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Undeva în proximitatea lui Emmanuel Levinas, Virgil Nemoianu, el însuşi 

exilat, vorbeşte, într-un articol despre Ernst Junger
1
, despre exil ca „stare 

fundamentală a omenirii, cea din care decurg toate celelalte însuşiri ale ei. Scriitorul, 

spune Nemoianu, om fiind, împărtăşeşte această stare. Oriunde ar fi fost născut, 

oriunde s-a întâmpla să trăiască, el tot un exilat va rămâne, exilat temporar, după cum 

speră. Mai are importanţă unde se găseşte?” 
2
 Devine de aici evident că exilul e un 

statut ontologic fatal al scriitorului, având o dimensiune metafizică şi alimentându -se 

din energia unui conflict cu timpul, cu istoria ce provoacă suferinţă şi revendică 

redempţiune. O căutare a unui Paradis care se cere reconstruit dar care, aşa cum spune 

Eugen Vasiliu, „nu are ţel, nu este o călătorie, ci un drum spre nicăieri”, presărat cu 

ispitele legitimării propriei identităţi prin construcţia unor edificii compensatoare 

pentru dezechilibrul flagrant al proporţiilor: „Amplificarea dimensiunilor pare să fie 

semnul unui proces dual: fie se uită proporţiile şi dimensiunile originare, fie noua 

colonie vrea să dea seamă despre statutul său cel nou, care a meritat exilarea, noul 

edificiu căpătând astfel rolul de manifest identitar”
3
  

Exilatul îşi hrăneşte deci nevoia de identitate din grandilocvenţa unui construct 

imaginar, emfatic, al propriei subiectivităţi, capabil să îi compenseze invizibilitatea 

derivată din statutul lui ambiguu. Pentru că el e, în cuvintele lui Sorin Alexandrescu, 

„un om fără chip, dar cu mască (sudicul, esticul, asiaticul, africanul), fără nume de 

familie, sau cu unul imposibil de pronunţat”
4
 Grandilocvenţa în sine ar îndeplini, după 

Nicoleta Sălcudeanu, două funcţii esenţiale – „aceea a recuperării memoriei, a 

imaginii Ierusalimului ceresc – o funcţie invelată, apoi pe aceea a recuperării 

vizibilităţii sociale”. Iar paradoxul constă în invers proporţionalitatea memoriei cu 

retorica acestei construcţii a vizibilităţii propriei identităţi, care „se dilată, oarecum 

emfatic, pe măsură ce memoria scade”
5
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Ca izgonire dintr-un timp şi spaţiu originare, implicând sentimentul traumatic al 

alienării, exilul e un reflex al percepţiei neoplatonice a lumii dar, totodată, acesta 

implică, după cum observă Nicoleta Sălcudeanu, şi scenariul rătăcirii, al haosului 

anterior Creaţiei, reţinând teroarea vidului şi a dezordinii. E argumentul pentru a găsi 

în exil proiecţia unui timp auroral, al începuturilor, recuperându-se prin experienţa sa 

un Paradis fascinant şi hipnotizant, asupra căruia planează însă spectrul interdicţiei şi 

al pedepsei. Resimţită ca un păcat, tentaţia acestui tărâm primordial va sfârşi inevitabil 

în melancolia reveriei.  

Nu e de mirare că un scriitor exilat ca Vintilă Horea se declară cu emfază autor 

de cărţi „distrugătoare ale timpului”. Sau care, cel puţin, atentează eroic la abolirea 

acestui timp istoric alienant. Deşi recunoaşte că „Nu mi-am început cariera literară ca 

duşman al timpului meu. Dimpotrivă. Eram fericit cu timpul meu şi cu spaţiul în care 

mă născusem şi crescusem”, cărţile lui sfârşesc prin a fi „concepute şi realizate în 

afara timpului lor, ca prieteni ai oamenilor, aliaţi nu ai utopiei prezentului, ci ai 

realităţii viitorului, care, deja existând, va trebui să existe din nou (care  va fi pentru 

că există deja, cu unicul scop de a trebui să existe din nou)”.
6
  

Însă a fi în afara timpului înseamnă şi o primejdie pentru scriitor. El devine, cu 

expresia Nicoletei Sălcudeanu, din prizonierul unui timp şi al unui spaţiu, un prizonier 

al identităţii sale. Or, dintr-o asemenea postură, scriitura suferă de desincronizare şi se 

poate închide într-un paseism perdant. E o variantă în care „patria de hârtie” se 

dovedeşte, fatalmente, vetustă, compromiţând truda şi chiar talentul autorului. O spune 

chiar Nicoleta Sălcudeanu, folosindu-se, din nefericire, chiar de exemplul lui Vintilă 

