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anea tr`ie[te [i scrie în exil de dou` decenii.
Aspectul cel mai dificil al acestui nou exil – el
însu[i înscris în experien]a mai vast` a exilului istoric tr`it de poporul s`u [i în aceea, înc` [i mai
vast`, a exilului metafizic reprezentat de existen]a
uman` – a fost, probabil, cel lingvistic: pentru c`
Manea continu` s` scrie în române[te. În Întoarcerea
huliganului , problema limbii revine obsedant. Una
dintre metaforele memorabile ale acestei limbi-în-exil
(limba c`r]ilor pe care le-a scris [i continu` s` le scrie)
este „casa melcului“ – titlul dat unui capitol [i, totodat`, unui volum anterior de interviuri ap`rut în România, în 1999 (Casa melcului). „Dar dac` nu locuiesc
într-o ]ar`, ci într-o limb`?“, le-a r`spuns Manea,
cumva evaziv, cumva obraznic, rudelor care îl îndemnau s` nu se mai întoarc` în ]ar` cu prilejul primei sale
c`l`torii în „lumea liber`“, cu vreo zece ani înainte de a
fi luat hot`rîrea de a se autoexila. Pe vremea aceea,
limba înc` p`rea s`-l lege de un loc. Cît timp a tr`it în
România, a fi scriitor a însemnat pentru el împlinirea
unei n`zuin]e spre „altceva“, spre „casa pe care doar
Cartea mi-o promitea. Exil, boal` salvatoare? Un
du-te-vino spre [i dinspre mine însumi [...]. G`sisem,
iat`, în cele din urm`, adev`ratul domiciliu. Limba promite nu doar rena[terea, ci [i legitimarea, reala
cet`]enie [i reala apartenen]`.“ Dar dac` e adev`rat c`
„exilul începe de îndat` ce ne na[tem“, a[a cum noteaz`
Manea cu o ironie ambigu`, casa nu poate fi echivalat`
cu un anumit teritoriu. Adev`ratul domiciliu – care
este, în acela[i timp, [i o }ar` a F`g`duin]ei – trebuie
întotdeauna construit [i reconstruit, [i cum altfel decît
prin limbaj? Cînd, în cele din urm`, decide s`-[i
p`r`seasc` patria (geografic`), „nu-mi r`mînea decît s`mi iau limba, casa, cu mine. Casa melcului“ (ibid.).
Emil Cioran vorbea în tinere]e, în flamboaiantul s`u
manifest na]ionalist, Schimbarea la fa]` a României
(1936), despre „tragedia culturilor mici“. El spera c` România, c`reia i-ar fi dorit destinul politic al Fran]ei [i
popula]ia Chinei, ar fi putut, cel pu]in, s` dezvolte o
„cultur` intermediar`“, exercitînd o hegemonie în zona
Balcanilor [i traducînd astfel o superioritate demografic` într-o domina]ie propriu-zis`: o speran]` van` [i,
retrospectiv, ridicol`. Cu toate acestea, dac` privim
lumea cultural` din perspectiva competitivit`]ii, a luptei pentru recunoa[tere interna]ional`, no]iunea de
„tragedie a culturilor mici“ nu e lipsit` de un sîmbure
de adev`r. Recent, o cercet`toare francez` de o orientare opus` celei a tîn`rului Cioran vorbea, poate chiar
cu mai mult` dreptate, despre „tragedia autorilor
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tradu[i“, referindu-se la scriitorii care se exprim` în
limbi de mic` circula]ie. Dar însu[i faptul de a fi tradus nu este [i un indubitabil succes? „Tragedia culturilor mici“ nu este, în anumite cazuri, chiar atît de tragic`. La fel de adev`rat este îns` c` a scrie într-o limb`
de mic` circula]ie interna]ional`, atunci cînd tr`ie[ti în
exil, este un serios inconvenient. Este meritul lui
Manea de a trata problema „limbii pribegi“ sau, a[a
cum o mai nume[te uneori, a „limbii nocturne“ cu gravitatea ce caracterizeaz` scrisul s`u, dar [i, pe alocuri,
cu o not` de ironie [i autoironie juc`u[`.
Un bun exemplu de astfel de ironie poate fi g`sit în
capitolul din Întoarcerea huliganului intitulat „Casa
Fiin]ei“. Limba ca o „Cas` a Fiin]ei“ este, desigur, o aluzie mali]ioas` la Heidegger, la opinia sa despre elin` [i
german` ca singurele limbi capabile de a da expresie
Fiin]ei autentice. Cititorul este invitat s` ia parte la un
joc al imagina]iei declan[at de mesajul scris de o prieten` a autorului pe dosul unei vederi: „Î]i doresc ca
într-o diminea]` s` ne trezim cu to]ii vorbind, citind [i
scriind române[te. {i ca româna s` fie declarat` limba
na]ional` american` (cu o lume comi]înd lucrurile ciudate de ast`zi, nu exist` nici un motiv ca a[a ceva s`
NU se întîmple)“. Tonul este de o cald`, prieteneasc`
tachin`rie [i întregul capitol, care este o amplificare
metaforic-literal` a acestui mesaj, trebuie citit în
aceea[i cheie, ca un mic eseu personal, gra]ios-absurd,
parte serios, parte autoironic, parte poetic [i fantezist
– gen pentru care Manea dovede[te o înclina]ie natural`. Asta îl ajut` s` aduc` la lumin`, între altele,
ve[nicele frustr`ri pricinuite de c`utarea unui traduc`tor de limba englez` suficient de bun pentru textele
scrise în „limba pribeag`“, în limba pe care o poart` cu
sine ca melcul casa. S` fii un scriitor de limb` român`
în exil î[i are partea sa obiectiv` de ironie – înc` una
dintre „micile ironii ale vie]ii“, cum spunea Thomas
Hardy –, iar Manea trateaz` aceast` problem` într-o diversitate de tonuri [i moduri, de la autointerogarea
exasperat` la resemnarea poetic`. Identitatea lingvistic` – distinct` de celelalte identit`]i ale sale, în primul
rînd de cea evreiasc` – este, în acela[i timp, cea mai cuprinz`toare [i cea mai constrîng`toare. Dar constrîngerea, Manea o [tie foarte bine, poate fi o surs` a creativit`]ii.
Fragment din eseul Reflec]ii despre Î n t o a r c e r e a h u l ig a n u l u i, publicat ca prefa]` la edi]ia a II-a a romanului
Întoarcerea huliganului, Editura Polirom, 2006
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EVENIMENT

Norman Manea
la 75 de ani
Nu m-am gîndit, cînd am plecat
la New York, la invita]ia ICRNY, c`
un colocviu consacrat anivers`rii
unui scriitor român poate aduna
laolalt` un num`r atît de mare de
personalit`]i care, în pofida
renumelui [i a num`rului operelor
publicate de-a lungul timpului, nu
vin acolo pentru a se pune în
valoare, ci pentru a vorbi despre
opera unui prozator care,
întîmpl`tor sau nu, le este [i un
mare prieten. Pentru c`, dincolo de
dimenisunea analitic` a
interven]iilor din cele dou` zile ale
colocviului, dincolo de subtilitatea
[i densitatea observa]iilor critice,
întîlnirea de la New York – prefa]at`
de o excursie de o zi în împ`r`]ia de
la Bard College – a fost, în primul
rînd, un elogiu adus prieteniei. Iar
pentru mica delega]ie din România,
evenimentul de la New York a
constituit unul din acele rare
prilejuri în care nu te sim]i jenat s`
spui c` e[ti român. Simpla enumerare a
participan]ilor, în ordine alfabetic`, spune multe
atît despre organizatori, cît [i, mai ales, despre cel
aniversat, Norman Manea, s`rb`torit la cei 75 de
ani împlini]i pe 19 iulie, de Bard College [i de
ICRNY. Au fost acolo, a[adar, invita]i de Corina
{uteu [i de Leon Botstein, pre[edintele Colegiului
Bard din 1975, Paul B a i l e y , scriitor, eseist [i
realizator de programe radio din Marea Britanie,
Robert B o y e r s , editor al trimestrialului Salmagundi ,
director al The New York State Summer Writers
Cu Philip Roth am stat de vorb` \n apartamentul Corinei {uteu din Upper East Side.
Prietenos, degajat, prozatorul american a acceptat s` vorbeasc` despre prietenia sa cu
Norman Manea. A refuzat, \n schimb, s` vorbeasc` despre el \nsu[i [i despre opera lui. „E
seara lui Norman“, a spus. „Despre mine, cu
alt` ocazie.“
Drag` domnule Roth, cum a început
prietenia dintre dvs. [i Norman Manea?
Norman [i Cella locuiau la Berlin, dup`
ce p`r`siser` România, [i am primit o scrisoare de la o femeie din Berlin, pe care o
cuno[team, [i care îmi scria despre un scriitor numit Norman Manea. M` întreba dac`
nu l-a[ putea ajuta. Am început, Norman [i
cu mine, s` ne scriem scrisori [i i-am spus
c`, dac` va veni în America, s` m` caute, s`
st`m [i s` discut`m. Apoi, un an sau doi
mai tîrziu, cînd Norman era la Washington
cu o burs` Fullbright, m-a contactat [i a
venit la New York s` m` întîlneasc`. Pe vremea aceea, engleza lui era foarte precar`,
dar ne-am pl`cut unul pe cel`lalt instantaneu. L-am luat la o plimbare în Upper Westside New York [i i-am spus c` ar trebui s`
tr`iasc` aici. Locuia la Paris atunci [i se gîndea s` se reîntoarc` în Europa. I-am spus
c` ar avea mult mai multe [anse s`
reu[easc` aici decît în Fran]a: mai multe
granturi, mai multe oportunit`]i de a preda.
A[a c` el [i Cella au hot`rît s` r`mîn` la
New York, s-au mutat de la Washington la
New York [i a[a a început prietenia noastr`.
Îmi amintesc cum ne plimbam în c`utarea
unui apartament. I-am ajutat s` aleag`
unul [i apoi am început s` ne vedem în mod
regulat. L-am contactat pe Leon Botstein, la
Bard, i-am povestit despre Norman [i i-am
sugerat c` ar trebui s`-l angajeze – ceea ce
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Institute, autor a nou` c`r]i, colaborator la Harper’s
[i la The New Republic , Jonathan Brent, profesor la
Bard College, director executiv la YIVO Institute for
Jewish Research, cercet`tor [i colaborator frecvent
al unor publica]ii precum Chicago Tribune , New
Republic , New York Times , American Scholar etc.,
Joseph C u o m o , director al Queens College Evening
Readings, CUNY, Luca F o r m e n t o n , pre[edinte al
editurii Il Saggiatore din Milano, profesor la
Universitatea Sapienza din Roma, Reginald
G i b b o n s , scriitor, traduc`tor [i editor, profesor la

Northwestern University, Edward
Hirsch, poet, prozator [i editor,
Edward K a n t e r i a n , lector în
filosofie la Jesus College, Oxford,
Silviu L u p e s c u , directorul Editurii
Polirom, Valerie M i l e s , director
editorial al Duomo Ediciones din
Barcelona, co-director al edi]iei
spaniole a revistei Granta ,
colaborator la La Vanguardia , The
Paris Review , Granta , ABCD , Maria
N a d o t t i , jurnalist, eseist,
consultant editorial [i traduc`tor,
autoare a mai multor c`r]i ap`rute
în Italia [i în Statele Unite,
Francine P r o s e , prozatoare [i
eseist`, fost` pre[edinte a PEN
American Center [i BogdanAlexandru S t ` n e s c u , critic literar [i
director editorial al editurii Polirom.
În public, printre colegii de la Bard,
universitari de la Columbia
University, jurnali[ti [i cititori, s-au
aflat romancierul Philip Roth [i Lea
Wakeman, traduc`toarea lui
Norman Manea în limba chinez`.
Public`m în num`rul nostru din aceast`
s`pt`mîn` doar cîteva dintre interven]iile din cadrul
colocviului, al`turi de trei scurte dialoguri cu Philip
Roth, Lea Wakeman [i Luca Formenton.
Din p`cate, nu pot fi reproduse nici atmosfera [i
nici dialogurile pline de o sclipitoare ironie [i de
spirit. Dar ceva din bucuria [i firescul acelor zile
sper c` poate fi recuperat din lectura paginilor ce
urmeaz`. ( C a r m e n M U { A T )

