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Inferno

canonul metasporic

Métaspora. Essai sur les patries intimes (2013), 

e cu lumea 

Imaginarul 
exilului şi al diasporei 

Canonul metasporic 

Laura T. llea 

Atunci când vorbim despre literatura diasporei sau a exilului, trebuie inevitabil să luăm 
în considerare distincţii importante care îi plasează pe scriitorii români plecaţi "în străi
nătate" în contexte diverse, şi anume: exilul politic forţat, exilul cultural, decizia de a 
se constitui într-o dualitate culturală voluntară, legătura cu terenul patriei de origine şi cu 
cel al patriei de adopţie, construirea unor mituri personale la graniţa dintre autobiografie 
şi ficţiune, jocurile de (cum le numeşte Mihai Iovănel în 

, 2017, în legătură cu trei figuri de marcă ale culturii române de 
peste graniţe, şi anume Mircea Eliade, Emil Cioran şi Eugen Ionescu), modurile în care 
autorii sunt acceptaţi sau expulzaţi din canonul standard al circuitelor naţionale, hibri
dizările lor etc. Şi nu în ultimul rând influenţele pe care le suportă, întrucât canonul din 
care ei fac parte e, prin natura lucrurilor, cu totul diferit de cel al literaturii române de 
provenienţă : drept exemple, Vintilă Horia îşi alege ca personaje pe Ovidiu şi pe El 
Greco, Andrei Codrescu găseşte formula combinării dintre avangardismul european şi 

american, Martha Bibescu e apreciată de Marcel Proust, Panait Istrati 
îşi adresează scrisoarea testamentară, cea care îl va propulsa ca scriitor, lui Romain 
Rolland, Norman Manea, a cărui scriitură este admirată de Philip Roth, Gabriela 
Melinescu, influenţată de scrierile oculte ale lui Swedenborg sau de traducerea romanului 

al lui Strindberg etc. 
Ca punct important de referinţă legat de întregul spectru al exilului românesc poate 

fi luat drept sursă volumul lui Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc. 
1945-1989 (2013). În el sunt vizibile liniile de forţă, aspiraţiile şi influenţele culturale care 
constituie un canon diferit de cel al scriitorilor şi poeţilor rămaşi în ţară. Acesta nu trebuie 
înţeles ca o declaraţie făţişă, ci ca un parcurs inevitabil, ca o aventură interioară care 
integrează fire atât de diferite până la a configura un sistem aparte. Este ceea ce aş numi 

, în comparaţie cu un canon al diasporei şi al exilului, care este mereu 
în tensiune sau impregnat de nostalgia a ceea ce s-a pierdut. Termenul "metasporic" este 
preluat din volumul lui Joel Des Rosiers, 
volum esenţial pentru conturarea şi definirea unui canon atât de complex precum cel al 
apartenenţelor celor care nu se mai încadrează în referinţele culturale ale patriei de ori
gine, dar nici nu se suprapun până la contopir cea nouă. Există, desigur, grade 
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Al doilea mesager 
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rebranding

creative writing

diferite ale acestei negocieri, iar din această cauză canonul metasporic este în permanenţă 
secondat de canonul exilic sau diasporic, la fel cum în scriitura anumitor autori firele 
se amalgamează: dacă există scriitori integral dedicaţi traumei (precum Herta Muller) 
sau care consideră exilul ca pe o lungă rătăcire (printre care Benjamin Fondane) sau ca 
pe o îndepărtare de un fond pe care l-au pierdut şi pe care, după un lung parcurs labirintic, 
îl vor recupera într-un final în toată amploarea lui (cume cazul lui Dumitru Ţepeneag, 
care a trăit mai multe exiluri interioare, sau al Gabrielei Melinescu, care revine, la fel ca 
teoreticianul onirismului, la limba română după perioada intermediară a francezei), 
există, în schimb, şi scriitori care convieţuiesc extraordinar cu limba şi cu noua poziţio
nare în patria de adopţie. Printre aceştia aş aminti cazul lui Virgil Nemaianu (pentru 
care ieşirea din familiaritate şi din legăturile sufocante ale acesteia reprezintă mai degrabă 
o binecuvântare decât o damnare), al lui Bogdan Suceavă, al lui Călin-Andrei Mihăilescu, 
al Savianei Stănescu, al lui Cătălin Dorian Florescu etc. 

Aşadar, poziţionări extrem de diferite pe această hartă intempestivă a literaturii 
române din diaspora, drept pentru care propun pentru analiză conceptul de canon 
metasporic, care integrează elemente culturale planetare în locul celor care se renegociază 
pe harta maniheistă local-universal. Bineînţeles, în acest parcurs alambicat, cel puţin 
trei factori sunt de luat în considerare în modelarea noului spirit creator care se declară 
odată cu trecerea într-un nou spaţiu cultural. În primul rând, este vorba despre întrebarea 
dacă trecerea la acest spaţiu s-a produs (sau nu) printr-un act radical, de ruptură. De 
exemplu, Bujor Nedelcovici hotărăşte să scrie romanul (1985) având 
în minte faptul că acesta îi poate aduce exilul şi condamnarea definitivă. Ceea ce s-a şi 
întâmplat. Este un roman pus la index, care va apărea apoi în Franţa, la Albin Michel. 
În al doilea rând, se pune problema limbii. Nu toţi scriitorii români aflaţi în diaspora 
au acelaşi raport cu limba de adopţie. Mulţi dintre ei sunt în primă instanţă traduşi, 
Alain Paruit fiind printre cei mai importanţi mediatori ai culturii române în Franţa, el 
traducându-i, printre alţii, pe Dumitru Ţepeneag şi pe Bujor Nedelcovici. Ţepeneag 
însuşi 1ş1 creează o scriind, după o lungă perioadă de tăcere, sub pseudonimul 
Ed Pastenague. Gabriela Melinescu scrie în franceză, trăind însă în Suedia. Norman 
Manea negociază varianta în engleză a cărţilor sale pornind de la ediţiile în diferite alte 
limbi ale traducerilor sale din română, un proces sisific de resemantizare. La polul opus, 
Martha Bibescu, Emil Cioran sau Eugen Ionescu sunt consideraţi nişte stilişti absoluţi 
ai limbii franceze. Nu în ultimul rând, în această strategie de e fundamental 
gradul în care comunitatea românească din diaspora a jucat sau nu un rol în parcursul 
artistic sau profesional al scriitorului, şi mai ales modalitatea prin care acesta reuşeşte 
să-şi creeze un loc în societatea respectivă: Radio Europa Liberă a fost un factor extrem 
de important al integrării românităţii din Franţa (Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, 
Matei Vişniec, Bujor Nedelcovici). Prin contrast, universitatea franceză, de exemplu, 
nu a avut acelaşi rol absorbant pe care l-a avut universitatea americană, care a făcut 
posibilă integrarea mai multor personalităţi în Lumea Nouă. Exemplele pe care le putem 
invoca sunt, printre altele : Ioan Petru Culianu la University of Chicago, Matei Călinescu 
la Bloomington, Indiana, Virgil Nemaianu la The Catholic University of America din 
Washington, DC, Toma Pavel, care predă la University of Chicago, Mihai Spăriosu la 
University of Georgia, Athens, Christian Moraru la University of North Carolina, 
Greensboro, Andrei Codrescu, profesor de literatură şi la University of 
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 (1930), Maitreyi (1933), Întoarcerea din rai (1934), 
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Serampore 
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Descrierea Chinei terra mirabilis. 

Relations curieuse et nouvelle 
de Moscovie

IMAGINARUL EXILULUI ŞI AL DIASPOREI 

Louisiana, Baton Rouge, Norman Manea la Bard College din New York, Saviana Stănescu 
la New York University, Călin-Andrei Mihăilescu la University of Western Ontario şi 
Bogdan Suceavă la California State University, Fullerton. Aşadar, trauma, limba şi 

spectrul aşezării în lumea de adopţie sunt cele trei coordonate care se adaugă la structura 
generală a canonului metasporic. 

La porţile Orientului 

Prima etapă a constituirii unui spaţiu cosmopolit, care să includă elemente ale acestui 
canon eterogen pe care l-am numit metasporic, este reprezentată de apariţia, la sfârşitul 
secolului al XVII-lea, a două figuri-far, Nicolae Milescu şi Dimitrie Cantemir, la 
începuturile formării conştiinţei unei aşa-zise literaturi române, care se exprimă conco
mitent pe mai multe coordonate, şi anume cele ale unor împrumuturi de proporţii din 
spaţiul Orientului. Ceea ce e cel mai interesant în acest proces de formare este faptul 
că trecerea nu se face dinspre naţional spre transnaţional, ci dimpotrivă, dinspre trans
naţional înspre naţional. Aceasta este teza susţinută de Bogdan Creţu în articolul său 
„Aux portes de l'Orient, and Through: Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, and the 
«Oriental» Legacy of Early Romanian Literature" din volumul colectiv 

având o influenţă culturală covârşitoare. Ceea ce e straniu este faptul că acest val de 
orientalism nu a mai apărut decât pe alocuri în literatura română „matură", la Mircea 
Eliade, cu Isabel şi apele diavolului 
Domnişoara Christina (1940) şi NopJi la 

(1940), la Liviu Rebreanu, cu Adam şi Eva (1925), sau la Mihail Sadoveanu, 

Aceste elemente sporadice sunt foarte prezente la începuturile literaturii române, iar 
cei care au configurat-o sunt în egală măsură erudiţi, călători, exploratori şi diplomaţi. 
Pe scurt, nişte „cetăţeni ai lumii" . Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708) 
a vizitat Constantinopolul, Stockholmul, Franţa, Italia, Germania. În calitate de diplomat 
pe lângă ţarul Rusiei, el întreprinde o călătorie în China, fiind primul român care a 
ajuns la Marele Zid. Este ceea ce s-ar numi un . Scrierile sale au circulat 
în tot sud-estul Europei, fiind traduse în slavonă şi greacă, printre acestea numărân
du-se Cartea călătoriei în Siberia, de la oraşul Tobolsk la graniJa regatului Kitaia 
şi (1958), un raport factic care eludează ideea de 
Bogdan Creţu aminteşte că această din urmă carte a avut un rol esenţial în formarea 
imaginii occidentale despre Orient. Ea a fost rezumată în 

(1698) de Floy de Neuville, circulând astfel din context oriental în context 
occidental şi invers. 

Un pas mai departe în această privinţă îl face Dimitrie Cantemir (1673-1723), figura 
cea mai sofisticată a acestei literaturi române incipiente, în contextul ei transnaţional. 
Fiu al voievodului Moldovei, Cantemir a domnit de două ori şi a petrecut aproape 
douăzeci de ani la Constantinopol, a cerut azil în Rusia, unde a devenit consilierul ţarului 
Petru I. Limbile pe care le vorbea erau româna, slavona bisericească, latina, greaca 
veche şi modernă, persana, turca şi rusa. Mişcându-se aşadar cu nonşalanţă în mai multe 
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Les Huit Paradis (1908), 

Le Perroquet

limbi şi culturi, Cantemir este imaginea emblematică a acestui spirit cosmopolit pre
modern, lucru care este evident în scrierea, la numai 25 de ani, a Divanului sau Gâlceava 
înţeleptului cu lumea sau giudeţul trupului cu sufletul, din 1698 (tradus în engleză ca 

subliniat de B. Creţu în articolul amintit, referinţele lui Cantemir sunt mai degrabă 
ecumenice decât "naţionale" (Creţu, 2017, p. 65). Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
Cartea ştiinţei muzicii, cu contribuţii despre tradiţia muzicală sefardă şi armeană. 

