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Roman autobiografic, carte de memorii, eseu moral, politic şi critic,
Întoarcerea huliganului (2003) este un volum a cărui complexitate invită, fără
îndoială, la lecturi multiple. Unul dintre aspectele esenţiale ale cărţii,
anunţat chiar în titlul mai mult decât provocator, este travaliul obsedant al
rememorării, vizibil în paginile memorialistice şi autobiografice şi transformat în temă de meditaţie în secvenţele eseistice. Întoarcerea/nostos-ul
implică aici, de fiecare dată, revizitarea – prin prisma aşa-numitei „memorii critice” – a unui trecut personal traumatizant (deportarea în Transnistria, confruntarea cu răul totalitar comunist, exilul condiţionat politic) care
nu încetează să bântuie prezentul şi pe care autobiograful-memorialist se
străduieşte să-l „îngroape”, în mod doar aparent paradoxal, prin exerciţiul
terapeutic al scrisului. Dacă în planul istoriei personale „travaliul de doliu”
vizat de terapia prin scriitură rămâne fatalmente incomplet, în planul
„marii istorii” revizitate (şi revizuite), „huliganul”-Artist îşi ia revanşa în
faţa „bulimiei comemorative” ca formă de „tiranie a memoriei” – o mască
nereuşită a abuzurilor uitării.

An autobiographic novel, a memoir, as well as a moral, political and critical
essay, Întoarcerea huliganului (2003) is a text whose complexity undoubtedly
calls for repeated readings. One of the essential aspects of the book, announced even by the more than provocative title, is the obsessive labour of
remembering, visible in the memorial and autobiographic pages and
turned into cause for meditation in the essayistic sequences. The
return/nostos presupposes here, every time, a re-visitation – through the
lens of the so-called “critical memory” – of a traumatizing personal past
(deportation to Transnistria, confrontation with the communist totalitarian
evil, politically conditioned exile) which never ceases to haunt the present
and which the memorial-autobiographical writer strives to “bury” in a
manner which only appears paradoxical, through the therapeutic exercise
of writing. If in terms of personal history, the “mourning labour” targeted
by the therapy through writing remains fatally incomplete, in terms of the
revisited (and revised) “great history”, the “hooligan”-Artist gains the
upper hand against “commemorative bulimia” as a form of “tyranny of
memory” – an unsuccessful mask for the abuses of forgetfulness.
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Introducere
Amintirea se hrăneşte din regretul
care ne înlănţuie de cei pe care nu îi mai putem recupera.
(Manea, 2003: 116)