Prietenia mea cu Norman
Interviu cu Philip ROTH
Leon a [i f`cut. Mai tîrziu l-am nominalizat
pe Norman pentru un grant McArthur, pe
care ulterior l-a [i primit. În decurs de doitrei ani, Norman era deja stabilit aici: avea
o slujb`, avea bani [i începuse s` cunoasc`
din ce în ce mai mul]i oameni.
Ce anume din Norman Manea, ca om [i
ca scriitor, l-a atins pe Philip Roth – ca om
[i ca scriitor? Ce v` leag`?
Cred c` rîsul. Rîdem foarte mult împreun`. Rîsul ne leag`, sim]ul comediei, iro-
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nia, burlescul, farsa, apetitul pentru glume.
Sîntem amîndoi „ironi[ti“ [i ne place s` rîdem
împreun`, [i cu cît engleza lui s-a îmbun`t`]it,
cu atît mai minunat a fost.
Mi se pare c` exist` o evident`
leg`tur` între proza dvs. [i cea a lui Norman – ironia, burlescul, dimensiunea
uneori grotesc`, alteori comic` a
existen]ei, umorul pot fi descoperite chiar
[i în cele mai grave [i mai complicate
situa]ii existen]iale.

Norman Manea, Carmen Mu[at [i Philip Roth, la New York

Cred c` e adev`rat. Problema mea e c`
n-am citit toate c`r]ile lui Norman, ci doar pe
acelea traduse în limba englez`. Umorul lui
e evident, în plan literar [i social. Asta ne-a
ajutat s` devenim foarte buni prieteni, s` ne
sprijinim reciproc ori de cîte ori a fost nevoie.
Eu [tiu c` pot avea încredere în Norman [i c`
pot apela la el cînd am nevoie de un prieten,
iar el [tie c` poate face acela[i lucru în ceea
ce m` prive[te.
E o prietenie cu atît mai frumoas` cu
cît e vorba de doi autori. Sînte]i unul
dintre scriitorii contemporani cei mai
aprecia]i [i mai iubi]i, în România c`r]ile
d v s . s î n t a [ t e p t a t e [ i c i t i t e c u i n t e r e s ; N o rman, la rîndul lui, e un scriitor apreciat.
Nu e dificil` prietenia între doi scriitori?
Cred c` diferen]a în privin]a background-ului cultural e una benefic`. Nu sîntem competitori, nu sîntem rivali. Norman
are lumea lui, iar eu o am pe a mea. A[a c`
nu exist` rivalitatea care ar putea ap`rea
între scriitorii americani. Dar trebuie s`
spun c` exist` oameni minuna]i [i în rîndul
colegilor mei americani. Invidia [i rivalitatea
nu sînt frecvente, poate vi se pare ceva miraculos [i, totu[i, este foarte adev`rat. În
lumea literar` american`, exist` mult` generozitate.
În ce rela]ie se afl`, în proza dvs., memoria [i fic]iunea?
Mi-e greu s` r`spund la o astfel de întrebare, pentru c` nu mi-am pus niciodat` în
mod con[tient aceast` problem`. Sînt un
scriitor foarte pragmatic, care ascult` de
voin]a c`r]ii. Cartea pe care o scriu „m`
educ`“, de la o pagin` la alta. Cartea e cea
care î[i impune voin]a.
Mul]umesc foarte mult.



EVENIMENT
|n ce \mprejur`ri l-a]i cunoscut pe Norman Manea?
P e Norman l-am cunoscut în 2005, la
Berlin, la Academia American` din Berlin,
unde Norman avea o burs`, ca [i fostul meu
so], iar eu [i Cella ne aflam acolo în calitate
de so]ii. Locuiam la acela[i etaj [i ne întîlneam frecvent, aveam nenum`rate posibilit`]i
de a ne petrece timpul împreun`. Sfîr[iturile
de s`pt`mîn` erau un prilej de a ne întîlni [i
de a discuta îndelung, fie în apartamentul
nostru, fie în cel al so]ilor Manea. A[a a început prietenia noastr`. Mi-a pl`cut de la bun
început nuvela Octombrie, ora opt. Sînt critic
literar [i am citit mult` proz` scurt` [i multe
romane. Am întîlnit mul]i scriitori, în timpul
acelui semestru petrecut la Berlin. Norman
Manea era înc` un prozator întîlnit acolo. A[a
c` am luat o carte de-a lui [i am început s` o
citesc. Am fost fascinat` de profunzimea [i de
densitatea frazelor.
Era o traducere în englez` sau în german`?
O traducere în englez`. Îmi amintesc
exact titlul, Puloverul (The Sweater).
Nara]iunea era extraordinar` [i mi-am spus
„aici e vorba de un mare autor!“, cu un extraordinar sim] al istoriei [i al nara]iunii. Norman d` dovad` de o rar` m`iestrie artistic`
în modul în care construie[te spa]iul [i timpul în Puloverul. E o povestire în care mama
apare de nic`ieri, cu un pulover pentru copilul aflat în lag`r. Dar povestea puloverului
poate fi plasat` oriunde [i în orice timp – e o
poveste de r`zboi, o poveste dintr-un lag`r de
concentrare, dar, pe de alt` parte, exist` o

Vocea lui Norman Manea
Interviu cu Lea WAKEMAN,
traduc`toarea lui Norman Manea în limba chinez`
umanitate extraordinar` acolo, e vorba, în
fond, despre condi]ia uman`, despre disperare [i via]`. Norman [tie s` transforme, prin
intermediul nara]iunii, un episod personal,
într-o situa]ie cu valoare universal uman`. E
nevoie de art`, de mult` art` [i de maturitate
artistic` pentru a face asta. C`r]ile lui Norman, odat` citite, nu se pot uita.
Te pun pe gînduri [i te fac s` sim]i nevoia s` te reîntorci la ele, periodic.
Exact. Ne aduc aminte c` obi[nuiam s`
tr`im cu idei [i pentru idei, nu eram fura]i de
str`lucirea lumii materiale, care exercit` o
atît de mare atrac]ie asupra lumii contemporane. Dragostea, pasiunea, compasiunea,
sentimentul prieteniei, profunda umanitate
– toate acestea sînt valori ce se reg`sesc din
plin în opera lui Norman. Teme precum Holocaustul, suferin]a evreilor, exilul, alienarea
ar putea fi foarte u[or cli[ee. Nu îns` [i în
c`r]ile lui Norman, care vorbesc despre ceea
ce e esen]ial în condi]ia uman`. În plus, Norman abordeaz` problematica foarte complex`
a con[tiin]ei umane [i are curajul de a vorbi
împotriva curentului, de a evita situa]iile tip
Hollywood. A[a c` m-am hot`rît s`-l traduc,
gîndindu-m` c` \n China este nevoie de vocea
unui scriitor ca Norman [i trebuie s` se [tie

c` cineva care vine dintr-o dictatur` comunist` poate s` scrie în acest mod.
{i cum a fost primit Norman Manea în
China? Ce ecou au avut c`r]ile sale acolo?
A fost un succes. La început, cînd le-am
vorbit despre inten]ia mea de a-l traduce pe
acest autor român unor editori, m-au privit
cu neîncredere, nu p`reau prea convin[i. Am
început s` caut fonduri pentru traducere [i
pentru publicare, apoi mi-am pus [i problema cenzurii – foarte prezent` în China.
Cum a]i rezolvat problema cenzurii?
Cînd apelezi la o editur` de stat, care are
avantajul unei difuz`ri mai largi, problema
cenzurii e mai acut`. Cartea lui Norman a
ap`rut într-un moment în care oamenii cereau reforme economice, [i, ca urmare a
acestei st`ri de fapt, guvernul a intensificat
cenzura. A[a c` am apelat la un editor particular, un antreprenor, care [i-a asumat misiunea de a-l publica pe Norman Manea, indiferent de tiraj. Am semnat contractul [i a
vrut s`-l [i cunoasc` pe Norman. Am zburat
împreun` la New York [i a fost foarte impresionat. Nimic din înf`]i[area lui Norman nu
tr`deaz` extraordinara m`re]ie a scriitorului,
dar de îndat` ce începe s` vorbeasc` te cucere[te prin naturale]e, c`ldur`, modestie [i

printr-o inteligen]` acut`. Am tradus Întoarcerea huliganului foarte repede, de[i aveam o
mul]ime de probleme personale, multe cursuri, iar so]ul meu era foarte bolnav, dar am
acceptat provocarea editorului [i am început
s` traduc.
Cît de dificil e s` traduci din c`r]ile lui
Norman Manea?
Nu foarte dificil. Eu am tradus din edi]iile
ap`rute în limba italian`, mai apropiat` ca
sonoritate de limba român`, pe care nu o cunosc. Am folosit traducerile ap`rute în limba
italian` [i am început s` lucrez într-un ritm
foarte alert. So]ul meu era extrem de bolnav
[i, în acela[i timp, trebuia s` m` ocup [i de
el, dar n-am vrut s` renun] la traducere.
{tiam ce mult înseamn` pentru China publicarea unei c`r]i semnate de un important disident din regimul comunist. Discutam cu
Norman în tot acest timp, care cuno[tea
situa]ia so]ului meu [i a fost al`turi de mine.
Eu sînt o persoan` foarte dedicat` muncii
mele [i n-am vrut s` renun] la asta, a fost un
mod de a r`mîne la suprafa]`. Dar Norman
mi-a spus c` nu-mi poate cere s` continui s`
lucrez în acele condi]ii, a vorbit [i cu editorul, iar cea de-a doua parte a c`r]ii a fost tradus` de altcineva. Cartea a ap`rut [i a fost
foarte bine primit` de public [i, mai ales, de
cei care conteaz` în lumea cultural` din
China. A stîrnit dezbateri, a fost discutat` în
universit`]i [i pe diferite site-uri. Din pricina
cenzurii, tirajul a fost unul limitat, dar suficient cît s` ajung` la cei ce conteaz`.



