Febra unei pasiuni: jurnalul lui Mircea Horia Simionescu
între confesiune şi (re)interpretare1
Nicoleta SIMIONESCU
„Nu sunt, nu am fost niciodată omul
jurnalului pe care îl scriu” (Julien Green 1949: 613)2.
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„Şcoala de la Târgovişte”, constituită ca fenomen literar în anii ‘70, a generat
una dintre cele mai importante schimbări din istoria literaturii, producând o necesară
apropiere de postmodernism3. Pe fondul unei activități scripturale de sertar de peste
20 de ani, aceşti scriitori cu apetenţe inovatoare au promovat metode prozastice
diverse şi noi, respingând tematica şi poetica din perioada respectivă şi arătându-se
preocupaţi, mai degrabă, de mecanismele interne ale literaturii.
Analizând evoluţia prozei postbelice, Ion Bogdan Lefter oferă o panoramă a
modelelor literare distincte, dar cu graniţe flexibile „din cauza suprapunerilor şi a
trecerii – de multe ori – a prozatorilor înşişi de la unul la altul”: primul model
cuprinde „proza cu aspect «tradiţional», cu intenţii realiste şi perspectivă narativă
omniscientă”, model al cărui exponent de marcă a fost Marin Preda; al doilea model
este cel „modernist, foarte frecvent ilustrat de o filieră centrală a anilor ‘60–‘70,
analitică şi «intelectualistă», rafinată”, care îl are ca autor reprezentativ pe
Alexandru Ivasiuc, alături de Breban, Bujor Nedelcovici, Sorin Titel, Gabriela
Adameşteanu ş.a.; cel de-al treilea model este cel cu
premise postmoderniste, de aspect mai pronunţat experimental, predispus la
continue comutări de perspective şi la jocuri textuale, la „joc” în genere (în sensul
absolut serios al cuvântului), căutând o cale mai directă către cititor, un cititor – la
rândul lui – mai „dinamic” (Lefter 2003: 14).

Sub umbrela acestui model intră cărţile „târgoviştenilor”, consideraţi „primii
postmoderni”, alături de lucrările lui Norman Manea, Radu Cosaşu ş.a. Aceşti
prozatori au contribuit la regenerarea prozei româneşti şi au funcţionat în bazele
1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 22–23 iunie 2017.
 Universitatea din Bucureşti.
2 Julien Green, Journal, 28 septembrie 1941, tome IV, p. 613: „Je ne suis pas, je n'ai jamais été
tout à fait l'homme du journal que j'écris”.
3 Deschiderea generată de „Şcoala de la Târgovişte” a facilitat apariţia optzeciştilor şi a
nouăzeciştilor.
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unui program artistic coerent, deşi neprogramatic, ce avea ca repere cultul
autobiografismului şi al ficţionalizării, narcisismul auctorial, redescoperirea
individualismului şi a subiectivismului, parodicul, ludicul, ironia, utilizarea
tipologiilor discursive distincte şi variate etc. Nepublicată până după ‘70,
literatura târgovişteană este adevărata proză românească din anii ‘50 şi ‘60,
incomparabilă ca modernitate, complexitate, curaj estetic şi valoare cu scrierile care
au părut să definească opera şi care ne par acum nişte plante vitregite de intemperii
(Cărtărescu 1999: 342).

Schimbarea de direcţie în plan literar realizată de aceşti scriitori se petrece
strict în subsolul literaturii. Probabil acesta este motivul pentru care, în corpusul de
opere al prozatorilor, jurnalul reprezintă un spaţiu important, practicat atât de Radu
Petrescu, cât şi de Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu sau Tudor Ţopa,
fiind chiar resortul care declanşează celelalte opere, aşa-zis de „ficţiune”.
Jurnalele târgoviştenilor refuză convenţiile genului și conturează o
revalorificare creatoare a tradiţiei diaristice, notele zilnice oglindind aventura
scriiturii care se opune şi, uneori, substituie aventura existenţei, fără a concura
istoriografia. „Şcoala de la Târgovişte” e un atelier de lectură, iar acest lucru este
reflectat de paginile ce conţin însemnările zilnice. Nu şi-au dorit să fie scriitorii
reprezentativi ai unor circumstanţe socio-politice cu care nu aveau nimic în comun,
căci
ei îi citesc pe Amiel sau pe Caragiale, pentru a găsi soluţia trecerii dincolo de
fundătura Noului Roman Francez, se reîntorc la Flaubert sau la fraţii Goncourt pentru
a depăşi criza reprezentării realiste, regăsesc tiparele invariabile ale tradiţiei, pentru a
le resemantiza în formule din nou viabile (Crăciun 1998: 181).

