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Emanuela Ilie, Dicþionarul
critic al poeziei ieºene contem-
porane. Autori. Cãrþi. Teme, Edi-
tura Fundaþiei Culturale Poezia,
Iaºi, 2011.

Dicþionarul critic al po-
eziei ieºene contem-
porane... conceput de

Emanuela Ilie este una dintre cele
mai clare dovezi cã, atunci când
îºi propune, un critic – fie el ºi
tânãr în domeniu, ceea ce nu o
împiedicã pe autoare sã se nu-
mere deja printre cei mai buni
cunoscãtori ai poeziei române
contemporane – îºi poate face
meseria cu obiectivitate, stricte-
þe ºi profesionalism: ea selectea-
zã din cei trei sute de potenþiali
poeþi ieºeni doar cincizeci pe care
îi considerã reprezentativi pen-

o abordare criticã a poeziei
ieºene contemporane

tru fenomenul poetic din actua-
lul Târg al Iaºilor. Cum este ºi fi-
resc criteriul fundamental de se-
lecþie este cel axiologic – scriitori
consacraþi precum Cezar Ivãnes-
cu, Mihai Ursachi, Ioanid Roma-
nescu, Dan Laurenþiu, Emil Bru-
maru, Nicolae Turtureanu sau
Nichita Danilov ocupã un spaþiu
mai larg, de pânã la douãzeci de
pagini –, dar aceasta nu înseam-
nã cã nu vom întâlni ºi poeþi ie-
ºeni din generaþia tânãrã (ªerban
Axinte, Paul Gorban, Codrin Dinu
Vasiliu sau Livia Iacob) ori autori
dispãruþi atât de devreme încât
nu au apucat sã publice nici mã-
car douã volume (Irina Andone,
Petru Aruºtei, Nicolae Manea,
Alexandru Mãlin Tacu), însã uni-
versul lor liric este suficient de
puternic individualizat pentru a
fi luaþi în considerare.

Subtitlul Dicþionarului... fiind
Autori. Cãrþi. Teme este uºor de
dedus cã Emanuela Ilie ne oferã
la fiecare new entry mai întâi o

prezentare a autorului ºi volume-
lor sale de poezie, urmatã de un
eseu critic ce îmbinã elemente de
istorie literarã, criticã tematicã,
critica criticii, stilisticã ºi poeti-
cã, hermeneuticã etc., încheindu-
se cu o serie de referinþe critice
edificatoare pentru poetul în dis-
cuþie, în eventualitatea în care ci-
titorul va dori sã aprofundeze
subiectul. În acelaºi timp, savoa-
rea Dicþionarului... nu este datã
numai de obiectivitatea cu care
autoarea opereazã pe tãrâmul cri-
ticii literare, ci ºi de stilul direct
(lipsit de aluziile vagi ºi aºa-zis
elegante ca ale altor colegi de
breaslã prea puþin curajoºi pen-
tru a fi oneºti cu ei înºiºi) pe care
îl descoperim spontan pe parcur-
sul lecturii: de exemplu, în situa-
þii în care îºi exprimã rezerva faþã
de unele interpretãri pripite
(„Toate contrazic diagnosticul
mai vechi, pus de unii critici con-
vinºi, ca Virgil Cuþitaru, cã Nico-
lae Turtureanu este «un glacial

de dorul durerii ºi nu de durerea
în sine». În special Atâta verde
peste cerul alb […] dovedeºte
exact contrariul.”), în care îºi ma-
nifestã în mod ferm opþiunile ie-
rarhice în ceea ce priveºte valoa-
rea poeziei ieºene la nivel naþio-
nal fãrã a lãsa impresia de parti
pris („l-aº încadra oricând pe au-
torul ieºean [Nichita Danilov]
într-un top five al poeziei optze-
ciste. Nu atât pentru felul în care
ilustreazã genul proxim, cât pen-
tru diferenþa specificã, revelato-
rie.”) sau când surprinde laturi
mai puþin discutate ale unui uni-
vers liric, cum este cazul influen-
þei filosofiei indiene (Ananda
Kentish Coomaraswamy) asupra
volumului Sutrele muþeniei
(1994) de Cezar Ivãnescu. În filo-
sofia indianã, practicarea tãcerii
voluntare ºi conºtiente – sub
cele trei forme ale sale: Vak-mau-
na, Kastha-mauna ºi Susupti
mauna – conduce atât la stãpâ-
nirea a ceea ce spunem ºi gân-

dim, fapt ce are drept urmare atin-
gerea stãrii de liniºte interioarã
profundã din care ia naºtere cu-
vântul creator, deci poezia.