Un mare scriitor
Leon BOTSTEIN
Pre[edintele Bard College
[ vrea s` închin acest pahar pentru
Norman, cel care a venit la Bard în
1989... Mary McCarthy mi-a povestit
despre un mare scriitor român, care tr`ia în
exil, la Berlin, departe de dictatura lui
Ceau[escu. Mary McCarthy m-a întrebat
dac` nu l-am putea ajuta.
Aveam oarecare experien]` în primirea
exila]ilor din Europa de Est. A[a c` i-am
spus c` mi se pare o idee excelent`. L-am cunoscut pe Norman [i am avut impresia c`-l
cunosc dintotdeauna [i c` el era exact omul
de care aveam nevoie la Bard College. Mi-a
fost drag` de la început perspectiva lui ironic` asupra naturii umane, blînde]ea [i ma-
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Ce înseamn` traducerea [i publicarea lui
Norman Manea în Italia? Ce v-a determinat
s`-l alege]i pe Norman Manea dintre atî]ia
al]i scriitori?
Eu l-am cunoscut personal pe Norman. Îi
citisem deja, publicate în limba italian`, cîteva
povestiri din Fericirea obligatorie, care
ap`ruser` în limba italian` la Editura Feltrinelli [i eram foarte curios s`-l cunosc pe cel
care le scrisese. Feltrinelli a organizat o lansare a c`r]ii la una dintre libr`riile sale, iar Maria
Nadotti, o bun` prieten`, mi-a spus c` Norman
va fi acolo [i s-a oferit s` ne fac` cuno[tin]`.
Îmi pl`cuse teribil cartea [i doream s`-l întîlnesc pe autor. Se poate spune c` pe autor [i
opera sa i-am îndr`git aproape simultan. Am
purtat o lung` conversa]ie atunci, iar el mi-a
dat edi]ia american` a volumului Despre clovni [i mi-a spus c` nu avea contract cu Feltrinelli pentru eseuri, doar pentru operele de
fic]iune. Am luat cartea, am citit-o [i am fost
uimit de profunzimea [i de acuitatea acelor pagini. Dup` cîteva zile, i-am trimis un fax la New
York, în care-i scriam: „Drag` domnule Manea,
am citit cartea dvs [i sînt fascinat, a[ vrea s` o
public!“ Norman s-a bucurat [i mi-a f`cut
cuno[tin]` cu Marco Cugno, traduc`torul s`u,
care a lucrat cu Il Saggiatore de atunci. Aceasta a fost prima carte ap`rut` la Il Saggiatore,
apoi am vrut s` public [i alte c`r]i, dar [tiam
c` Norman avea contract cu Baldini, pentru Pli-

niera sa u[or autodepreciativ`. Nimeni de la
Bard nu era de acord cu mine, dar, ulterior,
to]i mi-au dat dreptate. Nu puteam face o
alegere mai bun`. Pentru mine, Norman
Manea este o raritate. Este un mare scriitor,
ce are darul prieteniei.
Un alt episod de care îmi aduc aminte cu
emo]ie este cel al c`l`toriei pe care am f`cuto împreun` în România, în 1997. Am v`zut
România prin ochii lui Norman, am fost
acas` la Horia Andreescu, cunoscutul dirijor,
[i a[ vrea s`-]i mul]umesc, Norman, pentru
aceast` vizit` [i pentru tot ceea ce ai f`cut la
Bard College în to]i ace[ti ani.



Refugiul magic
Interviu cu Luca FORMENTON,
pre[edinte Casa de Editur` Il Saggiatore
cul negru – e o poveste lung`, cu o traducere dificil`, care a ap`rut [i nu a beneficiat de nici o
promovare, iar cartea s-a pierdut. A[a c` i-am
spus: „Norman, ai f`cut o gre[eal`“, iar el mia dat dreptate. Am decis s` cump`r drepturile
de autor de la Feltrinelli, pentru Fericirea obligatorie, [i am început s` public`m, una cîte
una, c`r]ile lui Norman. Pîn` acum am publicat [ase, toate traduse de Marco Cugno. În privin]a ultimei c`r]i, Vizuina, au existat discu]ii
legate de traducerea titlului. Ne-am gîndit
ini]ial la bunker, pe care l-am abandonat repede, apoi, comparînd cu varianta francez`, la tanière, am constatat c` termenul italian, la tana,
nu merge deloc. În italian`, tana înseamn`
strict locul unde se ascund animalele. Am avut
o lung` discu]ie cu Norman despre asta, de
fa]` cu Marco Cugno, iar Norman ne-a explicat sensul din limba român` al cuvîntului, insistînd pe ideea de refugiu, cartea ca refugiu
din lume. Exist` ceva magic în acest refugiu.
A[a încît formula a venit, cumva, de la sine: Il
refugio magico. Titlul acesta sun` foarte bine
în italian`. E o formul` mult mai bun`, chiar

[i dintr-un motiv comercial: exact în ziua în
care a ap`rut edi]ia italian` a romanului, a
ap`rut [i o reeditare a celebrului roman al lui
Thomas Mann, Muntele vr`jit, cu titlul La montagna incantata, schimbat acum, într-o nou`
traducere, în La montagna magica. {i, cum
între Vizuina [i romanul lui Thomas Mann
exist` multe leg`turi, m-am gîndit c` Il refugio
magico este un titlu potrivit. La început, Marco
Cugno n-a fost de acord, dar, dup` lungi
discu]ii în trei, editorul [i-a impus punctul de
vedere. Trebuie s` spun c`, în cele din urm`,
chiar [i domnul Cugno, pe care l-am întîlnit la
Tîrgul de Carte de la Torino, unde ICR-Vene]ia
a organizat o prezentare a c`r]ii, mi-a m`rturisit c` „il refugio magico“ e o variant` mult mai
bun`.
Dac` ar trebui s` descrie]i universul
fic]ional al lui Norman Manea doar în cîteva cuvinte, ce a]i alege?
E o adev`rat` provocare s` descrii Weltanschauung-ul lui Norman doar în cîteva cuvinte.

Spunea]i c` a]i fost fascinat citindu-i povestirile. Ce anume v-a fascinat?
Opera literar` a lui Norman [i opera sa
nonfic]ional` (pe care, într-o oarecare m`sur`, o
iubesc chiar mai mult) constituie o cheie unic`
pentru a în]elege nu doar mecanismele dictaturii, ci complexitatea îns`[i a fiin]ei umane.
Opera lui e un mod de a în]elege cum func]ioneaz` incertitudinea – o dimensiune-cheie a
lumii contemporane. Ceea ce m` impresioneaz`
la Norman este c`, atunci cînd ajungi la sfîr[itul
unei c`r]i scrise de el, tr`ie[ti cu impresia c` ai
avut parte de o magic` incursiune în sufletul
uman, o experien]` pe care nu o întîlne[ti decît
la marii autori. C`r]ile lui Norman se cer citite
cu aten]ie [i cu empatie, iar la sfîr[itul lecturii,
e[ti r`spl`tit, e[ti îmbog`]it cu o mai bun`
cunoa[tere a lumii [i a sufletului uman.
Cu alte cuvinte, Norman Manea te provoac` s` pui sub semnul întreb`rii tot ceea
ce [tii deja despre lume.
Da, te determin` s`-]i pui întreb`ri [i s` dai
la o parte cli[eele. M` simt onorat c` sînt prietenul lui de mai bine de 15 ani, m` leag` o
prietenie profund` de el [i de Cella. Ori de cîte
ori vin la New York – [i vin destul de des –, petrecem cel pu]in o zi [i o sear` împreun`. Pentru mine e un refugiu magic.
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EVENIMENT

Imagina]ia lui Norman Manea
Reginald GIBBONS
e spune c`, la sinuciderea poetului
Georg Trakl, în 1914, Kafka ar fi afirmat: „A avut prea mult` imagina]ie,
a[a încît nu a putut s` suporte r`zboiul, iscat, mai întîi de toate, dintr-o monstruoas`
lips` de imagina]ie“.
În]eleg, din spusele sale, c` s-a referit la
faptul c` Trakl a fost incapabil s` nu î[i imagineze ceea ce se întîmpla cu adev`rat – atît
pe plan exterior, cît [i în vie]ile personale ale
oamenilor. Între timp, imagina]iile firave, fanteziile plate ale puterii personale [i ale triumfului [ovinist ale celor care [i-au purtat popoarele în acel r`zboi le-au permis, într-un
mod convenabil, s` nu fie nevoi]i s` observe,
s` surprind` realitatea a ceea ce ei aveau s`
provoace – ceea ce înseamn` r`zboiul pentru
solda]i [i civili, pentru gospod`rii, ora[e [i
popoare. În cele din urm`, m`celul [i distrugerea, daunele de ordin social [i psihologic,
precum [i cele fizice, palpabile au fost atît de
mari, încît pîn` [i dictatorii militari au putut,
în sfîr[it, s` perceap` realitatea acestora.
Cu cî]iva ani în urm`, în timpul unei
mese rotunde ce avea ca tem` rolul spa]iului
în literatur`, l-am auzit pe unul dintre partenerii mei de discu]ie, Aleksandar Hemon,
spunînd c` ceea ce e cel mai greu de imaginat [i, în consecin]`, ceea ce majoritatea
scriitorilor g`sesc dificil de imaginat este realitatea. Am interpretat ideea sa ca venind în
contradic]ie cu perspectiva multor scriitori [i
cititori care consider` c` cea mai dificil`, cea
mai ingenioas` realizare a unui scriitor este
inventarea de scenarii fantastice plasate în
trecut, prezent sau viitor, în locuri reale sau
imaginare. Totu[i, cel mai dificil lucru este de
a imagina dimensiunile incomprehensibile
ale realit`]ii, ale istoriei atît individuale, cît [i
colective. Imaginarea realit`]ii nu presupune
neap`rat descrierea ei cu uneltele fic]ionale
ale realismului sau aspira]ia nonfic]ional`
c`tre evenimen]ial. Sînt numeroase c`r]ile
scrise într-o asemenea not`. O astfel de tehnic` îi ofer` cititorului experien]a sau iluzia
memoriei de gradul al doilea, indiferent c` e
vorba despre o carte de fic]iune a lui Tolstoi
sau de jurnalele lui Victor Klemperer.
Dar, asemenea lui Kafka însu[i, Norman
Manea [i-a imaginat realitatea modelînd-o,
urm`rind contururile dimensiunilor absurde, nebune, chiar ale vie]ii obi[nuite în plin
r`zboi, dictatur` sau regim de austeritate.
Manea a evocat [i, în felul s`u, a comemorat
suferin]a uman` într-o societate „bîntuit`“,
dup` cum a consemnat el, „de demonii sadismului [i de o stupiditate viclean`, înc`p`]înat`“, o „condi]ie social` a c`rei paradoxal`, destructiv` coeren]` a luat în derîdere toate demersurile pentru o explica]ie
logic`“ (sau pentru o fic]iune realist`, am
putea ad`uga). Manea a scris c` experien]a
totalitar` „r`mîne incomparabil` în patologia
sa, în m`[tile [i falsitatea sa“ – dup` cum
putem vedea ast`zi în multe zone. Manea a
mai vorbit, de cînd a p`r`sit România [i a
venit în Statele Unite, despre „spectacolul
adesea stupefiant al omului în libertate“, în
care „nimic nu pare c` e vizibil dac` nu e
scandalos [i nimic nu e suficient de scandalos pentru a fi memorabil“. {i a r`mas fidel
ideii c` atît tirania, cît [i societ`]ile democratice „presupun un angajament fa]` de libertate care este fundamental, indiferent cît de
derutante pot fi, uneori, contradic]iile sale“.
Unul dintre aspectele complexe ale destinului uman, pe care Norman Manea l-a portretizat în mod repetat în literatura sa, e cel
al transform`rii într-o fiin]` imaginar` –
condi]ie care, de[i destul de rea sub un regim
totalitar, indiferent de ce tip, se prelunge[te
puternic, de[i într-un mod diferit, [i în exil.
Realitatea ne-realului este cu adev`rat greu
de imaginat. {i cei din exteriorul ei, care
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ajung s` o cunoasc` indirect, pot cu greu s`
o surprind`. Chiar dac`, de fapt, majoritatea
experien]elor umane sfideaz` nu numai orice
tentativ` de explica]ie totalizant`, dar chiar
[i de percepere exact` a lor, aceast` experien]` este, în mod special, în[el`toare. „Imagina]ia este o scurt`tur` c`tre realitate“, scria
Manea [i, în chiar acest sens, literatura sa a
dep`[it descrierile de suprafa]`, previzibile,
ale realit`]ii de zi cu zi, [i a g`sit o modalitate
de a îmbog`]i, de a extinde via]a interioar` a
individului care aproape c` a fost privat –
practic, cu bun` [tiin]` – de sens [i de integritate personal`. Curajul imagina]iei la Norman Manea este de a fi articulat o astfel de
irealitate. A[a cum s-a exprimat el, scriitorul
are capacitatea de „a umaniza naufragiul“.
M` gîndesc la o maleabilitate a imagina]iei în literatur`, care nu e fantezie oferit` ca
un mod alternativ de a privi realitatea, ci e,
de fapt, o reflectare fidel` pîn` la scrupulozitate a experien]ei dificile. Manea are extraordinari colegi de breasl` care, dac` nu merg