Comparând muzica otomană cu cea europeană, el o pune pe prima deasupra celei de-a 
doua în ceea ce priveşte metrul şi proporţia. Cât despre Istoria ieroglifică 
poate fi privită din două perspective : fie ca reprezentând unul dintre cele mai elaborate 
bestiarii europene ale secolului al XVIII-lea, fie ca un început de viziune auctorială în 
literatura română, cu surse atât orientale, cât şi occidentale, precum 
Heliodorus, fabulele persane, lui Saadi, indiană. Pe scurt, Cantemir 
acoperă o arie care merge de la Moldova şi Constantinopol la Rusia şi Academia Regală 
din Berlin. Aceasta pentru a demonstra importanta, în conturarea primelor scrieri literare 
"româneşti", a unei cartografii extinse mai degrabă decât a uneia naţionale, precum şi 
a unui canon incipient la care, ulterior, nostalgic, vor face referinţe culturale, aşa cum 
am amintit, Mircea Eliade în Nopţi la Serampore (1940), Sadoveanu în 
(1940) - cu împrumuturi siriene, turceşti, arabe şi mongole-, Liviu Rebreanu în romanul 

Adam şi Eva (1925), poezia lui Cezar Ivănescu din volumul 
(1979) sau Mircea Cărtărescu în 

Începuturile. Martha Bibescu, Elena Văcărescu, 
Anna de Noailles 

Căsătorită cu printul George-Valentin Bibescu, Martha Bibescu (1886-1973) întreprinde 
o călătorie în Persia în 1905, în timpul căreia se întreţine cu Maxim Gorki, publicându-şi 
memoriile la Paris, în 1908, sub titlul volum premiat de 
Academia Franceză şi apreciat de Marcel Proust. Între 1912 şi 1942, principesa Bibescu 
fundează Salonul de la Mogoşoaia, în care se perindă diplomaţi, oameni de litere, 
politicieni importanţi ai vremii. Este, desigur, iubită pentru calităţile sale, dar şi detestată, 
cum se cuvine oricărei mari personalităţi, de Elena Văcărescu şi Anna de Noailles, care 
o numesc „Martha-Hari", insinuând că ar fi întreţinut relaţii în ascuns cu adversarul, 
în persoana generalului Mackensen. Un al doilea salon pe care îl întreţine, în anii 1920, 
este cel de pe rue du Faubourg Saint-Honore 71, care îi numără printre invitaţi pe 
Maurice Barres, Paul Valery, Aristide Briand. Ea este prinsă între mai multe identităţi 
(acuzată de colaboraţionism cu Germania atunci când este propusă pentru Legiunea de 
onoare), între mai multe limbi (română, franceză), între mai multe identităţi religioase 
(catolicism şi ortodoxie), lucru pe care îl întăreşte peregrinajul ei, în special după moartea 
soţului (în 1941), trecerea prin Istanbul, apoi Napoli, pentru a se stabili în cele din urmă 
în Franţa, unde va trăi ultima parte a vieţii. În negocierea dintre cele două culturi, ar 
trebui amintite principalele ei titluri franţuzeşti, apreciate de critică, în afara calităţilor 
narative, pentru cele stilistice. Volumele apărute în Franţa anilor 1920 sunt 
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Vert (1923), Isvor (1929) sau Catherine-Paris (1927). Pentru aceste volume, Martha 

Le Sortilège

Stana Pe urma 
dragostei Le Cobzar

Belle 
Époque
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Bibescu este comparat!, în ceea ce prive1te geniul furm.ullrii, cu La Bruyere sau Rivarol, 
remarcl extrem de laudativll pentru un „alogen", având în vedere faptul cil cele doul 
nume, des invocate şi de Cioran, reprezint! culmi ale stilului francez. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginariilor din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 

Cit despre Elena Vllclrescu (1864-1947), ea înslşi inaugurează un salon literar la 
Paris, se aflll în apropierea unor figuri de marcll ale epocii, precum Robert de MOittesquieu, 
Jean Richepin şi Sarah Bernhardt, are strânse legllturi cu Anna Brâncoveanu, contesă 
de Noailles, precum şi cu Marcel Proust. Pe lingA activitltile ei literare, demne de 
remarcat sunt şi calitlţile ei diplomatice, contribuind, allturi de Nicolae Titulescu, la 
fondarea Delegatiei României la Societatea Natiunilor. Publicaţiile ei în limba franceză 
cuprind Nuits d'Orient. Folkwre roumain (1907) şi (1911), lucrllri care 
integrează elemente de mitologie română şi basme populare române1ti, interpretate în 
varianta scriitoarei. Cât despre piesa de teatru (tradusă în româm. cu titlul 

, publicat! la Bucureşti în 1905) şi libretul operei (reprezentat! în 
1909 şi 1912), acestea nu par a se ridica la nivelul celorlalte scrieri menţionate. Dacll 
însll un lucru se poate spune cu certitudine despre Elena Vlcllrescu, acela este el a fost 
un mediator lucid intre un model cosmopolit şi unul autohton al culturii, între un cetlţean 
al lumii şi un cetlţean al patriei sale, noţiuni dihotomice extrem de pregnante pentru 
momentul specific pe ca.re îl discutlm aici, şi anume începutul secolului XX. ln 
contraparte, Anna de Noailles (1876-1933) reprezintă mai degrabă transmutarea aproape 
ftră rest într-o altl cultură, 5i anume cea france:zl, reprezentantl în mare parte a 

, epocll detronată însă dupl ri'lzboi de dadaism. La fel ca Martha Bibescu şi Elena 
Vllclrescu, a ţinut ti ea un salon la Paris, frecventat de Paul Val.ery, Paul Claudel 1i Jean 
Cocteau, fiind, lucru extrem de cunoscut, prieteni apropiat! a lui Proust şi Colette. 
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Les Forces éternelles (1920), L’Honneur de souffrir 
(1927), Exactitudes (1930), Le Livre de ma vie Cartea 

avant 
la lettre

Mes départs Le pêcheur d’éponges (1930): 

putem enumera: Les Chardons du Baragan (1921),  (1923),
(1924), Mikhaïl (1927), Mes départs (1928), Le pêcheur d’éponges (1930), Pour avoir 
aimé la terre (1930), Mediterranée

Al doilea mesager, în care 

Anii de ucenicie ai lui August Prostul

geniu al 

Volumele ei, printre care amintim 
(1932, tradusă în română cu titlul 

vieţii mele) sunt infuzate de erotism, pasiune şi violenţă. Sunt cărţi foarte bine primite 
în Franţa, dezertând într-o anumită măsură de la spaţiul românesc. 

Marele vagabond. Diferenţa dintre aventură 
şi vagabondaj 

În contextul marilor rătăcitori, Panait Istrati (1884-1935) e probabil vagabondul 
, el tăcând diferenţa dintre aventură şi vagabondaj. Este un filosof al vagabonda

jului. Personajele lui deambulează, practicând rătăcirea ca artă de a trăi, o afirmă cât 
se poate de explicit autorul în (1928) şi în 

Aventurierul vrea şi poate face avere. Vagabondul nu vrea şi nu poate. Dacă ocazia se 
prezintă, cel dintâie capabil să exploateze omul, să îl supună şi chiar să comită o infamie. 
Cel de al doilea e totalmente incapabil de aceasta. Şi, când vagabondul e dotat cu o inte
ligenţă fecundă, filosofia pe care o extrage din experienţa lui de viaţă e întotdeauna demnă 
de stimă. Cu toate acestea, trebuie să rămânem precauţi (Istrati, 1930, p. 115). 

Printre câteva dintre operele acestui mare aventurier, care au avut ecou în Franţa, 
Kyra Kyralina Oncle Anghel 

(1934). Relaţia lui Istrati cu limba franceză este una 
tensionată, pentru că ea începe, la fel ca a altor figuri de marcă analizate în acest articol, 
cu o ruptură. Dacă în cazul celorlalţi scriitori migranţi rătăcirea începe după asumarea 
unui act de conştiinţă radical (Bujor Nedelcovici cu romanul 
e gata să spună lucrurile ultime, după care, într-adevăr, este nevoit să se exileze în 
Franţa; Norman Manea cu romanul , 1979, după 
care pleacă în America; Dumitru Ţepeneag cu romanul Aşteptare, 1972, după care 
începe lunga odisee a exilului francez), pentru Panait Istrati momentul fondator este cel 
al rătăcirii. Iar actul asumării scrisului apare atunci când această rătăcire e atât de 
definitivă, încât pitorescul este înghiţit de mizeria fizică şi spirituală în care viitorul 
scriitor este pe punctul de a se scufunda definitiv. E momentul în care va încerca să se 
sinucidă şi în care îi scrie lui Romain Rolland vestita scrisoare cu care va debuta cariera 
lui de scriitor. Actul sinuciderii eşuează, iar scrisoarea către Rolland îi ajunge acestuia 
ca o mărturie postumă, care marchează, de fapt, naşterea din aventurier a scriitorului. 
Aşadar, toate aceste romane au în centru aventura ca mod de a fi în lumea modernă şi 
marchează trecerea prin peisaje atât de familiare lui Istrati : Italia, Egipt, Elveţia, Liban, 
Grecia. Ceea ce îi reuşeşte extraordinar scriitorului - şi probabil aceasta este marca lui 
distinctivă - este introducerea patosului în reconstruirea adevărului artistic. Fără patos, 
niciun adevăr nu poate rezista. Arta pură îi este străină lui Istrati. Ceea ce îl interesează 
este construirea unui mit estetic care păstrează intactă ambiguitatea dintre opera şi 

biografia sa. Dar ceea ce e şi mai interesant de remarcat la acest povestitor de 
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aventurii este fap

exterioare.

Le Voyageur n’a pas fini 
de voyager

revistei 
Cele trei cinepoeme (Barre fixe, Paupières mûres,

L’Exode: Super Flumina Babylonis
Mal des fantômes (volum scris în

Le Festin de Balthazar

La Conscience malheureuse (1936), Baudelaire et l’expérience 
du gouffre
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tul că o călătorie interioară, o înstrăinare perpetuă este oricând pe 
punctul de a se împlini, iar acest aplomb interior pune mereu în umbră peregrinările 

Exilul şi le mal des fantomes 

Tristan Tzara, Paul Celan, Ilarie Voronca, Paul Păun, Gherasim Luca, Benjamin Fondane 
sunt câţiva reprezentanţi ai avangardei româneşti care sunt integraţi într-un alt articol al 
acestei enciclopedii, Provocările avangardei. Dintre exponenţii avangardei româneşti, 
Benjamin Fondane (1898-1944) e scriitorul care s-a identificat cu condiţia "călătorului" 
şi a asumat o veritabilă mitologie a "călătoriei fără sfârşit" ( 

, publicat postum, 1996), acel gen de conştiinţe pentru care conflictul cu 
epoca lor s-a soldat cu moartea. Numele lui a fost înscris în Pantheon (Manolescu, 2003, 
p. 323), la cererea lui E. Cioran. Emigrând în 1923 în Franţa şi stabilindu-se la Paris, se 
raliază unui grup avangardist care se distanţează de Andre Breton (grupul format în jurul 

Le Grand Jeu a lui Antonin Artaud) şi scrie despre opera lui Constantin Brâncuşi. 
Mtasipoj) publicate în primul volum 

din Franţa reprezintă o inovaţie estetică, în sensul în care ele implică scenarii cinemato
grafice care urmează a fi citite. Tema recurentă a lui Fondane este rătăcirea urbană şi mesia
nismul. Configuraţia identităţii sale, a unui corp ambidextru, plasat în ecuaţia instabilă 
a unei duble culturi, devine şi mai complicată prin adăugarea componentei evreieşti. De 
altfel, el scrie sub pseudonimul Isaac Laquedem (numele jidovului rătăcitor dintr-un 
roman al lui Alexandre Dumas). Poemele strânse în 
(scrise în mare parte în 1934, publicate în 1965) şi în 
1942-1943, înainte de moartea lui tragică de la Auschwitz, în 1944, publicat în 2006) 
se înscriu în linia de creaţie a unor „marinari metafizici" (cum îi numeşte Olivier Salazar
Ferrer) de speţa lui Hermann Melville, Joseph Conrad, Blaise Cendrars, Saint-John 
Perse, Witold Gombrowicz şi Henri Michaux, de ale căror tematici îl leagă, ca pe toţi 
marii aventurieri, explorarea pasiunilor umane, experienţa exilului şi absurdul lumii. 

