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Mircea Horia Simionescu and poetry  

seen as literary manifest  

[Mircea Horia Simionescu şi poezia văzută ca  

manifest literar] 

Mădălina SIMIONESCU1 

Abstract 

In this paper, we propose to offer a general view of the vision the writer 
Mircea Horia Simionescu has on writing, the place and role of poetry in the XXIst 
century society, in other words, new definitions of poetic art in a contemporary 
manner. As a methodology, we chose to analyse some of his lyrical works through 
which the author suggests a new manner of writing and approaching poetry which he 
still sees blocked in the rigors of classical rules. The writer from Târgovişte proposes, 
in his lyrical work, a stripping of poetry, its exit from old canons. Once we have 
established the ideas which the writer wants to present to his readers with this new 
version of writing poetry, we analyze common themes that we find both in the writer’s 
poetry, and in his epic works. This new option of lyrical writing gets poetry closer to 
the story, it equivocates the text’s message and gives the reader the freedom of 
interpretation. The ambiguity of the message, the lack of punctuation and 
capitalization, we find in Mircea Horia Simionescu’s poetry: the author’s playful and 
serios spirit, the ingenuity of poetic formula, its subtlety, the intellectualism and 
vulgarity of the sententious and bitter poetic language, the intertextuality, the playful 
fantasizing, the irony, the valorisation of the oridnary, all will support the return of 
poetry to the reality of the city and the street by the detoxification of traditional rules. 
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1. Mircea Horia Simionescu – precursorul poeziei 
optzeciste 

Noutatea demersului ştiinţific de faţă are ca scop să aducă în 

atenţia cititorilor o parte a literaturii lui Mircea Horia Simionescu – 

poezia – despre care nu s-au spus încă foarte multe (câteva articole prin 

reviste de specialitate şi un studiu scurt făcut de Gabriela Gheorghişor în 

completarea tezei sale de doctorat) deşi înclinaţiile de poet şi spiritul 

inovativ au fost observate încă din 2006 de criticul literar Eugen Negrici 

care a afirmat că “târgovişteanul” Mircea Horia Simionescu a prefaţat mai toate 

inovaţiile stilistice ale prozatorilor optzecişti, dar şi, surprinzător, ale poeţilor, mai 

ales ale lor. Nu e “strămoşul mistic”, ci chiar tatăl lor natural (Eugen Negrici, 

Literatura tolerată în Literatura română sub comunism. Proza, Editura 

Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2006, p. 382). 

 

1.1. Nevoia “deparazitării” literaturii de rigorile clasice 

Volumul Versete de unică folosinţă reprezintă o noutate având în 

vedere faptul că scriitorul s-a preocupat toată viaţa de parodierea în 

proză a poveştii, a cărţilor cu cap şi coadă, dar fără ceva la mijloc (Mircea Horia 

Simionescu, Bibliografia generală, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, 

p.7), însă nu este o noutate foarte mare dacă luăm în calcul cochetările 

cu genul liric din perioada adolescenţei. Şi, dacă în proză a parodiat 

literatura sentimentală, senzaţionarul, nu se poate desminte nici în lirică 

unde vede acest gen deparazitat de ingredientele-clişeu ale trăirii poetice: 

poezia caută de multă vreme să se dezbrace de prezenţa naraţiunii (povestea îşi are 

toboganul în altă grădină), de determinările parazitare – loc, timp, istorie, 

acompaniament –, de adaosuri de declamaţie, de mesaj, de icnete morale, politice, 

teziste şi militantiste şi de anecdotă, şarade, informaţii utile, învăţături memorabile, 

imne calomnios patriotice sau tandru pompieristice (Mircea Horia Simionescu, 

Versete de unică folosinţă, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2010, p. III). 

