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Putini dintre scriitorii români exilali, dacà nu
cumva nici unul n-a tràit mai dramatic, mai poetic si
continuu, tristetea dezrâdàcinàrii for[ate, precum
Vintilà Horia. Jurnalul, original si cu sens intitulat,
ca si toatà literatura constituità în trilogia valoricà
îmi sustin afirmaçia. Conçinutul lor e animat unirar
psihologic pe axa aceluiaçi sentiment legat de
geografia natalà, în trei mari momente ale istoriei ei,
anticà, medievalà si contemporanà. Nimic artificial
în tràire, totul este profund natural, de aceea impre-
sionant si credibil. Însà critica noastrà literarà de
dupà 1990, cînd era posibilà aducerea acasà a lui
Vintilà Horia, omul, care exista încà, cu tot cu opera
sa, cu o singularà, abia consideratà exceptie, a fost
surdà la acest fenomen literar cu fond românesc,
scris în limbi europene. Ametiçi pînà la inconstientà
de vîntul demistificàrii, criticii tineri tindeau sà pul-
verizeze suportul valoric al istoriei literaturii noas-
tre, ca si cum literatura actualà si ei ar fi fost
începutul. Din fericire, acest curent nociv aproape cà
s-a stins. Chiar dacà sporadic, oricum, luciditatea
încearcà sà stopeze inconstientul gest suicidar, de
vreme ce, ca sà fiu în subiect, avem semne cà, cel
putin Vintilà Horia începe sà fie asezat la locul lui,
între marii scriitori români afirma[i în exil. Dupà
articole disparate, apar volume. Mai întîi au fost tra-
ducerile. Repede, ca si cum ar fi fost pregàtite, la
Editura,,Europa" din Craiova, între 1990 gi 1993, a
apàrut trilogia tradusà de Ileana si Mihai Cantuniari,
padal revàzutà de autor. Fàrà ecoul cuvenit, la Cluj,
în 2001, Crengula Gânscà si-a publicat teza de doc-
torat, Vintild Horia. Al zecelea cerc. în ZO0Z,
Marilena Rotaru publica Întoarcerea lui Vintild
Horia, o carte aproape necunoscutà în teritoriul cul-
tural din marile centre universitare. Universitarul
timisorean Pompiliu Cràciunescu tipàrea, în 2008,

30

a

1.

a.

p

e

p

d
d
ri
r(

n
ai

b

IT

al

d
lv

D

tr
u,

P

fz

ir
rC

1r
Ir
Jt
tC

d

Jt
în

in
iti
pr

in

dr

în
aI
tir
r-i

D
m
în

ar

C

VI.NTILÀ HORIA
INTR.O NOUA

IiNTERPRETARE
Elvira SOROHAN

Vintild Horia, translittérature et réalité, tradusà
acum în româneste, Vintild Horia: transliteraturd si
realitate, scoasà la Ed. Curtea Veche, în 2011, cu o
prefaçà de Basarab Nicolescu, din a càrui gcoalà çi
limbaj hermeneutic descinde tînàrul autor. Prefata
este a unui intelectual care, dincolo de întîlniri gi

corespondentà, îsi recunoaste afinitàçile cu gîndirea
lui Vintilà Horia qi dimpreunà cu acesta apropierea
de filosofia incertitudinii elaboratà de Heisenberg.
Nu e întîmplàtor cà, nu o datà, în cartea sa, Pompiliu
Cràciunescu va interpreta pagini din literatura scri-
itorului român, fixat în mediu hispanic, prin prisma
acestei apropieri, uzînd de tehnica riguroasà a

citatelor convingàtoare. Este exact ceea ce
motiveazà recomandarea generoasà din prefaçà:

,,Rigoarea, finetea si umanismul scrisului lui
Pompiliu Cràciunescu, sprrjinite pe o profundà
cunoastere a metodologiei transdisciplinare, permit
revelarea unui Vintilà Horia necunoscut". Si nu e
singura frazâ de recomandare a meritelor càrtii,
scrisà într-un limbaj marcat de o specialà orientare
filosoficà si çtiinçificà. Sigur, nu i-a fost usor lui
Pompiliu Cràciunescu, intelectual de formatie liter-
arà specializatà, sà se apropie de opera fizicianului
Niels Bohr, ale càrui idei privind legea de comple-
mentaritate intrà în discursul interior, gîndit de per-
sonajele lui Vintilà Horia. În schimb, s-a putur initia,
atît cît i-a fost necesar, cum hermeneutica prozelor
trilogiei o confirmà, prin lecturi directe, ori indi-
recte, din opera lui Stefan Lupascu, Werner
Heisenberg, René Guénon, spre a recunoaste ecoul
lor în substanta operelor lui Vintilà Horia. Cît
priveste opera ultimà a lui Heisenberg, Cràciunescu
se îndoiegte de faptul cà Vintilà Horia ar fi purur s-o
citeascà, însà era la curent ,,cu viziunea globalà" a
fizicianului gerrnan, recunoscuf ca filosof al stiinçei,
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ituulultliiûrr i- :,;*;nicii cuantice, pe care scriitorul român
,,iirii :T:a;:-: :ersonal la München. În gîndirea person-