Totu[i, Manea a continuat s`-[i sus]in`
limba nativ` [i, prin traduceri, a descoperit
mul]i cititori în afara acesteia, care nu ar
renun]a niciodat` de bun`voie la ceea ce
opera lui le-a adus lor. Nou`.
În 1987, cînd eram editor la publica]ia literar` american` TriQuarterly, am primit,
prin po[t`, b`tut` la ma[in`, o nuvel`
apar]inînd unui scriitor al c`rui nume nu-l
[tiam înc`. (În timp ce lucram la aceste comentarii, am c`utat [i am g`sit scrisoarea pe
care i-am trimis-o, în care îi ceream acordul
s`-i public povestirea.) Intitulat` Puloverul,
aceast` proz` scurt`, zguduitoare este un
memento surprinz`tor al abilit`]ii cu care o
imagina]ie vie, tragic` poate da na[tere, chiar
[i într-un spa]iu restrîns, la o medita]ie memorabil` doar prin aluzia t`cut` la scene de
opresiune, dintre cele mai lipsite de umanitate. Povestea e t`cut` – descrie o familie
aflat` în pragul dezastrului, în plin` catastrof` politic` [i istoric`. Povestea mai descrie,
de asemenea, r`t`cirea, suferin]a, dezorien-

chiar pe direc]ia sa, atunci pe altele asem`n`toare – de la Bruno Schulz [i Jorge Luis
Borjes la Danilo Kis [i Ismail Kadaré [i, de acum la fel de mult american pe cît e bosniac,
scriitorul Aleksandar Hemon. Ei aduc, în gîndurile noastre, în scris, în imagina]ia noastr`, o disjunc]ie de ordin artistic în resemnarea noastr` inevitabil împ`mîntenit`, ceva
care s` ne restituie percep]ia [ocului realit`]ii, profunzimea istoric` a experien]ei umane;
ceva care s`-l cinsteasc` pe cel ce n`zuie[te
– [i mul]i e[ueaz` în a ob]ine – nu numai la
o împlinire individual`, ci [i la o integritate
personal`.
Un alt subiect important la Manea este
exilul. Însu[i exilul fiin]ei, propriul s`u exil
din România – mediul complex în care se formase – [i exilul din limba sa. Beckett spunea
c` „l’artiste qui joue son être est de nulle
parte“: „Artistul care î[i pune în joc propria
fiin]` [adic` ceea ce face el] nu provine de
nic`ieri“. Aceast` afirma]ie pare [i revigorant`, [i melancolic`. Sugereaz` o imagina]ie
mai pu]in înc`rcat` de experien]a social` [i
mai atent` la limbajul însu[i, în mijlocul
c`ruia vie]uie[te. O astfel de tr`ire este,
totu[i, un ideal irealizabil. Pentru Manea, ca
[i pentru majoritatea scriitoriilor (de[i nu pentru to]i), limbajul însu[i este primul c`min.
Dac` parafrazez corect, îmi aduc aminte c`
Marina }vetaeva a spus c` ea scria nu pentru cititori, ci pentru limba rus`. A fi izolat,
chiar [i par]ial, de limba vie înseamn` a fi
supus, zi de zi, comunic`rii într-un mediu
lingvistic care, în ciuda gamei sale vaste pentru propriii vorbitori nativi, este un t`rîm destul de s`r`c pentru exila]i.

tarea copilului supravie]uitor. În Puloverul,
oameni obi[nui]i, care abia au cu ce se hr`ni,
afla]i constant sub amenin]area mor]ii [i
purtînd povara epuiz`rii fizice [i a bolilor,
sînt sus]inu]i de o mam` eroin`. Pe de alt`
parte îns`, matricea lor cultural` a fost distrus`. Puloverul a fost prima nuvel` a lui Norman Manea publicat` în Statele Unite.
Dup` sosirea sa în Statele Unite, am aflat
c` el [i so]ia lui, Cella, au locuit, pentru o
vreme, într-o c`m`ru]` din Manhattan – încercînd s` se adapteze la relativ blîndul, dar nu
mai pu]in profundul – literal vorbind – co[mar
al disloc`rii pe care îl presupune exilul [i la
realit`]ile traiului din Manhattan. Norman
mi-a spus c` odaia lor nu era cu mult mai
mare decît patul, iar cartierul era însp`imînt`tor noaptea [i demoralizant ziua. Dar, în curînd, succesul lui Manea în Statele Unite avea
s`-i permit` locuin]e mult mai bune, în zone
mai pa[nice, [i s`-i ofere distinc]ii academice
[i o vast` recunoa[tere interna]ional`.
Totu[i, mecanismele imagina]iei în opera
sa au r`mas îndatorate aceleia[i direc]ii de
c`utare neobosit` printre locuri, idei, speran]e, supravie]uiri, nici una dintre acestea
neoferind un paradis al tihnei. Acest fapt este
evident în Întoarcerea huliganului, o scriere
de maturitate a exilului, am putea spune.
Mi[carea îns`[i, atît fizic`, dar [i în gînd [i
sim]ire, este subiectul c`r]ii. Manea arat` c`
numai acel tip de gîndire care se îndep`rteaz` [i revine, care stabile[te [i anuleaz`,
care se contrazice [i care se r`zgînde[te, care
afirm` [i, apoi, pune la îndoial` propriile afirma]ii poate imagina extraordinara complexitate chiar a unei singure vie]i.
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În 1996, am avut ocazia s`-l invit pe
Manea la Universitatea Northwestern, pentru
a le vorbi studen]ilor de la cursul de creative
writing. Înc` îmi amintesc cum a-i asculta
comentariile despre integritatea uman`
(a[adar artistic`), despre cenzur`, pia]` [i
despre bine [i r`u a însemnat, pentru mine,
un corectiv al unui gînd pe care îl admisesem
adesea, un gînd pe care nici un scriitor nu
vrea s`-l recunoasc` fa]` de sine. Un gînd întunecat, în mijlocul pie]ei americane, în mijlocul imbecilit`]ii [i al haosului pe care ni-l
provoc`m reciproc, peste tot în lume, în mod
constant. Acest gînd: „De ce s` continui atît
de serios – sau de ce s` o mai faci, pur [i simplu?“. Manea nu a r`spuns acestei întreb`ri,
pentru c` a r`spuns uneia [i mai bune: „De
ce s` te obose[ti s` scrii cu integritate?“. Pentru c`, a spus el, una dintre modalit`]ile de
a face un lucru bun este de a-l scrie cum trebuie. Pentru al]ii, consecin]ele ar putea p`rea
slabe sau nule. Dar gestul în sine este cel de
a sus]ine integritatea nu de dragul scriitorului, ci de dragul integrit`]ii.
În plimb`rile noastre ocazionale [i, uneori, la cîte o cafea, am aflat cîte ceva despre
concep]iile literare [i personale ale lui Manea,
despre sentimentele sale. Printre personajele instructive care au ap`rut în conversa]iile
noastre, s-au num`rat un tiran ce nu se
temea s`-[i materializeze fiecare capriciu; un
emigrant ajuns om de serviciu, cu o în]elegere general istoric` a vie]ii de zi cu zi; un intelectual str`lucit, dar grosolan; o mam` umil`,
eroin`; un prost naiv. La Manea, am constatat – cînd ne-am încetinit ritmul vie]ii noastre,
pentru cîteva ore, pentru a putea vorbi, în
mult prea rarele ocazii ale acestor vizite – dificultatea a de ]ine pasul cu ritmul epuizant
al vie]ii din America (nic`ieri mai accelerat
decît în Manhattan) [i vulnerabilitatea inevitabil` în fa]a carnavalului universal al prostiei [i al violen]ei umane distrug`toare.
Mi-am sim]it propria resemnare plin` de remu[c`ri cu privire la ritmul nostru rapid (am
fost format în miezul s`u), la scopul meu personal, în miezul acelui carnaval nemilos.
Totu[i, chiar [i subiectele legate de disperare, dup` discu]iile cu Norman, mi-au l`sat
un sentiment al speran]ei – reu[e[te o schimbare izb`vitoare, chiar entuziast`, de perspectiv` în privin]a a ceea ce trebuie valorificat cel mai profund. Numai capacitatea de a
vedea, de a imagina realitatea ne poate oferi
aceast` schimbare. Adaptarea [i puterea de
a o lua de la cap`t, dup` cum spune el, reprezint` misiunea pe care ne-o d` via]a.
Zile pline de îndatoriri obi[nuite, atît personale, cît [i istorice, [i nenum`ratele [tiri
nedorite (ce ne sînt livrate sub form` de amuzament) despre catastrofe [i demagogi ne
îndep`rteaz` de realiz`rile scriitorilor. Dar,
pentru mine, Norman Manea r`mîne un
exemplu c`, atunci cînd goana [i grijile vie]ii
anuleaz` gîndirea [i amor]esc sim]irea, scrisul poate s` aboleasc` acea „vitez` a întunericului“ (dup` spusele poetei americance Muriel Rukeyser). Ne poate g`si mai profunzi,
mai imaginativi [i cu o mai mare integritate,
în inevitabila noastr` lips` de echilibru.
Imagina]ia lui Manea a fost bine primit` [i
l`udat` în afara grani]elor na]ionale, lingvistice
[i etnice, iar relat`rile sale despre suferin]a
uman`, despre salvarea prin iubire [i despre
supravie]uire sînt realiz`ri de durat`. Îi sînt recunosc`tor pentru curajoasa onestitate în fa]a
a ceea ce poate fi mai r`u \n om [i pentru încrederea îng`duitoare în umanitatea din noi.
© 2011 Reginald Gibbons;
tradus cu permisiunea autorului