 

1.2. Rolul elementelor paratextuale 

Mircea Horia Simionescu surprinde întotdeauna prin 

caracteristica insolită a elementelor paratextuale cum sunt, de exemplu, 

în cazul de faţă titlul şi prefaţa cărţii. Cu privire la primul aspect, titlul 

Versete de unică folosinţă, are o accepţie încifrată. Pe de o parte, în sens 

propriu, denotativ, versetul reprezintă fiecare dintre paragrafele, de obicei 
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numerotate, în care sunt împărţite unele texte religioase şi care au, în 

general, un sens de sine stătător (definiţie conform DEX, ediţia a II-a, 

Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 1996, p. 1157). Pe de altă 

parte, luând în considerare sensul conotativ al termenului prin prezenţa 

acestuia în oximoronul versete de unică folosinţă, putem ridica ipoteza că 

celulele înseriate ale lui Mircea Horia Simionescu nu fac decât să reprezinte 

avertismentele literare mehaşiste puse în creuzetul poetului 

nonconformist care desacralizează poezia tradiţională punându-i stanţele 

lumii moderne.  

Cât priveşte prefaţa cărţii denumită subtil şi ironic Prospect, MHS 

îşi justifică pretextul scrierii revelând cochetările cu acest gen literar încă 

din adolescenţă: autor a două duzini de volume de proză, practicând înaintea lor 

poezia suprarealistă – mai exact dicteul automat (Mircea Horia Simionescu, 

Versete de unică folosinţă, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2010, p. II). La 

peste 80 de ani, gheara scriitorului nu s-a tocit, ideile îl cutremurau impetuos 

ca la 16-18 ani (Idem) reuşind să adune, transcriind substanţa rezistentă 

judecăţii critice, o cantitate apreciabilă de sentenţe, formulări fericite, metafore, soluţii 

sintactice neobişnuite, nuclee verbale (noduri puternic germinative), umbre ale unor 

stări şi scene de interes literar (Idem).   

 

1.3. Drama neînţelegerii continuată şi în poezie 

Uneori scriitorul se lasă copleşit de drama neînţelegerii operei şi 

transmite îndemnuri anti-lectoriale cititorului nărăvit şi educat să respecte 

dogmele şi să intre în tiparele prestabilite, cum este cazul în Avertismentul 

din Paltonul de vară (1996) unde recomandarea pe care i-o adresează celui ce 

deschide această carte (…) de-a o închide imediat, de-a o prinde între degetul gros şi 

arătător – ceafă a unui şobolan mort, descoperit noaptea în aşternut – şi a o azvârli 

cu toată scârba şi înfiorarea pe fereastră sau în rigola străzii şi a ecologiştilor 

(Mircea Horia Simionescu, Paltonul de vară, Editura Albatros şi Editura 

Universal Dalsi, Bucureşti, 1996, p. 9) în primă instanţă şochează; sau în 

Prospectul care însoţeşte volumul Versete de unică folosinţă în care se prevăd 

unele incompatibilităţi şi reacţii adverse astfel că gestul de a arunca 

volumul presimţit toxic poate fi un act salutar  pacientului (Mircea Horia 

Simionescu, Versete de unică folosinţă, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 

2010, p. IV): Unele definiţii şi multe versete, chiar întreaga demesurată 

întreprindere, pot provoca grave alergii cititorilor crescuţi în rezervaţii şcolare. 

Recomandarea sinceră a casei editoriale e netedă: cititorul să evite întâlnirea cu cartea 
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depozitului subconştient, primejdios, să-i terfelească lucrării, sub tălpi făţărnicia. 

Celor ce se simt ameninţaţi de “dăzmăţul” emisiei, indiferenţi sau neştiutori, trebuie 

să le reamintim că avangardismul, formele lui viu productive, hrăneşte de mai bine de 

150 de ani arta în toate compartimentele ei. (…) Refuzul recunoaşterii demersului 

literar să-i reţină pe întârziaţi pe linia de depou (Ibidem, pp. III-IV).  