.iüünurr,rf i:*-iie poiitic în pustiul Bàràganului, cum se

poateur\r\rrpruzaln3o§rlr-\peBue,r\»:v\§§\\\\
ecouri din gîndirea savantului gerrnan, care ,,dis-

pune regiunile de realitate - definite ca ansambluri

de «conexiuni nomologice, - în trei niveluri
diferite: fizica clasicà, cuanticà 9i psihicul, expe-

rien[ele de cunoa;tere (filosofie' politicà, artà,

religie)", conchide Pompiliu Cràciunescu. Iar dacà

mergem direct la textul romanului, se pot antologa,

acoperind pagini întregi, extrase din jurnalul

bàtrînului filosof Diaconu, mort într-o colibà, rezu-

mate ale ideilor lui Bohr gi Heisenberg, si teoria

acestuia din urmà privind ,,principiul de incertitu-

dine". Întrucît invocà întîlnirea cu Heisenberg la

München, fàrà îndoialà, în autorul jurnalului lui

Diaconu s-a proiectat Vintilà Horia însuqi.

Jounul d'un paysan du Danube, publicat de

Vintilà Horia la Paris, în 1966, nu face parte din

trilogie, însà fàrà el nu poti înçelege deplin substrat-

ul ei psihologic qi implicarea adînc auctorialà'

Pentru el, ,jurnalul reprezintà o dedublare... este un

fapt al noptii, un vis în stare de veghe, ca orice

incursiune artisticà. Acest jurnal, echivalent al

romanelor mele, este un jurnal nocturn", zilele

aparçinînd altor preocupàri din epoca madrilenà.

Însà un ,,echivalent al romanelor". Pentru cititor,

Jurnalul este un nexus sau legenda care le explicà pe

toate. Pentru cine vrea sà înteleagà opera beletristicà

a acestui scriitor, lectura trebuie sà înceapà cu

Jurnalul. A plecat de la acest text confesiv si s-a

întors la el Pompiliu Cràciunescu. Este în cartea sa,

indiferent ce operà discutà, o foarte frecventà trim-

itere, cu citate explicative, la Jurnal, chiar de la
prima paginà. Obligîndu-se unor astfel de citate,

interpretul ne avertizeazà asupra semnificatiei cardi-

nale a confesiunii scrisà cu emotia exilatului nicio-

datà vindecat de dorul tàrii natale, recuperatà afectiv

în amintire. Prin numeroasele fraze cu valoare de

apoftegmà, confesiunea iese din aria strict subiec-

tivà, capàtà caracter transtemporal, vizînd si istoria

viitorului. Vorbind de nobletea tàranului de la
Dunàre, màrturise;te vaticinar: ,,el reprezintà pentru

mine omul viitorului, acela în care cel ce a fost îl
întîlneste pe cel ce va fi, într-un spaliu-timp non-

euclidian". Vintilà Horia pàstreazâ în subtext

arhetipul fàranului danubian reprezentat de modelul

dacic, respingînd definiçia din Larousse.

Respingerea este un gest de apàrare menit sà

recunoascà doar arhetipul originar din cartea lui
§:'ss,-sts,§rs\sar.r\arrrrtlp\\sr,sss({arr.\"sru\(s
La Fontaine într-o fabulà. în timpul împàratului

Marc-Aureliu, filosof stoic, ne spune iegenda, un

çàran din zona Danubiului germanic a venit, cu un

exceptional discurs açvzatol, în fa§a senatului de la

Roma, spre a se plînge de ocupanli. Trimi!înd la

acest model originar al inteligenlei nctrucate 9i al

bàrbàliei demne, aflàm noima alegerii fàcute de

Vintilà Horia pentru titluJ Jurnalulul si înlelesul lui

adînc acuzator. Poate altàdatà vom avea prilejui sà-l

prezentàm în detaliu, asteptînd si traducerea în

limba în care a fost gîndit. Consideratiile etnopsiho-

logice despre poporul român ,,o specie de Iov colec-

tiv personificat", martirizat, fiind ,,poporul de rezis-

ten!à", sabotat de istorie, permanente parcà nicio-

datà mai resimlite ca acum, î1 aseazà pe Vintilà

Horia în seria marilor no;tri etnologi. Jurnalul este

opera unei suferinte individuale dizolvatà în sufer-

inça colectivà a românilor sub comunism. Dar, cum

se vecle, observatia transgreseazà, înapoi si înainte,

momentul 1966.