În capitolul care asigură liantul între cele două trepte ale nostos-ului din Întoarcerea huliganului
(2003), naratorul-analist construieşte – dincolo de dispozitivul specular sugerat de la bun început
(„uşa-oglindă”) – un strălucit eseu despre „memoria critică”1, un posibil antidot, aceasta din
urmă, pentru boala pe care exilul nu a reuşit să o vindece şi pe care am putea-o numi,
împrumutând termenii lui Paul Ricœur, „memoria-repetiţie” (2000: 96). Antidot, deopotrivă,
pentru o patologie memorială colectivă, ale cărei origini sunt de căutat în strategiile abuzive
instrumentalizate pe scena puterii, şi al cărei punct comun cu memoria individuală „rănită” este
„simptomul bântuirii”2 (109). Pentru Norman/Noah: „sindromul Jormania” (Manea, 2003: 27).
Principala mise en abyme din Întoarcerea huliganului, aşa-zisele „exerciţii” propuse în Anamneza
situată, explicit, sub semnul terapiei analitice freudiene (să nu uităm că titlul secţiunii mediane a
volumului este Divanul vienez) reprezintă, de fapt, o sumă de reflecţii-interogaţii care – dincolo de
„oglindirea” marilor teme şi mize ale cărţii – furnizează cele mai convingătoare argumente în
favoarea unei interpretări a acesteia prin grila hermeneuticii abuzurilor memoriei.
Este sensul pe care încercăm să-l imprimăm analizei de faţă, adoptând, în punctul de plecare,
perspectiva lui Paul Ricœur din La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000). Preocupat de investigarea
mecanismelor psiho(pato)logice aflate la originea diverselor forme de uz şi de abuz al memoriei
istorice şi colective, filosoful exploatează aici teoria freudiană din Doliu şi melancolie (1917) şi
Rememorare, repetiţie, perlaborare (1914) într-o analiză dedicată, nu în ultimul rând, efectelor – în
plan identitar – ale anumitor practici/politici memoriale abuzive specifice contextelor
(post)traumatice. Pusă în relaţie cu problematica „fragilizării” identităţii – pe fondul unei
memorii „obstrucţionate” sau „confuze” – prin intermediul anumitor practici de manipulare,
teoria asupra „travaliului de doliu” şi a „travaliului reamintirii” îi furnizează autorului
instrumentarul adecvat investigării traumelor memoriale şi, implicit, a „disonanţelor” sau
„alienărilor” identitare (Mucchielli, 1999: 100, 110) colective în lumile (post)totalitare. Atât
„bulimia comemorativă” – semn al unei „tiranii a memoriei” (Nora, 1992: 977, 1012) în numele
„datoriei” faţă de aceasta din urmă – generatoare a unei „memorii saturate” (Robin, 2003), cât şi
„abuzurile uitării” (Ricœur, 2000: 579) pun în mişcare un mecanism psiho-patologic –
„compulsiunea la repetiţie” – care împiedică un „travaliu de rememorare” autentic şi indică
acelaşi deficit de „memorie critică” (96).
Sunt câteva dintre temele propuse spre reflecţie de eseistul-hermeneut din Întoarcerea
huliganului, angajat – ca protagonist al istoriei personale şi ca martor al „marii istorii” – într-un
veritabil drum la centru menit, am zice, să faciliteze depăşirea „doliului” individual şi, deopotrivă,
să demistifice resorturile unei memorii colective şi istorice „uituce”.
1

În opinia Réginei Robin: „La mémoire critique transforme donc la commémoration en remémoration,
le « fixé » une fois pour toutes dans la pierre en construction fluctuante, éphémère, sujette à
l'évolution, aux transformations, aux aléas de la mémoire, à son tremblé” (2003: 374-375). Cf. Ricœur,
2000.
2 Ricœur împrumută conceptul de la Henry Rousso (1990 [1987], 1994, 1998), autorul unor studii de
referinţă despre abuzurile memoriei posterioare istoriilor tulburi: „L’auteur tire le meilleur parti des
catégories relavant d’une pathologie de la mémoire – traumatisme, refoulement, retour du refoulé,
hantise, exorcisme” (2000: 109).
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Între două „întoarceri”. Scriitură şi memorie critică
Ce anume blochează contactul cu prezentul dar nu mă apără de trecut? În cochilia strâmtă, întreţin vechii şerpi omnivori,
întrebările, iar ziua a şi devenit trecut, viitorul se joacă de-a v-aţi ascunselea.
(Manea, 2003: 285)