Şi-au dorit mereu să fie scriitori clasici, adică ieşiţi din actualitate, şi doar în
acest context se poate spune că sunt „evazionişti”, adică atemporali. Contemporani
ai „obsedantului deceniu”, târgoviştenii dovedesc prin opera lor de sertar atât victoria
literaturii în confruntarea cu lumea ostilă, cât şi a eului în confruntarea cu exteriorul. Fără
să fie iniţiatorul proiectului, Mircea Horia Simionescu s-a aflat, încă de la primele
cărţi publicate, în postura de catalizator al grupului, reuşind să consolideze, alături
de ceilalţi scriitori, o nouă direcţie, originală şi surprinzătoare, în proza
contemporană.
A debutat abia în 1968 în „Luceafărul”, cu povestirea Cum l-am trădat pe
Pascal, iar editorial în 1969, cu primul volum al ciclului Ingeniosul bine temperat:
Dicţionar onomastic, pentru ca ulterior să pună rapid bazele unei voluminoase
moşteniri literare. În 1987 publică şi primul volum de jurnal, Trei oglinzi, care
cuprinde doar însemnările anului 1946, pentru ca al doilea volum, publicat în 1998,
să cuprindă notiţe din anii 1963−1971: Febra. File de jurnal
Ziua, aşa cum apare oglindită în pagina jurnalului său, se măsoară în
literatură: scrisă, citită, imaginată. Scopul fiecărei zile este declanşarea
mecanismului creaţiei, fapt care generează o relaţie specială cu lumea
înconjurătoare, o relaţie estetică. Jurnalul lui Mircea Horia Simionescu nu mai are
strict scop utilitar (aide-mémoire), nici nu mai este simplă auto-mărturisire. Nu oferă
o imagine a epocii, ci a unor microcosmosuri culturale în care cotidianul este
textualizat. Jurnalul său este necontaminat de norme şi reguli, dar se supune totuşi
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unor directive generate de maniera de scriitură proprie autorului. E conştient de
faptul că notele de jurnal au depăşit sfera consemnărilor seci, referenţiale, în manieră
contabilicească a evenimentelor exterioare, că hibridizarea genului este generată de
tentaţia literaturizării. Captiv al unui context social-politic nedrept, diaristul
destructurează realitatea pentru a o reconstrui în jurnal prin intermediul cuvintelor,
notele alunecând spre literatură:
Părerea mea este că memoriile înfăţişează o realitate mult mai ficţională, mult
mai incredibilă decât realitatea fotografică, decât realitatea cinematografică. Pentru că
acolo intervine şi o anumită selecţie pe care o face viaţa. În primul rând, memoria
autorului, a celui care a trăit-o (Simionescu, apud Gheorghişor 2011: 146).

Acest lucru este vizibil în ambele volume de jurnal publicate antum. Acestea
cuprind o selecţie de note, din cele 8000 de pagini, după cum singur declară. Fragmente
de jurnal a publicat şi în periodice: „Caiete critice” (3−4/ 1986), „România literară” (nr.
35/1976), iar anumite fragmente au fost incluse chiar în Toxicologia, Cum se face, Înger
cu şorţ de bucătărie, Paltonul de vară etc., lucru care evidenţiază încă o dată că opera
„târgoviştenilor” este construită pe principiul vaselor comunicante şi că jurnalul este
baza întregii creaţii: „jurnalul este materia primă a tuturor cărţilor mele”4.
Trei oglinzi: portret al scriitorului la tinereţe
Trei oglinzi, primul volum de jurnal publicat de Mircea Horia Simionescu, este un
roman al formaţiei intelectuale, dar indirect şi un roman de familie. Surpinde universul
unei familii modeste, în timp ce prezintă profilul spiritual al tânărului scriitor: tatăl, fost
militar, moare de tuberculoză, lăsând astfel multitudinea de sarcini gospodăreşti pe umerii
greu încercaţi ai mamei, care, din când în când, găseşte timp să „clămpăne” la pian. Acest
prim volum cuprinde o galerie de imagini: fratele Tytire, de cele mai multe ori – irascibil,
unchi, mătuşi, bunica Mamama:
Cartea. Poezia. Revista. Caligrafia. Penița. Cerneala. Singurătatea. Insomnia.
Masa. Viziunea. Scrierea. Discuţia. Prietenia. Numai substantive feminine. Dacă mai
pun la socoteală şi mulţimea de mătuşi între care trăiesc, lucrurile sunt explicabile. Nam stofă de luptător. Obiect de salon. Cât timp a trăit tata, am fost un războinic. După
dispariţia lui, prizonier al mătuşilor, al învăluitoarelor imperative ale mamei.
Mângâieri şi brațe deschise. Cetate bună de ruinat. Combatantul cu plânsul pe faţă,
înainte de a primi rănile. Scrisul e o formă de defensivă (Simionescu 1987: 16).

Acest volum imortalizează impulsurile prime, „fermentaţia începutului de
dinaintea începutului” (Simionescu 1998: 245). Paradisul copilăriei e dominat, însă, de
figura mamei, surprinsă în portrete sensibile, pornind de la momente ce marchează
conştiinţa tânărului sau de la simple senzaţii şi idei. Acesta ilustrează stări contradictorii,
căci uneori şi-o apropie, alteori se distanţează, precum în momentul în care refuză să
primească mărturisirea acesteia conform căreia ar fi pus capăt, alături de medic, chinului
insuportabil al figurii paterne, printr-o injecţie: „Laşitatea, neputinţa de-a mai suporta zilele
degradării bietului meu tată sau curajul, luciditatea? Eu ce-aş fi făcut dacă m-aş fi aflat în
asemenea situaţie?” În alte situaţii, înfăţişarea mamei este privită cu o curiozitate juvenilă
4 Simionescu 1998: Mircea Horia Simionescu, Fac consecvent politica scrierilor mele egotiste şi
inactuale, dialog cu Nicolae Oprea, „Calende”, 1998, nr. 6.
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şi supusă unor reflecţii care conturează aproape un personaj ce-şi întinde mrejele până în
cel de-al doilea volum de jurnal:
A venit pe lume în 1901, o sărbătoare în adâncul inimii odată cu secolul. La cei 68 de
ani ai ei, trecută prin atâtea umilinţe, lipsuri, suferinţe, îşi păstrează tinereţea, e suficient să-i
aud în telefon delicatul chicotit, vioiul răsfăţ al întinderii mătăsoase a cuvintelor, ca să-i văd
sfânta fiinţă de acum peste 30 de ani (Simionescu 1998: 312).