Horia: „În pofida aparenţelor poliglote ale scrisului lui Vintilă Horia, ale iluzoriei sale 

uşurătăţi în a trangresa timp şi spaţiu – istoric şi geografic – şi a talentului real, în 

ciuda unui cosmopolitism arogat ca fond multicultural (manifestându-se mai mult în 

formă), el nu şi-a asumat sacrificiul răpunerii „dispozitivului de înrădăcinare”, ci s -a 

cantonat într-un acelaşi păgubos paseism (...) Vintilă Horea, conclude Nicoleta 

Sălcudeanu, rămâne, la urma urmelor, o piesă din muzeul exodului de talente, un 

exponat prins în plasa unei false teleologii”
7
 

E cazul extrem al  cantonării exclusive şi pătimaşe în identitate, într -o patrie de 

carton pe care imaginaţia o tot configurează, mecanic, alimentând complexele şi 

frustrările din utopia sa ispititoare. El exprimă deopotrivă imposibilitatea unei adaptări 

şi pe aceea a acceptării despărţirii de patria maternă. Cazurile de scriitori şi artişti ce 

reuşesc să se integreze culturii occidentale în care se exilează, sincronizându-şi 

creativitatea şi acordându-şi conştiinţa la universalitate, depăşind, implicit, gravitaţia 

Centrului unic al patriei de origine şi acceptând multiplicitatea centrelor, posibilitatea 

de a aparţine simultan acestora.  

Or, mitologia centrului şi a revenirii la vârsta de aur oferă exilului doar 

perspectiva inevitabilă a eşecului de a-şi depăşi criza. Revenirea la începutul timpului 

transformă exilatul într-un inadaptat tragic, incapabil de îşi depăşească fondul de 

suferinţe provenite din constrângerile ce îl ţin legat în nostalgia originii. Nicoleta 
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Sălcudeanu vede în promisiunile postmodernităţii, în speţă în gândirea slabă şi în etica 

slăbiciunii, soluţia unui nou mod de percepere a exilului, care detensionează 

dramatismul raportului cu prezentul şi istoria, oferind deschiderea autoscopică spre 

propria condiţie. Aşadar, pentru a putea fi cu adevărat productiv estetic şi a oferi 

soluţii, exilul presupune o explorare a propriei identităţi, o înţelegere auten tică a 

propriei drame.  

Care poate fi, ea însăşi, experimentată în suferinţă şi traumă ori în degajare 

ironică, după cum nostalgia sau relativitatea ludică sunt dominante.  Ambele versiuni 

ale exilului generează o literatură cu perspective de valoare estetică, deşi, poate 

suprinzător, a doua pare a fi preferată în receptarea contemporană. Pentru că satisface, 

mai mult ca sigur, un Weltanschauung al imponderabilităţii, al fluidităţii timpului, 

mutând practic existenţa din geografia şi istoria realităţii într-o virtualitate a textelor. E 

unicul mod al exilului pe care postmodernitatea îl agrează, pentru că el e, în fond, croit 

în acord cu relativizările şi slăbirile fundamentelor tari ale lumii pe care aceasta se 

întemeiază. În orice caz, nu pare a fi şi cel mai la îndemână registru al expatrierii, cel 

puţin nu pentru exilul românesc postbelic, şi mai ales pentru cel din primii ani de 

totalitarism, când predomină o înţelegere tragică a pierderii identităţii. Pe care 

cuvintele lui Sorin Alexandrescu, din Identitate şi ruptură, o surprind elocvent: 

„Numele propriu devine semantic vid, nu mai acoperă o naraţiune ori o descripţie (...) 

nu are trecut în sensul că nu are trecutul localnicilor” , fiind destinat dublei identităţi 

ce nu e decât „compromis diurn cu coşmarele nopţii, incapacitatea de a alege între 

amintire şi anxietatea prezentului”
8
 O anxietate din care exilatul nu are unde să fugă, 

din moment ce nici viitorul nu există cu adevărat:  „El nu-şi poate face planuri pe 

termen lung, el are doar sentimentul că astăzi este, încă, tolerat şi nu poate începe 

mâinele decât cu noi acomodări menite să consolideze toleranţa”
9
.  