„Uşa-oglindă pendula lent, văzuse, brusc, în dreptunghiurile de cristal, chipul memorialistului
în care n-ar fi vrut să se recunoască. Prea târziu, nu se mai putea opri, continuase, cu pauze mari,
victoria cabotină asupra trecutului” (209). Autorul (şi analistul) Anamnezei astfel „prefaţate” face
referire – în acest punct – la miza terapeutică a scriiturii-rememorare ca formă de punere în
intrigă a nostos-ului, încurajat fiind de o primă „întoarcere” (în „trecutul, ca ficţiune”) investită,
compensatoriu, cu rolul unui tratament menit să pregătească marea încercare, cea de-a doua
întoarcere – în realitatea fostei Jormanii socialiste: „Doar întoarcerea, bună sau rea, m-ar elibera
definitiv” (53). La capătul celei de-a doua călătorii, al „voiajul[ui] prin Posteritate”, „August
Prostul” se descoperise „retractil, stânjenit, închis”: „« Plecarea nu mă eliberase, întoarcerea nu
mă întorsese. Îmi locuiesc stânjenit biografia »” (356), notase „Exilatul”, în carnetul albastru care
consemnează aventura revenirii în Patrie, la începutul „epistolei” adresate lui... Lache şi Mache:
„Imposibila întoarcere nu-i un experiment neglijabil, dragii mei Lache şi Mache, irelevanţa ei ţine
de o irelevanţă mai amplă şi, deci, nu port ranchiună nimănui. Aşteptând, pe aeroportul Otopeni,
îmbarcarea, transcriu finalul unei poveşti pe care eram sigur că interlocutorii mei o vor înţelege:
nu voi dispărea, ca gândacul kafkian, îngropându-mi definitiv capul în pământ, voi continua
peregrinarea, un melc acceptându-şi, senin, destinul” (356).
În fapt, întoarcerea e imposibilă doar din perspectiva raportării la orizontul utopic al unei
Patrii în adevăratul sens al cuvântului. Eseistul din Preliminarii îşi recunoscuse, de la început,
înstrăinarea: „Masca mi se lipise de faţă. Clasicul inamic public, Alogenul! Fusesem dintotdeauna
„celălalt”, conştient sau nu, demascat sau nu, chiar dacă nu mă identificam cu ghetoul mamei
mele şi cu niciun ghetou al identităţii” (24). Altminteri, scriitura aventurii – deopotrivă personale
şi colective – în acest volum hibrid care îmbină memoriile cu eseul şi cu romanul autobiografic
este una care se situează permanent sub semnul nostos-ului. Dincolo de istoria întoarcerii fizice a
exilatului în spaţiul de apartenenţă (relatată în secvenţele „jurnaliere” din carnetul albastru
pierdut), volumul este dominat de exerciţiul anamnezei, al „travaliului reamintirii”, dublat în
permanenţă de exerciţiul introspectiv-(auto)reflexiv (tot o întoarcere-coborâre). La acest al doilea
nivel devine (şi mai) vizibil ceea ce am numit, pe urmele lui Henry Rousso şi ale lui Paul Ricœur,
„simptomul bântuirii”. Un exerciţiu mereu reiterat al morţii iniţiatice (metafora iniţierii, asociată
temei morţii, este una dintre cele „obsedante”, vorba lui Charles Mauron), specific atât scriiturii
autobiografic-reflexive care consemnează „morţile succesive ale eului” (Mathieu‐Castellani, 1996:
183)3, cât şi literaturii testimoniale care pune în intrigă o Nekyia (Hartman, 2014: 85)4, exerciţiu
anunţat încă din Preliminarii: „Moartea îl împiedicase pe Culianu să se întoarcă în România şi pe

