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Abstract:Vintilă Horia's novel God was born in exile seems to be written from the 

perspective of a refusal of history, of an opening to imagination and esoterism, to the 

detriment of a positive valorisation of the facts of the immediate reality. Fiction is thus 

the one that legitimizes Ovid's existential adventure, the one that certifies his resistance 

to an annihilated and aggressive History. In this novel, we are witnesses of a spiritual 

metamorphosis, of a spiritual catabathic itinerary, whereby the retransmission in the 

values of esotericism and self, as well as the understanding of the meanings of existence, 

is the guarantee of sacrificial death and symbolic resurrection. 
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În arhitectura culturii române, literatura exilului nu pare a-şi fi aflat locul 

şi nici receptarea critică adecvată, chiar dacă s-au scris articole, cărţi, au fost 

exprimate luări de poziţie sau revizuiri timide, dar o sinteză importantă nu s-a scris 

încă.  

Pe de altă parte, exilul literar românesc se prezintă ca un fenomen 

aparţinând trecutului. Nicolae Manolescu subliniază faptul că pentru ca exilul să 

capete formă şi chip, „trebuie să existe discriminări de un fel sau altul, ca şi 

regimuri mai mult sau mai puţin autoritare”, astfel încât libertatea de creaţie, dar 

şi fenomenul globalizării conduc la dispariţia fundamentelor exilului şi a condiţiei 

exilaţilor. Un imperativ al criticii şi istoriei literare de azi este relevarea 

contribuţiei scriitorilor români ai exilului, care sunt parte integrantă a orizontului 

de valori al spiritualităţii româneşti, în măsura în care ei sunt rezultatul matricei 

spirituale mioritice, a cărei amprentă se regăseşte în timbrul personalităţii şi al 

operelor lor. Critica şi istoria literară are obligaţia de a lua act de prezenţa acestor 

creaţii literare, în care realităţile autohtone transpar cu insistenţa obsesivă a unor 

tulburătoare mărturii. Operele scriitorilor din exil s-au configurat  sub forma unor 

probe autentice privitoare la o epocă alienantă, cea a comunismului, cu articulaţiile 

sale malefice, constrângătoare. 

Vintilă Horia e un scriitor important al exilului românesc, pentru care 

„exilul nu înseamnă a pleca dintr-un loc pentru a trăi în alt loc (...). Pentru scriitor, 
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exilul este o tehnică a cunoaşterii. Pentru mine, dragostea, exilul şi moartea sunt 

cele trei chei ale cunoaşterii”. Poemele lui Vintilă Horia mărturisesc o acută nevoie 

de cunoaştere, ele expunând revelaţii, traume sau extaze ale interiorităţii. O temă 

obsesivă, imperioasă a poeticii lui Vintilă Horia este nevoia regăsirii identităţii, 

căci, mărturisea poetul, el îşi scrie creaţiile lirice în limba română, „limba poeziei”, 

cum o numeşte, „cu gând de a nu mă pierde”. Gheorghe Grigurcu observă că exilul 

este, pentru Vintilă Horia, o modalitate de a exprima rezistenţa fiinţei şi a 

conştiinţei în faţa unei dramatice stări-limită: „Exilul i se înfăţişează lui Vintilă 

Horia nu doar ca o circumstanţă biografică între altele, ci ca o situaţie-limită care 

ne obligă a da socoteală de tăria sau slăbiciunea fibrei noastre morale, «măsura 

îndeletnicirii de-a fi». Ne aflăm, experimentând-o, în faţa «deşertului tătarilor», 

constrânşi a ne constitui «în pilda către sus şi către jos». Pentru cei ce-şi trăiesc 

exilul nu ca o «monedă de schimb», ci ca un fel de «acceptare soteriologică», o 

asemenea încercare, echivalenta unei iniţieri, revelă un destin. Aşadar, un dat 

fundamental, imuabil, un traiect pre-scris ca o răsfrângere a tragismului condiţiei 

omeneşti: «Vreau să vorbesc de scriitori şi de cei care le sunt asemănători. Aceşti 

oameni ar fi fost, oriunde şi oricând, nişte exilaţi. Istoria n-a făcut altceva decât să 

le ofere un titlu şi să le indice o cale, pe care ei o aleseseră dinainte şi pe care 

Platon o numea thymos sau plan vital, născut odată cu noi»”.  