Are dreptate Nicoleta Sălcudeanu ca, citându-l, să creadă că criticul „vede doar 

jumătatea goală a paharului”.
10

 Iar aceasta pentru că exilul nu înseamnă doar scindare 

traumatică, schizoidie, prin dublarea identităţii, ci oferă şansa trăirii într -un raport 

privilegiat al identităţii cu alteritatea. Sau, cum spune ea, „aceea de a parcurge mai 

uşor, şi cu viteză mărită, distanţa dintre Acelaşi şi Celălalt”
11

 

Criza existenţială şi culturală a exilului presupune, înainte de toate, o abolire a 

timpului şi a spaţiului, o situare a identităţii în afara lor. Într-o transculturalitate, cu un 

termen al lui Milan Kundera ori, simultan, în ambele culturi. Iar condiţia exilului, a 

rătăcirii, rămâne condiţia esenţială a scriitorului, care e un călător prin excelenţă. Un 

profet care trebuie să-şi ducă în lume şi în istorie mesajul, condamnat la mobilitate. 

Revelaţia acestei condiţii profetice a scriiturii o are chiar Virgil Ierunca, atunci când 

notează, într-o însemnare din Trecut-au anii, impresia alunecării umbrei pe zidul lumii 

dintr-un desen rembrandtian: „am impresia, scrie el, că profeţii s-au născut lângă 

ziduri ca cerşetorii şi condamnaţii la moarte”
12

 Un „om care merge”, cum spune 
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Nicoleta Sălcudeanu, scriitorul e prin propria-i vocaţie un veşnic străin, neaparţinând 

cu adevărat niciunui spaţiu sau timp şi existând exclusiv în abilitatea  de a transgresa 

graniţele, de a se situa mereu împotriva oricărei stagnări, a oricărei forme de tradiţie şi 

stabilitate. Citat de Nicoleta Sălcudeanu, Guy Scarpetta defineşte foarte plastic 

condiţia scriitorului ca exilat continuu: „pe de o parte, scrie el, nu există limbă (şi 

teritoriu) decât a Stăpânului, pe de alta, a scrie înseamnă a deveni minoritarul 

oricărei minorităţi, răzvătit împotriva tuturor unisonurilor, chiar împotriva celor ale 

diferenţelor şi particularităţilor.”
13

  

Trecând în revistă perspectivele recente asupra problemei exilului, Nicoleta 

Sălcudeanu constată, cu temei, „atenţia acordată temei dezrădăcinării, rătăcirii, 

problemei ospitalităţii, a locuirii, a străinului, a celuilalt”, provenită „şi din 

experienţa individuală, subiectivă, de expatriat, a celor mai mulţi”
14

 dintre filosofii 

implicaţi în dezbatere. Într-adevăr, într-o primă perspectivă a sa asupra exilului, 

Emmanuel Levinas vorbeşte despre exil ca adăpost, înţelegând prin a locui „o 

reculegere, o venire către sine, o retragere acasă ca într-un pământ al exilului, care 

răspunde unei ospitalităţi, unei aşteptări, unei întâmpinări umane”
15

 E un acasă ce 

reprezintă tot inauguralitatea, începutul, în vreme ce subiectul e „simultan afară şi 

înăuntru, el merge către în afară dintr-o intimitate”
16

. O dată părăsit ireversibil spaţiul 

intimităţii, acesta înfruntă o exterioritate ce îl deposedează de forma ce îi garanta 

familiaritate, dar continuă, totuşi, pentru Levinas, să îşi păstreze fiinţa riguros definită, 

individualizată, manifestată de acum încolo „ca desfăşurare, ca eficacitate, influenţă, 

cuprindere şi tranzitivitate”
17

 

Mult mai sistematică e viziunea lui Jacques Derrida asupra ospitalităţii, pe care 

insistă, de altminteri, şi studiul Nicoletei Sălcudeanu asupra Omului care merge  din 

Patria de hârtie. Sistematică şi interesantă, în acelaşi timp, pentru că surprinde un 

concept inedit al diferenţei dintre eu şi celălalt – vorbind despre ospitalitate ca 

prerogativ autentic exclusiv al subiectului care cunoaşte el însuşi experienţa dislocării. 