E interesant de discutat intensitatea acestei experienţe a absurdului prin prisma 
rătăcirii exilului. Probabil că mitul lui Ulise este cel mai vizibil în interiorul acestei 
paradigme a poeţilor vizionari ai exilului, interior sau exterior : Baudelaire, Rimbaud, 
Paul Valery. Estetica lui Ulise combină riscul poetic şi priceperea artizanului, la fel cum 
faimosul Ulise combină aventura şi arta negocierii, pierderea de sine şi reîntoarcerea 
acasă, raţionalitatea şi vizionarismul, pe scurt, în imaginarul lui Fondane, Atena şi 

Ierusalimul. Însă riscul poetic este întotdeauna secondat de un intens sentiment al 
absurdului. Putem chiar considera , scris în română în 1922, 
rescris în franceză în 1932 şi publicat în Franţa în 1985, ca fiind precursorul teatrului 
absurd al lui Eugen Ionescu. Olivier Salazar-Ferrer pune în centrul poeziei acestuia "le 
mal des fantomes", şi anume negarea individului prin emigrare, dispreţul celorlalţi, 
moartea sau ideologiile distrugătoare, teme care se regăsesc şi în eseurile existenţialiste 
ale lui Fondane, de exemplu 

(1947). Fondane a scris numeroase eseuri despre poeţi şi gânditori precum 
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Entre philosophie et littérature (2015).

rebranding
Romanian Literature as World Literature (2017) 

cronogeometodologie
Moraru, Reading for the Planet: Toward a Geomethodology

rebranding

canon metasporic. Cu alte cuvinte, 

2017, p. 218).

rebranding

regresiv, cu alte cuvinte, 

Friedrich Nietzsche, Lev Şestov, Jean Wahl, Gaston Bachelard, Vladimir Jankelevitch, 
Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stephane Lupasco. Astfel de texte existenţialiste 
au fost reunite de Monique Jutrin în volumul 

Cronogeometodologie şi rebranding 

În detalierea strategiei de a autorilor români care trăiesc în afara ţării, 
articolul lui Mihai Iovănel din volumul 
introduce conceptul prolific de , inspirat de manifestul lui Christian 

(2015). Ceea ce demon
strează acest articol este dinamica unui sistem literar (ale cărui baze sunt luate din 
Republica mondială a Literelor a lui Pascale Casanova), văzut ca o competiţie permanentă 
de manifeste, asalturi şi revoluţii literare, în care strategiile de joacă un rol 
esenţial, iar jocurile de repoziţionare pe termen lung între avangardism şi conservatorism 
(adică accelerarea şi defensiva timpului) sunt văzute în dubla lor perspectivă: pe de o 
parte, în maxima lor impredictibilitate, iar pe de altă parte, din punctul de vedere strategic 
al unui joc cultural de proporţii. Desigur, insistă autorul, cu cât gradul de interculturalitate 
al unui autor este mai mare, cu atât opera acestuia va fi integrată în "canon" într-un 
mod mai neaşteptat. Această idee susţine conceptul central folosit aici, şi anume cel de 

temporalitatea constituie un mediu în măsura în care ea integrează un fond inepuizabil de 
scenarii şi traiectorii nonlineare, eterogene, în care o secvenţă de mişcări aparent energice 
şi bine plasate, precum cele care constituie cariera unui scriitor, se pot opri din senin, dacă 
nu arbitrar, sau în care, dimpotrivă, o mişcare aparent blocată în trecut poate trece printr-o 
resuscitare care e pe cât de spectaculoasă pe atât de imprevizibilă (Martin, Moraru, Terian, 

Scriitorii sunt astfel văzuţi ca nişte jucători de cursă lungă într-o strategie de 
, iar între poziţia lor iniţială, repoziţionările ulterioare şi reţeaua temporală 

şi spaţială în care se inserează în noua lor configurare globală există extrem de multe 
convergenţe, dar şi divergenţe. 

Din această perspectivă, putem analiza strategiile a trei scriitori români de marcă, 
cu o vizibilitate extraordinară în Occident, şi anume Emil Cioran ( 1911-1995), Eugen 
Ionescu (1909-1994) şi Mircea Eliade (1907-1986). În negocierea apartenenţei la un 
context românesc, dar şi la unul mai larg, european sau, în cazul lui Eliade, internaţional, 
repoziţionările se distribuie pe o axă a traumei şi a refuzului traumei : Eliade aspiră în 
primă instanţă să îşi construiască o carieră atât în România, cât şi în Europa, sperând 
să poată juca acest dublu joc o perioadă cât mai îndelungată, lucru care nu se va întâmpla, 
din păcate. Evenimentul traumatic al pierderii limbii române pentru Cioran s-a transfor
mat ulterior în tăierea definitivă a rădăcinilor acesteia şi în refuzul de a o mai vorbi, în 
timp ce Ionescu a renunţat definitiv la ambiţiile lui româneşti în 1948. 

Strategia lui Cioran ar fi, aşadar, un amestec neobişnuit de spirit revoluţionar şi 

descoperirea a ceva atât de vechi încât devine revoluţionar nou 



297

(Martin  (1934), 
primul lui volum românesc, la Précis de décomposition, primul lui volum francez (1949), 

Cioran, Eliade, Ionesco. L’oubli du fascisme (2002). 

în eseul 

no.

rebranding

Antipiesele lui Ionescu, printre care 
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, Moraru, Terian, 2017, p. 223). Trecerea de la Pe culmik disperiJrii 

e, pc de o parte, trecerea de la patosul vitalist al perioadei interbelice din Rnmflnia (patos 
cu pupnc reverberaţii tn context transIJaţioml) la scepticismul dezabuzat al unui cinic 
care n citise li aprofundase pc Ri'YBml. Dar, mai mult dec:At atât, el reprezintă poziponarea 
într-un nou context cultural, iar aceasta reprezint! lovitura de maestru a lui Cioran în 
interiorul a ceea ce am numit canonul metasporic. Criticii români care au scris despre 
Cioran au insistat asupra mai multor teme, printre care revine recurent explicarea modului 
în care tâDlrul Cioran s-a îndreptat înspre o opţiune politici exttemistl, urmatl la 
:maturitate de desp&ţ:irea de „trecutul lui deocheat" {Petreu, 2011), argument nu în ultimul 
rând în mia anchetei legate de trecutul mscist al lui Cioran, Eliade şi lo~cu deschis! 
de Alexandra Laignel-Lawstinc în 
Ion Vartic, în Cioran naiv şi sentimental {2011), pune accentul pe negocieiea, nu totdeauna 
reuşllă, dintre tine?C1Ca sibianl a lui Cioran şi mansarda sa parizianl, iar Livius Ciocârlie, 

BătrlJnqe li moarte tn mikniul trei (2005), integrcazl aforismele legate de 
aceste subiecte într-o linie de meditape mai largi, care trece prin Platon, Pascal şi Maria 
Zambra 

Pentn1 vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www .polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 

Strategia de în cazul lui Ionescu este într-o mare mlsurl mai evidenll 
îmlucât, dintr-o singuri loviturl, el se plaseazl la intersecţia dimre „absuntismul„ romAnesc 
al mae1trilor sli absolup, I.L. Caragiale §i Urmuz, §i tradiţia mai largi a lui Kafka sau 
Jarry. Matei Cllinescu, scriind despre cantlirea/a cheallt (1950), afirmi el aceasta este 
fnceputul unei serii şi, 1n acelaşi timp. înnoirea unei tradipi comice care debuteazl cu 
Alfred Jany §i poate fi retrasatl pâol la Rabelais ... 
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 (1951), Scaunele (1952), Rinocerii (1959), Regele 
moare

rebranding

 Maitreyi (cu titlul La Nuit bengali, în 1950), care avusese 

Apoi, Forêt interdite Noaptea de 

Christina (1936),
ca Youth without Youth, în 2007) sau 

rebranding

enumerlm cele mai CUDOscute: LecJia 
(1962), se înscriu aşadar într-o dubli tradip.e, atit europead, c:lt 1i rornAuead, 

a comediei absmdului. 
Strategia de a lui Eliade este într-o marc IWlsurl mai simpll, ln1rucât el 

fuzi.o:ncazl cariera acadcmicl cu cca de scriitor. Cu toate acestea, lovlncl comml el, 
dep în spaţiul academic Bliadc s-a plasat de la bun început în mod excepponal, în spaţiul 
literar strategule lui ar fi neinspirate (cel puţin în spaţiul francez). De exemplu, în primă 
instantl traducerea romanului 
un mare succes tn Rom.Ania, nu tnsl ti în Franta, unde exotismul lui a trecut neobservat. 

(19SS, aplrutl în limba romADl în 1971 cu titlul 
SbndeM), scrid. lntr-un stil balzacian care DU mai avea trecere în Frania la acel moment. 
O repoziţimwe mai bun! pare d fi re111it Bliade cu proza lui fimtastică, Domnişoara 

Tine„flril tine~Je (1976) (trampusl în film.de Francis Ford Coppola 
Şarpele (1979), printre altele. Apdar, ca o ~luzie 

legată de a<:estc trei strategii de , printre <:ele mai reuşite probabil în repo
ziponarea ln1r-un nou context cultural, din literatma românl, se află negocierea cu axa 
timpului : pozipa awngardistl a lui Ionescu, pozipa anacronic-novatoare a lui Cioran şi 
pozipa anacronic-asiw::ronl a Dllwlelor lui Bliade (Martin, Moraru., Turian, 2017, p. 225). 
Devia/ia de la C8IlOllu1 national provoacl aşadar „secveniete temporale ale cawmului 
na~nal prestabilit", ,.progresia cronologici a unei anumite natiuni" li, în egall mlsură, 
.,succesiunea cronologicll. a textelor sanctificate" (Dimock, 2008, p. 227). 