 
2. O revoltă a cuvintelor care va schimba viziunea asupra 

scrierii poeziei  

“Deparazitarea” mentalităţilor încremenite în convenţional 

începe cu umilirea, desfiinţarea literaturii “osificate” în şi prin canoanele 

clasice. Dovadă stau chiar cuvintele autorului care surprind prin 

utilizarea unor termeni din registrul semantic al subminării şi al revoltei, 

al anarhiei: Mediocritatea se naşte şi ne îngroapă. […] Visul şi produsele lui 

vomită omeneşte, “intenţiile”discursului oniric urmăresc să cultive şi erorile, spiralele 

fractale, anamorfozele, haosul. […] O vorbă în plus: lucrurile lumii, din start 

neterminate, sunt menite să rămână neterminate. Omul, ca verset pe pământ 

cercetător, să ia negreşit untură de peşte (Iibidem, p. II). 

 

2.1. Sfidarea convenţiilor prozodice şi de punctuaţie 

La o primă privire asupra textelor lirice simionesciene se observă 

sfidarea convenţiilor prozodice şi de versificaţie clasice, scrierea cu 

minusculă în tot textul, fără excepţii precum titlu sau  substantive 

proprii, lipsa semnelor de punctuaţie, toate au o justificare pur obiectivă: 

visul nu cunoaşte gramatică (Ibidem, p. III) atâta timp cât cititorul acceptă 

pactul că poezia se dezbracă de canoanele clasice şi îmbăţişează dezmăţul 

emisiei, jocul absolut liber al imaginaţiei şi al scrierii.   

Respectivul produs foios (Ibidem, p. I) restrânge în peste 400 de 

pagini, un amalgam de definiţii ale artei poetice, de manifeste în manieră 

avangardistă ale deconstrucţiei poeziei clasice, de parodiere a 

elementelor acesteia, refuzul metaforei tradiţionale considerate suculentă 

şi, aşa cum ne-am obişnuit, inventarul bucătăriei/ atelierului mehaşist. 

 

2.2. Constantele operei mehaşiste 

Întreaga operă, sferică prin complexitatea ideilor ce o compun, 

are drept linii congruente: spiritul ludic şi în acelaşi timp serios al 

autorului, ingeniozitatea formulei poetice (deloc temperate), subtilitatea, 

Simionescu, M. (2015). Mircea Horia Simionescu and poetry seen as literary manifest [Mircea Horia Simionescu si
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intelectualismul şi vulgaritatea limbajului poetic sentenţios şi amar, 

intertextualitatea, fantazarea ludică, ironia, valorificarea banalului, toate 

vor susţine reîntoarcerea poeziei spre realitatea oraşului şi străzii prin 

dezintoxicarea de regulile tradiţionale. Spre exemplificare, am ales câteva 

poezii reprezentative, astfel că ideea de “deparazitare” a poeziei de 

ingredientele-clişeu se realizează prin parodierea tiparelor clasice în 

versuri precum: îndestul caşti vocale şi întinzi prin cenacluri urale/ vremea 

imnelor te-a crescut îndestul (“măsură pentru trăsură”, p. 17); poezia e 

înzestrată cu toate veninurile provocatoare/ de dezgust: cea clasică încălţată în ghips e 

prea/ rostogolită lipicioasă pe ambele părţi ca hârtia de/ muşte în timp ce zbârnâie 

prea-supusă undelor/ radio (şi poate nucleare) iar cea de mai aproape/ rău (şi mereu 

mai rău) dublată de contrafaceri imitaţii/ de duzină schime consummate îndrăzneli 

şchioape/ coropişniţe dări de seamă şi alegeri spectacole/ scrise şi şchiopătate 

la/pentru colţ de stradă/ amintirile nasc pui vii chiar şi cele recent sugrumate (“fără 

titlu”, p. 149);  e ridicol să-l aduci spre evaluare pe el zorab/ să faci filme din trei 

doamne şi toţi trei/ înseamnă să vinzi mărfuri ce şi-au pierdut/ calitatea chimică şi 

speranţa reinstituirii (“gând”, p. 182) sau cum de n-ai observant domnule? 

scheletul poeziei universale/ stă în picioare lângă uşă îi zdrăngăne armura/ stă pe 

brânci şi geme adesea ţipă însoţind sughiţul/ stă pe o banchetă şi stigă: iată esenţa 

(“purgaţie cerescă”, p. 150).  