„Poate că numai acela care ştie ce înseamnă experienţa lipsei de casă poate oferi 

ospitalitate”
18

, opinează filosoful, distingând apoi între două tipuri opuse de 

ospitalitate: cea absolută, necondiţionată şi, respectiv, cea impusă de pactul social, 

înţeleasă ca datorie. Ea provine din natura antinomică a cuvântului hostis (oaspete, dar 

şi inamic), şi exprimă diferenţa dintre a oferi ospitalitate unui străin şi unui celălalt 

absolut, căruia îi lipseşte orice formă de identitate şi nu i se pretinde nici o legitimare. 

Această ospitalitate necondiţionată sacrifică orice pretenţie de a atribui o identitate 

străinului, care devine inutilă în logica gestului. Cum inutilă devine, după cum arată 

Nicoleta Sălcudeanu, identitatea convenţională, de nume, prenume, naţionalitate, 

                                                           
13

 Guy Scarpetta, Elogiu cosmopolitismului, Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 20, apud. Nicoleta Sălcudeanu, op. 

cit., p. 37 
14

 Nicoleta Sălcudeanu, op. cit., p. 38 
15

 Emmanuel Levinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 132  
16

 Ibidem 
17

 Idem, Între noi, încercare de a-l gândi pe celălalt, Editura All, Bucureşti, 2000, p. 56 
18

 Jacques Derrida, Despre ospitalitate. De vorbă cu Anne Dufourmantelle, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 20 



30 

 

pentru scriitorul exilat ce se aşează în limbaj pentru a deveni astfel „suveran, un 

celălalt absolut”.
19

 

Autoarea e chiar convinsă că „dacă ar fi extrapolat discuţia înspre condiţia de a 

fi străin în şi prin literatură, Derrida ar fi subscris (plutind în continuare pe valul 

lipsei de modestie) opiniei mele că, în acest punct, se poate tolera un clivaj între omul 

social (supus normelor de drept) şi scriitor, între străin şi celălalt absolut”.
20

 

Înspre un exil generalizat, ca formă de protest faţă  de o realitate occidentală 

receptată traumatic, tind viziunile lui Theodor W. Adorno
21

 sau Jean Baudrillard.  Dacă 

lui Adorno lumea capitalistă i se pare, sub impulsul reminescenţelor utopiei stângiste 

(de la Lukacs la Marx) un infern dominat de spiritul consumist şi pragmatic, iar 

ospitalitatea e compromisă de burghezia agresivă, Baudrillard
22

 resimte din plin 

voracitatea exteriorităţii („coruptă de semne”, devenită un spectacol al perversiunii 

realităţii, al distorsiunilor şi simulărilor), ce obligă interioritatea să se transforme într-o 

„transcendenţă închisă” şi să saboteze orice ipoteză a unui sens. Adorno sfârşeşte drept 

un profet al anarhismului anilor 70, al protestului instinctiv faţă de orice formă 

instituţională, dar desfiinţează, în acelaşi timp, şi ipoteza viabilităţii oricărui adăpost, 

al oricărui spaţiu al securităţii identităţii. De unde, rătăcirea ia forma unei derive fără 

perspectivă prin geografia mutilată şi sumbră a realităţii.  

Şi, totuşi, tranzitivitatea fiinţei, opusă înrădăcinării, fix ităţii, nu poate fi 

percepută doar ca tragedie fatală, ca lipsă flagrantă de finalitate. Pentru că este, în sine, 

susţinută pe o tensiune generatoare de sens, capabilă să ofere interpretări asupra naturii 

existenţei umane ca trecere prin lume. Exilul nu e doar un stigmat fatal, o damnare la 

trudă şi la spectrul obsedant al eşecului, el oferă totodată luciditate, obiectivitatea 

exteriorităţii, facilitatea parcurgerii şi evaluării distanţelor, o anume echidistanţă a 

raporturilor cu lumea. Pentru scriitor, el nu doar oferă un fond obsesiv fecund estetic – 

tema dezrădăcinării, cu implicaţiile ei identitare – dar aboleşte anumite determinări 

destinale care dau operei şansa unui salt mult mai facil în unversalitate. Fireşte, numai 

o perspectivă de-tensionată, de-tramatizată asupra exilului, contextualizându-l în 

termenii trans-naţionali şi mult mai slabi ca specificitate identitară ai 

contemporaneităţii, poate încerca să-şi apropie particularităţile cu adevărat inedite ale 

scriiturii din exil. 