Traducere de
Silvia DUMITRACHE
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Ce m-a înv`]at Norman Manea despre România
Paul BAILEY
înd am ajuns în România, în prim`vara lui 1989, [tiam prea pu]in despre
istoria acestei ]`ri [i despre cultura ei
unic`. Piani[tii Dinu Lippati [i Clara Haskil
erau de mult eroii mei, Radu Lupu era o recent` descoperire minunat`. Auzisem cîteva
piese ale compozitorului George Enescu [i
l-am urm`rit pe Ilie N`stase jucînd pe Wimbledon. Graba lui de a pl`cea mul]imii l-a
dus la timpuria distrugere a ceea ce ar fi
putut fi o formidabil` carier` în tenis. {i apoi
era Eugène Ionesco, dramaturgul absurdist,
adev`ratul mo[tenitor al lui Tristan Tzara.
Da, era Ionesco, ale c`rui piese profund
absurde – Cînt`rea]a cheal`, Lec]ia, Rinocerii, Scaunele – m-au decontractat [i m-au binedispus la Londra. P`reau a func]iona într-o
lume de dincolo de lumea îns`[i, una în care
ideea de comportament normal [i sensibilitatea rareori g`seau considera]ie din partea
locuitorilor ei, din ce în ce mai anapoda. Plecînd din România acelei prime vizite, mi-am
schimbat viziunea asupra operei lui Ionesco.
S` fi fost, de fapt, un realist-socialist care
scria despre via]a cotidian` a[a cum i se
înf`]i[a, [i nu subtilul maestru suprarealist
pe care îl crezusem pîn` atunci?
Rinocerii, în mod deosebit, dobîndea o
nou` rezonan]` în lumina a tot ceea ce auzisem în acele neuitate [apte zile f`r` sfîr[it.
Ca rezultat al acestei scurte descinderi
într-un fel de bizar iad viu, am decis s` devin
un soi de istoric. Am citit magistrala Istorie a
Românilor de R.W. Seaton-Watson, care începe cu sosirea romanilor [i se încheie cu
des`vîr[irea unit`]ii na]ionale [i cu urm`rile
ei. Aceast` mare lucrare [tiin]ific`, publicat`
în 1934, nu a fost niciodat` dep`[it` sau
îmbun`t`]it` în spa]iul britanic. Nimic din
ceea am mai studiat nu a fost la acest nivel
exaltant. Am împrumutat c`r]i de la Biblioteca Londrei, volume care nu fuseser` ridicate de pe raft de un secol sau mai bine. Erau
scrise de c`l`tori din Apusul Europei, mai
ales britanici, ului]i în fa]a feudalismului. Ferici]ii ]`rani arau cu plugul [i strîngeau grînele de pe cîmp, iar boierii mul]umi]i îi
r`spl`teau pentru devo]iunea lor. Dac` exista
o pat` în acest peisaj altminteri fermecat, ea
avea înf`]i[area evreului. Evreii puteau fi învinui]i pentru orice provoca blocaje societ`]ii.
Pu]ine referin]e se fac în aceste tomuri pr`fuite
la pogromurile care aveau loc în ultimii ani ai
secolului al XIX-lea [i e u[or de în]eles de ce:
autorii erau prost informa]i despre natura lor
sau nu li se spusese chiar nimic despre ele.
Despre Bucure[ti au to]i aproape aceea[i opinie. Ora[ul, cu bulevardele sale largi, cu restaurantele deschise jum`tate din noapte, e cu
adev`rat Parisul Balcanilor. {i a[a a r`mas
cînd Ferdinand [i formidabila sa Regin` Maria
domneau peste ]ar`.
M-am întors într-o Românie eliberat`
doar ca sa fiu informat c` revolu]ia Cr`ciunului 1989 era o pies` în regie ruseasc`, nu
evenimentul real [i vital. Erau mai multe magazine decît v`zusem înainte [i parterul hotelului Ambasador, unde st`team, era asaltat în fiecare sear`, începînd de la 6 dup`amiaza, de o hoard` de prostituate hot`rîte.
Zburasem la Bucure[ti cu Swiss Air, schimbînd avionul la Zürich, unde a urcat un grup
de b`rba]i în costume stridente [i pantofi în
dou` tonuri, care-[i etalau cu dezinvoltur`
p`l`riile fedora.
Erau la fel de u[or de identificat drept
mafio]i cum fuseser` b`ie]ii de la Securitate, cu hainele de piele care le semnalau identitatea de agen]i f`r` a fi nevoie de lumina
neonului. Sicilienii erau g`zdui]i tot la Ambasador. Costumele, pantofii, p`l`riile erau
recuzita necesar`. Am fost fascinat de impertinen]a lor, mai ales cînd am aflat c` unul
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dintre ei vînduse o licen]` pentru înc`l]`minte scump` italian` unui magazin din
ora[. Pielea elegant` fusese croit` îns` pentru piciorul bog`ta[ilor mor]i, a c`ror ultim`
dorin]a era s` fie înmormînta]i cu stil. Ferici]ii achizitori ai acestor pantofi aveau s`
ajung` vizibil neferici]i cînd talpa, expus` la
z`pad` [i noroi, de va dezintegra imediat. Dar
în acel moment punga[ul cu fedora era din
nou pitit în ]ara sa.
În mai 1989 nu era nimic de v`zut la Televizunea Român` în afar` de dezbaterile zilei
din Parlament. Conduc`torul bîzîia vreo dou`zeci de minute, se oprea pentru o secund` [i
era onorat de ova]ii în picioare. Ecranul devenea alb înainte [i dup` chemarea la arme a
fidelilor partidului. În 1992, am vizionat în camera mea de la Ambasador vetuste episoade
din Dallas, v`zute cu 15 ani înainte, pe cînd
tr`iam [i lucram în America. Libr`riile vindeau acum maculatur` de Jackie Collins [i
Danielle Steel sau de al]i str`ini de literatur`.
Experimentata traduc`toare Antoaneta Ralian era ocupat` cu un roman al unei oarecare Sandra Brown. „Nu exist` prea multe
varia]ii pentru cuv\ntul «fuck» în limba
român`“ , mi-a spus. Noii editori independen]i
îi pl`teau o sum` la care doar visa cînd traducea opere alese ale literaturii engleze.
Vin acum, dup` acest extins preambul, la
Norman Manea. Prietenia noastr` a început
[i a continuat la mare distan]`. Am recenzat
romanul s`u Plicul negru în Times Literray

Supplement [i, cîteva luni dup` aceea, am
primit o scrisoare de mul]umire din partea
lui. Era de partea scriitorilor [i a arti[tilor români pe care îi admiram. George Bacovia era
unul dintre ei. El concentrase esen]a României într-un singur vers de neuitat: „O ]ar`
trist`, plin` de umor“. Via]a lui Bacovia nu
prea corespunde legendei romantice – era
un func]ionar, atras de b`utur`, adesea introvertit, spre binele s`u. Era apolitic cu
noble]e într-o cultur` unde feudalii comuni[ti aveau tot mai mult` putere, iar partidele de opozi]ie erau condamnate la neputin]`.
Ionesco, un alt alcoolic, amintindu-[i Bucure[tiul anilor 1930, cînd min]ile cele mai
str`lucite ale genera]iei sale erau c`zute în
admira]ia demonicului maestru-m`sc`rici
Adolf Hitler, p`rea a fi prezis brutalitatea care
avea s` marcheze anii Conduc`torului în
func]ia suprem` cînd a scris aceast` fraz`:
„În România legionar`, burghez`, na]ionalist`, am v`zut demonul sadismului [i al stupidit`]ii înc`p`]înate întruchipate în fa]a
mea“.
Cred c` eseurile din volumul Despre clovni
a lui Norman Manea vor fi, de un inestimabil beneficiu pentru genera]iile de români în
dificilele timpuri care vor veni. Aceast` carte
de un neîndur`tor umor spune definitiv ceea
ce, probabil, trebuie spus insistent, mai ales
cînd privim la uluitoarea dubl` efigie cu Colonelul Gadaffi [i Robert Mugabe în fa]a suporterilor hipnotiza]i. Tiranii sînt demen]i, fars`

mai curînd decît comedie. Ei nu sînt ca Sir
John Falstaff cu cing`torea sa ampl` [i cu
inima generoas`. Sînt manechine, robo]i,
împro[cînd cli[ee [i opinii preluate, de un
dr`cesc status quo.
Dac` exist` o propozi]ie în Despre clovni
care merit` încrustat` în piatr` este aceasta:
„între to]i ace[ti oameni confuzi el p`rea singurul normal, singurul care î[i putea îng`dui
masca normalit`]ii“. Aceast` „persoan` normal`“ este Conduc`torul, al c`rui nume refuz
s`-l pronun] în aceast` stimat` adunare. S`-l
l`s`m pe el [i pe afurisita sa so]ie s` se
al`ture miilor de victime anonime care au suferit, care continu` s` sufere sau care au murit
din cauza cruzimii lor megalomane. Fie ca sufletele lor s` nu se odihneasc` nicicînd în pace.
A[ vrea s` v` împ`rt`[esc trei întîmpl`ri,
trei anecdote. Am înv`]at pe de rost un poem
de Mihai Eminescu [i l-am recitat într-o
libr`rie din Bucure[ti. Este capodopera sa cea
mai apropiat` de Keats, în care se refer` la
darul mor]ii. În seara de dup` recitarea mea,
un profesor român, deja beat de-a binelea,
m-a informat c` nici un englez n-ar putea
în]elege vreodat` adîncimile profunde pe care
Eminescu le-a sondat. Ei bine, englezul care
sînt poate.
A doua istorisire se datoreaz` dezagreabilului nostru tovar`[ Conduc`tor. La o conferin]` organizat` de British Council, un tîn`r
a declarat c` Margaret Thatcher era echivalentul englez al Conduc`torului. Pentru
prima [i sper c` pentru ultima dat` în via]a
mea, m-am trezit ap`rînd-o [i chiar pre]uind-o pe Margaret Thatcher. În anii ei ca
prim-ministru fusese subiectul s`lbatic al
pamfletarilor [i al caricaturi[tilor [i era batjocorit` în programele de televiziune [i la
radio. Avea principii pe care eu le dezaprob,
dar erau ale firii ei îndîrjite. Ea este, sus]in,
la nivelul parnasian al înf`ptuirii politice,
surogatul la care cuplul Macbeth nu putea
nici m`car s` aspire, amestecat cum era în
idio]enia na]ionalist`.
Ultima istorie are de-a face cu fidela mea
fascina]ie fa]` de România. Mi s-a cerut s`
explic de ce g`sesc aceast` ]ar` mai interesant` decît Republica Ceh` sau decît Ungaria. Îi iubesc pe Janacek [i Bartok, cum iubesc [i proza exuberant` a lui Bohumil Hrabal, inspirat` din via]a [oferior de taxi [i a
prostituatelor, personaje pe care le întîlnea în
taverna sa favorit` din Praga, dar este ceva în
spiritul românesc, sau în lipsa acestuia, care
atrage natura mea melancolic`. A atins o
coard` în mine, în 1989, [i sînt înc` sub
aceast` înrîurire. Presupun c` este legat` de
pesimismul cu care privesc lumea. Românii,
inclusiv Norman Manea, [tiu c` nimic nu va
merge vreodat` mai bine. În poemul Miori]a,
transmis timp de secole din gur` în gur`, ciobanul ucis prive[te cu stoicism propria sacrificare. În arta sa profund uman`, Norman
Manea d` glas unui stoicism care recunoa[te
confuzia, triste]ea [i servitu]ile pentru care
sîntem n`scu]i – de a fi umani [i ra]ionali
într-o lume care neag` asemenea lux.
Revin la Lipatti [i la Haskil, la Lupu, la
Enescu [i la Celibidache, mari muzicieni români. {i trebuie s` spun c` por]ile lui Brâncu[i, [i acesta un alcoolic dezordonat, mi se
par minunate, în sensul originar al cuvîntului.
Pentru mine, dragul meu prieten Norman Manea, contemplativ, dilematic, sceptic [i tandru, se num`r` printre ace[ti invincibili.
La mul]i ani !
Traducere de
Nistor SUCEAV~

