinde partenera prin selecţia ei 
de citate: „Să ştii că eşti uluitoare. Ai nişte intuiţii teribile” 
(p.104) sau „Ai un gust desăvârşit. Mi-ai ales nişte citate care 
m-au înnebunit” (pp. 87-88). Atunci când vine vorba despre 
operele literare ale Norei Iuga, dialogul dintre cele două este 
ca un dans în care fiecare preia, pe rând, conducerea. În cea 
mai mare parte a cărţii, Gabriela Gîrmacea reușeşte să îşi 

construiască interviurile în aşa fel încât ele să fie cursive, iar 
întrebările să decurgă natural. 

Cartea surprinde multe laturi ale Norei Iuga. Pe lângă 
analiza destul de detaliată a volumelor acesteia de proză şi 
poezie, Nora Iuga vorbeşte despre experienţa de traducător. 
Acest capitol cred că va atrage atenţia tuturor celor interesaţi 
de traduceri şi în special traducătorilor de poezie, întrucât 
Nora Iuga îşi expune teoria în ceea ce priveşte traducerea 
poeziei: „de atunci am pornit de la nişte nuclee ale poeziei. 
Am luat cuvintele care m-au izbit într-un anume fel şi care 
conţineau în ele miezul sonetului lui Petrarca, dar numai 
cuvintele care punctau esenţialul. Nicidecum legătura care să 
creeze mesajul” (p.42). Se pot purta multe discuţii pe margi-
nea acestui mod de a traduce, după instinct, însă această 
abordare mi se pare foarte interesantă. 

Volumul nu se rezumă numai la activitatea literară a 
Norei Iuga, ci şi la viaţa privată: copilărie, părinţi, anii de 
şcoală şi facultate, ori căsnicia cu Nino (George Almosnino). 
Această dimensiune a cărţii este mai atractivă pentru cei ce 
vor să o cunoască mai îndeaproape pe scriitoare şi este deo-
sebit de utilă pentru o viitoare monografie, deoarece expe-
rienţele trăite în plan personal ne ajută să înţelegem mai bine 
evoluţia literară a Norei Iuga. Pe de altă parte, Gabriela 
Gîrmacea iniţiază unele discuţii mai filosofice, cum sunt inter-
viurile Nu poţi dori când ai ce doreşti sau În ce limbă visăm?, la 
care aproape ne invită să participăm, asemenea unei discuţii 
de seminar sau de cenaclu. Este evident că discuţia se poartă 
subiectiv, din perspectiva Norei Iuga, însă subiectele sunt 
deosebit de generoase.

Nora Iuga spune „Literatura este un act de curaj în sen-
sul că te expui”, însă literatura impune cititorului un filtru 
pentru a ajunge la mesaj. În această carte, Nora Iuga nu îşi 
expune emoţiile prin intermediul mesajului poetic, ci se expu-
ne ca persoană, se lasă descoperită de cititor, îşi analizează 
propria operă şi ne împărtăşeste trecutul ei. Plăcerea lecturii 
este dată de plăcerea de a povesti, iar fascinaţia Norei Iuga 
vine tocmai din această plăcere de a comunica sub orice formă 
cu publicul ei. 

* Gabriela Gîrmacea, Conversaţia cu Nora Iuga, Editura 
„TracusArte”, 2011, 187 p.

1 Afirmaţie a lui Alex Ştefănescu citată de Gabriela Gîrmacea, p. 12.
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ntrebări precum ce este literatura şi ce anume face dintr-o 

scriere o operă de artă ne pot ghida de-a lungul lucrării au-Î toarei Aura Sibişan, lector universitar doctor la Facultatea 

de Litere din Braşov. Julian Barnes este unul dintre cei mai 

importanţi autori britanici, a cărui operă, remarcându-se atât 

prin stilul original al îmbinării de tehnici, procedee şi registre 

literare, cât şi prin temele abordate, a fost adesea etichetată ca 

aparţinând postmodernismului.

O analiză elaborată şi plină de profunzime realizează în 

acest sens Aura Sibişan în volumul în limba engleză Text and 

Context in the Work of Julian Barnes: Beyond Postmodernism. 