Meritul de duratà al càrçii lui Pompiliu

Cràciunescu, vàzutà în comparalie cu tot ce s-a scris

la noi pe subiect, stà în perspectiva originalà din

care întreprinde hermeneutica ,, trilogiei exiluiui"'

,,Exil ;i transgresiune" este si capitolul cel mai întins

al volumului, avînd peste o sutà de pagini. Desigur,

nu spatiul decide valoarea, ci ceea ce se spune, si în

ce termeni, despre universul romanesc al trilogiei ce

trebuie citità mereu în palimpsest. Exegetul salvase

ceva din obsedanta triste(e a exilului, în capitolul

prim, ,,Portret în miscare", concluzionînd cà ade-

vàrata patrie a lui Vintilà Horia este ,,patria spiritu-

lui", opera plasîndu-l în rîndul ,,valorilor imuabile

ale spiritului gi ale gra{iei", valori ce depàsesc

graniçele literaturii. De aici perspectiva transdisci-

plinarà a interpretàrii, perspectivà si metodà de lucru

ce nu sînt la îndemîna oricui, dar sînt, se vede, la

îndemîna tui Pompiliu Cràciunescu. Avem, deci, de

a face cu o operà ce se refuzâ universului închis,

redus la biografia personajului care, un meditativ

fiind, dezvoltà o gîndire adîncà asupra raporturilor

fïin[ei cu imensitatea cosmicà si cu Dumnezeu,

sus[inutà cu invocatii livre,sti directe ale filosofiior 9i

oamenilor de çtiinçà contemporani. Asa se va întîm-
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pla cel putin în ultima carte a trilogiei, un text con-
struit în oglindà, sugerînd repetabilul în istorie.

Trilogia se deschide în 1960 ct Dieu est né en
exil (Dumnezeu s-a ndsxcut în exil), roman consa-
crat valoric prin premiul Goncourt. Al doilea roman
este , cel putin partial, o replicà, de facturà psihicà,
imediatà, la scandalul provocat de adversari pentru
decernarea premiului amintit, vinovati de argumente
si inventate si extraliterare. Acest al doilea roman al
descurajàrii temporare, literaturizate ca evocare
istoricà, apàrea în 1961, sub titlul expresiv, Le
chevalier de la résignation (Cavalerul resemndrii).
La o distanlà în timp, în 1983, trilogia a fosr comple-
tatà cu un roman de mare substantà filosoficà,
Persécutez Boèce (Prigoniti-l pe Boeçiu), tradus în
1993 sub titlul mai mult sau mai putin potrivit
Salvarea de ostrogoti. Titlul original trebuia pàstrat
întrucît imperativul sunà ca o teribilà, amarà ironie.
Pe pagini întregi, filosofia istoriei alterneazà cu
filosofia existentei, în general si în particular.
Dialogînd între ele , càrçile se completeazà reciproc
prin variatii pe aceeasi temà. Aceste trei romane
dezvoltà, nuantat, diverse forme de exil, stare
obsedantà ce nu l-a pàràsit nici odatà pe scriitorul
român. Ele, càrtile, considerà exegetui, se constituie
programatic într-o ,,unitate deschisd, pusà în luminà
de circulatia de sens între nivelul romanesc si
nivelul metaliterar". Esti ceea ce scrii, spune Vintilà
Horia. Cum considerà interpretul, starea amintità a
fost un ,,Catalizator existential si cognitiv - sfîsiere si
desteptare, cunoastere si eliberare - exilul se doreste
a fi «loc fàrà loc» care dà nastere unei noi metafizici,
mai mult, unei noi viziuni asupra lumii.
Esentialemente transgresivà - într-un sens ale càrui
valente vor fi làmurite - aceastà viziune nu înseam-
nà deloc negarea realitàtii, ci dimpotrivà: a transgre-
sa nu înseamnà a distruge sau a uita, ci a integra". În
plus, în literatura lui Vintilà Horia existà o legàturà si
nu o rupturà între trecut si viitor, omul contemporan
se proiecteazà în alterità[i existente în trecut, cînd
esenta lor si contextul se aseamànà. Deçi au trecut
pnn schimbàri radicale, cei trei protagonisti ai
romanelor, Ovidiu, Radu-Negru si Toma Singuran
(antichitate, evul mediu si contemporaneitate),
reprezintà tipul uman al lucidului, sacrificat pentru
cà a ales sà tràiascà în si contra vremurilor opresive.