 

Atâta câtă este, istoria exilului literar românesc e surclasată net, ca interes şi 

impact cultural, de contemporaneitatea sa postdecembristă. În care s -a revărsat şi 

istoria ultrarecentă, de ultimă dată, a evoluţiei exilului literar din timpul comunismului. 

De altfel, suntem tentaţi să credem că, la noi, exilul literar devine cu adevărat o 

dimensiune importantă a discursului cultural şi o condiţie autentică a scriiturii abia 

începând cu anii 50, când începe exodul intelectualilor anticomunişti din calea noului 

regim totalitar. Exilul anticomunist al secolului XX se defineşte mai degrabă prin 

diferenţă decât prin continuitate faţă de formele istorice ale înstrăinării pe care 
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literatura română le-a înregistrat anterior.  Diferenţa majoră provine din anvergura 

emigraţiei, dar şi din accentuarea sorgintei politice a acesteia. În plus, pe măsură ce 

urcă pe scara cronologiei, exilul pare să se vindece de complexele de inferioritate ale 

unei mici culturi marginale, de perplexităţile şi frustrările de tot soiul faţă cu 

străinătatea şi scriitorii se instalează mult mai natural în culturile de adopţie, reuşind să 

treacă proba universalităţii operei.  

Prima vârstă a exilului literar românesc ar fi chiar aceea a începuturilor scrisului 

în Principate – epoca cronicarilor, a lui Miron Costin şi Grigore Ureche, urmată de 

exilul paşoptist, forţat de eşecul revoluţiei din 1848, ai cărui protagonişti sunt Heliade-

Rădulescu, Bolintineanu sau Bălcescu şi ale cărui resorturi sunt descrise în cartea lui 

Florin Feifer, Semnele lui Hermes.
23

 

Nu lipsit de spectaculozitate e exilul „feminist” al aristocraţiei interbelice, 

incluzând figuri ca Elena Văcărescu, Anna de Noailles, Maruca Enescu sau Martha 

Bibescu, toate faimoase pentru alchimia amiciţiilor lor literare şi pentru cultul 

mondenităţii. Prin ele, exilul cultural românesc dobândeşte prestigiu şi notorietate în 

epoca interbelică dar şi ulterior, putându-şi revendica, în anii comunismului, o tradiţie 

de nobleţe şi un oarecare blazon. 

„Startul” exilului anticomunist îl dau intelectualii generaţiei războiului, în 

primul val al cărora se stabilesc în Occident şi marile nume ale generaţiei 30 – Eliade, 

Cioran, Eugen Ionescu, dar şi Ştefan Baciu, Vintilă Horia, Al. Ciorănescu, Aron Cotruş 

sau Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. Odată cu ei, exilul devine o opţiune destinală 

dictată de raţiuni politice şi începe să-şi calibreze instrumentele militante, pregătindu-

se să iniţieze desant-ul mediatic asupra regimului comunist din ţară. Primul val de 

exilaţi anticomunişti e şi acela care aşează într-un echilibru, încă instabil, problematic, 

complexele de inferioritate culturală cu disponibilitatea de adaptare la culturile 

occidentale. 