Opera prozatorului britanic îi oferă autoarei prilejul de a redes-

chide dezbaterea asupra conceptului de postmodenism din per-

spectiva mai multor teoreticieni si critici literari, avându-se în 

vedere atât încercarea de a-i propune cititorului o mai bună în-

ţelegere a curentului literar, cât mai ales a operei luate ca punct 

de reper. Concepută atât ca un parcurs teoretic, cât şi ca studiu 

exhaustiv asupra lui Julian Barnes, lucrarea se dovedeşte a fi un 

ghid în descifrarea operei unui scriitor care, prin inovaţie, depă-

şeşte barierele normei scriiturii înţelese în termenii lui Roland 

Barthes. 

Accentul cade pe încercarea de încadrare a lui Julian 

Barnes într-o anumită tipologie, pe explorarea formelor de ex-

presie multilaterală pe care acesta le oferă, dar mai ales pe 

dorinţa de explorare a dihotomiei spaţiu privat-public. Per-

spectiva propusă de autoare este extrem de complexă, dacă ne 

gândim cu precădere la meditaţia sugerată de prozatorul dis-

cutat în ceea ce priveşte relaţia aparent co-dependentă dintre 

cuvânt şi lume. Aceasta este pusă sub semnul arbitrarului. 

Dacă scriitorii modernişti încercau în operele lor să explice 

şi să înţeleagă lumea aşa cum se prezintă pornind încă de la 

Creaţie şi având drept element-cheie „Cuvântul” divin, în post-

modernism lucrurile iau o altă turnură. Lumea nu este pur şi 

simplu creată, ci interesantă este definirea ei. Se ridică între-

barea: în ce fel de lume trăim şi care este relevanţa cuvântului. 

Gândindu-ne, de pildă, la poziţia adoptată de Ferdinand de 

Saussure cu privire la arbitrarul semnului lingvistic, putem să 

înţelegem mai bine poziţia adoptată de Barnes în scrierile sale şi 

aspectele pe care acesta le problematizează.

Această arbitraritate, dar şi melanjul dintre procedeele 

tradiţionale şi moderne nu sunt un compromis şi mai ales nu 

indică o slăbiciune a operei, ci reprezintă, conform autoarei, o 

marcă a postmodernismului însuşi. 

O lucrare discutată intens este Papagalul lui Flaubert, 

caracterizată drept cea mai interesantă din punctul de vedere al 

raportului ce se stabileşte între realitate şi ficţiune, ea eviden-

ţiind în egală măsură formarea lui Julian Barnes, ca şi maniera 

particulară de a scrie şi de a percepe lumea înconjurătoare. 

Discuţia înaintează spre un concept fundamental, lansat de 

Bahtin în ideea existenţei unui „dialogism” în roman, formulat 

ca atare de T.S. Eliot în Tradition and Individual Talent şi 

asimilat în opera autorului britanic, anume intertextualitatea. 

Referinţele literare utilizate şi tratate cu ironie sunt puncte 

esenţiale ale lui Julian Barnes şi comentate pertinent de Aura 

Sibişan. 

Acest aspect contribuie la teza autoarei care explică mo-

tivul pentru care însemnătatea conceptului de postmodernism, 

datorată uzanţei, s-a pierdut, iar autori precum Julian Barnes, 

Raymond Federman sau Thomas Pynchon reuşesc să-şi depă-

şească epoca prin inedit şi complexitate. 

Text and Context in the Work of Julian Barnes: Beyond 

Postmodernism este, aşadar, o carte bine structurată şi definită. 

Abordarea teoretică şi critică dezvoltă o dezbatere pluriperspec-

tivistă a demersului hermeneutic. 

* Aura Sibişan, Text and Context in the Work of Julian Barnes: 

Beyond Postmodernism, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărţii de 

Ştiinţă”, 2012, 274 pag.
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1„Literatura este un act de seducție” Text and Context in the Work of Julian Barnes:
Beyond Postmodernism *
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