Cea mai importantă operă literară a lui Vintilă Horia este romanul 

Dumnezeu s-a născut în exil (Dieu este né en exil), publicat iniţial în limba 

franceză, la Paris, în anul 1960. Traducerea românească, revăzută de autor, îi 

aparţine lu Al. Ciorănescu şi a apărut în 1978 la Madrid. Romanul se integrează 

într-un ciclu epic de anvergură, intitulat Trilogia exilului, alături de alte două 

romane, Cavalerul resemnării (1961) şi Persecutaţi-l pe Boethius (1983). 

Referindu-se la destinul acestui roman, Vintilă Horia mărturisea, într-un interviu: 

„Dacă rămâneam în ţară, într-o ţară liberă (închipuindu-ne că ruşii n-ar fi intrat în 

România), mi-aş fi continuat cariera diplomatică... aş fi scris cărţi, chiar un roman 

cu Ovidiu, poate chiar Dumnezeu s-a născut în exil, dar altfel de roman. Un roman 

care poate ar fi interesat publicul din România, dar n-ar fi interesat lumea întreagă. 

N-ar fi fost romanul unui sacrificat în numele cunoaşterii. Ar fi fost aventura unui 

roman la Tomis. Ceea ce era cu totul altceva. Romanul a ieşit aşa cum a ieşit doar 

pentru că eram eu însumi în poziţia lui Ovidiu, un exilat, şi pentru că dădusem 

peste cheia cunoaşterii care e exilul... Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, 

Lupaşcu, eu şi alţii ne-am fi realizat, dacă am fi rămas în România, doar pe un plan 

gândirist, adică naţional, şi n-am fi reuşit niciodată să spargem aceste limite. 

Durerea ne-a transformat în altceva”.  

Temele dominante (tema identităţii, a relaţiei cu Celălalt, a raportului 

dialectic dintre identitate şi alteritate etc) sunt mereu impregnate de subiectivitatea 

naratorului. Scriitorul recunoalte că imaginea exilatului, efigia lui Ovidiu, l-a 
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preocupat timp îndelungat: „Tema «Ovidiu» mă obseda încă din Argentina. Tema 

exilului şi a lui Ovidiu ca simbol al exilului. Se împlineau două mii de ani de la 

naşterea lui Ovidiu şi se pregătea în toată lumea sărbătorirea acestui eveniment. 

Citeam cărţi despre el, reciteam Tristia şi Pontica. Eram pe o plajă, invitaţi de 

nişte prieteni francezi pe malul oceanului, în martie, – în Argentina anotimpurile 

sunt invers, aşa că era o vreme de septembrie – şi recitam mergând singur, din 

Tristia. […] Căutam pretutindeni tot ce s-a scris despre Ovidiu. Doi ani au fost 

marcaţi de «febra Ovidiu». Nu ştiam ce să fac: o monografie, un roman, un studiu 

literar…”.  

Structurat ca un jurnal apocrif al poetului Ovidiu, romanul Dumnezeu s-a 

născut în exil valorifică resursele interiorităţii exilatului, ale făpturii ce vieţuieşte 

într-un spaţiu alienant, astfel încât arhitectura propriilor obsesii îi conturează 

identitatea profundă şi revelatorie. Fraza liminară a romanului („Închid ochii ca să 

trăiesc”) conturează profilul personajului al cărui desen caracterologic are drept 

vector refuzul istoriei, dar şi o revelatoare deschidere spre imaginar şi spre 

orizontul himeric al esoterismului, în detrimentul unei considerări exclusiviste a 

cotidianului concret. Ficţiunea legitimează labirintul existenţial al lui Ovidiu, 

conferind fiinţei un suport ontologic compensatoriu în faţa unei Istorii convulsive. 