3

Gisèle Mathieu‐Castellani foloseşte pentru scrierile caracterizate prin deconstrucția „eului scris”
termenul de „autografie”: „l’autographie […] suppose un moi qui se construit, se détruit, se reconstruit
dans l’acte même d’écrire qui fixe de moment en moment des «instantanés», des métamorphoses qui
«étrangent» et altèrent le sujet en devenir, un clivage interne qui fait du sujet l’autre d’un autre.
L’analyse est interminable, comme lʹécriture […]” (197).
4 Cf. Müller, 1990.
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Sebastian s-o părăsească. Cu mine, nimfomana se juca altfel: îmi oferea privilegiul de a fi turistul
propriei posterităţi” (Manea, 2003: 24).
Ceea ce subliniază pregnanţa „memoriei-repetiţie” aflate la originea obsesiilor tematice ale
cărţii (înstrăinarea exilatului/a fostului locatar al ghetoului, „Iniţierea” în „Trans-Tristia”, drama
scriitorului sub dictatură şi primul său exil, cel interior, apoi exilul de după exil – acutizat după
stigmatizarea „trădătorului” care publicase Felix culpa) este tocmai travaliul critic care vine să
compenseze „boala”: o memorie critică fără de care autenticul drum la centru ar fi fost imposibil.
Aceasta din urmă este inseparabilă de travaliul scriiturii (el însuşi perceput sub mai multe aspecte
asupra cărora vom reveni) şi are a face atât cu aventura individuală cât şi cu „marea istorie”. Am
zice că – în acest plan, al hermeneutizării memoriei – se produce acel transfer fertil (care-i
înlesnește străinului August Prostul accesul la o formă de vindecare, fie ea şi parţială) de la
memoria individuală la memoria colectivă (şi la cea istorică), un du-te vino, de fapt, între cele
două, care conferă istoriei personale valoare exemplară şi o ridică la rangul de parabolă5. O
aşează „în centrul” Istoriei, aşa cum lasă să se înţeleagă scrisoarea editorului, mai exact
fragmentul inserat la începutul Anamnezei: „[...] YOUR STORY. A fascinating one, not just
because it is you, but because you lived and thought and acted at the center of the worst time in
history” (209).
Transferul devine posibil printr-o asumare a ceea ce se află la originea „bolii”, a răului –
„rodul” nedorit al iniţierii în trepte în Jormania socialistă – o dedublare pe care textul o afişează în
mai multe rânduri, dar care e exhibată în ipostaza ei benefică, terapeutică, în Anamneza în care
Norman / Noah îşi împrumută demonii „ne-evreului” care fusese Herr Freud... Analist şi
analizat, scriitor şi critic, August Prostul şi Clovnul Alb („şeful, Stăpânul, Autoritatea,
Americanul...” (237) neasumat, dar proiectat în figura lui Leon – Maestrul), autobiograf şi
memorialist, desigur, autor şi narator, narator şi personaj (protagonist /vs/ martor), Norman şi
Noah: sunt „cuplurile” în jurul cărora se configurează identitatea narativă într-o istorie bântuită
de figurile dedublării, pe care scrisul – purtând el însuşi pecetea dublului (boală, „himeră”,
evaziune /vs/ terapie) – le „dezgroapă”, le revelează şi le reconciliază în chiar exerciţiul
ficţionalizării de sine. În mod doar aparent paradoxal, aşa-numita „eschivă” presupusă de
ficţionalizare înlesneşte aprop(r)ierea traumei, precum şi transferul către cititor ca „martor
secundar” (Hartman, 2014: 85). Literatura e cea care, prin chiar instaurarea écartului, a distanţei
faţă de evenimentele traumatice, le „prezentifică”, le comunică „indicibilul”6. Trecutul revizitat
„ca ficţiune” de „huliganul” Norman / Noah nu e mai puţin real, prezent, în ciuda neliniştilor
memorialistului („Să fiu identificat cu cel care mă substituie în scris? Educaţia în eschivă din acel
«worst time in history» îşi regenera efectele. Mă copleşea, oare, şi acum, panica de a fi, brusc,
recunoscut, în vreo neaşteptată razie a suspecţilor? Preferam măştile, jocul ficţiunii. Oglinda
somează, totuşi. Poate venise, într-adevăr, clipa renunţării la eschivă” (Manea, 2003: 210)).
Am zice, împreună cu Shoshana Felman şi Geoffrey Hartman, că lucrurile se petrec exact pe
dos: „funcţia specifică a mărturiei literare”, arată cercetătoarea, citată de Hartman (2014: 86),
constă în „a trezi în martorul în care cititorul se transformă ulterior la un nivel istoric,
disponibilitatea imaginativă de a recepta senzorial o istorie care li s-a întâmplat altora” (Felman,

5

Această „exemplaritate” este şi rezultatul unei construcţii narative care multiplică alternanţele eu/el.
În termenii Danielei Hurezanu, „[t]recând permanent de la «eu»-ul narator la «el», confesiunea devine
Literatură, transformând o experienţă singulară într-o poveste universală” (2004: s. p.).
6 Cf. Deguy, 1998; cf. Mesnard, 2007; cf. Jurgenson, 2003.