Casa lui Norman la Bard College
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Cu Norman Manea, despre literatur` [i nu numai
Corina {UTEU
nul trecut, r`spunzînd jurnalistului de
la The New York Times la întreb`ri legate de traducerea literaturii europene
în SUA [i de prezen]a autorilor str`ini pe
pia]a literar` american`, constatam din
reac]ia lui Larry Rohter – cel care a consemnat interviul –, cît de greu este s` faci ca un
subiect despre scriitorii europeni s` sune interesant pentru cititorii marelui cotidian. Rohter mi-a repetat, o s`pt`mîn` mai tîrziu, la
deschiderea Festivalului de Film Românesc,
organizat de ICR New York, anual, la Tribeca
cinemas: „Subiectul `sta e greu de vîndut editorului meu, îmi trebuie un «cîrlig»“.
Personal, pierdusem speran]a c` va ap`rea
ceva. Bine antrenat` deja cu presa american`
de mare tiraj [i credibilitate, [tiam c` The New
York Times este un fel de Biblie pentru cititorul avizat, o publica]ie care stabile[te ce
conteaz` [i ce nu în lumea artelor [i nu
numai. De asemenea, în]elesesem c` anumite subiecte trebuiau s` fie relevante pentru
mase de cititori, la tirajul de 50 de milioane al
reputatei publica]ii.
„Sper c` în]elege]i, mie mi se pare un subiect interesant [i actual cel al traducerilor din
literatura european`, dar atîta vreme cît nu
scriem despre Stieg Larsson, de pild`, editorul
o s`-mi spun` c` plictisesc cititorii“, a continuat Rohter. „N-ave]i decît s` începe]i articolul cu Stieg Larsson“, am replicat cu convingere, de[i în forul meu interior eram f`r` speran]`.
Articolul [i interviul au ap`rut îns` cu
men]iunea lui Stieg Larsson drept „cîrlig“ pentru cititor, pe 8 decembrie 2010.
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Exemplul de mai sus e ideal pentru a [ti
c` nu este deloc simplu s` aduci literatura
str`in` peste ocean. Dac` în Europa sistemul
coexisten]ei [i al traducerii literaturilor reflect`
într-un anume fel, în mod natural, ceea ce secolele au determinat a fi spiritul european,
dac` francezilor [i germanilor li se pare natural s` traduc` din polonezi, cehi [i români,
dac` suedezii îi citesc de-a valma pe to]i autorii marilor culturi, iar românii sînt educa]i s`
considere c` un mare autor spaniol sau italian
se a[az` pe acela[i raft simbolic cu marii autori ai propriei na]iuni, pentru americani, literatura care nu este de limba englez` este o
specie de ni[`. De aceea, distan]a în timp, pe
care trebuie s` o lu`m în calcul pentru ca
vocea unui scriitor str`in s` p`trund` [i s`
conteze în acest context, e extins`, iar strategia trebuie construit` cu nebanuit` tenacitate [i cu înc`p`]înat` inteligen]`.
Norman Manea este unul dintre ace[ti
autori. El a în]eles cum s` î[i fac` vocea
auzit`, [i în America, [i a [tiut mai ales cum
s` articuleze o identitate literar` [i spiritual`
care s` aib` sens pentru cititorul american.
Cînd e vorba despre [tiin]a de a scrie un
roman memorialistic, splendid analizat` de
Francine Prose în interven]ia sa de la celebrarea celor 75 de ani ai autorului la NY,
Norman Manea e un maestru. Prose constata
cum î[i imagineaz` fiecare c` a scrie un
roman despre memoria tr`it` e simplu, cînd,
de fapt, asta e cel mai complicat – s` descoperi ingineria elaborat` prin intermediul
c`reia pasajele memoriei sînt reorganizate
pentru a deveni o nara]iune cu sens emo-

]ional pentru cititor. Episodul promisiunii
f`cute mamei, în romanul Întoarcerea huliganului, spune scriitoarea, n-ar fi putut fi plasat în carte decît acolo unde este, într-o
anume ordine atemporal` a ac]iunii emotive,
nu în cea în care ea s-a petrecut real, pe firul
linear al timpului istoric. Cînd, dimpotriv`,
Manea descrie un destin mai pu]in autobiografic în aparen]`, dar aflat „în oglind`“ cu
marile teme ale autorului: dezr`d`cinarea,
exilul, supravie]uirea, incertitudinea, în Vizuina, fin analizat` cu acela[i prilej de Bogdan-Alexandru St`nescu, sau îl impresioneaz` intens [i durabil [i pe Philip Roth prin
ceea ce poveste[te în Despre clovni, autorul
cl`de[te o identitate literar` puternic`, marcat` de obsesii u[or de recunoscut, definitorii
pentru universul s`u [i pentru interiorul
intim al „casei melcului“ pe care o poart`,
metaforic, pe umeri.
În cartea dedicat` lui Norman Manea cu
prilejul anivers`rii de Editura Polirom (Obsesia incertitudinii, 2011), Ian Buruma îl
nume[te pe Manea un naufragiat al c`rui
c`min este înc` limba român` [i al c`rui
naufragiu este o surs` de creativitate [i de
între]inere a unui umor amar, rezultat al faptului c` a crescut înconjurat de absurd: întîi
deportarea, dup` aceea comunismul, apoi
exilul. Glosînd, în acela[i volum, pe marginea
eseului Limba exilului, Antonio Tabucchi îl
nume[te „scriitor cosmopolit“ [i adaug`: „este
un termen pe care, dup` cum [tim, Stalin îl
ura“. Paul Cornea consider` c` dou` componente biografice se conjug` [i se reflect` în
oper`, conferindu-i acesteia o înc`rc`tur`

emotiv` [i o profunzime inconfundabil`: originea iudaic` [i condi]ia de exilat, iar Gabriela Adame[teanu alint` ironic ideea de a scrie
despre un scriitor [i mai ales despre un prieten scriitor, care va evalua adev`rul [i reu[ita
stilistic` a fiec`rei fraze.
Iat` de ce, a celebra un asemenea autor
este, de la sine în]eles, un fel de act institu]ional condamnat la reu[it`, atunci cînd
porne[ti la drum cu vibra]ia corect` [i cu
profesioni[ti. Dar a celebra un autor de limba
român` în America, a[a cum ai face-o pentru
orice autor al lor, e un lucru ie[it din canoanele obi[nuite. {i dac` jurnalistului de la The
New York Times îi trebuie un „cîrlig“ pentru
a face din articolul s`u ceva relevant pentru
editor, e înc` o dat` o dovad` c`, în anumite
[i rare cazuri, atunci cînd la conducerea unor
institu]ii din România se afl` oameni vizionari [i cînd con]inutul e mai important decît
„cîrligul“, un director ICR î[i poate permite s`
se lanseze în astfel de curajoase [i exigente
aventuri, puse cu sfial`, dar, sper`m, cu
folos, în slujba literaturii române sau, mai
mult decît atît, a literaturii pur [i simplu.
New York 18 iulie 2011

Corina {uteu este director al ICR New
York [i ini]iatoarea [i co-organizatoarea colocviului N o r m a n M a n e a , a c e l e b r a t i o n,
Bard College, NY-27, 28 iunie 2011
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Norman MANEA
e[irea mea din pubertate, dezv`luit` public [i celebrat` la New York la finele lui
iunie, a prilejuit m`gulitoare interven]ii.
Dezbaterile au fost interesante [i afectuoase,
str`ine de morga academic`, cu unele remarci
memorabile. Gratitudinea mea prive[te caracterul literar [i prietenesc al programului,
reg`sit [i în generoasa carte omagial` de la
Polirom sau în filmul Ioanei Uricaru.
Le mul]umesc tuturor celor care au ]inut
s` fie al`turi de mine, organizatori, vorbitori,
asisten]`. Cum nu cred în posteritatea lumii
noastre atomizate, acest acord calendaristic
a rezonat prompt în stînjenitul s`rb`torit.
La o asemenea r`scruce de vîrste, doar
privirea înapoi mai poate spune ceva, viitorul
tot mai restrîns nu are limbaj accesibil.
Rev`d astfel chipuri dragi [i disp`rute, chipuri dragi [i în via]`, deopotriv` definitive
pentru mine. Încerc s` deslu[esc [i propriul
meu chip în metamorfozele cinice ale timpului. Mi-ar pl`cea, m`rturisesc, s` descop`r,
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dincolo de inevitabila imperfec]iune biografic` [i bibliografic`, devenit` destin, o anume
integritate care [i-a r`mas, în pofida prea
multor ocoluri, fidel` sie[i, modestia unui
sceptic mîntuit prin hazul de necaz.
Sînt mul]umit cu obsesia incertitudinii,
ca premis` a creativit`]ii, [i nu regret c`
m-am dedicat himerelor literaturii. Z`d`rnicia [i intensitatea ei îmi par preferabile servitu]ilor lucrative ale îndeletnicirilor incomparabil mai utile în care am r`t`cit eu însumi
o vreme. F`r` c`r]ile citite [i cele scrise, nu
a[ fi supravie]uit marasmului cotidian [i nici
o plat` nu mi se pare prea mare pentru darul
acestui chin izb`vitor. Prietenii pe care i-am
g`sit pe coper]ile [i în paginile c`r]ilor mi-au
devenit o esen]ial` familie secund`, la care
s-au ad`ugat, periodic, ale[i interlocutori din
preajm`.
Le sînt, tuturor, îndatorat.
New York, 18 iulie 2011



Norman Manea [i so]ia sa, Cella, la festivitatea Literary Lion, 1993
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Num`rul din 19 iulie, 2011, al ziarului Frankfurter Rundschau public` articolul
„Die Obsessionder Unsicherheit“/“Obsesia incertitudinii“; sub fotografia autorului scrie:
„Norman Manea, deocamdat` f`r` Premiul Nobel pentru Literatur`“
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EVENIMENT

Vizuina – personajele lui Norman Manea,
de la trickster la titan
Bogdan-Alexandru ST~NESCU
înd mi-am ales tema eseului, nu b`nuiam în ce m` bag. În mod oarecum
vag, ideea mea se conturase de ceva
timp, iar faptul c` a[ fi primit un impuls pentru a pune pe hîrtie cele cîteva gînduri pe care
le aveam nu-mi putea fi decît de ajutor. Ideea
în sine p`rea [i ea destul de clar`: Vizuina,
romanul lui Norman Manea, se înscrie, în
viziunea mea, în ceea ce Ian McEwan numea,
referindu-se la Saul Bellow, Philip Roth [i
John Updike, „Proiectul American“. Acesta ar
fi cadrul larg al discu]iei. Telescopînd îns`,
cred c` Vizuina creeaz` un personaj cvasicolectiv ce ar ]ine piept cu brio duetului Herzog-Humboldt von Fleischer. Bineîn]eles c`
m` refer mai întîi la Peter Gaspar, v`rul enigmaticei Lu, cel care evolueaz` de la a fi un
tîn`r sportiv, superficial în toate, chiar [i în
propria vitalitate, la un intelectual prins în
jocuri detectivistice impregnate de livresc.
L-am asociat pe Peter Gaspar cuplului Herzog-Humboldt pentru prima oar` cînd am
citit un eseu al lui Norman Manea în volumul
Laptele negru: aflam atunci c` autorul eseului l-ar fi întrebat pe Saul Bellow, în 1978, pe
cine ar alege dintre cele dou` personaje. Am
încercat s` m` pun în locul lui Bellow – [tiu,
e un act apropiat de hybris – [i mi-am dat
seama c` imposibilitatea unei alegeri clare
vine din faptul c` cei doi sînt de fapt fe]ele
unui singur personaj: un misterios chip se
metamorfozeaz` [i trece din Herzog în Humboldt: la fel se întîmpl` cu Peter Gaspar [i cu
Augustin Gora.
Un tîn`r prozator irlandez care tr`ie[te [i
scrie în România, Philip Ó’Ceallaigh, îmi spunea, acum cîteva zile, c` Herzog e cel mai optimist roman pe care l-a citi vreodat`. Mi-am
dat seama atunci cît de mult difer` percep]iile

