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Gheorghe Grigurcu:
Jocul de-a identitatea

Barbu Cioculescu:
Caragiale, leneşul

C.D. Zeletin:
Carte poştală pentru D. Iov

Constantin Mateescu:
Lenin în galantar

Simona Vasilache:
Caragiale şi moartea

Alex. Ştefănescu:
Cum e să fii femeie?

Pavel Şuşară: Iată un artist –
Mihai Olos

Nicolae Prelipceanu:
Un copac

Mihai Olos – Cititorul



Acolada nr. 5 - mai 201222

VINTILĂ HORIA – Transliteratură şi realitate
Reintegrarea în cultura, în literatura română a

scriitorilor care, după cel de al doilea război mondial, au
ales drumul înstrăinării, prevăzători în a nu intra sub regimul
dictaturii proletariatului, de sorginte sovietică, se face azi
destul de lent, în ciuda faptului că aproape toţi aceştia şi-au
arătat, după 89, disponibilitatea şi mai ales dorinţa de a se
întoarce în matca existenţială a ţării lor de baştină. Vintilă
Horia a fost şi el unul dintre cei care, dorind să revină pe
meleagurile natale, a tot amânat momentul, mai ales de
teama unei noi, posibile, capcane, pentru că nimeni dintre
oficialităţi nu-i garanta anularea acelei condamnări, din
anii ’50, pronunţată împotriva lui, în contumacie, ca element
duşmănos democraţiei populare. S-a stins din viaţă, în aprilie
1992, în Spania, patria sa adoptivă, ducând în suflet
regretul de a nu se putea odihni pentru vecie în pământul
strămoşilor săi.

În răstimpul de după evenimentele acelui
decembrie revoluţionar în care ne-am redobândit (cel puţin
virtual) libertatea spirituală, operele sale au început a fi
traduse, cu prioritate romanul Dumnezeu s-a născut în exil,
pentru care, în 1960, i s-a atribuit Premiul Goncourt,
nedecernat însă de facto niciodată, sub presiunile abuzive
făcute de guvernanţii României de atunci. Între timp a
apărut în întregime, în limba română, trilogia exilului (din
care mai fac parte Cavalerul resemnării, 1961 şi Prigoniţi-l pe
Boeţiu, 1983), cea care şi constituie turnanta ideatică a
studiului elaborat de Pompiliu Crăciunescu asupra întregii
creaţii a acestuia: Vintilă Horia – Transliteratură şi realitate
(Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2011. Traducere din
limba franceză de Olimpia Coroamă) reprezentând
versiunea românească a volumului Vintilă Horia,
translitterature et realité, apărut în Franţa în 2008 (Până
în prezent asupra personalităţii lui Horia Vintilă s-au aplecat,
cu amplitudine, Marilena Rotaru, Georgeta Orian – autoare
a două volume analitice – şi, de ultimă oră, studiul privitor
la începuturile exilului anticomunist ale scriitorului, datorat
eminentului cercetător al literaturii diasporei noastre,
Nicolae Florescu, într-un serial din revista Acolada).

Pentru Pompiliu Crăciunescu, Vintilă Horia este
„una dintre conştiinţele cele mai treze ale secolului XX”,
„căutător de adevăr”, a cărui operă se dovedeşte a fi – şi
studiul critic îşi propune să demonstreze tocmai acest fapt
– „o ireductibilă mărturie transtemporală”, într-o ecuaţie
ce are ca vectori esenţiali omul şi cunoaşterea. „Ancorat
în epoca sa – precizează încă de la început Pompiliu
Crăciunescu – dar trăind împotriva timpului său de «sfârşit
de ciclu» – Vintilă Horia, gânditor transgresiv care s-a
recreat în mai multe limbi, este un scriitor a cărui operă,
adevărat cosmos în expansiune, va ilumina acest mileniu
printr-o puternică opoziţie metafizică la nominalismul care
pustieşte şi macină cultura contemporană”, numit, ca într-
un verdict autoritar, de către Aquilino Duque (citat în
lucrare): „el anti-Eco de la literatura”.

Vintilă Horia scrie o operă literară în care „omul
aleargă către propria pierzanie”, urmărit în subiecte de o
nespusă bogăţie de abordări (politice, scientiste, religioase
etc.) ce se revelează în „traversarea-includere a
cunoştinţelor constituite”, ea devenind astfel
transliteratură, dezvoltându-se într-un permanent exerciţiu
transdisciplinar asupra înţelegerii lumii, într-o „nouă
metafizică”, ceea ce face ca demersul însuşi să devină
transgresiv („a transgresa nu înseamnă a distruge sau a
uita, ci a integra”). Sub semnul acestei perspective se
desfăşoară întreaga cercetare a lui Pompiliu Crăciunescu.
Domnia sa nu face, în sensul strict al cuvântului, o analiză
(în orice caz nu una de tip tradiţional) a operei lui Vintilă
Horia ci procedează la un comentariu al ei, la o interpretare
ideatică a multiplelor faţete polivalente de înţelegere şi
interpretare a lumii, pe care autorul trilogiei exilului
(prezente şi în celelalte romane ale sale) le pune în
conexiuni de un inedit angajament epic.