Chiar Monica Lovinescu insistă, în repetate rânduri, asupra facilităţii cu care s -

ar fi mutat din cultura română în cea franceză, din Bucureştiul ex -interbelic în Paris-ul 

anilor 50. Un Paris care nu e decât o replică mai mare a capitalei dâmboviţene , fără a 

strivi prin grandoare, după cum întreaga cultură de adopţie e perfect omoloagă celei 

române dintre războaie. Atâta doar că retorica acestei emigrări relaxate, ferite de orice 

urmă de şoc cultural, e îndeajuns de ostentativă pentru a putea fi susceptibilă de bluff, 

de tentativă de a camufla un sistem de complexe latente. Pe care scriitura şi întreaga 

activitate culturală a Monicăi Lovinescu le manifestă, de altfel, la tot pasul. O anumită 

tentaţie a echivalărilor nu lipseşte din discursul Monicăi Lovinescu, mereu preocupată 

să aducă reperele literaturii române contemporane la nivelul celor din literatura 

franceză a momentului, să le releve compatibilitatea, complementaritatea, 

similitudinea. Comparatismul funciar al analizelor ei din Unde scurte tratează, în fond, 

patologia unui complex refulat al marginalităţii, al culturii mici care trebuie cu orice 

preţ să se legitimeze convenabil în faţa unei mari culturi occcidentale.  
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De altfel, exilul Monicăi Lovinescu şi al lui Virgil Ierunca nici nu cochetează  

vreodată cu tentaţia depăşirii complexului, cu instalarea de facto în cultura franceză 

sau europeană. Cum s-a mai observat şi afirmăm chiar în lucrarea de faţă, ambii 

scriitori renunţă la proiectele unor identităţi scriitoriceşti franceze, ale unor cariere 

literare ori academice, în favoarea proiectului protestatar care le va consuma energiile 

vreme de patruzeci de ani, până la căderea regimului comunist în 1989 şi încă mai bine 

de un deceniu după aceea. Ei sunt, prin aceasta, nişte prizonieri voluntari ai  unei utopii 

care e România eliberată de dictatură, România interbelică, europeană, recucerită şi 

reaşezată pe cursul ei istoric firesc. Iar exilul lor exprimă radicalitatea protestului 

public, dar o radicalitate construită gradual, în timp, pe măsură ce p revalenţa eticului 

se amplifică, rămânând pe poziţii culturale, în universul textelor literare şi al 

contextelor lor.  

După o perioadă de relativă stagnare, în anii 60, când iluzia „liberalizării”, 

indusă de măsurile pro-occidentale ale lui Ceauşescu, domoleşte exodul, urmează o 

accelerare fără precedent a fenomenului odată cu introducerea imperativelor dogmatice 

din Tezele din iulie. E momentul când exilul literar românesc pare a se racorda la 

„vârsta de exil a lumii”, cu o expresie a lui Norman Manea, scriitorii români expatriaţi 

reuşind să surmonteze pentru prima oară total complexele de inferioritate culturală 

tradiţionale şi să profite de vocaţia cosmopolită a literaturii române, atât de evidentă în 

timpul primei modernităţi interbelice.  

„Ultimii” exilaţi sunt şi aceia care efectuează transgresia în culturile de adopţie 

fără niciun efort de adaptare, după cum şi identităţile lor par să nu mai fie determinate 

de naţionalitate, geografie ori istorie. Sunt scriitori plecaţi în anii optzeci sau după 

revoluţia din 1989, pentru care exilul reprezintă mai întâi o şansă de a se afirma în 

culturi ce permit diseminare largă, beneficiind de serviciul unor limbi de circulaţie 

internaţională – în care de altfel scriu cu naturaleţe, depăşind şi complexul mai vechi al 

dependenţei sensibilităţii şi creativităţii literare de limbă. Complex pe care îl 

deconstruiseră cu succes, de altfel, şi „clasicii” exilului anticomunist, ca Eugen 

Ionescu, E. M. Cioran sau Mircea Eliade, în special în opera lui de savant. Scriitori ca 

Al. Papilian sau Herta Muller şi, mai recent, Andrei Codrescu sau Bogdan Suceavă, 

transformă exilul într-un atu şi exploatează potenţialitatea de sens a acestei condiţii 

identitare ambigue. Fiecare îşi construieşte un cod cât se poate de subiectiv al scriiturii, 

o formulă personală ce îşi găseşte un loc în peisajul eterogen al noii culturi europene 

ori în acela al culturii americane. În plus, exilaţii cei mai recenţi speculează şi noua 

condiţie a scriiturii transpuse în mediul virtual al reţelei, pe internet, transgresând şi 

ultimele reminescenţe ale barierelor geografice şi temporale. Ei devin, probabil, primii 

cetăţeni autentici ai lumii unei literaturi fără frontiere, găsind în scriitură o formulă 

identitară de extraordinară eficacitate şi robusteţe prin care îşi pot defini originalitatea.  

