
Dacă ar fi să privim actualitatea lui Cioran
din pervazul Editurii l’Herne, atunci putem
spune că anul 2oo9 poate fi considerat Anul
Cioran. Numai la această editură au apă-

rut, în acest an, trei volume – toate fundamentale pentru
întregirea profilului cioranian şi pentru conturarea imagi-
nii noastre despre scepticul ce-a făcut de serviciu şi de cap
limpede la capriciile civilizaţiei ubuieşti. Cioran este o
carte masivă şi complexă, structurată în mai multe divi-
ziuni stenice şi epistemice care întregesc imaginea noastră
despre cel ce-a pus disperările în silogism şi conferea luci-
dităţii funcţii epistemologice. 

Regăsim în prima diviziune a cărţii – Ecrits politi-
ques – texte mai puţin cunoscute, scrise de Cioran înainte
de a se transplanta pe malurile Senei. Este vorba de cores-
pondenţele din Germania, din perioada studiilor berlineze,
de conferinţa radiofonică Le profil interior du Captaine,
susţinută la postul naţional de radio în seara zilei de 27
noiembrie 1940, dar şi de Mon pays sau Je suffrais tant
d’etre roumain / text recuperat din redacţia publicaţiei Le
Nouvele Observateur. Tot în această fracţiune a cărţii mai
sunt incluse şi poziţionările unor cunoscuţi eseişti şi buni
cunoscători ai fenomenului cioranian precum Michael
Finkental (Cioran et les juifs), Ion Vartic (La Prusie aux
confin de la Kakanie), Liliana Nicorescu (Transfiguration
de la Roumanie), Marta Petreu (Cioran diplomate) şi
Stelian Tănase (Emil Cioran surveille par la Securitate),
pentru a se încheia cu transcrierea dosarului întocmit de
securitate pe numele lui Cioran

Secţiunea a doua reuneşte, sub genericul A l’ecole
des paradoxes, trei disertaţii: Le theisme comme solution
du probleme cosmologique, redactată de Cioran în anii for-
mării intelectuale, ca şi L’intuitionnisme contemporain sau
Raport sur mon activité universitaire pendant l’année
1938-1939, din care aflăm problemele ce-l interesau pe
tânărul Cioran aflat în capitala Franţei. Tot aici sunt
incluse şi amintirile lui Ştefan Baciu din perioada când, ca
elev al Liceului Andrei Şaguna din Braşov, îl avea ca pro-
fesor pe Emil Cioran, în singura lui perioadă de angajat.

A treia diviziune a cărţii – A propos du style – este
consacrată stilului cioranian şi grupează, pe lângă cele
câteva eseuri risipite de Cioran prin diferite publicaţii – De
Vaugelas à Heidegger, L’agonie de la claret et autre texts –
şi alte exegeze semnate de Alain Paruit, Sanda Stolojan,
Edward W. Said, Ingrid Astier şi Constantin Zaharia. N-
am mai indicat titlul şi tema fiecărei dizertaţii, dar e greu
de crezut că fenomenul cioranian mai poate fi asumat com-
prehensiv în afara acestor poziţionări. Cea de a patra sec-
venţă a cărţii – Une pensée sans theorie – este consacrată
gândirii fără doctrină a lui Cioran şi reuneşte mai multe
texte selectate din scrierile lui Cioran, dar şi multe studii
fundamentale, semnate de C. Noica, Mircea Eliade,
Maurice Nadeau, François Mauriac, Claude Mauriac,
Gabriel Marcel. Mariana Sora, Peter Sloderdijk, Rachel
Mutin, Vincent Piednoir, Jean-Francois Gautier, Roger
Munier, Jerome Laurent şi Francois Chener. Sunt studii
elaborate după o îndelungată aplecare asupra lucrărilor
lui Cioran şi aduc un spor de înţelegere a disperărilor cio-
raniene.

A cincea diviziune a cărţii este consacrată portrete-
lor încrucişate – Portraits croises – şi adună la un loc mai
multe texte uitate, neincluse de Cioran în Exercices
d’admiration consacrate lui Mircea Eliade, lui Machiaveli
(prefaţa la ediţia din 1954 a Principelui), scrisoarea către
Vivi Vulcănescu despre profilul moral şi locul lui Mircea
Vulcănescu în cadrul generaţiei interbelice, un text mai
puţin cunoscut despre poetul Emil Botta şi un altul, din
noiembrie l990, despre Dinu Noica dar şi altele despre
Alain Bosquet, despre Armel Guerne, despre rabinul şi
filosoful Jacob Taubes, despre Becket, despre Leopardi,
despre Criştii lui George Apostu, despre Paul Valet, despre
pictorul german Nicolas de Stael şi despre filosoful Gabriel
Marcel. Tot în această secţiune mai găsim o scrisoare a lui
Cioran către Paul Celan împreună cu amintirile scepticu-
lui despre întâlnirile sale cu poetul, dar şi alte mărturii
care configurează portretul lui Cioran – semnate de Leon
Volovici, Matei Cazacu, Constantin Tacou, C. Noica,
Jeannine Worms, Alain Paruit, Fernando Savater,
Francois Feieto, Ricardo Paseyro, Norman Manea,
Michael Onfray, Louis Nucera, Clement Rosset, Francois
Bott, Fernando Savater şi Dieter Schlesak. 