În acest context, volumul nu
este doar un instrument funda-
mental ºi accesibil de cunoaºtere
a poeziei ieºene contemporane, ci
ºi o modalitate de (re)descoperire
a esenþei poeziei, în genere. De
asemenea, Dicþionarul... poate fi
luat oricând drept model de alþi
tineri critici din alte oraºe ºi, ast-
fel, vom putea avea ulterior o echi-
pã pregãtitã sã ducã la bun sfârºit
un Dicþionar esenþial al poeziei
contemporane, proiect de care
aminteºte încã de pe acum Ema-
nuela Ilie în Cuvântul înainte al
dicþionarului ieºean.

Scrierile lui Vintilã Horia
sunt ca o reacþie la
„dezumanizarea artei” pe

care Ortega y Gasset o deplân-
gea ºi o denunþa odatã ajuns în
faþa retragerii literaturii în limbaj
sau în faþa vacuitãþii ºi a golului
existenþial din modernismul pri-
melor decenii ale secolului al XX-
lea. Astfel, Vintilã Horia practicã
o „literaturã-cunoaºtere”, re-
luând marile teme: dragostea,
moartea, sacrul, cunoaºterea, exi-
lul etc.

Faptul cã „pentru Vintilã Ho-
ria, literatura nu este o activitate
oarecare, ci o tehnicã de cunoaº-
tere de acelaºi ordin cu fizica, bi-
ologia, astronomia, psihologia
sau pictura”, îl determinã pe
Pompiliu Crãciunescu, în cartea
Vintilã Horia. Transliteraturã ºi
realitate – apãrutã la Editura
Curtea Veche în 2011, sã se între-
buinþeze de instrumentarul meto-
dologiei transdisciplinare ce are
la bazã ideea conform cãreia „cu-
noaºterea este înaintarea prin,

Vintilã Horia ºi corola de minuni a literaturii
peste ºi dincolo de toate nivelu-
rile de realitate”. Trebuie menþio-
nat cã volumul a apãrut în colec-
þia ªtiinþã, spiritualitate ºi so-
cietate coordonatã de Basarab
Nicolescu ºi Magda Stavinschi,
colecþie ce propune un nou uma-
nism articulat de o metodologie
antidogmaticã prin excelenþã.
Mai exact, transdisciplinaritatea
îºi pune problema realului luat
realitate cu realitate, propunând
nivelurile de realitate a peste opt
mii de discipline, câte se pare cã
existã în prezent.

Pentru scriitorul de origine ro-
mânã existã o manifestare a spiri-
tului integratoare, el fiind un trans-
disciplinar avant la lettre, baza-
tã pe o tehnicã de cunoaºtere cu
posibilitãþi epistemologice care
„într-un sens mai curând estetic
decât ºtiinþific, este romanul”. Prin
urmare, „literatura în general, ºi
romanul în special, ar putea fi te-
renul cel mai propice pentru o
apropiere a diverselor tehnici ale
cunoaºterii umane”, afirmã Vinti-

lã Horia în eseul sãu de „episte-
mologie literarã” Introduction a
la literatura del siglo XX.