Până la ei, însă, istoria exilului literar românesc cunoaşte explozia receptării în 

primii ani de după revoluţie, când exilul e recuperat cu sârg şi elan muncitoresc de 

literatura din ţară, într-un efort lăudabil ca energie şi principiu dar deplorabil ca 

eficienţă şi naivitate a aşteptărilor. De fapt, toată lumea se grăbeşte, în literatura  

română proaspăt ieşită din jumătate de secol de comunism, să restituie exilul istoriei 

literare, dar nimeni nu ştie cu adevărat la ce să se aştepte de la acesta şi nimănui nu -i 



33 

 

pare necesară şi o sistematizare a acestei absorbţii dificile. Or, privind înapoi cu 

onestitate, trebuie să recunoaştem că reintegrarea exilului n-a fost un fenomen produs 

cu firescul unui magnetism natural, o reîntoarcere într-o matcă originară, ba, din 

contră, s-a dovedit o aventură mult mai complexă decât era în aparenţă şi care,  tratată 

cu superficialitate, a reuşit să producă destule seisme polemice care au stagnat sau 

blocat procesul în false puncte de incompatibilitate.  

Întoarcerea exilaţilor conotează inevitabil în parabola Fratelui risipitor şi, 

tocmai de aceea, nu are cum să evite deranjarea unor orgolii şi izbucnirea unor 

revendicări răzbunătoare. Mai ales că nici „risipitorii” simbolici nu se întorc ca nişte 

pacifişti disciplinaţi, ci comunică, fatalmente, numai în dialectul abrupt al protestului, 

fiind hipercritici şi exigenţi, indispuşi la concesii. Iar deziluzia nu poate decât să fie de 

proporţii, atât pentru unii, cât şi pentru ceilalţi. Nici foştii exilaţi, nici internii, 

arogându-şi, cei mai proeminenţi moral dintre ei, calitatea de „exilaţi interior” (care e, 

la nevoie, omologabilă polemic celei de exilaţi externi), nu sunt obişnuiţi cu privitul în 

ochii celuilalt şi, cu atât mai puţin, cu descoperirea propriei imagini în aceştia.  

La douăzeci de ani de la revoluţie şi, deci, de la iniţierea „recuperării” energice 

a exilului anticomunist, ne putem permite să propunem o reconsiderare relaxată, 

eliberată de prejudecăţi, a întâlnirii literaturii române din ţară cu aceea din exil şi a 

rezultatului, chiar şi parţial, al reunirii lor în proiectul unei singure literaturi române. 

Despre rezultat s-ar putea spune că e încă incert, pentru că un astfel de proiect 

integrator ni se pare un construct fals, utopic.  

Propunerile de a „rezolva” problema exilului prin „desfiinţarea” lui – adică prin 

considerarea literaturii scrise în exil în perioada postbelică drept literatură română şi 

anexarea ei în istoria literaturii din ţară ni se par nerealiste şi, în orice caz, superficiale. 

Pentru că literatura română nu mai poate fi înţeleasă, în secolul XXI, drept una singură, 

ci, mai degrabă, ca o multitudine de literaturi alternative  de limbă română sau 

aparţinând culturii române prin tematică, biografii, contexte, dar care îşi menţin 

individualitatea asigurând, astfel, varietatea, diversitatea, pluralitatea estetică a unei 

literaturi cu adevărat europene. Dintre ele, literatura scrisă în ţară e doar una dintre 

alternative – e drept, cea mai considerabilă cantitativ.  

Iar între literaturile române alternative, ca şi, în speţă, între literatura română 

scrisă în ţară şi aceea din exil, e necesară o detensionare, o dedramatizare a raporturilor 

şi o aşezare într-un raport de toleranţă din care prejudecăţile şi orgoliile să fie 

eliminate. Nu e o întreprindere la îndemână, pentru că exilul, după cum spuneam, se 

întoarce după 90 cu o poftă polemică şi critică dezarmantă. Pentru unii, recursul la 

negaţie e explicabil prin aceea că reprezintă unicul tratament al maladiei 

dezrădăcinării. E cazul lui Cornel Ungureanu, care o spune deschis, văzând partea 

întunecată  a lucrurilor: „Exilul nu reprezintă doar o dezrădăcinare, ci şi o înfrângere. 