Acelaşi discurs ironic, dar de data aceasta la adresa mediocrităţii 

umane şi la geniile visătoare care cred că meditând, filozofând, se pot 

autodepăşi pentru a atinge perfecţiunea, apare în structuri poetice 

asemenea următoarelor: de minune se potrivesc firii noasre/ răsăritul strâmbător 

bâlba grohăitul/ transpiraţia strănutul potigneala leşinul/ scăparea în nădragi şi 

pleosc dosul palmei/[…] miopia cârcelul gândurile scăpate ca băşina/ lumina 

universală strângându-se melc şi lacrimă/ pe coarda întinsă a violei/[…] idee 

teribilă a geniului reparator de imperfecţii/ ştiind cât de capricioasă şi îndărătnică e 

matracuca (“şi astfel”, p. 343). 

 

2.3. O poezie pentru non-valori 

De asemenea, se poate observa cu uşurinţă ironia autorului cu 

privire la sentimentalismul simbolist în versuri precum: când picioarele 

scaunului se mai şi frâng/ mă excavez de orice răspundere – chem servitoarea/ 

domnului bacovia să aducă jăratic câţiva să pornească filmul/ şi alţii ninsoarea 

(“rochia abreviată”, p. 339). 
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O altă trăsătură ce poate fi observată lesne este satirizarea înseşi 

a filozofiei şi a domeniilor acesteia, spre exemplu, metafizica, idee 

regăsită în versuri aidoma următoarelor: cum ideii fermentând în lucrare/ 

biciclistului cu şapcă îi şade bine/ tot astfel impresionează/ fidelitatea unei supe cu 

fidea/ şi recepţia globală a folosofiei (“adaos”, p. 337) sau nu domnule fără 

supărare eu dispreţuiesc metafizica/ îndrum energiile puţine exclusive problemei/ 

iregularităţilor (şi mă doare măseaua)/ […] la descartes pascal la şcolarii diverselor 

şcoli/ germane (durerea măselelor atinge universalitatea)/ cu chipiu şi demonstraţii 

cosmetice în careu/ în şiruri printre gherghefele expresionismului/[…] da domnule ca 

să prinzi esenţialul/ serveşte-te de un cui şi scorţişoară/ pe mine la prima staţie/ mă 

aşteaptă augustin. (“staţie terminus”, p. 190). 

Nici avalanşa de scrieri care nu spun nimic nu scapă de ochiul 

critic sau mai bine-spus de biciul cuvintelor autorului caustic: nici nu se 

stinge o generaţie (să zicem de linguriţe)/ şi apare mustind de viaţă o alta de ace şi 

peniţe// nu înţelegi mare lucru răscolind cutia cu aţe/ cu papiote şi spânzurători de 

maţe coledoace (“în grafia antică”, p. 381). 

 

2.4. Răzvrătirea poetului în faţa divinităţii 

O altă coordonată a poeziei mehaşiste este răzvrătirea poetului în 

faţa divinităţii pe care o găseşte unica responsabilă de neîmplinirile sale:  

am uitat prea înalte către cine pornisem ruga/ cui îi datoram rateurile 

(“desprindere”, p. 217). Putem observa, de asemenea, ironia cu privire la 

concepţia religioasă conform căreia lumea va da socoteală în “ziua de 

apoi”: aştept ziua când oamenii vor pricepe că bunul plăpumar stăpânul caprei/ le 

va croşeta din câlţi şi fuiare de copac/ […] prostia specie şi imperfecţiunea fiecărei 

alcătuiri/ se mulţumesc jelindu-se cu bătaia amicală pe umăr (hai că se vor mai ivi 

ocazii ce naiba)/ […] întovărăşeşte-te cu mine să admirăm universal decepţie/ din 