C

noastre: pentru mine, Herzog e o culme a pesimismului, cartea care m` pune pe picioare, cam o dat` pe an, fiind Darul lui Humboldt.
Aceast` anamorfoz` Herzog-Humboldt, care
depinde în mod esen]ial de pozi]ionarea privitorului/cititorului, se reg`se[te în Vizuina,
pe coordonate similare, dar cu o structur` mai
complex`: Gaspar trece în Gora [i invers,
numai c` o face datorit` unui catalizator:
naratorul. În romanul lui Norman Manea, a[a
cum o face Saul Bellow în Darul lui Humboldt,
exist` dou` structuri caracterologice: una
este cea a tricksterului, a coiotului din folclorul pieilor ro[ii, animalul totemic care joac`
renghiuri, care apare [i dispare, care produce întotdeauna surprize tocmai pentru c` e
dispre]uit, subestimat de restul lumii. Dup`
cum [tim, exist` un tip primar de trickster,
al c`rui arhetip este Anansi-P`ianjenul, tipul
care vrea s` produc` dezordine de dragul
ac]iunii în sine [i în scopuri personale, dar [i
un tip secundar, patronat de Prometeu, cel
care produce dezordinea în cosmos în beneficiul celorlal]i. Deci, iat` c` tricksterul se întîlne[te structural cu titanul. Acesta ar fi, în
viziunea mea, personajul teoretizat de Norman Manea [i identificat cu celebrul August
Prostul. Scrie Noman Manea: „De la primele
apari]ii, August a fost omul care prime[te palmele, intrusul care intr` mereu cînd nu trebuie [i, vrînd cu tot dinadinsul s` se fac` util,
stric` [i treaba altora, falsul prost care face
reveren]e directorului de circ, ofer` flori [i
bezele cînt`re]ei acrobate, se al`tur`, din
timiditate, numerelor spectacolului, dar în
final se r`zbun` cu o nea[teptat` [iretenie [i
într-o neb`nuit` dezl`n]uire de for]e“.
Nu-l vedem oare pe tîn`rul Gaspar în aceast` descriere? Acel sportiv înalt, de[irat,

mereu jenat de propriul trup, ras în cap, ar`ta ca un figurant de operet`. {acalul î[i arat`
botul din tufi[urile livre[ti: Gaspar se automodeleaz` dup` olandezul gigantic al celebrului Thomas din Lübeck: Mynheer Peeperkorn. Dar, ca s` p`str`m paralela pe care o
construim, ce este oare Charlie Citrine? Tipul
înalt, cu ochii mari, blînzi, aflat mai mereu în
umbra titanului Humboldt? Nu este oare [i el
un August Prostul, un trickster? Cine-i d` lui
vreun credit? Nici m`car Humboldt nu-l crede pîn` la cap`t. De acolo vine [i surpriza succesului de propor]ii repurtat pe Broadway.
Gaspar apare pe scena romanesc` în calitatea obscur` de v`r din provincie al Himerei
Lu. Evolu]ia sa, specific` unui August Pros-

Vizuina \n presa francez`
 „ E x i l a ] i a i L u m i i N o i “
Al. F.
„Sînt ni[te exila]i, ni[te refugia]i. Într-un
moment diferit al vie]ii lor, profesorul Augustin Gora [i Peter Gaspar, au p`r`sit Europa de Est ca s` se instaleze în Statele Unite. «Lumea Nou` [i Liber`», ]ara «lucrurilor
simplificate». [...]
Norman Manea amestec` genurile [i se
joac` aici cu suspansul, grotescul [i farsa pe
m`sur` ce antreneaz` cititorul pe urmele
unui Peter Gaspar care a crescut într-o «cultur` a ambiguit`]ii [i eschivei». Odat` cu
Vizuina, autorul Întoarcerii huliganului (Seuil,
2006, Premiul Médicis pentru carte str`in`
[...]) semneaz` una dintre cele mai bune c`r]i
ale sale [i îmbog`]e[te frumos o oper` care
ar merita s` fie, în sfîr[it, salutat` de c`tre
juriul Premiului Nobel.“
Livres Hebdo, vineri, 4 martie 2011

 „ S o r t i l e g i i l e
labirintului“
Bruno Corty
„A te pierde în paginile unei c`r]i, nu
numai din cauza complexit`]ii sale, dar [i a
farmecului ei, a unei magii vecine cu vr`jitoria, este o experien]` destul de rar`. La cîteva s`pt`mîni dup` Numele meu este legiune
a portughezului Antonio Lobo Antunes,

românul Norman Manea ne propune s`-l
înso]im în Vizuina, cartea sa cea mai reu[it`
dup` Întoarcerea huliganului (2006). Dar [i
cea mai ambi]ioas`, a[a cum m`rturisea cu
ocazia recentei sale veniri la Paris: «E o tentativ` de a scrie un roman aproape total în
care e vorba despre România [i Statele Unite, despre confruntarea între dou` lumi,
despre o scrisoare anonim`, despre exil,
despre vizuina literar` [i despre iubire».
Plecat din România pentru a sc`pa de
dictatura comunist` în 1986, Manea a ajuns
– mergînd cumva cu spatele – în Statele Unite. La 50 de ani, faptul de a-[i abandona
]ara, familia, prietenii, de a descoperi o alt`
limb` a reprezentat un [oc f`r` precedent.
Prietenul s`u Philip Roth îi spusese: «La New
York o s` fii la ad`post». Încetul cu încetul,
scriitorul [i-a dat seama de [ansa de a fi
ajuns într-o ]ar` de imigran]i: «New York este
capitala dada a exilatului. Întîlne[ti aici toate rasele, auzi toate dialectele, vezi toate
nebuniile“. Vorbind române[te cu so]ia lui,
scriindu-[i operele de fic]iune în român` [i
eseurile în englez`, scriitorul spune despre
el, zîmbind, c` este «hibrid». Vreme îndelungat`, singura lui consolare va fi fost s` se izoleze în biblioteci pentru a-[i reg`si acolo prietenii vechi, c`r]ile, «il refugio magico»“.
„Ne aducem aminte c` în 1992, publicînd Felix Culpa, studiu despre simpatiile
de extrem` dreapta ale lui [...] Mircea Eliade, Norman Manea a provocat în România

un imens scandal: «În acel an, o înv`]`toare românc` a fost asasinat` la Chicago [i eu
am primit o scrisoare de amenin]are cu
moartea», m`rturise[te scriitorul. Urmarea
acestei istorii adev`rate se afl` în roman. O
poveste grav` [i bizar` în acela[i timp, în
care personajele sufer` de insomnie, sînt
victimele unor co[maruri, viseaz` labirinturi [i spun uneori c` sînt orbi [i mu]i. În
care numele [i identit`]ile se schimb`.
Chiar [i în acest «carnaval al libert`]ii» care
este America, trebuie s` nu te încrezi în
m`[ti“.
Le Figaro Littéraire, joi, 31 martie 2011

 „Bucure[ti-New York,
dublul exil“
François Busnel
„Este un scriitor rar [i delicat. Dar [i
cerebral. Fie. La mijloc s` fie tradi]ia? Nu e
sigur. Norman Manea este român. Tr`ie[te
la New York din 1986. În exil. Aici se opre[te
compara]ia cu celebrii s`i înainta[i – de ce,
cînd vine vorba de scriitorii români din exil,
ne gîndim mereu la Cioran, Eliade sau Ionesco? În ce-l prive[te pe Cioran, Manea nu-i
împ`rt`[e[te nihilismul. De la Ionesco n-a
re]inut deloc teatrul absurdului. Eliade? Aici
e o alt` poveste...
Carte dup` carte ([i gra]ie unei splendide autobiografii, Întoarcerea huliganului),

tul, îl va transporta în postura de partener al
enigmaticei femei. La fel cum Mynheer Peeperkorn pune mîna pe Clavdia Chauchat, în
detrimentul melancolicului Hans Castorp.
În general, tricksterul din umbra titanului
pune mîna pe tot ce e mai bun: titanul se irose[te în exces, îmb`trîne[te urît, arde accelerat. Tricksterul, August Prostul, parcurge acela[i traseu cu mi[c`ri sacadate, de multe ori
accelerate, alt` dat` încetinite. Dar un lucru
este sigur: el apare întotdeauna unde te a[tep]i
mai pu]in. Augustin Gora este, în Vizuina,
Titanul. Este pierdut în excesul studiului,
cite[te enorm, se disipeaz` în lumea bibliotecii. Gîndurile lui, minu]iozitatea maniacal` cu
care analizeaz` fotogramele trecutului, necrologurile lui amintesc de scrisorile lui Herzog,
de conversa]iile pe care acela le poart` cu
Nietzsche sau cu propriul psihoterapeut. Dar
captivul lecturii accelereaz` pe un drum destinat din capul locului rat`rii: la fel cum toat`
acea combustie a lui Herzog va p`li în fa]a
vie]ii (aminti]i-v` ultimele propozi]ii ale romanului: „At this time he had no messages for
anyone. Nothing. Not a single word“), Augustin Gora va evada, dup` o via]` petrecut` în
umbra paralizant` a bibliotecii, în via]a pur[i-simplu: boala, b`trîne]ea, opera]iile, toate
aceste detalii sinistre nu fac altceva decît s`
dea dreptate afirma]iei c` tot ce conteaz` este
ca, în cursa contracronometru cu nimfomana,
s` alergi cît mai mult. De cî[tigat [tim cu to]ii
cine cî[tig` pîn` la urm`. Dar titanul care
renun]` la exces, care nu arde pîn` la cap`t
nu se transform` într-un trickster? Nu devine
el un August Prostul? Nu este ra]iunea de
existen]` a tricksterului s` se men]in` cît mai
mult în curs`? Eu zic c` da.



[i-a creat un ton, un stil, o voce care fac din
el un mare scriitor român contemporan.
Noul s`u roman traverseaz` ultimii
[aptezeci de ani din perspectiva a doi exila]i.
Vizuina înf`]i[eaz` exilul înainte de exil (acel
exil interior, a c`rui ran` adolescentul crescut sub dictatura comunist` o resimte cu
atîta intensitate încît nu se gînde[te decît s`
fug` din ]ar`), [i exilul de dup` exil (tr`it în
via]a de zi cu zi, într-o ]ar` cu obiceiuri necunoscute).
Manea înf`]i[eaz` destinul a doi universitari. Augustin Gora a p`r`sit România
comunist` pentru a ajunge în Statele Unite, unde tr`ie[te singur, fiindc` so]ia lui a
renun]at s` vin` cu el. La New York, «capitala dada a exila]ilor», tr`ie[te izolat. Cî]iva
ani mai tîrziu, sose[te, în sfîr[it, [i so]ia lui...
la bra]ul v`rului-amant, tîn`rul Peter Gaspar. Acesta din urm` fusese alt`dat` un
romancier promi]`tor. El caut` la NewYork
«iresponsabilitatea», se îmbat` cu libertatea.
Inadaptat cronic, este exact contrariul prea
seriosului profesor Gora. [...]
Toate ingredientele vie]ii [i politicii esteuropene sînt reunite aici de c`tre un
romancier demiurg. [...]
El pune sub semnul întreb`rii fascismul,
dar [i democra]ia consumerist`, din perspectiva acestor personaje îmbarcate pe o corabie a nebunilor, care nu va arunca niciodat`
ancora.“
L’Express, miercuri, 30 martie 2011