Mai întâi se face o succintă dar absolut necesară
parcurgere, în datele sale esenţiale, a biografiei lui Vintilă
Horia, recapitulând atmosfera cultural-politică a anilor
interbelici în care se iveşte ca autor cu o remarcabilă
activitate publicistică dar şi cu volume de poezie şi proză,
lansându-se într-un început de carieră diplomatică,
încheiată definitiv şi brutal, odată cu sfârşitul războiului,
ceea ce va determina hotărârea lui de a nu reveni în ţară,
conturându-se în aceste condiţii o a doua etapă a creaţiei
sale, pe meleaguri străine. O intensă activitate publicistică,
desfăşurată în Argentina şi apoi în Spania, vizează
complexitatea fenomenului cultural al secolului al XX-lea,
semnatarul articolelor căutând a statua „componenta
cognitivă a creaţiei literare”, în special a romanului.

 „Transdisciplinară avant la lettre, gândirea lui
Vintilă Horia – hrănită de la început de o solidă cultură
franceză şi, în egală măsură, de o fertilă viziune
transculturală – notează Pompiliu Crăciunescu – anunţă
deja, în cele două cărţi ale acestei etape”  – E vorba, în
primul rând, de monumentala lucrare de sinteză
Introduccion a la literatura del siglo XX (Ensoyo de
epistemologia literaria) – „text esenţial (...) ce demonstrează
o concepţie foarte actuală în ceea ce priveşte unitatea
cunoaşterii umane prin creaţia literară”.

Anul naturalizării sale în Spania (1972) marchează
şi începutul unei cu totul remarcabile cariere universitare
(la Şcoala Oficială de Jurnalism, devenită ulterior Facultatea
de Ştiinţe ale Informaţiei, în cadrul Universităţii

drept „ghid în propria sa călătorie, călătorie mântuitoare”,
care urmează toate „etapele tradiţiei sacre: exodul, deşertul,
Pământul Făgăduinţei”, în speţă aici: „exilul, căutarea,
revelaţia (de sine şi prin aceasta, a divinităţii”. În plus,
Dumnezeu s-a născut în exil este un text care „debordează
de metafore culturale, foarte bogate”, fiind astfel „punerea
în operă a unei viziuni a lumii focalizate pe re-crearea
Omului în lumina «metafizicii experimentale» (...) în lumina
misterului ireductibil pe care el îl întrupează”.

Celălalt roman al trilogiei, Cavalerul resemnării
– având în centrul său figura principelui Radu-Negru, cu
călătoria acestuia la Veneţia – angajează „două niveluri de
realitate: cel al exteriorităţii spaţio-temporale, bântuită de
turci, şi cel al interiorităţii, bântuită de tensiunea

Complutense), impunându-se ca
o personalitate novatoare în
disciplina literaturii comparate.
Viziune pe care se structurează,
de fapt, toate romanele sale.
„Cunoaşterea indiviză – spune
Pompliliu Crăciuneascu – cheia
de boltă a somptuosului cosmos
romanesc al lui Vintilă Horia,
focalizează omul indiviz, care
trebuie să fie omul viitorului,
dincolo de adevărul pulverizat
din ziua de azi ce ne împinge pe
cărări mişcătoare şi fără de
sfârşit (...) Vintilă Horia caută
adevărul sacrului, emblemă
majoră a omului indiviz, nu
numai în vălurile mitului şi feţele
artei, ci, de asemenea, în
universul dezvăluit de fizica
particulelor, indicând punctele
adesea uimitoare care leagă
vizibilul de invizibil. O astfel de
căutare echivalează cu căutarea
completudinii, adică a unui nivel al Realităţii în care raţiunea
discursivă (la rasion raisonnante) şi spiritul se îmbină fără
încetare./ Este vorba de o căutare infinită şi transliterară”.

Pompiliu Crăciunescu nu se arată preocupat de
dinamica factologiei propriu-zise a epicii decât în măsura
în care pe aceasta se poate clădi, edifica, o dinamică a
ideaticii, exegetul fiind preocupat a demonstra noutatea
pe care o aduce prozatorul în conceperea romanului
(romanelor) sale, ca „viziune esenţialmente transgresivă”,
cunoaşterea fiind o „înaintare prin, peste şi dincolo de toate
nivelurile de Realitate, de cunoştinţe şi creaţie”. Se află în
aceasta o „convingere transdisciplinară”, ce face să
transpară „adâncimile spirituale ale cunoaşterii umane”.
E o provocare, zice Pompiliu Crăciunescu, la care el
răspunde cu prisosinţă, demonstrând şi numind toate
mecanismele intime ale acestui complex ideatic pe care îl
pune în mişcare Vintilă Horia. E o exegeză ce devine ea
însăşi transgresivă, ce se aşează pe „calea regală” a
transdisciplinarităţii, pe care o elogia în prefaţa sa Basarab
Nicolescu: „Rigoarea, fineţea şi umanismul scrisului lui
Pompiliu Crăciuneascu, sprijinite pe o profundă cunoaştere
a metodologiei transdisciplinare, permit revelarea unui
Vintilă Horia necunoscut până acum: apofatismul artei
reuneşte apofatismul mistic şi apofatismul ştiinţific, într-
un univers constituind o punte între ştiinţă şi gnoză, graţie
ternarului iubire-cunoaştere-revelaţie. Vintilă Horia ne
apare astfel ca un mare profet al resurecţiei sacrului”.