Intr-o cotare sinteticà, exegetul rezumà romanul
Dwnnezeu s-a ndscut în exil, prin cele douà idei
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esentiale ce orienteazà discursul:,,supliciile exilului"
si ,,autorevelatia" ca acceptare a monoteismului.
,,Jurnalul lui Ovidiu la Tomis" va fi scris, ca retrâire,
iaràgi si iarà;i, pînà ia capàtul vietii scriitorului, în
Journal d'un paysan du Danube. Însà tristetea exilu-
lui, care macinà personajul, prevaleazà asupra con-
vertirii, desi aceastà schimbare calitativà radicalà
(metanoia), pare sà recupereze ràzbunàtor dominan-
ta, pedepsindu-l pe cel ce i-a cauzat dezràdàcinarea.
Augustus e în fond un simbol, el reprezintà o lume
situatà în orice moment al istoriei care se repetà, dacà
nu întocmai, oricum asemànàtor. Nu o datà, în acest
studiu, ni se spune cà ,,Vintilà Horia este scribul
dramei existentiale a omului aflat sub influenfa isto-
riei, dar dincolo de istorie" qi cà sacrul e o ,,putere
însufletitoare". Ovidiu tràieste alàturi de grecul
Theodor emotia ,,naçterii lui Mesia" în exil si, mai
mult, împàrtàseste altora emo(ia. Dacà discursul
romanului capàtà în ultima lui parte o ,,aurà metafiz-
icà", asa cum o percepe lectura fàcutà de Pompiliu
Cràciunescu, atunci în aceeasi parte a discursului
intrà çi uimirile aderente ale lui Ovidiu la doctrina
nemuririi sufletului semànatà de Zamolxis în cred-
inta monoteistà a tàranului de la Dunàrea dacicà.
Ràsunetul romanului a fost atît de mare - nu stim cît
datorat intrigilor politice legate de premiere - încît a
fost repede tradus în aproape douàzeci de timbi. S-a
si scris muit despre el, pînà la a se face studii com-
paratiste. Înffucît Pompiliu Cràciunescu a parcurs
studiul semnat de Ute Heidmann, cea care comparà
trei autori citindu-l pe Ovidiu (Vintilà Horia, David
Malouf çi Christoph Ransmayr), ne-ar fi interesat
concluzia privitoare la meritele scriitorului român.
Mai ales cà, pentru Vintilà Horia, jurnalul apocrif al
poetului exilat are semnificatia unei renasteri prin
sine însusi, o autotranscendere, posibilà prin nasterea
Fiului Omului.

Actiunea celei de a doua pàrti a trilogiei,
Cavalerul resemniirii este plasatà în nefericita
Valahie medievalà si în misterioasa Venetie, unde
Radu-Negru s-a dus sà caute sprijin antiotoman.
Dintru început, Pompiliu Cràciunescu procedeazà la
o interpretare a textului prin el însusi, prin ele-
mentele de paratext cu care autorul îsi escorteazà, în
final, micul sàu roman de aventurà istoricà, esuatà
temporar si mereu luatà de la început. Asa cum a fost
si pare sà he încà istoria noastrà. Apelez si eu la
aceastà ,,Notà finalà" cu dublà functie. Cea dintîi se
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rum:-,-.i À îraze ce vor sà fie un adjuvant pentru
ir:r-:ir: :;l care trebuie sà înçeleagà semnificatia
rîLT:,,i:=pÙrê1à nu prea adînc ascunsà în transparenta

.::iunri. Ca si Dumne zeü s-a ndscut în exil, aceastà

carte

,,Este la fel de contemporanà ca si cealaltà, în

pofida cadrului ei istoric". Cu alte cuvinte, Vintilà
Horia îgi îndeamnà cititorul sà aducà totul aici si

acum, sà punà totul ,,1a timpul prezent". Cea de a

doua functie este aceea de màrturie sinteticà. ,,Eu sînt

càrtile mele. Restul e literaturà" este fraza emblemat-

icà de pus pe poarta de intrare în opera lui Vintilà
Horia. Urmàrit cu pericol de moarte de spionii celor

care î1 îngealà promitîndu-i cu viclenie sprrjinul, trà-

dat de compatrioli vînduli turcilor, Radu-Negru se

pierde, liber, în codrii protectori ai Valahiei.
Evocarea simbolicà pare sà se sprijine pe jertfa
prometeicà, invocatà la un moment dat. Bine citità si

bine interpretatà, cartea este valorificatà de exeget

pentru semnificaliile ei privind filosofia istoriei,

asumatà de Vintilà Horia în manierà stoicà.