Pentru vizualizarea iinaginii, vă rugă1n să consultaţi 

volmnul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volu1nul a fost publicat la Editura Poliro1n în anul 2020 şi 

poate fi achizi tionat , de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 
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Artei de a iubi

 (1992),  (postum, 2015), 

Introducción a la literatura del siglo XX ( , 1976), 
 ( , 1971), 

de lo visible (

Scrisori din exil. Arhiva 

IMAGINARUL EXILULUI ŞI AL DIASPOREI 

Exilul ca mormânt în cer. Un Tomis perpetuu 

În negocierea dintre renumele pe care îl au în ţară şi în diaspora, mai multe nume au 
fost preluate cu destul de multă precauţie. Evident, nu se poate prezenta o taxonomie a 
celor care reuşesc în diaspora, fiind integraţi în culturile de adopţie, iar apoi, ca urmare 
a succesului în afară, prin ricoşeu, fiind preluaţi şi în ţară. O anumită rezistentă la mitul 
exilului ca rătăcire perpetuă o prezintă scriitorii: Vintilă Horia, Stephane Lupasco, 
Horia Stamatu, Pius Servien, Matila Ghyka, Petre Sergescu, Eugen Lozovan, Constantin 
Daniel, Al. Ciorănescu, George Uscătescu, Ion Negoiţescu, Nicolae Balotă, Alexandru 
Papilian, Sorin Alexandrescu, Mircea Iorgulescu, Petru Popescu, Constantin Virgil 
Gheorghiu, Ştefan Baciu. 

În ceea ce îl priveşte pe Vintilă Horia (1915-1992), destinul lui este marcat de 
cataclisme istorice profunde, şi anume participarea, la fel ca mulţi intelectuali români, 
la mişcarea de dreapta a Gărzii de Fier şi condamnarea în 1946 de către un Tribunal al 
Poporului instituit de regimul comunist pentru „crime împotriva umanităţii". Acest 
verdict îl va urmări în două momente esenţiale, unul în timpul vieţii, în 1960, la 
nominalizarea pentru premiul Goncourt în Franţa. La intervenţia autorităţilor române, 
s-a propus ca premiul să nu-i mai fie acordat. Şi cu o altă ocazie, şi anume decernarea 
titlului de cetăţean de onoare al oraşului Segarcea, în februarie 2016, când Institutul 
,,Elie Wiesel" înaintează o plângere primăriei acestui oraş pentru ca titlul să-i fie retras. 
Nu e de mirare, aşadar, că Vintilă Horia e un scriitor al exilului în sensul cel mai adânc 
al cuvântului, alegând să trateze tema unor exilaţi notorii, care i-au servit ca personaje 
pentru două dintre romanele sale cele mai cunoscute : Dumnezeu s-a născut în exil 
(1960), scris în franceză, care îl are ca personaj pe Ovidiu, poetul exilat de Augustus 
la Pontus Euxinus, din motive obscure. Autorul se transformă la Tomis 
definitiv, din momentul în care simte că „ se poate deci muri înainte de a fi mort de-a 
binelea". Exilule un gol de nedepăşit şi, oricât s-ar vedea în el o forţă cathartică, aceasta 
este foarte greu de găsit în spatele tragismului unor situaţii insuportabile. Poate mai 
aproape de catharsis se află El Greco din Un mormânt în cer (1987), un alt exilat, de 
data aceasta la Toledo, care, într-un mod paradoxal, reuşeşte să integreze calea exilului 
într-o existenţă rătăcitoare care să capete sens. Nu e deloc uimitor că această lungă rătăcire 
a exilului este într-o oarecare măsură contracarată de ultimul roman al lui Vintilă Horia, 
Mai sus de miazănoapte de volumul Memoriile unui fost săgetător 
care este o frescă istorico-simbolică a epocii lui Ştefan cel Mare (nimic mai românesc 
decât aceasta) şi de studiile sale filosofice şi de epistemologie literară, care dau măsura 
acestei încercări de reconciliere, de data aceasta prin prisma conjuncţiei cu ştiinţa : 

Introducere în literatura secolului XX 
Viaje a los Centros de la Tierra Călătorie la centrele pământului Encuesta detras 

Anchetă în spatele lumii vizibile, 1975). Aceeaşi paradigmă a reconcilierii 
este vizibilă şi în jurnalismul filosofico-metafizic pe care îl practică, precum şi în 
corespondenţa lui asiduă, în special cu Basarab Nicolescu (în 
literară Basarab Nicolescu, 2015), începută după întâlnirea lor din 1970 din Franţa. 
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 (1951), 
 (1957) sunt un 

autorului sunt  (1961), Incognito (1962), L’Extrême 
L’Homme aux yeux gris

Le Repos ou l’Asie intérieure

Incognito

Mon frère, 
mon semblable

a patra) este romanul 

Schisma ideologie-viziune 

Romanele româneşti ale lui Petru Dumitriu (1924-2002), Drum fără pulbere 
Pasărea furtunii (1957) şi, în mai mică măsură, Cronică de familie 
amestec de tezism şi de viziune care îşi depăşeşte îndoctrinarea. Cronică de familie 
(1957) este o frescă a trecutului României, rescris din perspectiva programului politic 
şi literar al realismului socialist. E un caz interesant de analizat, întrucât inclusiv 
dezertarea lui Dumitriu în Germania stă sub auspiciile aceleiaşi dualităţi. Colaborator 
aflat în gratiile regimului comunist, plecarea lui nu se află, evident, sub semnul disiden
ţei, fapt pentru care nici nu a fost acceptat în diaspora românească din Franţa, ţară în 
care se va instala abia în 1988 la Metz. Din aceste motive, ale unei personalităţi care 
reuşeşte să facă pactul cu sistemul, scăpând astfel exigentelor constrângătoare ale 
acestuia, Petru Dumitriu a fost comparat cu Boris Pasternak (de către Luc Estang şi 

Pierre-Henri Simon). Luările de poziţie legate de acest scriitor întrunesc unanimitatea: 
atât exilul românesc din Franţa, cât şi jurnaliştii din România invocă lichelismul lui, 
atitudinea sa de defăimare faţă de România de dinainte de comunişti, făţişă în romanul 
Cronică de familie. Demonul lui de neînvins este modernismul, cu care duce o perpetuă 
polemică, de exemplu, în volumele Despre viaţă şi căT1i (1954) şi Noi şi neobarbarii 
(1957). Mircea Eliade însuşi, la iniţiativa Monicăi Lovinescu, pare să se fi opus publicării 
primelor scrieri ale lui Petru Dumitriu în franceză. Primele romane în această limbă ale 

Rendez-vous au jugement demier 
Occident (1964, publicat în limba română în 1996), (1968-1969), 

(1969, semnat cu pseudonimul Pierre Travel). Critica îi 
primeşte opera în mod scindat, pe măsura schismei pe care o trăieşte acest spirit. Virgil 
Ierunca, de exemplu, consideră romanul ca fiind răscumpărarea autorului, repre
zentând modul în care un scriitor „pe drumul Damascului, regăseşte flinta românească, 
intră în limitele şi tăriile ei, pentru a o semnala lumii" (Manolescu, 2010, p. 269). În 
schimb, Pamfil Şeicaru consideră că „el scrie romane cum farmacistul prepară un leac 
după indicaţiile de reţetă ale doctorului" (Manolescu, 2010, p. 269). O criză de un 
deceniu îi întrerupe producţia literară, abia în 1979 publicând un grup de eseuri pe teme 
religioase, iar în 1981 convertindu-se la catolicism. Ca urmare a acestei crize, 

(1983) este declaraţia lui de recâştigare a credinţei. Exilul se vede 
încă o dată confruntat cu demonul interior al rătăcirii, ce are nevoie de o cale care să 
se impună cu necesitate, fie sub forma unei docte poziţionări în „labirint" (Eliade, 
Culianu), a rătăcirii (Istrati) sau a ceea ce Sanda Stolojan consideră a fi „cabotinismul 
lui fundamental" (Manolescu, 2010, p. 269), faptul că nu se poate lipsi în nicio cir
cumstanţă de cârjele ideologice, de orice natură ar fi ele, politică sau religioasă. Simp
tomatic pentru fresca „acră" a lumii şi valorilor occidentale (George Pruteanu, coperta 

Extremul Occident (1996), tradus din limba franceză de Luminiţa 
Brăileanu. 
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Ithaca. 

(1995), 
 Lupta sau Litterae, 

Mitul pagubei (1985). În 
scrie: 

aici 
sau noi

(Sufletul nostru, 1949) la poeziile pentru copii ( Povestea 
Cronofagie, 

Recviem
(Life Sentence , 2002).

 (2018). Ceea ce este interesant 

Tot Mai Aproape (1991), Farsa (2002), Puterea 
cuvintelor (2008),  (2009), 

The Second Life: Collection of Novellas and Short-Stories (2005), 
The Boiler Man and the Master’s Wife (2005), Words and Flesh (2008).
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Figuri feminine ale exilului 

După Revoluţie, în colecţia Scriitori români din exil a Editurii Univers apar 
mai multe cărţi ale exilului, care tratează tranşant problematica unei duble aparte
nenţe culturale, care nu se poate recalibra printr-o formulă unitară. Printre aceşti scriitori 
se află Sanda Golopenţia (n. 1940) care scrie un volum intitulat Cartea plecării 
în care adună lucrări publicate în Statele Unite şi în Canada, în 
citite în cadrul unor emisiuni la Radio Europa Liberă. Cartea reia un număr de 39 de 
texte apărute în volumul Cuvântul-fnainte al cărţii, autoarea 

Se naşte, din această dublă geneză, tensiunea între un grup de texte care se adresează, 
implicit sau explicit, mai cu seamă românilor din America, şi un altul, care intră în dialog 
direct cu cei de acasă. De unde, accepţii diferite ale unor cuvinte uşor debusolabile ca 

în cele două grupuri de texte (Golopenţia, 1985, p. 5). 

Nina Cassian (1924-2014) are un destin mai puţin obişnuit, întrucât în poezia ei de 
tinereţe îşi exprimă cât se poate de direct adeziunea comunistă, pe care nu o va dezminţi 
întreaga ei viaţă, cel puţin din punctul de vedere al eticii. Problema pe care i-o pune 
retrospectiv acel gen de scriitură este în primul rând estetică, întrucât ideologizarea riscă 
să sufoce filonul liric. Lucrul acesta este percutant afirmat într-un film realizat în ultimii 
ani ai vieţii poetei la New York - ultima ei reşedinţă -, Distanţa dintre mine şi mine 
(2018), regizat de Mona Nicoară. Volumele ei de poeme trec de la adeziunea iniţială 

Aventurile lui Trompişor, 1959; 
a doi pui de tigru numiţi Ninigra şi Aligru, 1969), la poezia metafizică ( 
1970; , 1971; Marea conjugare, 1971) până la, în sfârşit, poemele americane 

, 1990 ; Something Old, Something New: Poems and Drawings 
Problema emigraţiei, a succesului sau eşecului unui emigrant est-european în America 

este "atacată" tranşant de scriitoarea şi jurnalista Carmen Firan (n. 1958), stabilită la 
New York, printre altele în romanul său Umbra pierdută 
de menţionat în legătură cu acest roman este faptul că priveşte aceeaşi problemă din 
două puncte de vedere, şi anume, pentru cei rămaşi în ţară, iradierea angoasantă a New 
Yorkului, devoratoare, la o adică, de vieţi şi de energii, dilemele imigrantului în confrun
tarea lui cu Noua Lume; iar pentru cititorul american, o altă faţă a Americii, tulburătoare 
prin inserarea „elementului alogen" (întrucât este vorba despre povestea de dragoste 
dintre doi români stabiliţi la New York, un scriitor şi o balerină). Romanele ei sunt 
publicate atât în limba română : 

Miracole mici şi mijlocii Detectorul de emoţii (2011), cât şi 
în limba engleză : 
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În contextul unui rebranding