Suntem, în acest roman, martorii unei metamorfoze spirituale, ai unui itinerariu 

spiritual catabatic, prin care retranşarea în valorile esoterice şi în meandrele 

sinelui, ca şi încifrarea înţelesurilor propriei existenţe reprezintă garanţia unei 

dispariţii sacrificiale şi mărturia unei resurecţii simbolice.  

Scriitorul îşi imaginează propria operă prin prisma unei arhitecturi 

structurate cu rafinament şi rigoare, în câteva cicluri distincte („Este un prim ciclu, 

cel al literaturii fericite, care coincide cu viaţa mea fericită, în ţara mea, evident; 

şi acesta a durat până la lagărul de concentrare când am pierdut tot, până în ’45, 

când s-au terminat lagărul şi războiul. Apoi este un al doilea ciclu, de aclimatizare 

la noua situaţie: îmi dau seama că aş fi putut dispărea în acel dezastru, ca atâţia 

alţii, că aş fi putut să mă transform în om de afaceri, în director de hotel sau pădurar 

în Canada, cum aveam intenţia la început; aceasta a durat şi se vede în poezia şi 

povestirile pe care le-am scris între 1945 şi 1960, este o literatură de adaptare. Şi 

este un al treilea ciclu, care începe cu Dumnezeu s-a născut în exil şi, din punctul 

meu de vedere, evident, cu care m-am salvat şi am găsit ocazia de a mă adapta şi 

de a mă salva în acelaşi timp; în acest al treilea ciclu sunt, încercând să completez 

edificiul”).  

Vintilă Horia stabileşte o antinomie între instinctul civilizator al Romei şi 

spaţiul arhaic al Daciei, o opoziţie excesivă, zice Cornel Ungureanu: „Din punctul 

de vedere al cititorului de cursă lungă, acest tezism al lui Vintilă Horia devine la 

un moment dat supărător. Rostită şi reluată obsedant, ideea că estul lăsat pradă 

barbarilor reprezintă cheia înţelegerii lumii, că acolo se păstrează adevărurile la 
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care Occidentul nu are acces pulverizează textul, împărţindu-l în povestioare 

moralnice”. Referirile la exil sunt ilustrative, căci exilul presupune, pentru 

personaj, dar şi pentru scriitor, excluderea dintr-un anumit spaţiu public, dar şi o 

posibilă cale de câştigare şi de asumare a unei libertăţi existenţiale şi simbolice. În 

mod paradoxal, exilul exterior conduce la legitimarea unei autonomii interioare: 

„Gata cu zeii în proza mea, gata cu eroii, fără metafore mitologice. Sunt liber, în 

taină, să scriu aşa cum gândesc şi cum trăiesc”. Frustrările produse de condiţia 

exilatului acţionează traumatic asupra conştiinţei identitare, dar ele conduc şi la o 

mai promptă şi mai clară cunoaştere de sine: „Abia când am ajuns, dezrădăcinat 

din trecutul meu şi din toată falsitatea care l-a alcătuit, m-am descoperit pe mine 

însumi […], m-am putut apleca liber asupra sufletului meu, fără teamă şi fără 

umilinţă”. În roman extrem de relevante sunt configurările celor două instanţe 

opuse (creatorul şi Cezarul): „Eu sunt poetul, el nu este decât împăratul”. Orice 

fiinţă umană, scrie Vintilă Horia, „e un Augustus, stăpân peste un imperiu fără 

limite care ne dă de furcă clipă de clipă”, dar el poate să se raporteze deopotrivă 

la divinitate („Dacă cerul e gol, aşa cum cred, acest Dumnezeu trebuie să fie tare 

mic şi tare singur în mijlocul unei tăceri şi unei solitudini insuportabile. Acest 

Dumnezeu unic, în fond, probabil că-mi seamănă, măcar prin latura asta”).  