Pentru discursul lui transistoric, cel de al treilea

roman al trilogiei, PrigoniçiJ pe Boetiu, Pompiliu
Cràciunescu îl în{elege corect drept ,,ilustrarea exem-

plarà a convingerii lui Vintilà Horia cà literatura nu

este o activitate oarecare, ci o tehnicd de cumtttstere

din aceeasi categorie cu fizica, bilogia, astronomia,

psihologia sau pictura". Bineînçeles, particularizatà

în formà de mijloacele çi retorica specifice. Acesta
este romanul, conceput ca jumal scris la persoana a

treia, despre un jurnal scris la persoana întîi, unde

sînt implicate cele mai multe fraze filosofice trimise
la sursele lor livresti. Pe urmele lor a trebuit sà

meargà gi exegetul. Aici gàseste Pompiliu
Cràciunescu terenul potrivit si motivatia termenului
din titlul câ4ii, transliteralura. Într-o medita[ie a lui
Toma Singuran apare cu toatà claritatea extinderea

teoriei complementaritàtii din fizicà la fenomene

sociale gi politice. Ceea ce percepe gînditorul nu
cunosc conducàtorii, ,,de aceea societàtile sînt prost
conduse". Aici este si cheia romanuiui, gàsità de

exeget, ceea ce duce la în{elegerea consecin{elor.

Prima consecinçà, ca problemà fundamentalà, e soar-

ta intelectualului în totalitarism, de aceea cartea se

înrudegte par§ial cu jurnalele de închisoare publicate
la noi în ultimele decenii. Chiar situaçia de început,
pàràsirea deçinutului politic într-o garà, làsat sà se

descurce cu nimic si supravegherea permanentà de
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càtre un viclean securist, este cvasisimiiarà cu

deschiderea confesiunii lui Florin Constantin
Pavlovici, intitulatà Frica çi pînda. De asemenea, în

schemà, labu\alra càr!ù amïn\.eç\"e mu\t ùe ùrama

românilor exilaçi în pustiul Bàràganului.
Protagonistul, Toma Singuran, va gàsi, va citi si va

cita din.iurnalul manuscris al gînditorului Diaconu,

mort în coliba pe care Toma însusi o va locui prote-

jînd manuscrisul înaintasului. Din tot ce gîndeste si

povesteste Toma, cu aparente discontinuitàti, se con-

stituie într-un discurs acuzator împotriva puterii

totalitare, aceeaçi temàtoare de primcjdia valoricà a

noocratiei în istoria tuturor timpurilor. Partea a doua

a romanului îi are ca personaj pe Boetius. Acuzat de

Teodoric ostrogotul cà ar fi complotat împotriva put-

erii cuceritorilor, Boetius, cel care împàcase filosofia
lui Platon cu cea a lui Aristotel, este întemnitat si

executat, fàrà sà fi abdicat de la convingerile lui.

Existenta lui exemplarà îl va determina pe

Dromichete sà-i apere opera làsatà în manuscris.

Bàtrînul gînditor Diaconu, Toma si Boetius au avut

aceeaEi soartà. De aici dimensiunea transistoricà

analizatà de Pompiliu Cràciunescu în termenii la care

opera l-a obligat.
Ultimul capitol al càrfii exegetului timisorean

completeazà interpretarea totalà cu alte opere ce ies

în afara trilogiei, ca tematicà, dar prin consecventa

implicatà în idei, ele fac parte din aceeaçi constelatie

în care elementele constitutive îsi ràspund subtil. De

multe ori, Pompiliu Cràciunescu se înalçà, cu ter-

menii hermeneuticii sale, atît de sus deasupra gi

numai aparent în afara textului, de unde capteazà

sensurile esen[iale, încît te obligà sâ citeçti operele ca

sà pricepi si sà accepçi interpretarea. Se practicà,

deci, un gen de criticà antrenantà ce làrgeste orizon-
tul cititoruiui. În seria încà insuficientà a studiilor
românegti axate pe opera lui Vintilà Horia, cartea lui
Pompiiiu Cràciunescu le depàçe;te valoric prin ideea

constructoare a exegezei: literatura cale de

cunoastere complementarà stiintelor. Astfel este

pusà în luminà modernitatea, nu mai puçin poeticà, a

operei lui Vintilà Horia. Este opera ce transgreseazà

atît hotarele spirituale ale patriei natale, cît si
graniçele de limbà ale patriei franceze temporar
adoptive.
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