Alcătuitorii ediţiei – Laurence Tacou şi Vincent
Piednoir – consacră o diviziune specială – Rythme et har-
monie – stilului cioranian şi reuneşte mai multe puncte de
vedere din care nu lipseşte însuşi Cioran cu câteva margi-
nalii la o poezie a lui Paul Valéry, completate, fireşte, cu
alte mărturii semnate de Salah Stetie, George Banu,
Sylvie Jaudeau şi Bruno de Cessole.

Foarte interesantă şi sporitoare în înţelesuri este şi
secţiunea a VII-A a cărţii, consacrate unor interviuri mai
noi, neincluse în volumul Entretiens apărut la Gallimard,
în l995, unde figurează interviurile luate lui Cioran de
Laurence Tacou, George Walter, George Banu, la care se
adaugă şi dialogul lui Norbert Dodile cu Simone Boué, pur-
tat după moartea lui Cioran. Ultima diviziune, a VIII-a,
adună, sub genericul Corespondance, scrisorile mai puţin
cunoscute, expediate de Cioran reputatului orientalist
Henry Corbin (2 scrisori), lui Alphonse Dupront (cel care,
ca director al Institutului Francez din Bucureşti i-a acor-
dat o bursă de studii în Franţa şi i-a menţinut-o chiar după
ce a aflat că nu-şi ţine promisiunea de a-şi da un doctorat
în filozofie – 3 scrisori), doamnei Genevieve Fondane, soţia
cunoscutului scriitor Barbu Fundoianu – plecat din
România şi lichidat în lagărul din Auschwitz (o scrisoare),
lui Gabriel Marcel (9 scrisori), academicianului Jean
Paulhan (o scrisoare), directorului Fundaţiei Bollinger, M.
Barrett (o scrisoare), poetului elveţian de limbă franceză
Armel Guerne (12 scrisori), omului de cultură român,
Octavian Vuia – fost student al lui Heidegger (2 scrisori),
filosofului spaniol Fernando Savater, traducătorul în spa-
niolă a lui Cioran (scrisori), lui Samuel Becket (2 scrisori),
dar şi corespondenţa încrucişată, punctuală, primită şi
expediată alternativ – purtată de Cioran cu poetul Patrice
Covo (2 scrisori primite şi 12 expediate), cu eseistul
Clement Rosset (l0 scrisori primite şi 5 expediate) şi cu
scriitorul Dieter Schlesak, care-a ales exilul în Germania
plecând din România (2 scrisori primite şi 6 expediate).

La toate acestea se mai adaugă scrisorile ocazionale
primite de Cioran de la pastorul dominican Marie-
Domenique Molinie (ll scrisori), de la Jules Supervielle (o
scrisoare), de la Jean Rostand (2 scrisori), de la Henry
Miller (2 scrisori), de la Saint-John Perse (o scrisoare), de
la Marguerite Yurcenar (3 scrisori), de la Ernst Junger (5
scrisori), de la Elie Viesel (o scrisoare), de la reputatul poet
Henri Michaux (o scrisoare) şi de la Paul Valet (o scrisoa-
re). 

Tot în această masivă lucrare, cititorul mai găseşte
şi corespondenţa lui Cioran cu familia, în anii de după răz-
boi, multe necunoscute cititorului român şi neincluse în
volumul editat de Editura Humanitas în l995 sub titlul
Scrisori către cei de-acasă. Nu mai spun că cele 44 de ilus-
traţii, care complinesc conţinutul volumului, ne furnizează
imaginea unui Cioran mai uman, mai viu şi mai apropiat
de condiţia obişnuită a omenescului. Se vede bine că edito-
rii au colaborat perfect cu deţinătorii arhivelor cioraniene,
cu Eleonora Cioran din Sibiu şi cu deţinătoarea testamen-
tară a arhivei rămasă de la scepticul cu rău de civilizaţie,
Biblioteca Jacques Doucet din Paris.

Şi mai conchidem, tot aşa, fugos şi esopic, că lucra-
rea este gândită după toate regulile lucrului bine gândit şi
bine înfăptuit. Se vede de departe că editorii au fost ani-
maţi de intenţia unei ontologii complete, care să adune la
un loc toate poziţionările risipite prin reviste. Vorbim de
intenţie, pentru că în fapt au rămas încă multe eseuri şi
mărturii în afara operaţiei de antologare. Mă gândesc,
bunăoară, la textele semnate de Didier Senecal, de Jean
d’Omersson, dar şi la scrisorile trimise de Cioran lui Mihai
Niculescu, Iosef Czapski, Constantin Amariu, George
Astaloş, Al Busuioceanu, Petru Comarnescu, Rez Pal şi,
probabil, încă destui neidentificaţi deocamdată. Noi înşine
am depistat şi publicat cele două scrisori adresate lui
Blaga şi pregătim un volum de corespondenţă inedită,
expediată de Cioran în diferite momente ale existenţei sale
retrase.