Romanul lui Vintilă Horia are şi caracterul unei parabole a creatorului 

exclus din Cetate, care îşi arogă un exil interior cu rol regenerator. În urma 

depăşirii unor probe şi a parcurgerii unui drum iniţiatic, poetul exilat are 

posibilitatea de  a recupera şansa eternităţii: „Mă număr şi eu printre aceşti 

învingători învinşi. Augustus m-a exilat ca să mă facă să sufăr şi am suferit. Dar 

ştiu acum că Roma, această Romă care era, la începutul suferinţelor mele, oglinda 

tuturor gândurilor, nu se află la răscrucea tuturor drumurilor de pe acest pământ, 

ci altundeva, la capătul unui altfel de drum. Şi mai ştiu că Dumnezeu s-a născut, 

şi el, în exil”. Experienţa iniţiatică a poetului exilat la Tomis se produce între „două 

nopţi”, el devenind martorul încătuşat într-un timp prezent al înstrăinării, dar şi al 

unui trecut auroral. În acest fel, trăirile cotidiene sunt impregnate de însemne ale 

alienării demonice, însă irizările mitice, proiecţiile sacrului şi resursele unor trăiri 

vizionare sau utopice configurează un scenariu compensator, prin care fiinţa îşi 

poate recupera rădăcinile şi esenţa arhetipală.  

Degradarea, alienarea, negativitatea au drept corolar, în alt plan, forţele 

spiritului, ancorarea în orizontul mitului. Situat între istorie şi ficţiune, între mit şi 

realitate, personajul lui Vintilă Horia experimentează revelaţiile rememorării şi ale 

evaluării propriei opere şi a propriului destin, dezvăluindu-i-se, prin intermediul 

enunţurilor sale „ascunse”, o expresivitate profetică, orfică şi expiatoare a poeziei, 

poeţii fiind priviţi chiar drept „revelatorii existenţei adevăratului Dumnezeu”. Ion 

Simuţ observă valenţele exilului, ce nu pot ignora o latură mitico-sacrală, precum 

în romanul parabolic Dumnezeu s-a născut în exil: „Exilul e o încercare iniţiatică, 
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esenţială, pentru Isus, pentru Ovidiu, pentru Vintilă Horia, pentru om, în general. 

Omul (Adam şi Eva şi succesorii lor) a început să-l înţeleagă cu adevărat pe 

Dumnezeu numai după ce a fost izgonit din paradis. Isus s-a născut în exil, în 

ieslea de la Betleem, dar puterea lui nu a putut fi zăgăzuită. Ovidiu l-a descoperit 

pe Dumnezeu în exilul său de la Tomis şi de aceea credinţa lui, născută în cele mai 

vitrege condiţii, va fi cu atât mai puternică. Patria pământească, Roma, depravată 

şi ingrată, nu mai merita râvna şi nostalgia întoarcerii. Exilul lui Ovidiu este pentru 

Vintilă Horia o ficţiune de compensaţie, o cale întortocheată de cunoaştere a 

divinităţii. Numai Dumnezeul exilului dezvăluie cu adevărat sensurile salvatoare, 

de mântuire prin suferinţă şi recuperare a patriei cereşti”. 

Clarificările etice şi reprezentările afective, retranşarea în universul 

copilăriei, toate acestea au sensul simbolic al restituirii dimensiunii paradisiace a 

lumii. Romanul lui Vintilă Horia este, s-a subliniat deja acest lucru, şi o carte a 

vârstelor omului, meditaţia personajului central proiectând în pagină trecerea 

timpului, îmbătrânirea, avatarurile trupului. Sunt notate, astfel, „adevărurile 

existenţei unui om care, îmbătrânind, se desprinde dureros de iluziile zilnice”. 

Ovidiu descoperă, de asemenea, universul consolator al lucrurilor mărunte, micile 

satisfacţii ale cotidianului, farmecul naturii dacice, splendoarea indefinită şi 

sublimă a mării. Scris într-o partitură epică meditativă, cu accente poematice, 

romanul Dumnezeu s-a născut în exil impune prin latura sa confesivă, prin 

mărturiile de liminară sinceritate, care reconstituie condiţiei artistului ce se 

regăseşte într-o situaţie de criză, prin care îi sunt reconfirmate disponibilităţile 

afective şi morale. 
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