În acest jurnal de început – nimic despre iubire. Avem, însă, imaginea unui instinct
erotic juvenil care-i generează neplăceri, reflectate în paginile dedicate spitalului de boli
venerice. Ceea ce domină şi fascinează privirea cititorului este însă imaginea „sufletului
propriu”, reflectată printr-o rafinată alegere a tonului în funcţie de zile, generând o frază
limpede, aspiraţie spre spiritual şi aplecare către detaliu. Jurnalul său de început este o
cronică a vieţii tânărului provincial, ce plasează în centrul existenţei aspiraţia spre
literatură. A început să scrie la 14 ani, când frecventa deja câteva cercuri literare din oraşul
natal. Editează reviste în manuscris, „Carnet literar”, „Colorado”, „Cântece noi”,
„Spada”, „Cloşca cu pui”, „Oraşul de nikel”, „Metru cub” etc., scrie versuri, se
implică şi iniţiază nenumărate discuţii cu caracter literar, îşi comentează lecturile
alături de alţi tineri, dezbat aspecte stilistice, într-o Târgovişte ce se constituie întrun spaţiu formativ. Îl întâlnise pe Radu Petrescu în 1942, „Malherbe sosise!”
(Simionescu 1983: 10), pentru ca, în 1944, alături de acesta şi de Costache Olăreanu,
să încheie un pact ce echivalează cu un jurământ: nu vor publica nimic până la
vârsta de patruzeci de ani, pact „pe deplin respectat” (Ibidem: 10), voit sau nu.
Descoperă alfabetul literaturii, dicţionare şi bibliografii, pentru ca, între 1945 şi 1948,
să contureze schiţe ale viitoarelor scrieri.
Celebrează, în schimb, condiţia artistului, pentru că „important e ce se petrece în
mine, nu pe strada Brutari, faimoasa...” (Simionescu 1987: 323–324). Foloseşte uneori
pesoana a treia, fapt ce generează o oarecare distanţare de ideile enunţate: „scriitorul care
sunt alege viaţa interioară. Până şi iubirea o lasă altora” (Ibidem: 152). Dintr-o discuţie cu
Radu Petrescu aflăm că Mircea Horia Simionescu a ţinut însemnări duble, lăsând în afara
primului volum „notele despre concerte, rezumatele, impresiile de lectură, citatele devenite
bloc de mormânt” (Ibidem: 123), după modelul lui Philippe Lejeune, care afirma:
Pentru mine este extrem de important să nu ţin un jurnal, pe tot parcursul vieţii, ci
jurnale; de exemplu, să ţin două jurnale în paralel şi să ştiu că ele se apropie la un moment
dat […] îmi place fragmentaritatea... Ceea ce mă înspăimântă la jurnalul unic, la jurnalul
vieţii este faptul că viitorul lui este moartea ta. Când se încheie el, nici tu nu mai ai prea
multe de spus. De aceea, mi se pare de-a dreptul reconfortant să ţii jurnale fragmentare
(Lejeune 2004).

Consemnările sunt aproape zilnice, nu lipsesc mai mult de 10 zile din întregul an
1946. Când lipsesc însemnări, găsim explicații: „Dacă n-am scris ieri, însemnează că ieri
n-am trăit şi atunci vârsta mea este mai mică cu o zi. Mai puţină” (Ibidem: 88). Trei oglinzi
înregistrează şi evenimente de natură socială şi politică, însă fără a avea ca scop final
conturarea unei imagini fidele a epocii. Altfel spus, discursul diaristic e sensibil la
schimbările sociale şi culturale, lucru surprins şi de Gusdorf care afirma că „stilul epocii
(Zeitgeist) condiţionează în egală măsură conştiinţa intimă şi comportamentele exterioare”
(Gusdorf 1991: 349). Epoca influenţează şi condiţionează conştiinţa intimă. Diaristul este
influenţat de realitatea exterioară, fapt vizibil şi la nivelul notaţiilor, dar şi în (auto)portretul
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construit. „Târgoviştenii” optează, în consecinţă, pentru un alt tip de literatură, pentru
un alt tip de luptă cu puterea5.
Simionescu acordă însă o mai mare importanţă faptelor exterioare decât colegul de
şcoală Radu Petrescu, însă nu se desprinde de ideea că literatura este, în fapt, centrul
existenţei, evenimentele exterioare fiind, de fapt, derizorii:
Foarte puţine lucruri din câte le-am trăit au încăput în aceste pagini. Înseamnă că 1.
ori (multe din ele) n-aveau nici o importanţă pentru formarea mea 2. ori formula mea de
jurnal este pe cale de a se mulţumi cu partea, dispreţuind întregul. Începând din toamna
trecută, când mi-am putut plonja inima în Cartea amăgirilor şi-n Jurnalul filosofic şi când
m-am simţit mai acasă cu Cioran şi Noica (i-au adus Montaigne şi Maiorescu, asta e sigur),
gustul pentru documentar, mărturie şi marginalii mi-a slăbit simţitor. Faptul şi evenimentul
şi-au schimbat culoarea, slăbindu-şi ascuţimea, caracterul ultimativ: particip la derularea lor
cum operatorul cinematografului la scena de iubire a filmului ce a rulat o săptămână
întreagă” (Simionescu 1987: 347).

Această notă încheie jurnalul tânărului de 18 ani.
Încă de acum, e conştient de faptul că jurnalul e greşit încadrat în categoria textelor
de frontieră. El neagă principiul sincerităţii şi al spontaneităţii, prin inserarea unor
fragmente de ficţiune în paginile jurnalului, experimentând:
Aşa cum a anunţat, domnul Le Corbusier a sosit astăzi cu trenul de dimineaţă
(motorul). L-am întâmpinat eu cu Radu, îmbrăcaţi cam gros pentru acest anotimp dement –
hainele noastre de zile mari” (Ibidem: 140).