Se-nţelege că toate aceste absenţe nu scad valoarea
lucrării, care rămâne referenţială pentru oricine se arată
interesat de apelpisirile lui Cioran. O recomand cu căldu-
ră editorilor români în ideea unei versiuni româneşti. �
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După ce a fost decorat în ultimii ani de toate foruri-
le academice importante, cel mai tradus scriitor român (în
peste 20 de limbi străine) a primit titlul de Commandeur
de l’Ordre des Arts et des Lettres al Legiunii de Onoare,
distincţie înmânată de către doamna Karen Rispal,
Consilier Cultural al Ambasadei Franţei la New York.
L’Ordre des Arts et des Lettres a fost creat în 1957 de către
Ministrul francez al Culturii, cu scopul de a recompensa
persoanele care s-au distins prin creativitatea şi prin con-
tribuţia la promovarea artelor şi literelor. Ordinul include
trei ranguri: Cavaler (Chevalier), Ofiţer (Officier) şi cea
mai înaltă onoare, Comandant (Commandeur).

În discursul de acceptare a înaltului titlu, scriitorul
român a declarat: 

„Sunt fericit să primesc această distincţie în capitala
Dada a exilului, sub privirea înţeleaptă a Statuii
Libertăţii, oferită Americii de către aceeaşi naţiune care mă
onorează astăzi şi pe mine.

Este momentul potrivit, cred, să amintesc influenţa
culturală profundă pe care Franţa a avut-o asupra locului
unde m-am născut şi asupra formării mele, ospitalitatea cu
care a primit atâţia artişti, scriitori, oameni de ştiinţă,
politicieni şi intelectuali care au găsit în Franţa locul în
care au visat mereu să se exprime cu adevărat.

Revoluţia de la 1848 a fost iniţiată în România de
către studenţi în Franţa, ca să menţionez doar unul dintre
momentele istorice când România a beneficiat de modelul
oferit de sora ei mai mare.

Când marele nostru poet Fundoianu a părăsit
Bucureştiul pentru Paris în 1923, el a declarat că nu mai
poate trăi într-o colonie a culturii franceze, are nevoie să
trăiască în capitala ei. Astfel, a reuşit să se impună ca poet
şi filozof francez, cu numele de Benjamin Fondane, şi, cu
toate acestea, nu a putut evita Auschwitz-ul.

Multe nume mari ale literaturii, ştiinţei, artelor româneşti
au trăit la Paris şi au contribuit la patrimoniul creativităţii univer-
sale. Mă gândesc la sculptorul Constantin Brâncuşi, la compozito-
rul George Enescu şi la dramaturgul Eugen Ionescu. Cu toţii şi-au
găsit cuibul artistic în Franţa. Lista este lungă: Paul Celan, Emil
Cioran, Tristan Tzara, Gherasim Luca, Mircea Eliade, Traian
Vuia, Victor Brauner, Ştefan Lupaşcu şi mulţi, mulţi alţii.”

Norman Manea a părăsit România în 1986 şi s-a sta-
bilit în Statele Unite ale Americii unde a devenit scriitor în
rezidenţă şi profesor la mai multe universităţi americane,

inclusiv la Bard College din statul New York. Deşi trăieşte
la New York, continuă să scrie numai în limba română, pe
care o consideră patria sa. Membru al Academiei de Arte
din Berlin din 2006, Norman Manea este autorul a 22 de
volume de ficţiune şi eseuri. Printre numeroase onoruri
internaţionale, în SUA a primit bursele MacArthur şi
Guggenheim, Premiul The Literary Lion oferit de presti-
gioasa New York Public Library, precum şi Premiul The
National Jewish Book Award (1993), în Franţa Premiul
Medicis Etranger (2006) şi Premiul Literar Francine et
Antonie Bernheim (2009), iar în Italia Premiul
Internaţional pentru Literatură, Nonino (2002). În 2007, a
primit Ordinul Meritul Cultural în rang de Comandor de
la Preşedintele României şi, în 2008, a primit titlul de
Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Bucureşti şi
Babeş-Bolyai din Cluj. 

Heinrich Boll, Laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură, care a promovat prima traducere şi apariţie
semnată de Norman Manea în Europa de Vest, scria în
1993 : „Nu am nicio îndoială că Norman Manea este unul
dintre autorii care merită pe deplin să fie cunoscuţi în
întreaga lume.”

Orhan Pamuk (Laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură) despre Norman Manea: „Prin talentul şi crea-
tivitatea sa, [Norman Manea] este unul dintre Marii
Români.”

Imagine: Norman Manea. Credit foto: Don Hamerman.
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Norman Manea a primit prestigioasa distincţie franceză 
Ordre des Arts et des Lettres cu titlul de Commandeur

ICR New York, 22 aprilie 2010: În cadrul unei ceremonii oficiale găzduite de Serviciile Culturale
ale Ambasadei Franţei la New York în 12 aprilie 2010, Norman Manea a primit prestigioasa dis-
tincţie franceză Ordre des Arts et des Lettres cu titlul de Commandeur. 

EMIL CIORAN