152

AIC
1992: 108). Doar literatura, ca parte a memoriei culturale7, i-ar putea permite memorialistuluiautobiograf şi analistului istoriilor povestite din Întoarcerea huliganului atingerea dublului obiectiv
(menţionat anterior) al nostos-ului: depăşirea (fie ea imperfectă, parţială) doliului personal şi
anamneza critică a „marii istorii”, implicit contracararea „bulimiei comemorative” şi a abuzurilor
uitării. Proiectul estetic îşi asociază demersul etic: „est-etica” promovată de autorul Clovnilor...
(Manea, 2005: 53) salvează ficţiunea, iar ficţiunea salvează Istoria. Îi dă o „lecţie de demnitate”
(Boldea, 2015: 46). Iarăşi, în ciuda neliniştilor memorialistului: „Da, cunoşteam litaniile
comemorative, vândute posterităţii în numele Memoriei, în filme şi discursuri şi dineuri
caritabile. [...] Rememorarea publică transformase deja ororile în clișee. Clişeul reiterat până la
pietrificare, împlinind funcția de legitimizare, urmată, fireşte, de oboseală şi indiferenţă. Audienţa
este flămândă de noi detalii, consumatorii de istorie şi geografie cer odiseea Transnistriei, nu
metafore ca Iniţiere şi Trans-Tristia” (Manea, 2003: 51, 210). Îl contrazicem, din nou, doar până la
un punct, împreună cu Geoffrey Hartman8: din perspectiva – amintită mai sus – a
„prezentificării” absenţei, a comunicării „indicibilului”, „artei şi îndeosebi literaturii le revine o
semnificaţie aparte. Arta amplifică imaginaţia empatică, dezvăluindu-i în acelaşi timp limitele. Ea
indică deopotrivă o posibilitate de a pune în armonie ştiinţa şi emoţia” (2014: 128).
Să reamintim că neliniştea memorialistului este împărtăşită de autobiograful care refuză „să
fi[e] identificat cu cel care [îl] substituie în scris”, în măsura în care demersul testimonialautobiografic implică „victimizarea”: „Victimizarea! Repertoriul Lamentărilor Planetare... trauma
de la 5 ani, ca explicaţie pentru deficitul de imunitate de la 50 şi 60 şi 600 de ani? Orice om cu
adevărat matur s-ar fi învelit demult în pielea de rinocer a nesimţirii!” (Manea, 2003: 31). E aici o
formă nemărturisită de „ideologizare” a memoriei, dependentă de „prezentarea de sine oficială”
ca expresie a „ideologiei [auto]biografice” (Bourdieu, 1994: 87). Din fericire, e echilibrată de
aceeaşi memorie critică focalizată asupra efectelor „compulsiunii la repetiţie” instrumentalizate
prin practicile comemorative reglate de politicile uitării (Michel, 2011).
Memoria critică este cea în numele căreia eseistul denunţă „ideologizarea memoriei” (Ricœur,
2000: 103) de către deţinătorii puterii, consecinţa fiind transformarea ei în kitsch: „Trivializarea
tragediei – interminabila antrepriză umană! Doar devenită clişeu îşi află tragedia domiciliul în
memoria colectivă. Memoria veghează ca oroarea să nu se repete, avertizează discursurile
comemorative! Identitate comună, memorie comună, rasă, etnie, religie, ideologie” (Manea,
2003: 228). Criticul, dar şi – malgré lui – discipolul lui Herr Freud atrage atenţia aici, o dată în
plus, asupra „simptomului bântuirii”, manifestat atât la nivelul politicilor memoriale, cât şi în
sfera memoriei colective. Nu numai că repetiţia până la clişeizare/trivializare nu este de natură să
împiedice repetarea ororii, dar efectele ei pot fi exact opuse: „C’est dans la mesure où la
7