ziua tăierii crengilor arborelui de copac (“ultima”, p. 332). Aceleiaşi divinităţi îi 

reclamă neimplicarea în destinele oamenilor care sunt conduşi după 

porunca “crede şi nu cerceta” şi de speranţa că în ceruri va exista ceva 

mai bun: cu ce se hrănesc îngerii ştiu/ şi ştiu şi ce îngurgitează necuraţii/ să le fie 

de bine/ dar absolut nimic despre cantina săracilor […] o să-l văd o clipă la ghişeu 

pe marele/ dumnealui cum aleargă o măslină/ pe faţa de muşama/ şi cum ascunde 

în patrafir/ sâmburele căzut pe ciment/ cuvios recuperat şi înghiţit înainte de-a mai/ 

aluneca încă o dată// instantaneul scenei mi-ar aduce bucurie/ şi poate o săptămână 

mântuirea (“bunavestire”, p. 185). 
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2.5. O nouă reţetă de artă poetică 

Condiţia de autor impune lăsarea unei moşteniri pentru urmaşi. 

Bineînţeles că aceasta este fără de preţ şi în stil mehaşist, ludico-ironic cu 

privire la aceia care nici pe viitor nu se pot desprinde de reguli şi norme 

tradiţionale: fraţilor iubiţi vă las şireturile ghetelor/ să măsuraţi cu bucurie până la 

moarte/ întinderea clămpănitoare a podelei/ greutatea ei de plumb între plăcile de 

acumulator (“icoană pe lemn”, p. 382). 

Următoarele versuri au în centru definiţii şi noi modele de artă 

poetică: poeziei îi rupi coloana vertebrală/ dacă o supui recitării (“răgaz”, p. 10); 

exclude ca netrebnice povestea/ anecdota comparaţia învăţătura/ - le aflăm în altă 

parte// fereşte-te să cazi în sentimentalism/ în prea întinsul lament/ al generaţiilor 

de agitatori de inimi/ (…) mulţumeşte-te cu nefolosibilul (“artă poetică”, p. 35); 

în laboratorul poetului chiar/ şi ideea cea mai înaltă şi cuprinzătoare/ nu este mai 

tandră mai ispititoare/ ca formula pe hârtie a unui/ sumar de urină înapoiat de la 

analize (“sumar 1”, p. 65); lacrimile nu lasă desene pe obrazul poeziei/ 

sentimentele îngroapă unduirile – ambalaj – / versurile veacului nostru se deslipesc 

de podoabe (“elemente de poetică”, p. 72); eu te invit să desfaci un neînţeles în 

zece neînţelesuri (“invitaţie”, p. 355); o artă poetică e în fiecare: neştiută 

(“armonia lumii”, p. 86).  
 
3. Concluzii 

Poezia lui Mircea Horia Simionescu nu este departe de proza sa 

dacă privim din unghiul ingredientelor utilizate în întocmirea scrierii: 

fantazarea ludică, jocurile lingvistice, invenţia lexicală, asociaţiile verbale 

inedite, intertextualitatea, sentenţiozitatea amuzantă sau serioasă, 

parodierea unor tipare clasice. Toate sunt inventariate de către autor în 

Prospectul care deschide cartea şi care îi descrie caracterul de poezie-hibrid.  

Pe lângă elementele discutate anterior ca aparţinând paratextului 

– titlul, indicaţiile din Prospect, titlurile poeziilor – care trimit cititorul într-

un labirint destul de complex, întâlnim şi câteva constante ideatice sau 

tematice precum: moartea, bătrâneţea, cenzura transcedentală a 

cunoaşterii, nedesăvârşirea şi nemulţumirea faţă de divinitate, dispreţul 

filozofiei, ideea că poezia, ca orice act de creaţie presupune chin, 

dificultate, consumare, epuizare a forţelor creatoare. Luând în discuţie 

această ultimă idee, se cade să-l cităm pe Mircea Horia Simionescu care 

destăinuie cititorului gândurile şi intenţiile care l-au impulsionat să-şi 

încheie opera rotunjind-o prin reluarea în poezie a idealului estetic 
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flaubertian – “carte despre nimic” –, ideal prezent iniţial în proză, în ciclul 