Acestea sunt datele care, pro-
babil, l-au determinat pe Pompi-
liu Crãciunescu sã introducã va-
gul termen de „transliteraturã”,
construcþia fiind una tautologi-
cã. Oricare dintre marii scriitori,

Kafka, Borges, Rilke, Papini –
pentru a da numai exemplele re-
gãsite în carte, cel puþin prin mul-
tiplicarea planurilor, dacã nu ºi
prin filosofia implicitã a textelor,
transgreseazã realitatea cotidia-
nã; literatura în sine – prin avata-
rurile moderne ale mimesisului,
presupune ºi ceea ce exprimã pre-
fixoidul „trans”. Numai modernis-
mul dur, de care se speriase ºi
Gasset, scotea arta în afara ori-
cãrei constrângeri contextuale
sau transcenderi ºi promulga
poezia purã, spre exemplu, deºi
ºi aici s-a scris despre o aplecare
ezotericã a acestei poezii. Despre
sacru în literaturã s-a scris mult
ºi relevant, s-a scris despre reli-
giozitatea sau misticismul unor
scriitori fãrã a exista nevoia de
un asemenea termen. Mai mult,
abuzarea de prefixoidul „trans-”
slãbeºte credibilitatea transdisci-
plinaritãþii în unele comunitãþi
ºtiinþifice, ºi aºa inexplicabil de
reticente fie din rea credinþã, fie
din comoditate, fie din imposibi-
litatea de a înþelege.

Însã, într-adevãr, o literaturã
ca cea a lui Vintilã Horia solicitã
o abordare care nu poate rãmâne
numai în sfera criticii literare.
Pompiliu Crãciunescu are erudi-
þia ºi intuiþia exegetului ºi a her-
meneutului deschizãtor de dru-
muri într-o operã de anvergura
celei a lui Vintilã Horia. El fixeazã
centrul de greutate în faptul cã
autorul Trilogiei Exilului (forma-
tã din romanele Dumnezeu s-a
nãscut în exil [1960], Cavalerul
resemnãrii [1961] ºi Prigoniþi-l
pe Boeþiu! [1983]), dar ºi al altor
romane, studii ºi eseuri, „nu este
un scriitor religios, ci o conºtiin-
þã angajatã în ireductibila experi-
enþã a sacrului, convins fiind cã
dincoace de sacru nu existã cre-
aþie majorã”. Spre aceastã ire-
ductibilã experienþã a sacrului
converge întreaga cunoaºtere a
autorului, încercând experienþe ºi
atitudini foarte asemãnãtoare cu

cele ale lui Blaga în faþa „misteru-
lui” sau cu cele ale lui Eliade în
faþa tot a „sacrului”. În aceastã
încercare esenþialã îºi gãseºte rã-
dãcinile ºi omul indivizibil cu
cele douã niveluri complementa-
re, interior-exterior, care transgre-
seazã exilul ºi devine un om uni-
versal atât în plan social, cât ºi în
plan spiritual.

Nu voi diseca modul în care
Pompiliu Crãciunescu îºi aplicã
metoda, itinerariul criticului îi in-
suflã cititorului acel entuziasm
care te trimite direct la citirea sau
recitirea cãrþilor pe care le abor-
deazã. Îmi rãmâne sã observ cum
exegetul scoate la suprafaþã prin
trimiteri epistemologice la autori
ca Heisenberg, Bohr sau Basa-
rab Nicolescu structurile narati-
ve ºi conformaþia spiritualã a unu-
ia dintre cei mai mari scriitori de
origine românã, singurul distins
cu prestigiosul premiu Goncourt.
Într-unul dintre paragrafele sin-
tezã din ultimele pagini ale cãrþii,
Pompiliu Crãciunescu conchide
cã: „Autotranscendenþa este o
renaºtere în Deschis. Recucerirea
Paradisului pierdut este recuce-
rirea lumii prin deschiderea cã-
tre lume. Resurecþia Subiectului
nu se poate termina decât în dia-
logul infinit Subiect-Obiect, în
strãlucirea Sacrului. Cãci aceastã
strãlucire nu este nimic altceva
decât adevãrata lor relianþã (re-
liance). Iatã sensul capital al scrie-
rii transliterare a lui Vintilã Horia”.

Meritele acestei cãrþi sunt cã
ni-l readuce în centrul atenþiei pe
Vintilã Horia ca scriitor ºi ca des-
tin exemplar, cã trece dincolo de
critica tematicã a romanelor sale
ºi realizeazã o simbiozã biografie-
bibliografie fertilã pentru multiple
grile de lecturã ºi cã prin aplicaþia
transdisciplinarã sporeºte cu-
noaºterea ce ne revine din opera
scriitorului de origine românã.
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