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Abstract: The Book Letters from Exile. Unpublished correspondence is the proof of a long friendship, the 

letters gathered here revealing scenes, portraits and events that reconfigure the biographies of the two 

exiled Romanian intellectuals, Matei Călinescu and Ion Vianu. The affective imprint, the vague colour of 
nostalgic emotion compresses the impediments of spatial distance, the long friendship between the two 

being the result of reuniting several circumstances, affinities, closeness, because a friendship is 

strengthened, as we know, by analogies and empathy, tolerance, patience and sincerity, but also from the 
valences of the modelling and recovering confession. A theme that appears with a significant frequency is 

the theme of exile, of the rupture of identity, with old and new existential meanings, with difficulties, 

illusions and disappointments. A recurring topos is that of travel, as many epistolary notations summarize 

projects of meetings, reunions, trips, planned in detail, trips in real geography and trips on the map of a 
postmodern imaginary, bearing the imprint of intercultural dialogue, ideas, references bibliographies, 

reading sheets, possible conferences and other opportunities for intellectual debates that, for us today, do 

not mean so much anymore. 
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Cartea Scrisori din exil. Corespondență inedită este dovada unei prietenii îndelungate, 

scrisorile reunite aici dezvăluind scene, portrete şi întâmplări care reconfigurează biografiile 

celor doi intelectuali români exilaţi, Matei Călinescu şi Ion Vianu. Amprenta afectivă, culoarea 

vagă a emoţiei nostalgice comprimă impedimentele distanţei spaţiale, îndelungata prietenie 

dintre cei doi fiind rezultatul reunirii mai multor circumstanţe, afinităţi, apropieri, căci o prietenie 

se consolidează, cum se ştie, din analogii şi empatie, din toleranţă, răbdare şi sinceritatea, dar şi 

din valenţele confesiunii modelatoare şi recuperatoare. Ion Vianu observă, în Cuvântul înainte al 

cărţii, că „esența prieteniei este binele reciproc pe care prietenii vor să și-l facă. Nu este 

«sinceritatea», înțeleasă ca o continuă bombardare cu problemele pe care le poți avea. A-l 

covârși pe celălalt cu mizeria ta morală nu este, nu poate fi un bine. Confidența este o formă a 

indiscreției, este un apel excesiv la toleranța și răbdarea celuilalt”. Sinceritatea se întrepătrunde, 

în aceste pagini epistolare, cu o strategie a corespondenţelor afective, trăirile fiind prezentate în 

regimul naturaleţei şi spontaneităţii, fără idealizări, ornamente retorice sau distorsionări stilistice: 

„Cei care au împărtășit, aidoma nouă, condiția exilului se vor regăsi pe ei, cel puțin în parte, în 

această corespondență. Prietenia pe care am evocat-o consistă în dorința vie de-a face celuilalt 

binele; prietenul este, în reciprocitate și oglindă, cel mai devotat și mai spontan dintre terapeuți. 

În nici un caz el nu îți face morală, în nici un caz nu îți minimizează suferința. Prietenia este un 

«da» permanent, un «da» neconvențional și lipsit de ipocrizie” (Ion Vianu). Sunt reprezentate, în 

aceste scrisori, detalii biografice, fapte ale cotidianului în aparenţă banal, aspecte tragice (boala 

fiului lui Matei Călinescu), frustrări şi nostalgii, probleme greu de rezolvat, dar şi un dialog 

ideatic neîntrerupt şi fertil. O temă ce apare cu o semnificativă frecvenţă este tema exilului, a 



rupturii identitare, cu sensuri existenţiale vechi şi noi, cu dificultăţi, iluzii şi deziluzii, deoarece, 

aşa cum observă Matei Călinescu, „drama românilor care se stabilesc în Occident e aceea a unui 

optimism naiv frustrat cu o incredibilă brutalitate de realitățile dure din această parte a lumii 

pentru care nimic nu i-a pregătit”. 

Un topos recurent este acela al călătoriei, căci numeroase notaţii epistolare rezumă 

proiecte ale unor întâlniri, reuniuni, călătorii, planificate în amănunt, călătorii în geografia reală 

şi călătorii derulate pe harta unui imaginar postmodern, ce poartă amprenta dialogului 

intercultural, a unor idei, referinţe bibliografice, fişe de lectură, posibile conferinţe şi alte şanse 

ale unor dezbateri intelectuale care, pentru noi, astăzi, nu mai înseamnă atât de mult. Epistolarul 

ne vorbeşte, de asemenea, despre destinul românesc al celor doi intelectuali, despre traumele 

exilului, cu mecanismele fragile ale adaptării, autorii scrisorilor dovedind un deosebit interes faţă 

de inovaţiile teoretice ale culturii occidentale, cu unele reţineri faţă de postmodernism, 

ascensiunea noii drepte sau faţă de emergenţa stângii intelectuale, căci Matei Călinescu şi Ion 