“Ingeniosul bine temperat”: experienţa, nevoită, nesperată, gratuită, comparată cu cea 

din adolescenţă, dezvăluie că dicteul automat a rămas – la 80 de ani ai sondorului 

de dragul sondării depozitelor adânci – valid şi consolator pentru păgubitul de 

caligrafie. Viciul scrisului, nealterat. Aşadar, sinceritate de nesuspectat, de vreme ce 

nici un interes practic… Rostul, nu raţiunea transcrierii celulelor acestei “epopei de 

peste vizibila fire”, cum a numit-o poetul regăsindu-şi dragostele dintâi: de a-şi 

încheia cercetarea şi trăirile cu administrarea simetrică a celulelor înseriate (amintim 

debutul în proză, în 1969, cu “Dicţionar onomastic”, gestaţie îndelungată, colecţie la 

fel distribuită în pagini) (Ibidem, p. II). Acestei confesiuni îi corespunde o 

poezie, “pe gânduri”, care conţine viziunea autorului asupra condiţiei 

poetului şi a creaţiei sale: încerc de-o viaţă să lustruiesc neînţelesul/ să şlefuiesc 

obiectul până la miez/ să rămân cu miezul/ cu fără-de-sensul visat în copilărie/ cu 

acel nimic infuzat în toate (Ibidem, p. 186).  

Pură coincidenţă sau o altă scamatorie scoasă din jobenul 

scriitorului este faptul că Versete de unică folosinţă a reprezentat ultima 

operă scrisă şi publicată de Mircea Horia Simionescu în timpul vieţii? 

Volumul de poezii rotunjeşte şi completează coerent demersul autorului 

de a realiza o operă, parafrazându-i spusele, “cu cap şi coadă, dar cu ceva 

la mijloc” – programul antiliterar al desacralizării formelor artistice 

“osificate”. Opusul poetic multicelular (Ibidem, p. III) – cum îl numeşte 

autorul – aduce noutatea acestei viziuni privind substanţa vie, energia şi puterea 

poeziei în larga arie a artelor, propunere şi nimic altceva, vine din experienţa unei 

lungi călătorii prin galeriile cunoaşterii, plătite cinstit cu preţul vieţii de aventurierul 

autor (Ibidem, pp. III-IV). O observaţie tot ironică având în vedere faptul 

că nu la scurt timp după ce şi-a văzut produsul foios publicat, autorul s-a 

stins. 

Operă de o complexitate aparte, Versetele lui Mircea Horia 

Simionescu au un caracter alunecos – în principal prin lipsa semnelor de 

punctuaţie care dau astfel limbajului poetic caracteristica de ambiguitate 

şi lectorului, libertatea de interpretare, la care se alătură sugestia, ironia, 

subtilităţile şi trimiterile constante la opere, autori, personaje, curente din 

toate domeniile artei.  

Acest caracter alunecos este pus într-o reacţie chimică alături de 

un amalgam de impulsuri (nonconformismul, răzvrătirea în faţa 

divinităţii, afrontul şi dezvrăjirea regulilor clasice ale poeziei), se adaugă 

patentul mehaşist (viziunea personală a unui nou tip de artă poetică), 

Simionescu, M. (2015). Mircea Horia Simionescu and poetry seen as literary manifest [Mircea Horia Simionescu si
poezia vazuta ca manifest literar]. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty – Section Philosophy and

Humanistic Sciences, III (1), 127-136.



Mircea Horia Simionescu and Poetry Seen as Literary Manifest 
Mădălina SIMIONESCU  

 

135 

sunt preparate la temperatura înaltă a combustiei creatoare şi se obţin 

celulele înseriate din Versete de unică folosinţă – epopee a lumii moderne. 
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