„În prezent, memoria culturală se concentrează cu precădere asupra unui proces al anamnezei. Este
vorba despre încercarea de a contracara procesul uitării publice, utilizând în mod activ mărturii şi
materiale din opere de artă şi din arhive; în afară de aceasta, se doreşte ca evenimentele al căror
caracter a fost ani la rând refulat şi foarte puţin documentat să se înscrie cât mai complet posibil în
conştiinţa colectivă. Ca o formă reconstructivă a amintirii, memoria culturală salvează şi corectează –
adeseori cu ajutorul imaginaţiei literare –, ceea ce nu a fost exprimat în versiunile istoriei caracterizate
de uitare ori ceea ce a fost prezentat în mod distorsionat” (Hartman, 2014: 94).
8
Autorul studiului despre Mărturie şi suferinţă la distanţă remarcă şi el, asemenea numeroşilor
cercetători ai „cult[ului] memoriei pentru memorie” (Todorov, 2004: 33), acest fenomen al
„marşandizării” Holocaustului prin supralicitarea practicilor comemorative: „Care este punctul în care
expunerea din ce în ce mai intensă a amintirii despre Holocaust o transformă pe aceasta într-o simplă
marfă, banalizând noul gen figurativ (mărturia pe suport video) sau chiar amintirea despre Holocaust în
sine?” (2014: 126-127).
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proclamation du devoir de mémoire demeure captive du symptôme de hantise qu’il ne cesse
d’hésiter entre us et abus. Oui, la manière dont le devoir de mémoire est proclamé peut faire
figure d’abus de mémoire à la façon des abus dénoncés un peu plus haut sous le signe de la
mémoire manipulée. […] C’est cette captation de la parole muette des victimes qui fait virer l’us
à l’abus” (Ricœur, 2000: 109). Repetiţia – arată Ricœur, pe urmele lui Freud – înseamnă, în fapt,
uitare: „Et l’oubli est lui-même appelé un travail dans la mesure où il est l’œuvre de la
compulsion de répétition, laquelle empêche la prise de conscience de l’événement traumatique”
(576). Aceeaşi patologie memorială colectivă – raportată la acelaşi „abuz al abuzurilor” care
constă în „substituirea travaliului de doliu şi a travaliului rememorării prin datoria faţă de
memorie” (111, trad. n.) – îi atrage atenţia şi Aleidei Assmann: „[...] în timp ce povara amintirii
devine din ce în ce mai grea, creşte şi tentaţia de a dezvolta o formă de uitare autoprotectoare,
ideologică sau chiar orgiastică” (2014: 135). O „memorie saturată”, ar spune Régine Robin, care
alimentează uitarea: „Cet excès de mémoire qui nous envahit aujourd’hui pourrait bien n’être
qu’une figure de l’oubli. Car le nouvel âge du passé est celui de la saturation” (2003: 19).
În exersarea memoriei critice asupra formei „vandabile” a memoriei Holocaustului, trebuie să
citim aceeaşi poziţionare ideologic-afectivă „huliganică” – un aspect al „identităţii negative
reprezentate” (Mucchielli, 1999: 19) reperabil şi în Despre Clovni... – care uneşte trecutul sub
dictatură cu prezentul „turismului” prin propria posteritate, metafora folosită de Manea pentru a
sublinia semnificaţia celei de-a doua întoarceri, în România postcomunistă. Un dar al morţii,
parcă aşa se exprimase locatarul „blocului stalinist” din Upper West Side, Manhattan... Sub
acelaşi semn se aşază lumea – şi experienţa „turistului” – la 11 ani de la părăsirea Jormaniei, cel
puţin aşa lasă de înţeles, în carnetul albastru, descrierea spaţiului străbătut în prima zi (21 aprilie
1997):
Totul la fel şi nimic identic cu ce a fost. Ceva nedefinit dar esenţial a strâmbat înscenarea,
un cataclism invizibil, o anomalie magnetică, impactul hemoragiilor interne. [...] Înstrăinarea
mea neîncheiată, rana neînchisă, ruptura încă activă, în surdină? Altceva, obiectiv: realitatea
traumatizată, ea însăşi, alienată. [...] Moartea, da, a trecut moartea pe aici, cum trece, acum,
mortul prin peisajul biografiei în care nu mai are loc sau semn al său. [...] După moartea mea,
Moartea vizitase locul. Dar nu era deja aici, nu de ea fugisem? (Manea, 2003: 246-247)