O înfrângere care lasă deschis un şir de răni. Exilul devine, datorită acestor răni, o 

maladie. O boală care îşi are terapia ei. Negaţia este terapia care pare cea mai 

eficientă”.
24

 Atâta doar că bolnavi nu sunt doar exilaţii, în această terapie a negaţiei, ci, 

deopotrivă, şi ceilalţi, care îi primesc cu dificultate tocmai pentru că mesajul lor le 
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demască propriile miraje, propriile maladii greu de surmontat. E un act de reinstaurare 

a eticului, care presupune destul disconfort pentru unii şi pentru alţii pentru a provoca 

adevărate conflicte. 

Dar Paul Goma, cu Jurnalul lui incendiar sau Monica Lovinescu şi Virgil 

Ierunca cu paginile lor incomode de critică literară sau memorialistică nu sunt singurii 

exilaţi est-europeni care urcă în boxa acuzării şi pronunţă sentinţe dure la adresa 

conaţionalilor. Witold Gombrowicz vorbeşte despre „  simţământul slăbit al valorii 

proprii” al polonezilor, punând la zid autosuficienţa celor care „glorifică poporul 

pentru că noi l-am dat pe Chopin, pentru că avem pe Crue-Sklodowska şi Wawelul, 

precum pe Slowacki şi pe Mickiewicz (...) Genii! Exclamă exasperat Gombrowicz, La 

naiba cu geniile (...) – Ce-mi pasă mie de Mickiewicz? Pentru mine voi sunteţi mai 

importanţi decât Mickiewicz şi nici eu, nici nimeni altcineva, nu va judeca poporul 

polonez în funcţie de Mickiewicz sau de Chopin (...) chiar dacă aţi fi un popor atât de 

sărac în mărimi încât artiştii voştri principali ar fi Tetmajer sau Konopnicka, dar aţi 

şti să vorbiţi despre ei cu degajarea unor oameni liberi pe plan spiritual, cu măsura şi 

luciditatea nu a unei răzăşii, ci a lumii... atunci până şi Tetmajer ar deveni pentru noi 

un titlu de glorie”.
25

 

Nu diferit sună contestările patetice ale lui Paul Goma, din Gardă inversă sau 

Amnezia la români, alimentate, atunci când vituperanţele de limbaj devin explozive, cu 

destule din frustrările şi resentimentele cele mai dure. Atâta doar că retorica contestării 

nu exclude iubirea, o iubire înverşunată ce se exprimă în contorsiunile discursive ale 

dezamăgirii, dar o iubire totuşi fraternă. Desigur că radicalismele nu duc la nimic bun 

şi productiv nici în acest caz: amplificate dincolo de orice limită ele încep îşi saboteze 

autorul şi scriitura acestuia. Decodate însă într-un regim detensionat, eliberat de 

prejudecăţile momentului, texte ca acelea ale lui Ioan Petru Culianu, vitriolante la 

culme faţă de defectele culturii române, şi încă în plină epocă ceauşistă, sau, mai 

devreme, textele anti-româneşti ale unui E. M. Cioran, îşi relevă un evident patr iotism, 

disperat şi dureros deopotrivă.  

Oricum, exilul literar nu poate fi separat de retorica lui protestatară şi 

negaţionistă. Iar aceasta nu doar în cazul literaturii române, ci începând de la originile 

disputei privind legitimităţile exilelor europene. De la prima polemică de anvergură 

dusă pe temeiuri etice asupra exilului politic, de către intelectualii germani din timpul 

fascismului. Dar separarea de protest nu e condiţie sine qua non a unei evaluări cu sorţi 

de oarecare exponenţialitate. Pentru că, o dată detensionate sursele contrareacţiilor, ale 

prejudecăţilor şi orgoliilor, şi odată ce se admite relativitatea inerentă poziţiilor „de 

forţă” ale exilului, latura protestatară a literaturii din exil devine ea însăşi estetică pură, 

dezideologizată şi recuperabilă axiologic. Odată domolite potenţialele conflictuale ale 

protestului, restul e literatură. 
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