A doua zi notează despre inserţia acelui fragment ficţional:
Experimentul de ieri, cu scopul de a vedea cum se lipeşte o fantezie în corpul
jurnalului. Este oricând nevoie – pentru armonia compoziţiei – de un exotism, de o
întâmplare adusă de mai departe. Nu atât pentru a-l înviora (cititorul de peste 40 de ani se va
dezvăţa să aştepte asemenea fiole de oxigen), ci pentru a măsura puterea verbului de
dinaintea şi de după intercalarea corpului străin (Ibidem: 141).

Îşi propune să introducă „în jurnal toate prozele (poate şi unele poezii)” şi să scrie
„toată viaţa o singură carte” (Ibidem: 143). Motivele pentru a scrie un jurnal sunt
nenumărate: pentru a capta ziua, căci „chaque jour noté est un jour préservé” (Blanchot
1959: 252), pentru o mai bună cunoaştere de sine, deoarece
obiectul literaturii mele, după cele făcute până acum, este persoana mea. Alte
cunoştinţe mai solide nu am […] Cine sunt? E întrebarea la care eu însumi încerc să răspund.
Uneori întind atât de mult aceste note, doar-doar voi întrezări o cale a mea (Simionescu
1987: 204).

Acest „document al supravieţuirii” (Negoițescu 1994: 343) surprinde ritmul interior
al fiinţei, imaginile care compun viaţa, lecturile (Heraclit, Bergson, Proust, Carlyle, Sion,
Unamuno, Freud, Lovinescu), frământările în momente de creaţie (tematică regăsită şi în
jurnalele lui Radu Petrescu), dar şi necesitatea scrierii şi teama de eşec, nemulţumiri legate
de rezultate, hazardul existenţei, interogaţii retorice legate de abandonul scrisului, sentinţe:
5 În acest sens, într-un interviu realizat Ion Simuţ şi publicat în „Familia”, Mircea Horia
Simionescu afirmă: „Ţin minte că, fiind amândoi (Culcer şi cu mine) descendenţi de militari, am
avansat gluma că Şcoala s-a format din «armata» nesfârşitelor bătălii ale copilăriei, dar că sosise
vremea (sugerată şi de o sculptură rusească) să schimbăm săbiile în condeie” (Simionescu 2001: 61).
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„Dacă literatura nu mă va face neom, în literatură voi găsi o cale pe care altul n-a mai
călcat-o” (Simionescu 1987: 219), dar şi dorinţa afirmării.
Mircea Horia Simionescu inventariază formele literaturii personale şi
identifică prima manifestare a acesteia: forma negustorească, „catastihu-jurnal” în
care erau notate „tocmelile” dintre vânzător şi cumpărător. Pe parcurs, aceste
tocmeli conturează un profil al celui care scrie, dar şi al celui care e scris în paginile
catastihului, pentru că se poate identifica o strategie, anumite observaţii: „jurnalul
meu este al unui artist, nu al unui comersant, cerinţele estetice trebuie să primeze”
(Simionescu 1987: 212). Astfel, aparent deschis spre exterior, jurnalul închide de fapt în
sine un instrument de investigare a interiorităţii şi a lumii. Interioritatea e redescoperită cu
aproape fiecare notă în care urmăreşte „cum se miros amintirile”.
Acest jurnal este o formă de redescoperire a sinelui, dar şi o formă de grafie a
minţii6, o plonjare în eul profund. Privirea scrutătoare asupra realităţii se întoarce, însă,
asupra sinelui, căci „ca formă a (re)producerii de sine, scrisul este comunicare, expunere a unui conţinut interior convertit în expresie artistică” (Muşat 1998: 72).
Altfel spus, jurnalul evită să construiască o imagine a epocii, mizând pe construirea
redescoperirii de sine ca Altul sau Celălalt, pe eternizarea clipei printr-un decupaj de
cuvinte şi imagini. Această literatură pe care o practică Mircea Horia Simionescu
alături de ceilalţi, anacronică şi anticanonică prin excelenţă, reprezintă, totuşi,
„căutarea unei alternative la «literatura revoluţionară» a României postbelice”
(Muşat 1998: 126). Scoate din pagină imaginea epocii imbecilităţii, pentru a
redescoperi individualismul şi subiectivismul. Parafrazându-l pe Foucault, scriem
„pentru a deveni altul decât ceeea ce ești”7.
Febra: scribo ergo sum
Dacă primul jurnal cuprinde notaţii aproape zilnice şi captează fervoarea de tinereţe,
cel de-al doilea surprinde vârsta maturităţii, făcând apel la o structură diferită şi permiţând
un fragmentarism accentuat. Febra conţine fragmente selectate din jurnalul celor nouă ani,
ce vizează pregătirea pentru tipar a primelor volume, debutul publicistic şi editorial,
„febra” trăirilor spirituale. Cele 400 de pagini (însemnări din 1963–1971) se conturează pe
fondul unei frământări interioare creatoare. Vedem creaţia în diferitele ei etape evolutive,
documentarea, prelucrarea materialului, ordonarea, finisarea, pregătirea pentru tipar, totul
cu o atenţie deosebită acordată structurii şi manierei de a scrie jurnal. Din miile de pagini
care construiesc jurnalul complet al lui Mircea Horia Simionescu, autorul a ales anumite
însemnări pentru acest volum, fapt ce generează a priori suspiciuni cu privire la
respectarea convenţiilor genului. Selecţia este, prin excelenţă, subiectivă şi induce un
anumit traseu în construcţia şi receptarea jurnalului, constituind bazele ficţiunii. În această
direcţie, pe 13 octombrie 1948, Radu Petrescu porneşte de la opiniile lui G. Călinescu
despre jurnal şi defineşte autoficţiunea, reproducând, în acelaşi timp, o discuţie purtată cu
Mircea Horia Simionescu:

6 Mircea Mihăieş, în lucrarea Cărţile crude. Jurnalul intim şi sinuciderea, defineşte jurnalul drept o grafie a
minţii: „Transcriere sistematică a întâmplărilor şi gândurilor unui autor, jurnalul intim este o grafie a minţii”, p.
113.
7 Michel Foucault, Theatrum Philosophicum, Cluj, Editura Casa Cărții de Știință, 2001, p. 347.
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Călinescu dispreţuieşte jurnalul pentru că evenimentele intime, acelea care ar trebui
să-i servească de obiect, scapă descrierii. „Ca să-ţi faci idee despre tonul unei viori trebuie să
cânţi cu ea”. Însă ritmul, tonul existenţei tale ţi-l poţi crea prin selecţionarea şi gruparea
faptelor. Asta îi spuneam lui Mircea Simionescu zilele trecute când vorbeam despre jurnal –
şi adăugam că, dintre toate genurile, jurnalul mi se pare mai purificat de element exterior.
Voilà! (Petrescu 2014: 55)

La fel ca în jurnalele celorlalţi „târgovişteni”, în acest volum se pot identifica mai
multe direcţii de scriitură, cu o importanţă mai mare sau mai mică în economia jurnalului.
Astfel, la fel ca în Părul Berenicei de Radu Petrescu, jurnal ajustat inclusiv la nivelul
structurii pentru a reflecta procesul scrierii romanului Matei Iliescu, în volumul Febra
regăsim un jurnal al creaţiei, ce vizează compoziţia, scriitura, observaţiile spirituale şi
incisive la adresa propriilor scrieri, dar şi diferite opinii critice. Febra este un laborator al
elaborării Dicţionarului onomastic8, pe care l-a început, aşa cum singur afirmă, undeva
prin 1958 (Simionescu 1998: 14): „Cartea creşte acum în mine, simt cum îşi desface în
toate direcțiile trupul şi îşi construieşte mădularele, câştigă centimetru cu centimetru
spaţiul deplinei împliniri” (Simionescu 1998: 82). Îl trimite la tipar peste un deceniu,
pentru ca acesta să vadă lumina tiparului în 1969. Procesul este îndelungat şi laborios.
Mircea Horia Simionescu adună încă fişe, scrie, rescrie, caută sens, modelează viziunea:
Aveam nevoie de acest timp continuu şi iată că de la o oră la alta arhitectura
Dicţionarului începe să-şi contureze liniile. Cu câtă uşuratică grabă vorbesc despre
arhitectură, în realitate o simplă formă desprinzându-se din atâtea altele, de mult
cunoscute. (Împrumut prea devreme termeni preţioşi pentru o listă ce nu are nici
măcar cartilagiile din care să se alcătuiască o coloană vertebrală) (Ibidem: 55).

Acest proiect literar este, aşa cum ne-am fi aşteptat, nucleul universului
diaristic şi existențial. Paginile deja conturate devin prilej de lectură în faţa
prietenilor apropiaţi, Radu Petrescu, Costache Olăreanu, Geo Bogza, Radu
Căplescu, ale căror laude şi încurajări îi dau avânt şi putere.
Vedem, în acest plan, un Mircea Horia Simionescu înrobit de literatură, dominat de
deprinderea de a scrie zilnic. Plăcerea supremă este scrisul, care devine chiar ceremonial.
Scrie doar pe hârtie imprimată pe verso, altfel totul pare un eşec.
Am peste tot, agonisite de douăzeci de ani, nici nu mai ştiu câte pachete cu
imprimate, cele mai multe de o fineţe şi eleganţă ce te îndeamnă să nu mai mănânci,
să nu mai dormi, doar să scrii.

Astfel, jurnalul constituie un refugiu, un spaţiu de refulare a fricilor şi a
temerilor, un spaţiu care îi dă puterea şi reperele necesare pentru crearea esteticului.
Pe urmele lui Gombrowicz care, în jurnalul său, menţiona că scrie jurnal pentru a se salva

8 Scrisoare către Mircea Ciobanu: „Iată, alăturat, cele cinci sute de pagini promise ţie din jurnalul meu de
prozator fantezist, reprezentând cam a zecea parte din întreaga cronică. Am transcris, din caietele acoperind o
jumătate de veac, deceniul nebunesc, romantic 1962–1971, cel care istoriceşte marile mele iubiri şi pregătirea
pentru tipar – la îndemnul tău frăţesc – a primelor volume din tetralogia Ingeniosul bine temperat” – Mircea
Horia Simionescu, Scrisoare adresată lui Mircea Ciobanu, rămasă neexpediată, reprodusă pe coperta a
patra a volumului Febra, Bucureşti, Editura Vitruviu, 1998.
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de frica degradării şi de trivial9, pentru Mircea Horia Simionescu scrisul era unica şansă de
salvare: „Scriu ca să n-o iau razna, rândurile nu le duc până la capăt, mă interesează mai
puţin relatarea, cât să-mi redobândesc liniştea şi rostul. Scrisul – doză de Carbaxin”
(Ibidem: 11).
În plan secund, întâlnim trăirile personale, care, chiar dacă sunt în afara
literaturii, condiţionează primul palier. Ne parvin, în acest caz, imagini ale vieţii de
familie, dar şi secvenţe din activitatea „profesională” de la „Scânteia”. Lecturile cu
care îşi ocupă timpul, muzica spre care înclină devin un liant între aceste prime două
direcţii. Evident, jurnalul lui Mircea Horia Simionescu se aseamănă izbitor cu
jurnalul lui Radu Petrescu, conturându-se, de fapt, profilul scriitorului şi nu al
omului. Întâlnim nenumărate însemnări despre concerte şi audiţii, recitaluri, discuri,
aventuri amoroase, importanța femeilor, supremația soției. Ioana Pârvulescu afirmă că
„partea cea mai interesantă aşadar este formată din poveştile de dragoste ale autorului,
altfel spus personajul feminin…” (Pârvulescu 2003: 21). Scriitorul îşi creează un mediu
izolat şi izolant, dincolo de funcțiile pe care le ocupă în plan socio-cultural, mediu
pe care îl fructifică pentru a scrie, în aceeeaşi manieră în care colegii de generație se
salvează de realitatea exterioară prin plonjarea în materialul diafan al imaginației:
„Școala de la Târgovişte” este un punct de referință al istoriei postbelice datorită
calităților intelectuale ale reprezentanților ei, dar şi a felului pilduitor cum au rezolvat aceştia
problema cu Puterea. Prin atitudinea – simplă şi clară – adoptată de prozatorii târgovişteni
validați de timp (Costache Olăreanu, Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu), prin
stăruința emoțională cu care şi-au urmat destinul scriitoricesc în pofida potrivniciei
vremurilor şi prin gestul aristocratic al ignorării – nu al respingerii – oricăror tranzacții
dezonorante acceptate de dragul gloriei momentului, această grupare de scriitori oferă nu
numai un model artistic, ci şi un model de eroism pasiv (Negrici 2003: 238).