„Simptomul bântuirii” reperabil, de această dată, în planul memoriei individuale – „repetiţie”
asumată atât de protagonistul-narator, cât şi de eseistul-critic („bătrânul care îmi interpretează
nostalgia” (202)) şi metaforizată în spectrele care-i alimentează accesele de melancolie (îndeosebi
cel al bătrânei supravieţuitoare de la Ataki) – este, în mod cert, accentuat de „circul” post – Felix
culpa. O rană cel puţin la fel de dureroasă ca exilul condiţionat politic din anii ’80 – exilul de după
exil, în forma sa cea mai traumatizantă: „În pragul bătrâneţii, exilul oferă ultima lecţie a
deposedării: instruirea dezrădăcinatului pentru dezrădăcinarea ultimă. [...] Ziarele din Jormania
post-comunistă onoraseră, într-adevăr, în continuare, pribeagul: trădător, piticul de la Ierusalim,
Jumătate-de-Om. Da, Patria nu mă uitase, nu îmi îngăduia s-o uit. [...] În 1996, noii patrioţi cereau
deja „stârpirea moliei”. Termenul kafkian al soluţiei finale ţintea, fireşte, insecta metamorfozată în
exilat şi ascunsă peste mări şi ţări, în Paradis” (51-52).
„Prima lecţie de psihanaliză, observa Ricœur, citându-l pe Freud, e că trauma rămâne, chiar
când e inaccesibilă, indisponibilă” (2000: 576, trad. n.). Ce se întâmplă, însă, atunci când
prezentul forţează, agresiv, reactualizarea traumei? Întoarcerea refulatului se manifestă, în
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scriitura lui Norman Manea, prin această permanentă înlănţuire a „urmelor mnezice”9 care leagă
prezentul de trecutul traumatic şi exacerbează sentimentul, niciodată şters, al înstrăinării.
Întoarcerea refulatului e o mereu reiterată întoarcere a huliganului – „marginal[ul], nealiniat[ul],
exclus[ul]”, „dezrădăcinat[ul]”, „nedefinit[ul]” reprezentând, pentru Manea, ca şi pentru modelul
său, Sebastian, „violenţa simbolică a celuilalt, considerat diferit şi străin” (Cărăuş, 2011: s. p.). O
proiecţie mitică, eroică, în fapt, care vine să compenseze figura melcului „retractil, stânjenit,
închis”10. „« Nicio secundă de calm nu mi-e îngăduită, nimic nu-mi este asigurat, totul trebuie
dobândit, nu doar prezentul şi viitorul, ci şi trecutul » scria Kafka” (Manea, 2003: 204).
Admirator al lui Kafka, Manea-„huliganul” interiorizează, cert, această lecţie a maestrului.
Evident, nu şi pe aceea – transformată în obsesie a cărţii (alta!) – potrivit căreia „în lupta dintre
tine şi lume [ar trebui să] treci de partea lumii” (53).