în 

 ale lui Titu Popescu, 

 (1982), L’instauration du tableau. Métapeinture à l’aube des 
Temps Modernes (1993), Painting and Visionary Experience in Spanish Golden Age Art 
(1995), 

de peste ocean. Ex

Exilul care îmbogăţeşte 

cultural, exilul, îndepărtarea, dezrădăcinarea pot fi, para
doxal, o temă a creativităţii, o repunere într-un context cu totul diferit. Titu Popescu, 

Convorbiri despre exil şi literatură (2001), intră în dialog cu diferiţi autori români 
din exil, dar în egală măsură răspunde unor întrebări pe care aceştia i le pun. Printre 
altele, răspunde întrebărilor adresate de Horia Puşcaşiu şi Pavel Chihaia. El exprimă un 
deziderat greu accesibil, aproape de neatins : ,,Dacă vom avea în vedere că exilul este 
un eşantion de viaţă românească şi că în oglinda lui mică se poate vedea imaginea ţării 
întregi, vom putea fi de acord că viaţa exilului este inseparabilă de viaţa ţării şi că 

realizările românilor din străinătate, în orice domeniu vor fi acestea, intră de drept în 
patrimoniul specific naţional" (Popescu, 2001, p. 6). Aceasta este o afirmaţie care trebuie 
nuanţată, pentru că există literaturi ale exilului, ale rătăcirii, ale înstrăinării, dar şi 

naraţiuni ale exilului considerat ca o experienţă care îmbogăţeşte. 
Dintre autorii enumeraţi în Convorbirile despre exil şi literatură 

Victor Ieronim Stoichiţă (n. 1949) face o figură aparte în această paradigmă a exilului 
benefic. Ele caracterizat ca fiind „singurul dintre discipolii noicieni care a dezvoltat o 
erezie estetică" (Popescu, 2001, p. 132). Stabilit în „străinătate" din 1982, trecând, 
rând pe rând, prin Miinchen, Gottingen, Frankfurt, Paris, Stoichiţă este autorul volumelor 
Creatorul şi umbra lui 

Efectul Don Quijote (1995). Nu aş aminti aceste titluri dacă ele nu ar reprezenta 
desprinderea faţă de un model cultural, şi anume cel al lui Constantin Noica, care a 
indus ideea subordonării artei faţă de filosofie, ca şi cum aceasta s-ar manifesta într-un 
registru minor. Mai mulţi istorici ai artei, discipoli ai lui Noica, printre care Andrei 
Pleşu, Gabriel Liiceanu, Andrei Cornea, au repus în discuţie această considerare noiciană 
a artei, care calchiază într-un fel culpabilizarea platoniciană. Opţiunile de substituţie 
sunt etica şi eseul (Andrei Pleşu), filosofia (Gabriel Liiceanu), studiul istoriei religiilor 
şi al sanscritei (Radu Bercea), jurnalismul politic şi filosofia clasică (Andrei Cornea). 
Estetica pe care ei o practică este într-un fel tributară registrului filosofie. Prin comparaţie, 
Stoichiţă reprezintă o altă paradigmă a exilului - ca reformulare culturală a problemei, 
ca îndepărtare de modelul culpabilizant. Acest lucru se întâmplă însă cu mai multă 
uşurinţă în domeniul studiilor culturale şi mai puţin în domeniul jocului infinit al iden
tităţii care este literatura sau jurnalismul. Chiar dacă în interviul cu Pavel Chihaia ter
menul „re-împământenire" e considerat, poate, excesiv, aceasta trece printr-o nostalgie 
mistică, ca în cazul poetului Horia Stamatu, apropiat de poetul Ioan al Crucii. 

Călătoria formatoare si initiatică. , , 

Exil, dar mai ales diaspora 

În aceeaşi notă a ideii de paradis pierdut, Monica Spiridon (n. 1952), în Europa Centrală 
il şi construcţie identitară (2011), afirmă, citându-l pe Albert Camus, 

că „ unicele paradisuri sunt cele pe care le-am pierdut" (Spiridon, 2011, p. 7). Categoriile în 
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 starea de anomalie

Arhipelag interior (1994).

[…] eu am 

The Hospitable
Canon

mise en abyme
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care ea îşi construieşte discursul sunt , descalificarea logicii maniheiste, 
practicată în special de literaţii români azilanţi în Lumea Nouă în timpul comunismului 
(Virgil Nemaianu, Toma Pavel, Mihai Spăriosu) şi sensibilitatea exacerbată faţă de timp, 
care „face parte din simptomatologia exilului" (Spiridon, 2011, p. 8). Printre aceste nume, 
Virgil Nemaianu (n. 1940) este cu adevărat simptomatic, dezvoltând „modelul iluminist 
al călătoriei formatoare şi iniţiatice" (Spiridon, 2011, p. 8), despre care el vorbeşte în 
special în volumul de eseuri memorialistice 

Trebuie tăcută aşadar diferenţa dintre exil şi diaspora, de exemplu, Virgil Nemaianu, 
Bogdan Suceavă, Călin-Andrei Mihăilescu aflându-se mai degrabă în această a doua 
categorie sau, în măsura în care reuşesc să recupereze cele două capete disparate, în 
dimensiunea metasporicului. Distincţia fundamentală care separă cele două categorii 
iniţiale constă în aceea că prima este întotdeauna nostalgică faţă de locul de origine, de 
punctul de pornire, simţindu-se într-o permanentă deraiere fată de acesta. Majoritatea 
naraţiunilor simptomatice pentru exil, cel puţin pentru cei rămaşi în patria de origine, 
se raportează în special la această categorie, care confirmă într-o oarecare măsură 
aventura exilului ca pe o traiectorie ce presupune pierderi psihologice de proporţii. 
Cealaltă naraţiune, a diasporei, este cea a unei regăsiri hibride sau exclusive a unei patrii 
de adopţie, mai puţin gratifiantă, întrucât ea implică un salt identitar major, posibil doar 
în cazuri limitate. În acelaşi timp, ea presupune o îndepărtare de paradigma familiarului, 
care este descrisă ca fiind sufocantă, claustrofobă. Drept urmare, îndepărtarea perpetuă 
este singura atitudine posibilă. Este ceea ce Virgil Nemaianu afirmă atunci când spune: 
„Dacă stau să mă analizez bine, eu n-am fugit din ţară din motive politice 
plecat pentru a mă desprinde de mediul ambiant imediat - de oameni dragi, de familie, 
de reţeaua de prieteni şi relaţii-, de toate lucrurile acestea sufocante" (Manolescu, 2010, 
p. 542). O poziţie aşadar neliniştitoare, mai ales atunci când pretenţia ei, peste toate, 
vizează restructurarea canonului original sau, în orice caz, retuşarea sa semnificativă. 
Având un doctorat la San Diego University din California, în volumul 

(1991), publicat împreună cu Robert Royal, Nemaianu propune „reevaluarea prin 
subminare a marilor creatori ai unei culturi" (Manolescu, 2010, p. 543), considerând 
că autori precum Alice Botez sau Paul Goma surclasează figurile-far ale literaturii 
canonice româneşti din ultimele decenii. E o iniţiativă utopică, desigur, dar extrem de 
interesantă în vederea rescrierii genealogice a literaturii române, întrucât e absolut 
evident că sursele şi tradiţiile scriitorilor care se încadrează în culturi de adopţie diferite, 
precum cea franceză, americană, canadiană sau germană, sunt complet diferite de cele 
ale scriitorilor rămaşi în ţară. 

Iar tematica exilului nu e unica lor obsesie. Aceştia fac uz de strategii pseudonomi
zante, în genul lui Pessoa (la Andrei Codrescu), ale hibridizării (la Norman Manea), 
ale unei aspiraţii aventuriere de proporţii (la Panait Istrati) sau ale explorării exilului ca 

(la Vintilă Horia). Desigur că literatura traumei este covârşitoare, la fel 
cum tot atât de prezent e şi mitul Ithacăi, însă acestea nu sunt singurele forme prin care 
se poate constitui un canon metasporic. E foarte probabil ca în acest canon să fie invocată 
influenta unor Romain Rolland, Philip Roth, Ted Berrigan sau August Strindberg cu 
aceeaşi naturaleţe cu care în canonul literaturii române sunt citate numele lui Eminescu, 
Arghezi, Stănescu şi Cărtărescu. Pe această linie de gândire, Nemaianu sugerează o 
recanonizare a literaturii române recente în jurul unor figuri precum Mihai Şora, 
Alexandru Paleologu, Adrian Marino, Nicolae Steinhardt, Dinu Pillat, Ştefan Augustin 
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 pluralismul

Ultimii
Faleze de nisip

Al doilea mesager (Le Second messager, 

plasez în viitor… 

(Manolescu, 2010, p. 532). 

de lupi Le Matin d’un miracle (1992),
Pagini din exil 

Doinaş, Radu Stanca, I.O. Sîrbu, Ion Caraion, Geo Dumitrescu, Virgil Ierunca, Monica 
Lovinescu, Alexandru Zub. Conceptul lui cheie este , care pune în relaţie 
zonele centrale şi zonele marginale ale culturii universale. 

Libertatea cu orice preţ 

Bujor Nedelcovici (n. 1936), iniţial merceolog, economist între 1969 şi 1987, părăseşte 
complet serviciul public, hotărându-se să trăiască „în virtutea sărăciei" (Manolescu, 
2010, p. 531). În ţară scrie romanele (1970) şi Zile de nisip (1979), după care 
regizorul Dan Piţa realizează filmul (1982), interzis după intervenţia lui 
Nicolae Ceauşescu la "conferinţa ideologică" de la Mangalia (5 august 1983). Primii 
paşi înspre exil se configurează prin romanul 
iniţial cu titlul Ereticul fmblânzit), care este trimis clandestin în Elveţia în 1984, apărând 
în 1985 în Franţa, la Albin Michel, în colecţia „Les Grandes Traductions", sub direcţia 
lui Paul Goma. În acest roman, Nedelcovici operează ruptura absolută de regnul 
neadevărului şi participă activ la un proces de exorcizare a răului, care nu poate apărea 
decât atunci când mecanismele minciunii sunt destituite din funcţiile lor distructive. Şi 
anume, parcurgând un proces intens de detaşare de temporalitate. Este actul pe care el 
îl duce la capăt fără a se gândi la consecinţe şi asumând tot ceea ce i se putea întâmpla 
ulterior. Este actul de purgare prin care se naşte conştiinţa istorică. lată reperele acestei 
conversii, obiectivele pe care şi le propusese scriitorul atunci când s-a hotărât s-o scrie : 

Când am început romanul, mi-am propus câteva obiective care îmi erau destul de limpezi: 
- să scriu o carte în deplină libertate, fără să-mi fie teamă de „cenzura exterioară", şi în 

special fără „cenzura interioară", marele nostru duşman. 
- să nu urmăresc să public romanul cu orice preţ, adică să nu accept „ târgul cu târguitorii 

de cuvinte". 
- să fie un roman care să depăşească coordonatele sociopolitice ale României şi să prezinte 

,,fenomenul sistemului totalitar" oriunde s-ar afla : Europa, Asia sau America de Sud. 
- să am puterea şi curajul de a privi pentru prima oară „Nimicnicia în faţă" şi să mă 

- să aibă tensiunea şi profunzimea ultimei cărţi pe care Dumnezeu îmi îngăduie să o 
zămislesc 

Această carte marchează începutul exilului, întrucât, în ianuarie 1987, Nedelcovici 
ajunge în Franţa, unde cere azilul politic, care i se va acorda. Acolo pune bazele, 
împreună cu Dumitru Ţepeneag şi Sorin Alexandrescu, unei Societăţi a Scriitorilor 
Români din exil, pe care o va părăsi ulterior. În franceză îi vor mai apărea Îmblânzitorul 

(tradusă de Alain Paroit în 1994), Jurnalul infidel. 
(1987-1993, apărut la Bucureşti în 1998, care succedă unui altuia, distrus 

anterior, la plecarea din ţară). Acest jurnal este interlocutorul lui, fără de care dezechili
brul ar fi fost copleşitor. 
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 (2009), 

Unde scurte

La apa Vavilonului
 (2003),  (2004),  (2005), 

Apocalypse d’un 
adolescent de bonne famille (1980), L’Amour, l’amour: roman d’amour (1982), Cette 
Mort qui va et vient et revient (1984).