Vianu sunt doi intelectuali echilibraţi, care ilustrează valorilor liberalismului şi ale democraţiei 

occidentale. Relevantă este, în acest sens, o scrisoare în care Matei Călinescu îşi exprimă o 

atitudine de îngrijorare sceptică faţă de postura hermeneutică radicală a Juliei Kristeva: „Am 

ascultat-o, printre alții, pe Julia Kristeva, cu care am stat de vorbă la un party foarte cosmopolit 

dat de unul din profeții «postmodernismului», în care, cum era de așteptat, s-au lansat tot felul de 

idei delirante, paracritice, vesel-apocaliptice. Kristeva propunea cu toată seriozitatea o 

comparație între Soljenițân (cel din Gulag) și Philippe Sollers, amândoi văzuți ca reprezentanți ai 

gândirii «polilogice» postmoderne, Soljenițân la nivelul narațiunii, Sollers la nivelul frazei; 

amândoi, apoi, se opun «falocentismului» modernist. Senzație curioasă de O mie și una de nopți 

ale teoriei.”  

Numeroase pagini şi reverii ale celor doi autori privesc ţara interzisă şi inaccesibilă, 

România, la care meditează necontenit, căci exilul, „boală a semnificației” (Matei Călinescu), 

chiar dacă a determinat intrarea într-o zodie a libertăţii, le-a blocat accesul la ţara din care au 

plecat, cei doi, Matei Călinescu şi Ion Vianu, fiind obsesiv preocupaţi de destinul României, 

resimţind numeroase frustrări şi senzaţia unei neîmpliniri ideale. Fenomenologia distanţei este 

rezumată prin lentilele nostalgiei, România transformându-se în pretext al dezbaterii morale şi 

intelectuale, în care protagoniştii dialogului epistolar interpretează trecutul şi prezentul unei 

Românii paradoxale, scindate, contradictorii, care, după 1989, devine „un fel de Irlandă a 

Orientului, o țară ruinată și golită de forțele ei cele mai bune, dar cu multe relații internaționale” 

(Ion Vianu). Emoţionante sunt reflecţiile lui Ion Vianu despre ce înseamnă să fii român, esenţa 

românismului fiind găsită în sentimentul excluderii, al marginalităţii: „A fi român înseamnă deci 

a fi în afara istoriei și a geografiei, sigur, mai ales în sensul trist, dar printr-asta și din această 

cauză și a te găsi plasat într-un loc privilegiat, secret și, pentru ceilalți (europeni, ne-europeni) à 

jamais inaccesibil”. În acelaşi timp, foarte semnificative, prin detalii pitoreşti şi reprezentări 

ideale, sunt referirile la unii scriitori rămaşi în România, care reacţionează derutant: Gelu 

Ionescu, care ezită între plecare şi rămânerea în ţară, optând până la urmă pentru exil, Nichita 

Stănescu, Nicolae Breban etc. 

Condiţia intelectualilor români care trăiesc sub zodia comunismului este percepută din 

perspectiva dramatică a lipsei de speranţă şi a supravieţuirii minimale, Matei Călinescu 

subliniind tocmai această condiţie de „supravieţuitori” a intelectualilor români: „Noi am fost 

loviți atît de năprasnic, încît nu am avut prilejul să dăm dovadă nici de responsabilitate, nici de 

iresponsabilitate; mentalitatea noastră a devenit una de supraviețuitori (în sensul tehnic: cei care 

au supraviețuit unei catastrofe). Orizontul nostru intelectual-psihologic e acela tipic 



supraviețuitorului. Eliade, în concluzie, reprezintă generația de imediat dinaintea Potopului 

(generație care nu-și putea închipui Potopul, deși, indirect – sau chiar direct ‒, putea fi 

«fascinată» de el); noi suntem cei dintâi de după Potop, scăpați ca prin minune de marea 

devastare, devastați totuși de însuși faptul că am scăpat. Ar fi de dezvoltat această teorie a 

«supraviețuirii» (un lucru teribil de trist) ca fenomen generațional”. Exilul e întrevăzut, în aceste 

pagini epistolare ca  mărturie a dramei desprinderii şi a asumării unei alte condiţii identitare, cu o 

tensiune permanentă între apropiere şi depărtare, stări afective înregistrate cu sinceritate, fără 

ornamente, într-un stil eterogen, uneori neutru, precis, alteori rafinat şi poematic, precum în 

evocarea de către Matei Călinescu a toamnelor somptuoase de la Bloomington. Scrisori din exil. 

Corespondenţă inedită de Matei Călinescu şi Ion Vianu e o carte profund umană, emoţionantă, în 

care sensurile exilului şi ale nostalgiei sunt redate într-o tonalitate empatică, evocatoare şi 

revelatoare. 