În loc de concluzii
Dacă în planul biografiei aşa-zicând „umane”, (anti)eroul lui Norman Manea pare să
întâmpine dificultăţi în „dobândirea” propriului trecut, în cel al scriiturii depozitare a memoriei
critice, „huliganul” (eroul-Artist) împlineşte autentica datorie faţă de memorie, împotriva „Lumii
Vechi” şi a spectrelor ei totalitare. Pe de o parte, fără a izbuti să ducă până la capăt „travaliul de
doliu”, scrisul („boala şi terapia cuvintelor”), şansa salvării parţiale în „colonia penitenciară a
Minciunii” (131, 185) care fusese România sub dictatură şi, deopotrivă – prin „casa melcului” –
în Paradisul Lumii de Apoi (care nu-l scuteşte de anxietăţi pe exilat), nu-și dezminte virtuţile
catartice nici în contextul experimentării noii morţi care este întoarcerea în (aceeaşi) Jormania. Pe
de altă parte, punerea în text/în intrigă a istoriei individuale înscrise în „marea istorie” îi oferă
„huliganului”, dincolo de avantajele terapeutice, şansa unei răfuieli cu „Autoritatea” încarnată în
metanaraţiunile legitimatoare care confiscă memoria în folosul ideologiei.
Să observăm, odată cu Paul Ricœur:
Au plan le plus profond, celui des médiations symboliques de l’action, c’est à travers la
fonction narrative que la mémoire est incorporée à la constitution de l’identité. L’idéologisation
de la mémoire est rendue possible par les ressources de variation qu’offre le travail de
configuration narrative. […] Mais c’est au niveau où l’idéologie opère comme discours
justificatif du pouvoir, de la domination, que se trouvent mobilisées les ressources de
manipulation qu’offre le récit”. (2000: 103)

În spaţiul scriiturii – locul unde August Prostul devine „Imperator”, indiferent de situarea
geografică –, „huliganul” forţează (contrazicând antieroii „retractili” ai maestrului Kafka)
9

Să reamintim, împreună cu Marc Augé şi J.-B. Pontalis, semnificaţia „urmei mnezice”: „Mais qu’est-ce
qu’une trace, une «trace mnésique»? Pour répondre à cette nouvelle question, Pontalis, en suivant
Freud, suggère plusieurs éléments de réponse. Tout d’abord, nous dit-il, la mémoire est plurielle, il y a
plusieurs «systèmes mnésiques». En deuxième lieu, il faut passer de la notion de trace à celle de tracé,
tracé secret, inconscient, refoulé: le refoulement ne porte pas sur l’événement, sur le souvenir, ou sur
la trace isolée en tant que tels, mais sur les connexions entre souvenirs ou entre traces, «connexions
dont même nos réseaux ferroviaires où coexistent trains à grande vitesse et lignes désaffectées ne
nous fournissent qu’une image affaiblie»” (Pontalis, 1997: 101, apud Augé, 2001: 33-34).
10 În acest punct ne despărţim de opinia lui Matei Călinescu potrivit căreia „[...] « huliganismul » acestei
figuri auctoriale, vădit sensibile, introspective, înclinate spre reflecţie, nu rareori defensivă pînă la
rezervă şi timiditate, este o provocare pentru cititorul străin: un mod de a-i reclama atenţia, în primul
rînd” (2006: s. p.).
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fortăreţele „Autorităţii”/„Minciunii instituţionalizate”, folosindu-se, uneori, de armele
adversarului („Iată, manipulam nostalgia, trucurile trecutului... (Manea, 2003: 92, subl. n.)) şi
reuşind să recupereze marea pierdere11 care, sfidând aparenta prăbuşire a „cortinei de cuvinte”
(Spiridon, 2004), anulează distincţiile dintre Jormania şi România postcomunistă: e vorba, cu
termenii aceluiaşi Ricœur, de „deposedarea actorilor sociali de puterea originară de a se povesti ei
înşişi”. O „formă malignă a uitării” (2000: 580), pe care fostul clovn o fentează în arena
„circ[ului] neanunţat”, acolo unde Literatura recuperează – şi învinge – Istoria.
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