Carta drepturilor 
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Scriitura ca opoziţie 

Destinul lui Virgil Ierunca (1920-2006) nu e caracterizat de disidenţă în sensul pe care 
i-l va da Paul Goma, ci de oroarea în fata corupţiei sistemului comunist, în fata 
„banalităţii răului". Pleacă în Franta în 1947, cu o bursă a Institutului Francez, pentru 
că nu mai suporta „ binele corupţiei" , o spune el. O teză sub conducerea lui Jean Wahl 
la Sorbona este abandonată, Ierunca devenind din 1975 colaborator al postului de radio 
Europa Liberă, ca multi alţii dintre compatrioţii lui. Împreună cu Monica Lovinescu 
concepe emisiunea „Actualitatea culturală românească". Se află şi el pe lista celor care 
urmau să fie asasinaţi de regimul comunist. Una dintre principalele lui contribuţii la 
mişcarea de opoziţie faţă de regimul comunist care se instala prin lipsa de reacţie a unor 
importante personalităţi din tară este volumul Antologia rnşinii după Virgil Ierunca 
care regrupează articole ale autorului din diverse reviste, în care scrie adesea sub 
pseudonim (Alexandru Andronic, Alexandru Arc), revoltându-se împotriva abdicării unor 
scriitori importanţi (Sadoveanu, Călinescu, Vianu, Rosetti) în fata regimului comunist. 

Monica Lovinescu (1923-2008) pleacă, la rândul ei, în Franta în 1947, cu o bursă 
oferită de Institutul Francez din Bucureşti, fără a se gândi în acel moment la exilul defi
nitiv, concretizat un an mai târziu, în 1948, când Ambasada Română din Franta somează 
studenţii români să revină în tară. Dezvoltă o intensă activitate publicistică la Radiodifu
ziunea Franceză (1951-1975), însă rămâne anonimă în majoritatea timpului, întrucât 
mama ei intrase între timp în închisoare, fiind într-un târziu asasinată, în 1960. A avut 
un dublu rol în Franta : pe de o parte a asumat legătura cu Bucureştiul, afirmând în 
nenumărate rânduri că, în mod paradoxal, trăieşte la Bucureşti şi nu la Paris, întrucât 
asigură, începând din 1962, două ore de antenă săptămânal la Radio Europa Liberă; 
pe de altă parte, a fost, prin intermediul aceleiaşi emisiuni, susţinătoarea cauzei unor 
importanţi protestatari români, precum Dumitru Ţepeneag, Paul Goma şi Dorin Tudoran. 
Începând cu 1990, editura Humanitas îi publică şase volume de , pornind 
de la aceste emisiuni radiofonice. În afara acestora, Monica Lovinescu a mai publicat o 
lucrare memorialistică, (în două volume, 1999) şi mai multe tomuri 
de jurnal: Jurnal 1990-1993 Jurnal 1994-1995 Jurnal 1996-1997 
ultimul volum fiind jurnalul ţinut între 1998-2000 (apariţie în 2006). Acestea au fost 
urmate de reeditarea postumă în Jurnal esenţial (2010) şi de Jurnal inedit 2001-2002 
(publicat în 2014). 

Acestor două figuri-far ale opoziţiei române li se adaugă Virgil Tănase (n. 1945), al 
cărui roman, trimis clandestin la Paris, Portret de bărbat cosind în peisaj marin, tradus 
de Alain Paruit, apare la Flammarion în 1977. La invitaţia aceleiaşi edituri, autorul 
ajunge în Franţa. La Paris, unde se stabileşte fără azil politic, colaborează la Radio 
Europa Liberă unde, alături de Monica Lovinescu, Virgil Ierunca şi Dumitru Ţepeneag, 
susţine cazul Paul Goma. Publică mai multe romane, printre care 

Paul Goma (1935-2020) este un spirit vindicativ cu manifestări multiple, printre ele 
numărându-se semnarea unei scrisori de protest împotriva excluderii din Uniunea Scrii
torilor din România a lui Dumitru Ţepeneag, solidarizarea în 1977 cu 
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omului Carta 

Gherla (1976) au fost transmise, pe 

 (1971), Le Tremblement 
des hommes Les chiens de mort

Le Trem-
blement des hommes

Moara lui 
 (2011), semnate 

religioase sau literare marcante ale vremii.

din Cehoslovacia ( 77), iniţierea Mişcării Goma. E o voce radicală într-o 
ţară care fusese înghiţită de tăcerea terorii. Detaliile biografice ale acestui scriitor 
depăşesc cu mult intenţiile temei de faţă ; se poate însă aminti că ar fi primit la Paris 
în 1981 un colet care conţinea o bombă, sau că un ofiţer de securitate se predă în 1982, 
tot la Paris, întrucât avusese sarcina de a-i asasina pe Goma şi pe Virgil Tănase. Ceea 
ce trebuie menţionat, dincolo de aceste date biografice, este o anumită strategie a 
construirii „gloriei", care reprezenta în acel context unica tactică de supravieţuire în 
cazul unor scriitori care nu mai aveau nicio cale de întoarcere în ţară. Această strategie 
este interesantă din punct de vedere conceptual, întrucât gloria se află la antipozii 
destinului de damnat al exilatului. Era, deci, o strategie pe muchie de cuţit, care face 
din traumă, ca în cazul Hertei Miiller, vârful de lance al consacrării în Occident. Despre 
această strategie, perfectată de Dumitru Ţepeneag, vorbeşte Nicolae Breban: 

El, într-un fel, e creaţia lui Ţepeneag, care susţinea o pedagogie a curajului. Ţepeneag 
spunea că trebuie să promitem scriitorilor români gloria Occidentului ca să intre în disidenţă. 
Şi el i-a promis lui Goma că dacă scrie o carte contra, o să aibă o glorie, o să fie publicat 
în Occident. Ceea ce s-a şi întâmplat (Manolescu, 2010, p. 369). 

Romanele de început ale lui Paul Goma, Uşa noastră cea de toate zilele (apărut în 
1972 în România şi în 1974 în Franţa), iar apoi 
fragmente, la Radio Europa Liberă. Asocierea cea mai evidentă a acestui scriitor este 
cea cu Soljeniµn, pe al cărui profil se mulează : disidenţa ca strategie de supravieţuire. 
Alte volume care îl consacră în această calitate sunt Ostinato 

(1979) şi (1981, apărut în română cu titlul Patimile după 
Piteşti, în 1990), în care tratează tema reeducării prin tortură. Vorbind despre 

, Eugen Ionescu menţionează că acesta aparţine „ singurului disident 
român cunoscut până în prezent. Un Soljeniµn român" (Manolescu, 2010, p. 371). Aceasta 
este marca cea mai distinctă a lui Paul Goma, căreia îi mai pot fi raliaţi poate, la aceeaşi 
scară, Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu. 

La Montreal de data aceasta, două volume de memorialistică de detenţie, 
Kalusek (2007) şi Experimentul Târgşor - începutul represiunii comuniste 
de Victor Roşca (n. 1926), rememorează, o jumătate de secol mai târziu, experimentele 
de reeducare aplicate unor elevi de liceu în închisorile comuniste. Volumele combină 
umorul negru, oroarea, credinţa, meditaţiile asupra condiţiei umane cu incursiuni istorice 
detaliate, autorul fiind coleg de celulă în repetate rânduri cu personalităţi politice, 

Imposibila întoarcere 

Dumitru Ţepeneag (n. 1937) este cofondator al grupului oniric format în 1966 din 
scriitorii Leonid Dimov, Virgil Mazilescu, Vintilă Ivănceanu, Emil Brumaru, Virgil 
Tănase. Majoritatea textelor lui teoretice au fost reeditate de Corin Braga în 1997. Întreg 
parcursul acestui scriitor este exemplar pentru o personalitate care consideră exilul ca 
pe o îndepărtare de matca naturală a lucrurilor, ca pe o iradiere rece, fără flacără, ca 
demers ex-centric istoriei literaturii române şi străin faţă de organicitatea acesteia. O şi 
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Pastenague: Le mot sablier Roman de gare (1985) 
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The New York Times

Défense Alékhine
întoarcere în România, trilogia Hotel Europa (1996), Pont des Arts Au Pays 
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explicit: "Literatura română, aşa cume şi firesc, s-a făcut şi se face acolo unde 
se vorbeşte în mod curent limba română, adică în România. Cu rare excepţii, majoritatea 
scriitorilor din diaspora interesează mai degrabă istoria propriu-zisă decât istoria lite
raturii" (Manolescu, 2010, p. 712). E un caz tipic de plasare tensionată în relaţia cu 
diaspora românească, de renegociere permanentă cu spaţiul originar şi de remodelare a 
acestuia prin intermediul unei limbi recâştigate. Problema vine în special din faptul că 
Ţepeneag a scris foarte târziu în limba franceză, majoritatea textelor lui fiind în primă 
instanţă traduse de Alain Paruit, cel care l-a transpus în această limbă şi pe Bujor 
Nedelcovici. Acesta din urmă îi traduce (1972), care va apărea la 
Flammarion, dar a cărui variantă română, Aşteptare (1972), a fost retrasă din librării 
imediat după publicare. E o trecere prin limba "altuia", abia târziu Ţepeneag reuşind 
să scrie el însuşi, direct în limba franceză, volumele publicate sub pseudonimul Ed 

(1984, tradus parţial de Alain Paruit), 
şi (1988). Are multiple negocieri cu apartenenţa la identitatea culturală română, 
revenind în ţară de mai multe ori în decursul anilor 1970. În 1975 însă i se retrage 
cetăţenia română prin decret prezidenţial, datorită multiplelor lui intervenţii ca redactor 
la Radio Europa Liberă, printre care un articol intitulat „Imposibila întoarcere", apărut 
în 6 decembrie 1971, iar în sub titlul „Romania: Where Thinking 
ls a Crime". În acesta scrie, printre altele, despre literatura lui Paul Goma şi despre 
România epocii lui. Ţepeneag are o relaţie tensionată şi cu diaspora de la Paris, care, 
conform propriilor lui păreri, nu l-ar fi susţinut îndeajuns în momentul în care ar fi 
cerut cetăţenia franceză. Drept urmare, în 1978 rupe legăturile cu grupul Paul Goma, 
Virgil Ierunca, Monica Lovinescu şi se exilează încă o dată temporar în Germania, 
revenind apoi în Franţa. 