Bazându-se, înainte de toate, pe constatarea că
proza lui Vintilă Horia, cărţile acestuia, nu reprezintă
altceva decât „reflectarea fidelă a evoluţiei sale intime”,
exegetul ajunge, inevitabil, la concluzia că acest scriitor,
prin opera sa, ilustrează şi demonstrează deopotrivă faptul
că „adevărata sa patrie este aceea a spiritului”. Pentru el,
zice Pompiliu Crăciunescu, „a fi exilat nu înseamnă numai
a trăi în afara centrului-origine ci, de asemenea, a (re)crea
un centru la încrucişarea a două lumi, interioară şi
exterioară”. Căci, în acepţiunea lui Horia Vintilă a crea
înseamnă, mai presus de orice, „a evada din orice formă de
exil”. Pentru Ovidiu – marele înstrăinat de la Tomis – eroul
romanului Dumnezeu s-a născut în exil, exilul  a fost „nu
numai coborârea sa în infern, ci şi sfârşitul acestei ispăşiri”,
prozatorul oferindu-ne în acelaşi timp romanul „supliciilor”
exilului dar şi acela al „autorevelaţiei” exilatului. Din acest
punct de vedere, romanul constituie – argumentează
Pompiliu Crăciunescu – „paradigma călătoriei interioare,
la un nivel dublu: cel al autorului însuşi (...) şi cel al omului
din toate timpurile”, Vintilă Horia luându-şi personajul

ireductibilă temporal–etern”. Fără a fi un roman istoric,
Cavalerul resemnării aduce în prim plan drama existenţială
a omului aflat „sub influenţa istoriei, dar dincolo de istorie”,
Vintilă Horia înălţând individul „pe planul transindividual,
acolo unde numai esenţa omenescului survine”. Mergând
pe firul interpretării ideatice a factologiei romanului,
Pompiliu Crăciunescu îşi conduce analiza spre concluzia
că avem de-a face cu „un roman de questă filosofică în
care ucenicia libertăţii şi învăţarea morţii merg împreună.
Oricât de paradoxal ar fi, exilul – incursiune în afara
spaţiului de matrice şi proiecţie în afara sinelui – se
dovedeşte o excepţională cale de autocunoaştere”.

Prigoniţi-l pe Boeţiu, urmând la peste două decenii
după celelalte două, se constituie – ne spune Pompiliu
Crăciunescu – în „axa focală” a trilogiei. Prin el, Vintilă
Horia face demonstraţie că „literatura nu este o activitate
oarecare, ci o tehnică de cunoaştere din aceeaşi categorie
cu fizica, biologia, astronomia, psihologia sau pictura”,
romancierul concepând aici „o adevărată viziune
transgresivă a lumii; o viziune unde literatura, ştiinţa,
filosofia, teologia etc. converg spre un singur şi acelaşi
scop: înţelegerea acestei lumi care este a noastră. Trecând
prin edificarea fiinţei, calea cunoaşterii preconizată în
romanul Prigoniţi-l pe Boeţiu, implică povestea fără vârstă
a fiinţei”, autorul având în vedere „o nouă metafizică”
capabilă a ilumina „Subiectul”, ca „fiinţă umană ca atare,
fagocitată de progresul cunoştinţelor şi de tirania
exclusivismului determinist” – un roman, deci, cu „o
ireductibilă dimensiune transliterară”.

Studiul aplicat asupra operei romaneşti a lui
Vintilă Horia, luând în considerare idei expuse şi în
publicistica acestuia, este un studiu ce impune o cale
exegetică nouă la noi, analiza sa urmând „articulaţiile unei
viziuni transgresive a lumii şi a omului” aşa cum o înţelege
Pompiliu Crăciunescu a se revela în edificiul epic al lui
Vintilă Horia, făcând, odată cu aceasta, demonstraţia
„incompletitudinii cognitive atât a raţionalităţii cât şi a
revelaţiei”. Pompiliu Crăciunescu se dovedeşte a fi un fin
interpret literar, în haloul extrem de generos şi spectaculos
deopotrivă, al transdisciplinarităţii.

Mihai Olos la Endingen (Germania)

      Constantin CUBLEŞAN