Această nouă formulă diaristică practicată, dublată de distanța ironică şi satirică față
de contextul politic al «obsedantului deceniu», reflectă şi explică decizia „târgoviştenilor”
de a se apleca spre estetic, artă, durabilitate. Această lume îi oferă, totuşi, materialul pentru
Operă10.
Fiu de ofițer, Mircea Horia Simionescu se angajează în „stabilimentul lui
Kafka”11 (Simionescu 1998: 395), însă nu din dorința de a profita de acest climat, ci
dintr-un instinct de supraviețuire, din cauza celor „trei F. – foamea, frigul, frica”
(Ibidem: 59). Caută izolarea în „marea” de 40 de redactori ai secției „scrisori”.
Încearcă să pară modest, insignificant, pentru a putea, în schimb, să îşi continue
planurile în direcția proiectelor personale, fapt ce nu scapă observațiilor criticilor
literari: „Cazul e unic, sunt sigur, în analele «Scânteii» şi ale C.C. al P.C.R., centrul
vital de odinioară al națiunii noastre socialiste” (Dimisianu 2000: 225). Scriitoul îşi
îndeplineşte toate sarcinile, însă fără zel, pentru a nu risca o urcare în ierarhia
„M-am apucat să scriu acest jurnal pur şi simplu ca să mă salvez de frica degradării şi a cufundării
definitive în valurile vieţii triviale care mi-a ajuns până la buze”, Witold Gombrowicz, Jurnal (Vol. 1,
1953−1956), Traducere din limba polonă de Olga Zaicik, Cristina Godun, București, 2010, Editura RAO, p. 65.
10 „Din mijlocul aparatului constrângător, am inventat un joc rafinat cu puterea […] în urma căruia m-am
ales cu experienţă pentru o sută de cărţi […] Stau dovadă o duzină de cărţi, aşteptându-şi vremea în sertare şi
peste 7000 de pagini de jurnal ” – Simionescu 1998: Mircea Horia Simionescu, Fac consecvent politica
scrierilor mele egotiste şi inactuale, dialog cu Nicolae Oprea, „Calende”, 1998, nr. 6.
11 Redacţia „Scânteia”.
9
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redacțională, evaluându-şi cu sinceritate, acuratețe şi duritate faptele, gândurile,
sentimentele şi trăirile, precum şi modul în care fiecare eveniment sau situație îi
influențează autorului-personaj stările. Statutul i se schimbă odată cu venirea lui
Klam la conducerea ziarului. E obligat să iasă din această aparentă zonă a
insignifiantului, în care îşi dorea cu ardoare să rămână, deoarece acest om al
ideilor noi, al reformării stilului gazetăresc, protagonistul deschiderii
ideologice (tot el va fi, peste puțină vreme, şi al închiderii) descoperă în obscurul
redactor de la «scrisori» un om de valoare (ceea ce şi era!) (Dimisianu 2000: 226).