Aşadar, Dumitru Ţepeneag reprezintă paradigma exilului perpetuu, fiecare etapă 
nefiind decât pregătirea pentru un stadiu ulterior, cu un grad sporit de descentrare, 
precum şi o confirmare a intuiţiei lui asupra imposibilei reîntoarceri. Odată exilul interior 
instalat, după cum o demonstrează Fondane, Voronca şi Ţepeneag, orice încercare de 
destabilizare a acestui model e sortită eşecului. Recentrarea, reîntoarcerea este în egală 
măsură un drum al pierderii. Întors încă o dată în Franţa, Ţepeneag resimte exilul în 
exil şi se îndepărtează, de data aceasta, de scris. Îndepărtarea de creaţie pentru o mai 
lungă perioadă este, cred, simptomul aceleiaşi dezabuzări a exilului, care se soldează 
uneori cu reconvertiri religioase (Petru Dumitriu) sau, în cazul lui Ţepeneag, cu schim
bări temporare de paradigmă, el dedicându-se pentru o vreme şahului, publicând chiar 
şi o (1983). Ultimele lui romane trasează înşelătoarea, imposibila 

(1999) şi 

du Maramureş (2001) reprezentând ceea ce el numeşte Reîntoarcerea fiului la sânul 
mamei rătăcite (1993), o combinaţie necoagulantă de experienţe disparate, cea de apatrid, 
de jurnalist, de călător, de veşnic exilat. 

Modele ale hibridizării 

Andrei Codrescu (Andrei Perlmutter) (n. 1946) este poate exemplul cel mai reuşit al 
unei hibridizări culturale de amploare, al unei avangarde cu două capete care, în loc să 
se anihileze, aşa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri cu avangardele istorice sau cu 
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poetry readings la Coffee 

creative writing

beatnik

The Life and Times of 
an Involuntary Genius (1975), In America’s Shoes (1983), The Hole in the Flag (1991), 
The Blood Countess (1995), Messi@h
(2002), Prof pe drum

Faleze de nisip

cazul lui Manea, acest roman este Anii de ucenicie ai lui August Prostul (1979), 

muncitoare Trenciul
Polirom, în volumul Fericirea obligatorie

grupul suprarealist din anii războiului, se dedublează şi reuşeşte un experiment de 
hibridizare de proporţii. Şi anume, preia din lumea americană, în care este organic 
implantat, experimentele literare ale şcolii de poezie de la New York (Ted Berrigan, 
Paul Blackburn, Joel Oppenheimer), apoi de la San Francisco ( 
Gallery - Tom Veitch, Aram Saroyan, Pat Nolan), după care predă literatură comparată 
şi la Louisiana State University din Baton Rouge, unde redescoperă 
"indolenta meridională a Balcanilor". Experimentele care îi marchează creaţia sunt 
probabil cele ale unei reuşite experienţe a hibridizării : pe urmele lui Fernando Pessoa, 
el îşi creează mai multe identităţi succesive, şi anume: Julio Hernandez, un poet 
portorican trăind la New York; Peter Boon, un fost convertit la misticism fascist; 
Alice Henderson-Codrescu, soţia lui ; Calvin Boone, călugăr dominican. Dispersarea 
eului şi pseudonomizarea lui perpetuă reprezintă un exerciţiu reuşit la Andrei Codrescu, 
căruia, desigur, spaţiul american îi serveşte drept fundal mult mai puţin obstructiv decât, 
se pare, Europa celorlalţi autori români analizaţi. La început gândind în româneşte, dar 
scriind în engleză, ulterior scriind în engleză, dar reîntorcându-se la surse de influenţă 
româneşti, Andrei Codrescu reuşeşte experienţa de a fi "aşezat lirica americană contem
porană la intersecţia (proto )suprarealismului european cu direcţia experimentală autohtonă 
Williams-Olson-Berrigan" (Marcel Corniş-Pop, în Manolescu, 2010, p. 180). Romanele 
lui Codrescu sunt, dincolo de acutul lor aspect autobiografic -

(1999) în limba engleză, iar Casanova în Boemia 
(2008) în limba română -, călătorii fantasmatice pe drumurile 

Americii, ale avatarurilor mântuirii în epoca modernă, ale întoarcerii, de data aceasta 
posibilă, în România după 1990, unde, ca un Ulise reconciliat, îşi întâlneşte foşti colegi 
de şcoală şi membri ai familiei. 

Norman Manea (n. 1936), pe de altă parte, poartă amprenta unui destin marcat de 
genealogia traumei. Face parte din acel grup de scriitori pentru care trauma devine 
material poetic de transfigurare estetică - fie că este vorba despre Securitate, ca în cazul 
Hertei Muller, sau despre trauma deportării în Transnistria, ca în cazul lui Manea, evreu 
bucovinean a cărui familie a supravieţuit acesteia în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Dar în acelaşi timp, el face parte şi din categoria acelor scriitori cărora 
hibridizarea le-a reuşit pe deplin, aşadar în cazul cărora straturile metamorfozei nu se 
resping până la anihilare. E un destin care, se pare, se repetă într-o epocă a traumei, 
întrucât se poate spune că momentul consacrării coincide cu momentul intrării în vizorul 
cenzurii, deci al expulzării. Un caz asemănător a fost cel al lui Bujor Nedelcovici, pentru 
care romanul ecranizat de Dan Pita sub titlul a reprezentat şi începutul 
înstrăinării. Scriitorului nu-i rămâne din acel moment decât lunga cale a exilului. În 

considerat de Paul Cernat un "antiroman de formare şi de de-formare a scriitorului" 
(Manolescu, 2010, p. 487). Trecând prin Berlinul de Vest în 1986, Manea se instalează 
în Statele Unite în 1988, cu o bursă Fulbright a cărei temă este „Literatura Holocaustului 
în Europa de Sud-Est". Aceeaşi situaţie concentraţionară este surprinsă şi în povestirile 
cu care se impune notorietatea lui internaţională, şi anume O fereastră către clasa 

(1989) şi (1990), publicate de editura Steidl din Găttingen, iar la 
(2005). Bariera limbii, faptul că, emigrând 

atât de târziu, limba scriiturii rămâne româna, transpusă în limba ţării de adopţie ca 
printr-o mediaţie chirurgicală, apare şi la Norman Manea. 



309

(1992) e 

originalul românesc 

Întoarcerea huliganului The 
Hooligan’s Return Le retour du hooligan (2006), 

Vizuina The 
Lair

romanelor sale, printre care (1986), 
 (1992), 

Animalul 
inimii

umane sunt  (1995), 
(1997),  (2003) etc.

, 

IMAGINARUL EXILULUI ŞI AL DIASPOREI 

Traumă, mediere lingvistică, hibridizare, pseudonomizare, acestea sunt temele care 
revin recurent la scriitorii exilului şi ai diasporei. October, eight o' clock 
rezultatul unui astfel de proces chirurgical pe care autorul l-a aplicat, pornind de la 

Octombrie, ora opt (1981), versiunilor în germană, italiană şi 

franceză ale textului, aşa încât, împreună cu traducătorul, să producă o versiune engleză 
optimă. O mai mare acrobaţie a limbajului era greu de imaginat. La întrebarea lui Philip 
Roth din 1992 legată de o posibilă întoarcere în România, Manea vorbeşte despre plecarea 
definitivă din vremea comunismului ca despre o moarte. În mod straniu, nici întoarcerea 
nu se diferenţiază prea mult de aceasta. Un „alogen", deci cu o identitate complicată şi 
mai mult, ca în cazul lui Fondane, de apartenenţa evreiască, are cu atât mai puţine 
motive să se întoarcă. Totuşi, Norman Manea se întoarce în România în 1997, iar ca 
urmare a acestei experienţe va scrie , publicată cu titlul 

(2003), iar în traducere franceză ca 
pentru care a primit premiul Medicis Etranger în 2006. Romanul (2009 ; 

, 2012) îl are ca personaj central pe un profesor al cărui model a fost Ioan Petru 
Culianu. Aşadar, temele recurente la Manea sunt trauma (prin Holocaust), absurdul 
sistemului totalitar, hibridizarea posibilă şi, evident, exilul din care întoarcerea parţială 
seamănă cu o moarte. 

Tot în aceeaşi genealogie a traumei se înscrie şi Herta Muller (n. 1953), deţinătoare 
a premiului Nobel pentru literatură (2009). Muller a fost printre primii scriitori care au 
prezentat brutalitatea vieţii private şi publice din România lui Ceauşescu. În majoritatea 

Omul e un mare fazan pe lume Încă de pe atunci 
vulpea era vânătorul Leagănul respiraţiei (2009), ea vorbeşte despre solitudinea 
comunităţii germane înăuntrul unei ţări cu puternice tendinţe naţionaliste, despre propria 
sa solitudine de copil unic la părinţi, fruct al unei căsătorii nefericite a unui fost soldat SS 
care încearcă să-şi deverseze remuşcările de conştiinţă în alcoolism, şi despre solitudinea 
trădării. E vorba, aşadar, de un permanent exil interior, a cărui funcţie poetică scriitoarea 
nu o va trăda niciodată. Exerciţiul acesteia este împingerea la limită a logicii absurde 
în care trăieşte sub comunism, până acolo unde graniţele umanităţii sunt anihilate şi nu 
mai rămâne decât conjuncţia dintre animalul inimii şi suprasensibil. Un exil înăuntrul 
fiinţei : tocmai acolo unde omul se loveşte de aşa-zisa lui nonumanitate, el poate să 
găsească fundamentele unei paradigme pornind de la care va începe să nu mai simtă 
excluderea, exilarea dintr-o lume din ce în ce mai sărăcită de excesul ei raţional. 

(1994) este neliniştitor pentru că el reprezintă singura entitate care poate supravieţui 
tără lume, tără sine şi tără celălalt. Acest roman este un exerciţiu despre limita extremă 
a condiţiei umane, prinsă în chingile totalitarismului. Alte exerciţii în extremele condiţiei 

Foame şi mătase Astăzi mai bine nu m-aş fi întâlnit cu mine însămi 
Regele se-nclină şi ucide 

Matei Vişniec (n. 1956), dramaturg de anvergură, obţine azil politic în Franţa în 
1987. Lucrează la Radio France Internationale, secţiunea română. Vişniec nu resimte 
exilul ca pe o povară, dimpotrivă, insistă pe dimensiunea fondatoare a acestuia, mai ales 
având în vedere faptul că se îndreaptă dinspre periferie înspre centru, cum o afirmă, contrar 
unui Ovidiu, prototipul exilatului, care se îndreaptă dinspre centru înspre periferie. Repre
zentaţiile pieselor lui sunt anulate de teatrele din ţară, ca de exemplu Caii la fereastră 
care ar fi urmat să aibă loc la Teatrul Naţional din Bucureşti în 1987. Piesa a apărut în 
Franţa în 1996. Tema centrală a teatrului său este plasarea problematică a intelectualului 
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 (1999), Istoria comunismului 
 (2002), Spectatorul condamnat la moarte 

(2006),  (2010).

(1981), romane ale periferiei, ale provinciei, ale unei lumi exilate în interiorul propriei 
lumi. 

Inferno

 (1997), Inferno. Legende
cu Cartea de vise 

(Melinescu, 1997, p. 154).

Ghetele fericirii

urmele memoriei, se întoarce mereu.