Traducere din limba francez` de
Adina DINI}OIU
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Limba interiorit`]ii (I)
Daniel CRISTEA-ENACHE
orman Manea nu e, în Curierul de Est,
la primul volum de convorbiri focalizat pe teme existen]iale [i scriitorice[ti. Ultimii ani au ar`tat, dimpotriv`, o predispozi]ie confesiv` [i un apetit pentru dialog deosebit în cazul acestui intelectual
str`lucit aflat la mare distan]` de România,
dar nu [i de problemele ei. Ceea ce face, din
capul locului, diferen]a între dialogurile anterioare purtate cu Saul Bellow [i, respectiv,
Leon Volovici, [i acesta, cu Edward Kanterian, este orizontul de vîrst` [i de genera]ie
în care se înscrie conlocutorul din urm`. Spre
deosebire de predecesorii s`i, Kanterian se
afl`, fa]` de Manea, la o dubl` distan]` obiectiv`. Cei doi parteneri de dialog nu au în
comun nici fibra identit`]ii evreie[ti, nici o
experien]` genera]ionist` [i bio-social`.
Semnificativ, apropierea lor a fost treptat`, gradual`, iar în „proto-istoria“ acestui
volum se afl` o polemic` a lor din anii ’90,
purtat` pe marginea cazului Eliade. Iar`[i
semnificativ, dialogul pus sub titlul Curierul
de Est a durat peste un deceniu: un fel de
work in progress oferind posibilit`]i suplimentare de reveniri, relu`ri [i accentu`ri diferite ale unor teme de discu]ie. Mi se pare interesant` evolu]ia mai tîn`rului intelectual, a[a
cum el însu[i o schi]eaz`, în cuvîntul final.
N`scut în 1969 la Bucure[ti, emigrat în Germania, în 1981, el [i-a revizitat, dup` Revolu]ie, fosta patrie [i a intrat – ca noi to]i – în
fascina]ia unor mari nume puse la index în
comunism, [i deodat` redescoperite: Eliade,
Cioran... De aici [i conflictul ideatic ini]ial cu
„denigratorul de frunte“ al lui Eliade, cum era
considerat la acea vreme, în Bucure[tiul literar [i artistic, Norman Manea.
Dup` ini]iala lor încruci[are de argumente [i, mai ales, de documente, Edward Kanterian se va l`sa tot mai mult „dezvr`jit“ de
mitul Elitei interbelice de dreapta. El a trecut, practic, prin cura de ra]ionalism critic [i
democratic comun` genera]iei noastre: de la
exalt`rile [i febrele supravie]uirii întru Cultur`, în timpul socialismului real et après, la
discu]ia contextualizat`, analitic` [i disociativ` asupra fiec`rui autor în parte. Nu e exagerat s` spun, dup` lectura acestui volum
pasionant, c` mai vîrstnicul Norman Manea
a fost pentru mai tîn`rul Edward Kanterian
catalizatorul de ra]ionalism [i spirit critic.
Schimbul de idei e, fire[te, pe orizontala
convorbirilor; dar el se reg`se[te, într-o alt`
accep]ie, [i în structura intelectual` a „înv`]`celului“. Acesta [i-a schimbat, sub presiunea argumentelor, opiniile ini]iale [i reprezentarea cultural` forjat` pe ele. Pentru Norman Manea, Curierul de Est este o retrospectiv` [i un bilan] cultural-existen]ial f`cut cu
senin`tate. Pentru Edward Kanterian, aceea[i carte de convorbiri e diagrama unei evolu]ii personale [i modul onest de a o înf`]i[a.
Dac` speciali[tii [i cititorii „obi[nui]i“ au
convenit, la dou`zeci de ani de la articolul lui
Manea, „Happy Guilt“, c` Mircea Eliade n-a
reprezentat chiar un model de intelectual democrat în epoca interbelic` [i în anii celui
de-Al Doilea R`zboi Mondial, aceasta ar trebui s` fie un fel de repara]ie pentru cel acuzat de denigrarea unei valori na]ionale. Extrateritorialitatea [i evreitatea lui au fost argumentele cele mai contondente cu care i s-a
r`spuns, în presa de joas` spe]`. În coloanele unor publica]ii mai aerisite, occidentalizante, al treilea argument „forte“ de rejectare a
pozi]iei lui Manea a fost „lipsa de talent“ a
scriitorului. Rezumativ, cazul Eliade ar fi fost
deschis în 1991 de Norman Manea pentru c`
acesta din urm` era, unu, apatrid, doi, evreu,
trei, mediocru ca scriitor. Iar discu]ia a fost
mutat` pe Dîmbovi]a, de la comportamentul
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lui Eliade (socotit irepro[abil sau, în orice caz,
întru totul scuzabil) la cel (considerat resentimentar) al lui Manea.
O tehnic` a distragerii aten]iei [i a modific`rii unghiului de abordare care a func]ionat atunci, dar care s-a dovedit între timp falimentar`. C`ci „apatridul“ Norman Manea este
un exemplu probabil unic: un scriitor rezident
la New York [i tradus în numeroase limbi care
continu`, de dou` decenii, s` scrie în „limba
interiorit`]ii“ sale, în române[te. Extraterito-

În loc de o
geometrizare a
realit`]ilor socio-istorice, Manea va
c`uta multiplicarea [i
r`sfrîngerea lor
individual`, umplerea,
cu toate culorile [i
combina]iile posibile,
a unei scheme date.

rialul a devenit a[adar, în chipul cel mai vizibil, central, în timp ce contestatarii lui atît de
institu]ionaliza]i în România se arat` tot mai
parohiali [i periferici, într-un ansamblu cultural globalizat. În fine, scriitorul mediocru are
anvergura [i detenta unei vedete interna]ionale, în timp ce faima evaluatorilor s`i autohtoni, atît de fini [i estetizan]i, nu trece, de regul`,
mai departe de N`dlac.
De aici, poate, [i relaxarea plus dezinvoltura dialogal` a extrateritorialului. Unul dup`
altul, „argumentele“ cu care a fost pus pe vremuri la punct [i-au dovedit precaritatea. Vizînd
preponderent persoana, iar nu ideile lui Manea
(idei, în fond, de bun-sim] democratic, de centralitate ideologic`), ele se confrunt` acum cu
o personalitate omologat` ce nu mai poate fi
ignorat`. Situa]ia este surprins` cu fin` ironie de Edward Kanterian: „Ai început s` fii un
autor consacrat, nu numai în spa]iul german
[i american, ci chiar [i în Fran]a, care ]i-a «rezistat» mult, pîn` la Premiul Médicis. Chiar [i
România a început s`-]i cedeze...“.
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Îmi place faptul c` „denigratorul de frunte“ al lui Eliade nu r`spunde cu aceea[i moned` [i nu face confuziile acelea frecvent
practicate între persoana [i identitatea unui
autor ori între derapajele extremiste [i totalitatea unei opere literare sau [tiin]ifice. În
loc de a c`dea în satisfac]ia acestor reduc]ii
comod-simplificatoare, intelectualul critic se
str`duie[te s` fac` obi[nuitele lui disocieri,
distinc]ii, nuan]`ri. Astfel, Edward Kanterian
îi semnaleaz`, la un moment dat, o alt` critic` a pozi]iei sale în subiectul Eliade, f`cut`
de pe pozi]iile stîngii academice. Norman
Manea e considerat prea concesiv de c`tre un
cercet`tor, Russell McCutcheon, care îi repro[eaz` perpetuarea unei „distinc]ii dubioase“
între opera scris` [i politica f`cut`. Separîndu-le, „denigratorul“ nostru ar construi... un
nou mit: „Eliade cel curat, cur`]it de judec`]ile social-politice gre[ite, care [i-ar fi
g`sit locul potrivit în noua, democratica Românie de dup` 1989“. Dar iat` c` nici ironia
aceasta corect` politic nu func]ioneaz`.
R`spunsul lui Manea, excelent, e în dou`
trepte. Mai întîi, el explic` motivele pentru care în, mod uzual, refuz` o lectur` ideologic`
prea ap`sat`, o cheie unic` de în]elegere a
unei opere: „Eu am refuzat în recenzia mea
s` m` ocup de o eventual` rela]ie mai profund` între gîndirea politic` a lui Eliade [i
scrierile sale literare sau [tiin]ifice. Am explicat c` sînt marcat de existen]a mea sub
comunism, cînd aceast` leg`tur` se f`cea
într-un mod violent [i grosolan, cu urm`ri de
multe ori dramatice. Cînd scriai ceva, se citea
întotdeauna printr-o lentil` ideologic`, autonomia esteticului era negat`, devenea un pretext pentru incrimin`ri politice. Am explicat
asta“. Iat` c` nu stric` s-o mai fac` o dat`...
Iar dup` aceast` dezideologizare a grilei de
lectur`, vine una a Literaturii înse[i. Norman
Manea polemizeaz` aici, implicit, cu întreaga stîng` academic` american`, ap`rînd nu
altceva decît specificul literar: „Chestiunea
mai profund` este dac` literatura e reductibil`, dac` arta e reductibil` la ni[te principii
politice, ideologice, dogmatice, dac` permite
aceast` lectur` mai restrîns`, limitativ`, simplificatoare. Nu, arta nu este reductibil` la o
strict` concep]ie unitar` [i la o coeren]` ideologic`. Arta, literatura î[i au ambiguit`]ile [i
zonele de obscuritate, codificare, profunzime
care nu permit asemenea simplific`ri, de[i în
cazul unor scriitori sau arti[ti foarte angaja]i
politic se pot g`si [i astfel de chei de lectur`“.
Ireductibilitatea artei la ideologie... Merit`
f`cut` o compara]ie între atitudinea cultural`
anticomunist` a cuplului paradigmatic Moni-
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ca Lovinescu-Virgil Ierunca [i a altor componen]i ai exilului românesc de la Paris – [i, pe
de alt` parte, atitudinea cultural` postcomunist` a lui Norman Manea. Opozi]ia celor
dintîi fa]` de starea de lucruri din lag`rul
socialist a fost net` [i, nu de pu]ine ori, eroic`.
Au luptat, zeci de ani, pentru adev`ratele tradi]ii culturale române[ti [i împotriva modelului sovietic care le-a dislocat. Felul în care a
sfîr[it mama Monic`i Lovinescu înl`tura orice dubiu personal, orice dilem` asupra „umanismului“ socialist. Anticomunismul pur a
reprezentat singura op]iune pentru ace[ti
intelectuali de dreapta, sufoca]i de stîngismul
occidental [i de iresponsabilitatea istoric` a
intelligentsiei pariziene. C`derea comunismului era sinonim`, pentru ei, cu recuplarea, de urgen]`, la modelul interbelic. Comunismul, r`ul suprem, era v`zut mereu în
structura lui de for]`, în liniile directoare, criminale, de la o distan]` care geometriza,
est-etic, variabilele [i „imponderabilele“ locale. Intelectualul din ]ar` avea, în anii ’50, de
ales: temni]a sau academia. {i pîn` în deceniul nou`, literatura noastr` era etic`, civic`,
politic` – sau nu era deloc. Unghiul ei de lectur` [i în]elegere, de la Paris spre „actualitatea româneasc`“, era [i a r`mas pîn` la sfîr[it
unul drept.
În abordarea lui Norman Manea, încap
mai multe nuan]e. De[i nu a fost membru de
partid, în Republica Socialist` România, Manea integreaz` socialismul în suma experien]elor sale. De altfel, a plecat din ]ar` în
1986, dup` decenii bune tr`ite, al`turi de
milioane de al]i cobai, în cotidianul socialist.
În România, totu[i, a existat [i i-a r`mas în
memorie un r`u mai vechi decît cel comunist:
cel na]ionalist. Frumoasele tradi]ii interbelice sînt mai pu]in frumoase pentru Manea [i
ceilal]i minoritari evrei, supu[i legilor rasiale [i trimi[i s` moar`, pe capete, în Transnistria. Dac` Stînga interna]ionalist` s-a dovedit, la extrema ei, criminal`, nici Dreapta na]ionalist` nu e pur`. Chiar acest termen,
„pur“, îi stîrne[te lui Norman Manea amintiri dureroase. Nu mai trebuie explicat de ce.
Extrateritorialul caut` a[adar acel punct de
fug` din dou` doctrine opuse, perfect suprapuse îns` în lichidarea spiritului critic, a
reflec]iei [i a specula]iei intelectuale, a climatului liberal în care acestea se pot desf`[ura.
În loc de o geometrizare a realit`]ilor socioistorice, Manea va c`uta multiplicarea [i r`sfrîngerea lor individual`, umplerea, cu toate
culorile [i combina]iile posibile, a unei scheme date. Miza lui e s` identifice [i s` re]in`
varia]ii, variante, contexte, nuan]e incomparabil mai pre]ioase pentru el decît invariantul comunist ori anticomunist.
În fine, limba de expresie: aceea[i. Dar
dac` româna a fost, pentru exila]ii Monica
Lovinescu [i Virgil Ierunca, limba de rezisten]` a }`rii lor ocupate [i malformate de
sovietici, aceea[i limb` român` este, pentru
newyorkezul complicat [i dubitativ Norman
Manea, limba privat` a interiorit`]ii.