În perioada petrecută „la galere” (Simionescu 1998: 52), nu de puține ori a
încercat să distrugă scrisori incriminatorii, însă eşecul îl urmărea: „Se mai întâmpla
(...) să se mai descopere un ghemotoc de scrisori în closet, tocmai din cele în care
erau demascați duşmani de clasă”. Însemnarea este completată printr-o notă de
subsol din 1996: „Rupte, mărunțite, făcute cocoloaşe, ale dracului scrisori refuzau să
alunece în canal după repetatele trageri ale mânerului. Un oarecare vigilent le
pescuia” (Simionescu 1998: 51).
Istoria, ca un palier de fundal social-politic, irumpe în paginile volumului
Febra. Mircea Horia Simionescu se consideră un marginal, astfel că îşi construieşte
un spațiu de evadare din realitatea exterioră în realitatea creației într-un subsol cu
igrasie din strada Ana Ipătescu. Pe parcursul anilor în care lucrează la „Scânteia”
întâlneşte oameni cu valori morale îndoielnice, la care face referire utilizând
apelativul „struții” sau „canaliile” (Ibidem: 43).
În acest al doilea volum de jurnal, Mircea Horia Simionescu nu pune în
pagină doar fotografii cu instanțe de moment, lipsite de coerența unui tot unitar.
Jurnalul său nu mai este doar un volum ascuns în spatele operei, ci devine operă, astfel că
autorul apelează la un subterfugiu şi realizează o punte între momentul redactării jurnalului
şi momentul selecției şi editării notelor şi, implicit, cel imediat anterior receptării.
Depăşeşte, astfel, incertitudinile legate de momentul căruia îi aparține jurnalul şi îl
conectează cu prezentul publicării, dar, mai ales, cu receptorul. Gombrowicz se întreba
retoric dacă „îți vorbeşti ție în aşa fel încât să te audă şi alții?” (Gombrowicz 2010: 62); pe
urmele acestuia, Simionescu redactează note de subsol ce conțin comentarii asupra
notițelor, explică anumite neclarități, scoate în lumină anumite evenimente ce fuseseră
ascunse poate de frică. Scoate din umbră identitatea anumitor persoane cărora nu li se
dăduse inițial numele, corectează anumite impresii, adăugând o viziune ulterioară acelor
notații. Ernst Jünger consideră jurnalul operă de ficțiune, comparându-l chiar cu romanul:
„viața noastră ne apare, câteodată, ca un roman scris de un autor necunoscut, cu capitole
inegale”. În aceeaşi direcție, jurnalul lui Simionescu pare acum un roman în care autorul
adaugă un nivel infratextual de explicitare a unor idei.
Autoportretul − între dezvăluire şi camuflare
În Febra, Mircea Horia Simionescu afirma:
S-ar putea ca tocmai jurnalul intim, care nu prea își găsește obiectul, să-și
îndrume rândurile investigatoare către aceste stări tulburi, pentru a le distila și
cartografia. După 40 de ani, să restrâng aria jurnalului la această preocupare. Presimt
că aș putea recâștiga un timp ce pare zadarnic și iremediabil pierdut (Simionescu
1998: 179)
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Această idee se prelungeşte, evident, de-a lungul întregului jurnal, deoarece
acesta are la bază motivul simbolic al călătoriei de căutare: cel care scrie îşi caută
propria individualitate, propriul echilibru; cel care citeşte caută să afle ce e dincolo
de autor, caută eul biografic. Acest jurnal, destinat publicării, suspendă încă de la
început intimitatea. Imaginea eului biografic este alterată şi se constituie ca
literatură, ca obiect estetic, prin privirea celuilalt (Muşat 1998: 146), fapt pe care
Mircea Horia Simionescu îl sesizează. Autorul de jurnal vorbeşte despre sine aşa
cum ar vorbi despre Altul, însă conturează o imagine incompletă a eului prin
fragmentarismul selecției. Acest lucru scoate în evidență faptul că, în procesul de
dezvăluire, de mărturisire, autorul se camuflează, de fapt, selectând subiectiv anumite
aspecte sau laturi ale biografiei sale pe care le ține în umbră. Astfel, jurnalul pendulează
între self-disclosure şi self-concealment (Leibowitz 1995) sau, în termenii lui Mircea
Mihăieş, între auto-dezvăluire şi auto-camuflare (Mihăieş 1995). Mircea Horia
Simionescu este conştient de aportul de subiectivitate din jurnal, dar şi de tacticile de
omisiune aferente acestui gen de scriere: „În ce mă priveşte, subiectivitatea şi tacticile
omisiunilor le-am mânuit şi-n alte scrieri, constrângându-le să facă mărturisiri ricoşante”12.
Autodescrierea se combină cu imaginea care, involuntar, iese în relieful paginii – o
expresivitate descriptivă involuntară. Acesta este un continuu proces de negociere a
propriei imagini, în vederea unui posibil receptor, proces de aproximare şi căutare a
propriei identități, aşa cum afirmă şi Jacques le Rider:
Jurnalul intim reprezintă locul unde se confirmă şi se aprofundează sentimentul
identității, imaginii de sine, reprezentării şi evaluării sinelui, sentimentul continuității
(memoria autobiografică) sau discontinuității sinelui (Le Rider 2001: 29).

În fapt, primul destinatar al jurnalului este chiar cel care scrie, figurat însă
într-o ipostază ulterioară, ipostază generată de distanța dintre fapt şi consemnare,
care permite, la rându-i, ficționalizarea existenței. Distanța dintre momentul
desfăşurării evenimentelor şi momentul consemnării acestora generează teoria lui Mihai
Zamfir, conform căreia omul nocturn, cel care relatează întâmplările prin care trece fratele
diurn, deformează aceste relatări, prin atribuirea unei semnificații pe care nu o aveau, fapt
care falsifică intenția primă şi transformă pagina de jurnal în pagină de literatură (Zamfir
2006: 188).
Scrierea şi lectura sunt procese complementare, deoarece jurnalul, ca şi
literatura, impune o relație cu celălalt. Jurnalul capătă consistență, există, doar când
intră în circulația publică, atunci când primeşte un alt destinatar decât primul
destinatar al textului, autorul însuşi. Jurnalul şi personajul din jurnal cer prezența
unui lector pentru (re)constituirea evenimentelor, a imaginilor şi a (auto)portretelor
(Muşat 1998: 145–146). Această relație denunță sinceritatea, evidențiind prezența
copleşitoare a lui tu. Figura autorului se reflectă, prin urmare, atât în pagină, cât şi în
privirea cititorului, iar prezența bănuită a lectorului ghidează selecția scriitorului,
precum şi modul în care acesta povesteşte anumite evenimente. Pagină cu pagină, se
adaugă amănunte care se suprapun peste schița pe care destinatarul şi-o conturase
deja. Aceste noi amănunte completează imaginea inițială sau o deturnează.
12 Mircea Horia Simionescu, Scrisoare adresată lui Mircea Ciobanu, rămasă neexpediată, reprodusă
pe coperta a patra a volumului Febra, București, Editura Vitruviu, 1998.
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Intenția care stă la baza jurnalului nu este de a face literatură în conformitate
cu normele general acceptate ale acesteia, pentru că, în mod evident, nu vorbim de
acelaşi tip de ficțiune, ca în cazul unei opere literare, în înțelesul ei, căci jurnalul nu
creează o realitate de gradul al doilea, însă autorul realizează un mozaic de
instantanee decupate subiectiv, în funcție de principii ştiute doar de el. Între realitate
şi pagină se interpune viziunea acestuia, care ghidează modul de selecție, dar şi
modul de prezentare.
Analizând decalajul între timpul trăirii şi cel al mărturisirii, al transcrierii
evenimentelor ce presupune şi un grad mare de elaborare, Bèatrice Didier distinge între
jurnalul ca mărturie a vieții, ce respinge cenzura şi nu acceptă revenirile, şi jurnalul ca
operă literară, ce presupune tocmai dorința de a construi literatură, conchizând că
„autoportretul în jurnalul intim se află pretutindeni şi nicăieri” (Didier 1983: 168).
Mircea Horia Simionescu optează pentru cel de-al doilea tip, fapt care duce la
incapacitatea de a face distincția între cele două tipuri de scrieri, cea literară şi cea
diaristică:
Scriu şi în povestiri şi în jurnal cam după aceeaşi lege a construcției. Faptele,
construcțiile, invențiile, opiniile, experiențele se adună în cadre aproximativ egale, țintuite de
realități comensurabile, de „registru civil”, umflate de fantezii cărora nu le mai pot prevedea
dimensiunile (Simionescu 1998: 221).