într-o epocă istorică tulbure: Ce nefacem cu violoncelul? 
povestită pentru bolnavii mintal şi alte piese 

Despre senza/ia de elasticitate când păşim peste cadavre 
Povestea Gabrielei Melinescu (n. 1942), care, deşi face parte dintr-o emigraţie atipică, 

în Suedia (în 1975), ca urmare a legăturii ei cu Rene Coeckelberghs, proprietarul unei 
edituri din Stockholm, iar apoi a căsătoriei cu acesta, face parte din acelaşi scenariu 
recurent al modelului centripet. Melinescu continuă să scrie în româneşte de-a lungul 
întregului ei parcurs suedez romane precum Copiii răbdării (1979) şi Lupii urcă în cer 

Regina străzii (1997) are o istorie mai puţin obişnuită, fiind scris în primă instanţă 
în limba franceză şi tradus ulterior în suedeză şi română, cartea fiind o butaforie de 
proporţii, care reprezintă distrugerea din temelii, din cauza "cancerului totalitar", a 
cartierului periferic, dar şi a centrului oraşului, în vederea înălţării "marelui centru de 
deşteptare civică". Ceea ce e straniu este că, în această carte, călătoriile amintind de 
Strindberg, cel din , apropie stilul scriitoarei de explorările nordice cu care 
scriitura ei are extrem de multe înrudiri. De altfel, Gabriela Melinescu îl va şi traduce 
pe Strindberg, şi anume Jurnal ocult (1999), sau pe Swedenborg, 

(1997). lată aşadar cum această dimensiune ocultă, rarefiată, specifică 
Nordului, intră în canonul metasporic al literaturii române din exil, Swedenborg putân
du-se număra printre influenţe. Un exemplu pentru aceasta este un fragment din romanul 
Regina străzii. Într-un joc de cărţi, la tarot, 

Destinele omeneşti se repetau la infinit, ca alfabetele şi constelaţiile. Precum literele 
alfabetului sfânt, cele douăzeci şi două de căi duceau toate către lumină : calea dragostei, 
a milei, a dreptăţii, a tăcerii... În faţa acestor drumuri, nebunul, omul cosmic, trebuie să 
aleagă. Era îmbrăcat ca un comediant, încărcat de toate obiectele ce-i aparţineau, se 
sprijinea în baston, cu ochii pierduţi în neant. Unde mergea? Nicăieri şi pretutindeni 

Sensul începe acolo unde se declară nonsensul, lucru pe care îl afirmă Dan Cristea 
în prefaţa volumului Regina străzii, făcând referire la Fabula mistică a lui Michel de 
Certeau, potrivit căruia "subiectul spiritual se naşte într-un exil", ,,dintr-o rămânere în 
umbră sau în urmă a obiectelor lumii". Subiectul spiritual se întrupează astfel „dintr-un 
a nu voi nimic". Reîntoarcerea la un timp ciclic, care să anuleze ororile şi schizofreniile 
unei lumi în derivă (tânărul desfrânat care scapă de desfrâul lui prin unirea cu sufletul 
curat al preotului Eliakim, Antoaneta, fiinţa plină de viaţă care moare într-un camion 
frigorific în încercarea ei de fugă), lipsa de sens şi nebunia care transfigurează sensul 
par a fi singurele soluţii. Întoarcerea la limba maternă se produce într-un final prin 
autotraducerea ei din suedeză, în volumul intitulat (2006), ale cărui 
personaje sunt nişte „fiinţe scindate, schizoide, încercând cu puţin înainte de moarte o 
formă de unificare" (Simona Sora). 

Aşadar, calea ocultă a acestui canon metasporic este introdusă de experienţa nebuniei. 
De altfel, tot un fel de nebunie este şi posibilitatea libertăţii în exil, întrucât personajele 
par a nu avea alte căi de scăpare decât cele oculte sau spirituale. Fuga din spaţiul închis 
e imposibilă, fiind pedepsită, iar fuga din timp e şi ea imposibilă, pentru că timpul, pe 
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inovatoare ale unui rebranding

printre care , 2010), Vremea minunilor Wunderzeit, 2001), 
, 2011), 

aduce fericirea , 2016), 
Der Nabel der Welt

Simfonia lupului 
La Symphonie du loup

Les couleurs de l’hirondelle, 2012), 

întrucât romanul ei Terre des affranchis, 2009) a luat 

La malédiction du bandit moustachu

 Les Étrangères Celui qui comptait être 
heureux longtemps Ni poète ni animal (2019), are ca 

IMAGINARUL EXILULUI ŞI AL DIASPOREI 

Polimorfisme 

Vom adăuga la această listă, care nu poate fi, desigur, exhaustivă, câteva nume de scriitori 
care prezintă imaginea unui interesant polimorfism, plasându-se în contexte diferite, în 
Franţa, Elveţia, Statele Unite ale Americii şi Canada, dar revenind, în formulele 

inversat, în spaţiul cultural de origine. 
Dintre aceştia, Cătălin Dorian Florescu (n. 1967), a cărui limbă de creaţie e germana, 

întrucât trăieşte la Zii.rich din 1982, a publicat mai multe romane şi volume de nuvele, 
Zaira (2008; Zaira (2013; 

Jacob se hotărăşte să iubească (2014; Jacob beschliesst zu lieben Bărbatul care 
(2018; Der Mann, der das Gluck bringt În buricul pământului 

(2019; , 2001). Acestea pun în scenă deznădejdea, dezrădăcinarea 
şi senzaţia de eşuare care se ascund în spatele aparentei unor experienţe reuşite în 
Occident. Povestirile şi romanele lui reprezintă dispersii, dar şi recuperări, traseul 
dus-întors înspre şi dinspre o lume aparent mai bună, care înscenează industria fericirii 
ca pe un naufragiu, ca pe o pierdere de sine, dar şi ca pe o ajungere la ţărm. Emblematică 
pentru o astfel de experienţă este întâlnirea la frontieră dintre un grănicer român şi un 
emigrant sirian, ambii aspiranţi la mirajul Vestului. 

Trăind tot în Elveţia, însă la Lausanne, Marius Daniel Popescu (n. 1963) este un 
scriitor de limbă franceză, a cărui identitate poate fi surprinsă într-un puzzle - scriitor, 
şofer şi impresar literar pentru deţinuţi, întrucât predă literatură într-o închisoare din 
Elveţia. El a tăcut parte, alături de Andrei Bodiu, Alexandru Muşina, Simona Popescu 
şi Caius Dobrescu, din Grupul de la Braşov. Cele două romane ale sale, 
(2008; , 2007), pentru care autorul a obţinut premiul Robert 
Walser în 2008, şi Culorile rândunicii (2014 ; 
pendulează între "ţara de aici" şi „ţara de dincolo", amândouă în egală măsură familiare 
şi străine una alteia, şi recreează o polifonie de voci şi perspective, în care comunismul 
apare atât sub amprenta mesianismului, cât şi sub cea a înapoierii. Peste acesta se 
suprapune noua viată, văzută ca un permanent ritual al cotidianului. ,,Damblaua lui", 
cum o numeşte într-un interviu publicat în Adevărul în 2014, este cea de a sacraliza viata 
de zi cu zi. 

Liliana Lazăr (n. 1972) este, de asemenea, o apariţie neaşteptată în spaţiul francofon, 
Pământul oamenilor liberi (2012 ; 

premiul celor Cinci Continente ale Francofoniei în 2010. Romanul combină într-un mod 
original superstiţii arhaice, redundante ortodoxe şi efigii ale unei lumi apuse. 

În aceeaşi linie se înscrie o prezentă constantă în spaţiul literar francez, cea a Irinei 
Teodorescu (n. 1979), care s-a impus cu romanul Blestemul tâlharului mustăcios (2016; 

, 2014): un blestem al morţii apasă asupra familiei 
Marineştilor, care se va propaga până în 2000, anul în care are loc acţiunea romanului. 
Acesta este urmat de alte două romane, (2015) şi 

(2018). Ultimul ei volum publicat, 
personaj principal o femeie care rememorează Revoluţia din 1989. 

Trăind la Paris de mai multi ani, Tatiana Ţîbuleac (n. 1978) se distinge printr-un stil 
în acelaşi timp abrupt şi poetic, necruţător şi de o profundă umanitate. Precedate de 
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Fabule moderne itoarei, 
care mama a avut ochii verzi

Le pays du fromage, 
Luc, le Chinois et moi (2004), La reine et le soldat (2005), 

Sweet Sweet China (2007), Dina (2008), L’enlèvement de Sabina (2011), La bien-aimée 
 (2016), Le tarot de Cheffersville

A Second 
Chance (2014).

volumele  (2002),  (2003),  (2011), 

care Aurolac Blues (2006), Aliens with Extraordinary Skills (2009), Waxing West (2010), 
Hurt (2013), Ants (2014), For a Barbarian Woman  etc., este 

volumul de nuvele (2014), cele două romane ale seri Vara în 
(2017) şi Grădina de sticlă (2018), pentru care i s-a acordat 

Premiul pentru Literatură al Uniunii Europene (2019), au fost traduse în franceză şi 
spaniolă. Dincolo de stilul lor lucid, ele impun şi un teritoriu, în egală măsură nostalgic 
şi brutal, al unui Chişinău multicultural cu accente dickensiene. 

Aceeaşi sciziune între barbaria unui spaţiu neospitalier şi tranziţia înspre o „lume 
nouă", care se zbate să se recreeze din miturile „bolnave" ale celei vechi, este operată 
de Felicia Mihali (n. 1967), scriitoare de expresie franceză stabilită în Quebec imediat 
după publicarea primului ei roman în română, Ţara brânzei (1999 ; 
2002). Acesta a fost urmat de 

de Kandahar (2019), care explorează aceeaşi deplasare 
de falii dintre arhaism şi un spaţiu care se recompune de data aceasta în datele unui 
cosmopolitism în mişcare, între Orientul îndepărtat şi Marele Nord. Felicia Mihali 
publică în ultimii ani şi în limba engleză : The Darling of Kandahar (2012) şi 

Călin-Andrei Mihăilescu (n. 1956), deşi trăieşte în Canada, cu o carieră de profesor 
de literatură comparată, teorie critică şi studii hispanice la University of Western Ontario, 
îşi manifestă apartenenţa la spaţiul românesc printr-o acrobatică lingvistică incisivă, în 

Ţară europsită Călindar de noapte Happy New Fear ! 
AFKA (2018). În acestea, limba devine personajul principal. La fel se întâmplă cu 
avatarurile unor intelectuali care refuză apartenenţa la marşul ingrat al maturităţii, adică 
al normativitătii. AFKA (2018) vine de la Kafka, iar unul dintre capitolele volumului se 
numeşte „Freză şi antiteză la Hegel". Scriind în patru limbi - engleză, română, franceză 

şi spaniolă -, cărţile lui sunt de un ludic caragialesc, provocator şi eliberator. 
Saviana Stănescu (n. 1967) predă artă dramatică la New York University, fiind una 

dintre figurile marcante ale Europei de Est în America, unde a emigrat cu putină vreme 
înaintea evenimentelor din 11 septembrie 2001. S-a impus printr-un teatru care face 
radiografia emigraţiei, forţa ei în egală măsură distructivă şi creatoare, aporiile şi 

vulnerabilitatea ei. De asemenea, în spiritul activist care i-a caracterizat întreaga carieră, 
autoarea devine „ vocea" celor invizibili, personaje a căror clandestinitate se transformă 
într-o marcă stilistică. Ceea ce e interesant de menţionat legat de piesele sale, printre 

(produs la Fordham/Est) 
faptul că ele prezintă oameni care au avut acelaşi parcurs alambicat pe care l-a cunoscut 
autoarea, la începutul periplului său newyorkez. 

În această formulă polimorfică, exilul devine experienţa fondatoare a unui „plurivers" 
care dezertează de la regulile canonului unic. Starea literaturii devine astfel starea exi
lului. Aşadar, o stare a fiinţei cu reguli riguroase - regulile canonului metasporic. 