Jurnalul său înfățişează omul în devenire, conform principiului enunțat de
Foucault în On the Genealogy of Ethics: „Trebuie să ne creăm pe noi înşine ca o
operă de artă” (Dreyfus, Rabinow 1982: 229–252). Astfel, Mircea Horia Simionescu
vede fantezia, creația mai aproape de viață decât reflexia fidelă13. Deşi numele său
figurează la nivel intratextual, dar şi la nivel paratextual, imaginea din text nu este
aceeaşi cu figura celui care se apleacă asupra foii14, iar faptele sunt împinse către
ficțiune. (Auto)mistificarea se naşte atât din capriciile subiectivității, din nevoia de
a-şi construi figura altfel, din dorința de a se feri de anumite influențe exterioare, dar
şi din necesitatea de a crea o anumită „compoziție”. Se subminează, astfel,
fidelitatea auto-reflectării diaristice, diferența dintre jurnal şi ficțiune în cazul lui
Mircea Horia Simionescu fiind apoape insesizabilă, de fapt tinzând căte zero, aşa
cum observă şi Carmen Muşat (Muşat 1998: 128).
Alunecarea jurnalului spre ficțiune este obsevată şi de Michel Leiris, deşi acesta îşi
declară oroarea față de literatură. Mircea Mihăieş opune, în descrierea jurnalului, termeni
precum confesiune şi elaborare, persoană şi personaj, paradigmă din care iese învingător
mereu al doilea termen (Mihăieş 1995: 147). Vorbim, prin urmare, de un personaj al
jurnalului, de o întemeiere a ființei de hârtie, diferită de ființa care scrie. Mircea Horia
Simionescu deconstruieşte realitatea, pentru a realiza apoi o compoziție perfectă în
paginile jurnalului: „De astăzi, cea mai atentă urmărire a ceea ce sunt şi devin”
(Simionescu 1987: 6). Acest autoportret va fi mereu în contradicție, discontinuu şi
fragmentar, fiind asemănător cu scrierea din care îl extragem.

„Uite, fantezia e mai aproape de viață decât copiile după natură!” (Simionescu 1998: 69).
„Jurnalul: o colecție de tablouri, într-un muzeu în care se iscă o puternică furtună. Zboară toate, ca
păsările. Pereții se remobilizează după legile amintirii, a doua zi după catastrofă, altfel decât au fost rânduite.
Condiție: să ai sentimentul că revii în locuri pe unde n-ai fost” (Ibidem: 351).
13
14
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Această autografiere involuntară, în termenii lui Lacoue-Labarthe (LacoueLabarthe 1979), reflectă coordonata narcisiacă a ființei şi începe să existe odată cu
prima literă a jurnalului, conturând o distanță ce creşte cu fiecare pagină între omul
concret şi omul de hârtie, surprins în devenire. Finalitatea nu este previzibilă, dar
imaginea nu va fi niciodată conturată complet. Mircea Horia Simionescu, asemenea
celorlalți scriitori ai şcolii, consemnează cu meticulozitate felul în care evoluează moral,
social, intelectual, în timp ce contemplă neliniştit lumea. Jurnalul prezintă un individ
solitar care creează, imaginează, lucrează, un individ care devine conştient de realitate pe
măsură ce o scrie, realitate exterioară care îl descumpăneşte, obligându-l să găsească
refugiu în literatură, adică inclusiv în jurnal. Autorul însuşi se întreabă
Ce altceva trebuie să facă jurnalul intim, decât să descojească arborele fălos al
ființei și să culeagă cu penseta din fibrele, tocătura și rumegușul adunat pe lamelele
paginii albe, celulele de lemn și de liber, considerate în tabloul moralei unele
sănătoase și productive, altele detracate și puternic nocive – dar toate utile în spațiul
esteticii, singurul domeniu care interesează. (Simionescu 1998: 155).

Jurnalul lui Mircea Horia Simionescu nu mai este doar document, mărturie a epocii, ci
introspecție, disecare în mod frontal a existenței, o autopsie continuă, literară, construcție a
portretului; este o manieră de a învinge scurgerea timpului prin memorie, prin exploatarea
clipei.
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Fever of Passion: Mircea Horia Simionescu's Diary between Confession
and (Re)Interpretation
This paper aims at analysing Mircea Horia Simionescu’s diary, which no longer has
strictly an utilitarian purpose, nor is it a simple self-confession. It is an intimate narrative
diary which plays with the conventions of the genre, serving as a form of self-control and
shield against inconspicuous matters. Oscillating between sincerity and spontaneity, on the
one hand, and literary game, on the other, Mircea Horia Simionescu captures the fervor of
youth (Three mirrors), but also the age of maturity (Fever).
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